
Eljött az õsz. A nyár emléke még érzõdött
a szeptemberi idõjárásban, de már látszik a
természet változása. A hajnalok és esték már
hozzák az õszi illatait, színeit, érzéseit.

Október 1-je húsz éve az idõsek világnapja, ré-
gebben a katonai bevonulás napja volt. A mai
ünnepnapot, október 1-jét éppen két évtized-
del ezelõtt nyilvánították az idõsek világnapjává.
Az idõsek közül sokan vannak, akik tudják, hogy
régen ez a nap más okból volt kitüntetett, jeles
napja a közösségnek: a katonai bevonulás nap-
ja volt. Egyaránt fontos volt mindenkinek – a fa-
lu apraja-nagyja, fiatalok és idõsek, legények és
leányok, édesanyák és édesapák köszöntötték,
siratták, ünnepelték és könnyezték meg egy-
szerre a bevonuló legényeket. A regrutabálok-
tól, majd a vonathoz kísérõ éneklõ-nótázó me-
netektõl volt hangos a falu. 

Tisztelt, szép kort megélt Mélykútiak!
Van, aki szerint egy kitüntetett nap az év-

ben nem pótol, nem pótolhat 364 másikat,
ezért felesleges külön ünnepnapokat tartani,
valakiknek vagy valaminek egy ünnepnap ere-
jéig kiemelt figyelmet szentelni. Aki ezt gon-
dolja, téved, hiszen félreérti az ünnep lénye-
gét. Mert az ünnep sohasem a hétköznapok
helyettesítésére szolgál, nem azért van, hogy
mindent, amit egyébként elmulasztottunk,
egyszerre jóvátegyünk. Az ünnep – és különö-
sen az idõsek ünnepe ilyen – azért van, hogy
helyet adjon és alkalmat kínáljon az elismerés-
nek, a megbecsülésnek, a köszönetnek. Nem
akkor hibázik tehát az ember és a közösség,
amikor fontosnak tart egy ilyen, a maihoz ha-
sonló napot megünnepelni, hanem akkor,
amikor elmulasztja azt. Elszalasztja ugyanis an-
nak a lehetõségét, hogy köszönetet mondjon
valakiknek, akiknek egyébként köszönet járna.
Elszalasztja annak a lehetõségét, hogy tisztele-
tet tanúsítson valami iránt, ami tiszteletre mél-
tó. Márpedig – és ezt Önök nálam sokkal job-
ban tudják – éppen a köszönetbõl és a tiszte-
letbõl jut a ma emberének a legkevesebb. 

Mi nem szeretnénk elmulasztani ezt a lehe-
tõséget, Mélykút Város Önkormányzata  októ-
ber 2-án fogja köszönteni településünk legidõ-
sebb lakóit a nekik szervezett ünnepségen.

Október 23-a az 1956-os forradalom és sza-
badságharc ünnepe. Ezen a napon bátor haza-
fiakat igazi hõsöket ünneplünk.

1956. október 23-ától kezdve heteken ke-
resztül hõs lett itt szinte mindenki. Hõsök let-
tek tizenéves diákok és felnõtt dolgozók, csa-
ládanyák és családapák, városiak és falusiak.
Megelégelték a zsarnokságot, és meglepték a
hatalmas „óriást”, a szovjet birodalmat.

Hogyan volt ez lehetséges? Mi hajtotta
õket, mi adta az erõt, a bátorságot ezeknek a
hétköznapi embereknek? Mi fûzte-kötötte
egybe ezt a béke idején gyakran széthúzó
nemzetet? Nem tudom biztosan. Azt hiszem,
soha nem is tudhatjuk bizonyosan, hogy mi-
ként történnek a csodák. Mégis, ahogy gon-
dolkodtam, két dolog jutott eszembe. Ez a két
dolog valójában ugyanazon éremnek két ol-
dala, a sötét és a világos oldal. A sötét oldal a
közös félelem. A világos oldal a közös hit.

1956-ban az emberek évek óta rettenetes
félelemben éltek. A rendszer mûködtetõi árgus
szemekkel figyelték õket. Nemcsak a tettek, de
a gondolatok, a származás vagy a vak szeren-
cse is elég volt ahhoz, hogy kitelepítés, éveken
át tartó munkatábor, sõt halál legyen a sorsa ár-

tatlan embereknek. Senki nem volt biztonság-
ban. Az ember természete pedig olyan, hogy
csak ideig-óráig bírja elviselni a rettegést. Az
egyik válaszom tehát az, hogy 1956. október
23-án eljött az a pont, amikor senki nem bírta
tovább. Amikor már jobb volt meghalni, mint
tovább tûrni. Ahogy a sarokba szorított vadál-
lat ereje is megsokszorozódik és üldözõjére tá-
mad, úgy rontott a nép is elnyomóira. 

A másik válaszom, az érem világos oldala,
a közös hit. A közös hit abban, hogy lehet
jobb. A közös hit abban, hogy lehet emberhez
méltó, szabad életet élni. A közös hit abban,
hogy – Radnóti szavaival – nemcsak szívük-
ben hordják „mindazt, mit érdemes még, s
van visszatérni otthon”… És a közös hit csodát
tett velük, áldás lett rajtuk, mert „a hit hegye-
ket mozgat”. Egységbe forrasztotta õket, és
néhány hétre ezek a hõsök elhihették, hogy le
tudják gyõzni az óriást.

Kérem Önöket, hogy ezen a napon adóz-
zunk a hõsök emlékének és ünnepeljünk
együtt, az ’56-os emlékmûnél rendezett ün-
nepségen.

Kovács Tamás, Mélykút Város Polgármestere

Kiadja: Mélykút Önkormányzat Mûvelôdési Háza és Fenyô Miksa KönyvtáraVáros

11. évfolyam . szám7 20 1.1 október

Önkormányzati TájékoztatóÖnkormányzati Tájékoztató
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Tisztelt Mélykútiak!

Szeretettel meghívom Önt és kedves családját az

alkalmából október 23-án rendezendő városi ünnepségre
1956-OS FORRADALOM 55. ÉVFORDULÓJA

Program:
17 00 Városi ünnepség a Központi parkban az '56-os emlékműnél
1730 Koszorúzás a dr. Szobonya Zoltán emléktáblánál (Pacsirta u. 63.)
1800 Ünnepi szentmise a Szent Joachim-templomban. Mise után mécsesgyújtás az emlékműnél

Kovács Tamás polgármester
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A tanácskozó terembõl jelentjük…

Mélykút Város Képviselõ-testülete soron következõ ülését 
2011. október 25-én 14 órakor tartja a Városháza tanácskozó termében.

KÉPVISELÕI FOGADÓNAP
Kovács Tamás polgármester: minden hétfõn
8.00–12.00-ig 
Mikó Lászlóné alpolgármester: minden
csütörtökön 9.00–12.00-ig, képviselõi szoba
Földes István képviselõ: minden hónap elsõ
péntek: GAMESZ 8.00–11.00-ig
Fuszkó Attila képviselõ: munkaidõben a
Mûvelõdési Házban
Kopcsek Tamás képviselõ: minden hónap
elsõ keddjén 8.00–10.00-ig, képviselõi szoba
Dr. Márai László képviselõ: minden hónap
utolsó szerdáján a lakásán, Bercsényi u. 10.,
8.00–10.00-ig
Novák László képviselõ: minden hónap utol-
só szerda az iskolában 8.00–10.00-ig
Racsmán Richárd képviselõ: minden ked-
den az iskolában 14.30–15.30-ig
Dr. Sztantics Péter képviselõ: munkaidõben
a Búzakalász irodájában

Mélykút Város Önkormányzat Képviselõ-testülete a 2011. augusztus 16. és 2011. szep-
tember 15. közötti idõszakban két alkalommal tartott képviselõ-testületi ülést. 

A 2011. szeptember 6. napján tartott rend-
kívüli képviselõ-testületi ülésen egy napirendi
pont került megtárgyalásra; a képviselõ-testü-
let döntött arról, hogy támogatási igényt nyújt
be az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben
lévõ önkormányzatok 2011. évi II. ütemû tá-
mogatására. Az I. ütemben benyújtott támoga-
tási igény során az önkormányzat 17 950 000
Ft támogatást nyert. A pályázat odaítélõi meg-
határozták az összeg felhasználásának kereteit,
10 000 000 Ft-ot a közoktatási feladatok ellá-
tásához, 7 950 000 Ft-ot egyéb kötelezõ fel-

adatok ellátásához kellett felhasználni. Az ön-
kormányzat pénzügyi helyzetét jelentõsen ja-
vította a megítélt támogatás, a képviselõ-testü-
let azonban fontosnak tartotta a II. ütemû pá-
lyázat benyújtását is az önkormányzat bizton-
ságos mûködése érdekében. 

A következõ képviselõ-testületi ülésre 2011.
szeptember 14. napján került sor. Tekintettel
arra, hogy lapzárta minden hónap 15. napján
van, ezért ezen ülés összefoglalóját a következõ
lapszámban olvashatják. 

KÖZMEGHALLGATÁS
TISZTELT LAKOSSÁG!

Mélykút Város Önkormányzat Képviselõ-tes-
tülete az önkormányzat Szervezeti és Mûkö-
dési Szabályzatáról szóló 3/2011.(III.1.) ön-
kormányzati számú rendeletének 33. § (1)
bekezdése értelmében október 13. napján
(csütörtökön) 17.00 órai kezdettel közmeg-
hallgatást tart a Mûvelõdési Házban. 

A közmeghallgatáson az állampolgárok és
helyben érdekelt szervezetek képviselõi köz-
érdekû ügyben, helyi önkormányzati ügyben
a Képviselõ-testülethez, az egyes képviselõk-
höz, a polgármesterhez, alpolgármesterhez és
a jegyzõhöz kérdéseket intézhetnek, illetõleg
javaslatokat tehetnek. 

Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Rákóczi u. 13. szám alatti épületet szolgáltatóház
jelleggel kívánjuk üzemeltetni. A különbözõ ügyek intézése az alábbi idõpontokban lehetséges:

A késõbbiekben még szeretnénk bõvíteni a szolgáltatások körét.

SZOLGÁLTATÓHÁZ

ANYAKÖNYVI HÍREK
Augusztusban születettek: Würtz Márton
(anyja neve: Saller Krisztina); Eszter Réka
(anyja neve: Dudás Andrea); Rasztik László
(anyja neve: Vezdán Ágnes); Szõke Nikolett
(anyja neve: Szõke Anikó)
Szeptemberben születettek: Kovács Áron és
Kovács Ábel (anyja neve: Kristóf Ildikó);
Lakatos Annabella (anyja neve: Lakatos
Anita); Klem Sára (anyja neve: Lipka
Dorottya)
Meghaltak: Rasztik József élt 83 évet; Bari
László élt 81 évet
Házasságot kötöttek: dr. Werner Zsolt és
Eszter Rita

Halloween az egyik legrégebbi ünnep, ere-
dete évszázadokkal ezelõttre vezethetõ vissza.
Jellegzetes eszköze a töklámpás és a fáklya,
amelyeket arra használtak, hogy elriasszák ma-
guktól a gonosz szellemeket. Magyarországra
az Egyesült Államokból került át az ünnep, s
bár a hagyományokkal többé-kevésbé tisztá-
ban vagyunk, nálunk még nemigen tartják ezt
az ünnepet vagy csak kevés helyen.

Az ünnep szokásai közül fennmaradt a
töklámpás készítése, amit a gyerekek nagy
elõszeretettel gyakorolnak is. Gyakoroljuk
hát mi is! Mivel, dolgos, farigcsáló kedvû
gyermek és felnõtt akadhat szép számmal, a
töklámpáskészítés pedig remek szórakozás,
így minden adott tehát egy igazán jó hangu-
latú programhoz.

Sok szeretettel hívjuk és várjuk az érdeklõ-
dõket október 31-én 16.00 órakor a könyv-
tárba. Hozz magaddal kést és egy szép, for-
más tököt!

„TÖK JÓ!”

Név Fogadónap Tevékenység
Csõsz Attila hétfõ-csütörtök 8-16, péntek 8-10 falugazdász
Csanyik Zoltán kedd-csütörtök 8-16.30 kamarai tanácsadó
Bozóki Gáborné csütörtök 9-15 Víziközmû Társulat
Piegelné dr Csényi Magdolna csütörtök 9-11 ügyvéd
Telenor kedd 10-16 telefonos szolgáltatás
Delta-Force Security péntek 8-12 személy- és vagyonvédelem
Piegel János minden páros hét csütörtök, 9-12 fogtechnikus
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Addig, amíg beteg nem volt a családom-
ban, nem tulajdonítottam ennek a mondat-
nak nagyobb jelentõséget: JÓ EGÉSZSÉGET!
Ma már tudom, hogy ez a rövid jókívánság a
mindent jelenti. Ennél szebbet és jobbat nem
kívánhat az ember a felebarátjának. Ez min-
dennél fontosabb, akár fiatalról, akár idõsebb
emberrõl legyen szó.

Tudom, hogy sokan kerülnek nap mint nap
abba a szívszorító helyzetbe, amikor az orvos
közli a – talán elsõ hallásra borzalmas – hírt: a
lelet rosszindulatú daganatos sejteket is tartal-
maz. Teljesen más „hallani” a rákról, mint „át-
élni” azt. Még úgy is, hogy nem mi vagyunk a
betegek, hanem egy közvetlen családtagunk.
Ilyenkor nehéz idõket él meg az ember. Na-
gyon fontos a pozitív gondolkodás, hiszen a
pozitív gondolatok építõek. Hiszem, hogy a
derûs optimizmus nagyban segíti a gyógyulást.
Egyetlen pillanatra sem szabad az embernek
elveszíteni a végleges gyógyulásba vetett hitét.
Hallani lehet sokféle csodás esetrõl, de igazá-
ból mindig arról van szó, hogy a beteg és csa-
ládja életében történik egy átfogó változás,
amely magában foglalja a gondolkodásbeli,
étkezési, életviteli és az élethez való hozzáál-
lásbeli szokásokat. Majd a belátás, a változás
folyamata hozza el a csodát.

Nagyon fontos az is, mennyire támogatja a
beteget és családját a környezete. A segítõ
emberi kapcsolatok rengeteg energiát jelente-
nek, hiszen ezekbõl a szeretet-áramlásokból
sok erõt lehet meríteni. Napjainkat azzal szok-
ták jellemezni, hogy kiveszett belõle a humá-
num. Ez nem igaz! Mi nagyon sokat köszön-
hetünk hozzátartozóinknak, barátainknak, jó
ismerõseinknek és kollégáimnak. Példaérté-
kûnek tartom azt a hozzáállást és összefogást,
amellyel a mélykúti nevelõtestület, a munka-
társaim segítettek bennünket mind anyagilag,
mind lelkileg. Az aggódás, az együttérzés, a jó
szó, az érdeklõdés, a sok biztató pillantás, a
kérdések arra vonatkozóan, miben tudnak se-
gíteni, mind arra utalnak, hogy nagyszerû em-
berek vesznek körbe bennünket! Ezért is biz-
tos vagyok benne, hogy a humánum soha
nem fog a kiveszõ életérzések közé tartozni!

Ezek részemrõl a hála gondolatai, melyek a
megajándékozottság érzésébõl fakadnak. A
lányom úgy fogalmazott, hogy õ ezt a beteg-
séget a tanulás jegyében kapta, életfeladata
volt, hogy megbirkózzon vele. Tehát nem saj-
nálni, hanem szurkolni tessék, hogy minél tö-
kéletesebben tudja ezt teljesíteni!

Ha betegségrõl van szó, akkor az orvosok
is teszik a dolgukat a lehetõ legjobb tudásuk
szerint, ami néha ellentmondásokkal is jár.
Alaposan át kell gondolnia a betegnek, milyen
terápiát választ, mivel bizonyos esetekben az
orvosi protokoll sem egyértelmû. Mark Twain
írta: „Idõnként elmegyek az orvoshoz, és
megvizsgáltatom vele magam, mert az orvos is
élni akar. Aztán elmegyek a gyógyszertárba, és
kiváltom az orvosságot, mert a patikus is élni
akar. Aztán a gyógyszert a csatornába öntöm –
mert én is élni akarok!” Természetesen ez írói
túlzás, de azért elgondolkodtató vélemény.
Mindenesetre bármely utat választja az ember
– akár hagyományos vagy alternatív orvoslás-
ról legyen szó – az anyagi háttér megteremté-
se nem kis terhet jelent a családnak. Ha már
a nehezén túl van az ember és a vizsgálati
eredmények jók, akkor is rendkívül fontos az
immunrendszer karbantartása, a fokozott
odafigyelés, a rendszeres orvosi kontroll. 

A lányom szerint semmi sincs véletlen, és
az ilyen nehézségek azért történnek velünk,
hogy átgondoljuk a dolgokat és az életünk ér-
telmét. A „Miért pont én?” kérdés lelki feldol-
gozása után az embernek mélyen magába kell
néznie, hiszen a betegség mindig egy jel, egy
tanítás. Arra figyelmeztet bennünket, hogy vál-
toztassunk az életünkön. Ha így közelítjük
meg, akkor bármi legyen a gyógyulás útja –
akár kemoterápia, gyógyszer vagy egyéb alter-
natív gyógymód –, a legfontosabb, hogy az
ember higgyen benne és a hitéhez megkapja a
megfelelõ támogatást a környezetétõl. Ezáltal
esélyt kaphatunk a Teremtõtõl arra, hogy vé-
gigjárhassuk a számunkra kijelölt utat. Mi már
tudjuk: Az ÉLET a legnagyobb ajándék! Ezért:

Egészséges, örömteli és békés életet kívá-
nunk mindenkinek!

Kauz Erzsébet

Az ÉLET a legnagyobb ajándék

ALKOTÓHÁZ
A Mûvelõdési Ház és Fenyõ Miksa Könyvtár
az alábbi foglalkozásokra várja a jelentkezõ-
ket az Alkotóházba:
• KOSÁRFONÓ SZAKKÖR minden második
szerdán 15-19 óráig (felnõtteknek). Vezeti:
Kapca Magdolna
• FAZEKAS SZAKKÖR minden pénteken 17-19
óráig (felnõtteknek). V: Bleszákné Gyõzõ Edit
Érdeklõdni lehet: 06/70 557 7385
A foglalkozások ingyenesek.

Mikó Lászlóné mûvelõdésszervezõ

SZÜLÕK-NEVELÕK BÁLJA
A Szülõi Munkaközösség és a Szvetnik
Joachim Általános Iskola az idén is megrende-
zi a Szülõk-Nevelõk Bálját október 15-én 19
órától a Mûvelõdési Házban.

A bál batyus jellegû, igény esetén meleg
vacsora rendelhetõ. Belépõdíj: 1.000 Ft/fõ. A
bevétel nagy részét a gyermeknap költségeire
fordítjuk. Jegyek elõvételben: az iskolában és
Kopcsekné Erikánál a Nagy utcai Gyógynö-
vény boltban személyesen vagy a 70/948
2725-ös telefonon.

SZMK vezetõsége

SZÖVÕLEPKE ELLENI 
VÉDEKEZÉS
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy az ameri-
kai szövõlepke elleni védekezésre fordítsanak
fokozott figyelmet! Amennyiben nincs lehetõ-
sége a permetezés elvégzésére, az Önkor-
mányzat GAMESZ-ánál megrendelheti a szol-
gáltatást. További információért keresse Földes
Istvánt a 06-70/3796956-os telefonszámon!

Sántáné Czékus Tímea

FAÁGAK AZ ÚTON
Felhívjuk a tisztelt lakosság figyelmét, hogy az
utcán lévõ fák közlekedést akadályozó ágait szí-
veskedjenek levágni a közúton közlekedõ gép-
jármûvek, például ponyvás teherautók, mentõ,
tûzoltó épségének megóvása érdekében.

Közremûködésüket köszönjük!
Sántáné Czékus Tímea

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy
Mélykút város hivatalos honlapja a www.melykut.hu,

a Művelődési Ház és Fenyő Miksa Könyvtár a címen érhető el.www.konyvtarmelykut.hu
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A kedvtelésbõl tartott állatok tartásáról és for-
galmazásáról szóló 41/2010.(II.26.)Korm. ren-
delet részletesen szabályozza az állattartó kö-
telezettségeit az ebek tartásával kapcsolatban
(is), amelyek közül az alábbiakat emelnénk ki:

Az állattartónak – többek között – rendel-
keznie kell a kötelezõ immunizálásra vonatko-
zó mindenkori adatokkal és dokumentumok-
kal. Amennyiben az állat új tulajdonoshoz ke-
rül, részére e dokumentumokat át kell adni.

Az állatok számára a táplálékot az adott faj-
nak, az egyed korának és élettani állapotának
megfelelõ minõségben, mennyiségben és le-
hetõség szerint az adott faj természetes visel-
kedési szokásaihoz leginkább alkalmazkodó
idõközönként kell biztosítani. 

A kedvtelésbõl tartott állatot úgy kell tarta-
ni, hogy az állat tartása lehetõvé tegye annak
természetes viselkedését, ugyanakkor a kör-
nyezõ lakóközösség kialakult élet- és szokás-
rendjét tartósan és szükségtelenül ne zavarja.

A kedvtelésbõl tartott állatot és az állat tar-
tási helyét az állat tartójának naponta legalább
egy alkalommal ellenõrizni kell. Az állattartó-
nak gondoskodnia kell arról, hogy az állatok
tartási helyén a környezeti viszonyok megfe-
leljenek az állatok szükségleteinek. Állandó
fényben vagy állandó sötétségben, valamint
állandó zajban állatot tartani nem szabad.

A kedvtelésbõl tartott állat tartási helyének
olyan méretûnek kell lennie, hogy az állat fajá-
ra jellemzõ mozgási igényét ki tudja elégíteni.
Eb esetében a mozgási igény az állat mozgatá-
sa útján is kielégíthetõ, azonban esetükben is
törekedni kell az olyan tartási módra, amely le-
hetõvé teszi az állat kedve szerinti mozgását.

Tilos ebet tartósan 10 m2 -nél kisebb terüle-
ten, valamint tartósan 4 m-nél rövidebb esz-
közzel kikötve tartani. Ebek csoportos tartása
esetén számukra egyedenként legalább 6 m2

akadálytalanul használható területet kell bizto-
sítani. Amennyiben ebet futólánccal – vagy ah-
hoz hasonló elven mûködõ szerkezettel – ki-
kötve tartanak, a feszített és futó részek hosszá-
nak összege nem lehet kevesebb 5 m-nél, vala-
mint a futó rész nem lehet rövidebb 3 m-nél.

A csoportosan tartott állatok esetében a
tartási helyet úgy kell kialakítani, hogy mind-
egyik egyed versengés és agresszió nélkül egy

idõben hozzáférjen az etetõ-, itató-, fürdõ-,
pihenõ-, illetve búvóhelyhez.

Az ebek kikötéséhez, illetve vezetéséhez
használt eszközöknek az állatra történõ rögzí-
tésére kizárólag nyakörv vagy hám használha-
tó oly módon, hogy az az állat egészségét ne
veszélyeztesse.

Az állatokat úgy kell tartani, hogy ne veszé-
lyeztethessék más állatok, illetve az ember
biztonságát.

A kedvtelésbõl tartott állatokkal kímélete-
sen kell bánni, azoknak szükségtelenül fájdal-
mat, szenvedést, félelmet okozni nem szabad.

A kedvtelésbõl tartott állat tartójának meg
kell akadályozni azon állatok szaporodását,
amelyeken olyan küllemi, illetve viselkedés-
beli hibák fordulnak elõ, melyek szenvedést
okoznának az utódaiknak, vagy káros egész-
ségügyi hatással lennének rájuk nézve.

Belterület közterületén ebet csak pórázon
lehet vezetni. Közterületen ebet csak olyan
személy vezethet, aki az eb irányítására, keze-
lésére és féken tartására képes.

Közterületen az eb tulajdonosának biztosí-
tania kell, hogy az eb sem más állatot, sem
embert harapásával ne veszélyeztethessen.
Szájkosarat használni e rendelkezés végrehaj-
tása érdekében – ha külön jogszabály a száj-
kosár használatát nem írja elõ – kizárólag az
egyed jellemzõen agresszív magatartásának is-
merete esetén kell.

Az önkormányzat helyi állattartásról szó-
ló 18/2004. (VI.30.) rendelete konkrétan
meghatározza az egyes állattartási övezetek-
ben kedvtelésbõl tartható állatok – közöttük
az ebek – számát. A rendelet letölthetõ a
www.melykut.hu / önkormányzat / rendeletek
oldalról. A rendelet rendelkezik arról is, hogy
játszótérre, közparkokba illetve a fürdõ terüle-
tére állatot bevinni tilos.  

A büntetõ törvénykönyvrõl szóló 1978.
évi IV. törvény (továbbiakban: Btk.), az egyes
szabálysértésekrõl szóló 218/1999. (XII.28.)
Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rende-
let), valamint a helyi rendelet is tartalmaz az
ebek tartására vonatkozó kötelezettségek
megszegésével kapcsolatos büntetõjogi, illetve

szabálysértési tényállásokat. A Btk. 266/B. §
(1) bekezdésének a.) pontja alapján az állat-
kínzás vétségét követi el az, aki gerinces álla-
tot indokolatlanul oly módon bántalmaz, vagy
gerinces állattal szemben olyan bánásmódot
alkalmaz, amely alkalmas arra, hogy annak
maradandó egészségkárosodását vagy pusztu-
lását okozza. A büntetés bûntett miatt három
évig terjedõ szabadságvesztés, ha a bûncse-
lekményt olyan módon követik el, hogy az az
állatnak különös szenvedést okoz.

A Korm. rendelet 3. §-a szerint aki a fel-
ügyelete alatt álló kutyát • a) a település belte-
rületén felügyelet nélkül bocsátja közterületre,
illetõleg kóborolni hagyja • b) természeti vagy
védett természeti területen, illetõleg vadászte-
rületen – a vadászkutya kivételével – póráz
nélkül elengedi vagy kóborolni hagyja • c)6
szájkosár és póráz nélkül közforgalmú közleke-
dési eszközön – vakvezetõ, illetve mozgáskor-
látozottakat segítõ kutya kivételével – szállítja
• d)7 élelmiszer-elárusító üzletbe, közfürdõ
területére vagy játszótérre – vakvezetõ, illetve
mozgáskorlátozottakat segítõ kutya kivételével
– beenged, illetõleg bevisz • e) aki harapós
kutyáját nem zárt helyen tartja, vagy nem he-
lyez el a ház (lakás) bejáratán a harapós kutyá-
ra utaló megfelelõ figyelmeztetõ táblát 
harmincezer forintig terjedõ pénzbírsággal
sújtható.

Aki a fentiekben meghatározott magatar-
tással másnak nyolc napon belül gyógyuló sé-
rülését okozza, ötvenezer forintig terjedõ
pénzbírsággal sújtható.

Fentiekre tekintettel kérjük a T. Lakosságot,
hogy a vitás helyzetek elkerülése érdekében
az ebek tartása során szíveskedjenek az elõb-
biekben ismertetett rendelkezéseket figye-
lembe venni!

Kovács Tamás polgármester

Az ebtartásról
Tisztelt Lakosság! Az utóbbi idõben ismét több bejelentés érkezett a Polgármesteri Hivatalhoz
ebek nem megfelelõ körülmények között történõ tartására, valamint kóbor ebekre vonatkozóan. A
bejelentések nyomán az alábbiakra hívjuk fel a Tisztelt Lakosság figyelmét.

TISZTELT MÉLYKÚTIAK! 
Tájékoztatom Önöket, hogy gyûjteményembe szívesen fogadok feleslegessé vált kamerákat, fényképezõgépeket, nagyítókat, fotózással kapcsola-
tos bármilyen anyagot, régi felvételt stb. Az állandó fejlesztés alatt álló gyûjtemény megtekinthetõ a Dankó P. u. 13. alatt (elõzetes bejelentkezés
az alábbi telefonszámon: 06/20 384 6056, vagy az alábbi honlapon: www.csillagvizsgalo.multiply.com). Malustyik János gyûjtõ
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ÉPTESZ KFT. HIRDETÉSEI
• VÍZMÛ: Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy
a Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-tes-
tületének 17/2007.(XI.28.) rendelete alapján
2008. január 1-jétõl a vízszolgáltatásnál beve-
zetésre került az alapdíj, mely független a víz-
fogyasztástól. Az alapdíjat minden vízórával
rendelkezõ ingatlan tulajdonosa köteles
megfizetni. Az alapdíj megfizetése alól kizá-
rólag a lakatlan ingatlan tulajdonosa mente-
sülhet abban az esetben, ha a vízóráját lesze-
relteti. A mérõóra újbóli felszerelése esetén
azonban a vízmérõ, valamint a felszerelés
költségét köteles megtéríteni.
Vízmû telefonszáma: 
06-30/314-6604 (Konkoly István)
06-70/612-5061 (Kothencz János)
06-70/612-5060 (Harcsek Miklós)

Mélykút területén 2011. október 10-tõl ok-
tóber 14. vízhálózat fertõtlenítés lesz. Mély-
kúton október 11-én, Öregmajorban október
12-én átmeneti vízhiányra lehet számítani.

Kérjük a lakosságot, hogy ingatlan eseté-
ben a tulajdonos változást minden esetben je-
lentsék be az ÉPTESZ KFT irodájában a vízóra
átírása és a vízszolgáltatói szerzõdés megköté-
se miatt. Felhívjuk a fogyasztók figyelmét a
vízóra aknák tisztántartására és téli idõszak-
ban a vízórák fagy elleni védelmére.
• A TEMETÕK (az ÉPTESZ Kft. üzemeltetésé-
ben: Kálvária, Pesti, Alsó) 6–20 óráig tartanak
nyitva. Temetõgondnok telefonszáma: 06-
30/245-5266 (Pásztor Mihály)
• SZIPPANTÁST lehet rendelni a 06-30/252-
5181, 06-20/978-6680 ( Mayer László) tele-
fonszámon, illetve az ÉPTESZ KFT számán:
77/460-089 vagy személyesen az irodában
Mélykút Rákóczi u. 5. szám alatt. A szippan-
tás díja fordulónként bruttó 6 875 Ft.
• KÉMÉNYSEPRÉSI tevékenységet Mélykút
területén a jánoshalmi TÛZKER IMP. BT látja
el, a szolgáltatást a 06-77/402-884 telefonszá-
mon lehet kérni.
• SZEMETESZSÁK: a Felsõ-Bácskai Hulla-
dékgazdálkodási Kft emblémájával ellátott
szemeteszsákot lehet vásárolni az ÉPTESZ
KFT, irodájában Mélykút Rákóczi u. 5. szám
alatt 385 Ft bruttó áron. Ha ebbe a zsákba
gyûjtik a hulladékot ,a kuka ürítésekor ezt is
elszállítják külön díj felszámítása nélkül.

Dzsudzsák Mihály ügyvezetõ

INTELLIGENS ISKOLA
MÉLYKÚTON
Mélykút Város Önkormányzata 6 297 075
Ft támogatást nyert az „Intelligens Iskola”
programjának megvalósítására a TIOP-
1.1.1-07/1-2008-0508 projekt keretében.

Az „Intelligens Iskola” program lehetõséget
nyújtott a Szvetnik Joachim Általános iskolá-
ban az iskolarendszerû oktatás informatikai
fejlesztésére. A fejlesztés a közoktatási intéz-
mény számára egységes alapinformatikai inf-
rastruktúrát biztosít, mely nélkülözhetetlen
feltétele a kompetenciaalapú oktatás elter-
jesztésének és hozzájárul a területi különbsé-
gek mérsékléséhez és kiegyenlítéséhez.

A projekt megvalósítása során 7 db tantermi
csomag került beszerzésre közel 6 millió forint
értékben, melyek mindegyike tartalmaz egy-
egy interaktív táblát, projektort, és laptopot. Így
biztosítjuk a tantermek 40%-nak Internet hoz-
záférési képességgel rendelkezõ interaktív pre-
zentációs eszközökkel való ellátását.

A projekt megvalósítására 2011. március
1. és 2011. augusztus 31. között került sor, így
a 2011/2012-es tanévet már az új eszközök-
kel kezdhetik a tanulók és a tanárok is.

2011 a Lengyel-Magyar Összetartozás éve.
Ebbõl az alkalomból programsorozat került
megrendezésre, mellyel hozzájárultak ahhoz,
hogy a mai fiatalsággal megismertessék
történelmünk feledésbe merült részleteit.

A programsorozat fõ védnökei, a Wysocki
Légió Hagyományõrzõ Egyesület, az
Országos Lengyel Kisebbségi Önkormányzat,
az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség,
illetve a Bem József Kulturális Egyesület rajz
és történelmi-irodalmi pályázatot hirdetett a
magyarországi általános iskolás és gimnazista
diákok számára 3 korcsoportban. 

A pályázat célja az volt, hogy a lengyel-
magyar összetartozás gondolata és történelmi
gyökere közelebb kerülhessen a most felnövõ
generációkhoz.

Nagy örömünkre Bényi Dorina Szent
Maximilián Kolbe atyáról készült festménye a
felsõs kategóriában második helyezést ért el.
Jutalmát a kétszemélyes lengyel utazást a
Parlamentben vehette át.

Kimagasló eredmény

A MINDENT JÁRÓ
MALMOCSKA
Családi mesevetélkedõ október 15. (szombat)
14 órai kezdettel a Fenyõ Miksa Könyvtárban

A vetélkedõre legalább három fõs csapatok
jelentkezését várjuk. A csapatok összetétele:
apuka vagy anyuka, min. egy 14 év alatti
gyermek, esetleg nagymama, nagypapa, bará-
tok gyermekei, ismerõsök.

Jelentkezni a 461-347-es telefonon lehet,
egy a népmesék világából választott csapat-
névvel. Kérjük, szeptember 30-ig jelezzetek
vissza, kívántok-e velünk együtt játszani Me-
seországban.

Elõzetes feladatokat is kaptok. Válassza-
tok magatoknak nevet, csapatkapitányt! Ké-
szítsetek csapat névtáblát! Válasszatok maga-
toknak valamilyen jelzést, amely a csapat ösz-
szetartozását fejezi ki (pl: jelvény, hajpánt, öl-
tözék, kendõ, kitûzõ stb.) Írjatok mondókát,
amely a csapat nevén alapul! Tanuljátok meg!

Elolvasandó mesék: 1. A mindent járó
malmocska • 2. Gyöngyvirág Palkó • 3. A víz
tündére

Meseország Hírvivõje

ÚJ SZÉCHENYI TERV
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Ennek okai a következõk:
Az ingatlantulajdonos köteles az ingatlanán ke-
letkezõ, települési szilárd hulladékot külön
gyûjteni, továbbá az annak begyûjtésére feljo-
gosított hulladékkezelõnek átadni, mindezért
közszolgáltatási díjat fizetni (2011. január 1-jé-
tõl a 110 literes edényzet ürítési díja bruttó 385
Ft/alkalom). Amennyiben ezt nem a jogsza-
bályoknak megfelelõen végzi, a jegyzõ hatóság-
ként eljárva 50 000 forintig terjedõ bírságot
szabhat ki. Az önkormányzat szintén magas
összegen (tavalyi évben 3,2 millió) végzi a
konténerek elszállítatását.

A hulladékot a lakosság nem rendezett ke-
reteken belül helyezi el, elõfordultak rongálási,
gyújtogatási esetek és rendszeres guberálás,
azért a terület állapota az utóbbi idõben lerom-
lott, valamint a tiltás ellenére olyan hulladékfaj-
ták lerakása is megtörténik (kommunális-ház-
tartási vegyes, zöld, esetenként veszélyes, elekt-
ronikai, gumi) amik külön gyûjtésérõl egyéb-
ként is gondoskodni kell, veszélyt jelentenek a
környezetre, valamint így ugyanazon szolgálta-
tást kétszeresen fizeti meg a város és lakossága.

A lakosság rendelkezésére álló lehetõsé-
gekrõl már korábbi cikkemben írtam, ennek
másolata mégis fontos:

A közszolgáltatási díj részét képezõen: 
• Heti egyszeri alkalommal az ingatlanokon
elhelyezett hulladékgyûjtõ edények ürítése
• Évente egy alkalommal házhoz menõ lom-
talanítás • A vaskúti hulladéklerakó telepen
750 kg veszélyes hulladéknak nem minõsülõ
hulladék/ingatlan/év térítésmentesen lerakha-
tó, ha a lakos saját gépjármûvel szállítja be •
Szelektív gyûjtõszigetek használata papír, mû-
anyag és üveg hulladékok gyûjtésére: Vasútállo-
más, Szabadság tér, Mátyás Király utca – Ga-
lamb utca sarok, Új utca – játszótér mellett, Szé-
chényi utca – bolt mellett, lovaspályával szem-
ben, Damjanich út 25. elõtt – út végén, Pacsir-
ta utca – Mátyás utca keresztezõdés, Zalka utca
elején) • A lejárt, vagy feleslegessé vált gyógy-
szereket minden patika és gyógyszerárusító
hely (pl. benzinkutak, drogériák) kötelesek té-
rítésmentesen átvenni. • Minden elektronikai
készülékeket árusító bolt köteles elromlott/ki-
dobandó elektronikai eszközeinket vissza-
venni, amennyiben a boltban hasonló funkci-
ójú, új készüléket vásárolunk. Ez a kötelezett-
ség kiterjed a házhoz szállításra is.

Hulladékudvarok
Mélykúthoz legközelebb a Bácsalmási hulla-
dékudvar található a vízmû mellett, a város ha-
tárában. Igénybevétele minden olyan magán-
személy számára térítésmentes, aki fel tudja
mutatni a lakcímigazoló kártyáját, illetve a befi-
zetett hulladékszállítási számlát igazoló bizony-
latot (csekk, átutalási megbízás másolata).

Leadható hulladékok: nem veszélyes: lom,
fém, üveg, papír, mûanyag, italos karton, textil,
gumiabroncs, zöld, inert (építési törmelék) / ve-
szélyes: fáradt olaj, sütõ zsiradék és göngyöle-
gei, festék, oldószer, növényvédõ szer, lejárt
gyógyszerek, fénycsõ, izzó, elektronikai hulla-
dék, szárazelem, akkumulátor. Kommunális,
háztartási vegyes hulladékot nem vesznek át!

Egy lakostól alkalmanként legfeljebb 1 m3

mennyiségû építési és bontási hulladék és leg-
feljebb 100 kg mennyiségû veszélyes hulladék
vehetõ át, részletesen megtekinthetõ: Bácsal-
más város honlapján.

Nyitva tartás: Hétfõ: ZÁRVA; Kedd: 8:00-
12:00; Szerda: 14:00-18:00; Csütörtök:
8:00-12:00; Péntek: 14:00-18:00; Szombat:
8:00-12:00 

Zöldhulladék gyûjtése
A lakosság a fás szárú zöldhulladékot térítés-
mentesen leadhatja a Halasi országútról nyíló
Menyhárt-dûlõben a sertéstelep mögött, me-
lyet az önkormányzat összeaprítva hasznosít.

Amennyiben több kommunális hulladék
keletkezik, mint ami a gyûjtõbe belefér, 110
literes emblémás zsák vásárolható az ÉPTESZ
Kft-nél, ami tartalmazza az elszállítás díját is
(ára bruttó 385 Ft/db), ezt a heti rendszeres
szállítás alkalmával elviszik a hulladékgyûjtõ
edényzet ürítésén felül. Nagyobb mennyiségû
hulladék esetén a szolgáltatótól rendelhetõ
konténer 5-31 m3-es méretben a következõ
telefonszámon: 06-79-524-821 (H-P: 8-16)

Amit egyik kézzel ad, másikkal elveszi – le-
hetne mondani és még igaznak is tekinthetõ.
Az intézkedések egyensúlyának megõrzése
érdekében a fent említett ülésnapon elfoga-
dásra került egy terv, mely magában foglalja a
szelektív hulladékgyûjtés kiterjesztését közin-
tézményekre, komposztálási programot,
elektronikai-, veszélyes valamint inert hulla-
dékok gyûjtését, az illegális lerakás szankcio-
nálását, környezeti nevelést. Ezek az intézke-
dések bár eltérõ ütemben, de a jövõben folya-
matban lesznek, kompenzálva az elveszett le-
hetõséget, helyette ésszerûbbet és többet
nyújtva a lakosságnak ezen a területen is.

Vasas Dávid

okleveles környezetmérnök

A hulladékgazdálkodási rendszer változásáról
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatást a településen a Felsõ-Bácskai Hulladékgazdál-

kodási Kft. látja el, ez a jövõben sem lesz másként. A lakosságot érintõ közszolgáltatáson
felül úgyszintén a lakosság igényeinek kielégítése céljából az egykori rekultivált hulladékle-
rakó helyén az önkormányzat és a közszolgáltató közösen konténereket helyezett ki (1 db
32m3, 1db 15m3, 3db 1,1m3). A képviselõ-testület ez év szeptember 14-ei ülésén döntött en-
nek az extra szolgáltatásnak a megszüntetésérõl, mely jövõ év végére történik meg. 

Mélykút Város Önkormányzatának kezdemé-
nyezésére a vaskúti Felsõ-Bácskai Hulladék-
gazdálkodási Kft. átfogó szelektív hulladék-
gyûjtési akciót szervez Mélykút Város belterü-
letén elektromos és elektronikai hulladék és
gumiabroncs begyûjtésére október 15-én,
szombaton 7.00-15.00 óráig.

Elektromos és elektronikai hulladék és gu-
miabroncs gyûjtése gyûjtõpontokon történik. 

Gyûjtõpontok helyszíne:
• Jánoshalmi úti temetõvel szembeni közterü-
let • Bácsalmási úti alsó temetõvel szembeni
közterület • Rákóczi és a Május 1. u. sarkán
lévõ közterület • Öregmajor vadászházzal
szembeni közterület

A gyûjtõpontokon a lakosság és intézmé-
nyek leadhatják a háztartásában összegyûlt ház-
tartási nagygépeket, kisgépeket, informatikai és
távközlési berendezéseket, szórakoztató elekt-
ronikát, elektromos és elektronikus barkács-
gépeket, szerszámokat, gumiabroncsokat.

Egy gyûjtõponton két 32 m3 konténer kerül
kihelyezésre, az egyikbe az elektronikai hulladé-
kot, másikba a gumiabroncsot fogjuk gyûjteni.

A hulladékgyûjtési akcióban várjuk a lakos-
ság és az intézmények megjelenését. Intéz-
mények esetén selejtezési listát is szíveskedje-
nek mellékelni a leadandó berendezésekrõl,
amennyiben a késõbbiekben errõl jelentést
kell készíteniük. Az elektronikai hulladékot a
Felsõ-Bácskai Hulladékgazdálkodási Kft. bon-
tó üzemébe szállítjuk el, ahol a hulladékot
szakszerûen elõkezeljük. 

A gyûjtés célja, hogy a hulladékok minél na-
gyobb mértékben hasznosuljanak, illetve a kör-
nyezetre, emberre veszélyt jelentõ anyagokat
ellenõrzött körülmények között kezeljük.

Tegyünk együtt környezetünk tisztaságáért!

LAKOSSÁGI SZELEKTÍV HULLADÉKGYÛJTÉSI AKCIÓ
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Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

MÉLYKÚT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT MŰVELŐDÉSI HÁZA ÉS FENYŐ MIKSA KÖNYVTÁRA

Tisztelettel meghívja Önt, családját és ismerőseit a Városi Könyvtár olvasótermébe ahol

2011. november 3-án 17 órakor

történész
a Tiszántúli Történész Társaság tagja
tart előadást

címmel.

PINTÉR ISTVÁN

A TRIANONI

BÉKEDIKTÁTUM 1918-20

PINTÉR ISTVÁN történész, tanár

1959-ben született Hódmezõvásárhelyen. A
Bethlen Gábor Gimnáziumban érettségizett.
Ezután Szegeden a Juhász Gyula Tanárképzõ
Fõiskolán magyar-történelem szakon, 2001-
ben Debrecenben a Kossuth Lajos Tudo-
mányegyetemen levelezõ tagozatán történe-
lem-kiegészítõ szakot végzett.

A következõ társaságoknak a tagja: Trianon
Társaság, Csongrád Megyei Honismereti Egye-
sület, Vásárhelyi Történelmi Kör és a Tiszántú-
li Történész Társaság. 10 éve minden évben

részt vesz az Országos Honismereti Akadémia
munkájában. Idáig 3 országban, sok települé-
sen tartott történelmi elõadásokat. 

Kutatási területe az 1848-49-es szabad-
ságharc téli hadjáratában Görgei tábornok te-
vékenysége, valamint az elsõ és második vi-
lágháború egyes hadtörténeti vonatkozású
eseményei.

Eddig négy országban tartott megemléke-
zéseket, elõadásokat. (Magyarország, Romá-
nia (Erdély), Szerbia (Délvidék), Szlovákia (Fel-
vidék)). Elõadásaira 30-35 forrás, illetve. feldol-
gozás alapján készül fel. 27 kiadványban jelen-
tek meg cikkei, tanulmányai, nagyobbrészt or-
szágos ill. nemzetközi kiadványokban is. 

Elõadásait korabeli, gyakran egyedülálló
filmfelvételek egészítik ki videón és DVD-n. 
(pl. Kossuth hangja, Görgei hajózása a Dunán,
Ferenc József, Ferenc Ferdinándról az utolsó
felvétel, IV. Károly koronázása, II. Vilmos, II.
Miklós, V. György, Károlyi Mihály, Kun Béla,
Trockij eredeti beszéde, Roosevelt családi kör-
ben stb.) A videokazettákat, ill. a felvételeket
10-15 éve gyûjtötte.

Elõadási témái:  Nándorfehérvári diadal 1456. július • Görgei szerepe a téli hadjáratban és
a kápolnai csatában • Az 1848-49-es szabadságharc hadtörténete • Az aradi vértanúk: (Az ara-
di vértanúk katonai tevékenységérõl, és kivégzésérõl szól ez az elõadás.) • Przemysl ostroma
1914-15-ben: (Ebben az elõadásban a Galíciában található erõdrendszernek a helytállását
mondja el az oroszokkal vívott harcban.) • Az osztrák-magyar hadsereg támadása Dél-Tirolban
1916-ban: (Ebben az elõadásban egyrészt ismerteti a fenti támadást, másrészt nem egészen ar-
ra a következtetésre jut, mint amit errõl  a csatáról általában írnak, illetve állítanak. (források
alapján) • Olaszország hadba lépése és a caporettói áttörés: (Ebben az elõadásban az osztrák-
magyar és német csapatok támadását és gyõzelmét ismerteti.) • ittebei eleméri Kiss József éle-
te és harcai, avagy egy kiváló vadászpilóta az elsõ világháborúban • Katonáink vitézsége az I.
világháborúban: (Ez az elõadás végigveszi 1914-18-ig frontonként a legfontosabb hadi esemé-
nyeket.) • A trianoni békediktátum 1918-20 • A második bécsi döntés és elõzményei (1940.
08. 30.) • A 2. magyar hadsereg harcai 1942-1943-ban: (Ebben az elõadásban a 2. magyar
hadsereg  frontra kerülésérõl, elsõ harcairól, a hídfõcsatákról, az áttörésrõl beszél és a hadsereg
harcait értékeli.) • Az 1956-os forradalom és szabadságharc

ÕSZI RENDEZVÉNYEK
A KÖNYVTÁRBAN
A Fenyõ Miksa Könyvtár sok szeretettel vár min-
denkit õszi rendezvényeinkre 0-99 éves korig.

Október 4. „ÖRÖKLÕDÕ TUDÁS”
• 10 00: Ringató. „Vedd ölbe, ringasd, éne-
kelj!” Vadai Henriettával – 0-5 éves gyerekek-
nek és szüleiknek
Október 5. „PRAKTIKUS TUDÁS”
• 10.00: „Olvass, elmélkedj, hogy sikeres éle-
tet élhess”. Találkozó Dulainé Zsíros Zsanett
írónõvel – alsó tagozatos gyerekeknek
• 16.00: „Süssünk, süssünk valamit”. Tócsni
és lábatlan készítése – 10 éves kortól
Október 6. „TANULÁS A TUDÁSÉRT”
• 14.30: „Ökoügynökök elõre – Piszok jó ve-
télkedõ” – mûveltségi vetélkedõ felsõ tagoza-
tosoknak
Október 7. „JÁTÉKKAL A TUDÁSÉRT”
• 16.00: Személyiségfejlesztõ játékok bemu-
tatása, módszertani ajánlások szülõknek, játé-
kos bemutató foglalkozások pedagógusoknak
Október 8. „TUDÁSPRÓBA”
• 8.00-11.00: „Piacon a könyvtár”. PIACTÉR:
kvíz kérdések, feladatok, vetélkedõk játékos
kedvû gyerekeknek és felnõtteknek
Október 15.
• 14.00: „A mindent járó malmocska" – Csa-
ládi mesevetélkedõ
Október 31.
• 16.00: „Tök jó” – Töklámpáskészítõ verseny
játékos kedvû gyerekeknek és felnõtteknek
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Az Agrár Széchenyi Kártyáról

A hitel típusa
Mezõgazdasági, halászati vállalkozások és

természetes személyek számára nyújtott sza-
bad felhasználású, 1, 2 vagy 3 éves lejáratú fo-
lyószámlahitel.

A hitel összege
500 000 Ft és 25 000 000 Ft közötti, fél-

millió Ft-onként emelkedõ keretösszeg. (Elõ-
zõ évi bevétel meghatározott %-a lehet.) Egy
teljes lezárt üzleti évvel nem rendelkezõ fiatal
mezõgazdasági termelõ esetén az adható hitel
maximuma 10.000.000 forint.

Felhasználása
Az Agrár Széchenyi Kártyához kapcsolódó

hitelkeret minden, a vállalkozás érdekében
felmerülõ és – az adó és számviteli jogszabály-
ok szerint – elszámolható kiadásra felhasznál-
ható, vásárlás, készpénzfelvétel, átutalás, in-
kasszó útján vagy egyéb módon.

Igénybevevõi kör: 
Mezõgazdasági termék elõállításával, feldol-

gozásával és forgalmazásával, valamint erdõ-
gazdálkodással, vadgazdálkodással és halgaz-
dálkodással kapcsolatos tevékenységet végzõ
• gazdasági társaság, egyéni cég
• egyéni vállalkozó
• szövetkezet
• termelõi értékesítõ szövetkezet (TÉSZ), vala-
mint BÉSZ
• mezõgazdasági õstermelõ, családi vállalko-
zó (gazdálkodó)
• erdõbirtokossági társulat

A hiteligénylésbõl kizártak
• exporttal kapcsolatos tevékenység finanszí-
rozásához, ill. ha a vállalkozás kizárólag ex-
porthoz közvetlenül kapcsolódó tevékenysé-
get végez,
• az import áruk helyett hazai áru használatá-
nak támogatására,
• nem adható nehéz helyzetben lévõ vállal-
kozások részére (37/2011. (III. 22.) Korm. ren-
delet 6. §-ában meghatározott vállalkozás).

Igénybevétel feltételei
• Legalább egy teljesen lezárt gazdasági év 15
millió Ft-ig.
• Legalább két teljesen lezárt gazdasági év
15.5 millió és 25 millió között.
• Egy teljesen lezárt gazdasági évvel nem ren-
delkezõ fiatal gazdálkodó is igényelheti,
egyéb speciális feltételek mellett.

• A hiteligénylõnek MVH regisztrációs szám-
mal kell rendelkeznie, vagy a hiteligényléssel
egy idõben megkérnie.
• Agrár csekély összegû (de minimis) jogcí-
men odaítélt támogatás(ok) támogatástartal-
ma 3 egymást követõ pénzügyi év viszonyla-
tában nem haladhatja meg a 7500 eurót.

Példa de minimis támogatásra:
– A személyi jövedelemadóról 1995. évi
CXVII. Törvény alapján Õstermelõk adóked-
vezménye: 100.000 Ft/év).
– A családi gazdálkodók által igénybe vehetõ
átmeneti állami támogatásról 17/2010. (III. 4.)
FVM rendelet.
– A mezõgazdasági vállalkozások által de min-
imis támogatásként igénybe vehetõ intézmé-
nyi kezességvállalásról 50/2007. (VI. 27.) FVM
rendelet
– Szõlõ és gyümölcsös ültetvényekben fel-
használt gázolajhoz nyújtott csekély összegû
(de minimis) támogatás 46/2008. (IV. 17.)
FVM rendelet
– Az anyajuhtartás „de minimis” támogatásá-
ról: 137/2009. (X. 16.) FVM rendelet
– Az anyajuhtartás „de minimis” támogatásá-
ról: 38/2010. (XII. 14.) VM rendelet
– Az anyakecske tartás „de minimis” támoga-
tásáról: 138/2009. (X. 16.) FVM rendelet
– Az anyakecske-tartás „de minimis” támoga-
tásáról: 39/2010. (XII. 14.) VM rendelet
– Agrár Széchenyi kártya kamattámogatás:
39/2011. (V. 18.) VM rendelet
– Az ültetvényekben 2011 májusában bekö-
vetkezett fagykárok enyhítését szolgáló egy-
szeri csekély összegû (de minimis) támogatás
73/2011. (VII. 29.) VM rendelet
– Tanyafejlesztési Program elõirányzat kereté-
ben nyújtott támogatás igénybevételének fel-
tételeirõl: 81/2011. (VIII. 11.) VM r

Speciális feltételek
• Egy Vállalkozás nem rendelkezhet egy idõ-
ben ASZK Folyószámlahitellel és Széchenyi
Kártya Folyószámlahitellel is.
• Egy Vállalkozás egy idõben csak egy Agrár
Széchenyi Kártya Folyószámlahitellel rendel-
kezhet.
• A további feltételeket lsd. ÜSZ-ben.

Biztosítéki háttér
• 15 M Ft hitelösszegig tárgyi biztosíték nélkül:

– Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapít-
vány (AVHGA) 80%-os kezességvállalása a hi-
telszerzõdés szerinti tõke összegére – magán-
személy készfizetõ kezessége– felhatalmazó
levél más banknál vezetett bankszámlára
• 15 M Ft hitelösszeg felett fentieken túl:

– egyéb, a hitelnyújtó és az AVHGA által
elfogadott fedezet bevonása kötelezõ (ingat-
lan, tehermentes ingóság/vagyon).

A hitel összegével kapcsolatos kitétel
Egy vállalkozás által igénybe vehetõ ASZK

folyószámlahitel összege legfeljebb az elõzõ
lezárt évi hitelcél szerinti tevékenységbõl szár-
mazó bevétele és a lezárt évben kapott terü-
letalapú támogatások együttes összegének
35%-a lehet azzal, hogy az összes alapítványi
könnyített fedezetû hitele és az ASZK folyó-
számlahitel összege együttesen maximum a
teljes elõzõ lezárt évi bevételének és a lezárt
évben kapott területalapú támogatások
együttes összegének a 45%-át teheti ki.

2011. szeptember 1-tõl megnyílt a lehetõség az agráriumban is a Széchenyi Kártya spe-
ciális agrár változatának igénybe vételére (továbbiakban ASZK). Az alábbiakban a feltéte-
lekrõl olvashatnak a teljesség igénye nélkül.
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Amennyiben a családi gazdaság vezetõje
a családi gazdaság nevében és részére veszi
fel a hitelt akkor a családi gazdaság teljes ár-
bevételének figyelembevételére van lehetõ-
ség. Közös õstermelõi tevékenység esetén is a
teljes árbevétel figyelembe vehetõ.

A kedvezményes folyószámlahitel felvéte-
lét az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapít-
vány (AVHGA) kezességvállalása segíti, hitel
összegének 80%-áig Az éves kezességvállalási
díj 50%-át az állam átvállalja a de minimis tá-
mogatások figyelembevételével.

A hitel felvételének várható költségei
• Egyszeri regisztrációs díj:
• Társult szervezeten kívülieknek: 17 000 Ft 
• Agrárkamarai tagoknak, mint társult szerve-
zet tagjainak: 8 500 Ft 
• VOSZ, VOSZ tagszervezetnek, MKIK tag-
nak nincs díj

Az Agrár Széchenyi Kártya kondíciói
• A hitelkerethez kiadott bankkártya díja a
keret mértékétõl függõen, sávosan változva
7 500 Ft-tól 160 000 Ft-ig terjed.
• Ügyleti kamat: 1 havi BUBOR (jelenleg
6,0-6,2%) + 4%/év 
Állami kamattámogatás: 2%/év a teljes maxi-
mum 3 éves futamidõre
Kamatfizetés: Naptári negyedévente
• Kezelési költség: 0,8%/év
• Kezességi díj: általános díjon: 1,7% /év. Ál-
lami kezességi díjtámogatás: garanciadíj vetí-
tési alap 0,75%-a.
• Egyéb díj: Amennyiben ingatlan értékbecs-
lés igénybevétele szükséges, annak díja.
• A bankok által megállapított egyéb díj: pl.
keretbeállítási díj. A hitelfolyósítást az OTP
Bank és a Volksbank kezdte meg, de késõbb
várható a takarékszövetkezetek, az MKB, az
Erste és az Unicredit Bank csatlakozása is.

Folyamata
• Hitelkérelem beadása: a VOSZ és a terüle-
ti kereskedelmi és iparkamarák és a KA-VOSZ
Zrt. több mint 100 regisztráló irodájában
• Igénylési feltételek ellenõrzése (szabad tá-
mogatási keret – MVH-tól lekérdezése)
• Hitelkérelem rögzítése, bankba továbbítása
(ügylet támogatástartalmának zárolása az
MVH-nál)
• Banki hitelbírálat, döntés
• Jóváhagyás esetén szerzõdéskötés a bankban
• AVHGA kezesség igénylés a Bank által
• Támogat. keret lekötés
• Hitelkeretnyitás (esetleges keretnyitási felt.
telj. után)

Esetleges kérdéseivel forduljon hozzám.
Csanyik Zoltán Mihály ÚMVP tanácsadó

Tel: 30/298-7429  csanyik.zoltan@agrarkamara.hu

AZ ORSZÁGUTAT FÉNY VERI

Az országutat fény veri, 
õsz, arany õsz, a tengeri- 
tábla rezes obsitos-had, 
kifakult bajszok bólognak, 

kardok, levelek csörögnek, 
méz illatuk van a tököknek, 
bendõje telik a pocoknak, 
sz?re durvul a malacoknak. 

Puffogva vontató robog, 
fent gumicsizmás parasztok 
rázkódnak, hallgatva lesik 
a muzsikáló személygépkocsit. 

Õsz, arany õz, a tarlón vér nyoma, 
szeder kúszik, illeg a galagonya, 
s nagy ekevas a télbe fordítja át 
majd az õszutó arany zûrzavarát.

Csukás István

JÁNOSHALMI RENDÕÕRS
indokolt esetben az alábbi telefonszámon
hívható éjjel-nappal: 20/539-6499

FÉNYMÁSOLÁS
A Fenyõ Miksa Könyvtár szolgáltatásai körét
fénymásolással bõvítette.          

DÉMÁSZ TELEFONSZÁMAI
Általános kék szám (CALL CENTER):
06-40-82-22-82
Hibabejelentés: 06-40-82-20-00
Mérõállás bejelentése: 06-80-82-81-80

GYERE, 
SÜSS VELÜNK 
TÓCSNIT ÉS LÁBATLANT!
Nem tudod mi az, hogyan kell készíteni,
hogyan lehet ízesíteni? Akkor itt a helyed
közöttünk!

Október 5-én, 16,00 órakor a Fenyõ Mik-
sa könyvtárban megtanulhatod sütés fortélya-
it. Hozz magaddal krumplihámozót, vagy
krumplihámozó kést és a lelkesedésedet.

Várunk szeretettel a könyvtárban!

„MUITY SÁNDOR”
EMLÉKVERSENY
A Mélykúti Lovasegyesület és Mélykút Város
Önkormányzata „Muity Sándor” évadzáró
emlékversenyt rendez október 22-én (szom-
baton) a Jánoshalmi úti lovaspályán, melyre
tisztelettel meghívjuk .

VERSENYPROGRAM: 8.00 Fogatok érkezése,
nevezése, reggeli • 08.30 Technikai értekezlet,
pályabemutató • 9.00 Ünnepélyes megnyitó
(Kovács Tamás polgármester) • 9.30 Kettes foga-
tok akadályhajtása • 10.30 Pónifogatok aka-
dályhajtása • 12.00 Ebéd közben kulturális és
sportbemutató • 13.00 Pontszerzõ verseny ket-
tes fogatok és pónifogatok részére • 15.30 Ün-
nepélyes eredményhirdetés • 16.00 Tombola

Holka István elnök, Kovács Tamás polgármester



10Önkormányzati Tájékoztató    2011. október   

Tisztelt Mélykúti Lakosok!

Amikor ezt az újságot Önök olvassák, akkor
a népszámlálás elsõ lépésein túl vagyunk.
Számlálóbiztosaink szeptember 27-e és 30-a
között minden mélykúti lakás postaládájába el-
juttatták az adatszolgáltatói csomagot. A cso-
magon szerepel a számlálóbiztos neve, azono-
sító száma és elérhetõsége. Az adatszolgáltatói
csomag egy tájékoztató levelet, egy lakás és egy
személyi kérdõívet, továbbá kitöltési útmutatót
tartalmaz. A lakáskérdõív elsõ oldalán van az
„Azonosító” és az „Internetes belépési kód”. Ezt
a csomagot meg kell õrizni. 

Az összeírás 2011. október 1. és 2011. ok-
tóber 31. között történik a 2011. október 1-
én 0 órakor fennálló állapot szerint. Az adat-
szolgáltatás kötelezõ, kivéve a nemzetiségre, az
anyanyelvre, a vallásra, a tartós betegségre és a
fogyatékosságra vonatkozó kérdéseket. Ha kö-
telezettségének önként nem tesz eleget, akkor
figyelmeztetni kell kötelezettségére, ha ez sem
vezet eredményre, szabálysértési eljárást kell
kezdeményezni. A számlálóbiztosok október
1-jétõl keresik fel Önöket személyesen. 

A lakosság az adatszolgáltatási kötelezett-
ségét három módon teljesítheti, interneten,
önkitöltéssel papír alapon, személyesen a
számlálóbiztosnak. 

• Interneten keresztül. Október 1-jétõl ok-
tóber 16-ig a www.enepszamlalas.hu honlapra
kell belépni az adatszolgáltatói csomagban

megkapott azonosító és internetes belépési kó-
dot használva. Valamennyi ott lakó személynek
ezt a kitöltési módot kell választania. Természe-
tesen a lakás kérdõívet is így kell kitölteni. Ha
internetes válaszát mihamarabb megadja, ak-
kor Önt nem keresi fel a számlálóbiztos, mivel
naprakészen látható, hogy ki tett eleget inter-
neten keresztül a válaszadási kötelezettségé-
nek. Akinek otthon nincs internete, a könyvtár-
ban bárki számára elérhetõ ez a lehetõség. 

• Az adatszolgáltató a kérdéseket megvála-
szolhatja a borítékban lévõ kérdõívek kitöltésé-
vel, vagyis önkitöltéssel. Ha az egy darab sze-
mélyi kérdõív nem elegendõ az adatszolgálta-
tási kötelezettség teljesítéséhez, a számlálóbiz-
tos ellátja a válaszadót a megfelelõ mennyiségû
kérdõívvel. A papír alapú önkitöltésre október
1-16. között van lehetõség. A kitöltött kérdõ-
íveket a számlálóbiztos gyûjti össze. 

• Az adatszolgáltató a kérdéseket megvála-
szolhatja személyesen a számlálóbiztosnak, aki
az összeírás céljából 2011. október 1. és 2011.
október 31. között keresi fel. Ehhez is szüksé-
ges az adatszolgáltatói csomagban található
kérdõívek megõrzése. 

Az összeírásból esetlegesen kimaradt sze-
mélyek 2011. november 1-8. között kereshe-
tik fel a polgármesteri hivatalt.

Együttmûködésüket köszönöm. 
Vargáné dr. Egyed Ilona jegyzõ

települési népszámlálási felelõs

A népszámlálások hazai történetében most
elõször elektronikusan, interneten keresztül
is kitölthetõk a népszámlálási kérdõívek. 

Ma már Európában szinte mindenütt az
adatgyûjtésnek ezt a korszerû, egyszerû, költ-
ség- és környezetkímélõ módját alkalmazzák
a népszámlálás során. Az internetes kitöltés a
válaszadás leggyorsabb, legkényelmesebb
módja, és a kitöltés helyességét is így lehet a
legegyszerûbben kontrollálni. 

Sokak számára ez könnyen megoldható a
lakásukban, munkahelyükön, de vannak
olyanok is, akik nem férnek hozzá a világhá-
lóhoz. Ezért jelent rendkívül nagy segítséget a
MAGYAR KÖNYVTÁROSOK EGYESÜLETÉ-
VEL, illetve az INFORMATIKAI és KÖNYVTÁ-
RI SZÖVETSÉGGEL kötött megállapodás,
amelynek keretében a könyvtárak felajánlot-
ták a rendelkezésre álló informatikai infrast-
ruktúrájukat az internetes adatszolgáltatására. 

A KSH azt hangsúlyozza, hogy a lakosok
felkereshetik a lakóhelyükhöz közeli e-PON-
TOT vagy könyvtárat, amelyek segítségére
lesznek az elektronikus adatszolgáltatásban. 

A Fenyõ Miksa Könyvtár és dolgozói is vár-
ják szeretettel a népszámlálás e módját vá-
lasztókat 2011. október 1. és 16. között nyit-
vatartási idõben. Kérjük, hozza magával belé-
pési kódját, amellyel a háztartásában élõk
kérdõívét lehet kitölteni, és mintegy 20 perc
alatt az adatszolgáltatást el is végezzük.

Felhívom a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy idegen embereket továbbra sem engedjenek be a
lakásukba. Az adatszolgáltatói borítékon már szerepel a számlálóbiztos neve is, így tudni fogják,
hogy kit várjanak. A számlálóbiztosok számlálóbiztosi igazolvánnyal lettek ellátva, melyhez még fel
kell mutatni személyi azonosságot igazoló fényképes okmányt is, mely lehet személyi igazolvány,
útlevél, vagy jogosítvány. Ha kétség merülne fel a személyt illetõen bármikor  ingyenesen hívható
a 06-80-200-014, vagy a 06-80-200-224.

NÉPSZÁMLÁLÁSI KÉRDÕÍVEK
INTERNETES KITÖLTÉSE
A KÖNYVTÁRBAN!


