
Eltelt egy év. Megint lehulltak a fákról a leve-
lek, hidegre fordult az idõ. A decemberrõl – ta-
lán túlzás nélkül állíthatom – mindenkinek a ka-
rácsony jut eszébe elõször. A karácsonyi csoda-
várás, mert valljuk be, mi felnõttek is ezt az ün-
nepet várjuk a legmeghittebben, erre az ünnep-
re készülünk talán legjobban, legszebben. Ün-
neplõbe öltöztetjük még a házunk tájékát is.

De miben is rejlik ennek az ünnepnek a titka,
ereje? 

Karácsony titka a kis Jézus születésének hamisítat-
lan egyszerûségében rejlik. Nem volt hozzá szükség
más „kellékre” mint istállóra, jászolra és pásztorokra,
viszont hírül kellett adni az egész világnak: fényes
betlehemi csillaggal. Minden korok karácsonyának
varázsa az elsõ karácsony egyszerû tisztaságából táp-
lálkozik. Ezt a titkot nem lehet értelemmel megfejte-
ni, csak átérezni lehet, és átélni is csak gyermekként,
az õszinte rácsodálkozás, boldog angyalvárás lelküle-
tével. A karácsonyi örömnek a bölcsõje a minden
emberben ott rejtõzõ gyermeki lelkület.

Karácsony megható napja nemcsak a keresz-
ténység, hanem a család, a békesség, az életbe ve-
tett hit összemberi ünnepe is, melynek nyugalmát,
gyermeki tisztaságú meghittségét elõször is ma-
gunkban kell kialakítani – körülöttünk harmóniát,
békességet teremtve: a családban és a nagyobb kö-
zösségben egyaránt.

A karácsony egyik üzenete az embereknek,
hogy Van fény; Van öröm, Van remény! Erre a gyö-
nyörû üzenetre különösen nagy szüksége van a
mai kor emberének!

Ilyenkor gondoljunk arra, hogy – újkeletû kifeje-
zéssel élve – „állandó stresszel és gazdasági világ-
válságokkal” terhelt korunkban a hétköznapok so-
rán nem a pénzünkkel, hanem a szeretettel kelle-
ne pazarlóbban bánnunk!

Ugyanakkor sajnos a 21. század embere számá-
ra a karácsony jelentése átalakult és kimerül abban,
hogy fenyõfát vásárolunk, halat, bejglit készítünk,
és persze a pénztárcánk vastagságától függõen
ajándékokat veszünk. Eszünk, iszunk, pihenünk,
ajándékozunk és mindjárt itt lesz a szilveszter is, a
„nagy bulik” idõszaka. Azután érkezik az új év, me-
gyünk tovább a megszokott kerékvágásban, jönnek
a gondok, és jól-rosszul megoldjuk õket…

Valóban ennyire „mechanikus” lenne legbensõ-
ségesebb ünnepünk?

A karácsonyfa sem lehet egy egyszerû fenyõfa,
amelyet kivágunk, feldíszítünk, majd kidobunk. A
karácsonyfa ugyanis az ajándékozó szeretet szim-
bóluma. Jó lenne, ha a karácsonyfa tetejére helye-
zett karácsonyi csillag a betlehemi csillagot jelké-
pezné számunkra. Jó lenne, ha a karácsonyfa alá
nemcsak az ajándékokat helyeznénk el, hanem
szívünk szétáradó szeretetét is! Jó lenne, ha tényleg
hinnénk abban, hogy a karácsonyt ünneplõ ember
otthona ugyanaz a betlehemi istálló, amely fölött
megállt a napkeleti bölcseket vezetõ csillag. 

„Minden rosszban van valami jó is” – tartja a
mondás. Talán ennek a pénzügyekben nehéz idõ-
nek is lehet pozitív hozadéka. Talán végre rádöb-
benünk: nem az esztelen vásárlás „segít hozzá”,
hogy kimutassuk szeretteink iránti érzelmeinket,
nem a tékozló fogyasztásban, hanem az egymás
iránt szívünkben megtermõ szeretetben. 

Mert a szeretettel megteremtõdik az egymás
iránti türelem, tisztelet, a másik megértésének szán-
déka, segítésének készsége is. És mindez jótékonyan
hat vissza ránk is. A szeretet az egyetlen olyan dolog
ugyanis, mely növekszik, ha pazaroljuk. 

A karácsony alkalmat kínál számunkra is, hogy
megnyissuk szívünket az örömre, a mások iránti
szeretetre. És ehhez nem kellenek fényes külsõsé-
gek. Ehelyett kedves szóval, mosollyal és a közelgõ
új esztendõre szóló jó kívánságokkal közeledjünk
egymáshoz. Így élhetjük csak át az igazi csodát,
amire a szeretet teszi képessé az embert.

Kívánom mindannyiuknak, hogy a szeretet és a
vele együtt járó békesség tegye széppé az ünnepü-
ket. Kívánom, hogy ez az ünnepi idõ – akár egye-
dül, akár szeretteik körében töltik a karácsonyt –
segítse Önöket igazi kikapcsolódáshoz, testi, szelle-
mi és lelki megújuláshoz, feltöltõdéshez, hogy az új
esztendõt új szívvel és újult erõvel kezdhessük.

Végezetül egy idézetet szeretnék megosztani
Önökkel:

Legyen veled Karácsony Angyala,
legyen áldás és ünnep az Ünnep,
szeretet simítsa lelkedet,
mikor a csengõk megcsendülnek.

(Ara Rauch)

Békés, boldog karácsonyt mindenkinek!
Kovács Tamás, Mélykút Város polgármestere
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Kedves Mélykútiak!

CSUKÁS ISTVÁN:

KARÁCSONYI VERS
MINDENKINEK

Szívünk legyen most a jászol,
ott ringassuk a Gyermeket,

a téli nap hóban gázol,
el ne veszejtse a hideg. 

Szép hitedet ne veszítsd el,
nem élhetünk üres szívvel !

A téli nap Isten-óra,
lóg az ég mellényzsebébõl, 

te vagy lent a mutatója,
mígnem fáradt tested eldõl. 
Szép hitedet ne veszítsd el,
nem élhetünk üres szívvel! 

Ki számlálja az idõnket,
világûrnyi léghuzatban, 

a semmiben egy kis zöldet, 
fényt csillagpor sivatagban? 
Szép hitedet ne veszítsd el,
nem élhetünk üres szívvel!

A halottak csonthálója
fogja össze a göröngyöt,

hogy a horda szét ne hordja 
mit utóduk megöröklött. 

Szép hitedet ne veszítsd el,
nem élhetünk üres szívvel!

Kint is bent is nagy vacogás,
ringassuk hát a Gyermeket,

nem válthat meg már semmi más,
csak a jóság, a szeretet. 

Szép hitedet ne veszítsd el,
nem élhetünk üres szívvel!
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„Lehet élni zene nélkül is. A sivatagon át is
vezet út, de mi azt akarjuk, hogy az ember ne
úgy járja végig élete útját, mintha sivatagon
menne át, hanem virágos réteken.” 

Ezzel a Kodály Zoltán gondolattal nyitotta
meg Kovács Tamás polgármester köszöntõje
után Mikó Lászlóné alpolgármester novem-
ber 5-én a Hagyományos régiók, régiók ha-
gyománya IX. Vass Lajos Népzenei Találkozó
és Verseny mélykúti elõdöntõjét a Mûvelõdé-
si Házban.

A versenyt a Kárpát-medencében élõ vala-
mennyi magyar és a határon belül élõ nemze-
tiségi dalkörök, kórusok, szólóénekesek,
hangszeres csoportok számára.

Vass Lajos zeneszerzõ emlékének adózva a
megnyitó beszédben elhangzott: „a Röpülj
Páva népdalos vetélkedõ során megénekeltet-
te a magyar népet a televízión keresztül. A
népzene napjainkban is összetartó érték. Ze-
nei anyanyelvünk lélekben összekapcsol em-
beri közösségeket határokon innen és túl.
Egész népünk gazdagodik, ha ki-ki saját zenei
hagyományát mûveli, ápolja mind magasabb
és magasabb szinten.”

Mélykút várost nagy megtiszteltetés érte
azzal, hogy az egyik elõdöntõ színhelye a Mû-
velõdési Ház, házigazdája a Hagyományõrzõ
Mélykúti Asszonykórus lehetett.

A november 5-én 10 órától megrendezett
elõdöntõre az ország különbözõ területeirõl
érkeztek hagyományõrzõ népdalkörök, ének-
lõ csoportok, szólisták.

A zsûri tagjai Széles András népzenész-ci-
teramûvész, népzenetanár, a Vass Lajos Nép-
zenei Szövetség elnökségi tagja és dr.
Gerzanics Magdolna népzenekutató, a ver-
seny levezetõje, a zsûri segítõje Horváthné
Bakos Ilona népzenetanár, a Vass Lajos Nép-
zenei Szövetség elnökhelyettese volt.

A fellépõ kórusok közül ARANY MINÕSÍ-
TÉST kapott a Mélykúti Asszonykóruson kívül:
a Dunapataji Népdalkör, a Kelebiai Daloskör,
a budapesti Kacabajka Énekegyüttes, a szólis-
ták közül: Szûcs Beáta és Thiesz Zoltán,
Dunapataj, Makkai László, Soltvadkert és Zsí-
ros Tímea, Budapest.

EZÜST MINÕSÍTÉST kapott a Kisszállási
Asszonykórus, a Váraljai Hagyományõrzõ
Egyesület Népdalköre, a tataházi Danubia Ci-
terazenekar és Népdalkör, a szólisták közül:
Balázs Edina, Tataháza, Lakos Pál, Kisszállás,
Bali Benõ, Tompa, Mádi Melitta és Kormá-
nyos József, Dunapataj, Takács Borbála, Buda-
pest, Máté Miklós Viktor, Gyál, Németh János
és Módra István, Kiskunhalas és Kovács Dóra,
Szigetszentmiklós és Borbély Sándor, Kalocsa.

Az elõdöntõ után a zsûri tagjai szakmai ér-
tékelést tartottak a versenyzõk számára, majd
közös énekléssel ért véget a rendezvény. A Ta-
lálkozó ideje alatt a „Fürge Ujjak” kézimunka
szakkör tagjainak Tokodi Gyuláné és Mergl
Györgyné munkáiban gyönyörködhettek a
vendégek. A Hagyományõrzõ Mélykúti Asz-
szonykórus köszönetet mond mindazoknak,
akik az országos vetélkedõ lebonyolításában
segítettek. A IX. Vass Lajos Népzenei Találko-
zó és Verseny mélykúti elõdöntõjének támo-
gatói: Mélykút Város Önkormányzata, vala-
mint a Felsõ-Bácskai Önkormányzatok Szö-
vetsége. Köszönjük.

Valamennyi versenyzõnek gratulálunk, az
arany fokozatot elért csoportok, szólisták a ta-
vasszal megrendezésre kerülõ középdöntõ-
ben mérettetik meg magukat.

Sikeres felkészülést kívánunk.
Mikó Lászlóné 

mûvelõdésszervezõ, alpolgármester

A Hagyományõrzõ Mélykúti Asszonykórus minõsítése: 
ARANY FOKOZAT
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KARÁCSONY-KUPA 
LABDARÚGÓTORNA! 
2011. december 17-18-án (szombat-vasár-
nap) labdarúgó kupára kerül sor a sportcsar-
nokban. A mérkõzések kezdési idõpontja
szombaton délután 16°° és vasárnap 9°° óra.

A mérkõzések 20 x 30 m-es pályán zajla-
nak. A csapatokból 4+1 játékos tartózkodhat
egyszerre a pályán. A kapus kidobhatja a lab-
dát a félpályán túlra. A kapusról van szöglet. A
hazaadást a kapus kézzel nem foghatja meg.

A játékidõ 2x12 perc. A cseréket folyama-
tosan el lehet végezni. A torna teljes idõtarta-
ma alatt csapatonként két igazolt játékos ne-
vezhetõ, akik folyamatosan a pályán tartóz-
kodhatnak. A megyei I. osztályban vagy az an-
nál magasabb osztályban szereplõ és a külföld-
ön játszó játékosok számítanak igazoltnak.

Nevezési díj: 2000 Ft.
Az elõzõ évek tapasztalatait figyelembe vé-

ve sok csapat nevezése esetén kétnaposra ter-
vezzük a tornát. Az egyik csoport küzdelmeit
szombaton délután bonyolítjuk le, a másik cso-
portot pedig vasárnap délelõtt. A csoportmér-
kõzések után bonyolítjuk le a helyosztókat. 

A sorsolás megtekinthetõ pénteken a dél-
utáni órákban a sportcsarnok hirdetõtábláján
és a www.melykut.hu honlapon, a sport me-
nüponton belül.

Nevezni csak és kizárólag 2011. december
16-án (péntek) 12°°óráig lehet Velez Attilánál a
06-30-2193029-es telefonszámon, vagy a mû-
velõdési házban személyesen, munkaidõben.
Kérjük a nevezési határidõ pontos betartását!

Velez Attila sportszervezõ

Elindul újra a mese! 
Fényt porzik gyémánt szekere! 
Minden csillag egy kereke!
Ezeregy angyal száll vele! 
Jön, emberek, jön, jön az égbõl 
Isten szekerén a mese! 

Karácsony készûl, emberek!
Szépek és tiszták legyetek!
Súroljátok föl lelketek, 
csillogtassátok kedvetek, 
legyetek ujra gyermekek 
hogy emberek lehessetek! 

Vigyázzatok! Ez a mese 
már nem is egészen mese. 
Belõle az Isten szeme
tekint a földre lefele.
Vigyázzatok hát emberek, 
Titeket keres a szeme! 

Olyan jó néha angyalt lesni 
s angyalt lesve a csillagok közt
Isten szekerét megkeresni.
Ünneplõben elébe menni, 
mesék tavában megferedni 
s mesék tavában mélyen, mélyen 
ezt a világot elfeledni. 

Mert rút a világ, fekete.
Vak gyûlölettõl fekete. 
Vak, mint az emberek szeme: 
az égig sem látnak vele.
Pedig az égbõl lefele 
porzik már Isten szekere! 

Minden csillag egy kereke, 
ezeregy angyal száll vele, 
az Isten maga száll vele
és csillagtükröt nyujt felénk, 
mesetükröt, a keze. 

Szent tükrébe végre egyszer 
Pillantsatok tiszta szemmel, 
tiszta szemmel, Istenszemmel 
milyen szép is minden ember! 
Minden ember szépségtenger 
s mint a tenger csillagszemmel 
telve vagytok szeretettel...! 

Tagadjátok...? Restellitek...? 
Elfordulnak fejeitek...? 
Megvakultak szemeitek...? 
Szépségteket, jóságtokat 
nem érzitek, nem hiszitek...?
Csillaggyertyák fénye mellett 
Isten elé nem viszitek...? 

Akkor bizony rútak vagytok, 
szégenyek és vakok vagytok,
ha szépek lenni nem akartok.
De még így is, szegényen is,
rútan, vakon, mégis, mégis 
Isten gyermekei vagytok! 

Rátok süti fényes szemét, 
elindítja fényszekerét, 
jó emberek játékszerét. 
Milyen kár, hogy áldó kezét 
nem érzitek, nem nézitek 
s nem hiszitek már a mesét. 

A rút világnak gondja van, 
minden embernek gondja van, 
a sok angyalnak mind gondja van 
s az Istennek is gondja van,
mert mindenekre gondja van.
S így múlik el a szép s a jó 
az ember mellõl, nyomtalan. 

WASS ALBERT: KARÁCSONYI MESE

Kezdjük Pilinszky János gondolataival: „(...)
Advent: a várakozás megszentelése. Rokona
annak a gyönyörû gondolatnak, hogy meg kell
tanulnunk vágyakozni az után, ami a miénk”.

A naptári év szerint András napja (novem-
ber 30.) a téli napforduló idõpontja, az advent
kezdete. Az elsõ adventi koszorúk nyomait a
néprajzkutatók északon, a Keleti-tenger partvi-
dékén és szigetvilágában találták meg. Fûzfa-
vesszõbõl koszorút fontak és örökzöldet csavar-
tak köré. „Valódi” adventi koszorút a XIX: szá-
zadban készítettek. Az ötlet egy hamburgi lel-
késztõl, Johann Wichemtõl származik, aki
1860-ban, otthonában, egy hatalmas fenyõko-
szorút függesztett a mennyezetre és 24 gyertyát
állított bele, minden adventi napra egyet. Az
idõk folyamán ez a szokás annyiban módosult,

hogy az adventi vasárnapoknak megfelelõen
négy gyertyát helyeznek a koszorúra.

A latin eredetû szó (adventus) megérkezést
jelent. A Jézus születésére való várakozás, a fel-
készülés, a reménykedés idõszaka. András
napjához legközelebb esõ vasárnap és decem-
ber 25-e közötti négy hetes ,,szent idõ” a kará-
csonyra való lelki felkészülés ideje. A régi idõk-
ben éjfélkor harangszó hirdette advent, vala-
mint az egyházi év kezdetét. Eredete az V-VI.
századba nyúlik vissza. Ebben az idõben az
emberek szigorú böjtöt tartottak. Napfelkelte
elõtt hajnali mise volt, amelyet „angyali misé-
nek”, „aranyos misének” is neveztek. 1611-
ben a nagyszombati zsinat advent elsõ vasár-
napjától vízkeresztig megtiltotta az esküvõket,
zajos mulatságokat.

„Csillag gyúlt a sötét égen,
Megszülettél szép reményem,
Csendben pihensz anyád karján
reménységünk éjszakáján.
Csillag gyúlt a sötét égen.
Aludj csendben én reményem!
Anyád õrzi édes álmod,
mint ahogy te a világot.”

Börcsökné Kiss Erzsébet

Advent

TÉLKÖSZÖNTÕ A
MECSEKBEN
Idõpont: 2011. december 10. szombat •
Útvonal: Kárász – Nyárádi-kunyhó – Dobogó
– Máza • Utazás: külön busszal • Indulás:
6,30-kor Mélykútról • Érkezés: kb.19,00-kor
ugyanoda • Program: tûzgyújtás, szalon-
nasütés • Költségek: útiköltség • Jelentkezni
Csontos Ferenc csak SMS70/2071985 és
Mészáros Ferenc 30/976-1321 telefonon.
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A tanácskozó terembõl jelentjük…

I. Pályázatokkal kapcsolatos döntések:

Mélykút Város Önkormányzata és az
Esély a Hátrányos Helyzetûeknek Közhasz-
nú Alapítvány konzorciuma 2009. novem-
berében pályázatot nyújtott be „Add a ke-
zed! – Esély Tanoda” megvalósítása Mélykút
Városában címmel TÁMOP program kere-
tén belül. A program alapvetõ célja a hátrá-
nyokkal küzdõ gyermekek lemorzsolódásá-
nak megakadályozása, családjaik, valamint a
fiatalok integrációs esélyeinek növelése. A
program hozzájárul ahhoz, hogy a HHH-s
gyermekek egyenlõ eséllyel férjenek hozzá a
minõségi oktatás eszközeihez. A pályázat si-
keres megvalósítása érdekében az önkor-
mányzat biztosítja a Hunyadi u. 18. szám
alatti ingatlanrészt. 

A képviselõ-testület megtárgyalta a
TÁMOP 5.2.3.-A-11. azonosító számú „Integ-
rált térségi programok a gyerekek és családja-
ik felzárkóztatási esélyeinek növelésére” kiírt
pályázati felhívást, melyre a Jánoshalmi Több-
célú Kistérségi Társulás nyújt be pályázatot. A
pályázat alapvetõ célja a szegénység, különö-
sen a gyermekszegénység csökkentése, és a
szegénység újratermelõdésének, átörökítésé-
nek megelõzése a „Legyen jobb a gyermekek-
nek!” Nemzeti Stratégia célkitûzéseivel össz-
hangban. A cél, hogy a részt vevõ kistérségek
helyi közösségei partneri együttmûködésben
olyan helyi programokat indítsanak el, ame-
lyek elõkészítése és megvalósítása során kidol-
gozzák a helyi szinten rövid- és hosszútávon
elérhetõ prioritásokat és célokat, illetve kiala-
kítják és megvalósítják a helyi szükségletekre
épülõ gyermek- és ifjúságpolitikát, összehan-
golják a gyermekeket érintõ szolgáltatásokat a
kistérségben élõ gyermekek és gyermekes csa-
ládok esélyeinek növelése érdekében. A Kép-
viselõ-testület döntött arról, hogy a projekt si-
keres megvalósítása érdekében biztosítja a
Mélykút, Széchenyi u. 110. szám alatti önkor-
mányzati ingatlant. 

Az önkormányzat a tavalyi évben pályá-
zatot nyújtott be az 55. számú fõút melletti
kerékpárút építése tárgyában. A pályázatot
az Irányító Hatóság több mint 63 millió forint
összegû támogatásra érdemesnek ítélte. Idõ-
közben aktuálissá vált az 55-ös számú fõút
burkolat erõsítésének kérdése, amely beru-
házás érinti a kerékpárút tervezett területét,

ezért több körön is egyeztetések voltak szük-
ségesek a tervek véglegesítése elõtt a vagyon-
kezelõ Magyar Közút Nonprofit Zrt.-vel illet-
ve a beruházást végzõ gazdasági társasággal.
A terveket több ponton is módosítani kellett,
ezek elengedhetetlen feltételei voltak az épí-
tési engedély kiadásának. Mindezek követ-
keztében a kerékpárút építésének költségei
várhatóan közel 8 millió forinttal fognak
megemelkedni, amelyet teljes mértékben az
önkormányzatnak kell finanszírozni. A Kép-
viselõ-testület döntött a megemelkedett ön-
rész biztosításáról.

A képviselõ-testület döntött arról, hogy a
LEADER program keretében civil szervezetek
fejlesztésére irányuló jogcím körében pályáza-
tot nyújt be a Fenyõ Miksa Könyvtárban mû-
ködõ eMagyarország pont fejlesztésére, vala-
mint a rendezvény jogcím körében Bácskai
Kulturális Fesztivál megrendezésére. 

A tavalyi évben sikeres pályázatot nyújtott
be az önkormányzat a karácsonyi díszkivilágí-
tás felhelyezésére vonatkozóan. A lakosságtól
érkezett pozitív visszajelzésekre tekintettel a
képviselõ-testület úgy döntött, hogy az idei
évben bõvíti a hálózatot és ennek érdekében
pályázatot nyújt be a Noeldekor Kft. által
meghirdetett kiírásra. A pályázat 7 db motí-
vum beszerzésére vonatkozik. 

II. Egyéb döntések:

Lakossági bejelentés érkezett a Képviselõ-
testülethez a Petõfi tér 9. szám alatti ingatlan
állapotával kapcsolatban. A Képviselõ-testület
a bejelentésben foglaltakat megvizsgálta, lépé-
seket tett az ügy megoldása érdekében. A tes-
tület fontosnak tartja a helyzet rendezését, de
kéri bejelentõ türelmét, mivel a szükséges lé-
pések megtétele idõigényes folyamat.

A Képviselõ-testület már több alkalommal
is kísérletet tett a Petõfi tér 3. szám alatti laká-
sok értékesítésére. Tekintettel arra, hogy ezen
eljárások nem vezettek eredményre, a Képvi-
selõ-testület elrendelte a lakások felújításával
kapcsolatot költségvetés elkészíttetését. A
költségvetés ismeretében a testület úgy dön-
tött, hogy lakásokat nem kívánja felújítani, il-
letve azok értékesítésétõl is eltekint.  A Kép-
viselõ-testület a lakásokat megpróbálja ön-
kormányzati célra  pályázati forrásból hasz-
nosítani.

A Gondozási Központ igazgatója jelezte,
hogy október 31. napjával megüresedik egy ál-
láshely a Napközi Otthonos Konyhán és kérte
a Képviselõ-testület engedélyét a megüresedõ
álláshely további betöltéséhez. A Képviselõ-tes-
tület a kérelmet megvizsgálta és megállapította,
hogy az álláshely betöltése szakmai és jogi
szempontból szükséges, ezért annak betöltésé-
hez 2011. november 1. napjával hozzájárult. 

A képviselõ-testület döntött a Szvetnik
Joachim Általános Iskola 2010/2011. tanévi
munkájáról, az Óvoda 2010/2011. nevelési
munkájáról, a Strandfürdõ 2011. évi tevékeny-
ségérõl szóló beszámoló, valamint a Rehabilitá-
ciós Foglalkoztató mûködésérõl szóló tájékoz-
tató és ÉPTESZ Kft. temetõ üzemeltetésérõl
szóló tájékoztató elfogadásáról. 

Mélykút Város Önkormányzat Képviselõ-testülete a 2011. október 16. és 2011. novem-
ber 15. közötti idõszakban egy alkalommal tartott képviselõ-testületi ülést. Az ülésen tör-
tént fontosabb eseményeket az alábbiak szerint foglaljuk össze.  

Mélykút Város Képviselõ-testülete soron következõ ülését 2011. december 20-án 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 hétfõjén 8.00–10.00-ig, Nagy u. 18.
Dr. Márai László képviselõ: a hónap utolsó
szerdáján, 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

IGAZGATÁSI SZÜNET
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, Tisztelt
Ügyfeleinket, hogy a Polgármesteri Hivatal
2011. december 27-tõl december 30-ig igaz-
gatási szüntetet tart. Az igazgatási szünet tarta-
ma alatt – ügyeleti rendszerben – az anya-
könyvi igazgatási és jegyzõi gyámhatósági és
egyéb haladéktalan intézkedést igénylõ fel-
adatok ellátásáról gondoskodunk.

Köszönjük megértésüket.
Vargáné dr. Egyed Ilona jegyzõ
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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

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

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)

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) 8–16 óráig lesznek
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

LAKÁSBÉRLET, SZÍVESSÉGI HASZNÁLAT
Tisztelt Lakosság!
Az utóbbi idõben egyre több panasz érkezik a Polgármesteri Hivatal munkatársaihoz lakások bér-
letbe, szívességi használatba adásával kapcsolatban. A legtöbb esetben a panasz arra irányul,
hogy a lakóházaikat bérletbe vagy szívességi használatba adó lakosok a korábban bejelentkezte-
tett személyeket különbözõ okok – például a lakás nem megfelelõ használata, bérleti díj nem fi-
zetése, a közöttük lévõ viszony megromlása – miatt szeretnék a lakás elhagyására rábírni, azon-
ban a bejelentkeztetett személyek erre nem hajlandóak. Minderre tekintettel felhívjuk a figyel-
müket, hogy a lakásba bejelentkeztetett és onnan önszántából ki nem költõzõ személyek lakás-
ból való kiköltöztetésre – legtöbb esetben – csak bírósági eljárás során hozott kötelezõ határozat
alapján kerülhet sor, amely eljárás hosszadalmas és költséges folyamat lehet. Ezért arra kérjük a
T. Lakosságot, hogy alaposan fontolják meg, hogy kiket engednek beköltözni ingatlanjaikba, és
döntésük elõtt minden esetben gondosan mérlegeljék az esetleges jogkövetkezményeket!

Kovács Tamás polgármester

EMLÕSZÛRÉS
A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Nép-
egészségügyi Szakigazgatási Szervének fel-
hívása

A Népegészségügyi Program keretében a ve-
szélyeztetett nõi lakosság emlõszûrõ vizsgálata
tovább folytatódik.

Megyénkben a múlt évben a meghívottak-
nak mindössze 54%-a élt a felkínált lehetõség-
gel. A WHO legalább 70%-os részvételi
arányt tart elfogadhatónak.

Mindazok a 45-65 éves korú nõk meghívó
levelet kapnak, akik 2 éven belül emlõszûrõ
vizsgálaton nem vettek részt, vagy az elsõ meg-
szólítás alkalmával távolmaradtak. Meghívóle-
vél felmutatásával a vizsgálat ingyenes, házior-
vosi beutalóra nincs szükség. Az útiköltség utó-
lag visszaigényelhetõ, utazási utalványt a szûrõ-
állomáson illetve háziorvosánál lehet kérni.

A mélykúti nõk legközelebb november
28. és december 6-a között kapnak meghí-
vót. A vizsgálat helye: Baja Városi Kórház
Rókus u. 10. Mammográfiás Szûrõközpont

A szûrõvizsgálat ütemezésével kapcsolat-
ban felmerülõ kérdésekben dr. Vermes Eszter
radiológus fõorvosnõ és Marosi Judit vezetõ
operátor készséggel szolgáltat további infor-
mációt a 79/422-233/2711 telefonszámon.

Akinek a meghívó levélben jelzett idõ-
pontban nincs módjuk a szûrõvizsgálaton
megjelenni, a fent megadott telefonszámon,
új idõpontot kérhetnek.

Az idõben felfedezett emlõdaganat jó esél-
lyel gyógyítható!

Éljen a felkínált lehetõséggel!
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Egyházi rovat
Szolgálja e a két tanúságtétel az összetarto-

zás fontosságát, amely már megvalósult ezen
a településen. Legyen egyben bátorítás arra,
hogy az együtt végzett munka mindig meg-
hozza a gyümölcsét. Jézus szavaival: „Ahol
ketten, vagy hárman összejönnek az én ne-
vemben, ott vagyok én is.”

János atya

Tanúságtétel a keresztrõl
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kovács Gyuláné Radvánszki Julianna mélykú-
ti lakos vagyok. 2001. július 14-e óta
Kármelita harmadrendi, azóta viselem a ska-
pulárét. A Szûzanya ruháját a máriagyûdi ba-
zilikában kaptam meg, a kármelita atya áldá-
sával együtt. Többen megkaptuk az egyház-
községünkbõl akkor, akik azóta tevékenyen
részt veszünk az egyházközség életében.

Õseim is keresztények voltak és itt éltek
Mélykúton. Üknagyanyám, Radvánszki Imréné
született Tompa Anna, fia, Radvánszki István és
menye, Bekes Franciska is megvallották hitüket
a közösség elõtt. Hálából keresztet emeltettek a
földjük végén 1900-ban. Akkor sem volt köny-
nyû feladat. Érseki engedély kellett hozzá. Ak-
koriban egy kocsi búzát vagy annak értékét kel-
lett befizetni az érsekségre, hogy a felállított ke-
reszt gondozását késõbb annak kamataiból fe-
dezze az egyház, ha nem lesz örökös, aki a
gondját viseli. Errõl az akkor kiadott dokumen-
tumok tanúskodnak. Ezeket nagyapám,
Radvánszki János, édesapám, Radvánszki Ist-
ván és neje, Dabis Julianna ifjú koromban meg-
mutatták és elmagyarázták. A keresztet 1900.
december 20-án szentelték fel. A feliratán ol-
vasható „Aki Istenben bízik, nem csalatkozik.”
A kõkereszt építésének 100. évfordulóján
Menyhárt Sándor atyával újra megszenteltettük
akkor még élõ édesanyámmal és rokonaimmal.

Nagyapám, édesapám és édesanyám részt
vettek a Szent Erzsébet-templom építésében
1959-60-ban, amit az akkori fényképek is bizo-
nyítanak, még élõ résztvevõk is tanúsítanak.
Édesapám a templomkereszt felhelyezésekor
ott látható a fényképeken Tóth István káplánnal.
Én is jelen voltam a templom építésénél még
magzati életemben. 1960 augusztusában szü-
lettem, csecsemõként kereszteltek 1960-ban.

Isten dicsõségére emeltették a keresztet
hálából a keresztszüleim, Bogdán Miklós és
neje, Radvánszki Ilona. 1972.május 3-án
szentelték fel Öregmajorban a kápolna elõtt.
A majori asszonyok gondozták. Ezután, mikor
a misék már a kultúrházban voltak, 2003-ban
átépítették a keresztet. Úrnapjára lett kész. Já-
nos atya szentelte fel 2003. augusztusában

A Damjanich utcai keresztet a szegedi út
mellett egy autós összetörte, felhajtott rá Sze-
ged felõl. Sándor atyát megkérdeztem fellehet-
e újíttatni? Azt mondta, nyomozzam ki, kik az
örökösök. A 94 éves szomszédasszonyom, Vö-
rös Imréné tudta, kikkel kell megbeszélnem az
ügyet. Az összetört kereszt darabjait összerakni
a bácsbokodi sírköves, Bóka Gábor vállalta fel.
Mivel az örökösök ragaszkodtak a felhasznál-
ható darabokhoz. A kereszt tartó része megma-
radt, a régi kijavítva. De magát a keresztet új
kõbõl faragták ki, mivel a hosszú szára annyira
összetört, hogy nem lehetett felhasználni. A rö-
vid szárát pedig tudatlan emberek eltüntették a
Corpus, azaz Jézus kezefejével együtt. A törött
kezû Jézus szobrot a mélykúti keresztény mú-
zeumnak ajándékoztuk, ott meg lehet tekinte-
ni. A keresztre új Jézus-szobrot és a régi tûzzo-
mánc Szûz Mária- szobrot építették be. Az en-
gedélyek alapján az összetört helyétõl kissé bel-
jebb állították fel, hogy ne legyen az autósok út-
jában. A régi kereszt helyére az önkormányzat
adományból egy kerek virágágyást készíttetett,
amit az autósok nem kímélnek, elõszeretettel
ráhajtanak.

Olvastunk a fénykeresztrõl, a világban már
mennyi áll. Ekkor jött az ötlet, mi is állítunk
városunk védelmére fénykeresztet, hogy ne-
künk, bûnös embereknek legyen olyan he-
lyünk a templomainkon kívül is, ahol bárki
megbánhatja bûneit és visszatérhet Teremtõ
Istenünkhöz, a Megváltó Jézus keresztje alatt.
Én az örökségemet felajánlottam Isten dicsõ-
ségére évekkel ezelõtt. Isten elfogadta és adta
a lehetõséget, hogy a bûnös világnak megmu-
tassuk hitünk jelképét, a Fénykeresztet. Hét
évig szenvedtem érte. Hálát adok Istennek és

a Megváltó Jézusnak a fénykeresztért. Hálával
tartozom az adományozóknak, akik adomá-
nyaikkal segítették a fénykereszt helyének ki-
alakítását. Hálávaltartozom a sok kétkezi
munkásnak az itt elvégzett önkéntes munká-
jukért. Isten fizesse meg a segítõkészségüket.

Higgyétek el testvéreim, történelmet írunk,
a város életében maradandót alkottunk Isten
dicsõségére. Kérem Isten kegyelmét és irgal-
mát, hogy mi, bûnösök felismerjük bûneinket
és itt a fénykereszt alatt állva megbánjuk, meg-
térjünk, s a jó úton járjunk tovább. A közössé-
gi lét nem elsõsorban azt jelenti, jól érezzük
magunkat együtt. Ettõl még egy-egy csoport,
bárhol éljen vagy mûködjön is, nem válna kö-
zösséggé. Azt gondolom, elsõsorban az áldo-
zat vállalásának készsége formálja igazán a kö-
zösséget. Ha tudunk áldozatot vállalni, akkor
személyi érlelõdésünkben újra és újra fontos
lépést teszünk, eljutunk az egyedtõl a közössé-
gig. Ha egy csoport csupán egyedekbõl áll, an-
nak közös aktivitása, munkája, élete pusztán
összeolvadás lenne. A közösség tagjai (a ke-
resztény „mi”) azonban – a Szentháromsághoz
hasonlóan – különbözõségük által valósítják
meg az egységüket, így az egyedek összeolva-
dása helyett egységet alkotnak egymással

Azt is jó újra és újra tudatosítani, hogy nem
pusztán magunk miatt vagyunk együtt. Nem
öncélúan magunkért tesszük, amit teszünk.
Az Õ egyháza vagyunk. Sokszor talán úgy
érezzük, hogy kevesen (ketten-hárman) erõt-
lenként, de az õ egyházaként élünk. Az evan-
géliumi mondat szerint a Jézus nevében talál-
kozó emberek között Õ mindig jelen van. Ez
azt jelenti, hogy a krisztusi alapokon álló kö-
zösségben – legyen az család, egyházi kiskö-
zösség – még ha titokzatos és elrejtett módon
is, de Jézus áll a középpontban.

Az Isten útja biztos út,
Csak Õrá bízom életem.
Szent igéje tiszta kút,
mely üdít, táplál engem.
Én Istenem, én mindenem,
Tarts szent karodban engem
A Jézus által. Ámen
Üdvözlégy szent kereszt!
Az üdvösség a keresztben van!
Jézus karjai kitárva, hogy átöleljen engem
feje lehajtva, hogy megcsókoljon
Lábai szorosan szögezve, 
hogy szabaddá tegyen engem:
Vére kiöntve, hogy lelkemet mossa.
Szíve szélesen kitárva, hogy befogadjon engem.
Akkor tudom, hogy szeretett Jézus engem.

Korunk szentjét, Kalkuttai Teréz anyát idéz-
tem. Dícsértessék a Jézus Krisztus!
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Mélykút község a Bácskában, a Duna-Tisza
közén Jánoshalma és Bácsalmás között fek-
szik. A községben és tanyákon kb. tízezer
ember él.

A község olyan, mint a többi magyar falu.
Mindenféle ember él benne. Gazdag nem
sok, de annál több a szegény. A lakosság zö-
me tehetõsnek nem mondható, de áldozat-
késznek, jószívûnek, katolikusnak és magyar-
nak igen. Régi mondás tartja: a gyengék és
gyávák sült galambot lesve mindig csak csodá-
kat  várnak, de az erõsek Isten kegyelmével és
kemény akarattal maguk csinálják a csodákat
…És úgy látszik, a mélykútiaknak erõs a hitük
és kemény az akaratuk, mert olyan csodát
mûveltek, hogy érdemes ezt meghallgatni  és
fõképpen tanulni belõle, hogy mit mûvelhet-
nek a szegény emberek is, ha összefognak a jó
cél érdekében…

Egy esztendeje már, hogy a mélykútiak
több évtizedes álma elindult a megvalósulás
felé. A beltéri templom nagynak nem mond-
ható, a nép meg sok, a távolságok is nagyok, s
éppen a kétezer hívõt számláló Marschal-tele-
pieknek 6-8 km-t kellett megtenniük egy va-
sárnapi szentmiséért. A telepen lévõ szûk is-
kola-kápolna sem tudott sokat segíteni a ba-
jon, mert az Úr Jézushoz nagyon méltatlan és
mostoha körülményeivel kicsi volt. Mindenki-
nek álma: ide a község peremén lévõ legsze-
gényebbeknek templom kell. Építeni kelle-
ne!... De most, ebben az idõben? Hogyan és
mibõl?... Ezt mondják el az alábbi sorok tanul-
ságul mindenkinek.

A dolog úgy kezdõdött, hogy Csiszár Géza
esperes-plébános vezetésével összeült Tóth
István szervezõ lelkész, Varga Imre helyi lel-
kész és az egyházközségi képviselõtestület. És
elõkerült az álom… S az álomból javaslat lett,
a javaslatból határozat, s a határozatból legen-
dába illõ hõsköltemény… 

És itt kezdõdik a legenda… 1957 októbe-
rében a határozatot osztatlan lelkesedéssel ve-
szi tudomásul az egész község. És megindul-
nak a megajánlások és gyûjtések. Azt szokták
mondani: ígérni könnyû, de megadni nehéz.
Mélykúton azonban ígérni sem volt nehéz, de
úgy látszik megadni sem, mert nagyon sokan
az ígéretüket megduplázták a beváltáskor.

Ez a lelkület varázsolta elõ az elsõ csodát…
Nem kellett sokat beszélni és szervezni, az
arany szívek megnyitották a bugyellárisukat. 

Az asszonyok hizlalják a kacsát, libát, puly-
kát, árulják a tyúkot, csirkét, tojást, és gyûl a
pénz a templom-perselybe. A férfiak eladják a
bort, krumplit, kukoricát, leszállítják a hízott
sertést és hozzák a pénzt.

Öreg nénike alig tipeg el a plébániára, de
nagy Dicsértessékkel köszönt be és azt mond-

ja: Tisztelendõ úr , engem a gyermekeim tar-
tanak el. De „nem vetkõztem le egészen, mi-
elõtt lefeküdnék” (t.i. a sírba), egy hold kuko-
ricát megtartottam magamnak. Öreg is va-
gyok, beteg is vagyok, de úgy gondoltam, ma-
gam szedem le, s a napszám árát behozom. Itt
van. Énekelve szedtem. Az arra járók azt kér-
dezték: Bírja még Örzse néni? És egyedül? –
Én azt feleltem: nem vagyok egyedül, velem a
Szûz Mária, akit énekszóval dicsérek…

Még el sem távozik, kopognak újra az aj-
tón. Egy nagyon kopott ruhás férfi: Én is a
templomra hoztam. Szegény ember vagyok,
de én sem akarok kimaradni. Egy hold földem
30 mázsa kukoricát termett. Az Úr Isten adha-
tott volna kevesebbet is, elverhette volna a jég
is. Három mázsa árát én is befizetem, de ne
írják be a nevem, elég, ha a jó Isten tudja!...

Egy gányói szegény családot látogat meg a
lelkész, ahol két beteg is van. „Nincsen pén-
zünk, tisztelendõ úr, pedig Isten látja szívün-
ket és tudja, hogy milyen szívesen adnánk…”
– mondja az asszony. Erre közbeszól a férfi:
„Úgy gondoltam, azért mi se maradjunk ki.
Ne álljon itt a kamrában hiába az a hordó,
amit az öregektõl örököltünk. Mi ezt adjuk
oda…” – És egy hét múlva a hordó ára az új
templom pénztárába kerül…

Ilyen hit, ilyen áldozatos szívek építik a
mélykútiak új templomát. Fix fizetéses kishi-
vatalnok férfi jelenti, hogy felesége nagyon
ügyes a beosztásban, úgy egyeztek meg, hogy
havi ötven forintot õk is kiszorítanak…

Egy nagy beteg öreg néni hívatja a lelkészt:
Tisztelendõ úr, a végrendeletemben halálom
után 4 holdat hagytam a templomra. Úgy ér-
zem, hogy nagyobb érdem Isten elõtt, ha még
életemben teszek jót és ott, ahol a legnagyobb
a rászorulás. Kérem, segítsenek eladni a föl-
det!... És egy hónapon belül húszezer forinttal
gyarapodott az adományok összege… Ez a be-
teg megérdemelné, hogy a teljes nevét kiírják.
De nem! Beírták nevét már úgyis az angyalok
az élet könyvébe. Ne csökkentsük az érdemét.

A szülõk leadják adományaikat, s a követ-
kezõ vasárnap legény fiuk jelenik meg a plébá-
nián: Én Pécsett dolgozom a gyárban. Szüle-
imtõl hallottam, hogy mi készül itt. 300 forint-
tal én is hozzájárulok ehhez a szép akcióhoz…

Híre ment, hogy az egyik, aránylag jómó-
dú, családtalan gazda semmit nem akar adni.
Erre bekopog egy hat gyermekes szegény
édesanya: Mi pénzt nem adhatunk. Örülünk,
ha a hat gyereknek kenyér és ruha jut. De ha
nem adnak a gazdagok, majd fölépítjük a
templomot mi, koldusok. A férjem küldött be.
Mi fölajánljuk az arany gyûrûnket. Tessék! – És
leteszi az asztalra… A lelkész, aki ismeri a
szükséget náluk, vissza akarja adni: Asszo-

nyom, ezt nem fogadhatjuk el. Majd adnak
mások. Erre maguknak még szükségük van…
Tiltakozik: Mi elhatároztuk, itt hagyom!... Most
nem tudjuk fölértékelni, hogy mit ér ezeknek
a földhöz ragadt szegényeknek az adománya,
de tudja, és számon tartja az Úr, aki a szegény
asszony két fillérjét is megdicsérte…

„Lelki atyám, én is hoztam 50 forintot, de az
uramnak ne tessék megmondani. Tetszik tudni,
az emberek nem olyanok…” – Szegény jó asz-
szony, elcsodálkozna, ha megtudná, hogy az
ura már az õ tudta nélkül 100 forintot ígért…

Mindenki megállapíthatja, hogy az arany-
szívek arany-bugyellárisában mindig több van,
mint a hideg zsebpénztárcában … És ez szül-
te meg a második csodát…

Híre ment, hogy a 12 km-re lévõ Bácsal-
máson a zsidó templom eladó, s a zsidók már
a mózesi törvények értelmében is templomu-
kat inkább adnák vallásos célra, mint gépállo-
mási raktárnak, fürdõnek vagy egyéb profán
célra. Február elején már meg is történik a vé-
tel. Harmadnapra rá az épület bontása is meg-
kezdõdik… Hosszú kocsisorok, biciklikaravá-
nok haladnak az országúton Bácsalmás felé az
enyhe télben is keménynek mondható regge-
li hidegben. Asszonyok, nagylányok a zsidó
templom udvarán konyhát állítanak föl, s szü-
net nélkül fõzik a forró teát a munkásoknak.
Ácsok kopácsolása, kõmûvesek szakirányítást
adó hangja, s jókedvû mélykúti munkások
szorgalmas hangyaként nyüzsgõ, egymással
versenyre kelt rajai hívják magukra a figyel-
met, állítják meg a járó-kelõket, csalogatják ki,
s ejtik ámulatba egész Bácsalmást. Az öt hétre
tervezett, 22 m hosszú és 11 m széles zsidó
templom bontását a mélykúti katolikus hívek
apraja-nagyja hitbõl fakadó, áldozatos nagyot
akarással, csupán társadalmi munkával elvé-
gezte, s az anyagot átszállította 11 nap alatt a
mélykúti új templom telkére, hogy az Ószö-
vetségre fölépítse az Újszövetséget.

A nemes szívek gyönyörû példát adó hit-

A mélykúti legenda
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vallása eme hõskölteménybe illõ megnyilatko-
zásának méltatására és elismerésére nehéz
szavakat találni. Megyeszerte beszélnek róla, s
nemcsak hit és sorstársaink, de tõlünk teljesen
távolállók is meghatják a tisztelet, elismerés és
nagyrabecsülés zászlaját. A mélykútiak meg-
mutatták, hogy a templomépítéshez nemcsak
pénz kell, de kell hit is, katolikus öntudat is,
hûség is, szív is, testvéri összefogás is… Mély-
kútnak pedig hite, öntudata, hûsége, szíve és
akarata több van, mint pénze…

És ez tény – hisszük, hogy létrehozza a har-
madik csodát is… az új templom mielõbbi fel-
építését…

Az alapok kiásása után a szószékrõl hang-
zik a felhívás: 300 embert kérünk, akik ha-
vonta egy napra segédmunkára vállalkoznak a
kõmûvesek mellé!... És 300 helyett jelentke-
zik 600 ember. Férfiak, asszonyok, legények,
nagylányok alakítják a munkacsoportokat ut-
cák és rokonság szerint… Érkeznek az anya-
gok: mész, cement, kõ, sóder… Kérünk 30
kocsit és munkába áll 40-50- is… Búcsú nap-
ján 4 vagon sóder érkezését jelentik. A veze-
tõség az ünnepre való tekintettel fekbér-fize-
tésre határozza el magát. A vagonok megérke-
zése után egy órával már azt jelentik, hogy a
sóder kihányva a vagonokból. Áldozatos lel-
kek pihenést, szórakozást, vendégeket hagy-
tak ott egy fél órára, hogy fizetni ne keljen és
fölöslegesen ne álldogáljanak a szállításban
amúgy is szükséges vasúti kocsik… Kint a
templom-telken pedig pár hét óta minden
nap páratlan munkafegyelemmel és szorga-
lommal folyik a példás munka. A falakba
nemcsak a maltert, a téglát és szükséges anya-
gokat építik bele, de beleadják Isten-szerete-
tüket, imádsággal megszentelt verítéküket és
lelkük minden áldozatát is, hogy a késõ száza-
dok is hirdessék dicsõ emléküket, s amikor
már sírjaik domborulnak, akkor majd unokáik
unokái is leboruljanak és „áldó imádság mel-
lett mondják el szent neveiket!”…

A mélykútiak tudják, hogy más felé is van-
nak súlyos kötelességeik. A templomépítéssel
egy idõben egy hatalmas, új, modern mozi
épületet kezdtek építeni a községben. A társa-
dalmi munkából ott sem hiányoztak. Csak a
templomépítõ bizottság küldött egy ízben 40,
máskor 20 kocsit a bontási anyagnak mozihoz
való szállítására… A mélykútiak, ha szegények
is, de tudatában vannak annak, hogy a sze-
génység még nem menti föl õket az Úr Isten-
nel, s a jövõ generációval szembeni súlyos kö-
telezettségeik alól. És ezt a kötelezettséget jó
szívvel teljesítik is. Mélykúton nem nagyokat
mondanak, de nagyokat alkotnak! 

Eddig szól a mélykúti legenda, ami nem is
legenda, hanem való történet!

Varga Imre

(1956-1960 között mélykúti káplán)

Az elmúlt hetek során sok észrevétel érkezett
a Fénykereszt állításával kapcsolatban. Volt
mindenféle vélemény, negatív és pozitív is.
Nem ez a csoda. 

A csoda, ahogy ez a kereszt elkészült.
Több éven keresztül terveztük, kerestük a he-
lyét, gondolkodtunk, szükségünk van-e rá. Az
utóbbi évben pedig már egyre többen kérdez-
gették, mikor készül, már itt is, ott is állítottak
fel. Jómagam is bátortalan voltam, de Isten
mégis elindította a munkálatokat. Hiszem,
hogy Isten jelölte ki a kereszt helyét és bizto-
sította az anyagi hátterét.

A Fénykeresztet nem a mélykúti plébános
vagy egyházközség, hanem nagyon sok
jószándékú mélykúti ember állította. Nem a
maguk, hanem Isten dicsõségére és az ember-
társaik javára. Nem az Egyházközség, de nem
is a város pénzébõl készült, hanem teljes egé-
szében a mélykúti emberek önkéntes és név
nélküli adományaiból és felajánlásaiból. Mun-
kadíjat senki sem kért, így csak a felhasznált
anyagért kellett fizetnünk. Nem csoda ez? 

A munkálatok minden napján mindig volt
segítõ és önkéntes munkás. Külön öröm, hogy
sok fiatal is bekapcsolódott. Idõsebbek és fiata-
labbak, férfiak és nõk – hacsak egy kis idõre is
– eljöttek segíteni. Ha valami fontos vagy külö-
nösebb munkálat volt, a mesterek és a segítõk
rövid idõn belül itt voltak. Nem csoda ez?

Még sorolhatnám, mi mindent rendezett el
Isten, hogy a Fénykereszt elkészülhessen.
Igen, a mélykútiak most is megmutatták, hogy
csodák pedig léteznek, nemcsak a múltban,
hanem a jelenben is. Hiszem, hogy történni
fognak a jövõben is… 

Most ez jó vagy rossz lesz nekünk? – már-
mint a kereszt állítása, hangzott el a kérdés
mélykútiak szájából. Ezt ki-ki döntse el maga,
és ebben segít az ott olvasható ima:

Imádunk Krisztus és áldunk téged, mert
Szent Kereszted által megváltottad a világot! A
Názáreti Jézus legyõzte a halált. Országa örök.
Eljön, hogy uralkodjék a világ és az idõ fölött.
Uram, Istenem! Légy irgalmas azokhoz, akik
Szent Nevedet káromolják. Bocsáss meg nekik,
mert nem tudják, mit cselekszenek!
Uram, Istenem! Légy irgalmas azokhoz, akik
botrányokozásukkal a világot betöltik. Szaba-
dítsd meg õket a sátán szellemétõl!
Uram, Istenem! Légy irgalmas azokhoz, akik
Tõled eltávolodtak. Ajándékozd meg õket az
Oltáriszentség édes ízének kegyelmével!
Uram, Istenem! Légy irgalmas azokhoz, akik
eljönnek, hogy dicsõséges Szent Kereszted
alatt bûneiket megbánják. Ajándékozd meg
õket isteni Megváltónk békéjével és örömével!
Uram, Istenem!  Irgalmasságod hozza le a föld-
re a Te Uralmadat. Mentsd meg az emberisé-
get, amíg idõt adsz neki a megtérésre!
A Te idõd közeledik: „Bizony hamarosan eljö-
vök!” Jöjj el Uram, Jézus!

Egy tized rózsafüzér: 
Aki érettünk vérrel verejtékezett

Kérünk Téged, Urunk Istenünk, áraszd az
egész világra végtelen irgalmasságod gazdagsá-
gát, Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

Jó vagy rossz-e, ha az ember nem káro-
molja Istent, ha nem okoz botrányt, megbán-
tást, ha megszabadul a gonosz rabságából, ha
visszatalál Istenhez, ha mindenkihez irgalmas
lesz az Isten és megmenti az örök kárhozattól.

Ha én  világi ember lennék, akkor is nagy
boldogság töltene el, ha családtagjaim, szom-
szédaim, barátaim az utcabeliek õszinte, becsü-
letes, megbízható emberek volnának. Akik
rendszeresen járulnak szentgyónáshoz és szent-
áldozáshoz, mert Istent és embertársaikat annyi-
ra tisztelik, hogy nem tûrnek meg semmilyen
bûnt. De én elsõsorban lelkipásztor vagyok, így
komolyan hiszem, hogy Isten segítségével és egy
kis jószándékkal, önuralommal mindez megva-
lósulhat. Isten irgalmából nemcsak itt a földön
élhetünk békeségben, hanem az örök életünket
is együtt tölthetjük Isten közelében.

Ezzel a hittel hívom a város minden lakóját
a Fénykereszt tövéhez! Kérem, szánjon idõt
arra, hogy elolvassa a fénykereszt történetét,
tanítását. Próbálja kinyitni a szívét és hittel
mondja el az imát ott a Fénykereszt tövében,
és ha Isten megérintette, legyen bátorsága a
Vele való életre. 

Köszönöm minden jószándékú ember
adományát és munkáját!

Bolvári János plébános

Csodák márpedig vannak…
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Tisztelt Mélykúti Lakosok! Engedjék meg,
hogy tájékoztassam Önöket városunk egyik leg-
fontosabb beruházásáról, a szennyvízberuhá-
zásról és az ezzel kapcsolatban az elmúlt idõ-
szakban történt fejleményekrõl. Mint arról már
több fórumon is szó esett, Mélykút városban
két éve kezdõdtek el a „Mélykút Város szenny-
víz-csatornázási és szennyvíztisztítási beruházá-
sa“ (KEOP-7.1.2.0-2008-0262) címû projekt
elõkészítõ munkálatai. A beruházás megvalósí-
tása, a szennyvízelvezetési csatornarendszer
egész településre történõ kiépítése és az elõírá-
soknak megfelelõ, korszerû szennyvíztisztító te-
lep létrehozása a 25/2002.(II.27) Kormányren-
delet szerint kötelezõ feladat, melyet 2015. de-
cember 31-ig akkor is meg kell oldania az Ön-
kormányzatnak, ha erre nem áll rendelkezésre
pályázati támogatás. Ez az egyik fontos oka a
beruházás megvalósításának, a másik pedig az,
hogy a jelenlegi szennyvízcsatorna hálózat és
szennyvíztisztító telep mûködése elégtelen, to-
vább már nem tud megfelelni a hatályos vízügyi
és környezetvédelmi elõírásoknak. Városunk
csupán 2%-ban csatornázott, a szennyvizet
szakszerûtlen kialakítású egyedi szennyvíztáro-
lókban gyûjtjük. A nem vízzáró kialakítású köz-
mûpótló berendezésekbõl elszivárgó szennyvíz
jelentõs környezetterhelést okoz a talajban és a
felszín alatti vizekben is. Amennyiben ezen
nem változtatunk az elõírt határideig, úgy a jö-
võben nem csak az Önkormányzatnak, hanem
Önöknek is büntetést kell fizetniük. Erre kínál
most megoldást Mélykúton a szennyvízberuhá-
zás megvalósítása európai uniós támogatással. 

A beruházást kétfordulós pályázati konstrukci-
óban valósítjuk meg, az elsõ, az elõkészítõ sza-
kasz finanszírozására az Önkormányzat nettó
58.038.00 forint összegû támogatásban részesült.
Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy az elõké-
szítõ szakasz feladatait sikeresen teljesítettük, az

elõkészítés ünnepélyes zárására szeptember 15-
én került sor. Megtörtént a projekt teljes mûszaki
elõkészítése, a kivitelezõ és a mûszaki ellenõr ki-
választásához szükséges közbeszerzési dokumen-
táció összeállítása. Elkészültek a megvalósítás kivi-
teli tervei, a második fordulós pályázat alapdoku-
mentumai, a költséghaszon-elemzés, a részletes
megvalósíthatósági tanulmány, illetve rendelke-
zésre állnak a szükséges engedélyek is. Reméljük,
hogy a nyár elején elkészült és bírálatra benyújtott
második fordulós pályázatunk is sikeres lesz.
Amennyiben támogatásra méltónak ítélik, úgy
Mélykút Város 92%-a csatornázott lesz. Kiépítés-
re kerül 38 km gravitációs gerinccsatorna hálózat
2.308 ingatlan bekötésére, 9 darab szennyvízát-
emelõvel együtt, illetve megépítésre kerül egy új,
korszerû, napi 650 m3 kapacitású szennyvíztisztí-
tó telep. A beruházás tervezett nettó költsége
3.154.196.000 forint, a támogatási arány elõre-
láthatóan 81,99% lesz. Ez azt jelenti, hogy az Ön-
kormányzatnak a teljes beruházási költség fenn-
maradó 18,01%-át kell finanszíroznia. Kérjük
Önöket, hogy a Víziközmû Társulati befizetését
továbbra is kezeljék prioritásként, hiszen többek
között ebbõl az összegbõl kell biztosítanunk a sa-
ját erõt a megvalósítás során. A kivitelezési mun-
kák 2012. elején kezdõdhetnek el, melyek elõre-
láthatóan 2014. tavaszáig tartanak majd. 

A csatornahálózat kiépítésével kapcsolatos
tervek mindenki számára megtekinthetõk a Pol-
gármesteri Hivatal 13. sz. irodájában Puskás Júli-
ánál, szerdánként 13:00–15:00 között. Ugyanitt
írásban megtehetik észrevételeiket is, melyeket
igyekszünk figyelembe venni a kivitelezés során.

Köszönjük eddigi türelmüket és reméljük, to-
vábbra is számíthatunk támogatásukra!

Kovács Tamás polgármester

A szennyvízberuházásról

A FUNDAMENTA LAKÁSKASSZA SZERZÕDÉSEKRÕL

Tisztelt Lakosság! A Mélykúton megvalósításra kerülõ szennyvízberuházáshoz kötött Fundamenta
Lakáskassza szerzõdések nagy része a 2012. évben jár le. A Fundamenta Lakáskassza Zrt. jogsza-
bályi kötelezettségének eleget téve értesíti a szerzõdõ feleket a lejáratról. 

A levél tartalma megtévesztõ lehet, ezért az alábbiakról szeretnék tájékoztatást adni: 
• a képzõdõ megtakarítás összegébõl 132,515 Ft összeg a Mélykúti Víziközmû Társulat részé-

re zárolva van, ezért csak az ezen felüli összeg áll a szerzõdõ rendelkezésére. 
• mivel lakás-elõtakarékossági szerzõdésekrõl van szó, ezért ezeknél a szerzõdéseknél a lakáscé-

lú felhasználást igazolni kell – kivéve a szennyvízberuházáshoz zárolt szerzõdéseket, ahol a lakáscél
igazolását a szennyvízberuházás megtörténtével a Mélykúti Víziközmû Társulat igazolja.

A fentiekre való tekintettel az értesítõ levéllel a szerzõdõnek semmi teendõje nincs.
Akinek ezen felül bármilyen kérdése merül fel, úgy keresse fel bizalommal a Mélykúti

Víziközmû Társulatot. Ügyfélfogadás minden csütörtökön délelõtt 8–12 óráig a Mélykút Rákóczi
u. 13. szám alatt történik.                                                      Bozóki Gáborné, a Víziközmû Társulat Elnöke

Felhívom a kedves lakosság figyelmét arra,
hogy a piactérnél kihelyezett zöld színû
konténer kizárólag az önkormányzat által
a település tisztaságának fenntartása, vala-
mint a piac mûködése során keletkezõ
hulladékok rendezett gyûjtésére szolgál.
Oda kommunális (háztartási) hulladékot
szállítani tilos!

A hulladékgazdálkodásról szóló 2000.
évi XLIII. tv. (Hgt.) 20. § (1) bekezdése sze-
rint az ingatlan tulajdonosa, birtokosa vagy
használója (ingatlantulajdonos) köteles az
ingatlanán keletkezõ, települési szilárd hul-
ladékot a külön jogszabályban elõírtak sze-
rint gyûjteni, továbbá az annak begyûjtésé-
re feljogosított hulladékkezelõnek átadni. A
„települési hulladékkezelési közszolgáltatá-
si díj megállapításának részletes szakmai
szabályiról” szóló 64/2008.(III.28.) Korm.
rendelet 6. § szerint a települési hulladék
kezeléséért közszolgáltatási díjat kell fizet-
nie annak, aki a jogszabályok rendelkezé-
sei szerint a települési hulladék gyûjtésére
és a közszolgáltatónak való átadására köte-
lezett. A Hgt. 27. § (2) bekezdése szerint a
közszolgáltatás teljesítése csak törvényben
meghatározott esetekben szüneteltethetõ,
illetõleg korlátozható.

Érthetõbben: az ingatlantulajdonos kö-
teles az ingatlanán keletkezõ, települési
szilárd hulladékot külön gyûjteni, továbbá
az annak begyûjtésére feljogosított hulla-
dékkezelõnek átadni, mindezért közszol-
gáltatási díjat fizetni. 

Ez azt jelenti, ha valaki nem megfelelõ
módon, jogszabályoktól eltérõen az emlí-
tett hulladékgyûjtõhöz szállítja a kommu-
nális hulladékot, szabálytalanul jár el. Ez
feljelentést von maga után, majd a jegyzõ
eljárást indít. A kérdéses ügyben a „hulla-
dékgazdálkodási bírság mértékérõl, vala-
mint kiszabásának és megállapításának
módjáról” szóló 271/2001. (XII.21.) Korm.
rendelet alapján a jegyzõnek jogában áll
1500-50000 Ft-os bírság kiszabására az el-
követõ ellen.

Kérem a lakosságot és mindazokat, akik
eddig szabálytalanul jártak el, hogy a város
tisztaságának megõrzése, valamint az ön-
kormányzat terheinek csökkentése érde-
kében vegyék igénybe a hulladékgazdál-
kodási közszolgáltatást, és a már korábbi
cikkekben leírt lehetõségeikkel éljenek.

Köszönöm megértésüket!
Vasas Dávid, Okleveles környezetmérnök

KÖZTERÜLETI HULLADÉK-
GYÛJTÕ KONTÉNEREK
HASZNÁLATÁRÓL
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Kettõs jubileumot ünnepelt a Katolikus Karitász
Október 14-én ünnepi konferenci-
án emlékezett meg a Katolikus
Karitász – Caritas Hunga-rica meg-
alakulásának 80. és újjászervezõdé-
sének 20. évfordulójáról a Magyar-
országi Egyházak Ökumenikus Ta-
nácsának épületében. 

A konferencián többek között
részt vett: Õ eminenciája Ft. Dr.
Erdõ Péter bíboros prímás eszter-
gom-budapesti érsek, Ft. Spányi Antal me-
gyéspüspök, a MKPK Karitász- és Egészség-
ügyi Lelkipásztorkodás Bizottságának elnö-
ke, Mádl Dalma asszony, a Katolikus Karitász
jószolgálati nagykövete, Soltész Miklós, a
Nemzeti Erõforrás Minisztérium Szociális,
Család- és Ifjúságügyért felelõs államtitkára,
Ft. Écsy Gábor, a Katolikus Karitász országos
igazgatója és még számos egyházi és közéle-
ti személyiség, valamint külföldi vendég. A
Kalocsa-Kecskeméti Fõegyházmegyei
Karitászt Szántó Ambrus igazgatóval együtt
öten képviseltük.

Az elõadóktól egy-egy mondat: 
Segítõ kezünk és igehirdetõ szavunk együtt

érje el a rászorulókat – mondta: Ft. Erdõ Péter

bíboros úr.
A szeretet az a nyelv, amelyen

mindenki ért – mondta: Soltész
Miklós államtitkár.

A keresztény ember Krisztust vi-
szi, Krisztust látja a másik ember-
ben, és Krisztus szeretetét adja to-
vább. A szeretet cselekedetei által
a kimondott szó így válik tanúság-
tétellé. – mondta: Ft. Spányi Antal
megyéspüspök.

Az ünnepi, jubileumi konferencia a Magyar
Szentek templomában szentmisével végzõdött.

„Mert éheztem és ennem adtatok …” Mt 25,35
Október 29-én 67 q EU-s élelmiszer érkezett
(liszt, tészta és olaj). Az élelmiszer és meleg hol-
mik osztására október 20. és 21-én került sor.

Liszt: 3860 kg, tészta: 2358 kg, olaj: 475
kg, összesen: 6694 kg=67 q. Kapta: 294 csa-
lád, a Napközi Otthon konyháján rászoruló
étkezõivel együtt: 1320 fõ.

Köszönet mindazoknak, akik valamilyen
szolgálatot is tettek az élelmiszer és meleg hol-
mik fogadásánál, osztásánál! Isten fizesse meg!

Munkácsi Lajosné

A Katolikus Karitász mélykúti csoportjának vezetõje

A Karitatív Tanács tagszervezeteinek felhívása
A tél közeledtével, a kemény fagyok bekö-
szöntével, fordítsunk nagyobb figyelmet a la-
kókörnyezetünkben élõ emberekre!

Ne feledkezzünk meg az idõs, egyedül
élõ, mozgásukban korlátozott szomszédokról,
ismerõsökrõl, rokonokról, látogassuk õket
gyakrabban, hiszen egy-egy nem megfelelõen
fûtött, kihûlt lakásban is történhet tragédia. Az
utcán élõk mellett az otthonukban tartózko-
dókat is fenyegetheti a kihûlés.

Ne hagyjuk sorsára a nehéz anyagi körül-
mények között élõket! A segítség, az egymás-
ra figyelés életeket menthet! Tegyünk közö-
sen a segítségre szoruló embertársainkért!
Magyar Vöröskereszt, Baptista Szeretetszolgálat, Katolikus

Karitász, Máltai Szeretetszolgálat

Ökumenikus Segélyszervezet

Karitász hírek

KÖNYVAJÁNLÓ
Malustyik János és Brandenburg Gyula Vaku-
villanások 1-2. c. kötete interneten is elérhetõ
a következõ címen: http://www.scribd.com/
/doc/71018260/Vakuvilllanasok-1-2

A mai szülõk hamuban sült pogácsája az esti mesemondás, ami legalább olyan fontos, mint a
helyes táplálás.                                                                                                         Védõnõk

KÖZÖS NYELV: A SZERETET
Kiss-Baranyiné Szilágyi Dóra képzõmûvész kiállí-
tása a Fenyõ Miksa Könyvtárban dec.1-17-ig.
Munkáiban a formák és színek sokaságát, va-
rázslatát szeretné átadni. Vonzódik a termé-
szethez, a napsütés fény-árnyék játékához.
Képein a látványt itatja át saját érzelmeivel,
melyekkel a szemlélõt szeretné gazdagítani. A
festmények a helyszínen megvásárolhatók.

ANYAKÖNYVI HÍREK
Születtek: Balázs Csaba Rómeó (anyja neve: Balázs Szandra); Ularik Adrián Zsolt (Ularik Nóra);
Ürmös Dorina (Ürmös Beáta)
Meghaltak: Burján Gézáné Hegedûs Katalin élt 94 évet; Kiss Mihály élt 84 évet; Torma Ignácné
Snyehola Margit élt 89 évet; Klénár Istvánné Csordás Franciska élt 78 évet
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Szezonális házalás
A fûtési szezon közeledtével megszaporo-

dik az illegális fakitermelések, falopások szá-
ma, ilyenkor számtalan házaló kínál ol-
csó tüzelõt gyanútlan embereknek.
Az utcákon lassan haladó platós
tehergépkocsiról szinte tálcán
nyújtják a nagy üzlet lehetõsé-
gét. A legtöbb esetben a fát en-
gedély nélkül termelik ki az er-
dõbõl, ami önmagában jogsér-
tõ cselekmény. A vevõk viszont
csak akkor szembesülnek a kedve-
zõnek tûnõ üzlet következményeivel,
amikor a rendõrség lefoglalja a bûncselek-
ménybõl származó árut. Általános tapasztalat,
hogy a hihetetlenül kedvezõ áron kínált ter-
mékbõl az értékesítés során sokkal kevesebb
mennyiséget adnak át az árusok, megkárosít-
va a vevõket.

További veszélyeket rejt magában, hogy a
tûzifa bepakolása során (amit 2-3 ember végez)
lehetõség nyílik a lakóház szemrevételezésére,
ahonnan egy alkalmas pillanatban különbözõ
értéktárgyakat, készpénzt tulajdoníthatnak el.

Fentiek okán javasoljuk, hogy lehetõség
szerint a régi megszokott, illetve ellenõrzött
helyrõl, pl. Tüzép teleprõl vásároljuk meg a
téli tüzelõnket.

Fatolvajok, illegális fakitermelõk
Az a tapasztalat, hogy elõfordul a kis

mennyiségben, saját használatra, szabálysérté-
si értékre történõ fakivágás és eltulajdonítás,
de egyre gyakoribbá válik az eladásra szánt na-
gyobb mennyiségû fa kitermelése is, amellyel
esetenként több százezer forintos kárt okoz-
nak az erõd tulajdonosainak, kezelõjének.

Kétféle esettel találkozhatunk. Az egyik,
amikor lábon álló fákat vágnak ki, ezzel anya-
gi és ökológiai kárt okozva, másfelõl az erdé-
szet által szabályosan, tervszerûen kitermelt
készletet „lovasítják meg”, akár teherautóval is.

Az alkalmi fatolvajok a kistelepüléseket
járva árulják a lopott portékát. Aki tõ-

lük vásárol tûzifát, maga is bûncse-
lekményt elkövetõjévé, orgazdá-
vá válik, ugyanakkor könnyen
lehet bûncselekmény sértettje,
mivel több esetben elõfordul,

hogy az árus a fa valódi értékénél
sokkal több pénzt kért, vagy a mé-

rés alkalmával csalt
Tûzifa vásárlása elõtt minden eset-

ben gyõzõdjenek meg annak eredetérõl, kér-
jenek az áruról származási igazolást.

A 2009-ben módosított új erõdtörvény
nyomán az erdész megállíthatja, visszatarthat-
ja a falopáson rajtakapott tolvajt. Továbbá a
kivágáshoz használt eszközt is jogában áll el-
venni. Emelkedtek a büntetési tételek is. Egy
köbméter lopott fa után 30 ezer forint erdõvé-
delmi bírságot kell fizetni. Ezen túl pedig az
erdész feljelentését követõen szabálysértési
eljárás indul az elkövetõvel szemben. Tovább,
ha védett területen követték el a lopást, akkor
természetkárosítás címen akár börtönbünte-
tést is kaphat a tolvaj.

Elzárással is sújtható a szabálysértõ
Az elkövetõk elrettentõ erõvel bíró, szigo-

rú bírósági ítéletekre számíthatnak a módosí-
tott szabálysértési törvény következtében is.

2010. augusztus 19-tõl akár 150 ezer forin-
tos pénzbüntetéssel vagy elzárással is büntethe-
tõvé váltak azok, akik húszezer forintot meg
nem haladó értékû lopást követnek el. Az elzá-
rás legrövidebb idõtartama 1 nap, leghosszabb
pedig 60 nap, ha viszont az elkövetõt ugyanab-
ban az eljárásban több elzárással sújtható sza-
bálysértés miatt is felelõsségre vonják, akkor az
elzárás maximális idõtartama 90 nap is lehet.

A szabálysértési törvény módosulása a fia-
talkorúakkal szemben is lehetõséget biztosít el-
zárás büntetés kiszabására, amelynek maxi-
muma a felnõtt korúakra kiszabható mérték
fele, 30 nap, halmazat esetén 45 nap.

A szabálysértési törvén alkalmazásában fia-
talkorú az, aki a szabálysértés elkövetésekor a
tizennegyedik életévét betöltötte, de a tizen-
nyolcadik még nem.

Az elzárással is sújtható szabálysértés elkö-
vetõjét a rendõrség tettenéréskor a gyorsított
bírósági eljárás lefolytatása érdekében õrizet-
be veheti, akkor is, ha ugyan a helyszínrõl el-
menekült, de a rendõrség a jogsértés elköve-
tésétõl számított 48 órán belül elfogja.

Bács-Kiskun Megyei Rendõr-fõkapitányság

Bûnmegelõzési Osztály

AZ ERDÕK VÉDELMÉBEN A FELELÕS
ÁLLATTARTÁSRÓL
TUDTA-E, HOGY TILOS
• kutyát állandóan 10 m2-nél kisebb területen,
• kutyát 4 méternél rövidebb eszközzel kikötve,
• gerinces állatot kör alapú kalitkában,
• gerinces álaltot gömb alakú akváriumban,
• patás állatot és kutyát állandó jelleggel kiköt-
ve tartani.
• kutyát élelmiszerboltba, közfürdõ területé-
re, játszótérre beengedni, bevinni – kivéve
vakvezetõ kutyákat, mozgáskorlátozottakat
segítõkutyákat.
• Az állatnak indokolatlan vagy elkerülhetõ
fájdalmat, szenvedést vagy sérülést okozni.
• Az állat elûzése, elhagyása vagy kitétele.
• Nem szabad az állatot kínozni, emberre
vagy állatra uszítani.

TUDTA-E, HOGY
• Belterület közterületén kutyát csak pórázon
lehet vezetni.
• Szájkosarat kell használni agresszív kutya sé-
táltatásakor.
• Harapós kutyát zárt helyen kell tartani, és a
ház vagy lakás bejáratán harapós kutyára uta-
ló figyelmeztetõ táblát kell elhelyezni.
• Közlekedési eszközön szájkosár és póráz
használata kötelezõ – kivéve a vakvezetõ ku-
tyák, mozgáskorlátozottakat segítõ kutyák.
• A kedvtelésbõl tartott állat ürülékét az állat-
tartó köteles a közterületrõl eltávolítani.
• Az ember környezetében tartott állat, vala-
mint a veszélyes állat tulajdonjogával, tartásá-
val felhagyni nem szabad.
Legyen ön is felelõs állattartó!

Bács-Kiskun Megyei Rendõr-fõkapitányság

Bûnmegelõzési Osztály
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Minden kultúrában másként ünneplik a
karácsonyt. A szokások és hagyományok kü-
lönböznek, de a lényeg ugyanaz. Mindenütt a
gyerekek számára a legnagyobb meglepetés a
karácsony. Lássuk országonként, hogyan ün-
nepelnek a különbözõ népek. 

Írország • A gyerekek nagyon várják a Mi-
kulást. Egy zsákot készítenek neki, hogy abba
rejtse az ajándékokat. Az ajándékot meg is kö-
szönik olyképpen, hogy az asztalra rétest és
sört tesznek a nagyszakállúnak, nehogy éhe-
sen vagy szomjasan távozzon, és hogy jövõre
is ellátogasson hozzájuk.

Spanyolország • Itt nem a kéményen,
hanem az erkélyen keresztül érkezik a Tél-
apó. Természetesen azért, hogy ajándékot
hozzon a jó gyerekeknek. De nemcsak a Mi-
kulást várják a kicsik, mert január 6-án a há-
rom bölcs szintén felkeresi õket és ajándékkal
kedveskednek nekik. 

Belgium • Az itt élõ gyerekek már meg-
kapták az ajándékokat, hiszen náluk már de-
cember 6-án elhozza a Mikulás a meglepeté-
seket, nemcsak a csokoládékat. Karácsonykor
a fenyõfa alá zoknikat raknak ki, ebbe már
csak kisebb ajándékok kerülnek.

Norvégia • Fontosnak tartják karácsony-
kor a rossz szellemek távoltartását. Emiatt a
pajtába zabkását hagynak kis csészében. Fel-
díszítik a fenyõfát és közösen körültáncolják,
közben karácsonyi dalokat énekelnek.

Kenya • Mivel ebben az országban meleg
van karácsonykor, kint készülnek az ünnepre
és ott is tartják meg. Feldíszítik a templomot
léggömbökkel, virágokkal, szalagokkal. A va-
csorát is kint fogyasztják el, nyílt tûzön készí-
tik. A család ilyenkor összegyûlik, hazautaz-
nak a távol élõk.

Svédország • A gyerekek nagy izgalom-
mal várják a Mikulást: Jultomten-t, aki egy
manó segítségével ajándékozza meg õket és
megkérdezi, jók voltak-e.

Anglia • A gyerekek itt is várják a Mikulást.
Kora reggel levelet írnak neki, majd bedobják
a kandallóba, hogy az a kéményen át Északi-
sarkvidékre repüljön. A legkedveltebb kará-
csonyi édesség a mazsolás puding, amelybe
kis meglepetéseket is rejtenek, aki megtalálja,
szerencsés lesz. Az ajtó fölé pedig fagyöngyöt
függesztenek. A hagyomány azt tartja, akik ez
alatt csókolják meg egymást, egy pár lesznek.

Ukrajna • Az ajándékot Jégapó hozza.
Három rénszarvas húzza a szánját, és vele tart
Hópehely leány is, aki ezüst kék, szõrmedíszí-
téses ruhát visel, fején korona formájú hópely-
het. A gyerekeket ámulatba ejti a szépsége és
nagyon várják.

Olaszország • Karácsonykor, bármily meg-
lepõ is, egy boszorkány látogat el a gyerekek-
hez: Strega Buffana. Seprûn érkezik, a jó gyere-
keknek finomságot hoz, a rosszaknak szenet. 

Ausztria • December 6-án Heiliger Niko-
laus, a Mikulás osztogat édességet a gyerekek-
nek. Karácsonykor pedig Jézus hoz karácsony-
fát és ajándékot. A feldíszített fát és az ajándé-
kokat akkor láthatják meg az izgatott gyerekek,
ha a szobából megszólal a csengettyû.

Franciaország • A gyerekek a tûzhely kö-
zelébe helyezik a cipõiket, hogy a Mikulás ka-
rácsonykor beletegye az ajándékát. A felnõt-
tek az éjféli mise után ülnek ünnepi asztalhoz.

Németország • Itt van a legnagyobb kul-
tusza a házak feldíszítésének. A lakásban Bet-
lehem emeli az ünnep hangulatát. A gyerekek
lerajzolják és leírják, mit szeretnének kapni, a
listájukat pedig kirakják az ablakpárkányra cu-
kornehezékkel, hogy a Mikulás mindenképp
megtalálja. 

Dél-Afrika • Az ünnepi étkezés délben zaj-
lik, utána a családok meglátogatják a barátokat.
Karácsonyi dobozokat visznek egymásnak,
amik általában finomságokat tartalmaznak.

Ausztrália • A Mikulás „szánját” nem rén-
szarvasok, hanem nyolc fehér kenguru húzza,
mivel nyár van. A vacsorát kint fogyasztják el,
majd a tengerparton krikettet játszanak. 

Csehország • Szenteste hisznek a csodák-
ban. Az éjszaka a jövõ titkait is megsúghatja.
A gyerekek várják a Mikulást, akinek megér-
keztét a kis Jézus csengettyûjének hangja jelzi.

Portugália • A cipõket a gyerekek a tûz-
hely mellé rakják ki, és várják, hogy ajándé-
kok kerüljenek beléjük.

Svájc • Mese-villamosok viszik körbe a
gyerekeket a városon (fõleg a nagyvárosokban
jellemzõ). A kicsik karácsonyi dalokat zengnek
és édességet kapnak. 

Amerikai Egyesült Államok • Mivel sok-
féle nemzet él együtt, a szokások különbözõ-
ek. A Kelet-Európából származó családok
pulykát készítenek, az olasz származásúak
lasagnát, a magyarok bejglit.

Börcsökné Kiss Erzsébet

Adventi készülõdés – karácsony a világban

A szerkesztõség nevében ezzel az idézettel
szeretnék minden kedves olvasónknak békés
karácsonyt és boldog új évet kívánni:

,,Szálljon szívünkbe áldott akarat, 
Ez kösse egybe mind a kezeket.
Karácsony édes ünnepén
Te légy vendégünk: Jóság, Szeretetet!”

Börcsökné Kiss Erzsébet fõszerkesztõ


