
Ismét eltelt egy év! Ezúton is minden ked-
ves olvasónak és Önökön keresztül minden 
mélykúti lakosnak békés, boldog, egészségben, 
sikerekben gazdag, boldog új évet kívánok!

Nem tudom, hogy vannak vele, én úgy ér-
zem, nagyon gyorsan elmúlik egy év. Sôt, úgy 
tûnik, egyre gyorsabban telnek el az évek. Tél, 
tavasz, nyár, ôsz, majd újra tél.  Néha kicsit ös-
szekeveredve, szeszélyesen. Sok elmélet, gon-
dolat van arról, miért érezzük egyre gyorsabnak 
az idô múlását az évek során. Számomra van 
egy szimpatikus gondolat, mely egyben azt 
is megmagyarázza, hogy a gyermekek miért 
türelmetlenebbek, ha várni kell valamire. 

Gyermekkoromban nem éreztem ilyen 
gyorsnak az évek múlását. Miért is? Ha egy 
hétéves gyermeknek várni kell egy hónapot 
a születésnapjáig vagy az iskolai szünetig, 
az az ô hét évének bizony egy meghatározó 
része. Egy egész hónap az ô korához képest 
igen nagy hányadot képvisel. Középkorúan, 
idôsebben 40, 50, 60, 70, 80 évhez képest mi-
lyen kevésnek tûnik az egy hónap. Bizony az 
a több évtizedhez képest nagyon kicsiny idô-
szak, gyorsan elmúló. Ha így átgondoljuk az 
idôt, hiába áll mindenkinek 365 napból az év, 
az adott idô az ember korának egy bizonyos 
része, mely az évek során egyre gyorsabbnak 
tûnik, egyre gyorsabban múlik el, hisz egyre 
kisebb részt jelent az egészbôl. 

De ez csak elmélet, az a fontos, hogy ezt 
az idôt, ezt az egy évet, mely az egésznek 
része és ami most kezdôdik, hogyan s mi 
módon éljük meg. Hogyan dolgozunk, élünk, 
szeretünk, tisztelünk, mosolygunk, nevelünk, 
sírunk, mit adunk a másik embernek, és mit 
cselekszünk.

Mindenkinek kívánok, hasznos idôtöltést 
2015-ben!

Kovács Tamás polgármester

Kedves Mélykútiak!

Immár harmadik alkalommal került meg-
rendezésre Mélykúton a Mindenki Karácsonya 
rendezvénysorozat. Az esemény december 19-
20-21-én (péntek, szombat, vasárnap) zajlott.

Pénteken az iskolás, óvodás gyermekek, és 
a pedagógusok szép ünnepi mûsorral adták 
meg a hétvégének az alaphangulatot. Az est 
zárásaként a Mélykúti Fúvószenekar ünnepi 
koncertjét hallgathattuk Beregi Vendel tanár 
úr vezénylésével.

Szombaton délelôtt nagy sikerû adventi 
vásár volt, amelyen az iskolások, óvodások, 
szülôk saját készítésû, ötletesnél ötletesebb 
ajándéktárgyaiért lehetett adományokat adni, 
amelyek az osztálypénztárt gazdagították. A 
vásár nagyon jól sikerült, és nagyon jó han-
gulatban telt. Köszönet a pedagógusoknak, 
szülôknek, gyermekeknek a sok segítségért, a 
rengeteg ötletért.

Vasárnap délután – a rotyogó babgulyás és 
forralt bor mellett – a Vadvirág Hagyományôr-
zô Néptánccsoport, a bácskossuthfalvi Ady 
Endre Egyesület tánccsoportjának fellépését, 
valamint a Színkópé Színitanoda ünnepi 
mûsorát láthatták halhatták a jelenlévôk. 

Elmondható, hogy mindhárom nap töb-
ben voltak, mint az elôzô évben, remélem, 
ez a tendencia folytatódik az elkövetkezendô 
alkalmakkor.

Köszönet mindenkinek a segítségért. Ez a 
rendezvény tényleg összefogás eredménye. 

Köszönet az ötletgazdának, családtagjai-
nak, munkatársainak, akik a vasárnapi fôzés 
megszervezését, elkészítését vállalták ma-
gukra.

Köszönet a vállalkozóknak, ôstermelôk-
nek, az intézmények dolgozóinak, a START 
és közmunkásoknak, akik adományaikkal, 
munkájukkal, segítették a rendezvényt..

Persze mindig van mit javítani, vannak, új 
ötletek, ezeket senki ne hagyja magába, ossza 
meg velünk, és csináljunk még jobb közösségi 
rendezvényt! 

Köszönettel, tisztelettel:  Kovács Tamás polgármester

Köszönet a Mindenki Karácsonyáért!
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A 2015. I. félévi adófizetési kötelezettséget 
2015. március 16-ig, a II. féléves adófizetési 
kötelezettséget szeptember 15-ig fizethetik 
meg az adózók pótlékmentesen.

Az I. félévi adókról szóló értesítôt, a helyi 
iparûzési adó bevallási nyomtatványát, vala-
mint a befizetendô csekkeket 2015. február 
végéig juttatjuk el a lakosság részére.

A bevalláshoz, bejelentkezéshez szükséges 
nyomtatványok elérhetôk a www.melykut.hu 
oldalon is.

MAGÁNSZEMÉLYEK KOMMUNÁLIS ADÓJA:
Az adó alanya az, aki az ingatlannak január 
1-én tulajdonosa. Amennyiben év közben 
tulajdonosváltásra kerül a sor, úgy a bevallási 
kötelezettséget mind az ingatlan eladójának, 
mind a vevôjének teljesíteni szükséges. Az 
adó mértéke belterületi ingatlanok után 8000 
Ft/év, külterületi ingatlanok után 4000 Ft/év.

IPARÛZÉSI ADÓ:
A 2015. évre vonatkozó elôlegfizetési köte-
lezettség határideje 2015. március 16., vala-
mint 2015. szeptember 15. A 2014. évre 
szóló iparûzési adó bevallási és befizetési 
kötelezettséget az adózók 2015. június 1-ig 
teljesíthetik. A határidô után benyújtott beval-
lások után mulasztási bírság kiszabására van 
lehetôsége az adóhatóságnak. Az adó mértéke 
változatlanul az adóalap 2 %-a.

Felhívjuk az adózók figyelmét arra, hogy az 
adókötelezettségben történt változást 15 na-
pon belül be kell jelenteni az adócsoportnál. 

GÉPJÁRMÛADÓ:
A gépjármûvek adótétele nem változott. 
A személygépkocsik után az adó mértéke:
• gyártási évében és az azt követô 3 naptári 
évben 345 Ft/kilowatt,
• gyártási évet követô 4-7. naptári évben 300 
Ft/kilowatt,
• gyártási évet követô 8-11. naptári évben 230 
Ft/kilowatt,
• gyártási évet követô 12-15. naptári évben 
185 Ft/kilowatt,
• gyártási évet követô 16. naptári évben és az 
azt követô naptári években 140 Ft/kilowatt.

Az adó mértéke tehergépjármûvek esetén 
az adóalap minden megkezdett 100 kilo-
grammja után:
• a légrugós, vagy azzal egyenértékû rugózá-
si rendszerû tehergépjármû, nyergesvontató, 
autóbusz esetén 850 Ft,
• az a) pont alá nem tartozó tehergépjármû, 
nyergesvontató, autóbusz esetén 1380 Ft.

Az „E” betûjelû ideiglenes rendszámtáb-
lával ellátott személyszállító gépjármû után 
10 000 Ft, míg a tehergépjármû után 46 000 
Ft adót kell fizetni. A „P” betûjelû ideiglenes 
rendszámtábla kiadása esetén 23 000 Ft adót 
kell fizetni.

Adókedvezményt a tehergépjármû környe-
zetvédelmi osztály-jelzése alapján jogosult a 
tulajdonos. A gépjármûvekben év közben 
bekövetkezett tulajdonos váltást a Jánoshalmi 
Járási Hivatal okmányirodájában kell beje-
lenteni.

Vargáné dr. Egyed Ilona

A 2015. ÉVI HELYIADÓ 
BEVALLÁSI ÉS BEFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEKRÔL
A KÉPVISELÔ-TESTÜLET DÖNTÉSE ALAPJÁN MÉLYKÚTON SEM ADÓTÉTEL EMELÉSRE, SEM ÚJ 
ADÓNEM BEVEZETÉSÉRE NEM KERÜLT SOR.

A JÖVEDÉKI ADÓRÓL 
Tájékoztató a jövedéki adóról és a jövedéki 
termékek forgalmazásának különös szabályai-
ról szóló 2003. évi CXXVIII. törvény változása 
miatti adókötelezettség keletkezésérôl

A jövedéki adóról szóló törvény 2015. január 
1-jén hatályba lépő módosítása miatt az 
alábbi adóbevallási és befizetési kötelezettség 
teljesítésére hívom fel a figyelmet.

A jövedéki adóról szóló törvény szerint az 
alkoholtermékek előállítása a törvény hatálya 
alá tartozik. A törvény szerint magánfőzésnek 
számít a párlatnak a magánfőző lakóhelyén 
vagy gyümölcsöse helyén használható, leg-
feljebb 100 liter űrtartalmú, párlat-előállítás 
céljára kialakított desztiláló berendezésen a 
magánfőző által végzett előállítása évente leg-
feljebb 50 liter mennyiségig. Magánfőzőnek 
számít a törvény értelmében az a 18. élet-
évét betöltött gyümölcstermesztő személy, 
aki saját tulajdonú gyümölccsel, gyümölcsből 
származó alapanyaggal és párlat elkészítésére 
alkalmas, saját tulajdonú desztiláló berende-
zéssel rendelkezik.

A MAGÁNFÔZÉSRE VONATKOZÓ ADÓZÁSI 
SZABÁLYOK:
• a magánfőző a legfeljebb 100 liter űrtartal-
mú desztiláló berendezés tulajdonszerzést 
követő 15 napon belül köteles bejelenteni a 
lakóhelye szerinti önkormányzati adóható-
sághoz. A bejelentéshez szükséges nyomtat-
ványt a polgármesteri hivatal 10. irodájában 
lehet kérni, vagy letölthető a www.melykut.
hu oldalon is.
• a magánfőző az előállított magánfőzött pár-
lat utáni adóbevallási és adófizetési kötelezett-
ségét a tárgyévet követő év január 15-ig együtt 
teljesíti a lakóhelye szerinti önkormányzati 
adóhatósághoz. Az előállított magánfőzött 
párlat adója évi 1000 Ft.
• az önkormányzati adóhatóság a bejelentés-
ről, bevallásról a teljesítést követő 15 napon 
belül értesíti a vámhatóságot, vagy a beval-
lással érintett másik önkormányzati adóha-
tóságot.

Vargáné Dr. Egyed Ilona

Tisztelt Lakosság! Az utóbbi időben olyan 
információk kerültek napvilágra, mely szerint 
a Képviselő-testület beszüntette az állatpiac 
működését. Tájékoztatjuk a T. Lakosságot, hogy 
ez az információ téves, az állatpiac a  Jánoshal-
mi úti Vásártér területén továbbra is működik 
(a bejárattól balra eső, drótkerítéssel körbevett 
területen), minden hónap második szombat-
ján 6 és 7 óra között kerül megtartásra.

Felhívjuk az érintettek figyelmét, hogy az 
állatpiacon árusítás a jogszabályokban és az 
állatpiac működési rendjéről szóló szabályzat-
ban foglalt rendelkezések betartása mellet, az 
üzemeltető által meghatározott működési rend 
szerint és az előírt helypénz megfizetése mel-

lett végezhető. Az állatpiacon az üzemeltető 
kizárólag csak kistestű haszonállatok értéke-
sítését engedélyezi. Kistestű haszonállatoknak 
minősülnek a  baromfifélék, a rágcsáló haszon-
állatok, továbbá a sertés, a juh, és a kecske. Az 
árusításra jogosult az árusításra vonatkozó elő-
készületeket az állatpiac nyitvatartási idejének 
kezdetét megelőző egy órával kezdheti meg. 
Az árusításra jogosult az állatpiac területét az 
állatpiac nyitva tartási idejét követő egy órával 
köteles elhagyni. Az állatpiac működésével 
kapcsolatban további  információ Rasztikné 
Zombai Zsuzsanna ügykezelőtől kérhető a 06-
77/460-065 telefonszámon. 

Kovács Tamás polgármester

TOVÁBBRA IS MÛKÖDIK AZ ÁLLATPIAC
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A tél beálltával számos háztartásban válik 
egyre égetôbb kérdéssé a kandallóba, kály-
hába szükséges tûzifa megvásárlása, mely 
a fûtési módok közül – nemcsak a viszony-
lag kedvezô ára miatt – egyre népszerûbb. 
Erre tekintettel tartjuk fontosnak néhány, a 
gyakorlatban elôforduló kérdésre felhívni a 
figyelmüket, illetve a vásárláshoz szeretnénk 
praktikus jótanácsokkal szolgálni. 

A téli tüzelô megvásárlása sokunknak 
igencsak megterheli a pénztárcáját, ezért ér-
demes ilyenkor (is) különösen körültekintôen 
eljárnunk. Talán már meg sem kell említe-
nünk azt, hogy kizárólag erre feljogosított, az 
árujáról beszerzési okmányokkal rendelkezô 
kereskedôtôl szerezzük be a tûzrevalót, mi-
vel sajnos a házalva értékesítôk egy része a 
számlakiállítás elmulasztása mellett bizony-
talan forrásból szerzi be a portékáját. Ilyen 
személyektôl történô vásárlás során elôfor-
dulhat, hogy a kedvezôbbnek tûnô áron rossz 
minôségû, esetleg eltulajdonított árut kapunk, 
mely az anyagi veszteségen túlmenôen szá-
mos kellemetlenséggel járhat. 

Fontosnak tartjuk felhívni a figyelmet arra, 
hogy a hagyományosan súlyra kínált tûzifa 
értékesítése mellett gyakorlattá vált a téli 
tüzelô kalodában történô értékesítése. Ter-
mészetesen a kereskedô szabad választása 
szerint – súly vagy térfogat alapján – határozza 
meg a mennyiségét, amennyiben azonban 
elôre csomagoltan érkezik a portánkra a fa, 
nehezebb megállapítani azt, hogy a pénzün-
kért pontosan mennyi tûzrevalót kaptunk. 
Elôfordulhat, hogy a kalodában a hasábok 
szellôsebben kerülnek elhelyezésre, vagy az 
ár nem a fakereskedésekben gyakran alkal-
mazott, úgynevezett „erdei” m3-ben kerül fel-
tüntetésre – mely 1x1x1,75 méter –, hanem 
hagyományos mértékegységben. 

Ezért kifejezetten ajánljuk, hogy kizárólag 
olyan értékesítôhelyen vásároljunk, ahol az 
árut hitelesített mérlegen mérik, valamint a 
kiállított mérlegjegy alapján számlát kapunk. 
Ilyen kereskedésekben a fizetés elôtt megte-
kinthetjük a fát, ellenôrizhetjük minôségét 
– szárazságát, vastagságát –, továbbá jelen 
lehetünk a mérésnél, ami biztosítja azt, hogy 
azért és annyi tûzrevalóért adtunk pénzt, amit 
megrendeltünk. 

Ugyancsak óvatosság ajánlott a hirdeté-
sekben kínált, vagy egyéb módon a vétel 
elôtt nem megtekintett – például elôjegyzett 
– termékek megrendelésekor. Tekintettel arra, 
hogy az ilyen módon történô vásárlás során 
az eladó jellemzôen a fuvarozást is vállalja, 
a fizetés elôtt mindenféleképpen érdemes 

megvizsgálni a minôséget és mennyiséget 
egyaránt, illetve – a késôbbi reklamáció in-
tézésére gondolva – minden esetben ragasz-
kodjunk a számla kiállításához. 

A fakereskedésben a megvásárolt meny-
nyiség a mérés során a szállító jármû üres és 
megrakott tömege közti különbsége alapján 
kerül meghatározásra, melyet feltüntetnek az 
úti okmányokon, házhoz szállítás esetében – 
különösen, ha a felrakodás során nem voltunk 
jelen - érdemes a fuvar- vagy szállítólevélen 
található adatokat ellenôrizni; illetve össze-
vetni a mérlegjegyen, számlán rögzítettekkel, 
annak érdekében, hogy annyi fát kapjunk, 
amennyit kifizettünk. 

Az ár és a gazdaságosság kérdéskörénél 
járva nem maradhat szó nélkül az, hogy a 
rezsicsökkentés programja – 2014 októberétôl 
– nem hagyta érintetlenül azon családokat 
sem, ahol nem a földgáz vagy távhô, hanem a 
tûzifa biztosítja a hideg idôszakban az otthon 
melegét. A bruttó 10 %-os kedvezményre bár-
mely háztartás legfeljebb 10 m3 mennyiségig 
jogosult. A csökkentett áron az úgynevezett 
méteres fához juthatunk hozzá, melynek 
feldarabolásáról, hasogatásáról gondoskod-
nunk kell. A vásárlásra vonatkozó igényünket 
bármely állami erdészetnél bejelenthetjük, 
azonban tekintettel arra, hogy a – díjköteles 
– kiszállítást is a vállalkozás végzi, érdemes a 
lakóhelyünkhöz legközelebb lévô gazdálko-
dót felkeresni. A konkrét kínálat megismerése 
érdekében érdemes tájékozódni az erdôgaz-
dálkodó honlapján is.

Fontos kiemelni, hogy a rezsicsökken-
tett árú tüzelô igénybevétele nem azonos 
az önkormányzatok által biztosított, szociális 
alapon igényelhetô tûzifa támogatással. A 
rezsicsökkentésben – mint említettük – bárki 
részesülhet, míg az önkormányzati juttatásnak 
fôként jövedelemhatárhoz kötött feltételei 
vannak, illetve – a szociális jellegre tekintettel 
– figyelembe vehetnek egészségügyi, foglal-
koztatottságra vonatkozó szempontokat is. A 
nem pénzbeli ellátási formában nyújtható 
tûzifa kiutalás módját eltérô módon szabá-
lyozzák a különbözô helyhatóságok, ezért 
ezzel kapcsolatban a lehetôségekrôl minden-
kinek a helyileg illetékes önkormányzatnál ér-
demes tájékozódni; illetve az erre vonatkozó 
kérelmet is ide kell eljuttatni. 

Bízunk benne, hogy a fentiekkel segítsé-
gükre lehettünk a téli fûtést biztosító faanyag 
beszerzésben és tanácsaink megfogadásával 
elkerülhetik a kellemetlen meglepetéseket. 

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

Fogyasztóvédelmi Felügyelôsége

AZ OTTHON MELEGE
TÛZIFA VÁSÁRLÁS FOGYASZTÓVÉDELMI SZEMMEL

ANYAKÖNYVI HÍREK
MEGHALTAK:   
Decemberben: Bagóczki Imre élt 73 évet, 
Malustyik István élt 83 évet, Matus Lászlóné 
Petrovics Mária Magdolna élt 59 évet
Januárban: Kövesdi János Ferencné Bagócki 
Erzsébet élt 74 évet, Juhász Béláné Gyetvai 
Klára élt 83 évet, Varga Lajos élt 41 évet, Kiss 
József Mihály élt 79 évet
HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK:
Pipicz István és Szalai Szimonetta

KARITÁSZ HÍREK
• Köszönjük azt az 1 db 
iskolatáska és a táskában 
levő tanszer adományokat, 
melyeket iskolakezdés előtt 
juttattak hozzánk! Isten 
fizesse meg!
• A szokásos máriakönnyei 
zarándoklatunk október 
első hétvégéjén volt, azok-
nak az időseknek, akik másként nem tudná-
nak eljutni a kedvelt kegyhelyre.
• Jubiláló házaspárokat fogadtunk november 
közepén az ünnepi szentmise után agapéra, 
egy kis beszélgetésre, nosztalgiázásra.
• A Városmisszió keretében számosan ott vol-
tunk azon a programon, amelyen a plébániai 
közösségekkel szerettek volna találkozni a 
verbita szerzetesek. Példaértékű rendezvény 
volt, a Világegyház látogatott el Mélykútra!
• Erzsébet-kenyeret osztottunk Árpád-házi 
Szent Erzsébet, a karitász védőszentjének 
ünnepén a templomainkban a tevékeny sze-
retet megnyilvánulásaként. Ezzel is megkö-
szönve testvéreink segítő adományait, fizikai 
segítségét és ima támogatását!
• 2 db kályha segély adományt sikerült 
teljesíteni, melyet a Főegyházmegyei Kari-
tásztól kaptunk. A segély odaítéléséről szak-
emberek tanácskozás alapján döntöttek. Az 
egész Főegyházmegye 10 db kályha sorsáról 
dönthetett.
• 1 originált doboz felnőtt pelenkát juttatott 
valaki adományként. Köszönjük! A pelenkák 
a Gondozási Központba kerültek.
• 6 család kisgyermekének igényeltünk pelen-
kákat a Főegyházmegyei Karitásztól, melyet a 
DM üzlet lánccal kötött szerződés alapján a 
Katolikus Karitász fog juttatni Mélykútra, de 
majd csak a jövő év elején.

Köszönjük a 2014-ben nyújtott segítsé-
güket! Isten fizesse meg!  Most ennyi volt a 
lehetőségünk!
Honlapunk: www.caritasmelykut.shp.hu

Katolikus Karitász Mélykúti csoportja
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Diákok széles körét szólította meg a kö-
zelmúltban szakmai elôadásaival és látványos 
bemutató vásárlással a Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelô-
sége. A Felügyelôség nagy örömmel tett eleget 
a Jánoshalmi Hunyadi János Általános Iskola, 
Gimnázium és Szakközépiskola, valamint a 
Mélykúton található Szvetnik Joachim Álta-
lános Iskola felkérésének, és vitték magukkal 
a fogyasztóvédelem mûhelytitkait annak a 
célnak érdekében, hogy a felnövekvô új ge-
neráció tagjaiként a gyermekek könnyen és 
magabiztosan képesek legyenek eligazodni 
az ôket megilletô fogyasztói jogok sokszor 
zegzugos útján.

Mind a jánoshalmi középiskolások, mind a 
mélykúti általános iskolások látható kíváncsi-
sággal és nagy érdeklôdéssel figyelték, hogy 
mire kell odafigyelniük a hétköznapi vásárlá-
saik során, milyen trükköket vetnek be egyes 
kereskedôk a megtévesztés szándékával, illet-
ve hogyan tudják hatékonyan érvényesíteni 
az ôket megilletô jogaikat, amennyiben az 
általuk vásárolt termékek meghibásodnak. Az 
elôadások ezen túlmenôen kiterjedtek arra 
is, hogy mire kell tekintettel lenni a hírközlési 
szolgáltatások igénybevételénél (mobiltele-
fon, internet), a plusz költségek elkerülése 
érdekében, hogyan célszerû okostelefonukra 
letölteni és használni az elérhetô alkalmazá-
sokat, valamint milyen, a megszokottól eltérô 
szabályok vonatkoznak a webáruházból tör-
ténô vásárlásokra.

A rendezvények során a gyerekek ízelítôt 
kaptak még abból, hogy melyek a termék-
biztonsági szempontból leginkább kockázatot 
jelentô termékek, illetve milyen veszélyek 
leselkednek rájuk vagy családtagjaikra akár 
egy ártatlannak tûnô, de hibás kialakítású 
lámpa, hajszárító, fényfüzér stb. használata 
során. A Felügyelôség munkatársai a hétköz-

napi életbôl merített, olykor megmosolyogta-
tó példákkal színesítették prezentációjukat, 
melynek köszönhetôen a tanulók érdeklôdé-
sét folyamatosan fent tudták tartani. Abban 
pedig, hogy az elhangzott elméleti tudniva-
lók, hogyan valósulnak meg a gyakorlatban, 
az általános iskolások számára a felügyelôk 
által bemutatott vásárlások szolgáltak további 

példával. A bemutatók közben a gyerekek ré-
szérôl elhangzott nevetések és hozzászólások 
arra engedtek következtetni, hogy a meg-
jelenített fogyasztóvédelmi problémák nem 
ismeretlenek számukra, hiszen szinte biztos, 
hogy legalább egyikôjük családjában már 
történtek hasonló esetek.

Összességében a pedagógusok, és a hall-
gatóság soraiban ülô tanulók is rendkívül 
hasznosnak ítélték a rendezvényeken hallott 
információkat, különösen azért, mert a mo-
dern fogyasztói társadalomban élô fiatalok és 
idôsebbek mindennapi életük során elkerül-
hetetlenül találkoznak ezen fogyasztóvédelmi 
helyzetekkel, amelyeket csupán akkor tudnak 
megfelelôen kezelni, ha felkészültek, a joga-
ikat és lehetôségeiket maximálisan ismerik, 
és nem hagyják félrevezetni, megtéveszteni 
magukat. A gyermekek részére tartott ilyen 
jellegû tájékoztatások célja továbbá, hogy a 
hallott ismeretek a barátokhoz, szülôkhöz, 
nagyszülôkhöz is eljussanak, megteremtve 
ezzel a leghatékonyabb fogyasztóvédelem, a 
fogyasztói önvédelem kialakulásának alapjait.

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

Fogyasztóvédelmi Felügyelôsége

Fogyasztóvédelmi elôadások iskolásoknak
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• SZJA 1% Köszönetet mondunk mindazok-
nak, akik az elmúlt években személyi jövede-
lemadójuk 1%-át egyesületünknek ajánlották 
fel. További munkájukhoz sok sikert, jó erőt 
és egészséget kívánunk! Továbbra is kér-
jük adófizető tagtársainkat, családtagjaikat és 
mindazon személyeket, akik szeretnék támo-
gatni egyesületünk sokirányú tevékenységét, 
ajánlják fel személyi jövedelemadójuk 1%-át 
közhasznú szervezetünknek. Köszönjük!
Adószámunk: 18343438-1-03 
• GYÓGYMASSZÍROZÁS Tájékoztatjuk tagtár-
sainkat, hogy a gyógymasszírozás március 
hónapban szünetel, majd április 1-től folyta-
tódik. Időpont egyeztetés személyesen, vagy a 
06-20/405-1876 telefonszámon lehetséges.
• GYÓGYÁSZATI SEGÉDESZKÖZ ADOMÁNYOK 
Értesítjük tagtársainkat, hogy Balogh Lász-
ló vállalkozó és testvére Balogh Zsuzsanna, 
használt gyógyászati segédeszközöket ajánlott 
fel ingyenesen, rászoruló személyek részére. 
(kerekes járókeretek, szobai kerekesszékek, 
WC székek) Ez irányú igényeiket ügyfélfoga-
dási időben várjuk egyesületi irodánkban.
• GÉPJÁRMÛ-SZERZÉSI TÁMOGATÁS Beadási 
határidő: 2015. március 31. További informá-
ciót egyesületi irodánkban adunk.
• ÜDÜLÉSI PÁLYÁZAT FOGYATÉKKAL ÉLÔK 
RÉSZÉRE Kedvezményezettek köre: Azon bel-
földi illetőségű, 18. életévét betöltött fogya-
tékossággal élő személyek, akik a pályázat 
benyújtásakor fogyatékossági támogatásban 
és/vagy vakok személyi járadékában és/vagy 
magasabb összegű családi pótlékban részesül-
nek, valamint a havi teljes összegű ellátásuk 
nem haladja meg a nettó 150 000 Ft-ot. Az 
elektronikus formában benyújtott adatlapon 
egy pályázat keretében kizárólag egy személy 
pályázhat és részesülhet az Alapítvány által 
nyújtott támogatásban. 
A kérelem benyújtásának kötelezô melléklete: 
A pályázat benyújtását megelőző hónapban 
kapott összes járandóságának átvételét igazoló 
dokumentum (postai szelvény vagy bankszám-
lakivonat másolata) és a foglalkoztató intéz-
mény (amennyiben van) jövedelem igazolása a 
havi nettó jövedelemről. (Gondnokolt személy 
esetében az erre vonatkozó okirat másolata is 
csatolandó.) Valamint adóazonosító szám.

A támogatás elnyerése esetén mind a pá-
lyázók, mind pedig a kísérők egyaránt 5000 
Ft/fő önerő befizetését követően, a postai 
úton kiküldésre kerülő Erzsébet Kártya se-
gítségével vehetik igénybe az elnyert üdülési 
szolgáltatást.
Pályázati feltételek: 2015. március 16. – április 
16. napja 24:00 óráig, illetve a keretösszeg 
kimerüléséig állnak fenn.
• HAJDÚSZOBOSZLÓI GYÓGYÜDÜLÉS Szere-
tettel hívjuk tagtársainkat és a kívülálló sze-
mélyeket is a hagyományos hajdúszoboszlói 
gyógyüdülésre. Időpontja: 2015. november 
8-15-ig. (8 nap 7 éjszaka, félpanziós ellátás-
sal) Költség tagok részére: 44500 Ft + IFA + 
útiköltség. Kívülállók részére: 49 000 Ft + 
IFA + útiköltség. A csoportos gyógyüdülés 
teljes időtartama alatt (7 éjszaka) jelenlévők 
közül – sorsolással – egy fő részére a Hőforrás 
Gyógyszálló visszatéríti az üdülés alapössze-
gét. Jelentkezéseket május 28-ig várjuk 10000 
Ft előleg befizetésével.
• A MÓRAHALMI ERZSÉBET GYÓGYFÜRDÔBEN 
– érvényes egyesületi tagkönyv felmutatása mel-
lett – 10 alkalomra szóló kedvezményes bérlet 
váltható 8 500  forintért, melyet hat hónap alatt 
lehet felhasználni egyéni odautazással.
• TAGDÍJAKRÓL
Egyesületünk vezetősége köszönettel tarto-
zik mindazon tagtársaknak, akik rendszeres 
tagdíjfizetéssel is segítik egyesületünk bizton-
ságos működését. A 2015. évi tagdíj összege: 
1200 Ft/év, tagkönyv: 300. Ft/db (egyszeri költ-
ség új belépőknél), melyet egyesületi irodánk-
ban kérjük befizetni ügyfélfogadási időben.

ELÉRHETÔSÉGEINK
6449 Mélykút, Petőfi tér 17.
Telefon: 77/460-010
Mobil: 06-30/983-6384 (Szabó József) 
E-mail: mmeelnok@t-online.hu
Mobil: 06-70/387-0512 (Rasztik Tibor) 
E-mail: mmemelykut@t-online.hu
Honlap: www.mmemelykut.hu, 
www.facebook.com/mmemelykut

Ügyfélfogadás: 
szerdán 14–17 és csütörtökön 9-12 óráig

EGYESÜLETI HÍREK
A MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK MÉLYKÚTI EGYESÜLETE TÁJÉKOZTATÓJA

JÁNOSHALMI RENDÔRÖRS
INDOKOLT ESETEBEN  az alábbi telefonszámon 
hívható éjjel-nappal: 06-20/539-6499

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

TÛZOLTÓSÁG, MEZÔÔRSÉG
Elérhetősége: 06-70/457-5372, Borsos Balázs

TISZTELT VÁLLALKOZÓK!
Lehetőség van vállalkozásaik, termékeik, szol-
gáltatásaik ingyenes bemutatására, reklámo-
zására Mélykút város hivatalos honlapján, a
www.melykut.hu weboldalon.. 
Amennyiben élni szeretnének ezzel a lehe-
tőséggel, kérem, a részletekkel kapcsolatban 
keressék Bényi Józsefet a 77/560-001-es tele-
fonszámon.  
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A csatornaépítési munkák előrehaladtával 
fontos állomáshoz érkeztünk. A kivitelező 
tájékoztatása alapján az építési munkák 2015 
januárjában az átemelők építésével, a belvíz-
mentesítéssel valamint a főnyomó vezeték kiépí-
tésével kezdődik meg, hogy a szennyvíztisztító 
telep próbaüzeme a tervezett időben elindulhasson. 
A mérnökszervezet az eddig megépített bekötéseket, 
gerincvezetékeket folyamatosan ellenőrizte, hogy a műsza-
ki előírásoknak megfeleljenek. A megépített szakaszokon a 
felbontott területeket megfelelő idő elteltével (konszolidációs időszak) 
lehet helyreállítani, ezért továbbra is kérjük a lakosság türelmét. Egyben kérjük Önöket, hogy 
az ingyenesen hívható 06/80-63-01-08 számon a felmerült problémákat folyamatosan jelezzék. 
Minden problémát továbbítunk a kivitelező és a mérnök felé, akik szükség esetén a javításról 
intézkednek. A kivitelezési munka a megbontott közterületek teljes körű helyreállításával végző-
dik, ami azt jelenti, hogy a megbontás mértékének megfelelő helyreállítás fog megtörténni. 

ÜGYFÉLFOGADÁS: szerda, csütörtök: 09:00 – 15:00. Mélykút Rákóczi u. 13. Gazdairoda épülete
Telefonszám: 06/77-886-601

Bozóki Gáborné,  Mélykúti Víziközmû Társulat elnöke

MÉLYKÚT VÁROS SZENNYVÍZCSATORNÁZÁSI 
ÉS SZENNYVÍZTISZTÍTÁSI BERUHÁZÁSA 
TÁJÉKOZTATÓ A SZENNYVÍZBERUHÁZÁSSAL KAPCSOLATOS LAKOSSÁGI TEENDÔKRÔL

A szennyvíztisztító telep kivitelezése rend-
ben zajlik, a próbaüzem indítása a tervek 
szerint legkésőbb 2015. március-április hó-
napban kezdődik. A próbaüzem indításához 
a szükséges szennyvízmennyiség biztosítása 
érdekében kijelölésre kerültek azok az utcák, 
utcaszakaszok, ahol a házi bekötéseket a fenti 
időpontig el kell végezni. Az érintett ingatlan-
tulajdonosokat a Mélykúti Víziközmű Társulat 
értesíteni fogja. 
A rákötéssel kapcsolatban az alábbiakra hívjuk 
fel a Tisztelt Lakosság figyelmét:

• a házi bekötéseket csak az értesített 
ingatlan tulajdonosok végezhetik el.

• a házi bekötéshez szükséges előzetesen 
felmért mennyiségű csövet a Mélykúti Vízi-
közmű Társulaton keresztül lehet igényelni.

• a szükséges mennyiségű cső kiszállítása 
szervezetten, az ingatlan tulajdonosokkal elő-
zetesen egyeztetett időpontban történik.

• a belső hálózat kiépítését az ingatlan 
tulajdonosa saját maga elvégezheti, azonban 
az ÉPTESZ Kft-nél is igényelhető a munka 
elvégzése személyesen, vagy a 77-460-089. 
számú telefonszámon.

• a belső hálózattal kapcsolatos követel-
mények teljesítése érdekében az árok bete-
metése előtt az önkormányzat által megbízott 
szakember végez ellenőrzést, a betemetés 

csak a kiadott engedély birtokában tehető 
meg. Ez nagyon fontos abból a szempontból, 
hogy a szennyvízelvezetés később is problé-
mamentesen történjen meg.

• a legfontosabb, az, hogy a belső hálózat 
kiépítésével nem történhet meg a tényleges 
rákötés (csőhálózat összekötése). Az illegális 
rákötés és beengedés feljelentést von maga 
után! A tényleges rákötéseket (csőhálózat 
összekötését) a kivitelező által jelzett időpont-
ban lehet megtenni!

A rákötés csak abban az esetben való-
sulhat meg, ha az ingatlan tulajdonosa a 
Mélykúti Víziközmű Társulatnál a 132.515,- Ft 
érdekeltségi hozzájárulás összegét megfizette. 
Ezért kérjük azokat a Lakosokat, hogy amen-
nyiben ezt még nem tették meg keressék fel 
ügyfélfogadási időben a Mélykúti Víziközmű 
Társulat irodáját.

Tájékoztatjuk továbbá a Tisztelt Lakossá-
got, hogy a csatornahálózatra rá nem kötött 
ingatlannak talajterhelési díjat kell fizetnie a 
türelmi idő lejárta után.  A talajterhelési díj 
összege a fizetendő szennyvízdíjnak többszö-
röse is lehet, ezért kérjük azokat az ingatlan 
tulajdonosokat, akik még nem nyilatkoztak 
a rákötéssel kapcsolatban, mielőbb keressék 
fel a Mélykúti Víziközmű Társulat irodáját 
ügyfélfogadási időben.

JÁNOSHALMA–MÉLYKÚT

IVÓVÍZMINÔSÉG-JAVÍTÓ PROJEKT

Sajtóközleményünk célja, hogy tájékoztas-
suk a Város Lakosságát az elmúlt hónapban 
a Jánoshalma-Mélykút Ivóvízminőség-javító 
projektben történt előrelépésekről.

A Jánoshalma-Mélykút Ivóvízminőség-ja-
vító program keretében a mélykúti projektré-
szen fontos előrelépések történtek az elmúlt 
hónapban. Elkészültek a hálózatrekonstrukció 
keretében a tolózár cserék, tűzcsapcserék és 
a vezeték rekonstrukciók. A projekt keretében 
elkészült a vízgépház, jelenleg zajlanak a 
vízkezelési technológia szerelési munkái. A 
puffertartályok darus beemelése megtörtént 
és elkészültek a dekantáló medencék is. Az új 
ivóvízkút fúrása folyamatban van, várhatóan 
2015. január végén befejeződnek be a hozzá 
kapcsolódó munkálatok. Fenti munkálatok-
kal párhuzamosan a hálózat rekonstrukció 
keretében a házi bekötések cseréje is folya-
matban van.

A kivitelező az adott területen végzett 
munkákat és az esetleges vízhiányt (1-3 nap-
pal előbb) köteles bejelenteni a lakosságnak 
házi értesítéssel. Ezek a munkálatok a téli 
időjárás függvényében kicsit elhúzódhatnak, 
ezért kérjük a lakosság türelmét.

A projekt műszaki teljesülése 80% felett 
tart, a próbaüzem várható kezdése 2015. 
február közepe. Köszönjük a lakosság és a 
felhasználók eddigi türelmét, és a hátralévő 
időre kérjük további megértésüket.

A beruházás összköltsége 665 538 865 Ft. A 
projekt az Európai Unió támogatásával, a Kohé-
ziós Alap társfinanszírozásával valósul meg.
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Hazakerült a Budai Kupa
Január 3-án az év elsô sporteseménye a 27.  

alkalommal megrendezésre került Budai Géza 
Emlék Labdarúgótorna volt.

A rendezvényen azok a meghívással ér-
kezett csapatok vettek részt, akik hosszú 
évek óta a torna résztvevői. Hat csapat  rész-
vételével a sorsolás után megkezdődtek a 
mérkőzések.

A csapatok szoros küzdelem mellett  pörgős 
mérkőzéseken próbálták a kupát megvédeni  
illetve elnyerni. A mérkőzések szüneteiben a 
vendéglátók házi uzsonnával, finom italok-
kal próbálták a csapatok energiaveszteségeit 
pótolni.

A kora délutánig tartó mérkőzéseken hosz-
szú évek után ismét a Mélykúti Öregfiúk 
csapata küzdhetett meg a döntőben  a kupa 
birtoklásának jogáért. Jánoshalma  csapatával 
játszottuk a döntő mérkőzést, fej fej mellett 
küzdöttek a csapatok, de végül is a mindent 
eldöntő gólt Mélykút  rúgta be. Igy hosszú évek 
után ismét a Mélykút Öregfiúk lett a címvédő 
és a kupa őrzője.

A rendezvényt jó hangulatú közös ünneplés 
és vacsora zárta.

AZ EREDMÉNYEK: 
1. Mélykúti Öregfiúk • 2 .Jánoshalma • 3. 
Paptamás • 4. Bácskossuthfalva • 5. Gara • 
6. Kisszállás
A legjobb kapus: Gavlik Ferenc Mélykút • 
Gólkirály: Császár Roland 13 gól (Gara) • 
Legjobb játékos: Doszpod József (Jánoshal-
ma) • Legidôsebb játékos: Urbán István 

(Kisszállás) • Budai-különdíj: Debreczeni 
Attila (Paptamási)

A szervezők nevében ezúton mondunk 
köszönetet a teljesség igénye nélkül minden 
helyi és vidéki támogatónknak a felajánlott 
támogatásokért, kétkezi munkájukért, mellyel 
a rendezvény sikeréhez hozzájárultak.

Fuszkó Attila
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06-80-505-503
.MINDIG TÖBB LEHETÔSÉGE VAN, MINT GONDOLNÁ…  
MIELÔTT VISSZAVONHATATLAN DÖNTÉST HOZ, HÍVJA FEL EZT A TELEFONSZÁMOT!

18 éve elérhetők vagyunk, kedd estétől vasár-
nap hajnalig, 18 órától reggel 6-ig. Várjuk hívá-
sát, ha reményét vesztett, ha kilátástalannak 
látja a jövőjét, ha úgy érzi, értelmetlenné vált 
az élete, ha magányos, bánatos, ha kérdéseit 
szeretné megosztani valakivel. 

Mindannyiunk életében akadnak olyan 
pillanatok, amikor úgy érezzük, hogy senkivel 
sem tudjuk megosztani terheinket, pedig ép-
pen akkor lenne a legnagyobb szükségünk rá. 

Beszélni a problémáinkról, megosztani 
valakivel érzéseinket – első lépés a megoldá-
suk felé, de nem mindig könnyű a megfelelő 
személyt erre megtalálni. Szeretettel ajánljuk 
a CARITAS Telefonos Lelki Elsősegély Szolgá-
latot: 06-80-505-503 

Várjuk hívását, hogy együtt gondolkod-
junk. Nem kérdezzük a nevét, számunkra 
a személye és a sorsa fontos. Tiszteletben 
tartjuk a szabadságát, tőlünk nem ítéletet, 
hanem megértést és teljes titoktartást várhat.
MIT ÍGÉRÜNK? „Találkozást egy másik ember-
rel, találkozást önmagaddal.” (Penni Prophil) 

Beszélni a problémáinkról, megosztani 
valakivel érzéseinket – első lépés a megoldás 
felé. A telefonos lelki elsősegély szolgálatok 
ebben segítenek, névtelenül. 
SZOLGÁLATUNK ALAPELVEI: 
névtelenség, anonimitás • elérhetőség •prob
lémaérzékenység • beleérző támasznyújtás • 
az élet mint érték feltétlen tisztelete. 
MERT: „Senki sem önálló sziget, minden 
ember a kontinens egy része, a szárazföld egy 
darabja, ha egy göröngyöt mos el a tenger, 

Európa lesz kevesebb, épp úgy, mintha egy 
hegyfokot mosna el, vagy a barátaid házát, 
vagy a te birtokod, minden halállal én leszek 
kevesebb, mert egy vagyok az emberiséggel, 
ezért hát sose kérdezd kiért szól a harang: 
érted szól!” (John Donne) 
ÉREZZÜK: „Elég neked az én kegyelmem, 
mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz.” 
(2Kor. 12,9)  „Ha a valóságos világot szeretjük, 
mely sohasem akarja, hogy kihunyjék, hanem 
azt akarja, hogy szeressük minden borzalmá-
val együtt, ha elég merészek vagyunk, hogy 
szellemünk karjával átöleljük, akkor kezünk 
találkozik a kézzel, mely a világot tartja.” 
(Martin Buber) 
LÁTJUK: „Valahányszor bezárul a boldogság 
egy ajtaja, nyomban kitárul egy másik, ámde 
az ember oly sokáig réved a csukott ajtóra, 
hogy nem ér rá észrevenni: egy másik tárva-
nyitva áll, és csakis őreá vár.” (Helen Kel-
ler) „Árnyék mögött Fény ragyog, / Nagyobb 
mögött még nagyobb,  / Amire nézek – az 
vagyok.” (Gyökösi Endre) 
TAPASZTALJUK: „Alattunk a föld, felettünk az 
égbolt és bennünk a létra.” (Weöres Sándor) 
HISSZÜK: „Új parancsot adok nektek, hogy 
szeressétek egymást, ahogy én szerettelek 
titeket, úgy szeressétek ti is egymást. Arról 
ismeri meg mindenki, hogy a tanítványaim 
vagytok, ha szeretettel vagytok egymás iránt.” 
(János 13,21) 
VÁRJUK HÍVÁSÁT! 

Caritas Lelkisegély Telefonszolgálat 

06-80-505-503 

Projektnyitó
PÁLYÁZÁS MÉLYKÚT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
ÁLTAL A FÖLDRE TELEPÍTETT NAPELEMES 
KISERÔMÛRE

Mélykút Város Önkormányzata az Új Széchenyi 
Terv Környezet és Energia Operatív Program 
keretében kiírt Megújuló energiaalapú villa-
mos energia, kapcsolt hő és villamos energia, 
valamint biometán termelés, című pályázati 
felhívásra benyújtott, „Pályázás Mélykút Város 
Önkormányzat által a földre telepített nap-
elemes kiserőműre című projektben 384,79 
millió forint vissza nem térítendő támogatást 
nyert, annak érdekében, hogy az intézmé-
nyek villamos energia fogyasztásának jelentős 
része megújuló energián alapuljon.

A KEOP-4.10.0/C/12-2013-0055 konstruk-
cióban kiírt pályázat célja az „a fosszilis és 
nukleáris energiaforrásokhoz képest kisebb 
környezeti terheléssel járó, megújuló energia 
alapú energiatermelés elterjesztése, az ezen 
alapuló villamos energia szerepének növelé-
se. A pályázat támogatja a földgázhálózatba 
táplálható biometán-termelést is.

A tervezett létesítmény, Mélykút külterület, 
0143/19 Hrsz-ú ingatlanon fog megvalósulni. 
A tervezett tevékenység során fotovoltaikus 
kiserőművel elektromos áram termelése fog 
folyni, a megtermelt elektromos áram közüze-
mi hálózati betáplálásra kerül. A fotovoltaikus 
kiserőmű automata üzemben működik, ál-
landó felügyeletet nem igényel, csupán idő-
szakos felügyeletre, esetenként karbantartásra 
van szükség az üzemszerű működéshez.

Mélykút külterületén telepítésre kerülő 
499,8 kWp teljesítményű napelemes rendszer 
éves szinten 547.000 kWh villamos energia 
előállításra képes. Ennek köszönhetően éven-
te a nemzetgazdasági szintű energiahordozó-
felhasználás 1969,2 GJ-lal csökken.

A projektkezdés 2014. december 3-án 
történt meg, a tervezett átadás 2015. tavaszán 
várható. A projektről bővebb információt a 
www.melykut.hu.oldalon olvashatnak.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ KÉRHETÔ:
MÉLYKÚT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
CÍM: 6449 MÉLYKÚT, PETÔFI TÉR 1.

Alapítványunk 20 éve biztosít 
ingyenes jogsegélyszolgála-
tot azok számára, akiket 
sérelem ért a pszichiát-
riai kezelésük során. Ha 
Ön vagy ismerőse ilyen 
helyzetben van, illet-
ve tudomása van ilyen 
esetről, kérjük, jelezze az 
alábbi elérhetőségeken:
Állampolgári Bizottság az 
Emberi Jogokért Alapítvány, 1461 
Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06 (1) 342-6355, 06-70-330-5384
E-mail: panasz@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!”

„PSZICHIÁTRIAI SZEREK VISELKEDÉSI 
PROBLÉMÁKRA? 

Ha gyermeke „tanulási problémá-
ra” vagy „viselkedési rendellenes-
ség” miatt pszichiátriai szereket 
szed, és úgy érzi, hogy a gyer-
mek állapota semmit sem vál-
tozott vagy rosszabbodott emiatt, 

keresse az Állampolgári Bizottság 
az Emberi Jogokért Alapítványt. Az 

alapítványtól ingyenes tájékoztató kiad-
vány is kérhető a hiperaktivitás témájában.
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06 (1) 342-6355, 06-70-330-5384
E-mail: info@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!

Sérelmek a pszichiátrián



9 2015. február    Önkormányzati Tájékoztató   

Karácsonyi kézmûves foglalkozás
December 13-án karácsonyi kézműves foglalkozást tartottunk, ahol sok szép ablakdísz, 

asztaldísz, üvegfestés, karácsonyi dísz készült. A mézeskalácssütésnél is sok szorgos kéz serény-
kedett. Reméljük, mindenki szép élményekkel tért haza. 

Nagycsaládosok Mélykúti Egyesülete

DÉL- ALFÖLDI RÉGIÓ A 
HAJLÉKTALANOKÉRT
„… a szeretet csak szeretésnek lehet 
jutalma” (Deák Ferenc) • „Ebben a világban 
nem tehetünk nagy dolgokat, csak kis dolgo-
kat nagy szeretettel.” (Calcuttai Teréz anya) 
REGIONÁLIS KRÍZISAUTÓ SZOLGÁLAT, 
KECSKEMÉT  
A krízisautó feladata a hajléktalanok gyors, 
szakszerű segítséghez juttatása • a jelzőrend-
szer segítségével az utcai szolgálat folyama-
tos segítése • közreműködés a téli ellátás 
megszervezésében • téli időszakban 24 órás 
ügyelet biztosítása • a Diszpécser Szolgálat-
hoz bejelentett esetekben az utcai szociális 
munkás közreműködésével a bejelentéseket 
követően a legrövidebb időn belül az ellátás 
megszervezése • szükség esetén intézményi 
elhelyezés kezdeményezése.  Ellátási terület: 
Bács-Kiskun megye teljes területe. Hajléktalan 
személyek utcai ellátását megyei hatáskörrel 
végző krízisautó működése 2006. november 
1.-től indult el. 
A program eredményei és hatásai : A krízi-
sautó működtetésével javul az Utcai Gon-
dozó Szolgálat munkájának hatékonysága. 
A rászoruló emberek gyorsabban és színvo-
nalasabban jutnak ellátáshoz. A kistelepülé-
sekről érkező elhelyezési kérelmek esetén, a 
szolgálat közreműködésével mobilizálhatób-
bá válik az ellátó rendszer és a civil háló. Pre-
venció lehetősége nagyobb, a szakmai stáb 
munkája koordinatívabb. Az utcai szociális 
munkás jelenlétéhez a kliensek „hozzászok-
tak”, a segítő jelenléte fokozatosan elfoga-
dottá válik. Mindezek mellett nagy bizton-
ságérzetet nyújtott a hajléktalan ellátásban 
dolgozó szakemberek számára a könnyen 
elérhető, gyors, szakszerű, mobil szolgáltatás 
igénybevételének lehetősége. 
Kecskemét, Hoffmann u. 11., Tel: 76/485-582. 
Intézményvezetô: Rigóné Kiss Éva 

„Egynek minden nehéz, soknak semmi sem 
lehetetlen.”  (Széchenyi István)
REGIONÁLIS HAJLÉKTALAN DISZPÉCSER-
SZOLGÁLAT, KECSKEMÉT 
Kecskemét, Hoffmann u. 11., Tel: 76/485-582. 
Szakmai vezetô: Kocsisné Farkas Mária 
E-mail: kmetdiszp@kmetmalta.hu 
Telefonügyelet: folyamatos, 24 órás szolgálat 

LAKOSSÁGI FELHÍVÁS 
A hajléktalan emberek nyáron a nagy meleg-
ben a kiszáradás miatt, télen a megfagyás 
miatt életveszélyben lehetnek. Amennyiben 
tud ilyen emberről a környezetében, kérjük, 
hívja a fenti telefonszámot, hogy szolgálatunk 
munkatársai segíteni tudjanak.
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Városunk sem mentes a csalók és egyéb 
bűnözők látogatásától, akik előszeretettel va-
dásznak” különböző trükkökkel a kiszemelt és 
kiszolgáltatott embertársainkra. Kihasználják 
az emberek jószívűségét és segítő szándékát, 
csalárd indokokra hivatkozva érnek segítséget 
vagy kínálnak különböző árut megvételre. 
Ilyenek lehetnek pl. az edény, a vágott fa, az 
ágynemű, a füst és CO érzékelők, de kérhet-
nek vizet, gyógyszert és pénzt, felléphetnek 
szerelőként is: ellenőrizni akarnak gázórát, 
vízórát, telefont, majd amikor bent vannak 
a lakásban, eltüntetik a kéznél levő értékeket 
stb. Ravasz fondorlattal, megtévesztéssel szán-
dékosan károsítanak meg bennünket.

Mit tegyünk ha valaki becsönget? 
Mielőtt idegent a lakásunkba beengednénk 
alaposan vegyük szemügyre. Ha nem ismer-
jük, kérjünk fényképes igazolványt, és azt 
alaposan nézzük meg. Ha bizonytalanok 
vagyunk az okmány valódiságában vagy a 
személyekben – gyanússá válnak a túlzott 
hízelgő modorukkal – soha ne nyissuk ki 
az ajtót, a kaput, jegyezzük meg azonban, 
hogy hívjuk a rendőrséget. Figyeljük meg a 
személyeket és a távozás eszközéül használt 
járművet. (személyleírást tudjunk adni, gép-
kocsi rendszám).

A szakemberek a közművektől általában 
előre bejelentkeznek, időt egyeztetnek.

Bevásárló központokban, piacokon soha 
ne tegyünk le a pénztárcát. A bevásárlásra 
koncentrálva figyelmetlenségünket kihasznál-
ják, és a tolvaj észrevétlenül ellopja pénztár-
cánkat, egyéb értékeinket. A pénztárcánkat a 
testünk őrizetében tartsuk (belső zseb, övtás-
ka stb.), hogy szem előtt legyen. A kézi táskát 
mindig tartsuk zárva. A közlekedési eszközö-
kön is hasonlóképpen cselekedjünk.

Gépjárművek utasterében szem előtt érté-
keket ne hagyjunk, mert ablakbetörés mód-
szerével értékeinket elviszik. Természetesen a 
kocsiban hagyott indítókulcs is veszélyt jelent.

Össze kell fognunk, egymást segítve csök-
kentenünk kell a bűnözők lehetőségét, el-
riasztva a leendő tolvajokat, csalókat. Az 
egymás segítése az egymásra figyelés nem az 
embertársaink belügyébe való beavatkozást, 
hanem az emberi törődést, az áldozattá válás 
elkerülésének egyik lehetséges formáját jelen-
ti, tehát egyfajta megelőzés.

A „SZEM” Szomszédok Egymásért Mozga-
lom sok helyen eredményesen működik, ez 
talán a bűnmegelőzés egyik leghatékonyabb 
formája. A megelőzésben nagy szerepe van a 
jól működő polgárőrségnek, mezőőrségnek. 

Az előbbieken túl a megelőzés területén a 
jól beszerelt biztonsági berendezések nyújta-
nak lehetőséget, mert a személy- és vagyon-
biztonságot fenyegető veszély elhárítására, 
kizárására alkalmasak.

A már bekövetkezett büncselekménynek 
általában van helyszíne. A helyszín krimina-
lisztikai értelemben mindaz a hely, ahol nyo-
mozási szempontjából jelentős cselekmény 
zajlott le. A helyszínen az elsősegélynyújtás, 
életmentés és közveszélyelhárítás esetét ki-
véve nem nyulhatunk semmihez, oda nem 
lehet belépni, ne takarítsunk, ne tapossunk 
össze semmmit. A helyszínt eredeti állapot-
ban kell megőrizni. A rendőrség, szükség 
esetén a mentők és tüzoltók értesítése.
Együtt egymás bíztonságáért!

Sok bosszúság és indokolatlan türelmetlen-
kedés fakad a járművezetők és a gyalogosok 
kapcsolatából. Tudomásul kell vennünk, hogy 
a közlekedésben nemre, korra, rangra kép-
zettségre tekintet nélkül mindenki részt vesz. 
(Azt mondhatjuk, hogy amikor az ágyunkból 
felkelünk, már közlekedünk.)

A gyalogosok nagy tábora a legheterogénebb 
közlekedési réteg. Megtaláljuk közöttük a 
felelőtlenül magára hagyott kisgyermeket, a 
bottal járó öreget, de időnként gyalogosan 
közlekednek a különböző típusú és fajtájú 
járművek vezetői is.

A gyalogosok, de a kerékpárosok zöménél 
is közlekedési ismeretekre nem számítha-
tunk, a közlekedési szabályokról igencsak 
hiányos ismeretekkel rendelkeznek.

A gyalogosoknak nem kötelező mindig 
közlekedésre alkalmas állapotban lenni, pél-
dául nem köti őt az alkoholfogyasztási tilalom 
sem, pedig az alkohol befolyásolja őket is a 
forgalmi helyzetek megitélésében.

A KRESZ  (többször módosított 1/1975./
II.5./KPM-BM együttes rendelet a közúti köz-
lekedés szabályairól) írja elő az alábbiakat.

A gyalogosnak a járdán, ahol pedig jár-
da nincs, a leállósávon, az útpadkán vagy 
a kerékpár úton kell közlekednie. Ha sem 
járda, sem útpadka, sem kerékpárút nincs 
a gyalogosok (de csak akkor) az úttesten 
közlekedhetnek. Ha a gyalogosok az úttesten 
közlekednek, az úttest szélén egy sorban, la-
kott területen lehetőleg a menetírány szerint a 
bal oldalon, lakott területen kívül mindig a bal 
oldalon, a járműforgalommal szemben.

A gyalogos az úttesten a kijelölt gyalogos-
átkelőhelyen, ha pedig a közelben kijelölt 
gyalogos-átkelőhely nincs, az útkeresztező-
désnél a járda mehghosszabbított vonalában, 
egyéb helyen bárhol a legrövidebb áthaladást 
biztosító irányban mehet át.

7.§./2./ Ha a forgalmat jelzőőr vagy pol-
gárőr írányítja, köteles azt az egyéb veszélyt 
jelző táblával – jelzőőrre vonatkozó kiegészítő 

Szólni szeretnék
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Az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás 
Operatív Programjának támogatási rendsze-
réhez benyújtott Mélykút Város Tudásdepó 
Expressz programja II. című, TÁMOP-3.2.4.A-
11/1-2012-0058 azonosító számú pályázat 
útján 18 821 000 Ft európai uniós forrásból 
valósult meg a fejlesztési program, 100%-os 
támogatási intenzitással.

Az óvodás foglalkozások során a versek, 
a verses mesék úgy kerültek feldolgozásra, 
hogy azok elősegítsék a memória, a logikus 
gondolkodás, a szövegértés fejlődését. A jó és 
kellemes hangulatú alkalmak, az alkalmazott 
módszerek segítségével a szakemberek elér-
ték a célt: a gyermekek kimeneti tesztjének 
eredménye 100%-os lett, azaz mindenki meg 
tudta oldani a feladatot, emlékezett az elhang-
zottakra. A pályázati célban megjelölt digitális 
katalógus építése január végén befejeződött, 
azonban a további adatfeltöltés pályázaton kí-
vül is folytatódik majd. Vörös László mélykúti 
születésű irodalmár Fenyő Miksa Könyvtárnak 
adományozott, értékes és különleges művek-
kel rendelkező könyvtárának digitális katalo-
gizálása befejeződött. A projekt eredménye-
képpen az óvodás, iskolás gyermekek mellett 
azok szülei és nagyszülei is tanúi lehettek 
annak a fejlődési folyamatnak, amely számuk-
ra is örömet okozott, a gyerekeknek pedig az 
iskolakezdés, illetve az iskolai feladatok kön-
nyebb megoldását tette lehetővé. A kisiskolás 
csoportok „Év múlik, évet ér” címet viselő 
program keretében az ünnepköröket dolgoz-
ták fel a drámapedagógia eszközeivel, elő-
adásaikat bemutatták a városi rendezvények 
keretében. A felsőfokú tanulmányokat folyta-
tók számára elérhetővé váltak olyan szakdol-
gozatok, diplomadolgozatok anyagai, amelyek 
segítik munkájukat. Mindezek mellett heten-
te, klubfoglalkozás-szerű formában valósultak 

meg 
az érett-
ségivel nem 
rendelkező fiatal 
felnőttek számára megtartott szövegér-
tést fejlesztő informális tanulási alkalmak. A 
projektben résztvevő gyermekek és felnőt-
tek körében tapasztalhatóan nőtt az olvasási 
kedv, a könyv- és könyvtárhasználat előtérbe 
került, s ez nagyon fontos a sikeres olvasóvá 
válás folyamatában. A résztvevőknek számos 
sikerélményük volt a foglalkozássorozat ideje 
alatt: a kisiskolások megmutathatták magukat 
a városi ünnepségek, városnap keretében, így 
a Mélykút lakói is figyelemmel kísérhették, 
mennyit fejlődtek ez idő alatt. A felnőttek 
pedig az elkészülő filmen, számítógépes be-
mutatóban, és a nyomtatott kiadványban lát-
hatják munkájuk eredményét. A települési ös-
szefogással megvalósuló program 18 hónapon 
keresztül kínált kiscsoportos foglalkozásokat, 
klubszerű közösségi formákat több korosztály-
nak, de emellett a pályázat forrást biztosított a 
könyvtár szolgáltatásfejlesztésére is.

A program az Európai Unió támogatásával, 
az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával 
valósulhatott meg, és segítségével Mélykút 
Város Önkormányzata hozzájárulhatott a vá-
rosban a lakosság digitális kompetenciáinak 
fejlesztéséhez, a digitális írástudatlanság fel-
számolásához és az egyenlő esélyű hozzáfé-
rés elősegítéséhez.

ÚJABB SIKERES PROGRAM ZÁRULT 
A KÖNYVTÁRBAN MÉLYKÚTON

táblával együtt – külön jogszabályban megha-
tározottak szerint előre jelezni. A kijelölt gya-
logos-átkelőhelynél iskola időszakban fordul-
hat elő amikor nem várják be, hogy egyszerre 
több gyalogos menjen át, hanem a forgalmat 
leállítva szivárognak át a gyalogosok.

A kijelölt gyalogos-átkelőhelyen a jármű-
vel a gyalogosnak elsőbbséget kell adni. Az 
elsőbbség minden gyalogost megillet, aki 
a kijelölt gyalogos-átkelőhelyen közlekedik, 
függetlenül attól, hogy az úttest menetirány 
szerinti jobb vagy bal széléről kezdte meg az 
átkelést.

Néhány új gondolat a kerékpárosokról
54.§. A kerékpárral éjszaka és korlátozott 
látási viszonyok között abban az esetben 
szabad közlekedni, ha a kerékpáron vagy 
a kerékpároson előre fehér, hátrafelé piros 
színű, folyamatos vagy villogó fényt adó lám-
pát és fényvisszaverőt helyeztek el, és lakott 
területen kívül a kerékpáros fényvisszaverő 
mellényt visel.

Nem írja elő így nem is tiltja, ha a kerék-
párra névtáblát szerelünk fel. „Megnehezíti” 
kerékpárunk ellopását, de könnyebben azo-
nosítható is.

A „Behajtani tilos” táblával jelzett útra is 
behajthat a kerékpáros, ha van alatta kiegé-
szítő tábla.

Aki járművel irányt változtat (terelővonalat, 
az úttest szélét vagy képzeletbeli felezővo-
nalát átlépi, forgalmi sávot változtat, másik 
útra bekanyarodik, főútvonalról vagy szilárd 
burkolatú útról letér, kanyarodási szándék 
stb.) köteles az azonos irányba vagy szembe 
haladó, irányt nem változtató járműveknek 
elsőbbséget adni. Irányjelzést a kerékpárosnak 
karral kell adni, oly módon, hogy az elölről, 
hátulról és a megfelelő oldalról látható legyen. 
Az irányváltoztatás példálódzó felsorolásából 
következik, hogy az út tényleges vagy jelzett 
vonalvezetésétől való eltérés, irányváltoztatás.

Ezzel a pár gondolattal a gyalogosok és 
a kerékpárral közlekedők helytelen, egyszó-
val szabályszegő magatartásával sok esetben 
előidézett igen veszélyes forgalmi helyzetek 
gyakorisága miatt hívnám fel a figyelmet.
Együtt egymás bíztonságáért!

Balogh Mihály ny.r.alezredes
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A Nagycsaládosok Mélykúti Egyesülete december 6-án Mikulás-futást szervezett. Az eső 
ellenére is sokan megjelentek. Az iskola udvarában gyülekeztünk, ahol a gyerekek madárete-
tőt helyeztek ki. A Mikulások vezetésével átsétáltunk a játszótérhez, ahol elindult a futás a 
tóparton.  A futás után meleg teával és teasüteménnyel vártuk a résztvevőket. A Mikulás az 
ünnepekkel kapcsolatos kérdéseket tett fel a gyerekeknek, a válaszokat szaloncukorral jutal-
mazta. A gyerekek le tudtak fényképezkedni a Mikulással. 

Szeretnénk ezzel új hagyományt elindítani. Köszönet minden résztvevőnek, támogatónak.
Nagycsaládosok Mélykúti Egyesülete

Mikulás-futás


