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A várakozás hosszú hetei lassan letelnek. Persze, lehet, hogy úgy érezzük: az utolsó napok, órák 
sokkal hosszabbra nyúlnak, mint az összes adventi vasárnap együttvéve. De egyben biztosak le-
hetünk: nem hiába izgulunk és vágyakozunk rá, a karácsony már itt kopogtat az ajtónkon. Lassan 
felgyulladnak a karácsonyfa fényei, fenyőillat tölti be szobát, és a csillagszóró is szertelenül szórja 
szikráit. Amire vágytunk, vártunk, végre a miénk lesz. 

Kívánom minden Mélykútinak, hogy a szeretet és a vele együtt járó békesség tegye széppé 
az ünnepüket. Kívánom, hogy ez az ünnepi idő – akár egyedül, akár szeretteik körében töltik 
a karácsonyt – segítse Önöket igazi kikapcsolódáshoz, testi, szellemi és lelki megújuláshoz, 
feltöltődéshez, hogy az új esztendőt új szívvel és újult erővel kezdhessük.

Békés, boldog karácsonyt mindenkinek!
Kovács Tamás, 

Mélykút Város polgármestere

A decemberről – talán túlzás nélkül állíthatom – mindenkinek a 
karácsony jut eszébe először. A karácsonyi csodavárás, mert valljuk be, 
mi felnőttek is ezt az ünnepet várjuk a legmeghittebben, erre az ün-
nepre készülünk talán legjobban, legszebben. Ünneplőbe öltöztetjük 
még a házunk tájékát is.

De miben is rejlik ennek az ünnepnek a titka, ereje? 
Karácsony titka a kis Jézus születésének hamisítatlan egyszerűsé-

gében 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 első karácsony 
egyszerű tisztaságából táplálkozik. Ezt a titkot nem lehet értelemmel 
megfejteni, csak átérezni lehet, és átélni is csak gyermekként, az 
őszinte rácsodálkozás, boldog angyalvárás lelkületével. A karácsonyi 
örömnek a bölcsője a minden emberben ott rejtőző gyermeki lelkület. 
Karácsony megható napja nemcsak a kereszténység, hanem a család, 
a békesség, az életbe vetett hit összemberi ünnepe is, melynek nyu-
galmát, gyermeki  tisztaságú meghittségét először is magunkban kell 
kialakítani – körülöttünk harmóniát, békességet teremtve: a családban 
és a nagyobb közösségben egyaránt.

A  karácsony  egyik  üzenete az embereknek, hogy Van fény; Van 
öröm, Van remény! Erre a gyönyörű üzenetre különösen nagy szüksége 
van a mai kor emberének! Ilyenkor gondoljunk arra, hogy – új keletű 
kifejezéssel élve – „állandó stresszel és gazdasági világválságokkal” 
terhelt korunkban a hétköznapok során nem a pénzünkkel, hanem a 
szeretettel kellene bőkezűen bánnunk!

Ugyanakkor sajnos a 21. század embere számára a karácsony je-
lentése átalakult és kimerül abban, hogy  halat,  bejglit készítünk, és 
persze a pénztárcánk vastagságától függően ajándékokat veszünk.  
Eszünk, iszunk, pihenünk, ajándékozunk és mindjárt itt lesz a szil-

veszter is, a „nagy bulik” időszaka. Azután érkezik az új év, megyünk 
tovább a megszokott kerékvágásban, jönnek a gondok, és jól-rosszul 
megoldjuk őket.

Valóban ennyire „mechanikus” lenne legbensőségesebb ünne-
pünk?

A karácsonyfa sem lehet egy egyszerű fenyőfa, amelyet kivágunk,  
feldíszítünk, majd kidobunk. A karácsonyfa ugyanis az ajándékozó 
szeretet szimbóluma. Jó lenne, ha a karácsonyfa tetejére helyezett ka-
rácsonyi csillag a betlehemi csillagot jelképezné 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 ünneplő 
ember otthona ugyanaz a betlehemi istálló, amely fölött megállt a 
napkeleti bölcseket vezető csillag. 

Mert a szeretettel  megteremtődik az egymás iránti türelem, tiszte-
let, a másik megértésének szándéka, segítésének készsége is. És mind-
ez jótékonyan hat vissza ránk is. A szeretet az egyetlen olyan dolog 
ugyanis, mely növekszik, ha nagyvonalúak vagyunk vele. 

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

Decemberi ünnepváró!

Kedves Édesanyák és Édesapák! Kedves Gyerekek!
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Számtalan néphagyomány fűződik Jézus születésének napjá-
hoz. A magyar karácsonyi népi hagyományok nagyban változtak 
és átalakultak az évszázadok során, viszont szerencsénkre még 
mindig sok fennmaradt. E cikkben szeretnénk a karácsonynapi 
szokásokat összefoglalni és buzdítani mindenkit, hogy ünnepelje 
hagyományainkat.

Jézus születése napján a régi időkben szigorú böjtöt tartottak 
az emberek, amit sokan a mai napig is tartanak, vagy kímélőbb 
ételeket, például halat, fogyasztanak napközben. Vacsora előtt 
minden ételt felraktak az asztalra, hiszen a vacsorát felállás nél-
kül kellett elfogyasztani. Az asztal alá fonott kosárban szalmát és 
magvakat, gyümölcsöket raktak. A szalma a megszületett kisded 
szalmáját jelképezte, míg a magvak, gyümölcsök a jó termést és 
bőséget jelképezték a jövő évre. A vacsora előtt az alábbi áldást 
mondták el:

Hála legyen a Jó Istennek,
Hogy meghagyta élni úgy, mint Szent Karácsony estéjét.
Adjon az Isten, bort, búzát, békességet, 
Országunkban megmaradást 
És akit kiszólít az árnyék a világba
Adja meg neki az örök nyugodalmat!
Ámen

A vacsora mézbe mártott fokhagymával, dióval, almával és 
fonott kaláccsal kezdődött. Fontos jelentőséggel bír a méz. „Régi 
szimbolikus magyarázat szerint a méz az emberi és isteni termé-
szetnek Jézusban való egyesülését, egységét jelképezi. A mézelő 
méh Jézus- és Mária-jelkép (a hagyomány szerint a Boldogasz-
szony szívéből, illetve könnyeiből vannak)” – olvasható a Magyar 
Katolikus Lexikonban. A dió meghatározó, ősi Krisztus-jelkép: 
„amint a dióbél a héjában, úgy rejtőzködött a Megváltó anyja 
méhében, majd sziklasírjában, hogy utána az embereknek ka-
rácsonyi üdvössége, húsvéti eledele és öröme lehessen”, Magyar 
Katolikus Lexikon. Ezen felül a dióval jósolták meg az egészséget 
a jövő évre, jó dió egészséget jelentett, míg a romlott betegséget/
bajt. Az alma a Kisdedet és az összetartást jelképezi. A régi szo-
kások szerint, ha karácsonykor borsót, mákos gubát, halat esznek 
az emberek, az bőséget és jóllétet hoz a következő évben. A ka-
rácsonyi vacsora után a morzsát nem szabad kidobni, mert meg-
óvja a ház lakóit a betegségtől. A néphit szerint söprögetni is csak 
az asztal alá szabad. Az asztal terítve marad, hogy a látogatókat 
is meglehessen kínálni, hiszen szokás, hogy családok házról házra 
járnak, ilyenkor a harag is megszűnt, mert megbocsátottak egy-
másnak. A szeretet ünnepét a család békességben tölti együtt. 

Betlehemezés örömünkre a mai napig fennmaradt népi ha-
gyomány. A Jézus születésének történetét bemutató játék először 
a templomokban volt szokás, majd idővel házakhoz járva adták 
elő a gyerekek. A szereplők – pásztorok, angyalok, Mária, József – 
ma is eljátsszák a Jézus születéséről szóló bibliai történetet, majd 
átadják ajándékaikat, jókívánságaikat. Ezután a háziak megven-
dégelik őket.

Karácsonyfa nélkül elképzelhetetlen a karácsony, amely Isten 
szeretetének szimbóluma: „A karácsonyfa az élet fája, mely a 
Paradicsom közepén a jó és rossz tudásának fája mellett állt (Ter. 
2,9), s melyet a bűnbeesés után tüzes kard és kerubok zártak el 
az ember előle (Ter. 3,24)” – olvasható a Magyar Katolikus Lexi-
konban. A fenyő színe az örökké válóságra, háromszög formája a 
szentháromságra, ágai pedig a keresztre hasonlítanak.

Az ajándékozás népi hagyományok szerint is szokás volt kará-
csonykor. Apró, kis értékű ajándékokra számíthattak a családta-
gok és látogatók, például gyümölcsök, vagy saját kezűleg készí-
tett tárgyak. A lényeg nem az ajándék volt, hanem az együtt 
töltött idő, és az emberi kapcsolatok kiteljesedése. 

A katolikus hívőknek az ünnep fénypontja az éjféli mise, me-
lyet december 24-ről 25-re virradó éjszaka tartanak a templo-
mokban. Sok-sok hívő és nem hívő ember vesz részt rajta szerte 
a világon. Rómában az 5. században vezették be, a pápa azóta 
is minden alkalommal a vatikáni Szent Péter Bazilikában celeb-
rálja. Karácsony napján a pápa kiáll a Vatikán palota erkélyére, 
és onnan adja áldását az emberiségnek, melyet nem pusztán a 
jelenlévő hívek hallgatnak, hanem világszerte követhetik külön-
böző médiákon keresztül az érdeklődök.

Karácsonyi szokások – ünnepeljünk hagyományosan!
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Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete a soron 
következő ülését 2016. október 25. napján tartotta.

 Az ülésen hozott döntésekről az alábbiakban tájékoztatjuk a 
Tisztelt olvasókat:

1. Talajterhelési díjról szóló önkormányzati rendelet
A Képviselő-testület megalkotta a talajterhelési díjról szóló 

22/2016.(XI.10.) önkormányzati rendeletet, mely 2016. november 11. 
napján lépett hatályba. Az ügy fontossága miatt a rendelet teljes 
terjedelmében megjelenik az Önkormányzati Tájékoztatóban. A 
talajterhelési díj megfizetése alól 2016. december 31-ig mentes-
séget kapott minden kibocsátó, aki a közcsatornára nem köt rá, 
de műszakilag ráköthetne, mert a rákötési lehetőség rendelkezésre 
áll. A 2017. évi talajterhelési díjról 2018. március 31-ig kell beval-
lást benyújtania a kibocsátónak a Polgármesteri Hivatal Adócso-
portjához. A díjfizetési kötelezettség megszűnik azzal a nappal, 
amelyen a közszolgáltató szervezet a házi szennyvízhálózat utcai 
közcsatornára történő rákötését igazolja. A szennyvizet kibocsátó 
a talajba juttatott környezetterhelő szennyvíz minden köbmétere 
után talajterhelési díjat köteles fizetni. A talajterhelési díj mértékét 
a talajterhelési díj alapja, a meghatározott egységdíj, valamint a 
település közigazgatási területére vonatkozó területérzékenységi 
szorzó határozza meg. A településünkön a talajterhelési díj számí-
tása a következő:

Szolgáltatott víz mennyisége m3 (talajterhelési díj alapja) x 1200 
Ft/m3 (meghatározott egységdíj) x 1,5 (területérzékenységi szorzó = 
éves talajterhelési díj)

2. A képviselő-testület hatáskörébe tartozó díjak felülvizsgálata 
a 2017.évi költségvetés tervezéséhez. 

A Képviselő-testülete a hatáskörébe tartozó díjak és adómérté-
kek felülvizsgálatát elvégezte és úgy döntött, hogy lakásbérleti díjak 
és a helyiségbérleti díjak vonatkozásában 10 % díjemelést kíván 
végrehajtani, mivel 2013-ban volt utoljára díjtétel-emelés. A piaci 
helypénz, a mezőőri járulék, a közterület használati díj, a magán-
személyek kommunális adója és a helyi iparűzési adó mértékét a 
Képviselő-testület nem kívánja módosítani, figyelembe véve a helyi 
sajátosságokat, az önkormányzat gazdálkodási követelményeit és 
az adóalanyok teherviselő képességeit.

3. A Képviselő-testület elfogadta a Mélykúti Önkormányzati 
Közszolgáltatási, Művészeti és Kulturális Non-Profit Kft. ügyveze-
tőjének, Hurton Zoltánnak a beszámolóját a temetőüzemeltetési 
tevékenységről és a strandfürdő üzemeltetésről.

4. Tájékoztató a Rehabilitációs Foglalkoztató működéséről.
A „Pro-Team” Rehabilitációs Közhasznú Nonprofit Kft. Mélykú-

ti telephelyén 30 fő mélykúti lakost foglalkoztat napi 4 órában. A 
telephelyen a Halas Irodaszer Kft. és a Renner Bt. részére végez-
nek bérmunka tevékenységet. 2017. évben tovább kívánják foglal-
koztatni a mélykúti üzem munkatársait, bízva a bérmunkát adó 
partnerek folyamatos megrendeléseiben és az állami szerepvállalás 
fennmaradásában. A Képviselő-testület elfogadta a Pro-Team Kft. 
tájékoztatóját.

5. Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtár-
gyalta a GAMESZ Főzőkonyha működésének első félévéről szóló 
pénzügyi tájékoztatóját és elfogadta azt. 

6. Kerékpárút tervezése a vasúti átjáróban.
Mélykút város belterületén pályázati forrásból önkormányzati 

beruházásként az 55-ös számú főút mentén a tavalyi évben kiépí-
tésre került a Damjanich utca és a MÁV út között a kerékpárút. 
Ezzel egyidejűleg állami forrásból az 55-ös főút mentén a külterü-
leten is megépült a kerékpárút. A két kerékpárút nincs összeköt-
ve, van kb. 200 m-es szakasz, ahol a kerékpárosok az 55-ös úton 
közlekednek. Ennek az útszakasznak a megtervezéséről döntött a 
Képviselő-testület. A tervezés összegét, amely összesen 1.275.000.- 
Ft+ÁFA a következő éves költségvetésében biztosítja. 

A Képviselő-testület 2016. október 25-én a testületi ülést köve-
tően 17 órára hirdette meg a közmeghallgatást. A közmeghallgatá-
son érdeklődő nem jelent meg.

A tanácskozó teremből jelentjük

jánoshalmi 
rendôrŐrs

indokolt esetekben 
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

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Mélykút város hivatalos honlapja a www.melykut.hu
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Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testület a környezet-
terhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 26. § (4) bekez-
désében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk 
(1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkor-
mányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 
11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Pénzügyi és 
Gazdasági Bizottság és a Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság 
véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

 
1. A rendelet célja

1. §
A rendelet célja, hogy a környezet védelmének általános sza-

bályairól szóló törvény rendelkezéseivel összhangban elősegítse a 
környezet terhelésének, igénybevételének és szennyezettségének 
csökkentését, valamint az önkormányzat és a környezethasználók 
közötti arányos teherviselést.

2. A rendelet hatálya
2. §

A rendelet hatálya azon, Mélykút Város Önkormányzat köz-
igazgatási területén helyi vízgazdálkodási hatósági engedély alap-
ján szennyvízelhelyezést – ideértve az egyedi zárt szennyvíztáro-
zót is – alkalmazóra (a továbbiakban: kibocsátó) terjed ki, aki a 
műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá.

3. Értelmező rendelkezések
3. §

E rendelet alkalmazásában:
1. Átalány: egyedi vízbeszerzés esetében, illetve mérési lehető-

ség hiányában a víziközmű-szolgáltatásról szóló Vksztv. rendelet1 
(a továbbiakban: Vksztv) szerint meghatározott átalánymennyiség.

2. Jövedelem: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 
szóló törvényben meghatározott jövedelem.

3. Kibocsátó: a természetes és jogi személy, jogi személyiség-
gel nem rendelkező szervezet, akivel a közszolgáltató szervezet 
szerződéses viszonyban áll, ennek hiányában az, aki részére az 
ivóvíz szolgáltatás ellenértéke kiszámlázásra került. Közszolgáltatás 
hiányában az egyedi vízkitermelő berendezéssel ellátott ingatlan 
vízfogyasztó és szennyvízelhelyező hasznosítója, amennyiben ez 
nem állapítható meg, az ingatlan ingatlan-nyilvántartásba bejegy-
zett tulajdonosa vagy tulajdonosai – több tulajdonos esetén tulaj-
doni hányaduk arányában.

4. Locsolási célú felhasználás: A Vksztv rendeletben2 meghatá-
rozott vízmennyiség.

4. A talajterhelési díjfizetési kötelezettség 
keletkezése, megszűnése

4. §
A talajterhelési díj mértékét a környezetterhelési díjról szóló 

törvény3 alapján kell megfizetni. Mélykút Város közigazgatási terü-
letére vonatkozó, a felszín alatti víz állapota szempontjából megál-

1  A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes végrehajtá-
sairól szóló 58/2013.(II.27.) Kormány rendelet 8. számú melléklete
2 A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes végrehajtása-
iról szóló 58/2013.(II.27.) Kormány rendelet 63. § (6) bekezdés d) – e) pontjai
3 A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 12. § (1), (3) 
bekezdései

lapított területérzékenységi szorzó 1,5.
A díjfizetési kötelezettség megszűnik azzal a nappal, amelyen a 

közszolgáltató szervezet a házi szennyvízhálózat utcai közcsatorná-
ra történő rákötését igazolja.

 

5. A talajterhelési díj bevallása, megállapítása, befizetése
5.  §

A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvényben 
(a továbbiakban: Ktdtv.) meghatározott kibocsátó a talajterhelési 
díjfizetési kötelezettségéről évente bevallást tesz a Ktdtv.-ben meg-
határozott időpontig a Mélykúti Polgármesteri Hivatal Lakosságszol-
gálati Csoportjához.

A talajterhelési díj bevallások ellenőrzéséhez a közműves ivó-
vízellátást végző közszolgáltató (a továbbiakban: közszolgáltató) az 
alábbi adatokat szolgáltatja:

tárgyévi adatokat: az érintett ingatlanok azonosító adatait, az 
ivóvíz díjfizető adatait, az ingatlanra számlázott ivóvíz éves meny-
nyiségét, a számlázott locsolóvíz levonásával a tárgyévet követő év 
február 20-ig,

a szennyvízcsatornára történt rákötések pontos időpontját, az 
ezen időpontot megelőző töredékév vízfelhasználását a locsolóvíz 
levonásával az év során folyamatosan, a rákötést követő hónap 20. 
napjáig.

A szennyvizet kibocsátó a talajba juttatott környezetterhelő 
szennyvíz minden köbmétere után talajterhelési díjat köteles fizet-
ni. A talajterhelési díj alapja a szolgáltatott, vagy egyedi vízbeszer-
zés esetében átalány alapján meghatározott víz mennyisége.

A talajterhelési díjat Mélykút Város Önkormányzat 11732174-
15339065-10070107 számú talajterhelési díj fizetési alszámlája ja-
vára kell befizetni.

6. Mentességek, kedvezmények
6. §

A talajterhelési díj megfizetésére kötelezett kibocsátó 2016. év-
ben mentes a talajterhelési díj megfizetése alól.

7. Záró rendelkezések
7. §

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Mélykút, 2016. október 25.

Kovács Tamás                                   Vargáné dr. Egyed Ilona
polgármester                                                  jegyző

Záradék:
A rendelet kihirdetése a mai napon a Polgármesteri Hivatal hir-

detőtábláján való kifüggesztéssel megtörtént.

Mélykút, 2016. november 10.
                                                     Vargáné dr. Egyed Ilona

                                                        jegyző

Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének
22/2016.(Xi.10.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról.



6Önkormányzati Tájékoztató       2016. december

Ilyenkor az ősz folyamán sok érdekes dolgot láthat az ember a 
természetben. És ha felfelé is tekint, talán látja a vadlibák vonulá-
sát is. Mit is tanulhatunk a vadlibák vonulásából? Ami nekik ösztö-
nös az nekünk embereknek kihívás. 

De talán érdemes elgondolkodni rajta! A mi jóra törekvő 
természetünk, ami közös égi életünk, hol bicsaklott meg. Isten 
a maga képére és hasonlatosságára (Szentháromság) teremtette 
az embert, tehát közösséginek. Erre kell nekünk is egyre jobban 
figyelni!

Vannak biztató jelek! A településen belül, önkormányzati szin-
ten, a vállalkozók részéről a civil szervezetek segítségével is egyre 
több olyan közös program kerül megrendezésre, ami segíti a kö-
zösségi szemléletet. 

Értékeljük a törekvéseket, kapcsolódjuk be tevékenyen e prog-
ramokba. Köszönjünk meg, ajánljuk fel segítségünket, legyünk 
kreatívok! 

Ne csak nosztalgiázunk a régi szép időkről, a közösségi, családi, 
baráti összejövetelekről hanem tegyünk érte valamit.

Segítsen bennünket e kis írás!
Az összefogás ereje
A vadlibák csoportosan V alakban szállnak. Repülés közben az 

elől szálló vadliba felhajtóerőt képez, ami megkönnyíti a mögötte 
szálló vadliba repülését, és ahogy közben mozgatják szárnyukat, 
a levegő felhajtóereje fenntartja a következő libákat. A V - alak-
zatban történő repülés ez által sokkal gyorsabb. Így lehetséges, 
hogy 71%-kal hosszabb távolságot tudnak megtenni, mintha csak 
egyetlen pár repülne.

Tanulság: A vadlibákhoz hasonlóan azok az emberek érik 
el biztosabban céljukat, akik közösséghez tartoznak, szemben 
azokkal, akik egyedileg, csak saját erejükkel törtetnek a cél 
felé. Egymást segítve dolgozzunk, és közösségi szellemben 
végezzük a munkánkat!

 
Amikor egy vadliba eltávolodik a V - alakzattól, és egyedül 

próbál célhoz érni, azt tapasztalja, hogy nő a tömege, azonnal 
lelassul, mert nem segíti őt többé a levegő emelő hatása, amelyet 
a többi vadliba szárnycsapásai biztosítanak számára. Így gyorsan 
visszarepül a sorba, hogy repülése könnyebbé váljon a társai erő-
feszítése által.

Tanulság: Ha annyi eszünk van, mint egy vadlibának, akkor 
együtt dolgozunk a közösséggel a közös cél érdekében.

 

Amikor a rajt vezető liba elfárad, lassan visszavonul, és helyét 
egy másik liba veszi át.

Tanulság: A közösségben el kell fogadnunk egymásrautalt-
ságunkat, mert a siker titka a közös munka, a váltott tehervi-
selés, és az irányítás terhének megosztása.

 
Repülés közben a hátsó vadlibák hangosan gágognak, hogy az 

elsőket erőfeszítéseikben bíztassák.
 Tanulság: A közösség nem létezhet szurkolók nélkül, a há-

tul álló emberek hangjának bátorítania kell az előttük állókat.
 
Ha egy liba megbetegszik, vagy golyó általi sérülés miatt kény-

telen elhagyni a rajt, két liba vele tart, hogy segítsék és megóvják. 
Mindaddig vele maradnak, amíg a beteg liba fel nem épül, vagy 
elpusztul. A libák ezután visszatérnek a saját közösségükhöz, vagy 
hármasban, vagy már csak kettesben. Olykor egy másik közösség-
gel repülnek, míg el nem érik a sajátjukat.

Tanulság: Ha annyi együttérzés lenne bennünk, mint a vad-
libákban, átsegítenénk egymást a nehéz időkön, ahogyan ők 
teszik.

December 24. Ádám – Éva napján
Éjféli Szentmise Szent Joachim templomban 24.00 órakor.
 Szentmise után élő Betlehem megtekintése ünnepi forralt bo-
rozással, melyre mindenkit szeretettel hívunk és várunk.

December 25. Karácsony I. napján
  Szen Joachim templomban szentmisék reggel 6.00, 9.00 órakor 
Szent Erzsébet templomban 16.00 órakor

December 26. Karácsony II. napján
 Csak egy szentmise lesz Szent Joachim templomban reggel 9.00 
órakor

December 27. Szent Család vasárnapján 
 Szent Joachim templomban szentmisék reggel 7.00, 9.00 órakor 
Szent Erzsébet templomban 16.00 órakor

December 3.1 Szilveszter napján
Szt. Joachim templomban hálaadó szentmise este 18.00 órakor

Január 1. Újév napján
 Szt. Joachim templomban szentmise reggel 9.00 órakor Szent 
Erzsébet templomban 16.00 órakor

A Szent Joachim és Szent Erzsébet 
egyházközségek nevében kívánunk 

minden kedves mélykúti testvérünknek
 Istentől megáldott, boldog Karácsonyt!

Plébánosi merengés
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Az előző évekhez képest a fürdővendégek létszáma 
40%-os növekedést mutat. Annak ellenére értük el ezt a 
szép eredményt, hogy az augusztusi időjárás kedvezőtlenül 
alakult.

Összességében elmondható, hogy a létszámnövekedés 
elsősorban az idei évben nyújtott új szolgáltatásoknak 
(strandfoci pálya, felújított röplabdapálya) köszönhető. A 
látogatói vélemények szerint az is fontos volt, hogy a tuso-
lókat, öltözőket, lábmosókat felújítottuk, valamint a víz és 
strand környékének tisztaságára különösen odafigyeltünk. 
A következő évben szeretnénk folytatni ezt az emelkedő 
tendenciát. Ennek érdekében strandnyitó koncertet, „für-
dők éjszakáját”, vetélkedőket, sportversenyeket tervezünk 
2017-ben.

Köszönjük kedves vendégeinknek a bizalmat, hogy ná-
lunk pihentek, szórakoztak, sportoltak!

Visszavárunk mindenkit a következő esztendőben is!
   Hurton Zoltán

ügyvezető

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a személyes ügy-
intézés 2016. április 18-tól a Művelődési Házban (Mélykút 
Tópart 58. ) történik. Az ügyfélfogadás Mélykút Rákóczi u. 
5. szám alatt megszűnt.

Tájékoztatjuk továbbá az Egyesületeket, Civil szervezeteket, 
sportolni vágyókat, magánembereket, hogy az átvett intézmé-
nyek továbbra is a lakosság rendelkezésére állnak. A Kft. által 
eddig biztosított szolgáltatásokban nem történik változás, 
csupán az ügyintézés helye került a Művelődési Házba. 

Mélykút Város Vizi közmű szolgáltatását 2013. január 
1-től a BAJAVÍZ Kft. látja el. A vízszolgáltatás és szenny-
vízelvezetés összes problémájával (csőtörés, vízbekötés, 
számlázás, stb.) 2013. január 1-től a BAJAVÍZ Kft.-hez kell 
fordulniuk.

 Az Kft. üzemeltetésében levő temetők (Kálvária, Pesti, Alsó) 
a hét minden napján 8 – 16 óráig tartanak nyitva. 

Temetőgondnok telefonszáma: 06-30/245-5266 (Bagóczki 
Róbert)

A Kálvária és Pesti temetőben megváltott sírhelyek lejára-
ti idejéről személyesen a Kft. irodájában Mélykút Tópart 58. 
szám alatt lehet érdeklődni.

                                               
Szippantást lehet rendelni a 77/460-089, telefonszámon 

vagy személyesen az irodában. 2015. október 1-től a szippan-
tott szennyvizet a mélykúti szennyvíztelepen üríthetjük le. A 
szippantási díj a közületeknek bruttó 2.085,-Ft/m3, lakosságnak 
a rezsicsökkentéssel bruttó 1.694,-Ft/m3.

Felső-Bácskai Hulladékgazdál-
kodási Kft emblémájával ellátott 
szemeteszsákot lehet vásárolni a 
Kft. irodájában Mélykút Tópart 
u. 58. szám alatt 448,-Ft bruttó 
áron.

Ha ebbe a zsákba gyűjtik a 
hulladékot a kuka ürítésekor ezt 
is elszállítják külön díj felszámí-
tása nélkül.

Mélykút2016. november 14.

Hurton Zoltán
ügyvezető 

Mélykúti strandfürdő KÖZSZOLGÁLTATÁSI KFT. 
HÍRDETÉSEI
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A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány immár 5 éve nyújt 
üdülési, pihenési lehetőséget az Erzsébet program kereté-
ben nagycsaládosok, nyugdíjasok, valamint fogyatékossággal 
élők számára. 

A program sikeres lebonyolításában a kormányablakok is 
részt vesznek, mely során a járási hivatal kormányablak ügy-
intézői az ügyfeleknek segítséget nyújtanak a pályázatok 
elektronikus úton történő benyújtásában, valamint a szállás-
foglalásban. A pályázatok benyújtására kizárólag az elektroni-
kus pályázati felületen keresztül van lehetőség, mely a www.
erzsebetprogram.hu honlapról érhető el.

Újdonság, hogy a nyertesek 2 évig tudják felhasználni az 
üdülési támogatást, azaz 2018. december 20-ig.

 
Elsőként a szép korúak és a fogyatékossággal élők adhatják 

be pályázatukat okt. 20-nov 25-ig.
A nagycsaládosok számára pedig dec. 1-dec. 30-ig nyílik 

meg a pályázati lehetőség.
 
A kedvezményezettek köre:

nagycsaládosok 9  esetén azon belföldi, 18. életévüket be-
töltött magánszemélyek, akiknek a családjában az egy 
főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a minimálbér 
összegét, továbbá 3 vagy annál több gyermeket nevel saját 
háztartásában, akik után családi pótlékra jogosult.
nyugdíjasok 9  esetén azon belföldi, öregségi nyugellá-
tásban részesülő, 60. életévét betöltött személy, akinek 
rendszeres, havi teljes összegű ellátása nem haladja meg 
a 147.000,- Ft-ot, valamint további adóköteles jövedelem-
mel nem rendelkezik.
fogyatékossággal élők 9  esetén azon belföldi, 18. életévét 
betöltött, fogyatékossággal élő személy, aki fogyatékossági 
támogatásban, vagy vakok személyi járadékában, vagy ma-
gasabb összegű családi pótlékban részesül, valamint a havi 
ellátásainak és jövedelmeinek teljes összege nem haladja 
meg a nettó 150.000,- Ft-ot.

Elnyert támogatás esetén:
a nagycsaládosok esetén a pályázó és a közös háztartás- 9
ban élő házastársa, vagy élettársa, valamint a 14. életévét 
már betöltött gyermeke 5.000,- Ft/fő önerő befizetésével, 
3-14 életév közötti gyermeke 2.500,- Ft/fő önerő befizeté-
sével veheti igénybe az elnyert üdülési támogatást. 3 év 
alatti gyermek részére térítésmentes.
nyugdíjasok esetén a támogatott 5.000,- Ft önrész befize- 9
tésével veheti igénybe a szolgáltatást.
fogyatékkal élő személy esetén a támogatott, valamint kí- 9
sérője szintén 5.000,- Ft/fő önrész befizetésével jogosult 
az üdülési szolgáltatás igénybevételére.

Pályázni a honlapon feltüntetett üdülőhelyekre, szálláshe-
lyekre lehet, az ott megadott turnusokban. Az adott szállás-
helytől függ, hogy milyen ellátások vehetők igénybe.

Amennyiben a pályázattal kapcsolatban kérdésük vagy 
kérésük van, keressék fel a Kormányablakot.

Jánoshalma, 2016. október 25.
 BKMKH Jánoshalmi Járási Hivatala

Bodroginé dr. Mikó Zsuzsanna 
hivatalvezető 

Ismét benyújthatók az üdülési pályázatok

Anyakönyvi események
2016. szeptember havi születések:
Gábor Dávid an.: Gábor Cristina
Lingurar Florin Dominik an.: Lingurar Anna
Mikó Noémi an.: Reiner Ivett

Meghaltak:
 
1.  Dr. Hoffmann-né Dr. Tóth Mária Terézia élt 71 évet
2.  Fodor Antalné Fülöp Veronika élt 72 évet
3.  Gyetvai Istvánné Fődi Erzsébet Mária  élt 88 évet
4.  Rasztik László Pál élt 59 évet
5.  Sziráczki Anna élt 73 évet
6.  Gyetvai Istvánné Rostás Ibolya Juliánna  élt 61 évet
7.  Eszter István Lajos  élt 70 évet
8.  Viszmeg Istvánné Racsmány Erzsébet élt 88 évet
 
 
Házasságot kötöttek:
Októberben:
Vezdán Brigitta és Neszvecskó Norbert
Burai Szabrina és Horváth Richárd
Jankó Erzsébet és Snyehola István
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– Új iskolaigazgatóként mit kíván elérni az általános iskolában?
Frissen kinevezett intézményvezetőként nem hagyhatom figyelmen 

kívül azt, hogy a Szent Tamás Katolikus Általános Iskola egyszerre katolikus 
és iskola.  Ez egyrészt azt jelenti, hogy törekedni kell a korszerű pedagógiai 
eljárások meghonosítására, hatékonyság fenntartására, ha kell, növelésére, 
a tanulók által igényelt támogatások biztosítására.

Másrészt pedig azt jelenti, hogy katolikus nevelési-oktatási hagyomá-
nyok mellett a hitéletre nevelés terén is szolgálatot kell teljesíteni az isko-
laválasztók számára.

– Melyek a tapasztalatok az átvételről? Miben, kiknek okozott eset-
leg gondot az átvétel?

A fenntartóváltás mindig gondokkal és megnövekedett feladatokkal jár. 
Az intézmény dokumentumainak átalakítása, az új elvárások, szabályok 
tisztázása, a munkavállalók ilyen esetben természetes mozgása, a ren-
delkezésre álló idő korlátozott volta megannyi probléma forrása. Az eltelt 
három hónap azt mutatja, hogy a felmerült akadályokat sikerült leküzdeni, 
bár nem akadt mindenre egyszerű megoldás.

– Milyen pozitív és negatív változásokat hozott ez a fél év?
Negatív változásokról nem tudok, de nyilván nem minden erőfeszí-

tésünket kísérte siker. Törekvéseink fogadtatása azonban jó, s ez segít a 
nehézségek leküzdése során. A pozitív változások közé tartozik, hogy az 
iskola egyébként is erős sportéletélete továbbra is fejlődés jeleit mutatja; 
hogy a felújítások – korlátozott méretek között – elkezdődtek; hogy az 
intézmény informatikai eszköztára megújult; hogy több olyan pályázat 
előkészítése is megkezdődött, amelyek siker esetén alapvetően befo-
lyásolhatják az iskola jövőjét. (Ebben a tekintetben különösen fontos az 
intézmény számára a város támogatása.) Lesznek az iskolában pedagógiai 
változások is, de ezekről ma még korai lenne nyilatkozni.

– A szülők és a gyermekek éreztek-e közvetlen változást a „bőrü-
kön”, érkezett-e észrevétel tőlük?

A fenntartó változása az iskola napi életében is hozott változást. Remé-
lem, hogy ezek a változások inkább a lélek rétegeiben, s nem annyira a 
külső felületeken lesznek tartósak.

– Jobb az egyházi fenntartás, mint az állami?
Ha szabad, nem foglalnék állást ebben a kérdésben, ilyen éles szembe-

állítás esetén ugyanis a minősítés sem pontos, sem igazságos nem lehet. 
Azt azonban érdemes megjegyezni, hogy az egyházi fenntartás iránti ér-
deklődés növekszik, ami pozitív jel. Az államihoz viszonyítva az egyházi 
fenntartású iskola más. Ebben a diákok előtt olyan világnézeti távlatok 
nyílnak, amelyek szemléletüket, erkölcsi nézeteiket, szülőföldhöz, emberi 
közösségekhez való viszonyukat jelentősen és pozitívan befolyásolhatják, 
gazdagíthatják. 

– Hogyan látja a helyi gyerekek jövőjét (továbbtanulási és egyéb 
lehetőségek)?

A mélykúti iskolába sok értékes gyermek és fiatal tanul. Igen fontos, 
hogy minden tőlünk telhetőt megtegyünk jövőjük biztosítása érdekében. 
Ebből a szempontból különös jelentősége van a tehetséggondozás mellett 
a viselkedési és tanulási gondok kezelésének, mert a tanulás a biztos élet-
vezetés, de a felemelkedés egyik útja is lehet. Nagyon fontos annak tuda-
tosítása a felsős tanulók és szüleik számára is, hogy az ismét átalakulóban 
lévő középfokú oktatás milyen távlatokat nyit az iskolaválasztók előtt.

– Milyen kihívások és feladatok lehetnek még?
A Szent Tamás Katolikus Általános Iskola tanulóinak egy része tanulási 

nehézségekkel küzd. Az ő támogatásuk komoly pedagógiai feladat. Az 
ilyen jellegű gondok megoldása az elkötelezett és felkészült nevelőtes-
tületen kívül a családok támogató szándékától is függ. Kulcskérdés, hogy 
sikerül-e ezen a területen megfelelő együttműködést kialakítani az érintett 
felek között.

Erők mozgósítását igényli az iskola épületeinek műszaki állapota is. 
Több olyan épületrész is van az intézményben, melynek hatékony felújí-
tására a közeli jövőben szükség lesz. Egy oktatási intézmény ilyen feladatot 
saját erejére támaszkodva ma nem tud megoldani, örömmel kell azonban 
megjegyezni, hogy számíthatunk a fenntartó és Mélykút város hathatós 
támogatására is.

Interjú Keresztes József iskolaigazgatóval

MEGYEI KÖZGYŰLÉS – 
MÉLYKÚTI KITÜNTETÉSSEL
(lejegyezte: Lajdi – Illés Genovéva)

2016. október 21-én délelőtt tartotta ünne-
pi műsorral egybekötött ülését a Bács-Kiskun 
Megyei Közgyűlés a kecskeméti Hotel Há-
rom Gúnár Rendezvényházban. A rendezvény 
egyik fő apropója az 1956-os forradalmi meg-
emlékezés volt, de ez alkalommal kerültek 
átadásra a megyei kitüntető díjak is. E nívós 
elismerések azoknak a személyeknek, kö-
zösségeknek adományozhatók, akik, amelyek 

kiemelkedően eredményes teljesítményükkel szolgálták a megye ér-
dekeit és javát. A díjazottak között ismerős névre, arcra találhattunk, 
ugyanis az egyik szakmai díjat, a „BÁCS-KISKUN MEGYE IFJÚSÁ-
GÁNAK NEVELÉSÉÉRT DÍJ”-at Fuszkóné Gáspár Judit mélykúti 
pedagógus vehette át. 

Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. augusz-
tus 9-i ülésén döntött úgy, hogy a szakmai kitüntető díjra a tanárnőt 
javasolja. A kitüntető díjakra tett javaslatokat a szakterületek független 
szaktekintélyeiből létrehozott kuratórium megvizsgálta. Az ötletet 
mélykúti polgárok fogalmazták meg, melyből álljon itt néhány gondo-
lat: „Fuszkóné Gáspár Judit felkarolta a közel 100 éves mélykúti táncis-
kolás hagyományt, öregbítette Mélykút hírnevét, kulturális szórakozást 
biztosított… Külön dicséret Juditnak, ahogy a fiatalokat rendezi, az 
illemre megtanítja. Kívánjuk, hogy még sokáig legyen ehhez kitartása 
és még sok örömteli pillanatot szerezzen fiataloknak és idősebbeknek. 
Köszönjük az eddigi és ez utáni munkáját.”

Gratulálunk, kedves tanárnő!

Szeretném megosztani Önökkel a tanárnő levelét, melyet a díjáta-
dó után írt egy közösségi portálra: 

Kedves Ismerősök! 
2016. október 21-én a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Bács-Kiskun 

Megye Ifjúságának Neveléséért díjat adományozott nekem. Nem ma-
gam miatt írok most itt, hanem azért, hogy köszönetet mondjak: 1. 
Köszönöm Kovács Tamás polgármester úrnak, hogy felterjesztett e ki-
tüntetésre! 2. Köszönöm a megyei közgyűlés tagjainak, hogy méltónak 
találtak e díj adományozására! 3. És köszönöm annak a – számítása-
im szerint – kb. 2500 fiatalnak, akik az elmúlt több mint két évtized 
nyarainak egy részét velem töltötték a tánciskolában (Mélykúton 23, 
Jánoshalmán 22, Tataházán, Madarason, Kelebián 1-1 csoportom volt), 
valamint a szülőknek, hogy rábeszélték, elkísérték gyermekeiket, ez-
zel segítve a hagyományőrzést! A munkatársaknak, akik a háttérben 
mellettem álltak! 4. Hálát adok a Jóistennek, hogy erre az útra vitt, 
a munkához adott bátorságot, kitartást, erőt, egészséget! 5. Végül kö-
szönöm családomnak, hogy elfogadták: a tánciskola az életünk része! 
MINDENKINEK KÖSZÖNÖM!!!
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Decemberi rendezvények
DÁTUM ESEMÉNY HELYSZÍN RENDEZŐ FELELŐS 

ELÉRHETŐSÉG

December6. Mikulás ünnepség Műv. ház

December 6. Mikulás - futás NOE Geleta Mátyásné 
geletamargit@indamail.hu

30/617 81 79

December 11. Mozgáskorlátozottak 
évzáró ünnepsége

Béke étterem MME Szabó József 
+36/77-460-010 

mkmelykut@gmail.com

December 11. Karácsonyi kézműves foglalkozás Műv. ház NOE Geleta Mátyásné 
geletamargit@indamail.hu

30/617 81 79

December 16-18. Adventi lelkigyakorlat Szent Joachim 
Templom

Egyházközség

December 14. Véradás Művelődési Ház Magyar 
Vöröskereszt

December 17. Karácsonyi vásár Béke parkoló Szent Tamás 
Általános Isk.

December 17. Mindenki karácsonya Béke étterem Mélykút Város 
Önkormányz.

December 17-18. Karácsonyi-FENYŐFA KUPA 
LABDARÚGÓTORNA

Sportcsarnok Mélykúti Önk.
Non-profit Kft.

Hurton Zoltán
kozszolgaltatasinpkft@ gmail.com

2016. december 17-18-án (szombat-vasárnap) labdarúgó kupa 
kerül megrendezésre a mélykúti sportcsarnokban.

A mérkőzések kezdési időpontja szombaton délután 15°° és 
vasárnap 9°° óra.

A mérkőzések 20x30m-es pályán zajlanak.

A csapatokból 4+1 játékos tartózkodhat egyszerre a pályán.

A kapus kidobhatja a labdát a félpályán túlra. kapusról van szög-
let. A hazaadást a kapus kézzel nem foghatja meg.

A játékidő 2x12 perc.
A cseréket folyamatosan el lehet végezni.

A torna teljes időtartama alatt csapatonként két igazolt játékos 
nevezhető, akik folyamatosan a pályán tartózkodhatnak.

A megyei I. osztályban vagy az annál magasabb osztályban sze-
replő és a külföldön játszó játékosok számítanak igazoltnak.

Nevezési díj: 2000 Ft.

Az előző évek tapasztalatait figyelembe véve sok csapat ne-
vezése esetén két naposra tervezzük a tornát. Az egyik csoport 
küzdelmeit szombaton délután bonyolítjuk le, a másik csoportot, 
pedig vasárnap délelőtt. A csoportmérkőzések után bonyolítjuk le 
a helyosztókat.

A sorsolás megtekinthető pénteken a délutáni órákban a sport-
csarnok hirdetőtábláján és a www.melykut.hu honlapon, a sport 
menüponton belül.

Nevezni csak és kizárólag 2016. december 16. (péntek) 10°°óráig 
lehet Bényi Józsefnél a 06-70/3747-398-as és Hurton Zoltánnál a 
06-30/7374-185-ös telefonszámokon, vagy a művelődési házban 
személyesen, munkaidőben.

Kérjük a nevezési határidő pontos betartását!
Hurton  Zoltán 

KARÁCSONYI – FENYŐFA KUPA LABDARÚGÓTORNA!


