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Kedves mélykútiak!
Remélem, mire ezt az üdvözletet olvassák,

kimondhatjuk, hogy eljött végre a nagyon várt
tavasz. Az idén sem ette meg a kutya a telet,
és egy igen enyhének induló télnek kemény
befejezése volt. Azt hiszem, már mindenki jo-
gosan vágyódik egy kis melengetõ napsugárra.

A tavasz eljövetele mellett ilyenkor van né-
hány ünnepelni valónk.

Március hónapban ünnepeljük többek kö-
zött az Energiatakarékossági világnapot (6.), a
Nõnapot (8.), a Nemzeti ünnepet (15), a Víz
világnapját (22.), a Magyar-lengyel barátság
napját (23.). Ezekbõl az ünnepekbõl most
hadd emeljem ki a két legismertebbet, a Nõ-
napot és a Nemzeti ünnepet.

Nõnap
Ezen a napon eredetileg az egyenjogúságot

ünnepeljük. Hiszen a nõk egyenjogúságáért
folyó küzdelem során alakult ki a mai Nõnap.
1857. március 8-án New Yorkban negyven-
ezer textiliparban dolgozó hölgy követelt ma-
gasabb fizetést és emellett jobb munkahelyi
feltételeket. Egyszerû nõk voltak, mégis akara-
tuk és közös szándékuk végérvényesen meg-
változtatta a történelmet. Napjainkra mindez
feledésbe merült és csak kevesen tudják a nõ-
nap eredetét. Manapság ez a nap inkább a
nõk iránti tiszteletünk kifejezésére és a nõk
köszöntésére koncentrálódott. 

Elsõ gondolat, ami eszembe ötlött, az a sze-
retet, a család volt. Az a szeretet, amit Önöktõl
kapunk egy életen át. Ez a fajta szeretet erõs és
mindent legyõz, mindennél elõbbre való és
többet ér.

Önök azok, akik megteremtik a boldogság
és szeretet gyakorlásának elsõdleges színhely-
ét, ami nem más, mint a család. Önök azok,
akik rendíthetetlen kitartással, megingathatat-
lan elkötelezettséggel biztosítják minden
egyes nap azt a fajta melegséget, elfogadó,
igazi meghitt légkört, melybõl a családok tag-
jai erõt merítenek, biztonságot és nyugalmat
éreznek a zaklatott hétköznapokban. És teszik
mindezt amellett, hogy ellátják a saját munká-
jukat, betöltik hivatásukat. 

Engedjék meg nekem, hogy köszönetet
mondhassak tehát Önöknek mindezért.
Mindazért a sok jóért, szeretetért, szerele-
mért, amit Önöktõl kapunk. Kívánok Önök-
nek boldog nõnapot, és kívánom, hogy Önök
is annyi szeretetet és boldogságot kapjanak tõ-
lünk, mint amit mi kapunk Önöktõl, és kívá-
nom, hogy ebben ne csak a mai napon, ha-
nem az év összes napján legyen részük. 

Nemzeti ünnep
Ez a nap mindig azt juttatja eszembe, hogy

ha sok egyszerû, a hétköznapok embere ösz-
szefog, hatalmas dolgokat lehet véghezvinni.

1848-ban a „népek tavaszán” Európa fel-
bolydult, s a forradalmi hevület március idu-
sán elérte hazánkat is.

Ritka pillanat, mikor egy nemzet minden
tagja igazán összefog, s egy cél motivál min-
denkit. Ezen ritka történelmi pillanatok egyike
volt március 15., melyet egy folyamat köve-
tett, ami új alapokra helyezte a következõ 160
év történetét. Ezek az alapok végül olyannyira
megszilárdultak, hogy ma teljesen természetes
számunkra a szabadság, s nem is gondolunk
bele, hogy ez nem volt mindig így. A „márciu-
si ifjak” harcoltak a szabadságért.

Ismerõs az ünnep, s egyben kicsit idegen.
Ismerõsek a készülõdések, mozzanatok. Min-
den évben elõkerül otthon a kokárda valame-
lyik fiókból; az óvodában a rajzlap, a hurkapál-
cika és a piros-fehér-zöld ceruza; általános is-
kolában a Nemzeti dal, s a korabeli naplórész-

letek; középiskolában pedig az emlékek, a
kérdések, a történelemkönyvek és lexikonok.
Hogy is volt? Mi is történt pontosan 48-ban? 

Néhány ismerõs név: Petõfi, Jókai, Vasvári,
Táncsics, Kossuth. A Nemzeti dal, a 12 pont,
Pilvax kávéház, majd sok-sok csata. Ez min-
denkinek eszébe jut, ha errõl a napról kérdez-
zük. Sokaknak sajnos csak ez, s elveszik a lé-
nyeg. Elfelejtjük, hogy a hangsúly a reformo-
kon van, hogy ennek a polgári forradalomnak
a vezéralakjai radikális változásokat akartak el-
érni, s hogy az áprilisi törvények, melyeket al-
kotmányként is értelmezhetünk, milyen fon-
tosak voltak a haladás szempontjából, ami e
korban óriási léptékben történt.

Folytatás a 3. oldalon

ÜNNEPELJÜNK EGYÜTT!

Tisztelettel meghívom a város lakosságát, a
civil szervezetek képviselõit az 1848-as forra-
dalom és az 1848-49-es szabadságharc tisz-
teletére 2012. március 15-én rendezendõ ün-
nepségre és koszorúzásra. 

Program:
• 15.00 Játszóház: zászló, kokárda, huszár-
csákó készítés a Fenyõ Miksa Könyvtárban
16.00 „Kossuth Lajos azt üzente…” kiállítás
megnyitója és a gyermek rajzpályázat ered-
mény hirdetése. A díjakat átadja: Kovács Ta-
más polgármester
17.00 Városi ünnepség, koszorúzás a '48-as
emlékmûnél
18.00 Ünnepi szentmise. Mise után mécses-
gyújtás a Petõfi-szobornál

Kovács Tamás polgármester
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A tanácskozó terembõl jelentjük…

I. Pályázatokkal kapcsolatos döntések:

Mint ahogyan arról a korábbi lapszámok-
ban már olvashattak, a képviselõ-testület a ta-
valyi év folyamán döntött arról, hogy pályáza-
tot kíván benyújtani belterületi utak fejleszté-
se tárgyában. A pályázat keretében a Nagy ut-
ca felújítása (Kossuth utcától az Eötvös utcáig),
valamint a Táncsics–Galamb utca építése va-
lósulna meg. A település rendezési tervének
és az utcák tervének összhangja miatt mind-
két utca vonatkozásában szükséges a tervek
átdolgozása, mivel a rendezési terv a gyûjtõ
utak vonatkozásában elõírja a 6 méter széles-
séget, a korábbi tervek azonban nem erre a
szélességre készültek. Mindezekre tekintettel
az önkormányzat megbízási szerzõdést kötött
a Delta Plan Kft.-vel a tervek elkészítése érde-
kében. Egyben a képviselõ-testület döntött ar-
ról is, hogy a Nagy utca felújítása keretében az
Ady Endre utcát összekötõ gyalogos-átkelõ-
hely és zöldsáv fejlesztése is valósuljon meg,
míg a Táncsics–Galamb utca megépítése so-
rán a Hunyadi utca északi részén gyalogátke-
lõhely is kerüljön megépítésre, illetve a Ga-
lamb utca Szabadság tér felöli oldalán 5 fa, a
Damjanich utca Szabadság tér felöli oldalán 3
fa kerüljön beültetésre, valamint a Táncsics ut-
ca szakaszán 2 pad kerüljön beépítésre. 

A képviselõ-testület elfogadta a pályázatok
2012. januári állapotát tükrözõ tájékoztatót. A
tájékoztatóból az alábbiak érdemelnek ki-
emelést:

• Lezárultak az „Ipari elkerülõ/összekötõ út
építése Mélykúton” címû, illetve a Mélykút Vá-
ros „Tudásdepó-Expressz” címû programok.

• Az „Esély Tanoda megvalósítása Mélykút
városában” címû pályázat fogadtatása nagyon
kedvezõ mind a gyermekek, mind a szülõk ré-
szérõl. A programban részt vevõ gyermekek
létszáma az utóbbi idõben emelkedett.  

• A „Kerékpárút építése Mélykúton az 55.
sz. fõút mellett” címû projekt összefügg az 55-
ös számú fõút felújításával, amelynek pontos
idõpontja még nem ismert. A pályázatot ak-
kor lenne igazán célszerû megvalósítani, ha a
fõút felújításával párhuzamosan történhetne
meg a kerékpárút építése is. Erre tekintettel az
önkormányzat egyeztetéseket kezdeményez
az illetékes hatósággal a pályázat határidejé-
nek módosítása érdekében. 

• „Mélykút Város szennyvízcsatornázási és
szennyvíztisztítási beruházása” címû projekt
kapcsán az elmúlt lapszámban olvashatták,
hogy a projektet  2 514 974 767 Ft támogatás-
ra érdemesnek ítélték (az projekt elfogadott
összköltsége 3 067 373 600 Ft).  A támogatási
szerzõdés még nem került aláírásra, mivel a bí-
rálók a pályázat mûszaki tartalmát csökkentet-
ték, amely miatt az önkormányzat kifogással élt.
A pályázat kapcsán a képviselõ-testület felkérte
a Víziközmû Társulás elnökét, hogy készítsen
beszámolót a Társulás mûködésérõl, pénzügyi
helyzetérõl, a lakosság fizetési hajlandóságáról.

A 2012. évi közmunka program kapcsán
az illetékes szerv 15%-os saját erõ biztosítását
várja el az érintett önkormányzatoktól. Minder-
re tekintettel a testület ügy döntött, hogy a
szükséges költségeket a tárgyévi költségvetésé-
ben biztosítja.

II. Egyéb döntések:

A képviselõ-testület elfogadta a hulladék-
gazdálkodás-fejlesztési intézkedési terv végre-
hajtásának elõrehaladásáról szóló jelentést. Az
elmúlt hónapokban megtett intézkedések kö-
zül ki kell emelni az elektronikai-, elektromos
és gumiabroncs hulladékok gyûjtésére vonat-
kozó sikeres akciót, melynek során az egyes
hulladékfajtákból az alábbi mennyiség gyûlt
össze: • nem veszélyes elektronikai hulladék:
983 kg, • tv, monitor: 1892 kg, • hûtõ: 480 kg, 

A gumiabroncsok elszámolt mennyiségérõl
nem kaptunk jelentést, de az érdeklõdés
ugyanúgy megvolt ezen hulladékok gyûjtésére
is. Összességében elmondható, hogy az intéz-
kedési tervben foglalt becsült mennyiségek-
hez képest elektronikai és elektromos hulla-
dékból majdnem háromszoros mennyiséget
gyûjtött össze és szállított el a szolgáltató. 

A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztési Zrt. az
„55. számú fõút Kelebia–Tataháza szakasz bur-
kolat megerõsítése és kerékpárút építése” címû
projektje keretében azzal kereste meg az ön-
kormányzatot, hogy a beruházás tervezett
nyomvonala érint három olyan belterületi, va-
lamint egy olyan külterületi ingatlant, amelynek
az önkormányzat a tulajdonosa. Mivel a beru-
házás megvalósulása kisajátítás alapjául szolgá-
ló közérdek, ezért az ingatlan nyomvonallal
érintett részének tulajdonjogát a Magyar Állam

a NIF Zrt. vagyonkezelõi joga mellett meg kí-
vánja szerezni.  Az érintett területekre vonatko-
zóan igazságügyi szakértõi értékbecslés készült,
amelyre tekintettel kártalanításként a tulajdoni
illetõségnek megfelelõ ellenértéket ajánlott fel a
beruházó. Minderre tekintettel a Képviselõ-tes-
tület úgy döntött, hogy a tulajdonát képezõ
Mélykút belterület 3501/1 hrsz-ú, a 3584 hrsz-
ú, a 3653 hrsz-ú, valamint a Mélykút külterület
0332/32 hrsz-ú ingatlanok ingatlanrészeit érté-
kesíti a NIF Zrt.  részére. 

Mélykút Város Önkormányzata a tavalyi év
végén egyszerû közbeszerzési eljárást írt ki a
„Mélykút Város fejlesztése” tárgyában. Az eljá-
rás során három részre lehetett ajánlatot tenni:
1. könyvtár épületének felújítása, 2. díszpark-
ban lévõ szökõkút átalakítása, felújítása, 3. ját-
szótéri játékok beszerzése. A Képviselõ-testület
mindhárom részt vonatkozásában a Geldbert
Kft.-t nyilvánította nyertes ajánlattevõnek.  

A képviselõ-testület döntött a közoktatási
intézményekbe történõ beiratkozások idõ-
pontjáról: az óvodai beiratkozás idõpontját
2012. április 11-13. napja  8-16 óra közötti
idõtartamban, az általános iskolai beiratkozás
idõpontját 2012. április 18 -19. napja 8-16
óra közötti idõtartamban határozta meg. 

A képviselõ-testület elfogadta a civil szerve-
zetek, egyesületek 2011. évi mûködésérõl, a
pénzeszközök felhasználásáról, valamint a
Mélykút Közmûvelõdéséért Közalapítvány
2011. évi munkájáról szóló beszámolót. A kép-
viselõ-testület úgy döntött, hogy a Községi Ön-
védelmi Alapítvány 2011. évi támogatásának el
nem számolt részét nem vonja el, azt az Alapít-
vány 2012. évi támogatásába beszámítja.

A 2012. február 14. napján tartott képvi-
selõ-testület ülés eseményeit – a lapzártára
való tekintettel – a következõ lapszámban
olvashatják.

Mélykút Város Önkormányzat Képviselõ-testülete a 2011. január 16. és 2012. február
15. közötti idõszakban négy alkalommal tartott képviselõ-testületi ülést. Az üléseken tör-
tént fontosabb eseményeket az alábbiak szerint foglaljuk össze.

Mélykút Város Képviselõ-testülete soron következõ ülését március 27-én 14 órakor tartja a Városháza tanácskozó termében.

KÖSZÖNET
Mélykút Város Önkormányzata ezúton szeret-
ne köszönetet mondani azoknak a gazdáknak
és vállalkozóknak, akik segítettek a rendkívüli
hóesés utáni napokban. A gépeikkel az önkor-
mányzati intézmények elõl és közterületi par-
kolókból is jelentõs mennyiségû havat takarí-
tottak el, biztonságos közlekedési és parkolási
lehetõségeket biztosítva így a lakosságnak. 

Kovács Tamás polgármester
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KÉPVISELÕI FOGADÓNAP
Kovács Tamás polgármester: minden hétfõn
8.00–12.00-ig.
Mikó Lászlóné alpolgármester: minden csü-
törtökön 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, Nagy u. 18.
Dr. Márai László képviselõ: minden hónap
utolsó szerdáján a lakásán, Bercsényi u. 10.,
8.00–10.00-ig
Novák László képviselõ: minden hónap utol-
só szerda az iskolában 8.00–10.00-ig
Racsmán Richárd képviselõ: minden ked-
den az iskolában 14.30–15.30-ig
Dr. Sztantics Péter képviselõ: munkaidõben
a Búzakalász irodájában

HASZNÁLT RUHA- ÉS 
CIPÕVÁSÁR

A Katolikus Karitász Mélykúti csoportjának
saját gyûjtésébõl származó használt ruha- és
cipõvásárok, börzék, válogatások idõpontjai
2012-ben. 
• Március 10. Beltér - Plébánia 8-11 óráig
• Április 12. Erzsébeti Közösségi Ház 14-16
óráig 
• Május 12. Beltér - Plébánia 8-11 óráig 
• Június 14. Erzsébeti Közösségi Ház 14-16
óráig 
• Július 14. Beltér - Plébánia 8-11 óráig 
• Augusztus 9. Erzsébeti Közösségi Ház 14-16
óráig 
• Szeptember 8. Beltér - Plébánia 8-11 óráig 
• Október 11. Erzsébeti Közösségi Ház 14-16
óráig
• November 10. Beltér - Plébánia 8-11 óráig 
• December 13. Erzsébeti Közösségi Ház 14-16
óráig

A kiválasztott dolgokért jótékony adomá-
nyokat köszönettel szívesen fogadunk és vá-
runk a kihelyezett karitász perselyekbe, hogy
szükséget szenvedõ embertársainkon tudjunk
segíteni.  Sok kicsi sokra megy! Segítsen, hogy
segíthessünk! 

Katolikus Karitász Mélykúti csoportja 

Honlapunk: www.caritasmelykut.shp.hu

FAAPRÍTÉK TÜZELÉSÛ KAZÁN A KÖNYVTÁR FÛTÉSÉRE
A Start munkaprogram keretén belül önkormányzatunk 4.100.000 Ft összeg pályázati forráshoz
jutott a Fenyõ Miksa Könyvtár épületében faapríték tüzelésû kazán beszerzésére és tároló építésére. 

A Calor V65 típusú 60 kw teljesítményû kazán beszerzésével a településen keletkezett zöld-
hulladékot – elsõsorban fanyesedék – használjuk fel. A kazán beüzemelésével az épület fûtési
költségének jelentõs csökkenését érjük el. A beüzemelés 2012. február 13-án megtörtént.

A bioenergia ilyen irányú felhasználásával igyekszünk minden pályázati forrást megkeresni,
ezáltal az önkormányzatot terhelõ költségeket csökkenteni.                    Kovács Tamás polgármester

„GYEP-BÖRZE”
Igényfelmérés indul a helyi állattartó gazdák
körében a közterületeken lévõ gyepek kaszáló-
ként való arányos elosztására. Amennyiben ál-
latai számára szálastakarmányhoz szeretne jut-
ni ingyen, vállalva az igényelt terület rendszeres
kaszálását, kérem jelentkezzen a Polgármesteri
Hivatal 13. számú irodájában Vasas Dávidnál.

Folyltatás a címoldalról
Ez az a nap, aminek jelentõsége semmilyen

módon nem képezi vita tárgyát. Mindenki egy
emberként elismeri az ünnepet, tiszteli a sza-
badságharc hõs katonáit és a reformkor nagy
politikusait. Nem értettek egyet mindenben õk
sem, de tudtak egymással tárgyalni, meghall-
gatva a másik fél véleményét is, s ha kellett, be-
ismerték saját tévedéseiket. Manapság ez kö-
vetendõ példa lehetne. Nincs ember, aki eze-
ket az érdemeket lekicsinyelné, s így március
15. a forradalommal és a reformkorral azono-
sítva valóban az összefogás szimbólumává vált.

Ez a forradalom tanúbizonyságát adta an-
nak, hogy a magyar nemzet méltó a fennma-
radásra és nem fog a herderi jóslatnak megfe-
lelõen beleolvadni a környezõ népekbe, s így
nyom nélkül eltûnni.

A nemzet öntudatra ébredése máig hatás-
sal van fejlõdésünkre, politikai törekvéseink-
re. Az országok ma egyre közelebb kerülnek
egymáshoz az Európai Unió által. Ebben a ha-
talmas közösségben fontos, hogy fel tudjuk
mutatni és meg tudjuk védeni értékeinket és
ezekre az értékekre büszkének kell lennünk. 

Az ünnep elmúltával pedig, mikor a kokár-
dák visszakerülnek a fiókba, törekedjünk arra,
hogy ne csak egy év múlva jussanak eszünkbe
újra ezek a gondolatok. Nagyon sok példával
szolgálhat e kor embereinek viselkedése, ki-
tartása napjainkra vetítve is. 

Márai Sándor így ír a hétköznapok ünnepe-
irõl: „Nem kell sok az emberi ünnephez. Min-
den napba belecsempészhetsz valamilyen va-
rázslatos elemet, megajándékozhatod magad
egy könyv igazságának negyedórás élményével,
valamilyen homályos fogalom megismerésének
kielégülésével, környezeted vigasztalásával vagy
felderítésével. Az élet gazdagabb lesz, ünnepibb
és emberibb, ha megtöltöd a hétköznapok né-
hány percét a rendkívülivel, az emberivel, a jóin-
dulatúval és az udvariassal; tehát az ünneppel.”

Ennek jegyében ünnepeljünk hát minden
nap, különösen most, március idusán.

Kovács Tamás, Mélykút Város polgármestere

LAKOSSÁGI FÓRUM
Tisztelt Lakosság! Értesítjük Önöket, hogy Mélykút Város Önkormányzat Képviselõ-testülete az
önkormányzat Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló 3/2011.(III.1.) önkormányzati számú
rendelet 31. § (1) bekezdése értelmében 2012. március 6. napján 17.00 órai kezdettel lakossági
fórumot hív össze a Mûvelõdési Házba.
NAPIREND:
1. Beszámoló az önkormányzat 2011. évi tevékenységérõl. Elõadó: Kovács Tamás polgármester
2. Tájékoztató a 2012. évi tervekrõl. Elõadó: Kovács Tamás polgármester

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a 2. napirendi pont keretében adunk tájékoztatást a
szennyvízberuházásról. A minél teljesebb körû felkészülés és tájékoztatás érdekében kérjük Önö-
ket, hogy kérdéseiket, észrevételeiket írásban elõzetesen leadni szíveskedjenek. Kérdéseiket, ész-
revételeiket 2012. március 5. napján 12 óráig adhatják le a Polgármesteri Hivatal Titkárságán. 
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A húsfélék között kitüntetett szerepe volt a
sertésnek. Ez adta a legfontosabb alapanya-
got, a zsírt és a szalonnát. A nehéz fizikai
munkát végzõ parasztember minden korban
jobban becsülte a szalonnát, mint a húst. Ezért
a szalonna mindig drágább volt a húsnál. Még
a 17-18. században sem sütöttek ki zsírt a sza-
lonnából, minden zsiradékot szalonna formá-
jában tartósítottak. Ha zsírra volt szükség a ké-
sõbbiek során, úgy a fõzéskor kiolvasztottak
egy darab szalonnát. Ezért volt régebben a
legelterjedtebb sertésfajtánk a mangalica,
amely tipikusan zsírsertés. A nehéz nyári
munkákat nem is lehetett volna bírni joghurt-
tal, müzlivel. A sertés darabolásának módja, a
húsok és a szalonna tartósításának mikéntje, a
töltelékek készítésének gyakorlata tulajdon-
képpen a középkor végére kialakult, s azóta
érdemben nem változott. Mára a sertéshús fo-
gyasztása jelentõsen visszaesett. Az 1980-as
években hazánkban még mintegy tízmillió
sertést tartottak. 2004 decemberében az állo-
mány már csak négymillió volt, s ez a szám az-
óta is folyamatosan csökken. Az Európai Uni-
óban átlagosan 44 kg az egy fõre jutó átlagfo-
gyasztás. Magyarországon évente 28 kg sertés-
húst eszik az átlagember.  

Szent András napja (november 30.) a ha-
gyomány szerint a disznóvágások kezdete. Az
utolsó nap nincs ilyen pontosan meghatároz-
va, mindenesetre a magára valamit adó gaz-
da márciusban már nem rendezett disznó-
tort. A hûtõládáknak köszönhetõen ma bár-
mikor, akár nyáron is lehet disznót vágni, de
ilyenkor a húsokat kizárólag a fagyasztószek-
rénybe teszik, nemigen készítenek hurkát,
kolbászt, sonkát, és az egész eljárás hangula-
ta messze van az igazi, téli disznótorétól. Ré-
gebben szinte nem volt olyan reggel, hogy va-
lahol a közelben ne visított volna egy halálra-
ítélt négylábú. Európai Uniós tagságunk óta
csendes a falu, disznót csak kulturáltan,
csendben szabad ölni. 

Az 1940-es évek végén, az 1950-es évek
elején – a szocializmus dicsõségére – szintén
csendben vágtak az emberek. Ez volt az ún.
feketevágások korszaka. Ugyanis vagy egyálta-
lán nem lehetett saját célra disznót vágni, vagy
a hús nagyobbik részét be kellett szolgáltatni
(természetesen térítés nélkül). A disznóvágás
szándékát kötelezõ volt elõre bejelenteni a
községházán. Rendõrök, mezõõrök járõröz-
tek a faluban, a tanyák körül. Ha sivított a
disznó, akkor biztosan számítani lehetett rá,
hogy hamarosan megjelennek az ellenõrök.
Emiatt igen kapós volt az olyan böllér, aki
hang nélkül tudott disznót ölni.

A disznóöléshez a paraszt családfõk mind ér-
tettek valamilyen szinten de azért a böllérek is
megéltek. A szegényebb emberek szakosodtak
erre a hivatásra keresetük kiegészítéseként.
Disznóölések idején az egész falu böllérré válto-
zott. Ha mégis volt – mert volt – olyan pantallós,
aki nem értett ehhez a mesterséghez, akkor a
két mester, Rajmund Béla bácsi, meg Szvetnik
Lajos irtotta a röfögõket. Nem minden család-
ban volt férfiember, és a jómódúak is örömmel
átadták a disznóvágás fõszerepét. A disznóvágás
központi alakja ugyanis a böllér. Egyrészt a vágás
szakértelmet, gyakorlatot igényel, másrészt saját
disznaját nem mindenki öli meg szívesen. Ki le-
hetett böllér? Mindenekelõtt csakis férfiember.
Nem árt, ha jó erõben lévõ, mivel gyakran 2-3
mázsás disznóval kell megbirkózni. Egy kis fifika
sem árt, mert néha csak fondorlattal lehet a
vesztét sejtõ állatot az óljából kicsalogatni.

A disznóvágás elõtti napon már volt teendõ.
Az elõzõ napon az állat már nem kapott enni,
hogy bele könnyen tisztítható legyen. Elõ kellett
készíteni a szerszámokat, edényeket. Meg kel-
lett élezni a késeket, húsdarálót. Gondoskodni
kellett a kellõ mennyiségû fûszerrõl. Másnap ko-
rai volt az ébresztõ. A disznótoros házban korán
reggel, még világosodás elõtt jelentkezett mun-
kára a böllér. A férfiak pálinkával bátorították
magukat a nagy munkára. Az elkábított állatot
nyaki ütõerét átvágva kivéreztették. A disznót
forrázással vagy perzseléssel tisztították. Régeb-
ben szalmával perzseltek, manapság a gáz az el-
terjedt. A még egész disznót kétféleképpen le-
het bontani. Karajra bontáskor az állatot a hasán
kezdik el bontani, míg az orjára bontásnál ép-
pen ellenkezõleg, a hátán kezdik el bontani. A
múlt század végén nálunk csak hivatásos hente-
sek bontották a disznót úgy, hogy a gerincoszlo-
pot kettéhasítva karajt kapjanak. Mindenki más
úgy járt el, ahogy a vidéki háztartások jelentõs
része még ma is teszi: egy darabban emelték ki
a gerincet, amit így orjának neveztek. Így kaptak
eleink szép, nagy, egész szalonnát. 

Miután a böllér a disznót szétbontotta, hûl-
het a hús, jöhetett a reggeli. Reggelire a pálin-
ka vagy boros tea után általában az elsõ
combból levágott húscsíkokat ették sütve, de
helyenként hagymás sült vér járt. A felfogott
vérbe sót dobtak, kevergették, majd vörös-
hagymával  megsütötték. A legtöbb helyen a
vért a hurkakészítésre tartogatták, reggelire va-
ló elfogyasztását prédának tartották.

Reggeli után történt a húsok szétválogatá-
sa, a sonka, szalonna megformálása, a belsõ-
ségek abálása, elõkészület a kolbász készítésé-
hez. A nõk végezték a béltisztítás kényes és
nem éppen gusztusos munkáját. 

Az ebéd általában orjaleves, paprikás.
Utóbbinak Mélykúton kahurma a neve. Nem
állítom biztosan, hogy ez is egy szlovák örök-
ség. Mindenesetre elgondolkodtató, hogy a
szintén részben szlovák eredetû Miskén is így
nevezik a disznótoros paprikást. Az összegyûj-
tött húsokat (amelyeket más célra használni
nem tudtak) mosatlanul a lábasba tették réte-
gesen: egy sor hús, egy sor vöröshagyma (ka-
rikára vágva, nem apró kockára), rá kis meny-
nyiségû törött paprika, só, majd újra kezdõ-
dött a berakás az elõzõ sorrendben. Nagyon
kicsi vizet öntöttek rá. Kenyérrel, esetleg fõtt
krumplival ették. Sietni kellett vele, mert eb-
bõl vittek kóstolóba a szomszédba, és meg-
szólták volna a háziasszonyt, ha csak késõ dél-
után vitte volna a kóstolót. A kahurmából es-
te, a tor végén, a jelenlévõk a maradékot ha-
zavitték az egyéb kóstoló (hurka, kolbász, sült
hús, tepertõ) mellett. 

Délben nem ettek sokat, hiszen volt még
munka bõven, s teli hassal már nem szívesen
dolgozik az ember. Ebéd után jöhetett a hurka-
készítés, illetve a kolbász töltése. A nõk kisütöt-
ték a zsírt, bár volt, ahol ezt a munkát másnap-
ra hagyták. 

Végül jöhetett a bõséges vacsora. Ilyenkor
nemcsak azok lehettek jelen, akik egész nap
dolgoztak, hanem mások is meghívást kaptak a
lakomára. A módosabb gazdák meghívták a
plébánost, iskolaigazgatót. A szokásos menü:
orjaleves, sült hurka, sült kolbász, töltött ká-
poszta. Rétes, hájas tészta (dióval, mákkal vagy
szilvalekvárral) vagy fánk akkor, ha volt elég asz-
szony a toron. Ha csak a háziasszony volt jelen,
akkor neki erre már nem jutott ideje. Mind-
ezek elmaradhatatlan kísérõjeként bor, pálinka.
A vacsora végeztével a vendégeknek kóstolót il-
lett adni. Azok, akik nem voltak jelen a disznó-
toron, másnap kaptak kóstolót a sokféle finom-
ságból (hurka, kolbász, sütnivaló hús, tepertõ),
bár ez nem volt általános.

A disznótori vigasságot színezte a maszkák
látogatása vacsora után. Ez nem volt elmarad-
hatatlan velejárója a tornak, de nagyon emlé-
kezetessé tudta tenni. A maszkák a rokonok, is-
merõsök körébõl kerültek ki. Próbálták felis-
merhetetlenné tenni magukat. Arcukat bekor-
mozták, a férfiak nõnek, a nõk férfinak öltöz-
tek. Az illem úgy diktálta, hogy nem volt szabad
felismerni õket, de fõként nem volt szabad azt
a maszkák tudomására hozni. Ellenkezõ eset-
ben a maszkák megverték (no nem nagyon!) a
háziakat. Meg kellett õket kínálni a vacsorára
készített ennivalóval, innivalóval. Néha zenész
kísérte a maszkákat és akkor táncra perdültek a
háziakkal.

Bácskai disznóságok
Disznóvágási szokások Mélykúton
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Több helyütt megtréfálták valamelyik részt-
vevõt. A töltött káposztánál valamelyik töltelé-
ket kicserélték egy elõzõleg megfogott, élõ ve-
rébbel. A tálat úgy forgatták, hogy a megtréfál-
ni kívánt személy mit sem sejtve lehetõleg az
így elõkészített fejet vegye ki. A káposztaleve-
let felvágva a veréb kiröppent. Ezt a tréfát egy
idõben a lakodalmakban is alkalmazták, fõ-
ként a násznagyokat megtréfálva. Mivel gyak-
ran sértõdés lett a tréfa vége, így elhalt ez az
érdekes szokás Mélykúton. Szelídebb változa-
ta az volt, hogy a káposztalevélbe a szokásos
töltelék helyett vöröshagymát tettek.

A disznóvágás után akkor készítettek ko-
csonyát, amikor már a gyorsan elfogyasztandó
ételeket (paprikás, hurkák, sültek) megették.
Emiatt a belevaló húsokat meg kellett füstölni.
Sok ember vélekedik úgy, hogy finomabb a
kocsonya füstölt húsból, mintha az csak le len-
ne sózva. A hozzávaló húsokat (láb, farok, fül)
bõ vízben lassú tûzön megfõzték; petrezse-
lyemmel, vöröshagymával, fokhagymával, zel-
lerrel, borssal ízesítették. Amikor megfõtt, ki-
csiny tálakba kiadagolva kihûtötték, míg meg
nem dermedt. Tetejét kevés törött paprikával
megszórták. Pár napig fogyasztható volt hûvös
helyen tárolva.

Sok helyt nyomban a disznóölés után meg-
kezdték a szappanfõzést, egyrészt, hogy a
szappannak való meg ne büdösödjék, más-
részt így egy füst alatt túl is eshettek az elkerül-
hetetlen konyha bemocskoláson.

A paraszti háztartásokban régebben kizá-
rólag – hûtõszekrény nem lévén – sózással,
füstöléssel tartósították a húsokat. A tarjától a
farkáig egyben hagyták a húsos csontot, meg-
füstölték, és tavasszal, nyáron ebbõl készítet-
tek valami finom csipetkés vagy tarhonyás le-
vest. Füstöléshez mindenki értett, s nem is szí-
vesen bízták másra ezt a munkát, mivel a
rosszul elvégzett füstöléssel el lehetett rontani
az egész évi húseleséget. A több hétig lesózott
húsféléket (szalonna, sonka, csülök) pár napig
füstölték, majd szellõs kamrában tárolták. Így

még nyárra is maradt hús az asztalra. Egyéb-
ként a füstölt kolbász, szalonna fizetõeszköz is
volt. Fizettek vele az egyháznak, a tanítónak,
a mesterembernek. A húsfélék tartósításának
elterjedt egy másik módja is, fõként a Dunán-
túl egyes részein: a lesütés. A megsütött, füs-
töletlen húst több rétegben egy nagy edénybe
tették, és az egyes húsrétegekre olvasztott zsírt
öntöttek. A zsír megkeményedve légmente-
sen lezárta a húst. Bármikor elõ lehetett ven-
ni belõle, csak arra kellett ügyelni, hogy min-
dig zsír fedje a maradékot. Ezzel az eljárással
több hónapig is tárolni lehetett a sült húst.
Manapság a hûtõládáknak köszönhetõen
szinte korlát nélkül tárolható a hús.

Disznóvágásról mesél a tinójárási Arnold
Ernõné Kudlik Rózsi 1970-ben: Vettünk egy hí-
zónak való süldõt, amit a régi gazdája azért
adott el, mert sehogy sem akart malaca lenni.
Én hizlaltam, gyönyörûen hízott. Mire levágtuk
két métermázsa volt benne. Csak az volt a baj,
hogy mikor felbontották a hízót, kilenc fejlett
malacot találtak benne. A disznó régi gazdája
jött el böllérnek. El nem tudtam gondolni mi
lelte szegény embert, hogy eldobja a kést és
mindkét kezével a fejéhez kap és felnéz az ég-
re. Csak akkor értettem, mikor láttam a sok kis
tarka malacot (persze egyik sem élt). Azért ad-
ták el a disznót, mert nem lett malaca. Csak
annyit mondott szegény Balog bácsi: „Mit fog
szólni az asszony, ha ezt megtudja?”

Számottevõ változás zajlott le az elmúlt év-
tizedekben abban is, hogy egy adott napon be-
lül mennyi ideig tart a sertésvágás- és feldolgo-
zás munkálata. Rövidülési folyamattal számol-
hatunk ezen a téren, amely jórészt abból adó-
dik, hogy az újabb technikai vívmányok a disz-
nóölés egész menetét felgyorsították. A pirka-
datkor kezdett és az éjszakába nyúló disznóto-
rokat felváltották a kb. fél napot igénybe vevõ
disznóölések. Így már nem is fontos korán reg-
gel elkezdeni, sokan csak a kora délutáni órák-
ban vágják le a malacot, hiszen a gyors perzse-
lés, bontás és darabolás után, amennyiben
nem készítenek tölteléket, csak a húsokat kell a
fagyasztószekrénybe elhelyezni. 

Míg a századfordulón a pörzsölés kizárólag
szalmával történt, az 1920-30-as években
kezdett elterjedni a kukoricacsutkával, késõbb
tûzifával mûködõ kézipörzsölõ. Országos
mértékben végbemenõ változás történt az
1960-as évek végén, amikor a propán-bután
gázpalackos perzselõk rendkívül gyors elterje-
désének lehettünk tanúi. Ma ez a pörzsölés-
nél kizárólagosan használt eszköz. Formája
meglehetõsen egységes, készítõi rendszerint
falusi ezermesterek, s alkalmazása nem igé-
nyel olyan szakmai fogásokat, mint amelyeket
a szalmával történõ pörzsölésnél ismertetnek
a leírások.

Dr. Rauzs József

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)
06-70/428-2436 (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 tartanak
nyitva. Temetõgondnok telefonszáma: 06-
30/245-5266 (Pásztor Mihály)
• SZIPPANTÁST lehet rendelni a 06-30/252-
5181, 06-20/978-6680 ( Mayer László) tele-
fonszámon, illetve az ÉPTESZ KFT számán:
77/460-089, vagy személyesen az irodában
Mélykút Rákóczi u. 5. szám alatt. A szippan-
tás díja fordulónként bruttó 7 620 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 Hulladék-
gazdálkodási Kft emblémájával ellátott szeme-
teszsákot lehet vásárolni az ÉPTESZ KFT, irodá-
jában Mélykút Rákóczi u. 5. szám alatt 391 Ft
bruttó áron. Ha ebbe a zsákba gyûjtik a hulla-
dékot, a kuka ürítésekor ezt is elszállítják külön
díj felszámítása nélkül.

Dzsudzsák Mihály ügyvezetõ
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Egyházi rovat
Melyik a világ legveszélyesebb helye?

Melyik a világ legveszélyesebb helye? – tette
fel a kérdést Norma McCorvey, és a feleletet is
megadta rá: az anyaméh, ott hal meg ugyanis
évente a legtöbb ember a világon. (Képmás)

Gyümölcsoltó Boldogasszony Ünnepe a lelki
adoptálás napja. 

A lelki adoptálás gondolata a fatimai jelené-
sekkel kapcsolatban született, mintegy válasz-
ként a Szûzanya kérésére: imádkozzuk a
szentolvasót, tartsunk bûnbánatot, és engesz-
teljünk azokért a bûnökért, amelyek legjob-
ban bántják az Õ Szeplõtelen Szívét.

A Magyarországon átvett forma Lengyelor-
szágban alakult ki, 1987-ben, ahol elsõként a
varsói pálos atyák karolták fel a kezdeménye-
zést. Az õ templomukból sugárzott ki ez a cso-
dálatos lelki megújulást hozó imádság az
egész ország területére, majd a világ számos
más országába is. 1994 óta a lelki adoptálás
országos központja a világhírû kegyhelyen,
Czêstochowában mûködik.

Hazánkba az 1995. évi czêstochowai gya-
logos zarándoklat résztvevõi által jutott el az
imádság.

A mozgalmat ismertetõ elsõ fordításokról
dr. Seregély István, így nyilatkozott: „A moz-
galom célkitûzései teljes mértékben megfelel-
nek a keresztény szellemiségnek, és nagyon
örülnék, ha Magyarországon is egyre többen
csatlakoznának a mozgalomhoz”.

Az imádság terjesztését hazánkban több
szerzetesrend, egyházi mozgalom, plébániai
közösség is felkarolta. Így rövid idõ alatt szinte
az egész országban ismertté vált ez az ima. 

A kezdeti lelkesedés mára sajnos néhány
helyen alábbhagyott. Ezért fontos, hogy újból
egyre többen felkaroljuk ezt a rendkívül fon-
tos, és Isten elõtt igen kedves kezdeménye-
zést. A lelki adoptálást szerte a világon olyan
jelek kísérik, amelyek egyértelmûen bizonyít-
ják, hogy ez az imádság Isten tetszésére van;
olyan fegyver, amelyet Szentlelke által Õ ma-
ga ad nekünk, hogy gyõzedelmes harcot vív-
hassunk a magzatgyilkosságok ellen.

A lelki adoptálás lényege szerint Isten színe
elõtt tett ígéret, amelyben egy konkrét sze-
mély kötelezi magát, hogy kilenc hónapon át
(vagyis amennyi idõt átlagosan az anyaméh-
ben tölt a megfogant gyermek) mindennap
imádkozik egy veszélyben lévõ magzatért, va-
lamint azért, hogy ez az Isten által kiválasztott,
és egyedül Általa ismert gyermek megszület-
hessen, és születése után szeretetben és elfo-
gadva, törvényes családi körülmények között
nõhessen fel.

Az ígéret tárgyát képezõ imák: egy tized ró-
zsafüzér, egy megadott imádság a gyermekért
(napi ima), továbbá valamilyen önkéntes válla-
lás, amely tetszés szerint lehet pl. hetente egy
szentáldozás, böjt, önmegtagadás, küzdelem
valamely hibánk ellen, a Szentírás olvasása, val-
lási ismereteink elmélyítése, szentségimádás,
karitatív cselekedet, egyedülálló anyák vagy ne-
héz helyzetben élõ családok támogatása stb.

Az ígéretet tevõ nemcsak a magzat életéért
imádkozik, hanem egyben a szülõk, a csalá-
dok, a társadalom gondolkodásmódjának he-
lyes irányban történõ fejlõdéséért is. Mindez
mély hitet és áldozatkész, tiszta, önzetlen sze-
retetet feltételez, hiszen akik a lelki adoptálás-
ra vállalkoznak, olyan gyermekért imádkoznak
és hoznak különbözõ áldozatokat, akit nem is-
mernek, akit a földi életben sohasem fognak
magukhoz ölelni, aki az emberi fogalmak sze-
rint sohasem lesz az „övék”.

A lelki adoptálás elsõdleges célja egy konk-
rét gyermek életének megmentése imádság és
áldozathozatal által. További célja az Isten ál-
tal rendelt erkölcsi rend helyreállítása. Az ima
egyben engesztelés is a magzatgyilkosságok
égbekiáltó bûnéért. Hosszú évek tapasztalata
azt bizonyítja, hogy a lelki adoptálás a legha-
tékonyabb imaforma, amely segít feldolgozni
bûnük terhét azoknak a szülõknek, akik ma-
guk is elkövették ezt a bûnt. Imádság és aktív
segítség a magzatéletért a családok évében

ÍGY IMÁDKOZZA A KERESZTUTAT EGY ABOR-
TUSZRA ÍTÉLT MAGZAT

Ima az élet elfogadásáért • Legszentebb Szûz
Anya! Te, aki méhedben hordoztad Isten Fiát,
az Élet Urát, s az elsõ pillanattól kezdve gyengé-
den õrizted õt: nézz szeretettel minden nõre,
aki meghívást kapott az élet továbbadására. Esz-
közölj ki erõt és kitartást minden édesanyának,
aki váratlan vagy nem kívánt terhesség miatt ne-
hézségek között van. Eszközölj ki fényt és bátor-
ságot azoknak, akik kísértést szenvednek az élet
elutasítására, és bocsánatot azoknak, akik hagy-
ták magukat rávenni magzatuk megölésére. Se-
gíts bennünket is, hogy ne hagyjuk egyedül azo-
kat, akik ilyen okokból válsággal küzdenek, és
tégy bennünket Isten eszközeivé, azok számára,
akiknek még fel kell fedezniük az igazi szerelem
méltóságát és örömét. Ámen.
I. Jézust halálra ítélik • Szüleimet a testiség
kötötte össze. Mielõtt megszülettem volna, már
halálra ítéltek. Nem a szeretet, hanem az önzés
hívott az életre. Egyedül Isten szeret engem!
II. Jézus vállára veszi a keresztet • Anyám
megkapta a beutalót a kórházba. A meg nem
születettnek szégyenbélyegét viselem. Szüleim
átkoznak. Valaki talán imádkozik értem?!

III. Jézus elõször esik el a kereszttel • Az em-
berek manapság nem ismernek el hozzájuk
hasonlónak. Én csak egy nem kívánatos ter-
hességnek vagyok az esete. Egy baleset, me-
lyet könnyen ki lehet javítani. Csak Isten fogad
el engem egyedül!
IV. Jézus Édesanyjával találkozik • Nekem
nincs anyám, aki megsiratna. Én most egy asz-
szonynak a foglya vagyok, aki meg fog öletni.
Anyám talán soha nem ismerte az áldozatos
szeretetet. Azért dob el most magától. Iste-
nem, légy irgalmas édesanyámhoz!
V. Cirenei Simon segít Jézusnak vinni a keresztet
Nekem senki nem segít. Még az orvos is anyám-
nak ad érzéstelenítõt, hogy ne szenvedjen, ami-
kor engem megölnek. Uram! Már nem élnek
segítõ Simonok! Rád várok egyedül. Segíts!
VI. Veronika kendõjét nyújtja Jézusna • Senki
sem érzi, érti át tragédiámat? Miért olyan egy-
szerû, érdektelen eset az, hogy engem most
megölnek? Imáitok ezt meg tudná akadályoz-
ni! Kérlek benneteket erre!
VII. Jézus másodszor esik el a kereszttel •
Apukám kiszámolta, hogy mennyibe kerülnék
neki, ha élek. És mennyi gond... A halálom ol-
csóbb és kényelmesebb. Ezért meg kell hal-
nom. Talán a szülei tanították meg arra, hogy
így mérlegeljen? Így most nem érti, mit is je-
lent édesapának lenni: Azt, hogy a gyermeket
Istentõl el kell fogadni, és úgy nevelni, hogy Is-
tenhez majd vissza is térhessen! Istenem, bo-
csáss meg neki is!
VIII. Jézus szól a síró asszonyokhoz • Uram,
Jézus! A Téged sirató asszonyok halálodat
nem tudták megakadályozni. Az én halálomat
sem akadályozza meg senki és semmi. Iste-
nem! Most már csak végtelen irgalmasságodra
hagyatkozom!
IX. Jézus harmadszor esik el a kereszttel • En-
gem ejtenek. Családtervezés, túlnépesedés,
emberi tõrvetés... Nincs helyem, nincs kenye-
rem széles e világon! Meg kell halnom! Iste-
nem! Meddig tart még engem ez a Föld, mely
a legkisebbnek sem ad helyet? Miért akar tõ-
lem megszabadulni? Miért?
X. Jézust megfosztják ruháitól • Uram, Jézus!
Tõled elveszik ruháidat, nekem nincs is. Csak
bõröm van, melyet egy eszköz hamarosan
megragad és tép. Istenem, és én mennyire
reszketek ettõl!
XI. Jézust a keresztre szegezik • Uram, Téged
keresztre szegeznek. Engem darabokra szabdal-
nak, s megszámlálják részeimet, hogy fertõzést
ne okozzak! Istenem! Bocsáss meg hóhéraim-
nak, mert nem tudják, hogy mit cselekszenek!
XII. Jézus meghal a kereszten • Jézusom! Te
meghalsz, és én is nem sokára. Te ártatlan
vagy. Én is. Emlékezzél meg rólam az Örök
Élet Országában.
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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
Piegel János minden páros hét csütörtök, 9-12 fogtechnikus

A Bács-Kiskun Megyei Roma Ifjúsági Egye-
sület 2011. január 17-én támogatási szerzõ-
dést kötött a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség-
gel. A Társadalmi Megújulás Operatív Prog-
ram (röviden TÁMOP) keretén belül (projekt
azonosító szám: TÁMOP-5.1.1.-09/7-2010-
0005) megvalósítása során az egyesület célul
tûzte ki, hogy a 12 hónapos projektben, kép-
zési és foglalkoztatási céljai elérését követõen,
létrehozza a Mélykúti Roma Szociális Szövet-
kezetet. A célok elérésének két fõ pillére a 3
hónapos képzés és a 9 hónapos foglalkoztatás
volt, melynek következtében tizenketten er-
dészeti és egyéb munkavégzésre irányuló
kompetencia alapú képzettséget és közülük
öten közúti közlekedés C jármû kategóriájára
érvényes vezetõi engedélyt szereztek.  

A projektet követõen a megalakult szociá-
lis szövetkezet tagjainak célja, hogy olyan szö-
vetkezet részesei legyenek, mely tartósan
munkalehetõséget biztosít számukra – ezzel
biztosítva maguk és családjuk megélhetését,
valamint egy pozitív jövõkép kialakulását. Ho-
rizontális cél volt a foglalkoztatás kiterjesztése
(tevékenységi kör szerint és földrajzilag is),
munkalehetõség biztosítása a szomszédos te-
lepülésen élõ, hasonló helyzetben lévõ embe-
rek számára is.

A program 2012. január 31-én sikeresen
zárult. 

Roma Szociális Szövetkezet
A projekt a Európai Unió támogatásával, az Európai

Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
www.ujszechenyiterv.gov.hu
06 40 638 638

KÖSZÖNET
1% segítség, 100% szeretet! • Hálásan kö-
szönjük 2010. évi adójukból felajánlott 1%-ot,
mely 328.965.-Ft volt. A Önök által felajánlott
1%-ot a Mélykúti Egyházközségekért Alapít-
vány kuratóriumának döntésével megegyezõ-
en a gyerekek részére szervezett nyári táboro-
zásra és játékok vásárlására használtuk fel. 
Az Alapítvány adószáma: 18349221-1-03 
Az Alapítvány fokozata: közhasznú. 
Az Alapítvány számla száma: 
11732174 - 22720005 / OTP fiók, Mélykút 

Kérjük továbbra is nagylelkû, segítõ, jó
szándékú támogatásukat! Isten fizesse meg! 

A Mélykúti Egyházközségekért Alapítvány kuratóriuma

XIII. Jézus testét leveszik a keresztrõl • Jézu-
som, Te Anyád ölén holtan is megnyugodtál,
én csak teher vagyok, aki csak a lelkiismeretet
tudom nyugtalanítani. Én anyám ölében ezért
nem tudok megnyugodni. Uram! Valóban,
számomra nem létezik semmiféle ölelés?
XIV. Jézust a sírba helyezik • Jézusom! Téged
a sírba helyeznek, engem hulladékként égetnek
el. Én most már csak az utolsó ítéletre várok, és
akkor Isten elõtt szüleimet kell vádolnom gyil-
kossággal. Uram! Mégis irgalomért könyörgök,
hiszen izzik kis szívemben a Tõled kapott szere-
tetparázs. Engedd, hogy a Te Szeplõtelen Édes-
anyád lángra lobbantsa szüleim szívében a sze-
retetet, és megismerjenek téged, a Feltámadot-
tat, csak ez mentheti meg õket! Add Uram,
hogy átérezzék a szülõi szeretet fenségét és az
Istennel való teremtõ együttmûködés bensõ
örömét és felelõsségét! Így majd óvni fogják a
további magzatot, s õszinte bûnbánatuk bizo-
nyosan elnyeri Szent Szíved Irgalmát! Ámen.

(A KIRCHE BUNT St. Pöltener Kircherzeitungból.) 

„Az Úr hívott meg, mielõtt még születtem:
anyám méhétõl fogva a nevemen szólított...
Becses vagyok az Úr szemében, és Istenem az
erõm... „Elhagyott az Úr! Megfeledkezett ró-
lam!” De megfeledkezhet-e csecsemõjérõl az
asszony? És megtagadhatja-e szeretetét méhe
szülöttétõl? S még ha az megfeledkeznék is:
én akkor sem feledkezem meg rólad. Nézd, a
tenyeremre rajzoltalak... Magam szállok harc-
ba azokkal, akik ellened harcolnak, és én
mentem meg a gyermekeidet.”

Izaiás, 49, 1b...5b...15-16...25b

Aki többet szeretne tudni e lelkiségrõl, szí-
vesen, segítek. Illetve ezen a honlapon tájéko-
zódhatunk: www.lelkiadoptalas.org.

Bolvári Jánosplébános

ORVOSI ÜGYELET
06-77/460 088, 06-70/ 330 09 44

TALÁLT KERÉKPÁR
Tisztelt Mélykúti Lakosok! 

Értesítjük Önöket, hogy találtak egy kerék-
párt, amit mint talált tárgyat õrzünk a polgár-
mesteri hivatalban. A kerékpár felõl érdeklõd-
ni lehet a hivatal 13-as irodájában. 

Végel Sándorné

TÛZOLTÓSÁG, MEZÕÕRSÉG
elérhetõsége: 70/457-5372, Borsos Balázs
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Mélykúton születtem, 1959 január 10-én.
Itt, gyerekként megtapasztalhattam az össze-
tartozás és a szeretet légkörét. Az ott töltött
idõ tanított meg a kitartásra és a szorgalom-
ra... 9 éves voltam, amikor Szentendrére, a
festõk városába költöztünk. A város híres sok-
színû nemzetiségérõl, toleranciájáról, ami
megkönnyítette számunkra is a beilleszkedést.
Ekkor tudtuk meg azt, hogy lassan romló
izomgyengeségem van. Érettségi után a város-
ban találtam munkát, ahol a teljes járóképte-
lenségemig dolgoztam, közben tovább tanul-
tam, számítógép programozónak. 

Negyvenévesen kerültem Budapesten a Já-
nos Kórház Légzésrehabilitációs Osztályára,
ahol ma is élek. 1998. augusztus 19-én kómá-
ba estem, mert a légzést segítõ izmokat is
megtámadta az izomgyengeség. Gégemet-
szést hajtottak végre rajtam, s azóta
lélegeztetõgép ad levegõt... Az életem három
helyszínének sokat köszönhetek: Mélykúton,
gyermekként töltött 9 év adott annyi erõt,
Szentendrén, a mûvészetek városában, töltött

30 év adott annyi ihletet, Budapesten a János
kórház Légzésrehabilitációs Osztálya adott
annyi lehetõséget, hogy rajz (pasztell, szénce-
ruza) és festés (olaj, akril) töltik ki napjaimat. 

Igyekszem minél több témában készíteni
képeket: városképeket (fõleg Szentendre és
Mélykút), tájképeket, csendéleteket, ember-,
állatábrázolásokat és illusztrációkat. A család
gondoskodó, türelmes szeretetének köszön-
hetem, hogy szín- és a témavilág szempontjá-
ból még betegen is vidám tudtam maradni. A
sorsom visszaigazolta, hogy az életemnek
ilyen betegen is volt értelme, sõt talán éppen
ezért kezdtem el rajzolni és festeni... Több
mint 10 éve lélegeztetõgépen élek, de már 15
éve elkezdtem autodidakta módom rajzolni
és festeni, mikor az állapotom olyan rosszra
fordult, hogy nem tudtam menni és a keze-
met is csupán csuklóból tudtam mozgatni. Így
fel kellett adnom az addigi szakmámat. A ké-
pek készítése az utóbbi 15 évben az életem
célja és értelme lett. Az alkotás teszi teljessé és
boldoggá az életem, és segít a mindennapi

Doszkocs Zsuzsa realista, kortárs, auto-
didakta, naív festõmûvész, aki légzésbénult
és mozgássérült (izomgyengesége miatt gé-
pi lélegeztetést a Baba utcában kap) elõtte
Szentendrén élt. Állapota ellenére Mélykút
városban Díszpolgár lett és Honvédelmi
Minisztérium Nívódíjas.

Itt a tavasz! Gondolkodtam rajta milyen
sablonok is jutnak errõl eszembe.

Megújulás, szerelem, új lehetõségek… Mi-
lyen jó, lenne mindezt elérni. Sajnos ezeket
megkapni nem olyan egyszerû. Kevés annyi,
hogy tavasz van... Meg kell dolgoznunk érte.

Kell még hozzá egy csipetnyi bizalom. Ha
egymás szemébe nézünk, a nyíltság és õszinte-
ség tükrözõdjék vissza, mert ez nem csak a
szerelemben fontos. 

Szükség van összefogásra, amelynek alapja a
bizalom és a tolerancia, hogy átérezzük ember-
társaink gondjait, gondolatait. Emlékszem, még
rég, amikor Mélykúton éltünk, mennyi erõt
adott a családi, baráti összefogás, amikor kalá-
kában építették a családok a házaikat, hiszen
nem választotta szét õket a pártoskodás.

Ha a viszálykodás nem húzna száz embert
százfelé, könnyebb lenne kihasználni a lehetõ-
ségeket, mert a szorgalom és a munkabírás
adott a mélykúti emberekben.

A tavasz adta lehetõségek kihasználásához
kívánok minden jót az otthoniaknak!

Doszkocs Zsuzsa

Üzenet haza
„A világon mindig az a legszebb, ahol valamikor otthon voltunk” (Márai Sándor)

A világban zajló gazdasági társadalmi folya-
matok ma már nem segítik elõ a hagyomá-
nyos kisközösségek fennmaradását, sajátos ér-
tékeinek gazdagítását. A helyi közösségek és
kultúrák, amelyek eddig a társadalom alap-
egységét jelentették, mára háttérbe szorultak.
Sajnos ma a kulturális javak helyett csupán a
fogyasztói javak birtoklása jelent társadalmi
presztízst. Ma egyre mélyülõ identitásválság-

gal küzdünk, elbizonytalanodtunk, mint min-
den válságos, átmeneti korban. 

A mélykúti embert szülõvárosához sok
szál fûzi: a származás, a szülõk, a rokonok, a
gyermek- és az ifjúkor, a barátok, az itt töltött
szép és szomorú napok, az egykori iskola
vagy munkahely, a szerelem emlékei, a te-
metõk sírhalmai. Mindannyian részesei va-
gyunk ennek a közösségnek. Ebbe a körbe

tartoznak azok is, akik elszármaztak innen.
Egy új sorozatot szeretnénk útjára indítani
„Üzenet haza” címmel. Ez alkalmat adna ar-
ra, hogy azok, akik helyben élnek, megis-
merhessék az életük során a szülõhelyrõl el-
kerülõket, munkásságukat. A hazaüzenõk
soraiból talán erõt meríthetünk a hétköznapi
küzdelmeinkhez.

Börcsökné Kiss Erzsébet



9 2012. március Önkormányzati Tájékoztató 

problémákon fölülemelkedni. Mivel a sorsom
nehéz, szomorú és sötét, ezért igyekszem a
képeimmel pont az ellenkezõjét demonstrál-
ni. Így rám is visszahatnak az elkészült mûvek
vidám színei és nyugodt derûje. A szülõfalum
ezt az élni akarást és mûvészet iránti elkötele-
zettségem – pontosan nyolc évvel a kómába
esésem után! – 2006 augusztus 19-én Dísz-
polgári címmel jutalmazta. A Honvédelmi Mi-
nisztériumtól a „Buda visszavétele” címû fest-
ményemért 2007. november 7-én Minisztéri-
umi Nívódíjat kaptam. És mégis élni... Alapít-
vány tagja vagyok. Nyitott Kapu Alapítvány
tagja vagyok. 2008 évtõl a szigethalmi Irodal-
mi és Képzõmûvész Asztaltársaság tiszteletbe-
li tagja vagyok. 2009 évtõl az Országos Kép-
zõ- és Iparmûvészeti Társaság) tagja vagyok.
2009 évben a B-612 Kulturális Mûhely „Az
én Radnótim...” pályázatán Szegeden a
„Nem tudhatom...” címû vershez készült két
festmény a 3. helyet kapta. 2010-ben a Mû-
vészet és Kultúra Világa egyesület által szerve-
zett Nemzetközi „Kenyér” pályázat arany ok-
levelét kaptam a Kenyér útja festménysoro-
zatra (Búzamezõ, Aratás, Csendélet, kenyér-
rel). 2010 évben a „Ritka szépségek gyûjte-
ménye” pályázaton 1. helyezést kaptam az
Önarcképemért. 2011 évben a Mûvészet és
Kultúra Világa egyesület által szervezett Nem-
zetközi „Klímaváltozás a mûvészetben” pályá-
zat bronz oklevelét kaptam „A víz az úr” fest-
ménysorozatra. Sok közös és több mint húsz
önálló kiállítás van már mögöttem. Ami nem-
csak sikereket hozott, hanem sok barátot is! A
kiállítások és a képek sok embert hoztak kö-
zelebb hozzám, néhányan megszerettek, s
ezért, ilyen betegen is úgy érzem, sikerül bol-
dog, teljes és kiegyensúlyozott életet élni. 

A kómába esésem után, mikor az életem
kilátástalannak tûnt, akkor kezdtem el verse-
ket is írni: 

Istenem segíts engem, annyi gondon és bajon át.
Utam végén elérjem a megnyugtató Nirvánát! 
S ahogy a kagyló a mocsokból gyönyörû gyöngyöt ád.
Én is adhassak magamból, egy tiszta fényû csodát!

Doszkocs Zsuzsa:

TAVASZ
Itt van végre, megjött közénk, a boldog kikelet. 
A természettel minden ember együtt ünnepel. 
Zsendül a fû, kibújik az elsõ kis hóvirág.
Rügyezni kezdenek a gyümölcsfák és az
orgonák.

A csermely cserfesen csobogva fut-szalad
tova, 
Hisz elolvadt a téli hó, nem áll az útjába. 
Zúgva-zsongnak a bogarak föl-le a határban, 
S gyûjtik a szorgos méhek a mézet a kaptárba. 

A fecskék a hosszú útjuk után hazatérnek. 
A gólyák a háztetején vígan kelepelnek. 
A nap sugaraival meleget küld a földre. 
Az azúrkék ég színét szivárvány veszi körbe.

De ha a májusi fagy rátámad a világra, 
Hirtelen a sok virág a szirmait bezárja. 
Az állatok, s a bogarak dideregve fáznak, 
Az élõlények mindenhol a jó idõre várnak. 

A természetnek rendje, hogy megújul az élet, 
Ezzel biztatást adhat az emberi reménynek. 
Azt tanulhatjuk belõle, hogy újra kezdhetünk, 
Legyen ez a megújulás a közös ünnepünk! 

Budapest, 2002 ápr. 22.

KitTekintõ
A január 7-ei megalakulásunk óta sem tét-

lenkedünk a Kistérségi Ifjúsági Tanács (KIT)
tagjaival. Az április végéig tartó Új Hullám
projekt keretében tartandó programokat
igyekszünk megszervezni, ki-ki a maga tudá-
sának megfelelõen.

Január 21-én megtartottuk az elsõ ülést,
melynek keretében elkészült a KIT alapjait
tartalmazó Szervezeti és Mûködési Szabály-
zat. Az ülés további részében kisebb-nagyobb
viták alakultak ki a farsangi buli megrendezé-
se körül. De a fiatalok állták a sarat, és végül
megegyezésre jutottak a legtöbb kérdésben.

Egyik fontos eseményünk február 11-én zaj-
lott le, melyet a dél-alföldi régióban mûködõ
más ifjúsági szervezetek mûködésének megis-
merése végett szerveztünk meg. Utazásunk el-
sõleges célja, hogy a KIT tagjai megismerjék az
ifjúsági szervezetek mûködését, mit csinálnak
egy ilyen közösségben és milyen további lehe-
tõségek vannak számukra ezen a téren. 

Elsõ utunk Kecskemétre vezetett, ahol
megismerkedtünk a helyi ifjúsági klubbal. A
város központjában található Ifjúsági Otthon
pincéjében mûködtetik a Köz-tér nevû klu-
bot, mely délutánonként tart nyitva. Alacsony
küszöbû szolgáltatást nyújtanak, azaz bármi-
kor bárki betérhet hozzájuk és kötöttségek
nélkül kikapcsolódhat. Lehetõségük van a fia-
taloknak, hogy beszélgessenek, teázzanak,
csocsózzanak, társasjátékokkal játszanak, pó-
kerezzenek, vagy akár olvassanak, tanuljanak. 

Következõ megállónk Kiskunfélegyháza
volt, ahol a helyi Gyermek és Ifjúsági Önkor-
mányzattal (GYIÖK) találkoztunk. A GYIÖK fel-
építése hasonlít a települési önkormányzatoké-
hoz. A városban mûködõ iskolák márciusban
titkos szavazás útján képviselõket, valamint
polgármestert választanak egy évre. A felada-
tuk képviselni a városban a fiatalok érdekeit,
valamint programokat, koncerteket, fesztivá-
lokat szerveznek számukra.

Végül a Mórahalmán mûködõ Homokhát-
sági Kistérségi Gyermek és Ifjúsági Önkor-
mányzatot (HKGYIFÕ) látogattuk meg. A
HKGYIFÖ a kistérség településein mûködõ if-
júsági önkormányzatokat, valamint más ifjú-
sági szervezeteket tömöríti. A településekrõl a
lakosság számának arányában delegálhatnak
képviselõket, akik az elnöki tisztséget a soros
elnökség intézményének megfelelõen látják
el. A HKGYIFÖ feladatai hasonlóak a GYIÖT-
ével, azzal a különbséggel, hogy õk kistérségi
szinten látják el ezeket. 

Ez a tapasztalatcsere igazán hasznosnak bi-
zonyult, számos ötlettel, jó tanáccsal lettek
gazdagabbak a résztvevõ fiatalok. Számos új
ötlet született a látottak és hallottak alapján. 

Sári Diána

ANYAKÖNYVI HÍREK
Született: Burai Melissa Mirella anyja neve:
Kolompár Hajnalka
Meghaltak: Nagy István Mihály élt 77 évet,
Nagy Istvánné Gavlik Gizella élt 85 évet,
Sziráczki Zoltán élt 36 évet, Torma Kálmánné
Dora Rozália élt 79 évet, Kothenc Károly élt
60 évet, Burján Géza István élt 75 évet,
Berger Istvánné Kovács Terézia élt 60 évet,
Papp András élt 95 évet, Mikó Ferencné
Vlasits Etelka élt 86 évet

VÉRADÁS
Tisztelettel és szeretettel várunk minden vér-
adót és leendõ véradót 2012. március 8-án
(szerdán) 10 órakor a Mûvelõdési Házban tar-
tandó véradásra.



10Önkormányzati Tájékoztató    2012. március   

EGYESÜLETI HÍREK
A MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK 
MÉLYKÚTI EGYESÜLETÉNEK HÍREI

• EGYESÜLETI TAGDÍJ! A 2012-i évi tagdíjunk
változatlanul 1.000.- Ft. Befizetés elõtt kérjük,
hogy ügyfélfogadási idõben keressék fel egye-
sületi irodánkat.
• HAJDÚSZOBOSZLÓI CSOPORTOS GYÓGY-
ÜDÜLÉS! Idõpontja: november 11-18-ig. Je-
lentkezési határidõ: május végéig. Bõvebb in-
formációt jelentkezéskor adunk.
• A MÓRAHALMI ERZSÉBET GYÓGYFÜRDÕBEN
érvényes egyesületi tagkönyv felmutatása mel-
lett 10 alkalomra szóló kedvezményes bérlet
váltható 7.000 forintért, melyet hat hónap alatt
lehet felhasználni egyéni odautazással.
• EGÉSZSÉGMEGÕRZÕ TORNA kedden és
pénteken 17 órakor kezdõdik az Általános Is-
kola tornatermében.
• SZOBAI KERÉKPÁRT és kerekes járókeretet
kölcsönzünk tagtársaink részére. Igényeiket
ügyfélfogadási idõben várjuk.
• VÁSÁRLÁSI KEDVEZMÉNY! A JOZSMÁR BT
baromfi szaküzletében (Mélykút, Pacsirta u.)
2%-os kedvezménnyel vásárolhatnak egyesüle-
ti tagjaink. A kedvezményre jogosító utalványt,
a 2012-es tagdíjfizetést követõen adjuk át.
• SZJA 1%! Kérjük a Tisztelt adófizetõ polgá-
rokat, hogy személyi jövedelemadójuk 1%-
nak felajánlásával támogassák egyesületünket.
Adószámunk: 18343438-1-03. Köszönjük.

ELÉRHETÕSÉGEINK: 
6449 Mélykút, Petõfi tér 17.
Tel.: 77/460-010
E-mail: mmemelykut@t-online.hu
Honlap: www.mmemelykut.hu

az egyesület vezetõsége

A szennyvízhálózat és szennyvíztisztítás ki-
építését a 25/2002 (II.27) Kormányrendelet
alapján Mélykút 5468 lakos egyenérték alap-
ján a 2000-10000 LE kategóriába tartozik,
ahol a beruházást 2015. december 31-ig kö-
telezõen el kell végezni.

A megépítésre kerülõ szennyvízhálózat
a szennyvízcsatornával ellátott 
lakóegységek száma  . . . . . . . . . . . .2244 db,
a gerinccsatorna hossza  . . . . . . . .37 814 fm,
a bekötõvezeték hossza  . . . . . . . .25 170 fm,
átemelõk száma 9 db
valamint a szennyvíztisztító telep.
összes bekötések száma: . . . . . . . . . .2303 db
ebbõl lakossági bekötés:  . . . . . . . . . .2244 db
intézményi bekötés:  . . . . . . . . . . . . . . 26 db
vállalkozói bekötés:  . . . . . . . . . . . . . . . . 33 db

A települést 9 öblözetre osztották a geodé-
ziai felmérések alapján.

A csatornahálózat építéséhez KG PVC mû-
anyag csöveket terveztek, melynek kedve-
zõbb tulajdonságai a kõagyag csõvel szemben
például a kedvezõbb ár, sima felület, amely az
átfolyást biztosítja, a tisztító mûtárgyak terve-
zését vasbeton szerkezettel oldották meg.

A szennyvíztisztító telep bemutatása: a te-
lep tervezett helye a Mélykút külterület
0140/1 hrsz-ú ingatlan, a tisztított szennyvizet
gravitációsan a Kígyós fõcsatornába vezetik
bele. A telep terhelése 650 m3/nap, amelyet a
valós vízfogyasztási adatok és a lakos egyenér-
ték szám határozz meg. A beérkezett szenny-
víz elõbb mechanikai tisztításon, majd azt kö-
vetõen SBR technológiával történõ biológiai
tisztításon esik át.

A lakossági bekötéseket 1,2 m fenékmély-
ségbe tervezték, amelytõl el lehet térni, ha a ki-
csatlakozás ettõl mélyebb, mert a gerincveze-
ték mélysége 1,7–3,8 m között van. A tisztító-
nyílást a telekhatártól 1 m-re tervezték, a ké-
sõbbiek során ez lesz a szolgáltatási pont. A
mûanyag leágazó idomait a gerincvezeték épí-
tésekor folyamatosan helyezik el, a házi bekö-
tések vagy aknára, vagy 45° leágazó idommal a
gerincvezetékre történik. Felhívom a Tisztelt
Lakosság figyelmét, hogy bárki a saját ingatlaná-
ra vonatkozó bekötési terveket megtekintheti a
Polgármesteri Hivatal 13. számú irodájában
Bényi Józsefnél ügyfélszolgálati idõben. A be-
kötési pont meghatározását igény szerint mó-
dosítani tudjuk.

A burkolt utak helyreállítását sávos útjavítás-
sal tervezték, így a forgalmat a lehetõ legkisebb
mértékben zavarja. A csatorna fektetésénél a
munkaárok szélességét 1,2 m-ben határozták
meg, a munkák miatt 0,5 – 0,5 m szélességet rá
kell hagyni, így az útszakaszt 2,2 m-en javítják.

A beruházási költségek az alábbiak szerint te-
võdnek össze:
Csatorna hálózat beruházási költsége:
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 244 910 eFt
Szennyvíztisztító telep beruházási költsége:
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .612 786 eFt

Összes beruházási költség:
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 857 696 eFt
Egyéb beruházási költségek:
FIDIC mérnök:  . . . . . . . . . . . . . . .105 000 eFt
Nyilvánosság biztosítása:  . . . . . . . .12 000 eFt
Könnyvizsgálat:  . . . . . . . . . . . . . . . .3 500 eFt
Projekt menedzsment:  . . . . . . . . . .71 500 eFt
Mûszaki tartalék:  . . . . . . . . . . . . .142 500 eFt
Nettó beruházási költség: . . . . . .3 208 196 eFt

A beruházás finanszírozása az alábbi források-
ból tevõdik össze:
KEOP támogatási összeg:  . .2 514 974 767 Ft
Önerõ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .576 319 136 Ft
Ebbõl:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EU Önerõ Alap:  . . . . . . . . . . . .288 159 568 Ft
LTP megtakarítás:  . . . . . . . . . .200 503 310 Ft
Saját forrás:  . . . . . . . . . . . . . . .21 656 258 Ft
Beruházási hitel: . . . . . . . . . . . .66 000 000 Ft.

Az LTP megtakarítási forrás az ingatlanon-
ként megkötött szerzõdések összegébõl tevõ-
dik össze, amely 132,515 Ft. Akinek a megta-
karításán ennél kevesebb összeg gyûlt össze,
annak ki kell egészítenie, akinek pedig több,
az az említett összeg feletti résszel szabadon
rendelkezhet. A 132,515 Ft összeg a szolgál-
tatási pontig történõ kiépítés költségének (te-
lekhatártól számított 1 méter) lakosság által fi-
zetendõ költségét foglalja magába. A telekha-
táron belüli rákötés kiépítésének költsége a
projektbõl nem támogatható, mindenkinek
saját költségén kell kiépíteni.

A lakosság által fizetendõ szennyvízfo-
gyasztás díjának egyrészrõl a vonatkozó felté-
tele az, hogy a fizetendõ vízdíj és szennyvízdíj
összege nem lehet nagyobb, mint a lakosság
átlagbérének 3%-a, másrészrõl az határozza
meg, hogy a fenntartási idõszak alatt fedezze
a pótlási és mûködési költségek összegét. A
két tényezõ együttesen határolta be a fizeten-
dõ szennyvízdíj mértékét, és a díjmegállapí-
tásra vonatkozó díjpolitikát. A vízi közmû
szolgáltatásról szóló 2011. CCIX. Törvény
alapján ennek mértékét hatósági díjmegállapí-
tással határozzák meg, azonban a kialakult
gyakorlat szerint a mértéke a fizetendõ vízdíj
összegével közel azonos lesz. Jelenleg 2012.
január 1-jétõl a vízdíj mértéke: 260 Ft/m3, a
csatornadíj mértéke: 371 Ft/m3.

Kovács Tamás polgármester

SZENNYVÍZ-BERUHÁZÁSI PÁLYÁZAT

KÖSZÖNET
A Mélykúti Szederinda Népzenei Egyesület ne-
vében tisztelettel köszönöm a 2011. évben fel-
ajánlott SZJA 1%-ot. Egyben kérem az adófize-
tõ polgárokat, hogy ebben az évben is Egyesü-
letünk részére ajánlják fel jövedelemadójuk
1%-át, ezzel is segítve tevékenységünket.

Adószámunk: 18366288-1-03
Köszönettel: Sári Béla az egyesület elnöke
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FÉNYMÁSOLÁS
Szolgáltatásainkat fénymásolással bõvítettük.

Fenyõ Miksa Könyvtár 

Az Országgyûlés az utóbbi hónapokban a
szociális igazgatással kapcsolatos törvényeket
több ponton módosította. A lakosságot érintõ
legfontosabb változások:

Lakásfenntartási támogatás
Ezen ellátási forma már csak természetbeni el-
látásként igényelhetõ. Eszerint a kérelmezõ
közüzemi számlájába kerül átutalásra a támo-
gatás összege. A kérelemhez csatolni kell:
• ingatlan tulajdonjogáról és a lakás nagyságá-
ról  hitelt érdemlõ igazolás
• közüzemi számla, amelybe a támogatás fo-
lyósítását kéri
• a közös háztartásban élõk jövedelmérõl iga-
zolás illetve vagyonnyilatkozat

A közös háztartás alatt a törvény nemcsak
az ott élõket érti, hanem azokat is, akik az
adott lakcímen bejelentett lakóhellyel vagy
tartózkodási hellyel rendelkeznek.

A vagyon vizsgálatánál nézni kell a háztartás
tagjainak  tulajdonában lévõ  ingatlan, a föld és
a gépjármû értékét is. Ezek külön-külön számí-
tott forgalmi értéke nem haladhatja meg – jelen
szabályozás szerint – a 855.000 Ft-ot, illetve
együttes forgalmi értékük a 2.280.000 Ft-ot.

Aktív korúak ellátása
A törvénymódosítás értelmében ennek össze-
ge 2012. január 1-jétõl 22.800 Ft-ra csökkent.

A jogosultságot az önkormányzat évente
felülvizsgálja. A továbbfolyósítás feltétele 30
napos jogosultsági idõ megszerzése is. Ez
megszerezhetõ • közfoglalkoztatással •

munkaszerzõdéssel létesített munkavi-
szonnyal • egyszerûsített foglalkoztatás kere-
tében • önkéntes munkával.

Az önkéntes munkát a helyi GAMESZ kere-
tei között lehet végezni, ezen tevékenységért
munkabér, egyéb díjazás nem jár. Akik szeret-
nének ebben részt venni a Polgármesteri Hiva-
tal szociális ügyintézõjét kell felkeresniük.

A törvény elõírja a rendezett lakókörnye-
zet ellenõrzését. Ennek keretében a  kérelme-
zõ vagy jogosult által életvitelszerûen lakott la-
kás vagy ház és annak udvara, kertje, járdája
tisztán tartása írható elõ.

Közgyógyellátás
A törvénymódosítás értelmében 2012. január
1-jétõl az I.-II.csoportú rokkantak alanyi jogon
már nem részesülhetnek közgyógyellátásban.

Felhívjuk azoknak a figyelmét akik 2011.
december 31-én rokkantsági, baleseti rok-
kantsági nyugdíjban részesültek és az öregségi
nyugdíjkorhatárt 2011. december 31-ig betöl-
tötték, haladéktalanul keressék fel a polgár-
mesteri hivatalt. Az I.-II.csoportú rokkantság
alapján megállapított közgyógyellátásukat
meg kell szüntetni, mivel 2012. január 1-jétõl
már öregségi nyugdíjat folyósítanak számukra.

A módosítás az alanyi jogosultak körébe
beemelte a rokkantsági ellátásban részesülõ-
ket. Õk jövedelmi viszonyaiktól függetlenül
kérhetik a közgyógyellátás megállapítását
amennyiben havi rendszeres gyógyszerköltsé-
gük az 1.000 Ft-ot eléri. A kérelem a polgár-
mesteri hivatalban terjeszthetõ elõ.

A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTÕ VÁLTOZÁSOKRÓL VERÕFÉNY (RÉSZLET) 

Különös dolog történhetett tegnap délután,
amibõl én csak annyit vettem észre, hogy egy
rövid idõre kisütött a nap. Szépen ragyogott,
arcot simogatón, lelket melengetõn. Az em-
ber legszívesebben kigombolta volna a télika-
bátját, ha eszébe nem jut, hogy csalóka még
a jó idõ. 

Mára aztán minden kiderült. A tegnap dél-
utáni napsütés alaposan ráijeszthetett a mor-
gós kedvû fagyra, aki jobbnak látta, ha egy
idõre visszahúzódik jeges barlangjába. 

A levegõ tele van titokzatos illatokkal. Las-
san olvadnak és egyre fogyatkoznak a hófolt-
ok a fényben sütkérezõ domboldalakról,
messzire száll az éledõ föld és a zsendülõ zöld
fûszeres, tömény, jó szaga. A nap sincs már
egyedül. A virgonc kedvû déli szél segít neki
fölébreszteni a hosszú, téli álmát alvó termé-
szetet. Nem is kell a kalendáriumba pillanta-
ni, elég egy jó szippantás a langyos levegõbõl,
máris mindenki tudja, hogy március van,
hogy nemsokára megérkezik a tavasz! 

Legjobban persze a növények és a mada-
rak tudják. Nagy is a sürgés-forgás, zsongás-
bongás, készülõdés mindenütt!

Ténagy Sándor

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

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

FOTÓPÁLYÁZAT
Tisztelt Mélykútiak! A Mûvelõdési Ház fo-
tópályázatot hirdet Érdekes képek Mélykútról
címmel. Az önök által készített fényképekbõl
kiállítást szervezünk a Városnapi rendezvény
keretében.

Az elkészített fotókat folyamatosan gyûjt-
jük. Olyan fotókat várunk, mely bemutatja te-
lepülésünk mindennapjait. A képek készül-
hetnek digitális és hagyományos formában is. 

A pályázat március 1-jétõl augusztus 1-jéig
tart. Az elkészült képeket folyamatosan lehet
beküldeni a Mûvelõdési Házba vagy az alábbi
címre: e-mail:muvhaz.melykut@nidocom.hu

Az idei tél igazán megmutatta minden szép-
ségét, és ezzel együtt a teendõink is megsza-
porodtak. Hatalmas hótakaró borította az is-
kola udvarát is, ezért a gyerekek kényszerû-
ségbõl a szüneteket a tantermekben, folyosó-
kon töltötték.

Hívó szavunkra 2012. február 17-én édes-
apák, nagypapák, leendõ édesapák jelentkez-
tek, s önzetlenül ajánlották fel segítségüket,
munkagépeiket, hogy az udvarról elhordják a
töméntelenül sok havat. Olvadáskor a víz le-
hetetlenné tette volna az iskolaudvarban a
közlekedést, de ezzel a segítséggel sokkal ke-
vesebb problémát kell majd megoldanunk.

Ezúton mondunk köszönetet: Kiss Róbert
(Bács-Tak Kft „Manitou”), Bogdán Sándor
(mg. vontató), Szabó György (mg. vontató),
Kovács Zoltán (mg. vontató), Szataravics Lajos
(mg. vontató), Viszmeg Zsolt (mg. vontató),
Ördögh Zsolt (mg. vontató), vállalkozóknak
és munkatársaiknak, valamint Földes István-
nak és a közmunkásoknak, akik kétkezi mun-
kájukkal segítették a hóeltakarítást. Ez az ösz-
szefogás példaértékû: a felajánlások egy ré-
szét igénybe sem kellett venni, de a szándé-
kot mindenesetre köszönjük.

Az iskola tanulói és pedagógusai nevében: 
Sári Tibor igazgató

PÉLDÁS ÖSSZEFOGÁS
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„Mi így búcsúztattuk a telet” – képes beszámoló
ISKOLAI FARSANGI BÁL

TAVASZKÖSZÖNTÕ

Februárban, farsang felé
elkergetjük a telet,
bár szép volt a nagykarácsony,
fáztunk éppen eleget,
kérünk egy kis meleget!
Jelmezt öltünk, síppal-dobbal
lármázunk egy keveset,
hogy a hosszú, szürke álom
érjen véget, ha lehet,
s ne hozzon több hideget.
Így várjuk a langyos tavaszt
számláljuk a perceket,
reggel-este, napról-napra,
a kedvünk is kedvesebb,
ha az égbolt derûsebb. 

Pápai Ildikó

BUSÓJÁRÁS •  A TÁMOP-3.37-09/1 számú Mélykút Város Önkormányzat és Esély a hátrányos hely-
zetûeknek Közhasznú Alapítvány konzorciumának Add a kezed! – Esély Tanoda megvalósítása Mélykút vá-
rosában címû pályázat keretében kirándulást szerveztünk Mohácsra, a Busójárásra. A vidám télbúcsúztatás-
ról meséljenek a képek.

A projekt a Európai Unió támogatásával
az Európai Regionális Fejlesztési Alap

társfinanszírozásával valósul meg

ESÉLY
A HÁTRÁNYOS HELYZETŰEKNEK

KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY


