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Gondolatok halottak napjáról
Mindenszentek és halottak napja a halottakra

való emlékezés ünnepe. Megtisztítjuk a sírokat,
virágokkal, gyertyákkal díszítjük elhunyt szerette-
ink sírját. A november elsejei mindenszentek ün-
nepén és az azt követõ halottak napján az egyház
azokat a szenteket ünnepli, akik név szerint nem
szerepelnek a naptárban. A mindenszentek tulaj-
donképpen elõkészület, virrasztás a holtak emlé-
kéért. A halottak napja pedig megemlékezés a
holtak lelkérõl.

Különös napok ezek. Ilyenkor a hívõ és a hi-
tetlen ember egyaránt megfordul a temetõben.
Ha megkérdezzük a temetõbe látogatókat, hogy
miért van ez így, a legtöbben azt válaszolják: mert
így szokás. A tény az, hogy ezekben a napokban
mindenki találkozik valahogy a halállal. Találkozik
a gyermek, aki a legtöbbször csak azt érzékeli a
napból, hogy gyertyákat kell gyújtani a síroknál.
Találkozik a fiatal, aki a legtöbbször szívesebben
volna másutt, de valami szorongást és fojtogatót õ
is érez, ha nem is ismeri fel, hogy mi az. Találko-
zik halállal a középkorú ember, aki elvesztett hoz-
zátartozóit látogatja. S találkozik az idõs ember,
aki egyre többet gondol arra, vajon neki mennyi
ideje maradt még e földi létbõl.

Ilyenkor minden embernek eszébe jutnak el-
távozott szerettei, ismerõsei, barátai. Ez olyan
nap, melyet áthat a hit, a remény és a szeretet
mellett a szomorúság, a bánat is. Ezen a napon
visszatekintünk a múltba. Keressük emlékeinket,
felidézünk arcokat, érintéseket, hangokat, hangu-
latokat. Sok embernek csak egy újabb szomorú-
sággal és fájdalommal teli napot jelent, mely fel-
tép sebeket, emlékeztet az elmúlásra. De többek-
nek egy olyan napot is kell, hogy jelentsen, ami-
kor elõre nézünk és azon gondolkozunk el, hogy
hova is távoztak e földi létbõl szeretteink.

És valóban, ez a nap a lelkünkben a különbö-
zõ érzések felkavarodásának napja, mert a halot-
taink iránti szeretetünk és tiszteletünk felszínre
hozza lelkünkben a veszteséget, a szomorúságot,
a bánatot, ám ugyanakkor a vigasztalódást és a re-
ménységet is.

Az ünneplés és a gyász napjaiban a néma
könnyektõl a hangos zokogásig utat törhet magá-
nak az emlékezés, a fájdalom. Ahogy ápoljuk a sí-
rokat, ez önmegtisztító gesztussá is válik, kapcso-
latot teremtünk a múlttal. Azzal a múlttal, amely-

ben a szeretet örökkévalósága számít egyedül.
Meghatottság és tisztelet hatja át ilyenkor a lel-
künket. Emlékek kavarognak bennünk, régóta
nyomasztó, ki nem mondott gondolatok fogal-
mazódnak meg. Halottak napján kicsit megpihe-
nünk: megállunk és elgondolkodunk. Honnan
jöttünk? Hol állunk most? Hová tartunk? Mi lehet
azokkal, akik már nincsenek köztünk? És mi lesz
velünk? Milyen gondolatokkal áll az ember a sír
elõtt? Gróf Széchenyi István nagycenki nyughe-
lyének bejáratánál egy mondatot olvashatunk:
Voltunk, mint ti, lesztek, mint mi. A mondat kímé-
letlenül komor, de azt a sorsot fogalmazza meg,
amelyben mindannyian egyenlõk leszünk. Halot-
tak napján újra átéljük a gyászt, a veszteséget, a
kicsinységünket, a sebezhetõségünket. De ezek a
napok arra is tanítanak minket, hogy nem szabad
elfeledkeznünk az élõkrõl. Hogy nagyobb figye-
lemmel forduljunk a körülöttünk élõ emberekre

Ez az ünnep tanítson minket a szeretetre.
Nem az elméleti, általános szeretetre, amely keb-
lére öleli az egész világot, de a gyakorlatias, cse-
lekvõ szeretetre, amely azt vizsgálja: mit teszünk
és mit tudnánk még tenni családunkért, szerel-
münkért, barátainkért, munkatársainkért, ismerõ-
seinkért. Hogyan kerüljük ki a hamis illúzió csap-
dáját, amelybe oly könnyû beleesni, ha azt gon-
doljuk magunkról, hogy az egyetemleges szeretet
érzése jár át minket. Ha szeretünk mindenkit, aki
távol van, csak épp a közeliekkel nem jövünk ki.

Ne feledjük: akit szeretünk, annak minden
nap jár tõlünk egy jó szó és egy simogatás. Nem
kerül semmibe. De mindenki gazdagabb lesz tõ-
le, az is, aki adja, és az is, aki kapja. Halottak nap-
ján gondoljunk arra, hogy cselekvõen szeretni
csak az élõket lehet.

Hogy ma szeressük azokat, akik körülöttünk
élnek, mert csak addig tehetünk bármit is értük,
amíg velünk vannak, amíg élnek.

Kovács Tamás polgármester

MINDSZENT A FALUN
Falunk végén, Mindszent napján,
Kinn a régi temetõn –
Koszorú van minden fejfán,
S rózsa minden sírtetõn.

Egy napon egy esztendõbe’
Megemlékezés végett,
Kíséri a temetõbe
A szeretet a népet.

Imádkoznak, minden csendes …
– Nincs itt semmilyen lárma –
Kedvesénél az ifjú hitves,
Jó anyjánál az árva.

Kõkeresztnél ének hangzik,
Több száz férfi énekel:
– Bajtárs volt ki alant fekszik
Éneket is érdemel.

Szép sír odább, kicsi domb,
Körülötte leventék -
Térdelnek a gyepes hanton,
Nézik a naplementét …

A temetõ kapujánál
Magyarok nagyasszonya,
S Krisztus Urunk keresztje áll,
Elõtte özvegy édesanya. –

Kereszt elõtt visz el az út,
Két kis fia lépeget:
Viduljatok kicsi fiúk,
Imádkozik értetek!

Lement a nap, de világít
A hold és a sok gyertya:
Temetõnkbõl messze látszik
A rettentõ sok fejfa. –

Fényben úszó temetõnkre
Falevelek hullnak –
Fák könnyei sírtetõkre,
Még õk is búsulnak!

*
(Ott írtam meg én e verset.
Odakünn a temetõn –
Gyertyatenger fénye mellett,
Õszirózsás sírtetõn! …)

Írta: Bácskai István 
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I. Közoktatással kapcsolatos döntés:

Az új nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi
CXC. törvény (továbbiakban: köznevelési tör-
vény) rendelkezése szerint 2013. január 1-jé-
vel az állam gondoskodik – többek között – az
általános iskolai oktatás ellátásáról. A közne-
velési törvény kimondja, hogy a 3000 fõt
meghaladó lakosságszámú települési önkor-
mányzat gondoskodik az illetékességi terüle-
tén lévõ összes saját tulajdonában álló, az ál-
lami intézményfenntartó központ által fenn-
tartott köznevelési intézmény feladatainak el-
látását szolgáló ingó és ingatlan vagyon mû-
ködtetésérõl. A mûködtetés keretében a tele-
pülési önkormányzat saját forrásai terhére biz-
tosítja a köznevelési feladatok ellátásához
szükséges tárgyi feltételeket, továbbá az ingó
és ingatlan vagyon mûködtetésével összefüg-
gõ személyi feltételeket. A települési önkor-
mányzat e kötelezettsége alól gazdasági és jö-
vedelemtermelõ képességgel összefüggõ felté-
telek hiányában külön jogszabályban megha-
tározott módon mentesülhet. A vonatkozó
jogszabályi rendelkezések szerint a települési
önkormányzatoknak 2012. szeptember 30.
napjáig kellett nyilatkozni arról, hogy hogy a
rendelkezésre álló saját és átengedett bevéte-
lek terhére 2013. szeptember 1. napjától a
mûködtetést képesek-e vállalni. E rendelke-
zésre tekintettel a képviselõ-testület megtár-
gyalta tárgyi elõterjesztést, és úgy nyilatkozott,
hogy a Szvetnik Joachim Általános Iskola fel-
adatainak ellátását szolgáló- ingó és ingatlan
vagyon mûködtetését a következõ naptári év-
ben kezdõdõ tanévtõl, tehát 2013. szeptem-
ber 1-jétõl képes vállalni. 

II. Egyéb döntések:

A képviselõ-testület megvizsgálta a GAMESZ
igazgatójának festõ szakmunkás alkalmazása
iránti kérelmét és úgy döntött, hogy 2012. ok-
tóber 15-tõl határozatlan idõre az intézmény
engedélyezett létszámkeretét 1 fõvel megeme-
li, valamint pótfinanszírozást biztosít az  intéz-
mény részére az általános tartalék terhére. 

A képviselõ-testület a KEOP-1.2.0/09-11-
201-0039. számú Mélykút Város Szennyvíz-
csatornázási és szennyvíztisztítási beruházása
címû pályázat megvalósítása érdekében köz-
beszerzési tanácsadás nyújtása tárgyában kiírt
beszerzési eljárás nyertesének a PROVITAL
Fejlesztési Zrt-t nyilvánította. 

A képviselõ-testület az önkormányzati fel-
zárkóztatáshoz szükséges önfenntartást segítõ
gépek beszerzése, bel- és kültéri építõanyag
szükséglet biztosítása tárgyában közbeszerzési
eljárást indított. A Képviselõ-testület az eljárás-
ban a Közbeszerzési bírálóbizottság tagjainak
az alábbi  személyeket választotta meg: Ko-
vács Edit, a bírálóbizottság pénzügyi szakértõ-
je, Bényi József, a bírálóbizottság közbeszer-
zés tárgya szerinti szakértõje, Piegelné dr.
Csényi Magdolna, a bírálóbizottság jogi és
közbeszerzési szakértõje.  A bírálóbizottság
megbízatása az eljárás lezárásáig tart.

A képviselõ-testület döntött az állatpiac nyit-
va tartási idejének módosításáról . A döntés ér-
telmében 2012. október 1. napjától az állatpi-
ac minden hónap második szombatján 6.00 és
7.00 óra között kerül megtartásra. Itt hívnánk
fel a figyelmet arra, hogy a következõ év janu-
ár 1. napjától módosulnak az országos állat és
kirakodóvásárok, valamint az országos kirako-
dóvásárok idõpontjai is. Az országos állat és ki-
rakodóvásár minden év március és május hó-
nap második vasárnapján 6.00–12.00 óráig,
míg az országos kirakodóvásárok minden év
április, június, július, augusztus, szeptember és
október hónap második vasárnapján
6.00–12.00 óráig kerülnek megtartásra. A bú-
csúvásár idõpontja változatlan marad (minden
év augusztus 16-ai Joachim napot követi hétvé-
gén szombat 8.00 órától vasárnap 21.00 óráig).
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A tanácskozóterembõl jelentjük…
Mélykút Város Önkormányzat Képviselõ-testülete a 2012. szeptember 16. és 2012. ok-

tóber 15. közötti idõszakban egy alkalommal tartott képviselõ-testületi ülést. Az ülésen je-
len voltak: Kovács Tamás polgármester, Mikó Lászlóné alpolgármester, Földes István,
Fuszkó Attila, Kopcsek Tamás, dr. Márai László, Novák László és dr. Sztantics Péter képvi-
selõk. Az üléstõl távolt maradt Racsmán Richárd képviselõ. Az ülésen történt fontosabb
eseményeket az alábbiak szerint foglaljuk össze.

Mélykút Város Képviselõ-testülete soron következõ ülését november 27-én 14 órakor tartja a Városháza tanácskozótermében.

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

a Művelődési Ház és Fenyő Miksa Könyvtár a címen érhető el.www.konyvtarmelykut.hu

TISZTELT VÁLLALKOZÓK!
Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy lehetõség
van vállalkozásaik, termékeik, szolgáltatásaik in-
gyenes bemutatására reklámozására a Mélykút
Város hivatalos honlapján, a www.melykut.hu
weboldalon (képekkel, néhány mondatos be-
mutatkozás formájában). Amennyiben szeret-
nének élni ezzel a lehetõséggel, kérem, keres-
sék kollégámat, Bényi Józsefet az 77/ 560-001
telefonszámon a részletekkel kapcsolatban.

Kovács Tamás polgármester

KÉPVISELÕI FOGADÓNAP
Kovács Tamás polgármester: minden hétfõn
8.00–12.00-ig.
Mikó Lászlóné alpolgármester: minden csü-
törtökön 9.00–12.00-ig a Polgármesteri Hivatal
képviselõi szobájában, valamint a hét többi
napján munkaidõben a Mûvelõdési Házban.
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
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Mélykút Város Önkormányzatának több-
szörösen módosított 14/2007.(X.31) sz. rende-
lete foglalkozik a közterület használatról. A he-
lyi rendelet Mélykút város közigazgatási terüle-
tén található közterületekre tejed ki, kivéve az
országos illetve  a helyi közúthálózatba tartozó
közutakat, kerékpárutakat, gyalogutakat.

A közterület használatához bizonyos ese-
tekben engedély beszerzése szükséges pld.
árusító fülke, önálló hirdetõtábla elhelyezése
— építési munkával kapcsolatos állvány, épí-
tõanyag elhelyezése — mozgóbolti kereske-
delmi tevékenység folytatásához — kiállítás,
vásár, rendezvény céljából — mezõgazdasági
termény tárolásához.

Az engedély jogosultja köteles az igénybe
vett területet tisztán tartani. Plakátot, hirdetést
elhelyezni csak az erre a célra kialakított be-
rendezéseken, táblán lehet a tulajdonos vagy
kezelõ engedélyével.

A közterület használat engedélyezésével
kapcsolatos elsõfokú hatósági feladatokat
Mélykút Város Polgármestere látja el. Szükség
esetén az illetékes szakhatóság illetve a közmû
üzembetartójának hozzájárulását kéri az en-
gedély kiadásához.

A közterület használat engedélyezhetõ ha-
táridõ nélkül, illetve meghatározott idõre, eb-
ben az esetben  a közterület-használati díjat
egy összegben kell megfizetni az önkormány-
zat számlájára. A határozott idõre szóló enge-
dély az idõtartam lejárta elõtt legalább 15
nappal benyújtott kérelem esetén meghosz-
szabbítható. Ebben az esetben a tárgyévi díjat
a kérelem benyújtásakor, majd a tárgyévet kö-
vetõ január 15-ig kell megfizetni.

Nem kell közterület-használati engedély
pld. járda építése esetén a járda területének
elfoglalásához – hirdetõ-berendezés, cég- és
címtábla elhelyezéséhez, ha az a közterületbe
10 cm-en túl nem nyúlik be – magánszemé-
lyek számára építéshez szükséges anyagok,

szerkezetek 72 óránál rövidebb idõtartamú
elhelyezéséhez – 30 napot nem meghaladó-
an az üzemképes munkagépek közterületen
történõ elhelyezéséért.

Bizonyos esetekben nem adható közterület
használati engedély pld. az üzemképtelen vagy
használaton kívüli gépjármûvek, munkaeszkö-
zök, továbbá, fel nem használt építési és egyéb
anyag közterületen való tárolására – háztartási
vagy kommunális szemét közterületen történõ
tárolására – napraforgó, kukorica, mák, továb-
bá az 1 métert meghaladó nagyságúra növõ
növényi kultúrák ültetésére — árusító-szolgál-
tató épületek-pavilonok elhelyezésére a Petõfi
téren és az 55. számú fõközlekedési út átmenõ
szakasza mentén, a Fényes vendéglõvel szem-
ben lévõ saroktelek kivételével.

A közterület használatáért a helyi rendelet-
ben meghatározott mértékû díjat kell fizetni
pld. árusító fülke elhelyezése 100 Ft/m2/hó,
önálló hirdetõ berendezés 500 Ft/m2/hó, épí-
tési munkával kapcsolatos  állvány, építõanyag
50 Ft/m2/hó, mozgóárusítási tevékenység
1500 Ft/nap, mezõgazdaság termény tárolása
50 Ft/m2/hó.

Mentesülnek a közterület használati díj
megfizetése alól pld. a fegyveres erõk, fegyve-
res testületek, a rendészeti szervek, a mentõk,
továbbá a vízügyi szolgálat a létesítményei el-
helyezésére; a közmûvek  közérdekû létesít-
ményeik elhelyezésére.

A közterület használat közérdekbõl bármi-
kor megszüntethetõ, de ebben az esetben az
önkormányzat kártérítési felelõsséggel tartozik.

Árusító- és egyéb fülkék, pavilonok építé-
se esetén az engedélyesnek garanciát kell
adni arra, hogy az épület 3 éven keresztül
fennmaradhat.

Ha az engedélyes közterület használatát
meg kívánja szüntetni, köteles ezen szándékát
a hatóságnak bejelenteni.

Kovács Tamás polgármester

RENDELET A KÖZTERÜLET-HASZNÁLATRÓLTEINDUL A FÛTÉSI SZEZON
Otthonunk melegének megteremtése egyre na-
gyobb anyagi áldozattal jár. Családi költségvetés
nagy részét képezi ez az összeg (októberi hó-
naptól májusig). Tüzelési mód átállása okozhat
nem kívánatos szerencsétlen baleseteket. 

• Gázfûtésrõl való átállás fatüzelésre: gáztü-
zelés kéménye alumínium béléscsõvel van el-
látva, ha teljesen megszüntetjük a gáztüzelést, a
béléscsõ eltávolítását kell eszközölni, gázkazán
kemény nem alkalmas szilárd tüzelõanyagú
füstgáz bekötésére, füstgáz hõmérsékletre nincs
méretezve, 400 C fokon összerogyott.

• Ha van tartalék kémény, amire rá tu-
dunk kötni egy konvektort, kazánt, egyedi
kályhát, mindenféleképpen ellenõriztessük
használatba bevétel elõtt, mert az elõzõ hasz-
nálatból eredõ repedések, habarcstömítések
kivitelezési problémák, fagerendák falazása
cseréppel, él téglával, kilazulhatnak, kiégett
habarcstömítés kipotyognak védelem nélkül a
faszerkezet  hõhatás miatt kigyullad! A pad-
lástérben az égéstermék-elvezetõ berendezés
(Kémény) és tüzelõberendezések, kazán és
egyedi kályhák helységében gyúlékony anyag
tárolása szigorúan tilos! Közszolgáltatást köte-
lezõen igénybe kell venni! Valamint felhívjuk
azon lakástulajdonosok figyelmét arra a bal-
esetveszélyre, ahol lakásfelújítás során foko-
zott légzárású nyílászáró cserét hajtottak vég-
re és nyílt égésterû „B” típusú gázkészülékkel
fûtenek, a légcsere nélkül ezen típusú gázké-
szülékek üzemeltetése életveszélyessé válhat! 

Új törvényi szabályozásnak eleget téve
kollégáinknak ellenõrzés alá kell vonni min-
den tüzelõberendezés füstcsõbekötését, nyílt
égésterû tüzelõberendezések beállítását, ami-
rõl cégünknek nyilvántartást kell vezetni.

Tûzker Imp Bt. 
Jánoshalma Körösi Csoma utca 50. 
Telefon: 77/402-884
e-mail: tuzkerbt@t-online.hu 

A bácsbokodi önkormányzat meghívására
mélykúti kosárfonók, kézimunkázók és cukor-
virág készítõk állították ki termékeiket a Hõ-
sök terén szeptember 29-én megrendezett
„Vásárral egybekötött hagyományõrzõ ren-
dezvényen.”

A családosoknak, kicsiknek és nagyoknak
vásári forgatag, mesterség-bemutató, csuhé-
zás, agyagozás, lovaglás, Szent Mihály-napi
mesejáték óriásbábokkal kínált színvonalas
programot. A délután folyamán nemzetiségi
csoportok, ifjúsági fúvószenekar, a madarasi

ifjúsági Harmonika Zenekar lépett fel, az esti
jó hangulatról a Bergendy Együttes, valamint a
Póló zenekar gondoskodott.

A termelõi vásáron való részvételért köszö-
net illeti a mélykúti kiállító alkotókat: Tokodi
Gyulánét, Tokodi Györgyit, Mergl Györgynét,
Kapca Magdolnát, Ördögné Doszkocs Margi-
tot, Tubánszki Istvánt és Lázár Józsefnét, akik
munkáikkal méltón képviselték városunkat.
Köszönöm, és munkájukhoz további sok si-
kert kívánok.

Mikó Lászlóné alpolgármester

Mélykúti alkotók Bácsbokodon
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Idõsek világnapja
Az idõsek világnapja alkalmából október 14-én ünnepséget rendeztek a Mûvelõdési Ház-

ban. Kovács Tamás polgármester úr mondott ünnepi beszédet. Köszöntötte városunk jelenlévõ
legidõsebb hölgy és férfi lakóját. Novok Rostás László tanár úrnak gratulált a gyémánt diplomá-
jához. Az ünnepi mûsorban közremûködött a Bogge Night Team óvodás csoportja Pásztor And-
rea vezetésével; a 3.a osztály tanulói: Bessenyi Krisztián, Csák Jázmin, Görhöny Petra, Gömöri
Zsanett, Lázár Auguszta, Lóránt Dominik, Rudics Enikõ, Sere Bálint; Beszedics Dávid 2.b osz-
tályos tanuló; Kósa Dániel; a Mélykúti Hagyományõrzõ Asszonykórus Takács Lajosné vezetésé-
vel; Nacsáné Verus néni. A délelõtt finom ebéddel és baráti beszélgetéssel zárult.

KÖZHÍRRÉ TÉTETIK! 
AKI HALLJA, ADJA TOVÁBB!

Kedves Gyerekek! A Tündér Könyvtárosok
„Egy királynak hét gyermeke” címmel családi
mesevetélkedõre várnak benneteket szülei-
tekkel együtt november 24-én 14 órai kez-
dettel a Fenyõ Miksa Könyvtárban.

A könyvtárat erre a napra Meseországgá
változtatjuk. Lépjetek be velünk a mesék vilá-
gába, próbáljunk szerencsét a szegény le-
génnyel. Énekeljük a mesék népének dalait.

Ének, mese, tánc, vigasság!
A vetélkedõre legalább három fõs csapa-

tok jelentkezését várjuk. A csapatok lehetsé-
ges összetétele: apuka, anyuka, legalább egy
14 éven aluli gyerek, esetleg nagymama,
nagypapa, nagynéni.
Az idei vetélkedõre elolvasandó mesék: Egy
királynak hét gyermeke • Fótónfót király • Az
ördög kilenc kérdése
Elõzetes feladatok, amiért plusz pontot kap-
hattok: Válasszatok csapatkapitányt! Név-
adás: 10 pont. Válasszatok magatoknak vala-
milyen jelzést, amely a csapat összetartozását
fejezi ki (jelvény, öltözék, kitûzõ, stb.) 20 pont.
Csapat-névtábla kivitelezése 10 pont. Írjatok
mondókát, amely a csapat nevén alapul! Ta-
nuljátok meg! 20 pont

Jelentkezéseteket a 461-347-es telefonon
várjuk 2012. november 15-ig. Jó szórakozást,
jó felkészülést kívánunk!

Kelt Meseországban, a 2012. esztendõ
Mindszent havának 17. napján

Tündér könyvtárosok

ANYAKÖNYVI HÍREK
Születtek: Sárközi Máté Kevin an.: Galya
Szilvia; Sztanyik Luca an.: Börcsök Dóra
Meghaltak: Pásztor Béláné Doszpod Mária
élt 78 évet; Rasztik Józsefné Piukovics Terézia
élt 80 évet; Grizák József élt 57 évet;
Kothencz Mária élt  70 évet; Matus László élt
63 évet; Pásztor Józsefné Rác Erzsébet élt 84
évet; Mikó Gyuláné Dudás Erzsébet élt 64
évet; Zakupszki László élt 67 évet; Torma
Ferencné  Molnár Ilona élt 74 évet; Csányi
Andrásné  Mikó Mária élt 90 évet 
Házasságot kötött: Vasas Dávid és Kiss Viktória
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HASZNÁLTRUHA VÁSÁR
November 10-én (szombaton) 9:00-11:00 -ig
használtruha vásár lesz a Plébánia udvarán.

CARITAS HUNGARICA-DÍJ

Október 6-án Ft. Spányi Antal püspök, a Katoli-
kus Karitász elnöke és Ft. Écsy Gábor, a segély-
szervezet országos igazgatója Budapesten a Ma-
gyar Szentek Templomában Caritas Hungarica-
díj kitüntetést adott át Munkácsi Lajosnénak, a
Mélykúti karitász csoport vezetõjének, aki 20
éven keresztül Krisztus szeretetével önzetlenül
segített a rászorulókon Jézus tanítása szellemé-
ben: „…mert éhes voltam és ennem adtatok,
szomjas voltam és innom adtatok, vándor vol-
tam és befogadtatok, mezítelen voltam és fölru-
háztatok, beteg voltam és meglátogattatok, bör-
tönben voltam és fölkerestetek…” (Mt 25, 35-36)

VODICAI ZARÁNDOKLAT

„Máriához, drága Szûzanyánkhoz, tisztelettel já-
rulunk. / Õt dicsérje hangos énekével bizodalmas
szózatunk. / Mennyországnak szende királynéja,
magyaroknak kegyes Pártfogója, / Jóra térõ bána-
tos kebellel, lábaidhoz borulunk.”

Szeptember 29-én 18. alkalommal vitte a
mélykúti karitász csoport a Baja melletti
Máriakönnye kegyhelyre azokat az idõseket,
akik saját erejükbõl már nem tudnának eljutni.

Indulás 9 órakor volt Mélykútról, miután a
nehezen mozgó testvéreinket beszállították au-
tóval. A buszokon odafele a Szentolvasó imád-
kozása volt. Máriakönnyén találkoztunk a
kelebiaiakkal, a Mohács-szigetiekkel és velünk
utaztak Kisszállásról is. 

Odaérkezésünkkor köszöntöttük a Szûz-
anyát – úgy hangzott a szép énektõl a kegyká-
polna. Bolvári János plébános atya és Munkácsi
Lajosné, a karitász csoport vezetõje köszöntöt-
ték az ott lévõket, programismertetés volt és
praktikus, hasznos tudnivalók hirdetése.

Gyóntatás alatt az Idõsek Keresztútját imád-
koztuk, majd szentmise következett, benne a
betegek kenetének kiszolgáltatása. János atyá-
nak két segítõje volt, dr. Pribitek László atya
Kelebiáról és Bajáról Gál József atya, a Szent

Antal (Barátok) plébánia káplánja. Szentmise
után minden résztvevõ emléklapot kapott, me-
lyen a vodicai kegykép látható, Boldog Kalkut-
tai Teréz anya idézettel.

Szép, napsütéses, igazi õszi idõben – mely-
ben a természet ezernyi színben nyújtja csodás,
elkápráztató látványát – tudtuk megvendégelni
meghívottainkat a szokásos lakodalmas vajas-
kiflivel és teával.

Rövid beszélgetés és a források meglátogatá-
sa, a tanösvény végigjárása, valamint a kegy-
szobroknál való kérõ és hálaadó imák után ha-
rangszóval hívtuk litániára testvéreinket. Elkö-
szöntünk a kegyhelytõl, és buszokra szálltunk.
Lelkileg feltöltõdve, élményekkel gazdagabban
tértünk szerencsésen lakhelyünkre és ki-ki az
otthonába, legtöbben a szállítást vállaló testvé-
reink által.

Mindenkinek köszönet a szolgálatáért, aki
bármit is, a legkisebbet is tette, hogy probléma
nélkül lezajlódjon zarándoklatunk! Istennek
hála és Isten fizesse meg!

„Feltétel nélkül szeressétek a Szûzanyát, és
teljes szívvel bízzatok benne. Királynõnk és
Anyánk Szeplõtelen Szíve, Te légy mindig Jézus-
hoz vezetõ utunk! Jézus világossága és Jézus éle-
te legyen mindannyiunkban!” (Boldog Kalkuttai
Teréz anya)

Katolikus Karitász Mélykúti csoportja

KARITÁSZ HÍREK

TISZTELT FOGYASZTÓ!
Az Országgyûlés 2011. december 30-án

fogadta el a víziközmû szolgáltatásról szóló
2011. évi CCIX. Törvényt, ami számos vál-
tozást eredményezett a víz- és szennyvíz-
szolgáltatás területén. A változások nyomán
fogyasztók és szolgáltatók részére egyaránt
új, tisztább viszonyok teremtõdtek.

A törvény egyik fontos rendelkezése kap-
cán a kisebb szolgáltató cégek legfeljebb
2013. május 31-ig mûködhetnek. Emiatt a
Mélykút város területén eddig szolgáltató
ÉPTESZ Kft. Sem folytathat a továbbiakban
víziközmû szolgáltatási tevékenységet. A
meglévõ mûszaki létesítmények üzemelteté-
sét, a fogyasztók kiszolgálását 2013. január
1-jétól a törvény elõírásainak megfelelni tu-
dó BAJAVÍZ Baja és térsége Víz- és Csatorna-
mû Kft. veszi át. A változás a meglévõ mun-
kahelyeket nem veszélyezteti.

A BAJAVÍZ Kft. a szolgáltatás átvételét
követõen minden fogyasztóval új szolgálta-
tási szerzõdést fog kötni.

A BAJAVÍZ Kft. Szolgáltatási területén a
lakossági fogyasztók kéthavonta kapnak
számlát, melyek közül a január-február, jú-
nius-július és szeptember-október havi az
elõzõ fogyasztásokból becsült átlagszámla,
míg a március-április, július-augusztus és
november-december hónapokról a vízórák
leolvasásán alapuló számla készül. A fo-
gyasztónak lehetõsége nyílik a vízóra-állá-
sok bejelentésére is, amit minden páros
hónap 1-je és 20-a között tehetnek meg az
alábbi elérhetõségen:

Telefonon: 79/426-991
E-mailben: ugyfel@bajaviz.hu
Honlapon keresztül: www.bajaviz.hu
A mérõállás bejelentéshez a fogyasztás

helyének, a fogyasztó nevének és telefon-
számának bediktálása is szükséges.

A közületi fogyasztók havonta kapnak
számlát, õk a mérõállásokat minden hó-
napban a hó vége elõtt jelenthetik be.

Mûszaki hibabejelentésre az eddig meg-
szokott módon, vagy a BAJAVÍZ Kft.
79/426-991-es központi telefonszámán
lesz lehetõség.

Társaságunk a jövõben is elkötelezett
lesz abba, hogy Mélykút város víziközmû-
szolgáltatásának hosszú távú fejlõdése és
fenntarthatósága biztosított legyen. Bízunk
abba, hogy a BAJAVÍZ Kft szakmai közössé-
ge a jövõben hozzájárulhat a település cél-
kitûzéseinek eléréséhez.

Székelyhidi András ügyvezetõ igazgató

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



ÁDVENTI LELKIGYAKORLAT MÉLYKÚTON

A szokásos ádventi triduumot az idei évben
Wolowicz Ádám verbita atya vezeti Budapest-
rõl. Idõpontja: november 30., december 1-2.
(péntektõl vasárnapig)

• A Szent Joachim-templomban pénteken
és szombaton 17 órától gyóntatás, 18 órakor
szentmise. Vasárnap reggel 6 és délelõtt 9
órakor szentmise, alatta gyóntatás.

• A Szent Erzsébet-templomban vasárnap
10.30-órakor szentmise, elõtte gyóntatás.

Mindenkit szeretettel várunk!
Bolvári János plébános

ADVENT

Advent (várakozás) a keresztény kultúrkörben
a karácsonyt (december 25-ét) megelõzõ ne-
gyedik vasárnaptól karácsonyig számított idõ-
szak. A karácsonyi ünnepkör advent elsõ nap-
jával kezdõdik, és vízkeresztig (január 6-ig)
tart. Advent elsõ vasárnapja egyúttal az egyhá-
zi év kezdetét is jelenti.
Az adventi idõszak: Advent a karácsony (de-
cember 25.) elõtti negyedik vasárnappal – más
megfogalmazásban a Szent András apostol nap-
jához (november 30.) legközelebb esõ vasár-
nappal – veszi kezdetét, és karácsonyig tart. Ad-
vent eredete a 4. századig nyúlik vissza. VII.
Gergely pápa négyben határozta meg az adven-
ti vasárnapok a számát. 

Advent elsõ vasárnapja, a keresztény egyhá-
zi év elsõ napja mindig november 27. és de-
cember 3. közé esik.

A december 25. elõtti utolsó vasárnap ad-
vent negyedik vasárnapja, az azt megelõzõ
advent harmadik vasárnapja, és így to-
vább. 2006-ban azért volt érdekes advent ne-
gyedik vasárnapja, mert december 24-
ére esett, a legkésõbbi idõpontra, amely még
karácsony elõtt van, hiszen ez a nap kará-
csony elõestéje, vagyis szenteste (ebbõl követ-
kezik, hogy advent elsõ vasárnapja nem lehet
késõbb, mint december 3.).
Az idõszak neve: Az advent szó jelentése „eljö-
vetel”. A latin „adventus Domini” kifejezésbõl
származik, ami annyit tesz: „az Úr eljövete-
le”. A karácsonyt megelõzõ várakozás az eljö-
vetelben éri el jutalmát. Régebben egyes vidé-
keken „kisböjtnek” nevezték ezt az idõszakot.
Szokások
• Egyházi szertartások és szokások: A katolikus
egyházban advent liturgikus színe a lila (viola),
mely a bûnbánatot, a szent fegyelmet és össze-
szedettséget jelképezi. Advent harmadik vasár-
napján, örömvasárnap (gaudete vasárnap) az Úr
eljövetelének közelségét ünneplik; e nap liturgi-

kus színe a rózsaszín. Az egész idõszakban dísz-
telen a templomi oltár, az orgona szerepe pedig
az énekek kíséretére korlátozódik. 

Elterjedt szokás az adventi hétköznapo-
kon hajnali (rorate) misét tartani. E szertartáso-
kon különös hangsúlyt kap Szûz Mária tisztele-
te és a karácsonyi várakozás.

Ugyancsak adventhez köthetõk az ó-antifó-
náknak nevezett egyházi énekek. Nevük onnét
ered, hogy az „Ó!” felkiáltással kezdõdnek.
• Szentcsalád-járás: A szentcsalád-járás a 20.
század elejérõl származó katolikus szokás. A
hívek minden nap más házhoz visznek egy
a Szent Családot ábrázoló képet, és e képnél
imákat mondanak, s kisebb szertartásokat
mutatnak be. A népszokás arról a bibliai ese-
ményrõl emlékezik meg, amikor a gyermekét
váró Szûz Mária és Szent József Betlehem-
be érvén szállást kerestek maguknak.
Adventi koszorú: Adventkor a 19–20. szá-
zad óta szokás koszorút készíteni. Az adventi
koszorú õsét 1839-ben Johann H.
Wichern német evangélikus lelkész készítette
el: egy felfüggesztett szekérkeréken 23 gyer-
tyát helyezett el, melyek közül minden nap
eggyel többet gyújtott meg karácsonyig. 

Ma az adventi koszorú általában fenyõág-
ból készített kör alakú koszorú, me-
lyet négy gyertyával díszítenek. A gyertyák szí-
ne katolikus körökben lila, kivéve a harmadik
vasárnapra jutót, amely rózsaszín. A gyertyá-
kat vasárnaponként (vagy elõzõ este) gyújtják
meg, minden alkalommal eggyel többet. A vi-
lágító gyertyák számának növekedése szimbo-
lizálja a növekvõ fényt, amelyet Isten Jézus-
ban a várakozónak ad karácsonykor. Az ad-
venti koszorún mind a négy gyertya egyszerre
ég az utolsó vasárnapon.

Minden gyertya szimbolizál egy fogal-
mat: hit, remény, szeretet, öröm. A gyertyák
egyben a katolikus szimbolika szerint egy-egy
személyre vagy közösségre is utalnak:
• Ádám és Éva –  mint akiknek elsõként ígérte
meg Isten a megváltást (hit) • zsidó nép – aki-
nek megígérte, hogy közülük származik a Mes-
siás (remény) • Keresztelõ Szent János – aki hir-
dette Jézus eljövetelét, és készítette az utat az
emberek szívéhez (szeretet) • Szûz Mária – aki
megszülte a Fiút (öröm – rózsaszín gyertya).

Forrás: Wikipédia

A HIT ÉVE

XVI. Benedek pápa 2012. október 11-i kez-
dettel hirdette meg a világegyház számára a
hit évét, amely 2013. november 24-ig, Krisz-
tus király ünnepéig tart majd. Ennek idopont-
ja egybeesik a II. Vatikáni Zsinat megnyitásá-
nak ötvenedik, valamint a Katolikus Egyház
Katekizmusa kiadásának huszadik évforduló-
jával. A Szentatya ez alkalomból októberre
hívta a XIII. rendes püspöki szinódust. A világ
minden tájáról érkezo püspökök találkozójá-
nak témája: „Az új evangelizáció a keresztény
hit átadására”.

FRANCIAORSZÁGI ZARÁNDOKLAT
LOURDES, NEVERS, PARAY-LE-MONIAL

Idõpont: 2013. április 18-24-ig
Szállás: **/*** Hotelokban 
Ellátás: 6 reggeli, 6 vacsora, 1 ebéd
Utazás: Légkondicionált autóbusszal
Költségek: 505 Euro + 4000 Ft biztosítás +
belépõjegyek (kb. 50 Euro)

Részletes program a templomi hirdetõtáb-
lán és egyházközségünk honlapján olvasható!
(www.plebaniamelykut.shp.hu)

A zarándoklat lelki vezetõje Bolvári János
mélykúti plébános. Jelentkezéseket 2012. no-
vember 30-ig várjuk a mélykúti Plébánián.

Költségek befizetésének idõpontjai: I. rész-
let (300 Euro) 2012. november 30-ig. II. rész-
let és a biztosítás (205 Euro + 4000 Ft) 2013.
február 15-ig.

Információ: 06-77/460-125; 06-30/373-
9347; 06-70/387-0512

Egyházközségünk honlapjának elérhetosége:
www.plebaniamelykut.shp.hu
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EGYHÁZI ROVAT
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ÉPTESZ KFT. HIRDETÉSEI
• VÍZMÛ: Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a
Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testület-
ének 17/2007.(XI.28.) rendelete alapján 2008.
január 1-jétõl a vízszolgáltatásnál bevezetésre
került az alapdíj, mely független a vízfogyasztás-
tól. Az alapdíjat minden vízórával rendelkezõ
ingatlan tulajdonosa köteles megfizetni. Az
alapdíj megfizetése alól kizárólag a lakatlan in-
gatlan tulajdonosa mentesülhet abban az eset-
ben, ha a vízóráját leszerelteti. A mérõóra újbó-
li felszerelése esetén azonban a vízmérõ, vala-
mint 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) 6–20 óráig tartanak
nyitva. Temetõgondnok telefonszáma: 06-
30/245-5266 (Pásztor Mihály)
• SZIPPANTÁST lehet rendelni a 06-30/252-
5181, 06-20/978-6680 (Mayer László) tele-
fonszámon, illetve az ÉPTESZ KFT számán:
77/460-089, vagy személyesen az irodában
Mélykút Rákóczi u. 5. szám alatt. A szippan-
tás díja fordulónként bruttó 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 415 Ft
bruttó áron. Ha ebbe a zsákba gyûjtik a hulla-
dékot, a kuka ürítésekor ezt is elszállítják külön
díj felszámítása nélkül.

Dzsudzsák Mihály ügyvezetõ

A KÖNYVEK AZ ALÁBBI INTERNETCÍMEN
OLVASHATÓK:
WWW.SCRIBD.COM/MALUSTYIKJANOS

NÉGY KÖNYV

BÁCSBOKOD – BÁCSALMÁS, MÉLYKÚT – BAJA

A fenti útjelzõk Muity Sándor életének egy-egy
fontos állomására utalnak. A magyarországi fo-
gathajtás hajdani legendás alakja élete túlnyo-
mó részét szülõföldje közelében élte le, s sike-
rei (úgy is mint fogathajtó, úgy is mint tsz-elnök)
révén e vidékre vetült az ország (s nem túlzás:
a világ) figyelme az 1970-es években. Nagy kár,
hogy a politika az õ karrierjét is derékba törte,
s ezáltal vidékünk szegényebb lett egy prospe-
ráló szövetkezettel, valamint ezreket ide vonzó
lovassport rendezvényekkel.

Muity Sándor 1926-ban született Bács-
bokodon bunyevác családban. Akkoriban a fa-
lut három nemzetiség lakta: magyarok, néme-
tek és bunyevácok. Apja fodrász képesítése el-
lenére egyéni mezõgazdasági gazdálkodó volt,
anyja a ház körüli munkákat végezte és nevel-
te két gyermekét. 

A második világháború egyik mozzanata-
ként a német hadsereg 1941. április 6-án Ma-
gyarországon keresztül megtámadta Jugoszlávi-
át. A 14 éves Sándort ugyanez nap berendelték
honvédelmi munkaszolgálatra. Bácsbokod ha-
tárában erõdítési munkát végzett. Éjjel az egyik
õrszem tévedésbõl a munkásokra lõtt. Társa
belehalt sérülésébe. Muity Sándor a bajai kór-
házba került, ahol el kellett távolítani a bal sze-
mét. Ettõl fogva egy szemmel látta a világot,
ami még inkább értékesebbé teszi a fogathaj-
tásban elért eredményeit. 

Az elemi iskola után Kaposváron, Moson-
magyaróváron szívta magába a mezõgazdasági
ismereteket. Mit vitt magával szülõfalujából?
Talán azt, hogy a boldogulásért keményen meg
kell dolgozni; talán azt, hogy együtt tudnak él-
ni olyan emberek, akik különböznek egymástól
nemzetiségben, kultúrában, vallásban.

Az 1940-es évek közepén elõbb Zombor-
ban, majd Tompán, késõbb Bácsalmáson dol-
gozott mezõgazdasági vállalkozóként (elsõsor-
ban állattenyésztõként, de fuvarozással is fog-
lalkozott). Miután barátai rábeszélték, az 1950-
es éveket nagyrészt Fejér megye különbözõ ál-
lami gazdaságaiban töltötte, ahol szintén elsõ-
sorban az állattenyésztéssel kereste kenyerét.
Az évtized vége felé visszajött Bács-Kiskun me-
gyébe és a hosszúhegyi állami gazdaságban volt
középszintû vezetõ. Szenvedélyes vadász volt.
Errefelé is vadászott akkoriban a magyar politi-
kai vezetés számos prominens alakja: pl. Kádár
János, Losonczi Pál, Marosán György. Muity
Sándor elkísérte õket a vadászatokon. Beszél-
gettek, felfigyeltek rá. 1962-ben bácsalmási
vagy mélykúti tsz-elnökséget ajánlottak fel neki,
õ a mélykútit választotta. Bácsalmásra költözött
(felesége bácsalmási volt), s innen járt át napon-
ta Mélykútra, az Alkotmány tsz-be.

A TSZ-ELNÖK

A mélykúti Alkotmány Tsz az 1961-es évet
706 ezer forint mérleghiánnyal zárta, így rá-
szorult egy új szemléletû vezetésre. Nem csak
új elnököt, de új fõagronómust is kapott a tsz.
A következõ években három kisebb tsz is
csatlakozott, s ezáltal a 8.800 kh földterülettel
rendelkezõ Alkotmány-tsz Bács-Kiskun me-
gye legnagyobb mezõgazdasági termelõszö-
vetkezete lett. Számos újítást vezettek be, né-
melyiket az országban elõször. A legnagyobb
horderejû vállalkozás a gyümölcs és szõlõtele-
pítés volt. Ez igen jelentõs vissza nem téríten-
dõ állami támogatással járt, mely azt eredmé-
nyezte, hogy olyan területekre is telepítettek,
ahol végül is nem lehetett gazdaságosan ter-
melni. Ennek eredményeként az Alkotmány
tsz-ben volt Magyarországon a legnagyobb te-
rületen gyümölcsös és szõlõ. A bort helyben,
Budapesten és a Balaton körül több helyen is
árulták. Lótenyészetébe külföldrõl is jöttek vá-
sárolni. Nem túlzás azt állítani, hogy az 1960-
as évek végén, az 1970-es évek elején a mély-
kúti Alkotmány-tsz az ország egyik legjobban
gazdálkodó, és legjobban sztárolt tsz-e volt.
Számos lelkendezõ újságcikkben ecsetelték a
mélykúti csoda titkait. A tsz az országban
egyik elsõként kapott rá a melléküzemágban
rejlõ lehetõségre. A tsz Magyarország 27 tele-
pülésén (Baja, Budapest, Vác stb.) 148 vállal-
kozóval állt kapcsolatban; akik forgácsoló, csi-
szoló, galvanizáló; gomb, csat, fémtömegcikk
készítést stb. munkákat végeztek. Pontosab-
ban: végeztettek, mert mint utólag kiderült, a
felvállalt munkát továbbadva tulajdonképpen
alvállalkozókkal végeztették el. Ezáltal egy
olyan bonyolult hálózat jött létre, melyben az
Isten is alig igazodott ki: ki, kinek, miért, men-
nyit fizetett; s fõleg: kinek, mennyit is kellett
volna adózni? 
Folytatjuk

Dr. Rausz József

Muity Sándor fogathajtó (1926-1988)
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EGYESÜLETI HÍREK
• EGÉSZSÉGMEGÕRZÕ TORNA 10-es turnu-
sokban – kedden és pénteken 17 órakor az Ál-
talános Iskola tornatermében folyamatosan
mûködik. Új résztvevõket is szeretettel várunk!
• SZOBAI KERÉKPÁRT és kerekes járókeretet
kölcsönzünk tagtársaink részére. Igényeiket
ügyfélfogadási idõben várjuk. 
• MÓRAHALMI ERZSÉBET GYÓGYFÜRDÕBEN
érvényes egyesületi tagkönyv felmutatása mel-
lett 10 alkalomra szóló kedvezményes bérlet
váltható 7.500 forintért, melyet hat hónap alatt
lehet felhasználni egyéni odautazással. 
• VÁSÁRLÁSI KEDVEZMÉNY! A JOZSMÁR BT
baromfi szaküzletében (Mélykút, Pacsirta u.) 2
%-os kedvezménnyel vásárolhatnak egyesületi
tagjaink. A kedvezményre jogosító utalványt, a
2012-es tagdíjfizetést követõen adjuk át.
• KEDVEZMÉNYES KÖTELEZÕ BIZTOSÍTÁS!
Egyesületi tagjaink részére kedvezményes gép-
jármû kötelezõ felelõsségbiztosítást tudunk
ajánlani. Részletek egyesületi irodánkban.
• EGYESÜLETI TAGDÍJ! A 2012-i évi tagdíjunk
változatlanul 1.000.- Ft. Befizetés elõtt kérjük,
hogy ügyfélfogadási idõben keressék fel egye-
sületi irodánkat. 
• ÖNKÉNTESEK FOGLALKOZTATÁSA! Egyesü-
letünk bekapcsolódott a regisztrált önkénte-
sek foglalkoztatásába. Ez ügyben bõvebb tájé-
koztatást egyesületi irodánkban tudunk adni. 
• KÉRÉS! Tisztelettel kérjük mindazon el-
hunyt tagtársaink hozzátartozóit, hogy az el-
halálozás tényét szíveskedjenek egyesületi iro-
dánkban jelezni, hogy tagnyilvántartásunkban
rögzíteni tudjuk.
• SZÍNHÁZI LÁTOGATÁS! Kirándulást szerve-
zünk Budapestre december 22-én (szom-
baton). Indulás reggel 7-órakor. Program: ka-
rácsony elõtti bevásárlási lehetõség egy nagy-
áruházban. 15-órától a Budapesti Operett-
színházban a Csárdáskirálynõ c. nagyoperett
megtekintése. Tagoknak 3.000 Ft, kívülállók-
nak 4.500 Ft (útiköltség, belépõjegy) Jelentke-
zéseket december 13-ig várjuk!
• SZOLGÁLTATÁSAINK: Ügyintézés, tanács-
adás, klubfoglalkozások, elõadások, kirándulá-
sok és kedvezményes szolgáltatások szervezése,
vérnyomásmérés, gyógytorna, gyógy-üdültetés,
szobai kerékpár és gyógyászati segédeszközök
kölcsönzése, beszerzése, könyvet-házhoz prog-
ram, ingyenes Internetes szolgáltatások.

Az adott feltételek fennállása esetén a kö-
vetkezõ támogatások ügyintézésében tudunk
tagtársaink segítségére lenni: Fogyatékossági tá-
mogatási kérelem • Parkoló kártya igénylése •
Lakás-akadálymentesítési támogatás • Gépjár-
mû-szerzési és átalakítási támogatás • Méltá-
nyossági nyugdíjemelési kérelmek • Gyógyszer
és segédeszköz támogatási kérelmek • Gyógy-
ászati segédeszközök igénylése

Elérhetõségeink: 
6449 Mélykút, Petõfi tér 17.
Tel.: 77/460-010
Mobil: 06-70/387-0512

E-mail: mmemelykut@t-online.hu
Honlap: www.mmemelykut.hu
Ügyfélfogadás: szerda 14–17, csütörtök 9–12

FONTOS VÁLTOZÁS!
Tájékoztatjuk az érintett személyeket, hogy az
eddigi ún. „7 pontos” súlyos mozgáskorlátozott-
ságot igazoló orvosi szakvélemény érvényességi
ideje 2012. december 31-i nappal lejár, még
akkor ha az véglegesként volt megállapítva. Az
1/2012. (III.30.) Kormány rendelet új jogosultsá-
gi fogalmat, vizsgálati és igazolási rendszert ve-
zetett be, amely szerint, a „közlekedõképesség
súlyos akadályozottságának” minõsítését
a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal
(NRSZH) jogosult elvégezni. 

Közlekedõképességében súlyosan akadályo-
zott személynek minõsülnek az új szabályok
szerint, a következõ személyek:
• akiknek mozgásszervi részkárosodásának oka
a csont, izület, izomrendszer sérülése vagy,
• idegrendszeri károsodás (pl. gyermekbénulás,
sclerosis multiplex, agyi oxigénhiányos állapot
miatt bekövetkezett központi idegrendszeri sé-
rülés, egyéb, a központi idegrendszert érintõ sé-
rülések, traumák, betegségek) miatt felsõ végta-
gi részkárosodása áll fenn, vagy
• idegrendszeri károsodásból eredõ járás-zava-
ra van, vagy
• alsó, illetve felsõ végtagi perifériás keringési
károsodás (érrendszeri betegség) miatt részkáro-
sodása van, vagy
• az elõzõ a -d pont szerinti károsodások közül
két, vagy többfajta károsodása is fennáll, és az
elõzõekben felsorolt valamelyik károsodás hatá-
sának következtében részkárosodása eléri, vagy
meghaladja a 40 % ot és közlekedõképessége
emiatt súlyosan nehezített.

Tekintettel arra, hogy a NRSZH által kiadott
szakhatósági vélemény, több kedvezmény
igénybevételére is felhasználható, annak erede-
ti példányát meg kell õrizni, és a különbözõ
kedvezmények igényléséhez hatóság által hite-
lesített másolatokat célszerû felhasználni.

A fentiekben ismertetett „közlekedõképes-
ség súlyos akadályozottságát” tanúsító igazolást
csak azoknak kell beszerezniük, akik mozgás-
szervi állapotuk alapján nem részesülnek fogya-
tékossági támogatásban, vagy 18 éven aluli sze-
mélyként nem részesülnek magasabb összegû
családi pótlékban.

Akik mozgássérültségükre tekintettel jogosul-
tak fogyatékossági támogatásra, illetve 18 év
alatti személyként magasabb összegû családi

pótlékra, azok a személyek, a korábbi igazolá-
sok bemutatása alapján igényelhetik a lakás aka-
dálymentesítési támogatást, a parkolási enge-
délyt, illetve a jármûszerzési támogatást az
egyéb feltételek fennállása esetén.

A 2011. június 30. napja elõtt kiállított „7
pontos” háziorvosi igazolások, amennyiben ér-
vényességi idejük nem korlátozott, 2012. de-
cember 31. napjáig még felhasználhatók lakás
akadálymentesítési támogatás, illetve parkolási
engedély igényléséhez, illetve lejárt parkolási
engedély meghosszabbításához.

2013. január 1-tõl kezdõdõ adóévben – a
fogyatékossági támogatás és a 18 év alatti sze-
mélyek magasabb összegû családi pótlékára jo-
gosító szakvéleménye mellett – már csak az új
szakvéleménnyel lehet kérni a gépjármû adó-
mentességet is. Ettõl az idõponttól kezdve a „7
pontos” háziorvosi igazolásokat – még ha végle-
gesek is – nem fogadják el a hivatalok. Az elõzõ
években megállapított gépjármû adókedvez-
mények érvényüket vesztik.

A vizsgálat kéréséhez be kell csatolni a moz-
gásszervi állapotra vonatkozó korábbi orvosi
szakvéleményeket – pl. a mozgásszervi állapot
leírását tartalmazó kórházi zárójelentéseket,
szakorvosi leleteket, illetve 2012. december 31.
napjáig még felhasználható a 2011. június 30.
napjáig kiadott korábbi „7 pontos” háziorvosi
szakvéleményt. A „közlekedõképesség súlyos
akadályozottsága” minõsítés kérelmét be lehet
nyújtani a Jánoshalmi Okmányirodában, a Pol-
gármesteri Hivatal 10. számú irodájában, vagy
egyesületünknél. (Kérelem nyomtatvány letölt-
hetõ: www.mmemelykut.hu) Bõvebb informá-
cióval és a kérelem kitöltésének segítésével ügy-
félfogadási idõben várjuk az érintetteket.

MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK FELSÕ-BÁCSKAI KUL-
TURÁLIS TALÁLKOZÓJA
Szeptember 30-án rendeztük meg az idei regi-
onális találkozót, melyre több településrõl ér-
keztek vendégek. Szabó József egyesületi elnök
köszöntõje után Kovács Tamás polgármester és
Szakály József MEOSZ fõtitkár nyitotta meg az
ünnepséget. A fellépõ csoportok és vendégek -
Bajáról, Bácsalmásról, Kiskunhalasról, Jánoshal-
máról, Kisszállásról és Bátmono-storról érkez-
tek. Egyesületünk tagjai is nagyszámban megje-
lentek és a mûsorban is képviseltettük magun-
kat. A színvonalas mûsort követõen jólesett a fi-
nom ebéd, a kötetlen beszélgetés és mulatság.

Köszönettel tartozunk támogatóinknak: Fel-
sõ-Bácskai Önkormányzatok Szövetsége, Mély-
kút Város Önkormányzata, Gondozási Köz-
pont, Rékasi László és Rékasi Lászlóné,  Báics Er-
nõ, Kiss István (Magellán Rendezvényközpont).

Képeink a rendezvényen készültek.
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BURSA-PÁLYÁZAT
Az Emberi Erõforrások Minisztériuma az idei
évben is kiírta a Bursa Hungarica Felsõoktatá-
si Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot a fel-
sõoktatási hallgatók számára. Az ösztöndíjpá-
lyázathoz való csatlakozási szándékát Mélykút
Város Képviselõ-testülete is kifejezte. 

A pályázatok benyújtása az eddigi évektõl
eltérõen alakul:A pályázóknak az EPER-Bursa
rendszerben a pályázat benyújtását megelõzõ-
en regisztrálniuk kell magukat. Ezt követõen a
pályázati ûrlapot kitöltve, a szükséges mellékle-
tekkel együtt kell leadniuk a polgármesteri hiva-
talba. A pályázati ûrlap és a szükséges mellékle-
tek listája Mélykút város honlapján elérhetõ.  
A benyújtás helye: Polgármesteri Hivatal 17.
sz. irodája. A pályázat benyújtásának határide-
je: 2012. november 23.

Kopcsekné dr.Dora Éva fõtanácsos

KUTYAKIKÉPZÕ PÁLYA

Egyesületi tagok részére 2012. szeptember
15-tõl minden szombaton 9.00–19.00 óráig
használható a sportkutyás kiképzõpálya
(Mélykút, Kossuth utca). 
Honlap: www.bullandmastiffclub.hu

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

TÛZOLTÓSÁG, MEZÕÕRSÉG
elérhetõsége: 70/457-5372, Borsos Balázs

A DÉMÁSZ TELEFONSZÁMAI
Általános kék szám (CALL CENTER): 06-40-
82-22-82 • Hibabejelentés: 06-40-82-20-00 •
Mérõállás bejelentése: 06-80-82-81-80
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Idén 10. alkalommal rendezte meg a Mû-
velõdési Ház a Nagycsaládosok Mélykúti
Egyesületével közösen a hagyományos szüreti
felvonulást szeptember 22 –én.

A délután folyamán 12 gumiskocsi és több
fiáker szállította a fellépõ csoportokat a város
utcáin. Öt megállóhelyen szeretettel várták és
kínálták a gyerekeket és felnõtteket étellel,
itallal, a fellépõ csoportok pedig mûsorukkal
hálálták meg a szíves fogadtatást.

Este az egyesület vacsorával kínálta a felvo-
nulás résztvevõit, majd a jó hangulatról a dél-
után is közremûködõ zenekar gondoskodott.

Köszönetünket fejezzük ki: Molnár József-
nek, a helyi és vidéki fogatosoknak, a fellépõ
csoportoknak (Anna tánccsoportnak, a Szeder-
inda Citerazenekarnak, a Mélykúti Asszonykó-
rusnak, a felnõtt néptánccsoportnak, a Terno
Trajo kisebbségi együttesnek és a gyerek tánc-
csoportnak, a zenekar tagjainak (az õket szállí-
tó jármû vezetõjének, Mikó Ferencnek), Sári
Balázsnak, az idei „Bográcskirály” fõzõverseny
gyõztesének a finom vacsoráért, a megállóhe-
lyek vendéglátóinak: Mélykút Város Önkor-
mányzatának, a Gondozási Központnak, a
Pikkoló sörözõnek, a Széchenyi és Árpád utca
lakóinak, a nyugdíjas kluboknak, valamint
mindazoknak, akik bármilyen módon hozzájá-
rultak a rendezvény sikeréhez.

Mikó Lászlóné mûvelõdésszervezõ

Szüreti felvonulás képekben


