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A Mélykúti Víziközmű Társulat 
tájékoztatója

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Tisztelt Mélykúti Polgárok! 

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy 2018. február 28. napjára 
a Víziközmű Társulat küldöttgyűlést hív össze. Amennyiben a küldöttek 
megtisztelnek bennünket és Önöket is azzal, hogy elfáradnak a gyűlésre 
(és ezzel határozatképes lesz a küldöttgyűlés és megfelelően dönt), akkor 
elkezdhetjük a csatornázás bekötéséből származó pénzösszegek vissza-
fizetést. Amennyiben nem lesz határozatképes a küldöttgyűlés, sajnos, 8 
nap múlva ismét meg kell kísérelnünk annak összehívását. 

Tájékoztatom továbbá a Tisztelt Lakosságot, hogy minden Ügyfelünket 
levélben értesítjük a teendőkről. A leveleket a csatornázott utcák abc sor-
rendjében fogjuk kiküldeni (elsőként az Ady Endre utcában lakók, majd az 
Arany János utcában lakók… stb. legvégül a Zöldfa és a Zrínyi utcában la-
kók kerülnek sorra). Kérem a Tisztelt Lakosság szíves türelmét: amíg nem 
kapták meg az értesítő levelet, addig nem áll módunkban a visszafizetést 
kezdeményezni. Felszólítom a türelmetlenkedőket, hogy soron kí-
vüli kifizetésekkel kapcsolatban ne forduljanak az irodához, mert 
nem fogunk tudni kivételt tenni. 

Amennyiben Ön megkapta értesítő levelünket, kérem, ügyfélfogadási 
időben fáradjon be a Víziközmű Társulat irodájába. Kérem továbbá, hogy 
minden esetben hozza magával a személyi igazolványát és bankszám-
laszámát. (A bankszámlaszámot kérjük bankszámla kivonaton, vagy 
hivatalos banki igazoláson behozni, mert bemondásra vagy papírra leírt 
bankszámlaszámot nem áll módunkban elfogadni.)

Tájékoztatom, hogy kizárólag a kiértesített személy intézheti a  �

visszafizetést.
Amennyiben a kiértesített személy akadályoztatva van és szemé- �

lyesen nem tud az irodában megjelenni, kizárólag hivatalos meg-
hatalmazással megbízott személy járhat el az ügyében. (Megha-
talmazási nyomtatvány átvehető az irodában.) 
Amennyiben a kiértesített személy elhunyt, kérem, az örökösök a  �

hagyatékátadó végzéssel fáradjanak az irodába.
Amennyiben az ingatlant időközben eladták, az adásvételi szerző- �

déssel együtt fáradjanak be az irodába.

Tájékoztatom, hogy csak jogilag tiszta szerződéseket fizetünk vissza. 
Ha valakinek valami probléma merül fel az elszámolásával kapcsolatban, 
kiértesítjük, viszont a probléma elhárításáig nem tudjuk a visszafizetést 
elindítani. 

Felhívom azoknak az Ügyfeleknek a figyelmét, aki 2017. január 01 - 
2017. december 31. közötti időszakban kötöttek rá a szennyvízhálózatra, 
feltétlenül keressék fel ügyfélszolgálati irodánkat. 

A felmerülő problémákkal kapcsolatban továbbra is tisztelettel várjuk 
ügyfeleinket. 

Ügyfélfogadás: Mélykút, Rákóczi u. 13.
 Hétfő, kedd, szerda és csütörtök: 9:00 h-tól 15:00 h-ig (ebédszünet 
nélkül)
Péntek: 9:00 h-tól 12:00 h-ig.
Kérem szíves megértésüket és türelmüket a Mélykúti Víziközmű Tár-

sulat nevében:

Bozóki Gáborné
a Mélykúti Víziközmű Társulat elnöke

 Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 
Népegészségügyi Főosztály

FELHÍVÁS

A Népegészségügyi Program keretében a veszélyeztetett női la-
kosság emlőszűrő vizsgálata tovább folytatódik.
Mindazok a 45-65 éves korú nők meghívólevelet kapnak, akik 
2 éven belül emlőszűrő vizsgálaton nem vettek részt, vagy az első 
megszólítás alkalmával távolmaradtak. Meghívólevél felmuta-
tásával a vizsgálat ingyenes, háziorvosi beutalóra nincs 
szükség 

A mélykúti nők 
2018. március 09. és 23. között kapnak meghívót.

A vizsgálat helye:
Kiskunhalasi Semmelweis Kórház, Kiskunhalas, 

Dr. Monszpart László u. 1. 
Mammográfiás Szűrőközpont

A szűrővizsgálat ütemezésével kapcsolatban 
felmerülő kérdésekben 

Dr. Sebestyén Julianna radiológus főorvosnő és 
Oláhné Tölgyesi Ildikó vezető operátor készséggel 

szolgáltat további információt a 
77/522-072 telefonszámon.

Akinek a meghívólevélben jelzett 
időpontban nincs módjuk a szű-
rővizsgálaton megjelenni, a fent 
megadott telefonszámon új idő-
pontot kérhetnek.
Az időben felfedezett emlőda-
ganat jó eséllyel gyógyítható!
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tanár
„Több évtizedes tanári 

és szakfelügyelői, valamint 
nevelő munkája elismerése-
ként.”

Önéletrajz

Mélykúton születtem 
1928. december 24-én. Vi-
lágra jöttömet – a kor szoká-
sa szerint – a családi otthon-
ban a falu bábája segítette. 

Szüleim a mélykúti teme-
tőben nyugszanak csakúgy, mint apai felmenőim valamennyien. 
Édesapám gazdálkodó paraszti családban nőtt fel. Ő maga a 
paraszti sors elől az ipari pálya felé tekingetve vincellériskolát vég-
zett, pincemesteri szakképesítést szerzett, de több más kisiparos 
mesterség is érdekelte. Afféle ezermesterré képezte magát. Végül 
is kiskereskedővé lett. Vezette a Hangya szövetkezet boltját, vásá-
rozó rőfösként is próbálkozott, majd a Gányó-soron vásárolt nád-
fedeles, vertfalú házban vegyeskereskedést nyitott. A szegények 
utcája volt a falunak ez a része, ezért ez a bolt alig adott valamit 
a család asztalára. Az asztal mellett pedig egyre többen ültünk. Elő 
kellett tehát vennie vincellériskolai végzettségét igazoló félretett 
bizonyítványát, hogy elhelyezkedhessék szakmájában. A környék 
ismertebb borpincéiben dogozott pincemesterként: Jánoshalmán, 
Bácsalmáson, Kiskunmajsán, Bátaszéken. A borászat elismert 
szakembereként végezte munkáját egészen nyugdíjazásáig. A 
kiskereskedést fenntartottuk, melyet édesanyám vezetett. A két 
helyről csörgedező jövedelem is kevés volt: sok volt a gyerek, a 
háború terhei is nyomasztóak voltak. A háború befejező szakaszá-
ban a megszállók a mi boltunkat is kifosztották, a berendezést a 
Népbolt kommunizálta el. 

Édesanyám Zomborban született kisiparos család gyermeke-
ként. Szüleivel, testvéreivel élt férjhezmeneteléig (1920). Házas-
ságával új családi otthonba, Mélykútra került. Anyai rokonságom 
ezzel Zomborban, a Délvidéken maradt. Édesanyám Mélykútra 
jövetelével rokonságától elszakadt, a Trianont követő évtizedek 
csaknem teljesen megakadályozták a kapcsolatok fenntartását, 
ápolását. Alig ismerjük egymást a zombori rokonsággal. Talán né-
hányuk létezéséről tudunk. A kapcsolatokból mára jóformán csak 
egy-egy karácsonyi üdvözlőlap kölcsönös megírása maradt. Ez is 
múlóban már…

Szüleimnek nyolc gyermeke született, közülük egy még kisgyer-
mekként eltávozott közülünk. A hét életben maradtat becsülettel, 
sok nélkülözés, gond közepette nevelték fel szüleink. A család pu-
ritán körülmények között élt, szellemét a dolgozó, tevékeny polgár 
életszemlélete hatotta át. A polgári jóléttől azonban igen messze 
jártunk. 

A hét testvér mindegyike sikeres életpályára lépett. Testvére-
immel, szüleimmel nehéz anyagi körülmények között éltünk. A 
szegénységgel együtt járó nehézségeket családunk minden tagja 
elfogadta, de senki sem nyugodott bele. A családban uralkodó 
szemléletből következett ennek az állapotnak a megváltoztatni 
akarása. Egyfajta természetes – fennhéjázásoktól mentes –, a rea-
litásokat figyelembe vevő felfelé törekvés jellemezte a család min-
den tagját. Mindannyian tudtuk, hogy e törekvésben egyedül csak 

saját erőforrásainkra támaszkodhatunk. Nekem is korán erre az 
útra kellett lépnem. Ha tanulni akartam, a nyári szüneteket mun-
kával kellett eltöltenem. Csak így juthattam hozzá iskolába járásra 
alkalmas ruhához, cipőhöz stb. (tankönyveim akkor segélykönyvek 
voltak). A polgári iskola második évfolyamának elvégzése után 
kezdtem meg a nyári munkavállalást, s ezeket a nyári munkákat 
még tanári pályám első tíz évében is vállalnom kellett. Dolgoztam 
a Bekes-malomban, a földművesszövetkezet raktárában, irodá-
jában, az 50-es években cséplőgépnél (először ellenőrként, majd 
két éven át bandagazdaként). Anyagi nehézségeim hosszú ideig 
bénítóan kísértek. Diákkoromban a nincstelenséget alig éreztem 
(akkor nem nyomasztott, talán fel sem fogtam). Tanári pályámtól 
vártam anyagi helyzetem megváltozását. Pályakezdésem azonban 
egybeesett az ország sorsának, irányításának balrafordulásával, az 
értelmiség „lefokozásával”. A reménytelen nincstelenségbe süly-
lyedtem. Házasságom (1951. december 22.) első tizenöt éve alatt 
a nyomor alig elképzelhető mélységeit jártam meg feleségemmel 
együtt. Egyedül kisfiunknak adtunk meg minden elérhető szüksé-
gest, ami a fejlődéséhez kellett. Fiunknak nem is maradt emléke 
nyomorúságunkról. (Legfeljebb garasoskodásnak vélt bizonyos 
„tőkehiányt”.) 

Feleségem, Bácsalmási Mária huszonöt évet töltött munkavi-
szonyban, 1957-től nyugdíjazásáig a helyi általános iskola alsó 
tagozatán dolgozott. Gyorsan a legjobbak közé küzdötte fel magát. 
Több éven át vezette az alsó tagozatos nevelők szakmai munka-
közösségét. Sokat tanult, olvasott, tanfolyamokra járt. Tanulóival 
mindig megtalálta a hangot, a szülők is szerették. Itthon több éven 
át németórákat adott. Sok tanítványának későbbi eredményei iga-
zolták eredményes munkáját. 

Tanulmányaimat a mélykúti római katolikus elemi népiskolában 
kezdtem, ahol öt osztályt végeztem el. Itt még a legjobb tanulók 
közé tartoztam. Innen Jánoshalmára mentem, ahol a polgári 
iskola négy osztályát bejáró tanulóként végeztem el. A bejárás 
itt már felhígította tanulási fegyelmemet, kezdtek elmaradozni a 
jó eredmények (hellyel-közzel azért még voltak). Polgári iskolás 
éveim (1940-44) egybeestek a második világháború éveivel. A 
vonatok sokat késtek, időszakonként a vonatközlekedés bizony-
talanná vált, esetleg szünetelt is. Polgári iskolai tanulmányaimat 
1944-ben fejeztem be, s még ez év őszén Baján próbálkoztam a 
továbbtanulással. A tanítás szeptember 1-jén el is kezdődött, de 
szűk két héten belül gyorsan be is fejeződött. Közeledett a front, 
az orosz megszállás. A diákokat szélnek eresztették. Hazajöttem én 
is, a MÁV azonban a polgári személyközlekedést csaknem teljesen 
leállította már. Szerencsémre indult egy katonavonat, arra egy 
mélykúti katonaismerősöm segítségével feljutottam. Hazatértem 
– s mást nem tehettem –, egy tanévet kihagytam. A Bekes-malom 
alkalmazott. Gabonaátvevő lettem. Lemértem az őrlés céljára 
hozott búzát, s kiszámítottam az őrlési díjat (vámot) búzában, az 
átvehető különböző őrlemények súlyát. Legtöbbször a „zsákolás-
ban” is részt vettem. Még virtuskodtam is a nehéz teherrel. Eltelt 
így egy esztendő, s a következő tanévkezdés már Bácsalmáson ért. 
A mezőgazdasági középiskolába jelentkeztem, s csodák csodájára 
felvettek. Akkor a kisgazdaságok üzemtanát tanították nagygaz-
dák, középparasztok fiai számára. Jó gazdákat akartak belőlük ne-
velni. Csakhogy mit keresek én közöttük? Nekünk földünk nem volt, 
állatot sem tartottunk. A gazdálkodástól az egész évfolyamunkból 
én álltam a legtávolabb. Nem is érdekelt az egész. A négy év alatt 
bejáró voltam. A háborút közvetlenül követő tömegközlekedés 

Mélykút Községért Díj 1996 – NOVOK ROSTÁS LÁSZLÓ
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egyszerűen kriminális volt. 
Előfordult, hogy teljesen hi-
ányzott a vonatközlekedés. 
Ilyenkor kerékpárral mentünk. 
A családban nekünk is volt ke-
rékpárunk (talán nem is egy), 
de milyen állapotban! A velem 
együtt bejáró társaim ma is 
sokat emlegetik kerékpáros 
útjainkat. Kivételes állapotnak 
számított, ha egyszer meg 
tudtam tenni saját kerékpá-
rommal a Mélykút-Bácsalmás 
közötti távolságot. Amikor ja-

vult a közlekedés, a vonat reggel 2 óra 20 perckor(!) indult Mélykút-
ról, s ennek következtében hajnali három órakor már az iskolában 
ténferegtünk.  

Mit tehettünk ott? Lementünk a tornaterembe, s reggel hétig 
mindenfélét csináltunk. A tanítás kezdetére alaposan elfáradtunk. 
Fáradalmainkat természetesen a tanórákon pihentük ki. Vonatunk 
hazafelé este öt órakor indult (ha indult). Gyakran utaztunk a vonat 
tetején, a lépcsőkön, összepréselődve a peronon. E közlekedési ne-
hézségeket tapasztalva közülünk többen kimaradtak az iskolából, 
néhányan bentlakóvá váltak. Én változatlanul bejáró maradtam. 

Az iskolában a tanulásban nem tűntem ki, legfeljebb irodalom-
ból, magyar nyelvből, helyesírásból teljesítettem annyira, hogy 
egyik osztálytársam érettségi dolgozatát (ott a helyszínen) a 
gondjaimra bízták osztálytársaim, s ehhez a felügyelő tanár is be-
leegyezését adta. Osztálytársam erdélyi menekültként alig ismerte 
a magyar helyesírást. Volt mit javítani a dolgozatán. A mezőgaz-
dasági gyakorlatokon részt vettem ugyan, de mindvégig kevés 
érdeklődést mutattam. Egyszerűen nem érdekelt a mezőgazdasági 
munka. Tudtam, hogy mezőgazdász úgysem lesz belőlem. Ezt az 
iskolát egyedül csak azért fogadtam el (azért választottam), mert 
bejárással megközelíthettem. Más középiskolába (pl. Bajára) csak 
bentlakással juthattam volna el, ami komoly anyagi terhet jelentett 
volna. Családunk anyagi körülményei ezt egyszerűen nem tették 
lehetővé. Maradt tehát Bácsalmás. Ez is adott érettségit. Bácsal-
másról Szegedre jelentkeztem, s első nekifutásra felvettek a pe-
dagógiai főiskolára, s a kollégiumba. A magyar-történelem szakot 
választottam, s akkor még mellékszak elvégzésére is vállalkoztam. 
Ez számomra a testnevelést jelentette. Főiskolai tanulmányaim 
kezdete egybeesett a párturalom kiteljesedésével, az oktatás 
marxista szellemű átformálásával. Számunkra az új szemléletbe 
ágyazott tartalmak nagyrészt idegenül hatottak. Nagyon sok mar-
xista frázisokkal körülbástyázott üresjáratú előadást kínlódtunk 
végig. Tapasztaltuk, hogy legtöbb tanárunk számára is gyötrelem 
ez az új stílus. 

A főiskola, s mellette a József Attila kollégium számomra egé-
szen új életformát ígért és adott. Megszűnt a bejárásokkal járó 
sok nehézség, bizonytalanság. A tanulás nem volt megterhelő 
(legalábbis én nem tettem azzá), viszont diáktársaimmal nagysze-
rűen megértettük egymást, barátokra találtunk egymásban. Bará-
taimmal minden színházi előadást megtekintettünk, könyvtárakba, 
moziba is el-eljártunk. Főként a sportolás hozott össze bennünket. 
Kemény, nehéz diktatúra éveit éltük akkor. A sportolók azonban 
olyan bizalmas kapcsolatba kerültek egymással, hogy biztosan 
tudtuk egymásról: egyikünk sem azonosult a pártállami rendszer-
rel. Eltűrtük azt, amin nem lehetett változtatni. Mindig megtaláltuk 
a módját annak, hogyan lehet elkerülni egy-egy szemináriumot, 
sajtófélórát, oroszórát. Ha tapsolni kellett, a többiek vezéreket élte-

tő vastapsát mi „Égjen Rákosi!” ütemes kiáltással kísértük (büszkén, 
jövőbe néző tekintettel). Szaktárgyainkat azért tanultuk. A vizsgák-
ra felkészülve mentünk. Nekem minden vizsgám első nekifutásra 
sikerült, így egyetlen utóvizsgám sem volt. 

Munkába állásunkat, elhelyezkedésünket segítette a főiskola. 
Több lehetőséget is feltártak számunkra. Engem dramaturgnak 
küldtek volna Pestre, tanításra Zala, illetve Vas megyét ajánlották. 
Én Mélykútra jöttem, s Mélykúton maradtam mindvégig (43 évet 
és 131 napot dolgoztam Mélykúton). Beosztott tanárjelöltből rövi-
desen tanár, majd igazgatóhelyettes, végül szakfelügyelő lettem. 
1972-től nyugdíjazásomig vezető szakfelügyelői beosztásban 
dolgoztam. Szakmai megerősödésemet, előmenetelemet a szak-
felügyelői munka határozottan elősegítette. A tantárgypedagógia 
egy-egy kiválasztott részterületét (helyesírás, olvasás, fogalmazás, 
ismeretszerző képesség, kifejezőképesség, fogalomnyújtás, szem-
léletesség, teljesítménymérések, tanári munka szervezése stb.) az 
átlagosnál talán elmélyültebben gondozhattam. E tevékenységem-
re mások is felfigyeltek, s olyan feladatokkal bíztak meg, melyek 
a kidolgozás eredményeként országos érdeklődést is kiváltottak. 
Országos tudáspróbák lebonyolításában vettem részt, két tanterv 
eredményeit összehasonlító vizsgálódásokat vezettem az Orszá-
gos Pedagógiai Intézet megbízásából. Történelemből tanmenete-
ket készítettem közösen a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola egyik 
adjunktusával. E tanmeneteket tanári kézikönyvként használták, 
használják az ország történelemtanárai. A tanmenetkészítést ter-
mészetesen kötött tantárgyi normákhoz (tanterv) kellett igazítani. 
Alkalmazkodni kellett az előírásokhoz. Lehetőségeimhez képest 
kerestem azokat a kiskapukat, amelyeken a változtathatatlan 
dogmákon átléphettem. Messzire nem mehettem, hiszen szigorú 
lektorok vigyáztak a tanterv sérthetetlenségére. A keresett kiska-
pura azért mindig rátaláltam. 

A Tankönyvkiadótól a 7. osztályos tanári kézikönyv megírására 
kaptam megbízást. Az elkészült kézirat jó szakmai bírálatot ka-
pott. Az Országos Pedagógiai Intézet felkérésére több előadást 
tartottam a szakfelügyelők, illetve vezető szakfelügyelők országos 
tanácskozásain. Részt vettem tankönyvbírálatokban. Véleménye-
met általában elfogadták. Néhány munkám országos terjesztésre 
került (a Pedagógiai Szemle, a Köznevelés, a Történelemtanítás 
című folyóiratok útján). Évről évre szerveztem a magyar-törté-
nelem szakos tanárok szakmai továbbképzését továbbképzési 
napokon, munkaközösségekben, bentlakásos, illetve bejárásos 
megyei tanfolyamokon. Két, általam szervezett tanfolyamról me-
gyei kiadványt állítottam össze. Járási, városi, körzeti, megyei ta-
nulmányi versenyeket kezdeményeztem, szerveztem, vezettem az 
általános iskolások számára. Országos versenyeken vettem részt 
a zsűri munkájában: Kiskunfélegyházán Móra Ferenc születésének 
100. évfordulóján, Kiskunhalason az Emese álma című történelmi 
találkozón. Megyeszerte többször vezettem le felnőttek, de főleg 
gyermekek részvételével megrendezett Ki mit tud? játékokat, 
vers- és prózamondó versenyeket, irodalmi színpadok vetélkedőjét. 
Nekem jutott mindig a feladat, hogy a teljesítményeket értékeljem. 
A tanévnek volt olyan időszaka (főként a második félévben), amikor 
alig jutottam lélegzethez. A versenyek minden szabad(?) időmet 
lekötötték. 

Közben természetesen tanítottam is szaktárgyaimat. Többnyire 
a történelmet, de ha az iskolai szükség úgy hozta, a magyar nyelv 
és irodalmat is. Tanítottam általános iskolában, mellette mezőgaz-
dasági szakközépiskolában, ahol két évfolyamot vittem végig első 
osztálytól az érettségiig. Rövid ideig gimnáziumban helyettesítet-
tem egy katonaidejét töltő magyar-történelem szakos tanárt. Már 
nyugdíjasként Bácsalmáson magyart és történelmet tanítottam 
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a szakmunkásképző 
intézet három évfo-
lyamának öt tanu-
lócsoportjában. Ott 
dolgoztam 2000. 
június 30-ig, s így 
kerek ötven eszten-
dőt töltöttem el a 
pedagógusi pályán. 
Anyaiskolámmal 
sem szakítottam 
meg kapcsolatai-
mat. Nyugdíjasként 
közbenjártam egy 
2x2 méter nagysá-
gú Mélykút múltjá-
ra, a község címe-
rére utaló olajfest-
mény elkészítésé-
ben. Maczkó János, 
mélykúti szárma-
zású, Párizsban élt 

festőművész alkotása a kép. Átadására 1994. május 11-én került 
sor. Ma az iskola tanári szobájában látható. Közreműködésemmel 
készült el Nagy István tanító emléktáblája, melyet az iskola föld-
szinti folyosóján helyeztünk el 1994. november 11-én. Átadásá-
val az iskolában végzett munkájára, a 2. világháborúban történt 
hősi halálára emlékeztünk. Kezdeményezésemre készítette el 
Csobán András mélykúti születésű képzőművész Szent István 
királyunk olajfestményét. Készségesen vállalta azt a feladatot 
is, hogy elkészítse a bronzba öntéshez a Szent Korona öntőfor-
máját. Igen sikeresen oldotta meg Bodor Miklós képzőművész a 
mélykúti Szvetnik Joachim általános iskolát ábrázoló grafikáját. 
Az iskola felett elhelyezte (kinagyítva) a templomot, s megrajzol-
ta a község (azóta város) 1716-os címerét is. Sikeresnek mond-
ható Mikó Bernadett tájképe, Szabó Miklós erdei részletet, erdei 
vadat ábrázoló képe, valamint Sztanyik László alkotása, amely 
az énektanítás szükséges jelenlétét hangsúlyozza. Folytattam a 
Mélykútról induló, Mélykúttal kapcsolatot teremtő képzőművé-
szek felkutatását. Ennek eredményeként gyarapodott az iskolai 
gyűjtemény Mikó Ritának a Szent Joachim templomot ábrázoló 
festményével, Horváth Ágnesnek a mélykúti zsidótemetőt ábrá-
zoló alkotásával. Az iskola címerét, illetve dr. Szobonya Zoltán 
ügyvédet megfaragtattam Pálosi Mihály erdélyi származású 
fafaragóval. A vértanú ügyvéd emlékét lakóházunk falán két 
tábla őrzi. A város itt évente lerója tiszteletét, kegyeletét 1956 
mártírjára emlékezve. 

Szakmai munkámat munkáltatóim elismerték. A következő 
kitüntetéseket kaptam: Oktatásügy Kiváló Dolgozója (1970), 
Kiváló Pedagógus (1978), Apáczai-Csere János Díj (1986), 
Pedagógus Szolgálati Emlékérem (1988). Tanári diplomámat 
1952-ben vettem át, ennek 50. évfordulóján aranydiplomával 
tiszteltek meg. 

1988. december 24-én betöltöttem a 60. életévemet, s 
25-étől nyugdíjba vonultam. Véget vetettem a sok fáradozás-
sal együtt járó vezető szaktanácsadói munkámnak. Átadtam 
a Bács-Kiskun megyében dolgozó magyar-történelem szakos 
tanárok irányításának, továbbképzésének munkáját utódomnak, 
Fekete Pálnak. A munkába természetesen nem fáradtam bele. 
Itthon az általános iskolában tovább dolgoztam 1993. június 
30-ig. Ezt követően az Iskolaszék elnökeként jártam vissza volt 

munkahelyemre. Hosszúra nyúlt tanári pályám során szerencsé-
sen sikerült elkerülnöm a párttagságot. A pártállam éveiben is a 
szakmai kérdések foglalkoztattak. A tömegszervezetek közül a 
Pedagógus Szakszervezetnek voltam tagja. A belépést nem lehe-
tett elkerülni. Egy idő után szakszervezeti funkciót is betöltöttem. 
A szakmai, tudományos jellegű szervezetek közül a Magyar Tör-
ténelmi Társulat tagságát vállaltam. A Felső-Bácska című regi-
onális lap 1990-ben meghívott a szerkesztőbizottságba, melyet 
vállaltam. Több írásom jelent meg az újjászülető lapban, melyek 
kivétel nélkül Mélykút múltjához, illetve jelenéhez kapcsolódtak. 
1995-ben a Babits Magyar-Amerikai Kiadó a készülő Új Révai 
lexikon számára nyolc környékbeli település XX. századi törté-
netét magában foglaló szócikk megírásával bízott meg. 1996-
ban lektoráltam Bór Józsefné helytörténeti munkáját Kisszállás 
történetéről. Vele együtt megszámlálhatatlanul sok –legalábbis 
száznál több – szakdolgozatot, pályaművet, pályázatot értékel-
tem közöttük két nagydoktori disszertációt, több megjelent köny-
vet (5., 6., 7., 8. osztályos tankönyveket irodalomból, nyelvtanból, 
történelemből). Két könyvbírálatomat a szerzők könyvükben 
„Előszó”-ként elhelyezték. A kiskunhalasi múzeum „Emlékkönyv 
a Thorma János múzeum 125. évfordulójára” gyűjteményes 
kiadványában 1999-ben megjelent „Az utcanevek Mélykúton” 
című dolgozatom, s 2004-ben, a 130. évfordulón a „Mélykút el-
nevezése és címere”, valamint a „Mélykút második világháborús 
áldozatai” című feldolgozásom. Ma az első világháborús áldoza-
tokról gyűjtök anyagot. Eddig 43 elesett hős mélykútiról találtam 
bizonyítható emléket. Idén novemberben fog megjelenni a halasi 
múzeum kiadásában egy általam szerkesztett könyv, amely dr. 
Szobonya Zoltánról szól. Jelenleg a mélykúti iskolák történetének 
a megírása köti le időmet, érdeklődésemet. Időnként egy-egy 
közéleti írásommal jelentkezem az Önkormányzati Tájékoztató 
című havonta megjelenő helyi lapban. 

Kiemelten foglalkoztam Szvetnik Joachim ötvös-restaurátor 
munkásságával, emlékének ápolásával. Még életében diákokat, 
valamint magyar- és történelemtanárok csoportjait vittem az 
Iparművészeti Múzeumba, ahol a mester mutatta be a gyűjte-
ményeket. Több írásommal is igyekeztem emlékét fenntartani 
Mélykúton, illetve a nagyvilágban. Emlékházának megnyitásakor 
az egyik ünnepi beszédet én tartottam. Közreműködtem a róla 
szóló, a Magyar Televízió által készített dokumentumfilmben.  

Most itthon, magánosan élek. Feleségem – Marika – 1999. 
március 12-én sokévi gyötrelem után távozott. Együttlétünk 
48 évig tartott. Fiamat éppen csak megemlítem. A László nevet 
viseli ő is. Mérnöki diplomát Drezdában, közgazdaságit Buda-
pesten szerzett. Munkájában kiválón megállja helyét. Három 
unokám született. Ötvenéves tanári pályámat betegségek nem 
fékezték, mindösszesen egy(!) napot voltam táppénzen. Mostan-
ra azonban engem sem került el a betegség. Szívműtétre került 
sor, nehezen lábadozom. Kedvelt időtöltésemről, a kertészkedés-
ről le kellett mondanom.

Mélykút, 2010 júliusa
Novok Rostás László
Részlet Dr. Rauzs József: Mélykút Községért Díj című művé-

ből
(Novok Rostás László tanár úr 2015. október 7-én Mélykúton 

örök álomra hajtotta fejét. Asztalán a nyitott könyvek halmaza 
és a félbehagyott sok-sok jegyzet jelezték, hogy kutató munkáját 
az utolsó pillanatokban sem hagyta abba. Éles elméje, kitartása 
és rendszerető törekvése soha sem hagyta cserben. Nagy tiszte-
lettel búcsúzunk mi is Laci bácsitól. (A Szerkesztők) 
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ÁPOLÁSI DÍJAT 
ÉRINTŐ 

VÁLTOZÁSOK
Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a szociális 

igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. 
törvény 2018. január 01. napjától módosult 

A módosítást követő lényeges ápolási díjjal kapcsola-
tos változások az alábbiak:

A költségvetési törvény alapján az ápolási díj havi bruttó 
összege 2018. január 01-től:

- alapösszegű ápolási díj: 32.600,-Ft
- kiemelt összegű ápolási díj:  58.680,-Ft
- emelt összegű ápolási díj: 48.900.-Ft

Az ápolási díj folyósításának időtartama továbbra is szol-
gálati időre jogosít. Az ápolási díjban részesülő személy az 
ellátás után továbbra is nyugdíjjárulék vagy magán-nyugdíj-
pénztári tagság esetén tagdíj fizetésére kötelezett.

Ismételten felhívjuk az ápolási díjban részesülő személyek 
figyelmét, amennyiben az ápolást végző személy az ápolásra 
való jogosultság feltételeinek felülvizsgálatára irányuló eljá-
rást akadályozza, azaz a felülvizsgálati lapot a meghatározott 
határidőig a járási hivatal részére nem juttatja vissza, ellátása 
megszüntetésre kerül. A megszüntető határozat véglegessé 
válásától számított 6 hónapon belül ismételten nem állapítha-
tó meg részére ápolás díj.

Új ellátási forma a „Tartós ápolást végzők időskori 
támogatása”:

Az a személy jogosult rá, akinek az öregségi nyugdíjra való 
jogosultságát megállapították, ha azon napot megelőzően, 
amelytől kezdődően az öregségi nyugdíját megállapítják - ide 
nem értve az öregségi nyugdíj folyósítás nélküli megállapítá-
sát -, összeszámítva legalább 20 éven át saját háztartásában 
ápolta, gondozta (ugyanazon) gyermekét, és

- a szociális törvény alapján megállapított ápolási díjban ré-
szesült és azt részére a vizsgált időszakon belül legalább egy 
év időtartamban emelt összegű ápolási díjként vagy kiemelt 
ápolási díjként folyósították, illetve

- tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermekére 
tekintettel a gyermekgondozási segélyben vagy gyermekgon-
dozást segítő ellátásban részesült. A GYES idejét - legfeljebb 
10 éves időtartamban – hozzá lehet számítani a 20 éves gon-
dozási időszakhoz 

Az ellátás havi összege 50.000,- Ft, mely a jogosultsági fel-
tételek bekövetkezésének napjától, de legkorábban a kérelem 
benyújtását megelőző hatodik hónap első napjától állapítható 
meg. Az ellátás adómentes.

A kérelmet az e célra rendszeresített adatlapon, a kérelme-
ző öregségi nyugdíja ügyében illetékes általános hatáskörű 
nyugdíjmegállapító szerv felé kell benyújtani.

Ezen tájékoztatás nem teljes körű, a részletszabályok felől 
tájékoztatást nyújt a BKMKH Jánoshalmi Járási Hivatala Kor-
mányablak Osztálya, valamint a Hatósági, Gyámügyi és Igaz-
ságügyi Osztálya (6440 Jánoshalma, Béke tér 1.sz.).

BKMKH Jánoshalmi Járási Hivatala 

Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2018. március 20. napján (kedden) 17.00 órai kezdettel

lakossági fórumot hív össze a Művelődési Házba.

Napirend:
1. Beszámoló az önkormányzat 2017. évi tevékenységéről.

Előadó: Kovács Tamás polgármester
2. Tájékoztató a 2018. évi tervekről.
Előadó: Kovács Tamás polgármester

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Tisztelt Lakosság!
A 2018. évi mezőőri járulék lehető legpontosabb meg-

állapítása érdekében kérjük Önöket, hogy 2018. március 
31. napjáig nyilatkozzanak a használatukban lévő földek 
adatairól.

Amennyiben haszonbérlet jogcímen használnak terüle-
teket, kérjük, mindenképpen adják meg a bérbeadó pontos 
nevét és címét!

A bevalláshoz szükséges nyomtatványt letölthetik Mély-
kút Város honlapjáról a Nyomtatványok menüpont alatt, 
illetve hozzájuthatnak a Polgármesteri Hivatal 14. számú 
irodájában.

Köszönjük segítő hozzáállásukat!
Mélykúti Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi csoport

2018. január első hetétől Jánoshalmán is lehetőségük van az 
ügyfeleknek, hogy a Kormányablakban intézzék adóügyeiket.

A leggyakrabban előforduló adóügyekben az ügyintézés 
elérhető az állampolgárok számára a kormányablakban.

A Kormányablak nyitva tartása Jánoshalmán változatlan 
marad, továbbra is minden munkanapon van ügyfélfogadás, az 
adóügyek intézése heti két napon lehetséges. 

Az adóügyi ügyfélszolgálat nyitva tartása a Kormány-
ablakban Jánoshalmán:

hétfő:            de 8-12,   du 13 és 15,30 
csütörtök:        de  8-12,  du 13-17  
Az ügyfélszolgálaton a NAV kormánytisztviselője dolgozik, a 

Jánoshalmi Járási Hivatal helyet biztosít az ügyintézőnek.  Az 
ügyfelek kihelyezett tájékoztató táblán, az ügyfélhívó berende-
zés kijelzőjén, valamint az online és a telefonos időpontfoglalás 
során kapnak tájékoztatást.

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Jánoshalmi Járási Hivatal 

Lakossági fórum

Mezőőri járulék

NAV ügyfélszolgálata Jánoshalmán
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Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Jánoshalmi Járási Hivatal központi ügyintézés

6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77/795-270  Fax: 06-77/999-621
E-mail cím: janoshalma@bacs.gov.hu
Ügyfélfogadási idő:
 hétfő:  800-1200 és 1300-1600

 kedd:  800-1200

 szerda:  800-1200 és 1300-1600

 péntek:  800-1200

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Jánoshalmi Járási Hivatala

Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály
E-mail cím: hatosagigyam.janoshalma@bacs.gov.hu

Szociális ügyintézés:
6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77/795-271 Fax: 06-77/999-621
E-mail cím: janoshalma@bacs.gov.hu

Gyámügyi ügyintézés:
6440 Jánoshalma, Arany János utca 13.
Telefon: 06-77/795-081, 06-77/795-082
Fax: 06-77/999-620
E-mail cím: gyam.janoshalma@bacs.gov.hu

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Jánoshalmi Járási Hivatala

Foglalkoztatási Osztály
6440 Jánoshalma, Arany János utca 13.
Telefon: 06-77/795-015 Fax: 06-77/999-622
E-mail cím: foglalkoztatas.janoshalma@bacs.gov.hu

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Jánoshalmi Járási Hivatala

Kormányablak Osztály
6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77/795-217, 06-77/795-290,
06-77/795-291, 06-77/795-294
Fax: 06-77/999-621
E-mail cím: kormanyablak.janoshalma@bacs.gov.hu
Ügyfélfogadási idő:
 hétfő:   700-1700

 kedd:   800-1200

 szerda:   800-1600

 csütörtök:  800-1800

 péntek:   800-1200

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal hivatalos internetes ol-
dala a www.bkmkh.hu címen érhető el. 

A honlapon a BKMKH Jánoshalmi Járási Hivatala legfrissebb, 
naprakész információi is megtalálhatók a Járási hivatalok címszó 
alatt a következő helyen:

http://bkmkh.hu/janoshalmi_jarasi_hivatal

Információs oldalainkon megtalálhatók aktuális híreink, a Hiva-
tal és szervezeti egységei: Kormányablak Osztály, Foglalkoztatási 
Osztály, Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály elérhetőségei, 
nyomtatványok továbbá tájékoztatók az intézhető ügyekről.

A Foglalkoztatási Osztály adatszolgáltatása alapján aktuális 
állás ajánlatokat is meg lehet tekinteni. 

A járási hivatalok dokumentumai között számos kérelem és 
bejelentés nyomtatvány található, ill. letölthető, melyek a www.
bkmkh.hu/letoltesek oldalon érhetők el.

Kérjük, más honlapokról hivatalunkkal kapcsolatban ne tájéko-
zódjanak, mert sajnos nem mindenhol cserélik az információkat, 
lehetnek már elavult tájékoztatások. 

Jánoshalma, 2018.01.01.
BKMKH Jánoshalmi Járási Hivatala

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Jánoshalmi Járási Hivatal

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Közszolgáltatási Kft-
nél a személyes ügyintézés a Művelődési Házban (Mélykút Tó-
part 58.) történik. Az ügyfélfogadás Mélykút Rákóczi u. 5. szám 
alatt megszűnt.

A Közszolgáltatási Kft. üzemeltetésében lévő temetők (Kál-
vária, Pesti, Alsó temető) a hét minden napján 8:00-tól 16:00 
óráig tartanak nyitva. Temetőgondnok telefonszáma: 30/245-
5266 (Bagóczki Róbert) A Kálvária és Pesti temetőben meg-
váltott sírhelyek lejárati idejéről személyesen a Kft. irodájában 
(Mélykút, Tópart 58.) lehet érdeklődni.

Szippantást lehet rendelni a 77/460-089-as telefonszámon, vagy 
személyesen az irodában.  

A Felső-Bácskai Hulladékgazdálkodási Kft. emblémájával ellátott 
szemeteszsákba gyűjtött hulladékot (a kuka ürítésekor, külön díj fel-

számítása nélkül) elszállítják. Szemeteszsákot a KFT irodájában (Mélykút 
Tópart u. 58.) 448,-Ft-os bruttó áron lehet megvásárolni.

A zöldhulladék elszállításához biológiailag lebomló zsákot is ezen 
a címen tudnak beszerezni ügyfeleink.

Következő szállítások időpontjai 2018.  március 8.                                                     
                                          2018. április 5.    
Tájékoztatjuk a cégeket, vál-

lalkozókat, lakosságot, hogy JCB 
4CX típusú földmunkagéppel 
munkát vállalunk. Érdeklődni: 
Béleczki Krisztiánnál a 70/612-
5069-es telefonszámon. 

Tisztelettel: 
Hurton Zoltán ügyvezető

KÖZSZOLGÁLTATÁSI KFT (régi nevén ÉPTESZ) HIRDETÉSEI
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SZJA 1%
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik az 
elmúlt években személyi jövedelemadó-
juk 1%-át egyesületünknek ajánlották fel. 
További munkájukhoz sok sikert, jó erőt 
és egészséget kívánunk! Továbbra is kér-
jük adófizető tagtársainkat, családtagjaikat 
és mindazon személyeket, akik szeretnék 
támogatni egyesületünk sokirányú tevé-
kenységét, ajánlják fel személyi jövedelem-
adójuk 1%-át közhasznú szervezetünknek. 
Adószámunk: 18343438-1-03 Köszönjük 
szépen! 

GÉPJÁRMŰ-SZERZÉSI ÉS ÁTALAKÍTÁSI 
TÁMOGATÁS
Kérelem beadási határideje: minden év 
március 31. és szeptember 30.
Kérelem nyomtatvány kitöltésében segít-
séget adunk.

GYÓGYFÜRDŐ BÉRLET
A mórahalmi Erzsébet Gyógyfürdőben, ér-
vényes egyesületi tagkönyv felmutatása 
mellett – 10 alkalomra szóló kedvezmé-
nyes bérlet váltható 10.000.- forintért, me-
lyet hat hónap alatt lehet felhasználni 
egyéni odautazással. 

EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ TORNA
Az Általános Iskola tornatermében Cson-
tos Ferenc tanár úr vezetésével kedden 
és pénteken 17-órától egészségmegőrző 
tornát tartunk 10-es turnusokban. Várjuk új 
résztvevők jelentkezését is!

GYÓGYMASSZÍROZÁS
Tájékoztatjuk tagtársainkat, hogy a gyógy-
masszírozás meghatározatlan ideig szüne-
tel. Szíves megértésüket kérjük.

SZÍNHÁZI ELŐADÁS
Huszka Jenő: Lili bárónő c. nagyoperettjé-
nek megtekintésére hívjuk tagjainkat Szol-
nokra.

Időpont: 2018. április 28. (szombat)
Indulás:  9 órakor a Csorba-háztól
12 órától szabad program (étkezési lehe-
tőség)
15 órakor színházi előadás megtekintése 
földszinti helyeken
Költség tagoknak: 3.200.-Ft/fő (belépőjegy)
Kívülállóknak: 5.200.-Ft/fő (belépőjegy, úti-
költség)
Jelentkezéseket április 12-ig várjuk!

HAJDÚSZOBOSZLÓI GYÓGYÜDÜLÉS
Szeretettel hívjuk tagtársainkat és a kívül-
álló személyeket is a hagyományos hajdú-
szoboszlói gyógyüdülésre a Hőforrás Hotel-
be. Időpontja: 2018. november 11-18-ig. (8 
nap 7 éjszaka, félpanziós ellátással) Költség 
tagok részére kedvezményesen: 49000 Ft + 
IFA + útiköltség. Kívülállók részére teljes 
áron: 58100 Ft + IFA + útiköltség. A cso-
portos gyógyüdülés teljes időtartama alatt 
(7 éjszaka) jelenlévők közül – sorsolással 
– egy fő részére a Hőforrás Gyógyszálló 
ajándékaként, lehetőséget biztosít 2019. 
utószezonban történő 7 éjszakás gyógy-
üdülésre (szállás, félpanzióval). 
Jelentkezéseket május 31-ig várjuk 10000 
Ft előleg befizetésével.

TÁJÉKOZTATÓ AZ 
ERZSÉBET ÜDÜLÉSI PÁLYÁZATOKRÓL
A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány 2017 
év végén ismét pályázatokat írt ki az Er-
zsébet-program keretében felhasználható 
kedvezményes üdülési lehetőségre. Mivel 
a nyugdíjasok, a nagycsaládosok és a fo-
gyatékossággal élők számára meghirde-
tett kiírásokat a szokásosnál is nagyobb 
érdeklődés övezte, a beadott pályázatok 
feldolgozása a vártnál több időt fog igény-
be venni.
Az Erzsébet-program keretében ismét ked-
vezményes üdülésre pályázhattak a nyug-
díjasok, a nagycsaládosok, a fogyatékos-
sággal élők és a fogyatékos gyermeket 

nevelők. A kiírásokra elektronikus úton je-
lentkezhettek az érdeklődők. A pályázat-
nyertesek az Erzsébet-programban részt 
vevő, többségében élmény- és gyógyfürdő-
zési lehetőséget is biztosító szálláshelye-
ken vehetik majd igénybe egyszeri üdülési 
támogatásukat.
Mivel a pályázatokra a szokásosnál is több 
jelentkezés érkezett, ezért a feldolgozás 
több időt vesz igénybe, így az értesítések 
megküldésére megszabott határidő meg-
hosszabbodik. A pályázatok eredményéről 
a feldolgozást követően – várhatóan leg-
hamarabb március végén – minden jelent-
kező értesítést fog kapni megadott e-mail 
címére.
Hírek, aktualitások a www.erzsebetprogram.
hu oldalon és a Program hivatalos Facebook-
oldalán tekinthető meg.
Forrás: erzsebetprogram.hu

ELÉRHETŐSÉGEINK
6449 Mélykút, Petőfi tér 17.
Ügyfélfogadás: szerdán 14–17 
és csütörtökön 9-12 óráig
Telefon: 77/460-010
Mobil: 06-30/983-6384 (Szabó József) 
E-mail: szabojpal50@gmail.com
Mobil: 06-70/387-0512 (Rasztik Tibor) 
E-mail: mkmelykut@gmail.com
Honlap: www.mmemelykut.hu, www.
facebook.com/mmemelykut

EGYESÜLETI HÍREK
A Mozgáskorlátozottak Mélykúti Egyesületének tájékoztatója

jánoshalmi 
rendôrŐrs
indokolt esetekben 

az alábbi 
telefonszámon hívható 

éjjel-nappal: 
06-20/539-6499

DÉMÁSZ 
TELEFONSZÁMAI

Általános kék szám 
(CALL CENTER) 

06-40-82-22-82
Hibabejelentés: 

06-40-82-20-00
Mérôállás bejelentése: 

06-80-82-81-80
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A BKMKH Jánoshalmi Járási Hivatal Foglalkoztatási 
Osztályának állásajánlatai:

Közzététel időpontja: 2018. 02. 22
 

Munkakör Iskolai végzettség Cég megnevezése Munkavégzés helye Munkabér
Faipari segédmunkás Általános iskola Univerholz Kft. Mélykút + vidék megegyezés szerint
Épületasztalos Szakmunkásképző Univerholz Kft. Mélykút + vidék megegyezés szerint
Mezőgazdasági 
gépésztechnikus(Elektromos 
illetve gépész végzettséggel 
rendelkező szerelő)

Szakmunkásképző, Szakközépiskola Fer-Er Kft. Jánoshalma+vidék megegyezés szerint

Pincér Szakmunkásképző, szakközépiskola Sugó-Reklám Kft. Balatonszárszó 180.500,-Ft
Szakács Szakmunkásképző, szakközépiskola Sugó-Reklám Kft. Balatonszárszó 180.500,-Ft
Sertéstelepi gondozó Általános iskola Alma Malacfarm Kft. Kiskunhalas megegyezés szerint
Húsfeldolgozó Szakmunkásképző, Szakközépiskola Borotai Sertéshús Zrt. Borota 200.000 – 300.000,-Ft

Udvaros Általános iskola, szakmunkásképző Vertikális Kft. Jánoshalma 138.000,-Ft
Élelmiszer-ipari mérnök 
(Borász)

Főiskola, egyetem Kunvin Kft. Jánoshalma megegyezés szerint

Kertészmérnök (Kertész és 
növényvédelmi technikus)

Gimnázium, Szakközépiskola, techni-
kum, főiskola, egyetem

Kunvitis Kft. Jánoshalma megegyezés szerint

Pincér (Pultos) Általános iskola, szakiskola, szak-
munkásképző

Kiss Gábor egyéni vál-
lalkozó

Jánoshalma megegyezés szerint

Festékszóró, fényező Szakmunkásképző, szakközépiskola Családi Tűz Kft. Mélykút megegyezés szerint
Géplakatos Szakmunkásképző, szakközépiskola Családi Tűz Kft. Mélykút megegyezés szerint
Faipari segédmunkás Általános iskola KEFAG ZRT. Jánoshalma 155.500 – 170.000,-Ft
Baromfigondozó Általános iskola Bács-Tak Kft. Császártöltés 178.000 – 200.000,-Ft

Fenti ajánlatokról további információ a Jánoshalmi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályán kérhető: 
6440 Jánoshalma, Arany János utca 13. Tel. 77/ 795-015 
Ügyfélfogadási idő:

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
08.00-12.00
13.00-16.00

08:00-12:00
08.00-12.00
13.00-16.00

nincs 08.00-12.00

Elhunytak:
Vörös Mihály    élt: 82 évet
Kárász Mihály József   élt: 79 évet
Bata János    élt: 66 évet
Csorba Istvánné Malustyik Erzsébet élt: 86 évet
Kiss Rozália    élt: 76 évet
Novák Lászlóné Lipka Klára  élt: 83 évet

Házasságot kötöttek:
Kornóczi Bettina és Nagy-Torma Zoltán
2017. novemberi születések: 
Ledenyák Gergő  an.: Busa Leila
Horváth Hanna  an.: Marancsik Ibolya
Sári Luca   an.: Kuklis Annamária
Fürtön Luca   an.: Bozár Diána
Bárkai Jázmin Szófia  an.: Vörös Krisztina

2017. decemberi születések:
Kolompár Krisztián Zoltán an.: Kolompár Viktória
Matus Benett   an.: Lőrincz Darinka
Kővári Ruben   an.: Kafcsák Éva
Kertész Emma   an.: Hornyák Nikoletta
Laczi Zalán   an.: Borbély Bernadett
Deák Márk   an.: Traski Katalin

2018. januári születések:
Posta Viktor   an.: Kozár Renáta
Molnár Márk   an.: Brandschott Brigitta
Laczi Leila Veronika  an.: Zsebő Renáta

Anyakönyvi események
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Mélykúti avarok hagyatéka
2018. március 26-án nyílik a Fenyő Miksa Könyvtárban, a bajai 

Türr István Múzeum szervezésében a magyarok honfoglalását megelő-
ző időszakot feldolgozó, régészeti témájú kiállítás. A tárlat az avarok 
anyagi kultúráját mutatja be, melyek a bajai múzeum egykori kiváló 
régészének, Kőhegyi Mihálynak a munkái nyomán kerültek napvilág-
ra. Az 1960-as évek második felében Mélykúton is tevékenykedett 
a neves archeológus. A Sánc-dűlő területén több mint 50 avar kori 
temetkezés látott napvilágot. Ennek az anyagnak az impozáns tár-
gyai mellett további közeli települések avar kori életét is bemutatja a 
kiállítás. Megismerhetővé, láthatóvá válhatnak olyan tárgyak, amiket 
a 7-8. században használtak, viseltek, s melyekkel akár harcolhattak 
is, hiszen a kiállításból az is kiderül, hogy az avarok igen intenzív, s 
erőszakos politikát folytattak a környező birodalmakkal, országokkal, 
miközben a Kárpát-medencét uralták. 

Csuvár-Andrási Réka
régész

Türr István Múzeum, Baja
 

Kiállításmegnyitó
Tisztelettel meghívom Mélykút Város minden polgárát
2018. március 26-án, hétfőn 10:00 órai kezdettel 

megrendezésre kerülő,
Mélykúti avarok hagyatéka című 

kiállításmegnyitóra a
mélykúti Fenyő Miksa Könyvtárba.

Program:
Kovács Tamás polgármester úr köszöntője;

Lajdi Zselyke fuvola előadása;
Csuvár-Andrási Réka régészeti előadása és 

tárlatvezetés.
Házigazda: Lajdi Róbert

A kiállítás 2018. május 31-ig megtekinthető.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Kovács Tamás polgármester

Óvodai beíratás időpontja
2018. április 20-án pénteken és 23-án hétfőn,
8-16 óráig
Helye: I. sz. óvoda Mélykút
Petőfi tér 5.
Szükséges iratok:
• gyermek anyakönyvi kivonata
• gyermek oltási könyve
• gyermek lakcímkártyája
• gyermek TAJ száma
Az óvodai felvétel jelentkezés alapján történik. Az 

óvodába a gyermek harmadik életévének betöltése után 
vehető fel. Az Nkt. 8. § (1) bekezdése szerint az óvoda felveheti 
azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől 
számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a telepü-
lésen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező 
hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme 
teljesíthető. 

Mackó Zoltánné
óvodavezető
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Adónem Bevallási határidő Befizetési ha-
táridő

Magánszemé-
lyek kommuná-

lis adója

A tulajdonjogban történt 
változást követő 15 napon 
belül, mind az eladó, mind 
a vevőnek van bevallási 

kötelezettsége

I. félévi részlet: 
2018. 03.19.
II.félévi részlet: 
2018. 09. 17.

Iparűzési adó:
- állandó jellegű 

tevékenység 
esetén

2017. évi bevallás: 
2018. 05. 31.

2018. évi feltöltés: 
2018. 12. 20.

Egyéb változás esetén a 
változást követő 15 nap

I.félévi részlet: 
2018. 03.19.
II. félévi részlet: 
2018. 09. 17.
III.feltöltés: 2018. 
12. 20.

Iparűzési adó:
- ideiglenes 

jelleggel végzett 
tevékenység 

után

A tevékenység befejezésé-
nek napját követő hónap 

15. napjáig 

Az adóbevallással 
egy időben történik 
a befizetés – át-
utalás.  

Termőföld 
bérbeadásából 

származó 
jövedelem adója

Magánszemély esetén a 
jövedelem megszerzését 

követő év március 20. 
Kifizető esetében az 

adólevonás évét követő év 
február 15.

Magánszemély 
esetében a jöve-
delem megszerzé-
sének negyedévét 
követő hónap 12. 
napjáig.
Kifizető esetében 
a kifizetést követő 
hónap 12. napjáig.

Gépjárműadó

Csak mentesség esetén, a 
mentességre jogosultság 

megállapítását követő 
15 napon belül

I. félévi részlet: 
2018. 03.19.
II. félévi részlet: 
2018. 09. 17.

Talajterhelési díj 2018. március 31. 2018. március 31.

Őstermelők helyi iparűzési adó kötelezettsége:
I. árbevétele a támogatással együtt nem éri el a 600.000 Ft-ot
Nincs sem bejelentkezési, sem bevallási kötelezettsége.
II. Árbevétele a támogatással együtt eléri a 600.000 Ft-ot
Bejelentkezési kötelezettsége van, és:
- Amennyiben támogatás nélkül nem éri el a 600.00 Ft-ot, akkor 

nyilatkoznia kell az támogatás nélküli árbevétel összegéről
- Amennyiben támogatás nélkül eléri a 600.000 Ft-ot, akkor 

éves bevallást kell benyújtani
III. Közös őstermelői igazolvánnyal rendelkezők 
Bevallási kötelezettséget teljesíteni lehet:
- A közös őstermelői igazolvány minden tagja külön nyújtja be 

bevallását azonos összegben
- Az adószámmal rendelkező nyújt be bevallást a teljes ösz-

szegről, és a közös őstermelői igazolványban feltüntetett többi 
adóalany a nyomtatvány „J” lapján nyilatkozik.

Gépjárműadó
A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény szerint az 

adó alanya az a személy/szervezet, amely a közúti közlekedési 
nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény alapján vezetett 
járműnyilvántartásban az év első napján üzembentartóként, vagy 
tulajdonosként szerepel.

Év közben újonnan vagy újra forgalomba helyezett gépjármű 
esetében az adó alanya az a személy/szervezet, aki a forgalomba 
helyezés utolsó hónapján a hatósági nyilvántartásban tulajdo-
nosként szerepel. Amennyiben a gépjármű tulajdonjogában 

bekövetkezett változást az átruházó korábbi tulajdonos 
(eladó) az átruházás évének utolsó napjától számított 15 
napon belül bejelentette, akkor a szerződés megkötésének 
időpontját követő év első napjától nem minősül adóalany-
nak. Ez azt jelenti, hogy amennyiben az eladó legkésőbb az 
adásvétel évének utolsó napjától számított 15 napon belül (azaz 
az adásvételt követő év január 15-ig) bejelenti, akkor mentesül az 
adásvétel évét követő évtől a gépjármű utáni adófizetési kötele-
zettség alól.

Talajterhelési díj
A talajterhelési díjról szóló 22/2016.(XI.10.) önkormányzati rendelet 

szerint 2016. évtől talajterhelési díjfizetési kötelezettsége keletkezik 
annak az adóalanynak, akinél egyrészt műszakilag rendelkezésre áll a 
kiépített közcsatorna, másrészt szennyvízkibocsátónak minősül és nem 
köt rá a kiépített csatornára.

Szennyvízkibocsátó: aki jelenleg megoldja a szennyvíz elhelyezését 
valamilyen létesítményben, például derítő aknában.

A rendelet értelmében a 2016. évi talajterhelési díj megfizetésire kö-
telezett szennyvízkibocsátó mentes a talajterhelési díj megfizetése alól, 
ezért első ízben 2018. március 31-ig bevallási kötelezettsége van minden 
ingatlantulajdonosnak, aki az ingatlana előtt kiépített közcsatornára 2017. 
évben nem kötött rá, vagy a rákötés 2017. évben történt meg, még akkor 
is, ha a vízfogyasztása 0 m3. Bevallási nyomtatványt az adócsoportnál 
lehet kérni, illetve elérhető a www.melykut.hu honlapon az ELÜGY (Elekt-
ronikus ÜGYintézés) menüpontban.

Talajterhelési díjfizetési kötelezettség megszűnik azzal a nappal, ame-
lyen a közszolgáltató szervezet a házi szennyvízhálózat utcai közcsator-
nára történő rákötését igazolja.

Talajterhelési díj alapja a 2017. évben az igazolt rákötésig fogyasz-
tott víz mennyisége m3-ben. Talajterhelési díj mértéke a talajterhelési díj 
alapja, a meghatározott egységdíj (1200 Ft/m3), valamint a település 
közigazgatási területére vonatkozó területérzékenységi szorzó (Mélykút 
vonatkozásában ez az érték 1,5)

A talajterhelési díj kiszámítása:
Szolgáltatott víz mennyisége (talajterhelési díj alapja) m3 x 1200 Ft/

m3 (meghatározott egységdíj) x 1,5 (területérzékenységi szorzó) = éves 
talajterhelési díj.

A helyi adókkal kapcsolatos 2018. évi tudnivalók, határidők

Változás 
a Foglalkoztatási Osztály és Gyámügyi 

szakügyinézők elérhetőségében
Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

Jánoshalmi Járási Hivatal
 Foglalkoztatási Osztálya

Jánoshalmán az Arany János utca 13. sz. alá költözött. 
(0rvosi ügyelet épülete)

Telefonszámok és ügyfélfogadási rend 
változatlan marad. 

Ugyanitt továbbra is megtalálhatóak a 
gyámügyi szakügyintézők, 

esetükben telefonszám változás történt, új telefonszám: 
77/795-081 Szíves megértésüket köszönjük!
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Jól halad a Hunent Zrt. víziszárnyasvágóhíd építkezése, 
2018 októberében már gőzerővel indul az üzem


