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Börcsökné Kiss Erzsébet több évtizede elhivatottan és ma-
ximális szakmaisággal végzi könyvtárosi munkáját. Szakmai 
tevékenységén kívül több olyan program kezdeményezője, 
megvalósítója, mely méltán öregbíti településünk hírnevét ha-
táron belül és túl. 

Olvasó kézműves táborok megvalósítója, mellyel 15 éve 
tartós elfoglaltságot és kulturális élményt nyújt a felnövekvő 
generációk számára. 

Az Ő nevéhez fűződik a fonalgrafika népszerűsítése, ezzel 
kapcsolatos foglalkozások, kiállítások szervezése a megye több 
településén, határon túli meghonosítása Bácskossuthfalván 
nyári táborok formájában. 

A népi kultúra ápolása és életben tartása folyamatosan 
szívügye volt a Szederinda népzenei egyesület segítségével és 
aktív segítésével. 

Több éven keresztül Ő volt a 
helyi újság főszerkesztője.

Új közösségi formák megho-
nosítása és népszerűsítése is a 
nevéhez fűződik a településen, 
mint a Szinkópé Színitanoda lét-
rehozása, a Parasztolimpiai já-
tékok, valamint a „Szépkorúak” 
részére szervezett számítógépes 
képzések. 

Munkáját Mélykút Városért Díj-
jal kívánjuk megköszönni.

Börcsökné Kiss Erzsébet részé-
re a díjat Kovács Tamás polgár-
mester úr adta át az augusztus 
20-ai városi ünnepségen.

Mélykút Városért Díj 2018
Börcsökné Kiss Erzsébet a kulturális élet területén kifejtett kiemelt tevékenysége elismeréseként
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KŐSZEGI HITTANOS TÁBOR
2018.07.23.-án elindultunk táborozni a kisszállási és mélykúti 

hittanos gyerekekkel,  bérmálkozókkal, segítőkkel , a Missziós 
Nővérekkel Goska és Katka nővérrel és János atyával együtt Kő-
szegre. Az út nagyon hosszú volt, de több-kevesebb sikerrel ének-
kel próbáltuk lefoglalni a táborozókat. Habár a buszon többször 
hallhattuk az „én nem fogok énekelni” „nincs jó hangom” „inkább 
alszom” tiltakozásokat tábor végére mind a táborzáró szentmisén 
mind a buszon hazafelé egyszerre skandáltuk a tábor himnuszává 
váló „Ha csak egy mustármagnyi hitetek is volna...” című dalt. 

A tábor mottója a „Minden lehetséges annak, aki hisz”  bib-
liai idézet volt. Ennek szellemében próbáltuk megélni az egész 
táborunkat. Második nap már nehéz próbatétel elé állítottuk a 
gyerekeket a túrával. Az Ó-ház kilátóhoz mentünk ahova hosszú 
és nehéz út vezetett fel, ezért tökéletes alkalom volt  gyakorlatban 
is használni a mottónkat. Fent a kilátóban nem mindennapi misén 
vehettünk részt. Harmadik nap Bükre mentünk a fürdőbe ahol, 
egész napos kikapcsolódás várt ránk. 

Aznap este, fiatalokhoz illő színes, zenés, énekes szentségimádáson 
vehettünk részt. Negyedik nap a táborhelyünkön a verbita atyák rend-
háza melletti ifjúsági házban voltunk délelőtt ahol vetélkedő és ügyes-
ségi játékokat játszottunk. Délután a városba mentünk körbe nézni 
ahol különleges  látványt nyújthattunk, hiszen egyen pólóban voltunk, 

amit előző nap mindenki maga díszített ki a tábori logó rárajzolásával. 
Az utolsó napunk épp ahogy az első is, leginkább az utazásról szólt, 
bár az utat visszafelé megszakítottunk egy balatoni kiruccanással is, 
ahol a rossz idő ellenére is megmártóztunk. Szerintem mind a gye-
rekek mind a segítők rengeteg új élménnyel gazdagodva és sok új 
baráttal tértek haza.

Kézimunka tanfolyam Mélykúton

Augusztus első hetében a Művelődési Ház adott otthont a 
kézimunka tanfolyamnak. Tizenkét érdeklődő között volt néhány 
varrónő is. A vajdasági testvértelepülésről, Bácskossuthfalváról 
is jöttek asszonyok. A csoport vezetője, Tokodi Gyuláné meghívta 
Subák Erikát, aki Mélykútról elszármazott szakköri tag volt. Erika 
rendkívül sok varrástechnikát ismer. Évről évre jár a mélykúti cso-
porthoz és mindig hoz néhány új és érdekes feladatot. Most step-
pelt kézitáskát, konvergencia technikával készült képet és gom-

bos neszesz-
szert varrtunk. 
E g y s z e r r e 
kezdtünk el 
egy-egy dara-
bot, majd min-
denki a saját 
tempójában 
d o l g o z o t t . 
Segítségben 
nem volt hi-

ány. Nem csak Erika, de a vele érkezett barátnője, Henriett is 
állandóan hasznos tanácsokat adott, irányított bennünket. A 
munka során igen jó hangulat alakult ki. Sokat tanultam ezen a 
tanfolyamon, barátságos volt a légkör, segítőkész közösségben 
élhettem a varrási szenvedélyemnek. 

Köszönjük Erikáéknak a tartalmas hetet, jövőre is visszavárjuk 
őket.

Kiss-Csepregi Ákosné
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gyermekorvos

„Két évtizeden keresz-
tül kifejtett odaadó, lelki-
ismeretes gyógyító mun-
kájáért.”

Amikor könyvem írásá-
ba belefogtam, tudtam, 
hogy ez lesz a legnehe-
zebben megírható fejezet. 
Feleségem, amikor csak 
szóba került, hogy róla is 
kell írnom, mindannyiszor 
mereven elzárkózott még 
a gondolatától is, nem 

hogy interjút készíthettem volna vele. Azt viszont én nem 
tudtam elfogadni, hogy minden kitüntetettről írok, csak a hitve-
semről nem jelenik meg egy sor sem. Így aztán kompromisz-
szumos megoldásként a kisebb-nagyobb nyilvánosságnak írt, 
illetve elmondott szavait idézem.

ÖNÉLETRAJZ

1951. június 23-án születtem Békéssámsonon. Édesanyám, 
Verók Katalin, a háztartásban dolgozik. Édesapám egyénileg 
dolgozó földműves. Testvérem, Fülöp Lajos, az Alföldi Porce-
lángyár hódmezővásárhelyi gyáregységében anyagmozgató 
gépészmérnök.

Iskolai tanulmányomat a Békéssámsoni Állami Általános 
Iskolában kezdtem. 1965-től az Orosházi Táncsics Mihály Gim-
názium és Szakközépiskola tanulója lettem.

1969-ben jeles eredménnyel érettségiztem és felvételi 
vizsgát tettem a Szegedi Orvostudományi Egyetem Általános 
Orvosi Karára. A felvételi bizottság hely hiányában fellebbezési 
kérelmemet is elutasította.

1969 októberétől a Békés megyei Gyógyszertári Központ 
14/54 számú gyógyszertárában dolgoztam 1970. augusztus 
18-ig, mint asszisztens jelölt. Ezen a munkahelyemen tagja 
lettem az Orvosegészségügyi Dolgozók Szakszervezetének.

1970-ben ismét felvételi vizsgát tettem és felvételt nyertem 
a Szegedi Orvostudományi Egyetemre. Egy évig a Kórbonctani 
Intézet diákköröse voltam.

1976. október 1-től a Kiskunhalasi Városi Tanács Sem-
melweis Kórházában a gyermekosztályon gyakorló orvosként 
dolgozom.

1976. X. 5.
Dr. Fülöp Katalin

MŰKÖDÉSI BIZONYÍTVÁNY 80. jún.12.

Dr. Fülöp Katalin (Békéssámson, 1951. jún. 23., an: Verók 
Anna) s. orvos 1976. szept. 11-én szerezte meg orvosi diplo-
máját, és kórházunkban a gyermekosztályon 1976. okt. 1-től 
dolgozik.

Munkáját nagyon jól, szorgalmasan és lelkiismeretesen lát-
ja el. A gyermekeket szereti, és a gyógyulásuk elősegítéséért 

mindig szívesen vállalta a többletmunkát. Osztálya minden 
feladatának ellátásában részt vett (gyermek szakrendelés, 
gyermek-, újszülött-, csecsemőosztály stb.). Szakmai tudását a 
szakirodalom rendszeres tanulmányozásával is bővíti. Szakcik-
keket is írt, illetve azokban társszerzőként szerepelt.

A munkahelyi kollektívába jól beilleszkedett. Vezetőivel és 
munkatársaival jó a kapcsolata. A betegek hozzátartozóival 
szemben udvarias, megértő.

Fertőzőosztályos gyakorlatát 1977. okt. 1-től 1978. márc. 
31-ig töltötte le.

Fentiek alapján dr. Fülöp Katalin szakorvosi vizsgára való 
bocsátását javasoljuk.

Dr. Makay László  Dr. Fáy Piroska
igazgató főorvos gyermekoszt. vez. főorvos
Dr. Lorencz György fertőzőoszt. vez. főorvos

SAJTÓSZEMLE
„ELKÉSZÜLT egy három és fél szobás szolgálati lakás, me-

lyet a gyermekkörzet új orvosának részére építettek. Több mint 
tíz éve várnak a mélykútiak arra, hogy a gyermekeket szakor-
vos lássa el. Most már van lakás, csak orvost kell »szerezni«. 
(Halasi Hírek 1981. július 12.)

Gyermekorvosi rendelő Mélykúton

Mélykút lakosságának több évtizedes vágya valósult meg: 
gyermekorvosi rendelő nyílt október elején. Dr. Fülöp Katalin 
orvosnővel beszélgettünk.

- Tudjuk, hogy Kiskunhalasról jött ide. Nem érzi-e majd a 
város hiányát, amit bizonyára már megszokott?

- A vágyunk az volt férjemmel egyetértésben, hogy a nagy-
községben elhelyezkedve jól beilleszkedjünk. Jó volt, hogy 
éppen a körzeti orvosi állás is üres volt, így a férjem is rögtön 
munkába tudott állni. Az elhelyezkedéshez és a rendelőhelyi-
ség berendezéséhez is valóban minden segítséget megkap-
tunk. Úgy érzem, nagyon jól megleszünk majd a szorgalmas, 
munkaszerető mélykútiakkal.

A gyermekorvosi rendelés azonban túl mindezen, szerintem 
is óriási lépés az egészségügyi ellátás fejlesztésében. Örülök, 
hogy ilyen szépen gyarapodó nagyközségbe jöttünk. Gépko-
csival félóra Halas vagy Baja, egy óra Szeged, ez nem jelent 
gondot! – mondta az orvosnő.

Tokodi János tanácselnök nagy örömmel összegzi a ténye-
ket:

- Mélykúton – a jegyzőkönyvek tanúsága szerint – több év-
tizedes követelés volt a gyermekorvosi szolgálat létrehozása. 
A megvalósítás meg csak egyre késett. Az utóbbi években ez 
az akarat újra felerősödött. Szolgálati lakás hiányzott, építet-
tünk. A gyermekrendelő nem lehet együtt a felnőttrendelővel? 
Hát megcsináltuk. A hétezer lakosú nagyközség egészségügyi 
ellátása most már kielégítő. A három körzeti orvos mellett a 
gyermekorvos, a fogorvos, a két üzemi orvos nagy erőt jelent 
a lakosság egyészségének védelmében. (Halasi Hírek 1982. 
október 6. Nagyapáti János)

LOKÁLPATRIÓTA TALÁLKOZÓ
2003. augusztus 16.

Mélykút Községért Díj 2002-ben nem került kiosztásra.
Mélykút Községért Díj 2003 – DR. FÜLÖP KATALIN
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Mélykút nagyközség önkormányzatának képviselő-testülete 
Mélykút községért kitüntetésben részesítette dr. Fülöp Katalint. 
A díjat a Szent Joachim templomban, Paskai László bíboros je-
lenlétében adta át Gelányi János polgármester. Az alábbiakban 
a doktornő köszönő gondolatait idézem:

„Köszönöm a kitüntetést. Sándor atya szavaival élve: nem 
saját fényemnek tekintem ezt a kitüntetést, hanem az egész-
ségügyben dolgozó minden munkatársnak, akik nekem segítet-
tek, hogy Mélykúton gyermekkörzet alakuljon, együtt dolgoz-
hassunk. Pár perc idejüket, türelmüket fogom rabolni és egy 
kicsit nosztalgiázok, ha nem sértődnek meg ezért.

Húsz évvel ezelőtt, amikor Mélykútra jöttünk a férjemmel, 
akkor még csak egy gyermekünk volt, az önkormányzathoz 
mentünk, akkor még tanácsháza volt, és az én gyermekem 
itt a parkban játszott. Egyszer csak a lépcsőn fölkaptatott és 
feljött ide a templomdombra. A templom nyitva volt, bejöttünk. 
Én - mint édesanya és orvos - elgondolkodtam, vajon milyen 
szerep juthat itt nekem? Kezdő anya vagyok, szakmám és pá-
lyám elején vagyok. Imádkoztam, fohászkodtam, és azt kértem, 
hogy szeretném megőrizni hitemet és szeretetben fölnevelni 
gyermekemet, élni családommal. Nil nocere, soha nem ártani, 
mindig segíteni az embereken. Hála Istennek meghallgatták 
kérésemet. Nagyon jó munkatársakat kaptam, az önkormány-
zat segített. Köszönöm mindenkinek a munkáját. 

Amikor dolgoztam, előadásokat tartottunk. Ezek témája 
mindig szakmai volt, de ugyanakkor az értékvesztett mai vilá-
gunkban egy kis erkölcsi útravalóul is szolgált a kezdő édes-
anyáknak. A gondolataimat Pázmány Péter bíborostól vettem, 
aki azt mondta, hogy: anyák, ne csak tejeitekkel tápláljatok, 
hanem erkölcsi tanokkal is, merthogy az ország milyen erkölcsi 
alapon fog állni, az ezen is múlik. Magatok neveljétek gyerme-
keiteket kisdedkoruktól fogva. Minél nagyobb áldozatok árán 
teszitek, annál nagyobb szeretetben lesz részetek.

Én, mint gyermekorvos, aki gyermekekkel és édesanyákkal 
együtt dolgozom, most egy tanulságos kis mesét szeretnék a 
gyerekeknek elmondani, ők szeretik a mesét. A mese címe: »A 
Zengő titka«.

A fát szedegető asszonynak a hegyoldal erdejében megje-
lent a Zengő tündére, és azt kérdezte, hogy szeretne-e gazdag 
lenni? – Nagyon! – felelte az asszony. – Akkor majd Virágva-
sárnap ne a templomba menj, hanem az első harangszókor 
jöjj ide, mert megnyílik a Zengő oldala, és annyi kincset vihetsz 
haza, amennyit elbírsz. Megörült ennek az asszony. Alig vár-
ta Virágvasárnapját. Aranyos, karon ülő fiacskájával az első 
kakasszóra ott volt és nagy ámulatára a tündér újra előtte 

termett, pálcájával megnyitotta a hegy oldalát. A barlangban 
beljebb csak úgy csillogott-villogott a sok arany, gyémánt, drá-
gakő. Az anya letette gyermekét, és kötényébe szedte a kin-
cseket. Gondolta: kiszalad vele és újra bejön a kisfiáért, mert 
a kettőt egyszerre nem bírta. Igen ám, de kiérve megszólalt a 
második harangszó, és bezárult a hegyoldal. Az anya kint, a 
gyermek bent. Ráébredt, hogy mit is csinált. Ugyan mit ér neki 
a sok kincs, ha legdrágább kincse, a gyermeke nincs többé. 
Felsikoltott és a fájdalomtól megőrült. Jajgatva járta az erdőt. 
Megszánták a fák, és vele jajongtak. Elsiratták az asszonyt, aki 
ott is halt meg a sziklás oldalban. Amikor megjelenik szelleme, 
és újból siratja kisfiát, zengeni kezd a hegy, mert ott fent látja 
a sok megtévedt édesanyát.

A Zengő minden anyát arra figyelmeztet, hogy a kincsre, a 
legnagyobb kincsre jól vigyázzanak!”

Dr. Fülöp Katalin a díjjal járó pénzjutalmat egy árván maradt 
mélykúti gyermek javára ajánlotta fel.

Részlet Dr. Rauzs József: Mélykút Községért Díj című könyvé-
ből 

Kommunikációs képességek fejlesztése 
info-kommunikációs eszközökkel 

Szemléletformáló rendezvény (10 óra) 
Jelentkezési határidő: 2018. 09. 24. 

Szeretettel várunk mindenkit a Fenyő Miksa könyvtárban.
3.3.1 Digitális Jólét Program pontok fejlesztése

 GINOP-3.3.1.-16-2016-00001

Szépkorú köszöntése Rasztik Mátyásné 95 éves 

Elhunytak:
Miskolci Ferencné Kovács Erzsébet élt: 78 évet
Káposzta András   élt: 68 évet
Molnár Ildikó    élt: 47 évet
Kollár Károly Antal   élt: 58 évet
Gáspár János    élt: 80 évet
2018. júliusi születések:  
Szabó Zoltán  an.: Németh Gizella Etelka
Szilágyi Levente Bendegúz an.: Katona Aliz
Sora Dávid   an.: Inotai Emese

Anyakönyvi események
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A rendezvény programja:

Jánoshalmi Gazdakör kiállítása (a  �
kiállítás ideje alatt tombolajegy 
vásárolható a teremőröknél) 
járási termelők kiállítása  �
BKMKH Jánoshalmi Járási Hivatalá- �
nak bemutatkozása, Közfoglalkoz-
tatási Kiállítás 
Járási Mobil Kormányablak helyszíni ügyintézési lehetőséggel  �
Gazdafórum a Kormányhivatal és NAK előadóinak közreműkö- �
désével  
Festmények, kézimunkák, ékszerek, virágkompozíciók, kerámiák  �
kiállítása  
Egészségügyi Szűrőbusz, Jánoshalmi Egészségfejlesztési Iroda  �
állapotfelmérés, Benkő Patika gyógytermékek, gyógyászati se-
gédeszközök és Városházi Patika egészségügyi vizsgálatok 
Mezőgazdasági gépek kiállítása �
Munkavállalók toborzása a Hunent Zrt. új mélykúti víziszárnyas  �
feldolgozó üzemébe 
Helyben sütött pékáruk, rétesek, édességek, fagylalt árusítása   �
Kosárfonás, kézműves bemutatók, különleges téglák, régi gépek  �
gyűjteménye,  
Vadászati kiállítás, Háziállat-szarv gyűjtemény, Díszmadár és kis- �
állat kiállítás, gyermekeknek állat simogató, kreatív műhely, 
Gokart traktor kipróbálása,  �
Szombaton töltött káposzta-főző verseny,  �
„Jánoshalma anno” és „A jánoshalmi labdarúgás aranykorának  �
krónikája”, továbbá „A jánoshalmi Szent Anna templom” című 
könyvek árusítása, 
Dr. Bárth János „Jankováci levelek” című könyvének árusítása, de- �
dikálás: szeptember 14. péntek: 10-12 óráig 
Büfé �

„i
Minden érdeklődőt sok szeretettel várunk!

A BELÉPÉS DÍJTALAN!

P r o g r a m:
2018. szeptember 14. (péntek) 
Kiállítások nyitva tartás: 900 -1800 óráig  
• 1000  Expo ünnepélyes megnyitása a Szakképző Iskola udvarán 
         megnyitják: Taskovics Péter AM ASZK igazgatója
  Kovács Ernő kormánymegbízott  
  Bányai Gábor országgyűlési képviselő
  Czeller Zoltán Jánoshalma város polgármestere 
  Gáspár Ferenc NAK Bács-Kiskun Megyei elnöke 
  A megnyitón fellépnek: 
               Pöndölösök citerazenekar
                Új Pávakör énekkar 
•  1100-1230  Gazdafórum a Kormányhivatal és NAK előadóinak 
közreműködésével  

•  1230-1300  Szüreti ételek kóstolója (pincepörkölt, macskanyomos 
tarhonya, a helyszínen kóstolói jegy vásárolható a teremőröknél 
600 Ft/adag )

•  1500 Színpadi programok (a járás településeinek oktatási intéz-
ményeiből érkezett óvodás, iskolás fellépők, Kéleshalmi Népdal-
kör és mások fellépése)

•  1700 Ötödik nemzetközi művésztábor tárlatának megnyitója (Mű-
vésztelep: Jánoshalma, Kossuth u. 5. sz.)

Kormányablak busznál helyszíni ügyintézési lehetőség 1300 -1500 
óra között   
1900 Távcsöves csillagkeresés a Szakképző Iskola udvarán

2018. szeptember 15. (szombat)
• Kiállítások nyitva tartás: 900 -1800 óráig  
• 900 Töltött káposzta-főző verseny megnyitója
• Kóstolói jegy vásárolható (660 Ft/adag) a Szakképző Iskola pénz-
tárában 2018. szeptember 13-án (csütörtök) 1600 óráig vagy a 
helyszínen 
•  Szüreti Kupa a jánoshalmi Sportcsarnokban (szervező: Szabó 
Kornél)
1100 -1300 óra között és 1400 óra után színpadi programok (Forgó-
Beregi Fúvószenekar, Vadvirág Tánccsoport, Szederinda citeraze-
nekar és mások) 
13 30 órától töltött káposzta-főző verseny díjainak átadása
1500  órától meglepetés fellépő 
Egészségügyi szűrőbusz szolgáltatásai igénybe vehetők a nap 
folyamán  
Kormányablak busznál helyszíni ügyintézési lehetőség 1000 -1600 
óra között   

2018. szeptember 16. (vasárnap)
Ezen a napon csak a Gazdakör kiállítása tekinthető meg.
1500 Gazdakör terménybemutatójának eredményhirdetése és 
tombolasorsolás

A rendezvénnyel kapcsolatosan 
érdeklődni lehet a szervezőknél:

AM Kelet-magyarországi Agrárszakképző Központ, Mező- �
gazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 
Tel.:77/401-028, 70/458-2366 
BKMKH Jánoshalmi Járási  �
Hivatal Tel.:70/457-1043 
Jánoshalma Város Önkor- �
mányzata Tel.:77/501-001
Jánoshalmi Gazdakör Tel.:  �
20/965-7021
Töltött káposzta-főző ver- �
seny Tel.:70/332-8933

Igény szerint szállást és étkezést 
biztosítunk! 

Tisztelettel meghívunk minden kedves érdeklődőt a
 2018. szeptember 14-15. között megrendezésre kerülő

„Szüreti Expo” rendezvényre.

Helyszín: AM Szakképző Iskola udvara (Jánoshalma, Béke tér 13.)
Védnök: Dr. Nagy István agrárminiszter  
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2018. augusztus 31.
Mélykút Város Önkormányzat
Sajtóközlemény  
TOP-4.1.1-15-BK1-2016-00014 Orvosi rendelő felújítása
Mélykút Város Önkormányzat 20 000 000 Ft forintot nyert az Eu-

rópai Unió támogatásával, az Európai Regionális és Fejlesztési Alap 
társfinanszírozásával az Orvosi rendelő felújítására Mélykúton.

Projekt azonosító: TOP-4.1.1-15-BK1-2016-00014 Orvosi rende-
lő felújítása

Projekt helyszíne: A projekt során a Nagy utca 4. szám alatti 
ingatlan kerül fejlesztésre. A Projekt összköltsége: 20 000 000 Ft. 
A projekt támogatása 100 % -os finanszírozású. A projekt helyi 
esélyegyenlőségi programhoz való illeszkedése: Az egészségtudatos 
gondolkodás ösztönzésének elősegítése

A projekt előzményei és keretei: 
Mélykút város központjában található az egészségház, amely 

egy helyen, két ingatlanban biztosítja a település lakosai számára 
nélkülözhetetlen egészségügyi ellátásokat. 

Az egyik épületben található a védőnői szolgálat, amely jelen 
pályázat keretében nem kerül fejlesztésre. A másik épületegység ad 
otthont 2 felnőtt háziorvosi, 2 fogorvosi, 1 gyermek háziorvosi, illetve 
iskola-egészségügyi ellátás, valamint a háziorvosi és házi gyermek-
orvosi ügyelet számára. 

Mintegy 5221 lakos érintett az ellátási területen. A nekik helyt 
adó épület az 1910-es években épült, a kezdetek óta egészségügyi 
intézményként funkcionál. 2003-ban és 2007-ben (három pályázati 
forrásból, de két ütemben) részleges felújítást hajtottak végre, amely 
keretében tetőfelújítás, falazat felújítás, a külső nyílászárók cseréje 
megtörtént, a mozgáskorlátozottak részére akadálymentes bejárat, 
valamint mosdó kialakításra került.

A projekt részletes leírása: Mélykút Város Önkormányzat célja az 
alapellátásainak és háziorvosi szolgáltatáshoz kapcsolódó ügyeleti 
ellátásainak helyt adó épület infrastrukturális fejlesztése, amely so-
rán a tervezett energetikai intézkedések révén a jelenleginél gazda-
ságosabb, élhetőbb és modernebb környezet biztosítható számukra. 
Az eddigi forrásokban az eszközállomány bővítésére, felújítására 
nem volt lehetőség, önerőből csak a szükséges, tovább már nem 
halogatható fejlesztéseket tudták megtenni, ezért a minimumfel-
tételekben foglalt eszközök közül több már erősen elhasználódott, 
elavult, funkcionalitásában nem megfelelő működő. 

A jelenlegi projektnek köszönhetően létrehozásra került egy, 
mind a lakosok, mind az érintett egészségügyi dolgozók számára 
méltó színvonalú ellátás, amely a jelenleg is széleskörű, szakmailag 
magas szolgáltatást modernizálja, megteremti a kellő tárgyi hátte-
ret. Az önkormányzat célja a település földrajzi elhelyezkedéséből, 

valamint gazdasági adottságaiból 
adódó társadalmi, szociális és inf-
rastrukturális elmaradottságának 
leküzdése. Ehhez szükséges az 
egészségügyi szférájának fejleszté-
se, amely mindamellett, hogy a településen élők átlagos egészségi 
állapotának javítására képes az ellátásokkal, ezenfelül hiteles sze-
repet vállalhat és tölthet be az egészségtudatos gondolkodás ösz-
tönzésének elősegítésére (amely a település Helyi Esélyegyenlőségi 
Programjának egyik intézkedési terve). Ezek együttes végzéséhez 
azonban megfelelő környezeti működés és kellő eszközállományi 
ellátottság szükséges, amely megteremtése jelen projekt célja volt. 

A projekt során a Nagy utca 4. szám alatti ingatlan kerül fejlesz-
tésre. 

Kötelezően megvalósítandó elemek között az épület energe-
tikailag korszerűsítésre került sor, födémszigeteléssel, valamint 
fűtéskorszerűsítéssel. A jelenlegi – előírásoknak már nem megfelelő 
rámpa a projekt keretében átépítésre került megfelelő nyílászáró 
elhelyezésével, ezzel a szükséges adottságokkal biztosítva mindenki 
számára a könnyű elérhetőséget. 

 A projekt a település egészségügyi ellátásainak intézményi és 
eszközállományi feltételeinek olyan mértékű fejlesztését célozta 
meg, amellyel a jelenlegi elmaradott állapot megszüntethető és a 
mostani legmagasabb szintre emelhető, amelynek szinten tartása 
az elkövetkező években stabilan biztosítható. 

A fejlesztés az egészségügyi ellátás jogszabályi és előírási 
megfelelőségét teremtette meg, ezáltal egyrészt csökkentve az 
országon belüli egészségügyi rendszerbeli különbségeket, másrészt 
hozzájárul a praxisok tartós betöltésének előidézéséhez. A helyben 
elérhető ellátások minőségi növelésével, a végzett szűrővizsgálatok 
körének bővítésével (az ehhez szükséges eszközök beszerzésével) 
a remények szerint a megelőző vizsgálatokra látogatók száma 
növekedni fog, ezáltal a korai felismeréssel és kezeléssel a definitív 
ellátások arányának fokozása a cél. Ennek következtében egyrészt 
a munkából betegség miatt távoltöltött idő rövidülése várt, ami a 
társadalmi-gazdasági aktivitás növekedését generálja (Közösségek 
önszervező, öngondoskodó és együttműködési készségek kibonta-
kozása prioritás). 

Az akadálymentesítési intézkedések az egészségügyi ellátáshoz 
való egyenlő esélyű hozzáférést biztosítják. A tervezett energiaha-
tékonysági intézkedések hozzájárulnak a környezetkímélő működ-
tetéshez. A projekt ezáltal összességében magában hordozza a 
települési életminőség javítását, vonzerejének növelését.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális 
és Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg. 

Sajtóközlemény

FELHÍVÁS!
Mélykút Alsó temetőben több, 25 évre megváltott sír bérlete lejárt.
 Kérjük az érintett személyeket, hogy október 26-ig szíveskedjenek a Plébánián egyeztetetni a sírhelyek 
ügyében.
Felhívjuk figyelmüket, hogy a lejárt bérletű sírok 3 év türelmi idő után, bárki részéről megváltható.

Bolvári János
plébános
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A téli rezsicsökkentés végrehajtását követően szükségessé váló 
további intézkedésekről szóló 1364/2018. (VII. 27.) Korm.határozat 
alapján a Kormány egyetértett azzal, hogy a téli rezsicsökkentésben 
korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fű-
tőanyagot felhasználó háztartások is egyszeri természetbeni támoga-
tásban részesüljenek a fűtési költségek viselésével összefüggésben.

A Korm. határozat 3. pontja felkérte az érintett helyi önkor-
mányzatokat, hogy tegyék lehetővé, összesítsék és haladéktalanul 
továbbítsák a Belügyminisztériumnak az igénybejelentést a téli rezsi-
csökkentés korábbi intézkedéseiben nem részesült, gáz- vagy távhő-
szolgáltatási szerződéssel nem rendelkező háztartásokról.

A Korm.határozat alapján háztartásonként egy darab igény-
bejelentés nyújtható be, legkésőbb 2018. október 15. napjáig, 
amely határidő elmulasztása jogvesztő.

Jelen eljárásrendben:
A Korm.határozat alapján  � 12.000 Ft természetbeni támo-
gatásban részesül az a háztartás, amely nem részesült 
gáz-vagy távhőszolgáltatási támogatásban.
A természetbeni támogatás biztosításához az szükséges, hogy  �
azok a háztartások, akik nem részesültek a gáz-, vagy távfű-
tési támogatásban, igényüket jelentsék be a Mélykúti Polgár-
mesteri Hivatalban az alább leírtak alapján.
Háztartás: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról  �
szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdésének f) pontja 
szerint az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel 
vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége.
Nem felel meg a feltételeknek az a háztartás, amely a téli  �
rezsicsökkentés korábbi intézkedéseiben már részesült, azaz 
a téli fogyasztási időszakban bekövetkező fogyasztásnöve-
kedés finanszírozását segítő árkompenzáció jóváírásban ré-
szesült, gáz-, vagy távhőszolgáltatást igénybe vevő lakossági 
fogyasztó.

A kizárólag elektromos fűtési móddal rendelkező háztartások  �
nem jogosultak az igénybejelentésre.
A TÁMOGATÁS TERMÉSZETBENI, TEHÁT NEM PÉNZÖSZ- �
SZEG KIFIZETÉSÉT JELENTI. 
Az igénybejelentő nyilatkozaton rögzíteni szükséges az igé- �
nyelt fűtőanyag fajtáját, amely később nem módosítható.
A Korm.határozat szerint  � a természetbeni támogatás a fű-
tőanyagra vonatkozik, a támogatás nem fedezi egyéb, 
például a szállítási, vagy a darabolási költséget.
A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a benyúj- �
tott igényeket ellenőrzi, a tekintetben, hogy a bejelentő háztar-
tása korábban téli rezsicsökkentésben nem részesült.
Amennyiben a vizsgálat eredményeként valószínűsíthető, hogy  �
az igénybejelentő rosszhiszeműen jár el, az önkormányzat 
szabálysértési, vagy büntetőeljárást kezdeményez.
A téli rezsicsökkentés igényléséhez az igénybejelentő nyilat- �
kozat a Mélykúti Önkormányzati Tájékoztató szeptemberi szá-
mának mellékletét képezi.
Az igénybejelentő nyilatkozat személyesen a Mélykúti Lakos- �
ságsegítő Csoportnál (6449 Mélykút, Rákóczi u. 13. - Falugaz-
dász iroda épülete) beszerezhető. Az igénylőlap kitöltéséhez a 
Lakosságsegítő Csoport munkatársa ad segítséget.
Az igénybejelentő nyilatkozat, az Adatkezelési tájékoztató és  �
az Eljárásrend letölthető a www.mélykút.hu honlapról is. 

A jogosultak a kitöltött, aláírt igénylőlapot 2018. október 
15. napjáig adhatják le a Lakosságsegítő Csoportnál (6449 
Mélykút, Rákóczi u. 13.)

Mélykút, 2018. augusztus 25.
Kovács Tamás s.k.

polgármester

Tájékoztató a téli rezsicsökkentésről

Augusztus hónapban történtek velünk: Részt vettünk egy motoros felvonuláson és ná-
lunk járt a Grimm-busz utazó színház!

Bendegúz Biztos Kezdet Gyerekház
6449 Mélykút, Széchenyi u. 110.
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Tisztelt mélykúti lakosok!
Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. augusz-

tus 14. napi testületi ülésén módosította a szociális rászorultságtól 
függő helyi pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 4/2015.(II.27.) 
önkormányzati rendeletét. A jelenleg hatályos szabályozás alapján az 
alábbi szociális támogatások igénylésére van lehetőség: 

1.  Beiskolázási támogatás 
Ki jogosult a támogatásra? 

18 év alatti gyermek szülője, akinek gyermeke 2018. szeptember  �
1. napján tanulói jogviszonnyal rendelkezik, vagy  
18 – 20 év közötti középfokú iskolában nappali oktatás munka- �
rendje szerint tanulmányokat folytató és 2018. augusztus 1. nap-
ján családi pótlékra jogosult gyermek,

aki a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre nem jogosult és 
a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 
71.250,- Ft-ot.

A támogatás mértéke:  6.000,-Ft/gyermek (alap gyermekvédelmi 
Erzsébet utalvány formájában)

Igénylés módja és határideje: 
A kérelmet a Polgármesteri Hivatal által rendszeresített forma-

nyomtatványon 2018. szeptember 1. - szeptember 30. napja között 
lehet benyújtani.

Benyújtandó mellékletek: 
tanulói jogviszony fennállásáról szóló igazolás (amennyiben nem  �
tanköteles a gyermek)

2018. augusztus 01 – 31. napja közötti jövedelemről szóló 
igazolás(ok)

2. Természetbeni tűzifa támogatás
Ki jogosult a támogatásra? 
a) akinek 2018. október 1. napján

időskorúak járadékára való jogosultsága áll fenn, vagy �
egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásra való jo- �
gosultsága áll fenn, vagy
normatív (nem alanyi!) közgyógyellátásra való jogosultsága áll  �
fenn, vagy
nyugdíj előtti álláskeresési segélyre való jogosultsága (NYES) áll  �
fenn, vagy
megváltozott munkaképességű személyek ellátására való jogo- �
sultsága áll fenn (rehabilitációs ellátás, rokkantsági ellátás) és 
családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 
85.500,- Ft-ot, vagy
öregségi nyugdíjra való jogosultsága áll fenn, és családjában az  �
egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a 85.500,- Ft-ot, vagy
családjában három vagy annál több halmozottan hátrányos hely- �
zetű (HHH) gyermeket nevel és

b) lakása fával fűthető és rendelkezik fatüzelésre alkalmas fűtőbe-
rendezéssel.

A támogatás mértéke:  10 q tűzifa
Igénylés módja és határideje: 
A kérelmet a Polgármesteri Hivatal által rendszeresített forma-

nyomtatványon 2018. október 1 – október 31. napja között lehet 
benyújtani.

Benyújtandó mellékletek: A meghatározott feltétek fennállását 
igazoló okiratok.

Megjegyzés:
Egy személy csak egyféle jogcímen jogosult a támogatásra. �
A támogatás családonként csak egy személy részére állapítható  �
meg.

A tűzifa kiszállításáról az önkormányzat gondoskodik, az átvételt  �
a jogosult aláírásával, átvételi elismervényen köteles igazolni.

3. Szemétszállítási díj támogatás �
Ki jogosult a támogatásra?

egyfős háztartás esetében, ha az ott lakó 2018. január 1. napján  �
a 60. életévét betöltötte és havi jövedelmének összege nem ha-
ladja meg a 85.500,-Ft-ot, vagy 
kétfős háztartás esetében, ha legalább az egyik ott lakó személy  �
2018. január 1. napján a 60. életévét betöltötte és az egy főre 
jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a 71.250,-Ft-ot.

A támogatás mértéke: 
Egyszeri 5000,-Ft, amit a Polgármesteri Hivatal közvetlenül a szol-

gáltató részére folyósít.
Igénylés módja és határideje: 
A kérelmet a Polgármesteri Hivatal által rendszeresített forma-

nyomtatványon 2018. november 10 – december 10. napja között 
lehet benyújtani.

Benyújtandó mellékletek:
megelőző havi jövedelemigazolás; �
a kérelmező vagy a vele közös háztartásban élő személy ne- �
vére szóló szemétszállítási közüzemi számla másolata.

4.  Eseti gyógyszertámogatás 
Ki jogosult a támogatásra? 

közgyógyellátásra nem jogosult  � nagykorú személy, 
akinek a háziorvos által igazolt havi rendszeres gyógyszerköltsé- �
ge meghaladja az egy főre jutó jövedelem 15 %-át, és 
családjában az egy főre jutó havi jövedelem a 57.000,- Ft-ot,  �
egyedülálló vagy egyedülélő esetén jövedelme a 71.250,- Ft-ot 
nem haladja meg.

A támogatás mértéke: 
Évente négyszer adható, esetenként 8.000,- Ft összegben.
Igénylés módja és határideje: 
A kérelem a Polgármesteri Hivatal által rendszeresített forma-

nyomtatványon, egész évben benyújtható.
Benyújtandó mellékletek: 

megelőző havi jövedelemigazolás, és  �
a háziorvos által kiállított havi rendszeres gyógyszerköltség ösz- �
szegéről szóló igazolás.

5.  Gyermekgyógyszer támogatás
Ki jogosult a támogatásra? 

közgyógyellátásra nem jogosult  � gyermek szülője, 
ha a gyermekorvos igazolása alapján a gyermek beteg volt és  �
gyógyszereit a szülő kiváltotta és
családjában az egy főre jutó havi jövedelem a 42.750,- Ft-ot nem  �
haladja meg.

Támogatás mértéke: 
Évente kétszer adható, esetenként 5.000,- Ft összegben.
Igénylés módja és határideje: 
A kérelem a Polgármesteri Hivatal által rendszeresített forma-

nyomtatványon egész évben benyújtható.
Benyújtandó mellékletek: 
megelőző havi jövedelemigazolás
a gyermekorvos igazolása arról, hogy a kérelem benyújtását meg-

előző 30 napon belül a gyermeket kezelte.

Tájékoztató az önkormányzati támogatások igényléséről
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6. Temetési segély
Ki jogosult a támogatásra?

aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott;  �
(A) kérelmező háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem az  �
57.000,- Ft-ot, egyedülélő esetén havi jövedelme a 71.250,- Ft-
ot nem haladja meg.
(B) a kérelmező háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem a  �
57.000,- Ft-ot meghaladja, de nem haladja meg 71.250,- Ft-ot, 
egyedülélő esetén havi jövedelme a 71.250,- Ft-ot meghaladja, 
de nem haladja meg 85.500,- Ft-ot.

Támogatás mértéke: 
(A) esetben 30.000,- Ft
(B) esetben 15.000,- Ft
Igénylés módja és határideje: 
A kérelmet a Polgármesteri Hivatal által rendszeresített forma-

nyomtatványon a temetés napját követő 30 napon belül lehet be-
nyújtani.

Benyújtandó mellékletek
megelőző havi jövedelemigazolás, �
a temetés költségeiről az eltemettető nevére kiállított számla  �
eredeti példánya és a halotti anyakönyvi kivonat másolata.

Megjegyzés
Az elhunyt eltemettetéséhez temetési segély csak egy alkalommal 

állapítható meg.

7. Lakhatási támogatás
a villanyáram-, a víz-, a gázfogyasztás, a csatornahasználat és a 

szemétszállítás díja könnyítéséhez.
A támogatás 
összege

Háztartás jövedelme Egyedül élő jövedelme

2.000,- Ft/hó 57.000 – 71.250,- Ft 71.250 – 85.500,- Ft
3.000,- Ft/hó 42.750 – 57.000,- Ft 57.000 – 71.250,- Ft
4.000,- Ft/hó 28.500 – 42.750,- Ft 42.750 – 57.000,- Ft
5.000,- Ft/hó 0 – 28.500,- Ft 0 – 42.750,- Ft

feltéve, hogy a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona, továb- �
bá

Igénylés módja és határideje: 
A kérelem a Polgármesteri Hivatal által rendszeresített forma-

nyomtatványon egész évben benyújtható.
Benyújtandó mellékletek: 

megelőző havi jövedelemigazolás(ok) �
az érintett lakás használati jogcímét igazoló irat másolata, és �
azon közüzemi szolgáltató által kiállított, a kérelmező nevére szó- �
ló legutolsó számla másolata, amely közüzemi szolgáltatóhoz a 
kérelmező a támogatás folyósítását kéri,
a szemétszállítási díj fizetésére vonatkozó legutolsó negyedéves  �
közüzemi számla másolata, valamint az annak teljesítését igazo-
ló dokumentumot (befizetett csekk)

Megjegyzés: 
A támogatást a kérelem benyújtása hónapjának első napjától egy  �
évre kell megállapítani.
A támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítha- �
tó meg.
A támogatást a Polgármesteri Hivatal közvetlenül a szolgáltató  �
részére folyósítja.
A támogatásra jogosult személy köteles házának, kertjének rend- �
ben tartására.

A temetési segély és a lakhatási támogatás igénylésének további 
feltétele, hogy az igénylőnek, vagy a vele közös háztartásban élő sze-
mélynek a kérelem benyújtásakor ne legyen olyan helyi adó tartozása, 
amelyet nem rendezett, vagy ne legyen az önkormányzattal szemben 
átmeneti kölcsönből, temetési kölcsönből származó lejárt tartozása. 
Jelen rendelkezés alkalmazásakor rendezettnek minősül a tartozás, 
ha azt a kötelezett a kérelem benyújtását követő 8. napig megfizette 
vagy arra fizetési könnyítést kapott, és az ezt igazoló dokumentumot 
bemutatja.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a hulladékokról szóló 
törvény alapján a Nemzeti Hulladékgazdálkodási és Vagyonkezelő 
Zrt. jogosult a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjak besze-
désére, továbbá az abból eredő hátralékok kezelésére, melynek 
érdekében az NHKV Zrt 2018. 01. 01. napjától Díjbeszedő Konzor-
ciumot hozott létre. Konzorciumi megbízásból a hulladékszállítási 
közszolgáltatási díjhátralékok kezelését a Felsőszentiváni PLUSZ-
PROFIT BT. végzi. 

Mélykúton a díjhátralékok kezelésében segítő, 
részt vevő személy:
Sztarovicsné Dancsók Mária
Telefonszám: 20/72-66-246
Hátralékkezelő azonosító száma: 108605

Az NHKV Zrt. és a Konzorcium célja a díjhátralékok és a lakos-
ság terheinek csökkentése. Amennyiben az ingatlanhasználó az 
NHKV Zrt. hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjra vonatkozó 
számláját nem teljesítette, úgy díjhátralék rendezésére a fent 
megjelölt személy részére történő befizetés útján is teljesítheti 
azt az általa történő megkeresés alkalmával.

Bármilyen kérdés vagy probléma felmerülése esetén fordulja-
nak bizalommal a Bt-hez az alábbi elérhetőségek egyikén:

Felsőszentiváni PLUSZ-PROFIT BT
Postacím: 6500 Baja, Árpád tér 1.
Telefonszám: 70/620-7052
E-mail: dijbeszedes@gmail.com
Koordinátor Neve: Hegyi Ferenc
Telefonszám: 70/334-88-15

Hulladékgazdálkodási díjbeszedés

Info-kommunikációs eszközök használata 
(E-könyvolvasók- MP3 és hozdozható 

médialejátszó készülékek - tabletek - Okostelefonok 
ismeretterjesztő rendezvényre 

2018. 08. 31-én, 17. órai kezdéssel
Szeretettel várunk mindenkit a Fenyő Miksa könyvtárban.

3.3.1 Digitális Jólét Program pontok fejlesztése
 GINOP-3.3.1.-16-2016-00001
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Tisztelt Mélykúti Polgárok!
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Ezúton tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a Mélykúti 

Víziközmű Társulat a törvény által előírt kötelezettségeit betartva 
2018. február 28-ai Küldöttgyűlés 2/2018 (02.28.) KGY határozata 
alapján megkezdte az elszámolást a Társulat ügyfeleivel.

Ez az elszámolás a Társulat történetében a második. Emlékeztetni 
szeretném Mélykút lakosait, hogy az első elszámolás alkalmával 
- amely 2012 áprilisában kezdődött - 25.285.797,- Ft megtakarí-
tást fizettünk vissza azon ügyfeleinknek, akik időben megkötötték 
Fundamenta–Lakáskassza szerződésüket, és azt rendszeresen fizet-
ték.

Kisebb-nagyobb nehézségeink ellenére is folyamatosan zajlik a 
második elszámolási procedúra. Az Önkormányzathoz, és a Társulat 
ügyfélszolgálati irodájába eljutó híresztelések arra az elhatározásra 
juttattak, hogy tájékoztassam Önöket az elszámolások menetéről és 
a talajterhelési díjról.

Az elszámolás
A 4/2003 KGY határozat alapján az elszámolás kiindulási pontja 

a szennyvízcsatorna beruházás érdekeltségi hozzájárulása, amely 
132.515.- Ft. Ezt az összeget az eredeti tervek és támogatás alapján 
Önök a külső csatornahálózat megépítéséhez fizették meg, mint a 
pályázat alapját képző önrészt. Az Európai Uniós pályázat 2012-es 
elnyerésekor még csak 82%-os támogatottsággal bírt, ami azt jelenti, 
hogy a Társulatnak és az Önkormányzatnak a többi 18%-ot - nagy-
ságrendileg 600.000.000,- Ft-ot - kellett volna pótolnia a beruházás 
megvalósulásához. A Kormány segítségének köszönhetően a támo-
gatási összeg folyamatosan növekedett majdnem 100% -ig. Hadd 
szögezzem le: abban az időben visszafizetésről szó sem esett, hiszen 
javában folytak az építkezések az utcákon és csak akkor kezdődhettek 
meg a házi bekötések is.

Ezután a Víziközmű Társulat és az Önkormányzat megkereste a 
majdani üzemeltető BAJAVÍZ Kft-t, aki nem kívánt belefolyni a házi 
bekötések folyamatába. Emiatt a Mélykúti Víziközmű Társulat - a 
csőbeszerzéstől a rákötés bejelentéséig – vállalta a lakossági csator-
nahálózat kiépítésének koordinálását. A folyamat során közel 46 km 
csatornacső került lefektetésre az udvarokban, amit kamerás vizsgá-
lattal le is ellenőriztek. 

A hibák felderítése és kijavítása végeztével kerülhetett sor az elszá-
molási folyamat megindítására, amely kisebb-nagyobb nehézségekbe 
ütközött. (Itt jegyezném meg, hogy kamerázás és csőszállítás is volt 
még 2017. december 22-én. Az elszámolási folyamat megindítását 
csak ezután tudtuk elkezdeni.)

Az elszámolási procedúrát bonyolítja, hogy a társulat 16 éves mű-
ködése során sokan elhaláloztak, és sok ház gazdát cserélt. Alapeset-
ben a szerződő fél a jogosult a kifizetésre, ezt azonban felülírja a ha-
gyatéki végzés, illetve az adásvételi szerződés azon pontja, amelyben 
rendelkeznek a társulathoz befizetett összegről. Amennyiben minden 
rendben van, számfejtésre kerül a sor, azaz az Ügyfél pénze másnap a 
számlájára kerül. Akik már megkapták ezt igazolhatják. 

Soron kívüli kifizetés csak indokolt esetben lehetséges (pl.: hagya-
ték, közjegyzői megkeresés). Kérem, hogy amennyiben a kiértesített 
ügyfél személyesen nem tud bejönni az elszámolásra, megbízottját 
két tanú által aláírt meghatalmazásával küldje irodánkba. Továbbá 
kérem, hogy figyelmesen olvassák el az általunk küldött tájékoztató 
levelet, mielőtt bejönnek elszámolásra. 

Amennyiben a levélben felsorolt iratokat nem hozzák magukkal, 
nem áll módunkban az elszámolást elkészíteni. 

Sorrendiség tekintetében az utcákon ABC- sorrendben haladunk vé-
gig, és az esetlegesen fennálló tartozásokat is folyamatosan kezeljük.

A talajterhelési díj
A talajterhelési díj megállapításáról a környezetterhelési díjról szóló 

2003. évi LXXXIX. törvény 11.§-a rendelkezik. A törvény értelmében 
talajterhelési díjat kell kiszabni azoknak a felhasználóknak, akik a ren-
delkezésükre álló szennyvízcsatornára a beruházás megvalósulásától 
számított 90. napig nem kötöttek rá, függetlenül attól, hogy az ingat-
lanhoz tartozik vízmérő vagy sem. Ez Mélykút Város vonatkozásában a 
következőt jelenti: a szennyvízhálózatot 2015 szeptemberében adták 
át, tehát 2015. december végéig mindenkinek rá kellett volna kötni 
a szennyvízhálózatra, aki előtt elvonul a szennyvízcsatorna. Mélykút 
Város Önkormányzat talajterhelési díjról szóló rendeletében 2016. 
december 31. napját jelölte ki a talajterhelési díj bevezetésére. Így az 
Önkormányzat egy év haladékot biztosított a lakosok részére, hogy 
rákössenek a szennyvízcsatorna hálózatára. Az előbbiek értelmében 
talajterhelési díjfizetési kötelezettsége van annak a felhasználónak, aki 
2016. december 31.-ét követően kötött rá a szennyvízhálózatra, vagy 
még nem kötött rá hivatalosan, függetlenül attól, hogy rendelkezik e 
vízmérővel vagy sem. A törvény értelmében a díjfizetés alól mentes-
ség nem adható. A talajterhelési díjat a Mélykúti Víziközmű Társulat, 
a Bajavíz Kft és Mélykút Város Önkormányzat adócsoportjának adat-
egyeztetése után állapítják meg. Mivel nagyon sok ügyfélről van szó az 
elszámolás esetében, kérem Önöket, hogy legyenek türelemmel, amíg 
megkapják az értesítésünket - senkit sem szeretnék rossz összeggel 
kifizetni.

Bozóki Gábor Mihályné
Mélykúti Víziközmű Társulat elnöke

Másnak kacat, neked kincs – 
Bolhapiac Mélykúton!

A Wikipédia szerint a bolhapiac használt cikkekre szakoso-
dott, elsősorban magánemberek közötti árucserére szolgáló 
piacforma. Egy bolhapiacon megtalálhatóak feleslegessé vált 
használati tárgyak, régiségek, gyűjtemények, könyvek, aprósá-
gok melyekre szabadon alkudhatunk, vagy cserélhetünk is. 

Nem egyszerű műfaj a piacozás – sem az árusoknak, sem 
a vásárlóknak –, mégis sokkal személyesebb és izgalmasabb 
valós vásártéren kofáskodni, alkudozni, mint virtuális formá-
ban. A felhozatal mindig változik, óráról órára cserélnek gazdát 
a holmik, legyen az torontáli szőttes szőnyeg, ritka nipp, vagy 
akár egy csaptelep tömítése.

A bolhapiacozás egy olyan hobbi, amire nagyon könnyen rá 
lehet kapni. Főleg, ha már 
az első egy-két alkalommal 
sikerélményünk van: ez nem 
feltétlenül jelent pénzben is 
kifejezhető értékes darabot, 
de mindenképpen szívünk-
nek kedves bolhapiaci apró-
ságot, ami akár a lakás kü-
lönleges ékessége is lehet.

Informáci: 20/494-6300
Hozd el, add el, költsd el! 

Elszámolás és Talajterhelési díj
Mélykúti Víziközmű Társulat Tájékoztatója
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Búcsú
A búcsú (latin: indulgentia → indulgencia) egy katolikus bűnbánati 

vallásgyakorlat, amely a bűnbánat szentségében már föloldozást 
nyert bűnért járó, ideigtartó büntetés elengedése. 

A katolikus tanítás szerint a bűnbánat, illetve a gyónás visszavezet 
a kegyelem állapotába, az isteni életbe, viszont a bűn „nyomai”, pl. 
a kialakult rossz szokások megmaradnak bennünk (lelkünkben, pszi-
chénkben, reflexeinkben); ezért, valamint a bűnnel együtt járó károko-
zás miatt szükségünk van vezeklésre, illetve ezért jutnak emberek az 
„ideigtartó” büntetésre, a „tisztítótűzbe” is. 

A búcsú eredeti neve „elengedés” (latinul: indulgentia) volt. Ez azt 
fejezte ki, hogy Isten az Egyház által elengedi az ideig tartó büntetést. 
A magyar „búcsú” kifejezés arra utal, hogy az ember búcsút vesz a 
rá váró büntetéstől, Jézusnak az Egyház révén közvetített kegyelme 
által.

A búcsújáró hely olyan kegyhely, ahol szentek ereklyéi, illet-
ve tiszteletükhöz kapcsolódó kegyképek, szobrok stb. meg-
látogatása révén búcsú nyerhető el (pl. Mária-kegyhelyek). 
A búcsú kapcsolódhat a templomok védőszentjének évente megtartott 
emlékünnepéhez is.

Templom
„Templomnak azt az istentiszteleti célra szánt, szent 

épületet nevezzük, melybe a hívőknek joga van belép-
ni az isteni kultusz – főként nyilvános – gyakorlása céljából.”   
A latin templom szó alapja a görög kivágni, kihasíta-
ni, elválasztani jelentésű ige, amely eredetileg elrekesztett he-
lyet jelölt, hogy Isten számára hajlékot emeljenek.  A keresz-
ténység kezdeti szakaszában nem használták ezt a pogány kul-
tuszokra emlékeztető: „emberi kéz emelte” templom  kifejezést.  
A keresztény liturgia épületei olyan házak, amelyekben az imádkozó, 
ünneplő közösség, az Egyház gyülekezik az Úr titkainak ünneplésére.  
Az első keresztények felfogása szerint nem az épület szenteli meg az 
istentisztelet közösségét, hanem e helységek a méltóságukat a meg-
szentelt közösség jelenlétéből, az ünneplésben jelenlévő Úrtól, valamint 
magától a szent titkoknak az ünneplésétől nyerik. Ha a kultikus helyek, 
mint szentélyek nem is tartoznak a keresztény liturgia lényegéhez, 
mégis az istentiszteleti összejövetel előnyére szolgál, ha vannak ilyen 
sajátos gyülekezési helységek, amelyek az ünneplést segítik, gazdagít-
ják. Jézus a templomba, mint az Istennel való találkozás kivételes he-
lyére ment fel. Számára a templom Atyjának hajléka, az imádság háza.   
Így van ez településünkön is, ahol a templom a legfontosabb közös-
ségi színtér, amely összetartja a hívő népet. Ezért nem meglepő, hogy 
templomnál elhaladva azt köszönéssel illetik: a parasztember kalapot 
emel, az asszonyok keresztet vetnek. A templom fenntartásáért pedig 
olykor vállalják a legnagyobb áldozatot is.

A Templombúcsú
Évenként meg kell ünnepelni a fölszentelt templomokban a szente-

lési évfordulót a misében. Ha nem ismeretes a szentelés napja, akkor 
évi egy alkalommal (Magyarországon mindig október 22-én) kell erről 
megemlékezni a templomokban.

A templom címe az a titok vagy szent, akinek tiszteletére emelték 
a templomot. Mélykútón Szent Joachim a templom címe, védőszentje. 
A templom címének ünnepe a templombúcsú, amely a felszentelés 
évfordulójával együtt az illető templom főünnepe. A templombúcsút 
általában a templom védőszentjének (patronusának) ünnepén tartják. 
Korábban a falvak életében jelentős szerep jutott a búcsúnap nagymi-
séjének. Az egyház tanítása szerint, aki a templombúcsú napján részt 

vesz a misén, és teljesíti a feltételeket teljes búcsút nyer. Ősi soron 
ezzel függ össze az ünnep búcsú elnevezése. A 20. század közepe 
előtt a templombúcsúkat általában a napjukon, vagyis a helyi egyház 
hagyománya szerinti napokon tartották. A század második felében 
az életformaváltozás hatására akadályokba ütközött, hogy minden 
búcsút a napján tartsanak. Sok esetben a következő vasárnapra kellett 
áttenni a búcsút, mert hétköznap az emberek vállalatoknál dolgoznak. 
A templombúcsú napja azonban a falu minden lakosa számára ünnep. 
Mélykúton augusztus 16-át követtő első vasárnap a templombúcsú-
jának az ünnepe.

Hála Istennek, hogy a település közössége, mind egyházi, mind 
önkormányzati szinten összetart, de a búcsú nem a város ünnepe, 
hanem az Egyházközségé!

Ezért köszönöm, mind a magam, mind az Egyházközség képviselő-
testülete nevében, hogy elfogadták meghívásunkat templomunk 250 
éves felszentelésének ünnepére és részt vettek a csütörtök estétől 
hétfő délelőttig tartó – az egyházközség által szervezett – progra-
mokon.

Bolvári János plébános

TEMPLOMBÚCSÚ 250 ÉVES MARGÓJÁRA…
Mitől búcsú a búcsú...

A Mélykúti Napok – az Önkormányzat és a Művelődési Ház által 
szervezett - rendezvénysorozata augusztus 18-án, szombaton 
vette kezdetét. A szentmise után a délutáni programok részeként 
a gyermekek motoros felvonulása és a streetfighter show követ-
kezett. A Művelődési Ház mögötti téren megrendezett búcsú és 
vásár jó alkalmat teremtett a családok hétvégi kikapcsolódására. 
A búcsúval egy időben került sor a hőlégballonozásra is, melyet 
különösen nagy érdeklődés övezett. Az esti órákban Szikora Róbert 
és az R-Go együttes koncertjét lehetett megtekinteni. Az idei évben 
sikerült olyan fellépőt hozni a mélykúti közönségnek, melyet széles 
korosztály ismer, kedvel és szeret. A jelenlévők megbizonyosod-
hattak arról, hogy az előadás színvonala az eltelt évtizedek elle-
nére semmit sem csökkent, sőt… A műsort nagy sikerű lézershow 
zárta.

A vasárnap folytatódó búcsúvásár ideje alatt fellépett Szabó 
Zsófia, a Magic Dance tánccsoport tagja. A tűzijátékot követően 
az éjszaka további részében szabadtéri disco került megrende-
zésre, melynek remek hangulatát DJ Kincses Szabolcs a Gong 
rádió műsorvezetője biztosította. Akik megéheztek, éhségüket a 
már hagyományosnak mondható zsíroskenyérrel csillapíthatták. 
A programsorozat zárónapján ünnepi szentmisére került sor a 
Szent Joachim templomban, melyet a városi ünnepség követett a 
központi parkban. 

A Mélykúti Napok teljes ideje alatt a Rockenbauer Pál Termé-
szetjáró Egyesület fotókiállítását, valamint a mélykúti Kézimunka 
Szakkör, a bácskossuthfalvi Tarka Virág Kézimunkacsoport munkáit 
lehetett megtekinteni. Továbbá a Művelődési Házban a helyi kéz-
művesek alkotásaiban is gyönyörködhettek a látogatók.

A rendezvények zavartalanságát a rendőrség felügyelte, a 
Gamesz dolgozói a terület tisztaságért voltak felelősek. Munkáju-
kat köszönjük. Szeretnénk külön köszönetet mondani a polgárőr-
ségnek az útlezárások kivitelezéséért és a színpad biztosításáért.

Hurton Zoltán

Mélykúti Napok
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