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Az idén 24. alkalommal került megrendezésre a Mélykúti Római 
Katolikus Egyházközség nyári zenés rendezvénysorozata a Csorba-
házi esték.

Ismét nagy érdeklődés kísérte a fellépő együttesek műsorát, 
melyeken népzene, fúvósszene, egyházi gitáros könnyűzene is 
szerepelt.

Köszönet a Csorba-házi esték támogatóinak:
- Római Katolikus Plébánia
- Mélykút Város Önkormányzata
- Kovács Tamás polgármester
- Földes István alpolgármester
- Kiss István alpolgármester, aki az esőhelyszínt biztosította

- Weisz István Szuper Csemege Kft
- Művelődési Ház a hangosításban segített

Köszönjük a technikai segítők munkáját:
- Dora Tibor
- Kalmár Bence
- Ézsiás Gábor
- Horváth József
- Király Anita
- Borsódi Mihályné
- Pozsgai Ferencné
- Kollár Ferencné

És köszö-
net a kedves 
közönségnek, 
hogy részvé-
telükkel és sok-
sok tapsuk-
kal kifejezték 
tetszésüket . 
Találkozzunk 
a jövő évi, 25. 
a l k a l o m m a l 
m e g r e n d e -
zésre kerülő 
Csorba-ház i 
estéken.

Rasztik 
Tibor

Csorba-házi esték

Első este a bátai Pántlika Tamburazenekar lépett fel.

A estek konferansziéja Ézsiás Dominika volt.

A Csorba-házi estéken teltházas közönség fogadta a 
fellépő együtteseket.

Második alkalommal a kiskunhalasi Halas Jazz Band műsora hangzott el.

Harmadik est a rossz időjárás miatt a Béke Étteremben került megrendezésre, a 
jánoshalmi Hetvenszer Hétszer Együttes közreműködésével.
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Regös Sziránszki József vagyok, a nyúl évében születtem, 
magvető havának, Koppány neve-napján. 2004 óta foglalkozom 
intenzíven a, „honfoglalásnak” és az azt megelőző népvándorlás-
nak nevezett koroknak a hitvilágával, zenei világával és gyógyítási 
technikáival. 

Elsősorban krónikák, írásos emlékek, és régészeti ásatások 
alapján igyekszem ezt feltárni, és a mai kor emberének javára 
fordítani és élhetővé tenni. Aztán a kutatásaim során reá kellett 
jönnöm, hogy a zene és a hit, azaz a világlátás szorosan össze-
függ. Mint tudjuk, eleink a kereszténység felvétele előtt őseik hitét 
élték és őrizték. Ezt ma már egy modern műszóval így helyettesít-
jük: „sámán-izmus”. 

A „sámán” evenki eredetű szó, melynek magyar jelentése: 
„Ember, aki tud”. Nálunk is voltak úgynevezett tudó emberek, 
s különböző neveket adott nekik a népszáj. Egy pár elnevezés: 
Táltos, vagy Táltos, Tudó, Garabonc, Mágus, Baksa, Füves, Regös, 
Igric, Jokulátór, Bába, Látó, Halló..., és még sorolhatnánk a végte-
lenségig. 

Én magam a „regös” nevet használom, és hasonulok véle. 
Elmondom, elmesélem a régi dolgok történetét és megcseleke-
déseit, „síppal, dobbal, nádi-hegedűvel”. Külföldi utazásaim során 
is szereztem tapasztalatokat („Délvidék, Felvidék, Erdély”, Anglia, 
Norvégia, Törökország, Dánia, Türkmenisztán) és erősítette meg 
bennem azt az utat. 

De mit sem ér ez, ha nem kapunk a Teremtőtől elhívást. Én 
pont ezt éltem meg egész gyermekkoromban, és egy háromnapos 
telis-tele látomásokkal megszínezett betegségben, melynek már 
több mint tíz esztendeje. A mai kor emberének igen hiányzik az, 
ami eleinknek még a mindennapjaikban megvolt: "A természetből 
való merítkezés és az ősi tudás továbbvitele". 

Hérodotosz leírása alapján rekonstruáltam egy „szkítakori” 
gőzkunyhót, de még foglalatoskodom a mai kor egyik legnyo-
masztóbb jelenségével, a stresszel, és az evvel járó élethatá-
sokkal. 2013-ban az „Év Hagyományőrzője” III. helyezettje díjat 
kaptam egy internetes szavazás alapján, és 2017-ben pedig az 
Év Hagyományőrzője díjat szavazták meg szintén egy internetes 
szavazáson. 

Eddig egy könyvem jelent meg „Dobban az erő, erő a dobban…” 
címmel, mely a Táltos dobolásról, és a hagyományaink felkuta-
tásáról, s megéléséről szól. Lassan elkészül a második könyvem, 
mely a lélek, és a test kapcsolatát járja körbe. Szívesen írok verse-

ket és dalokat. Gyakori témáim az Isten-ember kapcsolat, termé-
szet tisztelete, kapcsolódás őseinkhez, a haza szeretete és a lélek 
vívódása a mai kultúradaráló világban. 

Gyakran tartok zenés előadásokat ezekben a témakörökben 
(hitvilág, szertartások, ősi dallamok). Ha van reá lehetőség, ak-
kor kivetítővel. Máig négy saját zenei cd-nk jelent meg szerzői 
kiadásban: „Ősi dallamok”, „Emberek aranyban” - többek között az 
Emberek aranyban - szkíta kincsek Magyarországon kiállításának 
zenei anyagára is engem kértek fel a szervezők. „Ősök megidé-
zése” című cd a Trianon múzeum támogatásával jelent meg a 
2013-as esztendőben. 2014-ben „Tüzet hoztam egekből” című 
zenei anyag készült, 2016-ban pedig a „Világfa ági között” címmel 
jelent meg cd-nk. 

2017-ben egy Árpád-kori falu megépítésére kaptam felkérést. 
Régészeti feltárások s leletek alapján kellett megépítenünk, melyet 
vezényeltem, s jó magam is aktívan részt vettem a munkálatok-
ban. Egyre jobban kedvet kaptam a régi technikával készült dolgok 
iránt, így elkezdtem figyelni, tanulni és kísérletezni mesterembe-
rektől. Most már foglalkozom csont és fafaragással, poncolással, 
kőfaragással, bőrvarrással és ezek alapján igyekszek tárgyakat 
rekonstruálni - amennyire csak lehet. 

Én így tudom megélni ezt a világot a mindennapjainkban s 
igyekszem hiánytalanul átadni a mai kor emberének. 

Így kívánok mindenkinek Áldott létet!

Regös Sziránszki Józseffel „Őseink útján” címmel zenés 
időutazást tehetünk Mélykúton 2019. augusztus 20-án a 
városi ünnepség után. Mindenkit szeretettel várunk.

Bemutatkozik Regös Sziránszki József

2019. június havi születések:

Daróczi Szonja   an.: Sziráczki Nóra
Orsós Hanna Flóra an.: Filipovics Angelika
Csámpai Zoé Natália an.: Filipovics Viktória

Elhunytak:

Kiss László Imréné Holka Anna élt: 82 évet

Házasságot kötöttek:

Dora Csilla és Mészáros Zénó
Bikádi Szabina és Sári Tibor

Anyakönyvi események

jánoshalmi 
rendôrŐrs
indokolt esetekben 

az alábbi 
telefonszámon hívható 

éjjel-nappal: 
06-20/539-6499
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„Mélykút község szolgálatában kifejtett kiemelkedő te-
vékenységéért.”

Az első Karitászt a németországi Freiburgban alapították meg 
1896-ban azzal a céllal, hogy a segítőkész hívő emberek munká-
ját összehangolja, szervezze, ezáltal hatékonyabbá tegye. A római 
katolikus plébániák körül tevékenykedő embereket csoportokba 
szervezték. Tagjaik rendszeresen összegyűltek, megbeszélték, 
hogy kik, milyen segítségre szorulnak. Később ezek a csoportok 
hálózatba szerveződtek, kapcsolatba kerültek egymással. A te-
hetősebb, gyakorlottabb csoportok támogatták a szegényebb, 
tapasztalatlanabb csoportokat. A szerveződés az egyházmegyei 
határokat figyelembe véve történt. Az egyes egyházmegyei 
Karitászok nemzeti szervezetet hoztak létre. Sőt országhatárokon 
túl is létrejött a segítségnyújtás. 1924-ben Amsterdamban nyolc 
ország (köztük Magyarország) szervezete alkotta meg az első 
nemzetközi szövetséget.

A Magyar Karitász alapításától kezdve 1945-ig működött 
folyamatosan. Ekkor az egyházüldözések 
részeként tevékenységét felfüggesztették, 
s csak 1990-ben folytathatta munkáját. 
1991-ben bekapcsolódott a nemzetközi 
Karitász hálózatba, amely addigra már 
166 országot fogott egybe. Az egyes egy-
házmegyék szervezetei azonban csak ezt 
követően jöttek létre, s 1995-ben vált 
teljessé az országos hálózat. A Püspöki 
Konferencia a Magyar Karitász elneve-
zést 2001-ben Katolikus Karitász-Caritas 
Hungarica névre változtatta. Ezzel azt kí-
vánták nyomatékosítani, hogy a Karitász a 
római katolikus egyház hivatalos segély-
szervezete. 

A Katolikus Karitász egyházi jogú sze-
mélyiségű közcélú humanitárius szervezet, 
amely korra, nemre, felekezeti hovatarto-
zásra való tekintet nélkül segíti a rászoru-
lókat szociális, egészségügyi intézmények, 
segélyprogramok, akciók révén. A hálózatban dolgozó hivatásos 
és önkéntes munkatársak személyes szeretete is eljut a segé-
lyezettekhez. A segélyszolgálatot közösségben gyakorolják, nem 
pedig elszórtan, egyénileg. Jelenleg mintegy 6-8 ezer önkéntes 
segít az önálló plébániai csoportokon keresztül. Munkájukat az 
egyes egyházmegyei Karitász szervezetek fogják össze. Az egy-

házmegyei szervezeteket a 
Katolikus Karitász koordinálja 
országos szinten, valamint a 
nemzetközi kapcsolatokban is 
képviseli az egyes plébániai 
hívőket.

Torma Józseffel, az első 
mélykúti elnökkel beszélge-
tek.

- A kezdet tulajdonképpen 
évekkel előbb történt. A ro-
mániai forradalomkor, 1989-
ben már történt segélygyűj-
tés, kijuttatás, csak akkor 

még nem szervezett formában, hanem spontán, a plébánosunk 
irányításával. Ekkor már éreztük többen, hogy kellene valamiféle 
szervezet az ilyen jellegű munkához. Azután kitört Jugoszláviában 
a háború, s következményeként szintén gyűjtöttünk, segélyeztünk, 
menekülteket fogadtunk be. Így alulról is igény támadt, felülről 
is kezdeményezték a Karitász megalakulását. A mélykúti csoport 
1992. január 17-én jött létre 20-25 taggal. Elnöknek engem vá-
lasztottak. Tehát nem kineveztek, hanem választottak. 

- Miért pont Önt?
- Akkor Puskás Lajos diakónus szervezte a kalocsai egyház-

megyében a Karitászt. Mindketten mélykúti önkormányzati kép-
viselők voltunk, jól ismertük egymást. Egyházi iskolát végeztem, 
rendszeresen jártam templomba, nem titkoltam hitemet. Talán 
ezért ajánlott engem. Egyébként évente volt választás, s három 
éven át újra bizalmat kaptam.

- Milyen volt a szervezeti felépítés?
- Négy munkacsoportot hoztunk létre: az egyik foglalkozott az 

idősekkel, elhagyatottakkal; a másik az iskolásokat figyelte; a har-

madik a segélyosztást szervezte; a negyedik a betegekkel foglal-
kozott. Havonta tartottunk ülést, heti ügyeletet a Csorba-házban 
(amely mindmáig a bázis), ahol a csoportvezetők beszámoltak 
a történtekről. Ekkor születtek a tervek, a konkrét intézkedések. 
Plébánosunktól az „Adjatok és akkor ti is kaptok” mottót kaptuk 
útravalóul Szolgálatunk szervesen beépül az egyházközség életé-
be. A mindenkori csoportvezető tagja az egyházközségi képviselő-
testületnek.

- Bővült a létszám a későbbiekben?
- Igen, lassan szaporodtunk és 30-35 főre nőtt a létszám. A 

kívülállók sokáig nem hitték el, hogy a tagok ingyen, társadalmi 
munkában végzik tevékenységüket. Az az ember mindig kicsit 
gyanús, aki haszonszerzés nélkül, esetleg áldozatot hozva dolgo-
zik embertársai javára. 

- Mennyire volt szoros az egyházzal a kapcsolatuk?
- A mindenkori plébános urak szerettek tudni arról, hogy mi tör-

ténik berkeinkben. Puskás Lajos diakónusnak pedig egyik feladata 
volt a Karitász felügyelete. 

- Az anyagi alap miből jött össze?
- Az egyházközségi támogatásból, a templomi Szent Erzsébet 

napi gyűjtésből, a templomi Karitász-persely bevételéből.

Mélykút Községért Díj 2005 - Mélykúti Karitász Csoport
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- Mire volt mindez elég?
- Elkezdtük és rendszeressé tettük a magányosok karácsonyát. 

Több alkalommal kaptunk nagyobb mennyiségű ruhasegélyt, 
amelyet szétosztottunk a rászorulók között. Szent Erzsébet ün-
nepén úgynevezett Szent Erzsébet kenyeret osztottunk a miséken 
megjelentek között. 

- Volt-e kapcsolatuk más Karitász-szervezetekkel?
- Nem, de továbbképzéseken találkoztunk más települések 

csoportjainak vezetőivel. 
 -Ha jól tudom, akkor Önök bábáskodtak a mélykúti mozgás-

korlátozott egyesület létrejötténél.
- Mi hívtuk meg a bajai szervezet elnökét, Oláh Istvánt, hogy 

számoljon be a munkájukról, csináljon kedvet hozzá Mélykúton. 
Ennek hatására többen be is léptek a bajai egyesületbe, majd a 
mélykúti szervezet megalakulása után visszajöttek Mélykútra.

- Miért hagyta abba az elnökséget?
- Akkor még dolgoztam a Búzakalász tsz-ben. Magam aján-

lottam 1995-ben Munkácsi Lajosné Mártit elnöknek, a szervezet 
megújulása reményében, akit meg is választott a tagság. Telje-
sen nem szakadtam el a Karitásztól, jó ideig egyszerű tag, sőt 
utcaapostol voltam. Ennek a szervezeti formának a kiépítése ötlet 
szinten már az én elnökségem alatt felmerült, de csak utána 
valósult meg. A feleségem halála után váltam meg teljesen a 
csoporttól, aki csendben, szerényen sokat segített karitászi fel-
adataimban.

Folytassuk a be-
szélgetést Munkácsi 
Lajosné Mártikával, 
aki Torma József le-
mondása óta más-
fél évtizede vezeti a 
csoportot. 

- Pontosítsuk: el-
nökként, vezetőként, 
vagy miként?

- Csoportvezető-
ként. Tulajdonképpen 
hárman vagyunk, 
akik a szó szoros ér-
telmében vezetőnek 
vagyunk mondhatók. 
Puskás Lajos diakó-
nus a lelki vezető, aki 
biztosítja a szoros kötődést az egyházhoz. Rasztik Tibor a kezde-
tek óta frontember. Sokáig évente történt a választás, de amióta 
én is tagja vagyok az egyházközségi képviselő-testületnek, azóta 
négyévente választjuk meg a vezetőinket. 

- Jelenleg mekkora csoportot vezet?
- Napjainkban 22-23 a tagok száma. A létszám az utóbbi évek-

ben érdemben nem változott. Mindig van, aki abbahagyja, s van, 
aki a helyére lép. A tagság zöm-
mel 60 év feletti és túlnyomórészt 
nők. Minden hónap első péntekén 
összejövünk a Csorba-házban és 
megbeszéljük a teendőinket. Sür-
gős esetben a kiépített „riadólánc” 
segítségével gyorsan össze tudjuk 
hívni a csoport tagjait. Mindig, 
mindenki társadalmi munkában 
látja el feladatát, ezért pénzt vagy 

anyagi juttatást soha nem vettünk fel.
 -Gondolom, sokféle ember próbál ugyanazon cél érdekében 

együtt dolgozni.
- Igen. Többször volt a csoport tagjai részére kommunikációs 

tréning, amelynek során nagyon érdekes dolgok derültek ki. Ön-
ismeretből, kapcsolatteremtésből, konfliktuskezelésből „vizsgáz-
tunk”. 

- Voltak, vannak mélypontok?
- Minden csoport életében vannak, állítólag hét-nyolcévente 

holtpontok. Nálunk is. Ilyenkor csak azért jöttünk össze, hogy 
imádkozzunk. Semmi ötlet, semmi szándék nélkül. Az első ilyen a 
romániai forradalom befejeződése után lépett fel. Vége lett a se-
gélyosztásnak és nem tudtuk, hogy miként legyen tovább? Aztán 
rájöttünk, hogy nem kell külföldre menni, van elég probléma ná-
lunk is. Vannak magányosok, öregek, betegek, alkoholisták, – lehet 
velük is foglalkozni.

- Ön hogyan került a mélykúti Karitászba?
- A rendszerváltoztatás előtt az UNIVEREXPO ipari szövetkezet-

ben Vöröskeresztes titkár voltam és sok sikerélményben volt ré-
szem (szemészeti, fogászati, nőgyógyászati szűrések, véradások, 
egészségügyi előadások, elsősegélynyújtó tanfolyamok). Ezeken 
felbuzdulva jelentkeztem a Karitászba, azt hittem, hogy ott is 
valami ilyesféle dolgok fognak történni. Nem így lett.

- Ez csalódást jelentett?
- Valahol a szellemiség ugyanaz, de ez a munka elsősorban az 

evangélium hirdetéséről szól. 
- A bemutatkozó kiadványukból idézek: „Munkánkat nem min-

dig kísérte megértés”. Mit jelent ez konkrétan?
- A támogatottak körét, a segélyek elosztását, a rendezvénye-

inkre történő meghívást érte néha – szerintem alaptalan – kriti-
ka.

- Honnan tudják azt, hogy kit, miként kell segíteni?
- Az utcaapostoloknak van egy adatbázisuk, amelyből merí-

tünk.
- Az utcaapostoli hálózat a Karitász része, vagy attól függet-

len?
- Az utcaapostoli hálózat 1998 óta működik tőlünk függetlenül, 

de vannak átfedések. Feladata egyfajta szociális térkép készítése, 
a támogatási formákra a célcsoportok felkutatása. Az utcaapos-
tol kb. 30-50 ház „gazdája”. Figyeli az ott lakókat, tartja velük a 
kapcsolatot. 

- A segítségnyújtás független attól, hogy az illető vallásos-e 
vagy sem?

- Természetesen. Néha előfordul, hogy a címzett nem fogadja 
el a támogatást. Tudomásul vesszük, bár kudarcként éljük meg. 

- Milyen anyagi hátterük van? Kik támogatják anyagilag a 
csoportot?

- A mélykúti önkormányzat, az egyházközség. Pályázatokon 
veszünk részt, néha sikerrel. A használt ruha eladásból is befolyik 
csekély összeg. A helyi vállalkozók nem támogatnak minket, ők 
tudják miért. 

Mélykút város hivatalos honlapja: www.melykut.hu
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- Saját újságjuk is van.
- Évente egy alkalommal, Szent Erzsébet ünnepére jelenik 

meg „Szeretet morzsák” címmel. Benne beszámolunk a végzett 
munkáról és ismertetjük a terveinket, megértést és támogatást 
remélve. 

- Milyen híre van a csoportjuknak Mélykúton kívül?
- Közel húsz településen ismertettem a munkánkat. Jó hírünk 

van mind a kalocsa-kecskeméti egyházmegyében, mind azon 
kívül. Sokszor kérték tanácsunkat a kelebiai, kiskunhalasi, kisszál-
lási, tompai csoportok. 

- Humoros történetet is mesél magukról:
- Eljutott Pécsre is a híre a „mélykúti leprások”-nak. Az egyik 

tagunk unokája Mélykúton nyaralt és látta, hogy milyen sok néni 
gyűlt össze a lepramissziós összejövetelen és hogy milyen sok 
pólyát készítettek a leprásoknak Indiába, Bangladesbe. Hazame-
net után elmesélte az óvodájában, hogy Mélykúton mennyi leprás 
van! Ott mit sem tudva az óvónők pánikba estek, hogy uram Isten 
milyen helyen járt a gyerek! 

Most pedig soroljuk fel mindazon száraz adatokat, amelyek 
alátámasztják a Mélykút községért díj odaítélését a csoport szá-
mára: 

1993-ban a Karitász kezdeményezésére megalakult a moz-
gáskorlátozottak mélykúti egyesülete.

1997-ben bekapcsolódtak a Mécses Szeretetszolgálat Magyar 
Börtönpasztorációs Társaság anonim levelező tevékenységébe. 
1998. március 27-én Mélykúton volt az első Jobb Lator nap az 
országban. A második is itt volt egy év múlva, amelyet megtisztelt 
jelenlétével Rauber érsek, apostoli nuncius.

1997 óta működik a Szeretet Misszionáriusai csoport. Tagjai 
minden hónapban legalább 1 kg tartós élelmiszert adományoznak 
a rászorulóknak. Ebben az évben a roma gyerekek táboroztatásá-
hoz nyújtottak jelentős segítséget.

1998 óta működik az utcaapostoli hálózat, amelynek tevé-
kenységéről a fentiekben már részletesen írtam. Ugyanez évben 
jött létre a Gamma GT, a szenvedélybetegek mélykúti önsegítő 
csoportja.

2000-től jelenik meg a csoport saját újságja „Szeretet mor-
zsák” címen.

2001-ben a Nagycsaládosok Országos Egyesülete mélykúti 
csoportjának megalakulásánál is bábáskodott a Karitász csoport. 
Az országos Karitász találkozón, Gödöllőn az országos vezetőség 

kérésére a mélykúti csoport számolt 
be tevékenységéről. Több esetben is-
mertették szolgálatukat Veszprémben, 
a Hittudományi Főiskolán. 2003-ban 
kapcsolódtak be a Magyarországi Lep-
ramisszió tevékenységébe leprapólyák 
és takarók kötésével. 

Részt vesznek a lelkigyakorlatokon, 
szentségimádásokon, zarándoklatokon.

Csaknem minden tag részt vett kom-
munikációs tréningen, Karitász képző 
lelkigyakorlaton.

A Betegek Világnapján otthonaikban 
meglátogatják a mozgásukban korlá-
tozott beteg testvéreiket. Karácsony és 
húsvét előtt lelkipásztori látogatásra 
jelentik be őket. Baja-vodicai zarándok-
latra viszik el évente azokat, akik más-
ként nem tudnának oda eljutni.

Az Erzsébeti nyugdíjas klub működését segítik. 
A nehezebb helyzetben lévő gyermekek (sokgyermekesek, 

munkanélküliek, gyereküket egyedül nevelők) részére Mikulás ün-
nepséget, „palacsintalálkozót” rendeznek. Használt ruha- és cipő 
segélyt biztosítanak. Tartós élelmiszert osztottak szét közöttük 
több alkalommal a Családsegítő és gyermekjóléti szolgálattal 
karöltve.

A jugoszláviai háborúskodás idején ruha- és élelmiszer segélyt 
biztosítottak néhány menekült személy részére.

Kárpátaljára az árvíz után élelmiszert és ruhát küldtek.
Segítik a Magyarországon tanuló szegény sorsú kárpátaljai 

gyermekeket. Kárpátaljai, erdélyi, vajdasági gyermekek üdülteté-
sét segítették elő mélykúti fogadásukkal. 

Magányosok karácsonyát szerveznek azok részére, akik egye-
dül töltik a Szentestét.

A hajléktalanok számár Budapestre teherautónyi ruhát küldtek, 
de a helybelieknek is segítenek.

A börtönpasztoráció keretében karácsonykor csomagot külde-
nek az elítélteknek.

A csoport szolgálatáról eddig több szakdolgozat készült.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, hogy a 2019/2020 iskolai 
tanévre gyermekeik étkeztetését Mélykút Város Önkormányzat 
GAMESZ irodáiban 2019. 08.21-től munkanapokon 8-12 óráig 
személyesen tudják megigényelni.

Étkezési igényüket igénylőlap és hozzájáruló nyilatkozat 
kitöltésével, valamint a kedvezményre jogosító dokumentumok 

leadásával tehetik 
meg.

Az étkeztetés 
megrendelése min-
dig írásban történik,a 
szükséges dokumen-
tumok hiánytalan le-
adásával.

Czékus Tímea

Tájékoztatás gyermekétkeztetés 
igényléséről
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A Képviselő-testület a 2019. június 29. napja és a 2019. július 
31. napja közötti időszakban egy alkalommal ülésezett soros ülés 
keretében. 

A Képviselő-testület megtárgyalta a Felső-Bácskai Hulladékgaz-
dálkodási Kft. 2018. évi szolgáltatási tapasztalatairól, a működés 
feltételeiről szóló tájékoztatóját, amelyből az alábbiakat érdemes 
kiemelni: Az FBH-NP Nonprofit Kft. a megrendelővel megkötött 
közszolgáltatási szerződés alapján gondoskodik a települési szilárd 
hulladék gyűjtéséről, szállításáról, kezelésérő, ártalmatla-
nításáról.

Mélykút település közigazgatási területén az FBH-NP Nonprofit 
Kft. végzi a kevert, települési szilárd hulladék heti egyszeri, vala-
mint a lomhulladék évi kétszeri begyűjtését, az elkülönített gyűj-
tött szelektív hulladék kéthetente, a biológiailag lebomló hulladék 
négyhetente történő begyűjtését, valamint a szelektív hulladék-
gyűjtő szigetek ürítését. A hulladékszállítása és gyűjtése korszerű, 
öntömörítős, zártrendszerű hulladékgyűjtő és szállító célgépen 
történik.

Az ingatlanokban alkalmilag képződő többlethulladék elszállí-
tásához 110 literes szabványzsák vehető át az ügyfélszolgálati 
irodában, mely utólag kerül kiszámlázásra. A zsák ára a hulladékel-
szállítás díját is tartalmazza. Az edényzet mellett kihelyezett szab-
ványzsákot a gyűjtési napon szintén elszállítják. A rendszeresen 
ürített hulladékgyűjtő edény feletti, alkalmilag képződő hulladék 
elszállítására emblémás szabványzsákot értékesítenek, amit a 
rendszeres hulladékszállításkor elszállítanak.

A lomtalanítás egész évben biztosított, egyéni bejelentkezés 
alapján történik az ütemezése, ingatlantulajdonossal egyedileg 
előre egyezetett időpontban, annak megrendelését követően törté-
nik a lomhulladék elszállítása. Évi két alkalommal vehető igénybe a 
szolgáltatás ingatlanonként, a lom elszállításának egyetlen feltéte-
le, hogy az ügyfélnek díjhátraléka ne legyen.

A lakosság által fizetendő közszolgáltatási díjat az ingatlantulaj-
donossal megkötött szerződésben megjelölt űrtartalmú edényzet, 
illetve a rezsitörvény alapján a 2013. évben hatályos vonatkozó 
önkormányzati rendeletben irányadó díj alapján meghatározott.

A hulladék szállítás során begyűjtött hulladék kezelése és ár-
talmatlanítása az FBH-NP Nonprofit Kft. üzemeltetésében lévő 
Vaskúti Regionális Hulladékkezelő Központban történik.

Szintén sor került a Jánoshalma-Mélykút Ivóvízminőség-javító 
Önkormányzati Társulás 2018. évi működéséről szóló beszámoló 
megtárgyalására. A Jánoshalma-Mélykút Ivóvízminőség-javító 
beruházás keretében fejlesztésre került Jánoshalma vízellátó 
rendszere, a meglévő vízbázisra alapozva új tisztító technológiát 
építettek ki a megfelelő minőségű arzén mentes ivóvíz biztosí-
tására, amelyet az új hálózati szivattyúk juttatnak a települési 
kitisztított elosztóhálózatba és a víztoronyba. A mélykúti vízmű 
telepen is új tisztítótechnológia épült ki és jut az ivóvíz az átfo-
lyásos rendszerűvé alakított glóbuszba, onnan pedig a kitisztított 
elosztóhálózaton keresztül a lakossághoz. A projekt keretében 
felújították a Mélykút-Öregmajor vízellátását biztosító kutat és új 
tisztítórendszer is épült.

A záró helyszíni ellenőrzés megállapítása szerint a hatályos 
feltételeknek megfelelően a beruházás megvalósult, a vízminőség-
javító fejlesztés keretében megvalósult a két településen a lakos-
ság egységes ivóvízzel való ellátása. A tagönkormányzatok által 
nyújtott kölcsönök teljes összegében visszafizetésre kerültek.

A Képviselő-testület tárgyalta továbbá a Mélykút Közművelő-
déséért Közalapítvány 2018. évi működéséről szóló beszámolóját. 
A Közalapítvány a 2019. …. lapszámban részletesen tájékoztatta 
a lakosságot a munkájáról, jövőbeni terveiről, ezért most csak 
annyit emelnénk ki, hogy 2018-ban a Közalapítvány kuratóriuma 
megkezdte a lassú építkezés folyamatát, a feladatok és a célok 
megjelölését, azok végrehajtását, ennek keretében a „Szvetnik 
Joáchim Múzeum” megvételéhez pénzadományok gyűjtésére a 
Közalapítvány bankszámlájához Szvetnik Joáchim múzeum nevű 
alszámlát nyitott. Az ezen alszámlára befizetett adományok csak 
a múzeumra használhatók fel. Az „Emlékház” (6449 Mélykút, Pa-
csirta utca 64.) megvásárlásához pénzadományok gyűjtésére a 
Közalapítvány bankszámlájához Emlékház nevű alszámlát nyitott. 
Az ezen alszámlára befizetett adományok csak az emlékházra 
használhatóak fel. Az adományok gyűjtése megindult, kérünk min-
denkit, aki tudja, adományával támogassa a múlt emlékeinek mél-
tó helyre kerülését. A beszámoló elfogadását követően sor került a 
Közalapítvány Alapító Okiratának módosítására, amelyet a jegyző 
személyében bekövetkezett változás tett szükségessé.

A Képviselő-testület megtárgyalta a GAMESZ 2018. évi te-
vékenységéről szóló beszámolót is. A GAMESZ fő tevékenységei 
között a gazdasági, pénzügyi és számviteli feladatok, egészségügyi 
ellátáshoz, gépjármű üzemeltetéshez, karbantartáshoz, étkezte-
téshez illetve közfoglalkoztatottak foglalkoztatásához és irányítá-
sához kapcsolódó feladatok szerepelnek.

Az említett feladatokat 2018-ban 25 fő főfoglalkoztatású 
közalkalmazott látta el. A mindennapi munkavégzéshez nélkülöz-
hetetlen tanfolyamokon is folyamatosan részt vesznek az adott 
terület munkavállalói. A közfoglalkoztatottak éves átlagos sta-
tisztikai létszáma 2018-ban 106 fő, 2017-ben 150 fő, 2016-ban 
198 fő volt. Ez azt jelenti, hogy átlagosan 44 fővel csökkentették 
a 2017-es évhez képest a közfoglalkoztatottak számát. Az in-
tézmény gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv, 
előírányzatai felett teljes jogkörrel rendelkezik. A pénzügyi csoport 
ellátja a GAMESZ gazdasági-pénzügyi feladatait, valamint külön 
megállapodás alapján ellátja a Mélykút Város Önkormányzat 
Gondozási Központ pénzügyi-gazdasági feladatait. Az egészség-
ügyi alapellátás (háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi ellátás) 
keretében az intézmény feladata a szolgáltatás zavartalan bizto-
sításához a működési feltételek megteremtése. Az intézmény fel-
adata az egészségügyi szolgáltatások területén, a védőnői ellátás 
biztosítása: A város kettő védőnői körzetre van osztva. A védőnők 
munkájukat jogszabály szerint, területi illetékesség alapján látják 
el, a kiválasztásukra nincs lehetősége az ellátottnak. Az ellátás 
minden esetben ingyenes. A műszaki, karbantartási feladatok 
szakszerű és hatékony elvégzése továbbra is az intézmény célja, 
amihez szükség van a szakértelemmel rendelkező foglalkoztatot-
takra. Feladataik közé tartozik:

•  Folyamatosan ellátják az intézményeknél (Gondozási Központ, 
Főzőkonyha, Orvosi rendelők) felmerülő ingatlanhoz és ingó-
sághoz kapcsolódó karbantartási, javítási munkákat.

•  Egész évben folyamatos munkát jelent a zöldterületek gondo-
zása, illetve a téli hónapokban a hóeltakarítás és a síkosság 
mentesítés.

Közfoglalkoztatás:
2018-ban folytatódtak a Start munka mintaprogram pályáza-

tai, aminek keretében 140 fő nyolc órás foglalkoztatására nyert 
támogatást az intézmény. Az alábbi hat területen folytatódott 
munka 2018-ban:

A tanácskozó teremből jelentjük 
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•  mezőgazdasági projekt: a közfoglalkoztatottak 27 hektáron 
gazdálkodtak. A főzőkonyha számára termesztettek zöldsé-
geket, így a konyhán az idősek és a gyermekek számára az 
alapanyag minőségét és a frissességet garantálni tudták. A 
fóliasátorban ezen felül virágpalánták nevelése is megvalósult, 
amelyek a közterületekre kerültek kiültetésre.

•  közúthálózat karbantartása program: A programban 9 fő volt 
foglalkoztatva, akiknek a térkő lerakása volt a feladatuk. A 
parlagfű irtásában és az ágaprításban is részt vettek.

•  mezőgazdasági földút karbantartása program: A program 
keretén belül 7 fő segédmunkás, 1 fő traktorvezető, illetve 1 
fő adminisztrátor volt foglalkoztatva. A földutakra ráhajló fák 
metszése, bokrok, illetve bozótos irtása is feladatuk volt.

•  illegális hulladék-lerakóhelyek felszámolása program: A prog-
ramban a köztisztasági feladatok ellátása valósult meg 5 
fő segédmunkás és 1 traktorvezető segítségével. 7 illegális 
hulladéklerakóhely került felszámolásra. A köztisztasági fel-
adatok során feljegyzett környezetvédelmi problémák meg-
oldása, közterületek növényvédelmi feladatainak ellátása is 
megtörtént a projektben.

•  helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatottság: A prog-
ram 3 tevékenységre épül. Térkő gyártás, erdő ápolás és 
erdő telepítés, romos ingatlanok bontása/felújítása, épüle-
tek karbantartása.

•  belvízelvezetési projekt: A fő cél a települést és a mezőgaz-
dasági területeket fenyegető belvizek kialakulásának meg-
előzése, a belvíz elvezető árkok rendszeres karbantartása, 
tisztítása, kialakítása volt.

A beszámoló elfogadását követően sor került az intézmény 
új Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadására. 

A Képviselő-testület megtárgyalta Mélykút Város Önkor-
mányzat Óvodája óvodavezetőjének kérelmét és úgy döntött, 
hogy 2019. szeptember 1. napjától határozatlan időtartamra 1 
fő közalkalmazotti óvodapedagógusi álláshely betöltését enge-

délyezi, a Képviselő-testület az óvodapedagógusok létszámát 
2019. szeptember 1. napjától 12 főben határozza meg.  A lét-
számbővítéshez szükséges fedezetet az intézmény a 2019. évi 
költségvetésben képződött bérmegtakarításából biztosítja.

Az ülésen elfogadásra került az önkormányzat Szervei 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2013.(IV.15.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló 10/2019. (VII.4.) 
önkormányzati rendelet. Az SZMSZ módosítását egyrészt az 
indokolta, hogy 2019. január 1. napjától változott a könyvtári 
ellátás módjának biztosítása, amely még nem került átveze-
tésre a rendeleten, másrészt a jogalkotás területén is olyan 
jogszabályi változások következtek be, amelyek átvezetése 
mindenképpen szükséges volt. Ezen túlmenően az önkormány-
zat működése során jelentkező gyakorlati tapasztalatok is 
beépítésre kerültek a rendeletbe, melyből kiemelést igényel, 
hogy 2019. június 15-től úgy változott a jogalkotásról szóló 
jogszabály, hogy az ezt követően elfogadott önkormányzati 
rendeletek esetén – néhány jogszabályban meghatározott 
kivétellel – azok indokolását is közzé kell tenni a nemzeti jog-
szabálytár felületén. A rendelet módosítása következtében 
az alábbiak szerint módosult a könyvtári szolgáltató 
hely nyitva tartása: hétfő-péntek: 8.00-12.00 és 12.30-
16.30, szombat 8.00-12.00 óra, kivéve a június 16. 
napjától augusztus 31. napjáig tartó időszakot, amikor 
is a szolgáltató hely zárva tart.  Az egységes szerkezetbe 
foglalt rendelet szövege letölthető a www.melykut.hu / önkor-
mányzat / rendeletek oldalról.

Az önkormányzati SZMSZ módosítása mellet sor került a Pol-
gármesteri Hivatal új Szervezeti és Működési Szabályzatának 
jóváhagyására is, amelyet a feladatok kiegészítése és pontosítása 
tett szükségessé.

A Képviselő-testület elfogadta a Képviselő-testület 2019. II. 
félévi munkatervét, amelyet terjedelmére tekintettel nem áll mó-
dunkban közölni. Az letölthető a www.melykut.hu / önkormányzat 
/ képviselő-testület / munkatervek oldalról.

A bácsalmási hulladékgyűjtő udvarban (6430 Bácsalmás, 
0582/2 hrsz.) a lakosságnál keletkező szelektíven gyűjtött veszé-
lyes és nem veszélyes hulladékok elhelyezésére van lehetőség.

Nyitva tartás:
Kedd, csütörtök, szombat: 08:00-12:00, 
Szerda, péntek: 14:00-18:00

A HULLADÉKUDVARON az egy alkalommal elhelyezhető hul-
ladékok fajtái:
Nem veszélyes hulladékok Veszélyes hulladékok

lomhulladék (pl. bútorfélék) - ma-
ximum 1 szoba berendezése

fáradt olaj, használt sütő zsira-
dék és göngyölegei - maximum 
10 liter

fémhulladék festék, oldószer - maximum 10 
liter

üveg hulladék (pl. befőttes, ször-
pös, italos üvegek, síküveg stb.)

növényvédő szerek, festékek ma-
radékai és göngyölegei

papír hulladék (pl. újságok, füze-
tek, könyvek, hullámpapír, cso-
magolópapír, szórólapok, karton)

lejárt szavatosságú gyógyszerek

műanyag hulladék (pl. hungaro-
cell, PET palack, nejlon zacskó) fénycső, izzó

italos kartondobozok (Tetra Pak 
csomagolás: üdítős, tejes doboz)

elektronikai hulladék (pl. TV, szá-
mítógép, hűtő, telefon) - maxi-
mum 2 db

textilhulladék szárazelem (pl. gombelem, ceru-
zaelem) - maximum 1 kg

személyautó gumiabroncs - 1 
garnitúra

háztartási gépek (pl. gáztűzhely, 
mosógép) - maximum 2 db

zöld hulladék (pl. levágott fű, 
nyesedék, lomb) akkumulátor - maximum 3 db

lakossági építési törmelék - 1 m3

A hulladékudvar igénybevétele minden olyan magánszemély 
számára térítésmentes,aki fel tud-
ja mutatni a lakcímigazoló kártyáját, 
illetve a befizetett hulladékszállítási 
számlát igazoló bizonylatot (csekk, 
átutalási megbízás másolata). 

A hulladékudvarban nem vesz-
nek át kommunális hulladékot 
(vegyes háztartási hulladék), il-
letve palát, kátránnyal szennye-
zett hulladékot, laborvegyszert és 
robbanásveszélyes anyagokat.

Hulladékgyűjtő udvar
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Egy rendőrségen tett fel-
jelentésből: A mai napon X. 
Y. bejelentést tett, mely szerint 
ismeretlen személy a házuk 
hátsó ajtajának szúnyogháló-
ját benyomta, az ajtón belül a 
zárban hagyott kulccsal az ajtót 
kinyitotta, és a lakásba bemen-
ve eltulajdonította a nappali he-
lyiségben, a cipősszekrényben 
elrejtett kb. 250.000,-forintot és 
kb. 150-170 eurót. 

A szúnyogháló nem a betörőktől véd.
Több, a fenti esethez hasonló bűncselekmény vált ismertté a köz-

elmúltban a rendőrség előtt. A nyári időszakban sokan ugyan bezárják 
a lakásajtót, de a szúnyoghálós kitekintőablakot a szellőztetés érdeké-
ben nyitva hagyják. Hasonló szokás a ritkábban használt bejárati aj-
tókban belülről a zárban hagyott kulcs. E két körülmény együtt sokkal 
könnyebbé teszi a be-törők „tevékenységét”, hiszen a szúnyoghálót 
leszakítva, az ablakon benyúlva kulccsal nyitható a lakás, „szabad az 
út”. 

Odafigyeléssel ezek a bűncselekmények is megelőzhetők: 
• Nyári melegben se aludjanak nyitott ajtó, ablak mellett! 
• Csak a ráccsal felszerelt nyílászárókat hagyják nyitva! 
• Napközben is használják a mechanikai védőeszközöket! 
• Értéktárgyakat, készpénzt, 

• mobiltelefont ne hagyjanak nyitott ajtó, ablak közelében! 
• Amennyiben van elektronikus riasztórendszer a lakásban, éjsza-

kára is kapcsolják be! 
• Hordozható mozgásérzékelős riasztóeszközök alkalmazásával a 

nyitott ajtón, ablakon érkező hívatlan vendég érkezése sem marad 
titokban! 

Bács-Kiskun Megyei Rendőr-Főkapitányság 
Bűnmegelőzési Osztály Kecskemét 

Eredményes útja volt a 
kormányablak busznak 
a jánoshalmi járásban

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal mobilizált ügyfélszol-
gálata 2019. július 1-4 között a Jánoshalmi Járásban teljesített 
szolgálatot, így hétfőn Kéleshalom, kedden Borota, szerdán 
Rém községekben, csütörtökön Mélykút városban volt lehetőség 
igénybe venni a Kormányablak busz szolgáltatásait.  

A Kormányablak buszt mindenhol örömmel fogadták. Kisgyer-
mekek, diákok, aktív korú felnőttek, nyugdíjasok és mozgáskorlá-
tozottak egyaránt ügyfelei voltak, és a települések mindegyikén 
megfogalmazódott az igény a további mobilizált ügyintézési 
alkalmakra. 

A Kormányablak busz segítségével helyben lehetett intézni az 
alábbi ügyeket: 

• személyi igazolvány, lakcímkártya ügyintézés,
• diákigazolvány, ügyfélkapu regisztráció,
• parkolási igazolvány ügyintézés,
• útlevél ügyintézés,
• vezetői engedély ügyintézés,
•  szociális, egészségbiztosítási, nyugdíj, családtámogatási 

kérelmek. 
A buszban a személyi igazolvánnyal kapcsolatos ügyintézésre 

volt a legnagyobb az érdeklődés, de diákigazolvány igényléssel, 
lakcímigazolvánnyal, vezetői engedéllyel, ügyfélkapuval kapcso-
latos feladatok is elintézésre kerültek. Többen érdeklődtek szoci-
ális, egészségbiztosítási és családtámogatási ügyekben is.

A mobilizált kormányablak várhatóan 2019. évben még egy-
szer, szeptember 9. és 12. között keresi majd fel a járás telepü-
léseit, valamint a busz elérhető lesz 2019. szeptember 13-14-én 
Jánoshalmán a Szüreti Expó rendezvényen is.  

(Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)

TAJ kártya kiadása a 
Kormányablakban

2019. július 1-jétől 
lehetőség van a kor-
mányablakban is a TAJ 
hatósági igazolvány 
(másodlat) helyben 
történő kiállítására, 
amennyiben annak pótlá-
sa elvesztés, rongálódás 

vagy eltulajdonítás miatt válik szükségessé.
A kártya kiállításáért 3000 Ft igazgatási szolgáltatási díjat 

kell fizetni, melyet átutalási megbízással (csekken) tudnak megfi-
zetni. Csekk a kormányablakban kérhető.

Amennyiben az igénylő rendőrségi jegyzőkönyvvel igazolja, hogy 
a TAJ kártyáját eltulajdonították, a kártya kiállítása díjmentes.

A TAJ másodlat igénylésére azok a Bács-Kiskun megyei állandó 
lakóhellyel vagy érvényes tartózkodási hellyel rendelkező szemé-
lyek jogosultak, akiknek részére korábban már kiállították a kártyát 
és a biztosítási jogviszonyuk is rendezett.

Amennyiben névváltozás vagy adatváltozás miatt új kártyára 
van szükségünk, abban az esetben csak az igénylés iránti kérelem 
benyújtására van lehetőség a kormányablakokban, helyben átvenni 
nem lehet azt.

Amennyiben a TAJ kártya egyéb okból nem állítható ki, az igény-
lő kérelmére az ügyet a kormányablak átadja az illetékes Egészség-
biztosítási Osztály részére.

(Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)
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Munkakör Iskolai végzettség Cég megnevezése Munkavégzés Munkabér
Gabonasiló-kezelő Általános iskola Felsőbácskai Műmalom 

Malomipari Kft.
Jánoshalma megegyezés szerint

Vagyonőr, testőr Szakmunkásképző Halas-Pajzs Kft. Jánoshalma 215.000,-Ft
Víz- és gázvezeték szerelő Szakmunkásképző, Szakközépiskola Masters Union Kft. Jánoshalma megegyezés szerint

Egyszerű ipari foglalkozású Általános iskola Hunent Zrt. Mélykút 164.800 – 220.800,-Ft
Baromfifeldolgozó Általános iskola, Szakmunkásképző Hunent Zrt. Mélykút 189.000 - 

Nehézgépkezelő Általános iskola, Szakmunkásképző Foresta-98 Kft. Soltvadkert megegyezés szerint

Targoncavezető Szakmunkásképző Hunent Zrt. Mélykút 196.000 – 220.800,-Ft

Fenti ajánlatokról további információ a BKMKH 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

Kérjük a Munkáltatókat,szíveskedjenek bejelenteni állásajánlataikat a Foglalkoztatási Osztály számára.
(Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal által ajánlott álláslehetőségek a 
jánoshalmi járásban:                  Közzététel: 2019. 07. 15.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Jánoshalmai Önkéntes Csoportja 
napközis tábort szervezett 35 fő jánoshalmi gyermek részére. 

A főként alsó tagozatos, általános iskolás gyermekek 2019. július 12-én 
látogattak el a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal jánoshalmi kormány-
ablakába. 

Bodroginé dr. Mikó Zsuzsanna Járási Hivatalvezető Asszony játékos 
módon mutatta be a gyermekek számára a hivatalban végzett munkát, ezt 
követően pedig a kormányablakban Raffai Julianna osztályvezető fogadta 
a fiatalokat.

A gyerekek láthatták a sorszámhúzást, a fénykép készítését, illetve azt, 
hogy hogyan hívják az ügyfeleket az ügyintéző ablakokhoz. 

A gyerekek egy része szüleivel már korábban ügyintézés céljából járt a 
hivatalban és kipróbálhatták a számukra kialakított játéksarkot. 

A kormányablakban előzetes időpont egyeztetés után szívesen fogadják 
a járás közoktatási intézményeiből a csoportosan érkező fiatalokat.  

 (Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)

Jánoshalmi táborozók 
ismerkedtek a 

Járási Hivatal működésével

A Nébih Zöld Számán jelenthetőek a 
méhpusztulási esetek

Hamarosan megkezdődik a napraforgó virágzá-
sa, amikor is a méhészek gyakran tapasztalják a 
méhcsaládok gyengülését, pusztulását. A méhel-
hullási esetek hatékony és szakszerű kivizsgálása 
érdekében az Agrárminisztérium kéri, hogy a mé-
hészek haladéktalanul jelentsék ezeket az esete-
ket a Nébih Zöld Számán (06-80/263-244).

A növénytermesztés során elengedhetetlen az okszerű 
növényvédő szer használat és az előírásoknak megfelelő 
technológia alkalmazása. A szabályos felhasználás biz-
tonságos és nem okozhat méhmérgezést. Ha azonban a 
növényvédő szer kijuttatás méhelhulláshoz vezet, azt a mé-
hészeknek haladéktalanul jelenteniük kell az élelmiszerlánc-
felügyeleti hatóságok felé.

Az Agrárminisztérium tapasztalatai szerint az elmúlt 
években csupán a méhpusztulási esetek töredékéről tájékoz-
tatták a hatóságokat. A szakszerű kivizsgálás érdekében a 
szakminisztérium kéri, hogy a méhelhullásokat a méhészek 
azonnal jelezzék.

A gyors bejelentés kiemelten fontos annak érdekében, 
hogy a szakemberek megtehessék a szükséges intézkedé-
seket. A helyszíni szemle és a mielőbbi laboratóriumi vizsgá-
latok alapján ugyanis nagyobb eséllyel tárható fel, mi okozta 
az állatok pusztulását. A bejelentési kötelezettséget törvény 
is előírja az állattartók részére, de az esetekről való értesülés 
egyfajta visszacsatolás is a hatóságok számára.

A vizsgálati eredmények hosszú távon hozzájárulnak 
ahhoz, hogy minden szükséges intézkedést megtehessenek 
a méhek védelme érdekében.

Ha valaki méhelhullást tapasztal, hívja a Nemzeti Élelmi-
szerlánc-biztonsági Hivatal Zöld Számát - 06- 80/263-244!

(Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)
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Világszerte milliók életét keseríti meg a parlagfű okozta 
allergia. Magyarországon több mint kétmillióan szenvednek 
a tünetektől, továbbá a mezőgazdaságban gyomnövényként 
közvetlenül is gondot jelent, irtása éppen ezért fontos, és 
törvény szerint kötelező is.

A parlagfű elleni védekezés az ingatlan tulajdonosának, illetve 
használójának a kötelezettsége, amely alapján a földhasználó 
köteles az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását 
megakadályozni, majd ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig 
fenntartani. Ettől az évtől már – naptári időszaktól függetlenül – 
mindenkinek, egységesen meg kell akadályozni a parlagfű virág-
bimbójának kialakulását. 

A hatóságok feladata, hogy – amennyiben a tulajdonos nem 
tesz eleget a kötelezettségének – a mulasztók költségén elrendel-
jék az ún. közérdekű védekezést, emellett növényvédelmi bírságot 
is kiszabhatnak.

Belterületen a jegyző, külterületen az illetékes megyei kormány-
hivatal növény- és talajvédelmi hatósága köteles eljárást indítani 
azokkal szemben, akik nem tettek eleget a parlagfű-mentesítési 
kötelezettségüknek.

A növényvédelmi bírság kiszabására a növény- és talajvédelmi 
hatóság jogosult, ezért a közérdekű védekezés elrendelését köve-
tően a jegyző az ügyben keletkezett iratokat továbbítja az eljárásra 
jogosult hatóságnak. A növényvédelmi bírság alapja a parlagfű-
vel fertőzött terület nagysága. A bírság mértéke belterületen és 
külterületen is egyaránt 15 ezer forinttól 5 millió forintig terjed. 
Amennyiben a védekezéssel kapcsolatban felmerült költségek, 
illetve a növényvédelmi bírságot nem fizetik ki határidőn belül, az 
köztartozásnak minősül, így annak behajtásáról az állami adóha-
tóság gondoskodik.

A parlagfűvel fertőzött terület lehet mezőgazdasági kultúrnö-
vénnyel borított, nem mezőgazdasági terület (elhanyagolt telkek, 
építési területek), vagy nem művelt, elhanyagolt szőlők, hétvégi 
kertek, zártkerti ingatlanok, valamint a vonalas létesítmények (utak, 
vasút) melletti sávok.

Amennyiben parlagfűvel szennyezett területeket észlel, bejelen-
tést tehet a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal honlap-
ján elérhető email címen.

(Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)

Kiemelten fontos feladat 
a parlagfű-mentesítés

Kedves mélykúti-
ak!

Örömmel tudatjuk 
Önökkel, hogy 2018 
júniusában megala-
pítottuk a MACE autó 
és motocross egye-
sületünket. Jelenleg 
már több mint 30 
tagunk van.

Hosszas szervezés 
után Egyesületünk és 
Mélykút adhat otthont 
Radvánszki Róbert 
Kupa néven a Gyor-
sasági Roncsderbi OB 
7. futamának. Közel 
40 autó várható, 7 

géposztály, motocrossosaink bemutatója, valamint extra futam-
ként női versenyzőinkért is szoríthatunk😊

A helyszínen lesz büfé, fagyi, este pedig Horváth Balázs közre-
működésével zene, buli!

Várjuk azon fiatalok jelentkezését, akik segítőként részt tudná-
nak venni a verseny lebonyolításában.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk, nem mindennapi alkalom 
lesz! Mindent megteszünk, hogy jól szórakozzanak!

Időpont: 2019.08.31.
Helyszín: Crosspálya
Elérhetőségeink:  Gáborné Halász Barbara 
   +36-70/905-9329 
   Farkas Benő +36-70/359-2949
   Cserkó László +36-70/450-2377

Gyorsasági Roncsderbi



12Önkormányzati Tájékoztató       2019. augusztus


