
Kedves Mélykútiak!
Kedves Pedagógusok!

„Élen állsz és messze látszol, sose feledd, példa vagy!” (Nagy László) 
Június első vasárnapján azokat köszöntjük, akik talán a legszebb 

hivatást gyakorolják, gyermekeket nevelnek, jellemet formálnak, pél-
dát mutatnak – a pedagógusokat. 

Őket, akik minden nap részesei a csodának, segítik tanítványaikat 
a tudás rejtelmes útjain, és ismereteiket maguk is folyamatosan meg-
újítják. A nevelők mindig fiatalok maradnak, hiszen fiatalok között 
érdeklődő, csillogó „szempárok tükörtermében élnek”.

„A gyermeknevelés művészet, ugyanúgy, mint egy kőből kibontani a 
benne levő szobrot, vagy hegedűből előcsalni a muzsikát, … igazi hiva-
tás, a jövőbe vetett hit legnemesebb formája.” (Wintermantel Zs.)

Mindennapjaik: erőfeszítés, kudarc és siker, a legnagyobb fel-
adat a szeretettel szeretetre nevelés, a tudás átadása és a tudásvágy 
felébresztése, és saját életük példáján keresztül követésre méltó pozi-
tív példa nyújtása. Egy jókor, jól megfogalmazott mondat, cselekedet, 
egy mosoly, ölelés, őszinte érdeklődés, meghallgatás, a gyermekre 
életre szóló hatást gyakorolhat. Munkájuk gyümölcse sokszor évek 
múlva érik be. Bizonyára minden diáknak van olyan tanára, akire sok 
év elteltével is szívesen gondol vissza. A remek órákra, kirándulásokra, 
beszélgetésekre, tanítója szeretetteljes, irányt mutató tanácsaira.

Tisztelgő főhajtásként idézem 
Kis Pál István költeményének részletét:

„Ha kagyló vagyok, Ők az
igazgyöngyök,
ha a figyelmes szem…
úgy Ők a csillagok,
s ha majd a kedvükért
ércharangot öntök,
Ők lesznek a zengés, én
pedig hallgatok…”
Kedves Pedagógusok!

Felemelő, szép hivatás az Önöké. Emberré nevelni, tudásuk legjavát 
nyújtani, követendő példaként állni és megmaradni, kitárni a világot a 
gyermekek előtt, és elindítani őket az élet nehézségekkel, de örömök-
kel és szépségekkel teli útján – kísérve szeretetükkel – nemes feladat.

Kívánunk minden nevelőnek jó egészséget, munkájába vetett hité-
nek megtartását, sok-sok gyermekmosolyt.

Lassan de biztosan bontogatja szárnyait a 
nyár és vele együtt a nyári szünet is elérkezik. 
Sok jeles figyelemre méltó nap van ebben az 
időszakban is, de most engedjék meg, hogy 
mégis egy május végi jeles napról írjak, melyet méltatlanul keveset 
emlegetünk.

Ez a nap a hősök napja

Hős az, aki saját érdekeit, vágyait, akaratát képes önszántából a 
háttérbe szorítani egy nagyobb, nemesebb és egyetemesebb eszme, 
cél, érték érdekében. Aki egy embertelen helyzetben meg tud marad-
ni embernek. Rájuk emlékezünk a hősök napján, amelynek eredetét 
a nagy háborúig, azaz az első világháborúig vezethetjük vissza. Az 
éppen 99 éves törvény 1917-ben keletkezett, ekkor mondták ki ugyan-
is, hogy a magyar nemzet hősi halottainak tiszteletét méltó módon 
kell kifejezésre juttatni. Az 1917-es törvényt 1924-ben újabb követte, 
s pontokba szedve szabályozta a hősök emlékét őrző és tisztelő 
rendezvények lebonyolítását. A második világháború alatt, 1942-ben 
körrendelet született, amely az 1938 óta elesett újabb hősökre történő 
emlékezés fontosságára figyelmeztetett. 

A második világháború végét követően, a kommunista hatalomát-
vétel folytán azonban a hősök tiszteletéről és a róluk való megemléke-
zésről hosszú ideig szó sem eshetett. Egészen a rendszerváltásig kellett 
várni arra, hogy ne bujkálva és titokban, hanem méltó módon hajthas-
sunk fejet azok előtt, akik életüket és vérüket adták a hazáért. Először 
Szekszárdon tartottak megemlékezést 1989-ben (1944 óta először), 
majd egyre több helyen az országban. 2001-től a Hősök terén ismét 
lehetett ünnepelni a millenniumi emlékműnél és az 1929-ben Horthy 
Miklós kormányzó által felavatott Hősök emlékkövénél. 2001-ben újra 
nemzeti emlékünneppé nyilvánították a hősök napját, amelyet azóta 
minden évben május utolsó vasárnapján tartanak országszerte. 

A 2001-es törvény így fogalmaz: „Mindazokat a nemzet hőseinek 
kell tekintenünk, akik akár fegyverrel, akár a nélkül, odaadóan szolgál-
ták a hazát a végveszély óráiban, és akár az önkény megtorló intézke-
déseit is vállalták. … A Magyar Hősök Emlékünnepének jelentőségére 
mutat rá, hogy ez az ünnep is hozzájárulhat a magyar ifjúság erkölcsi 
neveléséhez, a helyes történelemszemlélet kialakításához, és a múlt 
értékeit tisztelő, a honért odaadó gyermekek neveléséhez.”

A hősök napján nem kizárólag az első és a második világháborúban 
elesett katonáinkra gondolunk, de minden egyes olyan honvédra, civil-
re, férfira, nőre és gyerekre, akik a magyar nép történelme során bár-
mikor életüket áldozták a hazáért. Az idő itt nem számít: lényegtelen, 
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hogy valaki a százötven éves török uralom alatt, a Habsburgok idején, 
a 48–49-es szabadságharcban, a világháborúkban vagy éppen az 
56-os forradalom idején, esetleg az azóta eltelt évek alatt halt meg 
Magyarországért. A hősiesség sosem avul el, sosem veszít értékéből 
és nagyságából. Mindegy, hogy kétezer éve vagy egy napja viselkedett 
egy ember hősként: példája mindig mértékadó (példa) lesz az utókor 
számára. És valljuk be: hősökre szükségünk van. Mert, ahogy 
Wass Albert mondja: „Ha őseink is elszaladtak volna, vala-
hányszor nehéz idők jöttek, ma üres lenne ez az ország.”

Amikor 1914 nyarán Gavrilo Princip meghúzta a ravaszt, és 
megölte Ferenc Ferdinándot, még senki nem gondolta, hogy 
az emberiség történelmének addigi leghatalmasabb veszte-
ségét követelő öldöklése kezdődött meg. A mindössze két 
hónaposnak jósolt háború négy éven át szedte áldozatait: a 
történelmi Magyarország 660 ezer halottat és 800 ezer súlyos 
sebesültet számolt, mire véget értek a harcok. Sokan jeltelen 
sírban, távol szülőföldjüktől fekszenek.

A fiatalabb generációk számára a háború ismeretlen foga-
lom. Reméljük, hogy sosem kell átélniük a legborzalmasabb 
dolgot, amit ember valaha létrehozott a földön. Ugyanakkor a 
tapasztalat hiánya nem mentesít a történelem, hazánk múlt-
jának ismerete alól, ahogy nem elfogadható az a hozzáállás 
sem, hogy a háború régen volt, minek bolygatni a múltat. 
Alapvető kötelességünk emlékezni a hősökre, hiszen csak így 
tudjuk megélni jelenünket és felépíteni jövőnket. 

Hiszen a háború áldozatai, hősei ugyanolyan emberek vol-
tak, mint mi: apák és fiúk, nagyapák és unokák, gyerekek és 
felnőttek, nők és lányok. Féltek és reméltek, szerettek és gyű-
löltek, örültek és sírtak, s terveik voltak, amelyek nem való-
sultak meg. Egyikük sem hősnek született, de mindegyikük 
azzá vált, mert magukat felülmúlva, szó szerint emberfeletti 
bátorsággal és áldozatkészséggel haltak meg hazájukért. 

Kosztolányi így ír Halotti beszédében: „Akárki is volt ő, de 
fény, de hő volt. Mindenki tudta és hirdette: ő volt… a homlo-
kán feltündökölt a jegy, hogy milliók közt az egyetlenegy.” Épp 
így kell gondolni hőseinkre: egyikük sem megismételhető, 
egyikük sem pótolható. Ahogy mi sem vagyunk azok. Az ő 
múltjuk, életük és haláluk összefonódik a miénkkel. Tartást és 

súlyt ad létezésünknek. Mert ma igencsak híján vagyunk példaképek-
nek. Legyenek hát ők azok, akikre felnézünk, s akiktől tanulhatunk. 
Emberséget, bátorságot, kitartást és küzdeni akarást, hogy a világ jobb 
hely lehessen.

Kovács Tamás
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Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. április 27. 
napján tartott képviselő-testületi ülést.

Az üléseken történt fontosabb eseményeket az alábbiak szerint 
foglaljuk össze:

Beszámoló az önkormányzat 2015. évi költségvetésének 1. 
végrehajtásáról (zárszámadás).
Az önkormányzat összesített költségvetési bevételi főösszege 
4 246 047 E Ft, a finanszírozási bevételek összege 177 840 
E Ft, ebből az előző évi költségvetés maradványösszege 165 
603 E Ft, további 12 237 E Ft az év végén előlegként kiutalt 
államháztartási megelőlegezés.  
Az összes költségvetési  bevételen belül a  működési bevéte-
lek aránya 22,17 %, a felhalmozási bevételek aránya 77,83 %. 
Az önkormányzat összesített költségvetési kiadásainak össze-
ge 4 085 095 E Ft, ebből a működési kiadások aránya  
26,61 %. A felhalmozási kiadások aránya 73,39 %. 
 A 2015. év változása, hogy a korábban az önkormányzatok 
által ellátott feladatok egy része  a járási hivatalhoz került,  
a segélyezési rendszer átalakult. A régi segélyezési rendszer 
kifutó rendszerben szűnt meg, az új igényeket a járási hivatal-
hoz kell benyújtani, a támogatást a kormányhivatal utalja ki. 
A polgármester és a jegyző a önkormányzat a rendeletében 
meghatározott települési segélyek  megállapítására jogosult, a 
rendeletben meghatározott feltételek fennállása esetén.
 A Szvetnik Joachim Általános Iskola fenntartását a KLIK látja 
el, míg a működtetést az önkormányzat végzi továbbra is. 
 A változásokkal párhuzamosan, a megmaradó feladatok 
tekintetében a forrásszabályozás átalakítása sem maradt 
el.  Új finanszírozási struktúra, a feladatfinanszírozás került 
kialakításra, mely eltér a korábbi,  normatív támogatási 
rendszertől. 
 A település lakossága a helyi adók megfizetésével járul 
hozzá az önkormányzat működéséhez. Az elmúlt évben 
a magánszemélyek kommunális adójából 19.666 ezer Ft, 
iparűzési adóból 125 280 ezer Ft folyt be az egyszámlánkra. 
Önkormányzatunkat  illeti a helyi lakosok által befizetett gép-
járműadóból befolyt bevétel 40 %-a is,  mely az elmúlt évben 
közel 11 771 ezer Ft volt. 
Az önkormányzat foglalkoztatottainak  statisztikai átlaglétszá-
ma 117 fő. Ezen felül  170 főt  közfoglalkoztatási formában 
foglalkoztattunk. A közfoglalkoztatásban részt vevők közül 
többen az intézményekben dolgozók  munkáját segítik, 
mások a startmunkaprogramban vesznek részt.  

Belső ellenőri éves összefoglaló jelentés 2015. évről.2. 

A Vincent Auditor Kft. végzi el a belsőellenőrzési feladatokat 
megállapodás keretében. A testületnek minden évben novem-
ber-decemberben a jövő évi tervet, a zárszámadással együtt 
pedig az előző évi ellenőrzésről a jelentést kell jóváhagynia. 
Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi 
belső ellenőri éves összefoglaló jelentést jóváhagyta.

A Kiskunhalasi Katasztrófavédelmi Kirendeltség, valamint 3. 
a Kiskunhalas HTP 2015. évi beszámoló jelentése. 

Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 

Kiskunhalasi Katasztrófavédelmi Kirendeltség, valamint a 
Kiskunhalas HTP 2015.évi beszámolóját elfogadta. 
 
Beszámoló a GAMESZ 2015. évi munkájáról.4. 
A beszámoló az Önkormányzati Tájékoztató jelen számában 
külön cikk formájában kerül közzétételre.

Mélykúti Sportegyesület kérelme.5. 
2016.évi költségvetés készítésekor 2.000.000.- Ft összeg az 
egyesület támogatására betervezésre került. Most ennek az 
összegnek a módosítása történt és 1.710.259.- Ft összegre 
csökken. A pályázaton nyert összeg nagy részéből a focipá-
lya füvesítése történik, egy ipari mosógépet vásárolnak, egy 
vonalhúzó gépet, valamint az utánpótlásnak szerelést és 
egyéb költségtérítéseket tartalmaz az összeg. Mélykút Város 
Önkormányzat Képviselő-testülete a Mélykúti Sportegyesület 
kérelmét megtárgyalta és úgy döntött, hogy a költségvetés-
ben az egyesület támogatására elkülönített 2.000.000.- Ft-ot 
1.710.259.- Ft összegre módosítja. 
 
A strandfürdő felújítására vonatkozó kérelmek.6. 
Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete a strandfür-
dő karbantartására vonatkozó kérelmeket megtárgyalta és úgy 
döntött, hogy tusolók, az öltözők és a lábmosók karbantartási 
munkáira 317.800,- Ft összeget a céltartalékból felszabadít.

A Mélykút Város Önkormányzat Gondozási Központja 7. 
intézményvezetői álláshelyére beérkezett pályázat elbírá-
lása. (zárt ülés)
 
Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete Mélykút 
Város Önkormányzat Gondozási Központja intézményvezetői 
(magasabb vezetői) feladatainak ellátásával Deákné Traski 
Katalint 2016. június 1. napjától 2017. május 31. napjáig terje-
dő határozott időre megbízza. 

Anyakönyvi hírek
Meghaltak:
Juhász Istvánné Mikó Mária élt   89 évet, 
Burai Józsefné Kolompár Margit élt   57 évet, 
Magyar Mihályné Szarvas Terézia élt  92 évet, 
Beregi Vendel élt    85 évet, 
Mikó Ferencné Domonkos Margit Mária élt  79 évet, 
Fábián Jánosné Mikó Erzsébet élt   90 évet, 
Gömöri Lajos Simonné Kovács Veronika élt  85 évet, 
Lipka István élt     62 évet

Házasságot kötöttek:
Májusban:
Brandschott Bianka és Herczeg Milán

A tanácskozó teremből jelentjük …
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Tájékoztatjuk Tisztelt 
Ügyfeleinket 

elérhetőségeinkről
Figyelmükbe ajánljuk, hogy a 

Jánoshalma, Béke tér 1. sz. alatt 
telefonszámaink a 2015. év során megváltoztak, 

e-mail címünk 
a Béke tér 1. sz. és az Arany János u. 13. sz. alatt

változott, a régi telefonszámokon és e-mail címeken 
már nem vagyunk elérhetőek.

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

Jánoshalmi Járási Hivatala

6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77/795-270  Fax: 06-77/999-621
E-mail cím: janoshalma@bacs.gov.hu
Ügyfélfogadási idő:
 hétfő:   800-1200 és 1300-1700

 kedd:   800-1200

 szerda:   800-1200 és 1300-1600

 péntek:   800-1200

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

Jánoshalmi Járási Hivatala

Hatósági és Gyámügyi Osztály

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

Gyámügyi ügyintézés:
6440 Jánoshalma, Arany János utca 13.
Telefon: 06-77/610-335   Fax: 06-77/999-620
E-mail cím: gyam.janoshalma@bacs.gov.hu

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Jánoshalmi Járási Hivatala

Foglalkoztatási Osztály
6440 Jánoshalma, Kölcsey F. utca 12.
Telefon: 06-77/403-966 Fax: 06-77/999-622
E-mail cím: bacsmmkjanoshalma@lab.hu

Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatal

Jánoshalmi Járási Hivatala
Kormányablak Osztály

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

Ügyfélfogadási idő:
 hétfő:   700-1700

 kedd:   800-1200

 szerda:   800-1600

 csütörtök:  800-1800

 péntek:   800-1200

A BKMKH 

JÁNOSHALMI JÁRÁSI HIVATAL

HIVATALOS INTERNETES OLDALÁN

ÁLLÁSAJÁNLATOKAT IS TALÁLHAT!

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

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

http://bkmkh.hu/janoshalmi_jarasi_hivatal

Információs oldalainkon megtalálhatók aktuális híreink, 
a Hivatal és szervezeti egységei: Kormányablak Osztály, 
Foglalkoztatási Osztály, Hatósági és Gyámügyi Osztály elér-
hetőségei, nyomtatványok, továbbá tájékoztatók az intézhető 
ügyekről.

A Foglalkoztatási Osztály adatszolgáltatása alapján aktuális 
állásajánlatokat is meg lehet tekinteni. 

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

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

Jánoshalma, 2016-03-10.

BKMKH Jánoshalmi Járási Hivatala
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KISKUNMAJSAI GYÓGYFÜRDŐZÉS!
Időpontja: 2016. július 24. (vasárnap)
Indulás: reggel 8 órakor
Költség tagoknak: 1200 Ft, kívülállóknak: 
2000 Ft (útiköltség, belépőjegy)
Étkezés: önellátó
Jelentkezéseket július 20-ig várjuk!

A MÓRAHALMI ERZSÉBET
GYÓGYFÜRDŐBEN 
- érvényes egyesületi tagkönyv felmuta-

tása mellett – 10 alkalomra szóló kedvez-
ményes bérlet váltható 8.500.- forintért, 
melyet hat hónap alatt lehet felhasználni 
egyéni odautazással. 

GYÓGYMASSZÍROZÁS
Tájékoztatjuk tagtársainkat, hogy a 

gyógymasszírozás folyamatosan igénybe 
vehető. Időpont egyeztetés személyesen 
a Csorba-házban vagy a 06-20/405-1876 
telefonszámon lehetséges.

TÁMOGATÁSOK

Az adott feltételek fennállása esetén a követ-
kező támogatások ügyintézésében tudunk 
tagtársaink segítségére lenni:

Fogyatékossági támogatási kérelem• 
Parkoló kártya igénylése• 
Lakás-akadálymentesítési támogatás• 
Gépjármű-szerzési és átalakítási • 
támogatás
Méltányossági nyugdíjemelési kérel-• 
mek
Gyógyszer és segédeszköz támogatási • 
kérelmek
Gyógyászati segédeszközök igénylése• 
Szociális üdülési támogatás• 

SZOLGÁLTATÁSAINK
Ügyintézés • sorstársi tanácsadás • 

klubfoglalkozások • előadások • kirán-
dulások és kedvezményes szolgáltatások 
szervezése • vérnyomásmérés • gyógytor-
na • gyógymasszírozás • gyógyüdültetés 

• szobai kerékpár és gyógyászati segéd-
eszközök kölcsönzése, beszerzése • 
könyvet-házhoz program • ingyenes 
Internetes szolgáltatások.

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

A hulladék lerakása itt és Mélykút 
közigazgatási területén belül bárhol szi-
gorúan tilos! Önkormányzatunk az illegá-
lis hulladék lerakást folyamatosan ellen-
őrizni fogja! Akik vétenek a szabályok 
ellen, több százezer forintos büntetésre 
számíthatnak!

Az idei évtől a lomtalanítás a követke-
zőképpen fog változni: évente 1 alkalom-
mal – azonban az ingatlantulajdonossal 
egyedileg előre egyeztetett időpontban, 
annak megrendelését követően – a ház-
tartásban keletkezett lom (feleslegessé vált 
használati tárgyakat, eszközöket, bútoro-
kat) háztól történő elszállítását kívánja 
biztosítani. Lomtalanítással kapcsolatban 
az FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit Kft. 
munkatársától a következő telefonszá-
mon érdeklődhet: a +36-20-401-4304. 

Továbbá lehetőség van még 
BÁCSALMÁSRA és JÁNOSHALMÁRA, a 
HULLADÉKUDVARBA átszállítani a hul-
ladékot. Ez lehet veszélyes és nem veszé-
lyes hulladék. 

Veszélyes hulladéknak számít pl. a 
fáradt olaj, festék, növényvédő szer, lejárt 
szavatosságú gyógyszer, fénycső, izzó, 
akkumulátor, mosógép, szárazelem stb.

Nem veszélyes hulladéknak számít pl. 

a bútorfélék, üveg, fém, papír, műanyag, 
kartondoboz, textil, gumi, zöldhulladék 
stb.

A hulladékudvar minden olyan 
magánszemély számára térítésmentes, 
aki rendelkezik lakcímigazoló kártyával 
és befizetett hulladékszállítási számlát 
igazoló bizonylattal, melyet a helyszínen 
be kell mutatni. 

Bácsalmási Hulladékudvar 
nyitva tartása:
Hétfő:  ZÁRVA
Kedd:  ZÁRVA
Szerda: 9:00h-12:00h 
Csütörtök: ZÁRVA
Péntek: 8:00h-12:00h
Szombat: 7:00h-11:00h
Vasárnap: ZÁRVA
Bővebb információ a 
+36-20/326-2785 telefonszámon.

Jánoshalmi Hulladékudvar 
nyitva tartása:
Hétfő:  ZÁRVA
Kedd:  9:00h-18:00h
Szerda: 9:00h-18:00h 
Csütörtök: 9:00h-18:00h
Péntek: 8:00h-18:00h

Szombat: 9:00h-18:00h
Vasárnap: ZÁRVA
Bővebb információ a 
+36-77/523-654 telefonszámon.

TÁJÉKOZTATÓ

EGYESÜLETI HÍREK
A Mozgáskorlátozottak Mélykúti Egyesületének tájékoztatója

jánoshalmi rendôrŐrs
indokolt esetekben  az alábbi 

telefonszámon hívható éjjel-nappal: 
06-20/539-6499

démász telefonszámai
Általános kék szám 

(CALL CENTER) 06-40-82-22-82
Hibabejelentés: 06-40-82-20-00

Mérôállás bejelentése: 06-80-82-81-80



6Önkormányzati Tájékoztató       2016. június

Építő- és anyagmozgatógép kezelő-
je (Targoncavezető + Emelőgépkezelő 
(kivéve targonca)) + gépkezelő jogosít-
vány 3312, 3313 és 3324 gépcsoportra 
(12 fő)

Helyszín: Jánoshalma
Belépési szint: 8 általános megléte
Várható indulás: 2016. június

Zöldség- és gyümölcsfeldolgozó 
(14 fő)
Helyszín: Jánoshalma
Belépési szint: 8 általános megléte
Várható indulás: 2016. augusztus
Tanfolyamra csak az jelentkezhet, 
aki regisztrált álláskereső!
Nem lehet köztartozása a NAV felé!
Minden egyes tanfolyamot felvételi 

vizsga előzi meg a jelentkezők előzetes 
tudásfelmérésére!

Jól megírt felvételi szükséges a képzésre 
való bejutásra, viszont a Foglalkoztatási 
Osztály egyéb tényezőket is figyelembe 
vesz a beiskolázás során (orvosi alkalmas-
sági vizsgálat, vett-e már részt foglalkozta-
tási osztály által finanszírozott tanfolyamon,  
program célcsoportjának való megfelelés, 
rendelkezik-e egyéb végzettséggel, mun-
káltató alkalmazza-e a képzés befejezése 
után. Egyes képzéseknél „B” kategóriás 
jogosítvány megléte.

Érdeklődni lehet a Jánoshalmi Járási 
Hivatal Foglalkoztatási Osztályán: 
Bogdán József
GINOP 5.1.1 projekt munkatárs
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 
Jánoshalmi Járási Hivatal 
Foglalkoztatási Osztály
6440 Jánoshalma, Kölcsey utca 12.
E-mail cím: bogdanj@lab.hu
0630/846-1729, 0677/403-966

Képzési lehetőségek regisztrált 
álláskeresők számára
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Utazókat befogadni
Mindannyian az Egyház gondolkodása szerint 

úton vagyunk. A középkor embere azt mondta, 
hogy ő „homo viator”, úton levő ember, és mi itt 
mai, 21. századi emberek is keresztény hitünkkel 

igyekszünk így tekinteni magunkra. Úton vagyunk, és erről a meggyő-
ződésről beszél Szent Pál apostol is, amikor azt mondja: „a mi hazánk 
a mennyben van”, és ebbe a hazába hosszú út vezet. A mennyországba 
törekszik az ember, mert szíve legmélyén a Jó szolgái vagyunk mindannyi-
an. Hittanórán gyerekekkel beszéltünk az irgalmasság cselekedeteiről, és 
amikor ahhoz a részhez jutottunk, hogy az utazókat fogadjuk be, vissza-
kérdezett, hogy a migránsokat is? Nyilvánvalóan nem az a mi feladatunk, 
hogy vadidegen embereket, így például a számunkra idegen, menekült 
embereket lássunk otthonainkban vendégül, hiszen a mai világban a 
bizalom sajnos gyenge a másik ember irányába. Hát akkor kikre vonat-
koztathatjuk Jézus szavait: fogadjunk be utasokat?

Április 30-án együtt zarándokoltunk el Máriagyűdre – kettő busszal 
is – és útközben felidézték a régi emlékeket. Annak idején nem egy-
napos, hanem többnaposak voltak a zarándoklatok, és ez maga után 
vonta azt is, hogy szállásokon kellett aludniuk. Milyenek voltak ezek a 
„szállodák”? – sokszor pajtában, szalma-széna között megnyugodva, vagy 
sátrakban tértek nyugovóra a kegyhelyre igyekvő őseink. Amikor annak 
idején a jezsuita szerzetesek által szervezett Szent János Bogár táborban 
vettem részt több nyáron is, házaknál voltunk elszállásolva, családoknál. 
Befogadtak bennünket, minden táborlakót. Több évre visszamenőleg ma 
is tartjuk a kapcsolatot, azért, mert befogadtak. Befogadni azokat, akik 
idegenként jelennek meg templomunkban, városunkban. Ez is valami-
féleképpen ehhez az irgalmassági cselekedethez tartozik. Aki életünkbe 
ilyen módon belép, ahhoz tudjunk odalépni, kérdezzük meg tőle, hogy 
kicsoda, honnan jött, tudunk-e valamiben a segítségére lenni?

Befogadni az életet, azt az életet, melyet a jó Istentől kapunk aján-
dékba, mint szülők, ez is megbízatásunk. A gyermek ajándék Istentől, és 
neki tartozunk bemutatni, és Hozzá is vezetjük el gyermekeinket, mint 
akitől, az életet kapták ajándékba. Azt szeretnénk, hogy Istenhez tartson 
az életünk útja. A megfogant élet befogadása Egyházunk szerint minden 
keresztény ember kötelessége, hiszen nem mi vagyunk az élet-halál urai. 
De akár a befogadás szép cselekedete lehet a mostanság egyre szapo-
rodó meddő házaspárok részéről egy örökbefogadásra váró gyermek 
befogadása, felnevelése. Segítsen minden magyar családot az Úr, hogy a 
megfogant életet, az életet be tudják fogadni.

Gimnazistaként Szent Patrik úti imáját nagyon sokszor elimádkoztuk 
a közös kollégiumi reggeli áhítatunk során. Így hangzik: „Uram, Jézus, 
járj előttem, ha lankadok, állj mögöttem, pajzsomként lebegj fölöttem, 
jobbról, balról segíts engem. Mindig téged keresselek, mindig találkozzam 
veled, minden léptemben szüntelen te, csak te jöjj szembe velem. Te légy 
szavam a nyelvemen, más szavával te szólj nekem. Minden egyes pillantá-
som mindenkiben téged lásson. Te légy utam az utamban, utam végén a 
jutalmam...” Ez az imádság sok oldalról megvilágítja a mi kapcsolatainkat. 
Be kell tudnunk fogadni a másik embert életünkbe, aki velünk együtt 
utazik itt a földön, és be kell tudnunk fogadni a köztünk élő Krisztust is, 
aki azt mondotta: „Aki titeket befogad, engem fogad be”. És hogyan lehet-
séges a másik ember befogadása? Nyitottsággal. Nyitottnak kell lennünk 
egymás irányába: meghallgatni, elfogadni, megbocsátani, békét vinni a 
másik életébe. Nyitni és befogadni. „Te légy szavam a nyelvemen, más 
szavával te szólj nekem, minden egyes pillantásom, mindenkiben téged 
lásson”. Így tudjunk befogadókká válni!

Szomorúakat vigasztalni
Ránk, magyarokra azt szokták mondani, hogy az egyik legszomorúbb, 

legborulátóbb nemzet. Egy felmérés szerint nekünk van a legszomorúbb 
Himnuszunk. Van ezekben a meglátásokban valami igazság, de nem ez 
a teljes igazság. Himnuszunk igaz ugyan, hogy első olvasatra szomorú, 
de szerepel benne az Úrba vetett bizalom is: „Isten, áld meg a Magyart /
jókedvvel; bőséggel”. Ha vágyunk rá, és tiszta szívvel vágyunk rá, akkor 
részünk is lesz az öröm és jókedv. Másrészt az öröm mindannyiunk fel-
adata is, nem hullik ingyen az ölünkbe. Hány lelki segítő tanácsolja azt, 
hogy keressük tudatosan az örömöket az életünkben. Meg kell dolgoznunk 
az örömért! Rengetegszer idézzük a közel 100 esztendős Olofsson Placid 
bencés atya a Gulág koncentrációs táborban megélt élettapasztalatát. Ott, 
a halálra szántak közösségében „örömolimpiát” rendeztek, mely abból 
állt, hogy mindenkinek minél több örömet kellett összeszedni az adott 
nap végére. Az nyert, aki minél több örömet észrevett, és ezt meg is osz-
totta mással. Ez adott sokuknak erőt az embertelenségben is a túléléshez. 
Nagyon fontos, hogy keressük az örömöket, és meg is osszuk másokkal. 
Közmondásunk is erre bátorít bennünket: „a megosztott bánat, fél bánat, 
és a megosztott öröm dupla öröm”.

Nagy-nagy hivatása a keresztény embernek megvigasztalni a szomorú-
akat. Nem közömbösen, vagy még egyet belerúgva kell a másik lent-létére, 
elesettségére felelnünk, hanem lehetőség szerint emeljük őt fel. Ezt teszi 
velünk is az Irgalmas mennyei Atya! Egy vicc a beteg családtag ápolása 
közben, hogy elvegye a keserűség ízét a szenvedés kohójában, egy ölelés 
az ingerülten hazaérkező családtagnak, a csend ajándéka annak, aki 
velem lakva hazaérve arra vágyik, egyaránt lehet a vigasztalás eszköze és 
módja. Biztosan voltak már úgy a kedves testvérek is, hogy valaki mellett 
csendben ülve is megoldódtak a problémák, valami helyreállt „ott bent”. 
Sokszor nem is kell különösebbet mondani ahhoz, hogy a szomorkodót 
megvigasztaljuk, elég, ha csendben mellette vagyunk.

Jézus mennybemenetele előtt megígérte tanítványainak, hogy elküldi 
nekik a Szentlelket, a Vigasztalót. Sokszor a legnagyobb Vigasztalóról el 
is feledkezünk. Isten a csendben ott van mellettünk, és készen áll rá, 
hogy megvigasztaljon. Túrmezei Erzsébet gyönyörű verse világította meg 
nekem leginkább, hogy mit is jelent Isten csendben történő vigasztalása. 
Így hangzik a verses imádság:

„Ha rátaláltam igéidre, eledelemmé váltak, igéd nekem örömöm és 
szívem vidámsága lett” – kiált fel Jeremiás próféta Isten vigasztalásának 
megtapasztalásakor.

Adja az Úr, hogy mi tudjunk mások vigasztalására lenni és engedjük 
mi magunk is, hogy a Vigasztaló Isten és a bennünket vigasztalni vágyó 
embertársunk is működjön életünkben.

Szécsényi Attila káplán

Az irgalmasság iskolájába járva IV.

Most nem sietek, 
most nem rohanok, 
most nem tervezek, 
most nem akarok, 
most nem teszek semmit sem, 
csak engedem,
hogy szeressen az Isten.

Most megnyugszom 
most elpihenek 
békén, szabadon, 
mint gyenge gyerek, 
és nem teszek semmit sem, 
csak engedem,
hogy szeressen az Isten.

S míg ölel a fény 
és ölel a csend, 
és árad belém, 
és újjáteremt, 
míg nem teszek semmit sem, 
csak engedem,
hogy szeressen az Isten,

új gyümölcs terem, 
másoknak terem, 
érik csendesen 
erő, győzelem... 
ha nem teszek semmit sem, 
csak engedem,
hogy szeressen az Isten.
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A gyakornoki program célja a közvetlen 
munkahelyteremtés: a szakképesítéssel ren-
delkező fiatalok korai munkahelyi tapasz-
talathoz segítése, foglalkoztathatóságuk 
növelése.

A GINOP 5.2.4 „Gyakornoki program 
pályakezdők támogatására” c. pályázat kere-
tében azon mikro-, kis-, és középvállalkozások 
projektjei támogathatók amelyek szakképe-
sítéssel rendelkező fiatalok alkalmazását 
vállalják. A pályázat keretében a felvett gya-
kornok utáni bérre és járulékokra, az őket 
betanító munkahelyi mentor bérpótlékára, 
illetve eszközbeszerzésre igényelhető támo-
gatás. A gyakornokkal szemben támasztott 
követelmény, hogy regisztrált alanya legyen 
az Ifjúsági Garancia Rendszernek.

A programról részletesen a 2016. február 
3-án megjelent tervezési felhívásból lehet tájé-
kozódni az alábbi linken:

https://www.palyazat.gov.hu/node/57555
A program részletesebb leírása
Gyakornoki program pályakezdők támoga-

tására (GINOP-5.2.4-16)
Egyszerűsített pályázat
Kedvezményezetti kör: azon mikro-, kis-, 

és középvállalkozások projektjei támogatha-
tók, amelyek legalább egy szakképesítéssel 
rendelkező fiatal alkalmazását vállalják.

Főbb paraméterek:
a vállalkozások számára fiatalok foglalkoz- 9
tatásának ösztönzése: 9 hónapon keresz-
tül bér- és járuléktámogatás a felvett 
gyakornok után (havi bruttó 129.000-

200.000 forint), valamint az őket betanító, 
támogató munkahelyi mentor (vállalati 
gyakornoki kapcsolattartó) bérpótléka (3 
fő gyakornokonként 1 fő mentor számára 
legfeljebb havi bruttó 75.000 forint támo-
gatás a megvalósítás időszaka alatt), 
a pályázat a gyakornok foglalkoztatásához  9
kötődő eszközfejlesztéshez, a gyakor-
noki hely kialakításához szükséges tárgyi 
feltételek biztosításához is nyújt támoga-
tást (maximum az összes elszámolható 
költség 25%-a);
egyszerűsített, automata 9  pályázat;
9 hónap támogatott foglalkoztatás +  9
4,5 hónap továbbfoglalkoztatási elvárás 
(teljes munkaidőben, heti 40 óra);
a  9 konvergencia (kevésbé fejlett) régi-
ókban (azaz ha a munkavégzés helye 
nem a közép-magyarországi régióban 
van) megvalósuló projektre igényelhető 
a támogatás;
a konstrukció az Ifjúsági Garancia  9
rendszer részeként valósul meg: ez azt 
jelenti, hogy abba 25 évesnél fiatalabb, 
a foglalkoztatási jogviszony megkezdése-
kor oktatási intézmény nappali tagoza-
tán tanulmányokat nem folytató, és nem 
is dolgozó gyakornokokra vonatkozóan 
igényelhető 
előírás, hogy olyan fiatal vonható be,  9
aki iskolai rendszerű képzésben, fel-
nőttoktatásban vagy felnőttképzés-
ben megszerzett, az Országos Képzési 
Jegyzékben szabályozott szakképesítés-
sel rendelkezik

  9 a gyakornokként foglalkoztatott fia-
talokat a kormányhivatalok állami 
foglakoztatási szervként eljáró járási 
hivatalaiban regisztrálni kell az Ifjúsági 
Garancia alanyaként, még a munkavi-
szony létrejöttét megelőzően.

Felhasználható keret: 15 Mrd Ft
Igényelhető támogatás: 
1.900.000 - 30.000.000 Ft

Csekély összegű (de minimis) támoga-• 
tásként igényelhető:
gyakornok 9 havi bérköltsége• 
a mentor/vállalati gyakornoki kapcso-• 
lattartó bérpótléka
eszközbeszerzés, gyakornok foglalkoz-• 
tatásához szükséges mértékű átalakí-
tás, felújítás
egyéb költségek (rezsi, marketing, • 
kötelező nyilvánosság)

A de minimis támogatások nem nyújtható-
ak az elsődlegesen mezőgazdasági termeléssel, 
illetve akvakultúra ágazaton belül tevékenyke-
dő foglalkoztatóknak. Csekély összegű támoga-
tásra nem jogosultak is pályázhatnak hátrányos 
helyzetű vagy fogyatékos gyakornok foglalkoz-
tatása esetén bér- és bérköltség-támogatásra, 
melynek mértéke 50-75% között lehet. 

A vállalkozások támogatási kérelmeinek 
benyújtása 2016. augusztus 1. és 2018. július 
31. között lehetséges.

Bővebb felvilágosítás a BKMKH
Jánoshalmi Járási Hivatal 
Foglalkoztatási Osztályán kérhető:
6440. Jánoshalma, Kölcsey  u. 12., 
tel: 77/403-966.

Tájékoztató Gyakornoki programról – GINOP 5.2.4 
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-1930. november 9-én születtem Bácsbokodon Berger Vendelnek. 
1937 óta vagyok Beregi, mert az akkori tömeges magyarosítási nekibuz-
dulásban édesapám megváltoztatta a saját és gyermekei nevét. Hatan 
voltunk testvérek. 1941-ig éltünk Bokodon, majd Bajára mentünk 
lakni. Édesapám akkoriban a környék több településén volt leventeze-
nekar vezető. 1944 őszén visszaköltöztünk Bácsbokodra. 

- Az iskolai tanulmányokról mit tudhatunk?
- Az elemi iskolát nagyrészt szülőfalumban, kisrészt Baján végeztem 

el. Polgári iskolába Baján jártam. A korra jellemző, hogy hétfő reggel 
a tejeskocsi vitt be Bajára, és szombaton az is hozott haza. 1944-ben 
három hónapig jártunk iskolába és a teljes negyedik évet elismerték. 
Ugyanis ideértek a második világháború harci cselekményei, ami meg-
akadályozta a közlekedést, a tanítást. Egy év szünet következett. 1946-
ban a tanítóképzőt kezdtem el. Sikerült bejutnom a Móricz Zsigmond 
népi kollégiumba, amely a mai Jelky téren volt található. Egy éven 
át itt kaptam szállást, étkezést. Utána a tanítóképző internátusában 
laktam. A tanítás nagyon zavaros volt, minden évben más volt a neve 
az iskolának. Végzés előtt elmentem Pestre a rendőrzenekarba, mivel 
a zene mindig jobban vonzott, mint a tanítás. Másfél évig jártam a 
konzervatóriumba. Közben megbetegedtem tbc-ben. (Kísértetiesen 
hasonlóan alakult ugyanezen időben Szvetnik Joachim sorsa is.) 1951 
és 1954 között fújtam a hangszert a fővárosban, tulajdonképpen a 
betegségem miatt kellett abbahagynom a fújást. 1954-ben visszajöt-
tem Bajára, hogy leérettségizzem. Ez sikerült is, majd a Dunántúlra 
mentem az úgynevezett gyakorlóévre. A Tolna-megyei Belecskán taní-
tottam. Ott is ragadtam nyolc évre. 1955-ben megnősültem, családot 
alapítottam. 1962-ig tanítottam alsó- és felső tagozaton 120 gyereket. 
Itt már alaposabban foglalkoztam a zenéléssel: harmonikás, furulyás 
gyerekeket tanítottam. 1960-ban már írogattak nekem Mélykútról, hogy 
jöjjek ide, mert 1959-ben beindult a zenei tagozat, szükség lenne rám. 
1961-ben beiratkoztam a pécsi tanárképző főiskolára magyar-ének 
szakra levelező oktatás keretében (1965-ben fejeztem be).

- Honnan tudták Mélykúton, hogy egy Isten háta mögötti faluban 
működik Beregi Vendel, és pont ő lenne alkalmas a zenei tagozat 
vezetésére?

- Édesapám 1923-tól kezdve tanította Mélykúton a fúvószeneka-
rokat. Először mint népi zenekart, majd utána mint leventezenekart. 
Emiatt engem ismertek itt, tehát nem véletlenül bukkantak rám.

- Elfogadta a meghívást?
- Igen, 1962-ben költöztem családommal együtt Mélykútra. Az 

akkori megyei szakfelügyelő Kiskunhalasra kéretett. Kíváncsi volt, hogy 
ki került Mélykútra a zenei tagozathoz. Bemutatkoztam. „Maga annak 
a híres bácskai karmesternek a fia?” „Én volnék.” Megnyugodott, hogy 
jó kezekben lesz Mélykúton az ének-zene oktatása. 

- Zökkenőmentes volt a kezdet?
- Elég mostohák voltak a körülmények. Öt éven át a Széchenyi 

utcai iskolában laktam, onnan kellett bejárnom. Majdnem elhagy-
tam emiatt Mélykutat. 1967-ben normális lakáskörülmények közé 
kerültem, és véglegesen itt ragadtam. A tanításban segítség semmi. 
Hamarosan ennek ellenére lett kórus, fúvószenekar, furulyazenekar. 
Kezdett a környékben hírünk lenni.

- Magyar szakot is végzett a főiskolán. Ezt soha nem tanította?
- Egy-két osztályt tanítottam. Több nem fért bele az időmbe. 

Amikor szakfelügyelő lettem, akkor már egyáltalán nem fért bele az 
órakeretembe a magyar irodalom és nyelvtan tanítása. De az énekórá-
imon is szó esett az irodalomról, amikor csak lehetett.

- Hogyan vált élete meghatározó részévé az énektanítás, a zene?
- Mélykúton már működött az alsó tagozaton egy ének-zenei 

évfolyam, amikor 1962-ben az iskola meg-
keresett, majd meghívott a vezetésére. A 
továbbiakban az iskolai munkám legna-
gyobb részét ez a tevékenység jelentette. 
Kezdettől fogva jól alakultak a kapcsola-
taim a tantestülettel, a szülőkkel, a gyere-
kekkel. Bizalmat – s ha kellett – támoga-
tást kaptam tőlük. Megértéssel fogadták 
törekvéseimet, s lassan szerves részévé 
váltunk a község kulturális életének. Az 
ének-zenei tagozatra épült az iskolai fúvószenekar. Nem kis feladatot 
jelentett a nagy helyi hagyományokkal rendelkező fúvósegyüttes újbóli 
életrehívása. Kezdetektől fogva vissza-visszatérő gond a zenekarba 
kerülő tanulók hangszeres zenében való járatlansága volt. Velük min-
dig mindent elölről kellett kezdeni. 

- Mint zenetanár hangszereléssel is foglalkozik. Szakmai körökben 
megfelelően méltányolják ezt a munkáját?

- Igen. Többek között Mozart, Bach, Schumann műveket hang-
szereltem. Egyik lektorom Farkas Antal zeneszerző volt. Átirataimról 
véleményét így összegezte: „Beregi Vendel hangszerelései nem csak 
»házi« használatra alkalmasak, hanem feltétlenül terjesztendők! 
Szeretném felhívni figyelmét arra, hogy minél több ilyen és ehhez 
hasonló hangszereléssel jelentkezzék, hiszen az ilyen kiváló felra-
kásokra szükség van, ezek hiánya sajnos sok helyütt felfedezhető!” 
Szakmai eredményemnek tartom természetesen a hangszerelést, és 
azt is, hogy Bács-Kiskun megyében 1975-ben szakfelügyelői, majd 
szaktanácsadói feladatok elvégzésére kértek fel. Azóta járom a megye 
– számomra kijelölt – iskoláit, ahol segítem, irányítom az énektanárok, 
az éneket tanító pedagógusok munkáját.

- Amint a fentiekből kiderül, a nyugdíjazás 1990-ben nem jelentett 
egyúttal tétlenséget.

- Az 1980-as években már nagyon csalogattak Jánoshalmára. Lakást 
ígértek, mindent, csak menjek. 1985-1995 között tanítottam a jános-
halmi fúvószenekart, de mélykúti otthonomat nem adtam fel. 1992 
után mást is tanítottam, mivel a Lajtha László művészeti iskola igényt 
tartott a munkámra. Sajnos a feleségem 1994-ben meghalt, ezáltal 
is több szabadidőm lett, amit értelmesen akartam kitölteni. 2005-ig 
tartott ez az időszak, melynek betegségem vetett véget. Egy térzenén 
lettem rosszul, rohamkocsi vitt a kórházba. Ekkor döntöttem úgy, hogy 
a tanítást végleg befejezem.

- Előtte nem voltak problémái az egészségi állapotával?

IN  MEMORIAM BEREGI  VENDEL (1930-2016)
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- 1975 óta vannak, de nem foglalkoztam magammal túl sokat, 
nekem más, fontosabb dolgaim voltak. Mohai főorvos azt mond-
ta, hogy élhetek 99 éves korig is, de az is előfordulhat, hogy tőle 
távozva a kapun sem bírok kimenni. 

- A tanításnak véget lehetett vetni, de a zenélésnek nem.
- A tanítás mellett foglalkoztam zeneszerzéssel, hangszerelés-

sel, némi tudományos munkával. A jánoshalmiak kértek tőlem 
kórusművet karácsonyra. Nagy sikere volt, külföldön is bemutat-
ták (Mélykútnak nem kellett). Egyébként sokat írtam nekik, más 
műveket is. 

- Ez esetben is igaz az a bibliai mondás, hogy „A prófétát csak 
hazájában és házában nem tisztelik.” (Máté 13,57) A zenetanárt 
sem?

- Amire vágyok: segíteni szeretnék az iskolának, de nem kér-
nek belőle. Nem a magam ötleteit akarnám rájuk erőltetni, de 
hasznosat súgni biztosan tudnék. Amikor 1962-ben Mélykútra 
jöttem, az emberek köszöntek egymásnak, érdeklődtek egymás 
hogylétéről, sőt érdeklődtek egymás hozzátartozóiról, sőt érdek-
lődtek egymás gazdasági körülményeiről. Ma ennek nyoma nincs, 
annyira elidegenednek egymástól. Mégis köszönetet szeretnék 
mondani mindazoknak, akik segítettek ahhoz, hogy a Mélykút 
községért díjat megkaphattam.

- Magam is csak „gyütt-ment” vagyok Mélykúton. Egy benn-
szülött mondta nekem, hogy a mélykúti ember nem tud örülni 
a másik ember sikerének. Egy-egy rendezvényen azért láthatjuk, 
hallhatjuk Vendel bácsit.

- Egyházi ünnepeken (pl. úrnapi körmenet, karácsonyi hangver-
seny), miséken közreműködtem kamaracsoporttal, lovasnapokon, 
újévi hangversenyt vezettem, zongoraestet, harmonikaestet csinál-
tam. A Csorba-házi esték alapító tagja vagyok. Csak miután sínen 
volt a dolog, onnantól kezdve hívtak vidéki közreműködőket. 

- A zenén kívül érdekli-e más valami?
- Nagyon szeretek a természetben sétálni, nézelődni. Képes 

vagyok hajnalban felkelni, hogy a madarak énekét hallgassam. 
Egész más hangulata van egy fának, bokornak reggel, mint dél-
ben vagy este. Kunfehértón van egy kis nyaralóm, oda többször is 
elmegyek. Azt a szót nem ismerem, hogy „unatkozni”. 

(Beregi Vendel tanár úr a közelmúltban hunyt el. Ezzel az írás-
sal tisztelgünk emléke előtt. Az interjú teljes terjedelmében olvas-
ható dr. Rauzs József: Mélykút községért díj című könyvében.) 

HAMAROSAN MEGJELENŐ 
KÖNYVEK

Mindenkinek, 
kik Édesapánk, Nagyapánk, Rokonunk 

Beregi Vendel 
méltó búcsúztatásában 

– osztozva fájdalmunkban – 
részt vettek, köszönetünket fejezzük ki.

A család nevében: Beregi Mariann

Tisztelt Lakosság! 
A sárga fedelű kukát kéthetente a 

páratlan heteken ürítik, azokon a 

napokon, amikor a másik kuka is 

ürítésre kerül. 
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A GAMESZ fő tevékenységei között a 
gazdasági, pénzügyi és számviteli felada-
tok; az egészségügyi ellátáshoz; gépjármű 
üzemeltetéshez; karbantartáshoz, illetve a 
közfoglalkoztatottak foglalkoztatásához és 
irányításához kapcsolódó feladatok szere-
pelnek. Mind az intézmény költségveté-
sében, mind a létszámában megfigyelhető 
a közfoglalkoztatottak jelentős aránya, az 
éves átlagos létszámuk 170 fő volt 2015-ben. 
A közfoglalkoztatás személyi jellegű kiadásai 
és járuléka 185.729 ezer Ft, a dologi kiadás 
30.575 ezer Ft, a beruházási kiadás 17.546 
ezer Ft volt. A dologi kiadások közül 19.164 
ezer Ft volt a pályázatokban elszámolha-
tó, a többi a saját bevétel terhére, illetve 
csekély mértékben az intézmény költség-
vetésének a terhére került beszerzésre. Az 
említett kiadásokhoz a Kormányhivataltól 
224.294 ezer Ft támogatásértékű működési 
célú bevétel és 15.535 ezer Ft támogatásér-
tékű felhalmozási célú bevétel érkezett. 

A közfoglalkoztatási programok között 
hat Start mintaprogram indult 2015-ben: 

1. Mezőgazdasági projekt: 45 fő köz-
foglalkoztatott részvételével. A közfoglal-
koztatottak 24,6 hektáron gazdálkodtak. 
Az 1996/1 hrsz.-ú 1,8 hektár nagyságú 
területen a Napköziotthonos Konyha szá-
mára zöldségeket termeltünk. Az említett 
területen termett szamócát az óvodások-
nak és az általános iskolásoknak szállítottuk 
be. A szamócából ivólevet is készítettünk, 
a programban beszerzett gép segítségével. 
A terület nagyobb részén kápia paprikát 
termesztettünk, ami értékesítésre került, a 
bevétel a közfoglalkoztatásba került vissza-
forgatásra. A 3531, 3532, 3560, 3563, 3529 
hrsz.-ú, összesen 1 ha nagyságú területeken 
pritamin paprikát, a 0143/19; 0143/2 hrsz-ú 
területeken összesen 4 hektáron fűszerpap-
rikát állítottunk elő, ami értékesítésre került. 
A 0209/14 hrsz-ú földterületen felesben 
olajtököt és szárazbabot, a 2800/22-29, a 
0263/142-144 hrsz.-ú területeken olajtököt, 
a 3656,3654/2 hrsz.-ú 4 ha nagyságú terü-
letén burgonyát, 3 hektáron vöröshagy-
mát, 0,5 hektáron tormát, a maradékon 
pedig csemegekukoricát termesztettünk. 
A 0221/4 hrsz-ú 0,9 ha nagyságú területen 
héj nélküli tököt , a 0213/14 1 ha  nagyságú 
területen olajtököt, a 033/15-17 hrsz-ú 0,8 
hektáron takarmánykukoricát termeltünk. 
A 083/46 hrsz-ú 2 ha ugaroltatva volt 2015-
ben. A városban működő szárítóval felvet-
tük a kapcsolatot, így a termékeink (kapor, 
cékla, vöröshagyma, paprika) szárítottan 

kerülhetnek a konyhára. Ezt a tevékeny-
séget a továbbiakban még több termék 
esetén is szeretnénk folytatni.

Beszerzésre került egy hígtrágyakijuttató 
kocsi, egy nagynyomású mosó és egy háti 
permetező, összesen 8.288 ezer Ft érték-
ben. A 2015-ös évben ténylegesen befolyt 
árbevétel nettó 7.981 ezer Ft, nettó 3.244 
ezer Ft követelése volt az intézménynek a 
Kalocsai Fűszerpaprika Zrt.-vel szemben. A 
bevétel a programba került visszaforgatásra, 
hajtóanyag, műtrágya, növényvédőszer és 
karbantartási kiadásokra.

2. Közúthálózat karbantartása program: 
11 fő közfoglalkoztatott bevonásával. A fő 
feladatuk a térkő lerakása volt. A közterüle-
teken a felfagyott, balesetveszélyes térköve-
ket kicserélték, a hiányzó, balesetveszélyes 
járdákat elkészítették. Ezen kívül feladatuk 
volt a közutak padkázása, amelyet 350 
méteren valósítottak meg. A közfoglalkoz-
tatottak a parlagfű irtásában és az ágaprítás-
ban is részt vettek. Beszerzésre került egy 
padkahenger, 1.842 ezer Ft-ért.

3. Mezőgazdasági földút karbantartása 
program: 17 fő közfoglalkoztatott. A korábbi 
években vásárolt gépek segítségével az utak 
gléderezését, tömörítését végezték, az utak 
feltöltése, illetve a felesleges föld elszállítása 
a pályázatban beszerzett gépek segítségével 
könnyebben megoldható volt. Az árkok 
készítésében és a vizek elvezetésében a 
gépek mellett a közfoglalkoztatottaknak 
jelentős feladatuk volt. A földutakra ráhajló 
fák metszése, bokrok, illetve bozótos irtása 
is feladatuk volt, ezt mindkét oldalon kb. 8 
km hosszúságú területen végezték.

Beszerzésre került egy kompaktor, 1.971 
ezer Ft-ért.

4. Illegális hulladék-lerakóhelyek felszá-
molása program: 30 fő közfoglalkoztatott 
részvételével

Az egyik a romos ingatlanok bontása/ 
felújítása, épületek karbantartása, ame-
lyeket 3 fő szakmunkás vezetésével 12 fő 
segédmunkás végzett. A program során 
elbontásra kerültek az alábbi ingatlanok: 
Bem tér 2., Madách I. utca 20.. A már meg-
lévő fűtött fóliasátrak felújításra kerültek. 
A játszótéri játékok felújítása, a balesetve-
szélyes alkatrészeik kicserélése, illetve az 
önkormányzati tulajdonú épületek (Május 
1. u. 8., Rákóczi u. 5/2, Jókai u. 1., Általános 
Iskola, Óvoda, Gondozási Központ) egész 
éves karbantartása, felújítása is megtörtént 
a projektben.

A másik terület a köztisztasági felada-
tok ellátása, ahol 15 fő segédmunkás vett 

részt. Mélykút közigazgatási területén az 
illegális hulladék- lerakóhelyek felderítése 
és felszámolása (Békás környéke, Mátyás 
király utca végig, vasútállomás környéke, 
Széchenyi utca és Madách utca végig, 
Rózsa utca, 0213/4-6 hsz,345. hrsz, 1987 
hrsz., 1989 hrsz., 2019 hrsz, 1480 hrsz, 
509 hrsz., 0212, 0207,0191 számú utak 
mentén), illetve a közterületeken hulladék 
összeszedése és az edényzetek ürítése volt 
a feladatuk. 10 illegális hulladék-lerakóhely 
került felszámolásra.

Beszerzésre került egy utánfutóra szerelt 
kosaras emelő, 6.901 ezer Ft-ért.

5. Helyi sajátosságokra épülő közfoglal-
koztatás: 32 fő közfoglalkoztatott

- A mezőgazdasági programban megter-
melt zöldségek minél gyorsabban és jobb 
minőségben kerülhettek a konyhára.

- A második tevékenység a térkő 
gyártása.

- A harmadik tevékenység erdőápolás, 
erdőtelepítés.

Beszerzésre került egy hőkezelő, fűrész-
tárcsa, egykezes motoros fűrész, motoros 
fűrész, mérleg, gérfűrész, összesen 1.268 
ezer Ft értékben.

6. Belvízelvezetési projekt: 5 fő 
közfoglalkoztatott

A fő cél a települést és a mezőgazdasági 
területeket fenyegető belvizek kialakulásá-
nak megelőzése, a belvíz elvezető árkok 
rendszeres karbantartása, tisztítása/ kiala-
kítása volt.

Beszerzésre került egy betonkeverő, 265 
ezer Ft-ért.

Emellett képzéseket is indítottunk: 
motorfűrészkezelő, építő és anyagmozga-
tó gépkezelő és mezőgazdasági munkás 
képzést. 

Már 2015-ben is egyre gyakoribbak vol-
tak a közfoglalkoztatáshoz, főleg a fog-
lalkoztatottak végzettségéhez kapcsolódó 
ellenőrzések, de hibát nem találtak a tele-
pülésen. Szakmunkáshelyre csak középfo-
kú végzettségű személy kerülhet, amiből 
egyre kevesebb van a településen.

A programokban eddig végzett tevé-
kenységeket a jövőben is folytatjuk, a 
Polgármesteri Hivatalhoz beérkező pana-
szokat folyamatosan orvosoljuk. A munka-
végzés során felmerülő kellemetlenségekért 
a lakosság türelmét és szíves megértését 
kérjük!

Sántáné Czékus Tímea
GAMESZ igazgató

Mélykút Város Önkormányzat GAMESZ 2015. évi beszámoló
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