
Tisz telt Mély kú ti ak!
Min den ün nep kí sér let. Kí sér let a múlt, a

ve lünk tör tént ese mé nyek meg ra ga dá sá ra.
Az ün nep a múlt ál lan dó, gya ko ri új ra gon -

do lá sa. Már ci us 15-e, egyik leg na gyobb ün ne -
pünk is ilyen. Nem azért, hogy új, ad dig is me -
ret len rész let re buk kan junk, ha nem azért,
hogy új meg vi lá gí tás ba he lyez ve a már is mer -
tet, más né zõ pont ból vizs gál va az ese mé nye -
ket el mé lyít se a tu dá sun kat 1848 he lyé rõl és
sze re pé rõl a nem zet tör té ne té ben.

A tör té ne lem ese mé nye it fel ele ve nít ve
hoz zá szok tunk ah hoz, hogy a tör té né se ket lé -
pés rõl lé pés re kö vet ve idõ rend ben ha lad juk
elöl rõl hát ra fe lé. Most en nek az el len ke zõ jét
te szem, az okok és oko za tok tisz tá zá sá ban az
utó kor szá má ra ké nyel mes és ta nul sá gos né -
zõ pont sze rint kezd jük a tör té ne tet a leg vé -
gén, és így jus sunk el az ele jé re. 

Te gyünk hát kí sér le tet ar ra, hogy 1848/49
tör té ne tét rák lé pés ben, az az hát ra fe lé ha lad -
va, a hoz zánk idõ ben kö ze lebb esõ ese mény
fe lõl kö ze lít sük meg.

Nincs olyan ma gyar em ber, aki ne tud ná,
hogy 1849. au gusz tus 13-án Gör gey Ar túr le -
te szi a fegy vert. „Ki mon dot tan meg in dí tó volt
e rend jét meg õr zött, erõs, harc ké pes se reg nek
a lát vá nya” – ír ja a vi lá go si fegy ver le té tel
szem ta nú ja, Drozdov orosz fõ had nagy a visz -
 sza em lé ke zé sé ben. – „E se reg ugyan is né hány
hó nap ja oly fé lel me tes volt Auszt ria szá má ra,
s most itt állt fegy ver te le nül, ma gát sor sá nak
meg ad va, és mint ha lál ra ítélt, vár ta az íté let
vég re haj tá sát… A ka to nák szo mo rú pil lan tás -
sal kí sér tek ben nün ket, a tisz tek fe jü ket le hajt -
va sír tak. Amint a gróf el tá vo lo dott, Görgey lo -
vá val se re ge elé lé pett, tiszt jei azon nal kö rül -
vet ték. Be szél ni kez dett vol na, hogy utol já ra
kö szönt se had se reg ét, de egy han got sem tu -
dott ki pré sel ni ma gá ból. Vé gül tom pa zo ko -
gás tört fel a mel lé bõl, mi re az egész had se reg
le ve gõ eget be töl tõ «Él jen Görgei!» ki ál tás sal,
kön  nyez ve vá la szolt ve zé ré nek, ki hez õszin -
tén ra gasz ko dott.”

Ma már tud juk – hi szen a tör té ne ti do ku -
men tu mok er rõl ta nús kod nak –, hogy ha Gör -
gey Ar túr nem az orosz elõtt te szi le a fegy vert,
ak kor az utó kor nem ok tó ber 6-án és nem 13
vér ta nú ról em lé kez ne meg, ha nem au gusz tus
13. után pár nap pal és ezer ma gyar vér ta nú ról.

Hi szen Haynaunak fel tett szán dé ka volt, hogy
va la men  nyi, a ma gyar had se reg ben szol gá ló
volt csá szá ri-ki rá lyi tisz tet rög tön íté lõ el já rás sal
ki vé gez tes sen. A mi sze ren csénk, hogy nem
te het te meg, mert ami kor ra a cá ri csa pa tok a
ma gyar ha di fog lyo kat át ad ták az oszt rák had -
se reg ke zé be, ad dig ra Haynau már olyan uta -
sí tá so kat ka pott Bécs bõl, ame lyek le he tet len né
tet ték a rög tön íté lõ el já rás sal va ló ítél ke zést. 

De mi ért ez a düh? Mi ért ez a ke gyet len ség?
Mi a vé res bos  szú ma gya rá za ta? Az oszt rák sé -
rel mek so ra nem itt és nem ez zel kez dõ dött.

Vis  sza fe lé for gat va a 1848/49 tör té ne tét:
1849 ta va szán a ma gyar hon véd ség a ta va szi
had já rat üt kö ze te i ben ki sö pör te az oszt rák
csá szá ri se re ge ket Ma gyar or szág te rü le té rõl. 

To vább ha lad va vis  sza fe lé: 1848 de cem -
be ré ben Er dély ben for dult a ha di sze ren cse a
ma gyar hon véd ség ja vá ra. 

Bem apó alig két hét alatt, 1848. de cem -
ber 25-re, ka rá csony nap já ra vis  sza fog lal ta
Ko lozs várt. Majd pe dig egy pil la na tig meg
nem áll va a meg le he tõ sen ke mény tél ben,
gon dol va, hogy a csa pa tok szá má ra a leg meg -
fe le lõbb me le gí tõ nem a ru ha, ha nem a gyors
me ne tek meg az el len ség ül dö zé se, ja nu ár
ele jé re Észak-Er dély bõl gya kor la ti lag ki ker get -
te az ott lé võ csá szá ri-ki rá lyi had erõt. 

Alig ha nem szük ség te len a to váb bi ma gya -
rá zat: ezek után, ezen elõz mé nyek is me re té -
ben ért he tõ Haynaunak a ma gyar hon véd tisz -
tek vé rét kí vá nó bosz  szú vá gya. El mond hat juk
te hát, amit olyan rit kán mond ha tunk el a ma -
gyar tör té ne lem – és kü lö nö sen a 20. szá za di
ma gyar tör té ne lem – ese mé nye i rõl: a ma gyar
hon véd ség eu ró pai mér cé vel is mér ve meg -
sem mi sí tõ gyõ zel met ara tott az el len fe lén, a
Habs burg Bi ro da lom se re gén. Bos  szan tó an és
vér lá zí tó an meg sem mi sí tõt ah hoz ké pest,
hogy a ma gyar had se reg ko ráb ban önál ló an
év szá zad ok óta nem is lé te zett. Tiszt jei a csá -
szá ri ak hoz ké pest alul kép zet tek vol tak, és a
ka to nák nak a már zaj ló há bo rú ban alig több
mint fél évük volt a fel ké szü lés re.

De va jon mi adott erõt a ma gyar hon vé -
dek nek, hogy ilyen bá mu la tos ha di tet te ket
hajt sa nak vég re? Va jon mi a ma gyar el szánt ság
ma gya rá za ta? 

Folytatás az 5. oldalon

Meghívó
Mély kút Vá ros Ön kor mány za ta 
Tisz te let tel meg hív ja Önt és ked ves csa lád ját
2014. már ci us 15- én 16.00 óra kor az
1848-49-ES FOR RA DA LOM ÉS SZA BAD SÁG -
HARC tisz te le té re ren de zett

ÜN NE PI MEG EM LÉ KE ZÉS RE

PROG RAM:

13.00 órakor
„Kismélykút is ki ál lít ja nyal ka ver bunk ját” – Tör té -
nel mi ját szó ház, kéz mû ves fog lal ko zás a Fe nyõ
Mik sa könyv tár ban

16.00 órakor
Ün ne pi mû sor, ko szo rú zás a '48-as em lék mû nél
Ün ne pi be szé det mond Bá nyai Gá bor or szág gyû -
lé si kép vi se lõ, a BKKM-i Köz gyû lés el nö ke
Az ün ne pi mû sor ban közremûködnek a Szín kó pé
Színitanoda ta nu lói és a Sze der in da Ci te ra ze ne kar

18.00 órakor
Ün ne pi szent mi se. Mi se után mé cses gyúj tás a
Pe tõ fi- szo bor nál

ÜN NE PEL JÜNK EGYÜTT!
Ko vács Ta más pol gár mes ter
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Mély kút Vá ros Ön kor mány zat Jegy zõ je tá jé -
koz tat ja a Tisz telt Adó zó kat, hogy az el sõ fél -
éves kom mu ná lis adó, a he lyi ipar ûzé si adó és
a gép jár mû adó I. fél éves rész le té nek fi ze té si
ha tár ide je 2014. már ci us 17, a he lyi ipar ûzé -
si adó be val lás le adá si ha tár ide je 2010. má jus
31. a be fi ze té si csek ket kér jük a mély kú ti OTP
Nyrt fi ók já nál be fi zet ni. 

Adók ról, az ér te sí tõ ket, ipar ûzé si adó be -
val lá so kat és a be fi ze té si csek ke ket feb ru ár vé -
gé ig jut tat juk el a la kos ság ré szé re.

IPAR ÛZÉ SI ADÓ 
Az ipar ûzé si adó mér té ke 2014. év ben vál to -
zat la nul 2%. A he lyi ipar ûzé si adó val kap cso -
la tos 2014. évi ha tár idõk és te en dõk:
• A 2014. I. fél évi adó elõ le get (ese dé kes 2014.
már ci us 17-ig) az ér te sí tõ mel lék le te ként meg -
kül dött csek ken.
• A 2013. év rõl szó ló adó be val lást az adó cso -
port ré szé re kell meg kül de ni 2014. má jus 31-ig.
• A 2013. évi ipar ûzé si adó be val lá si nyom -
tat vá nyon be val lott 2014. II. fél évi rész le tet
2014. szep tem ber 15-ig kell meg fi zet ni.

KOM MU NÁ LIS ADÓ
A ma gán sze mé lyek kom mu ná lis adó mér té ke
nem vál to zott: 8 000 Ft/év, kül te rü le ti épít mé -
nyek után 4 000  Ft/év.

GÉP JÁR MÛ ADÓ
A gép jár mû adó ról szó ló 1991. évi LXXXII. tör -
vény sze rin ti 2014. év re vo nat ko zó adó mér -
ték nem vál to zott:

A sze mély gép ko csik adó ja (az adó alap a
gép ko csi tel je sít mé nye ki lo watt ban ki fe jez ve):
• gyár tá si évé ben és az azt kö ve tõ 3 nap tá ri
év ben 345 Ft/ki lo watt,
• gyár tá si évet kö ve tõ 4-7. nap tá ri év ben 300
Ft/ki lo watt,
• gyár tá si évet kö ve tõ 8-11. nap tá ri év ben
230 Ft/ki lo watt,
• gyár tá si évet kö ve tõ 12-15. nap tá ri év ben
185 Ft/ki lo watt,
• gyár tá si évet kö ve tõ 16. nap tá ri év ben és az
azt kö ve tõ nap tá ri évek ben 140 Ft/ki lo watt.

Te her gép jár mû vek adó ja (az adó alap ja au -
tó busz, a nyergesvontató, a la kó ko csi, lakópót-
kocsi ese tén a ha tó sá gi nyil ván tar tás ban fel tün -
te tett sa ját tö me ge; a te her gép jár mû ese tén a
ha tó sá gi nyil ván tar tás ban fel tün te tett sa ját tö -
me ge (ön sú lya) nö vel ve a ter hel he tõ sé ge (rak -
sú lya) 50%-ával):

a) a lég ru gós vagy az zal egyen ér té kû ru gó -
zá si rend sze rû nyer ges von ta tó, te her gép jár -
mû (te her gép ko csi és pót ko csi), au tó busz ese -
tén 850 Ft,

b) az a) pont alá nem tar to zó gép jár mû vek
és pót ko csik ese tén 1380 Ft.

Gép jár mû adó val kap cso lat ban fel hí vom az
adó zók fi gyel mét, hogy a tör vény sze rint a
gép ko csi adás vé te le ese tén mind az el adó nak,
mind a ve võ nek be je len té si kö te le zett sé ge
van az adás-vé telt kö ve tõ 15 na pon be lül az
ok mány iro dá ban. A be je len té si kö te le zett ség
el mu lasz tá sa ese tén az el adó nem men te sül -
het a gép jár mû adó fi ze té si kö te le zett ség alól.

Vargáné dr. Egyed Ilo na, jegy zõ

ADÓ FI ZE TÉ SI TÁ JÉ KOZ TA TÓ ÜGY FÉL FO GA DÁSI REND
BÔVÜLÉSE
Öröm mel tá jé koz tat juk Tisz telt Ügy fe le in ket,
hogy 2014. ja nu ár tól kez dõ dõ en nemcsak
hét fõn, szer dán és pén te ken fo gad juk az ügy -
fe le ket, ha nem ked den dél elõtt is. Ko ráb bi
ügy fél fo ga dá si nap ja ink is meg ma rad tak,
ezért aki nek ré gi ügy fél fo ga dá si rend ke rül a
ke zé be és asze rint ke res fel min ket, nem fog
zárt aj tót ta lál ni. 

2014. év ben is foly ta tó dik a föld hi va ta li
ügy fél fo ga dás, va la mint feb ru ár hó nap tól (el -
sõ ügy fél fo ga dá si nap: 2014. feb ru ár 14.)
nyug díj biz to sí tá si ügy fél fo ga dás is vár ja az
ügy fe le ket. 

2014. JA NU ÁR 2-TÕL ÚJ ÜGY FÉL FO GA DÁ SI
REN DÜNK A KÖ VET KE ZÕ: 

Bács-Kis kun Me gyei Kor mány hi va tal
Já nos hal mi Já rá si Hi va ta la
6440 Já nos hal ma, Bé ke tér 1.
Te le fon: 06-77/501-001 Fax: 06-77/999-621
E-mail cím: janoshalma@bacsjaras.gov.hu
Ügy fél fo ga dá si idõ: hét fõ: 8–12 és 13–17
kedd: 8–12, szer da: 8–12 és 13–16
pén tek: 8–12
Bács-Kis kun Me gyei Kor mány hi va tal Já nos -
hal mi Já rá si Hi va ta la Ok mány iro dai Osz tály
6440 Já nos hal ma, Bé ke tér 1.
Te le fon: 06-77/501-011 06-77/501-012 Fax:
06-77/999-621
E-mail: okmany.janoshalma@bacsjaras.gov.hu
Ügy fél fo ga dá si idõ: hét fõ: 8–12 és 13–17
kedd: 8–12, szer da: 8–12 és 13–16
pén tek: 8–12
Bács-Kis kun Me gyei Kor mány hi va tal Já nos -
hal mi Já rá si Hi va tal Já rá si Gyám hi va ta la
6440 Já nos hal ma, Arany Já nos ut ca 13.
Te le fon: 06-77/610-335 Fax: 06-77/999-620
E-mail: gyam.janoshalma@bacsjaras.gov.hu
Ügy fél fo ga dá si idõ: hét fõ: 8–12 és 13–17
kedd: 8–12, szer da: 8–12 és 13–16
pén tek: 8–12
Bács-Kis kun Me gyei Kor mány hi va tal Já nos -
hal mi Já rá si Hi va ta la Mun ka ügyi Ki ren delt sé ge
6440 Já nos hal ma, Köl csey F. ut ca 12.
Te le fon: 06-77/403-966 Fax: 06-77/999-622
E-mail cím: bacsmmkjanoshalma@lab.hu
Ügy fél fo ga dá si idõ: hét fõ, kedd, csü tör tök:
8–15, szer da: 8–18
Föld hi va ta li ügy fél fo ga dás
6440 Já nos hal ma, Bé ke tér 1. 18. sz. iro da
Ügy fél fo ga dá si idõ: szer da: 800-1200
Nyug díj biz to sí tá si ügy fél fo ga dás
6440 Já nos hal ma, Bé ke tér 1. 18. sz. iro da
Ügy fél fo ga dá si idõ: 2014. feb ru ár 14-tõl kez -
dõ dõ en min den má so dik pén te ken: 8–12

BKMKH Jánoshalmi Járási Hivatala

INTERNETEN EL ÉR HE TÕ FON TOS IN FOR MÁ CI ÓK
Tá jé koz tat juk a Já nos hal mi Já rá si Hi va tal il le té kes sé gi te rü le tén élõ la kos sá got, hogy el ké szült a
Bács-Kis kun Me gyei Kor mány hi va tal hi va ta los internetes ol da la, mely a www.bkmkh.hu cí men ér -
he tõ el. A hon la pon a BKMKH Já nos hal mi Já rá si Hi va ta la leg fris sebb, nap ra kész in for má ci ói is
meg ta lál ha tók a Já rá si hi va ta lok alatt. In for má ci ós ol da la in kon meg ta lál ha tók ak tu á lis hí re ink, a
Hi va tal és szer vei el ér he tõ sé gei, to váb bá a Já rá si Törzs hi va tal és Szak igaz ga tá si szer vei (Gyám -
hi va tal, Mun ka ügyi Ki ren delt ség) tá jé koz ta tói az in téz he tõ ügyek rõl.

A já rá si hi va ta lok do ku men tu mai kö zött na gyon sok ké re lem és be je len tés nyom tat vány ta -
lál ha tó, illetve le tölt he tõ, me lyek a www.bkmkh.hu/letoltesek ol da lon ér he tõk el.

BKMKH Já nos hal mi Já rá si Hi va ta la

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

a Művelődési Ház és Fenyő Miksa Könyvtár a címen érhető el.www.konyvtarmelykut.hu
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Mindenki Karácsonya 2013
Ked ves Mély kú ti ak! A ka rá csony az év leg -

cso dá sabb ün ne pe. Na gyon fon tos nak tar tom,
hogy a ka rá cso nyi ün nep idõ sza ká ban is pró bál -
juk a kö zös sé get épí te ni, együtt len ni, együtt ün -
ne pel ni, gyer me kek és fel nõt tek egy aránt.

2013. vé gén az ün ne pi ké szü lõ dést – im már
má sod szor – a kö zös ség be vo ná sá val a Min den -
ki ka rá cso nyá nak prog ram so ro za tá val is sze ret -
tük vol na min den ki szá má ra kö ze lebb hoz ni. 

Kö szö nöm az öt le tet és a ren ge teg se gít sé -
get Doszpod Lász ló nak, aki a vál lal ko zók kal
tar tot ta a kap cso la tot, va la mint Kiss Ist ván nak,
hogy in gye ne sen ren del ke zé sünk re bo csá tot ta
az ét ter met és kör nyé két az együtt ün nep lés re. 

Kö szö nöm a sok ön zet len fel aján lást, mely
több mint 70 hely rõl ér ke zett, vál lal ko zók tól,
õs ter me lõk tõl, ma gán sze mé lyek tõl, ka to li kus
egy ház tól, Szvetnik Joachim ál t. is ko lá tól, ci vil
szer ve ze tek tõl, a Gamesztól, a Start mun ka dol -
go zó i tól, mely fel aján lá sok se gít sé gé vel lett bet -
le hem, szal ma bá bú, ka rá cso nyi hang ver seny,
nagy si ke rû ka rá cso nyi vá sár és kö zös bab gu lyá -
so zás, együtt ün nep lés és bet le he mes já ték.

Nagy örö möm re eb ben az év ben si ke rült
be kap csol ni a ren dez vény be Öreg ma jor la kó -
it is egy kö zös bab gu lyá so zás sal a kö zös sé gi
ház ban, ahol ki csik és na gyok együtt fo gyaszt -
hat ták el va cso rá ju kat. Ki emel ném a ren dez -

vény so ro zat egyik új ele mét, a ka rá cso nyi vá -
sárt. Fel eme lõ volt lát ni szom bat reg gel az is -
ko lás gyer me kek lel ke se dé sét és örö mét, ami -
vel az ál ta luk ké szí tett aján dé ko kat, por té ká -
kat kí nál ják. Biz tos va gyok ben ne, hogy a vá -
sár ban a por té ká kért fel aján lott fo rin tok sok kal
töb bet ér nek, szeb ben csen ge nek. Kö szö nöm
a ta ná rok, szü lõk se gít sé gét, hogy lel ke sí tet ték
se gí tet ték gyer me ke i ket, eb ben a nagy  si ke rû
ka rá cso nyi vá sár ban.

Kö szö nöm a sok bíz ta tást, mely azt erõ sí ti
ben nem és se gí tõtár sa im ban, hogy igen is van
ér tel me együtt gon dol kod ni, együtt ün ne pel -
ni, együtt ad ni má sok nak, a kö zös ség nek.
Fon tos a kö zös sé gi ös  sze fo gás, a kö zös ség ben
va ló gon dol ko dás, mert egy te le pü lést ezen
ös  sze fo gá sok tud ják elõ re len dí te ni.

Köszönöm a Mûvelôdési Ház és Fenyô
Miksa Könyvtár kollektívájának munkáját.

Tisz te let tel és kö szö net tel: 
Ko vács Ta más pol gár mes ter
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UTCANÉV VÁLTOZTATÁS
Az aláb bi igen fon tos kér dés ben sze ret nénk
Önö ket tá jé koz tat ni. A Ma gyar or szág he lyi ön -
kor mány za ta i ról szó ló 2011. évi CLXXXIX. tör -
vény (a to váb bi ak ban: Ötv.) 14. §-a ki mond ja,
hogy köz te rü let, il let ve az ön kor mány zat tu laj -
do ná ban ál ló köz in téz mény nem vi sel he ti
olyan sze mély ne vét, aki a 20. szá za di ön -
kény ural mi po li ti kai rend sze rek meg ala po zá -
sá ban, ki épí té sé ben vagy fenn tar tá sá ban részt
vett, vagy olyan ki fe je zést vagy olyan szer ve zet
ne vét, amely a 20. szá za di ön kény ural mi po li -
ti kai rend szer re köz vet le nül utal.

Te le pü lé sünk vo nat ko zá sá ban négy olyan
ut ca van, ame lyek az em lí tett tör vé nyi ti la lom
alá es nek, az az az ön kény ural mi rend sze rek -
hez köt he tõ el ne ve zés sel van nak el lát va, ezek
az aláb bi ak: Me zõ Im re ut ca, Zal ka Má té ut -
ca, Fel sza ba du lás ut ca és Sallai ut ca. A fent is -
mer te tett jog sza bá lyi ren del ke zés ér tel mé ben
ezen ut cák ne vét meg vál toz tat ni jog sza bá lyon
ala pu ló kö te le zett sé ge az ön kor mány zat nak.

Ez úton sze ret nénk fel kér ni te le pü lé sünk,
va la mint az érin tett ut ca la kó it, hogy öt le te ik -
kel, ja vas la ta ik kal se gít sék mun kán kat. Te kin -
tet tel ar ra, hogy a tör vény ér tel mé ben vá lasz -
tá si év ben a vá lasz tá sok ide je alatt nem le het
a köz te rü le tek el ne ve zé sét meg vál toz tat ni, így
van idõ az együtt gon dol ko dás ra, a kö zös
ötletelésre. Fon tos nak tart juk, hogy egy ilyen
fe le lõs és saj nos anya gi ál do za tok kal já ró dön -
tést kel lõ en és a la kos ság  vé le mé nyét ki kér ve
ké szít sünk elõ, hogy a kép vi se lõ-tes tü let nem
há lás, de kö te le zõ fel ada tá nak ele get tud jon
ten ni. Ezt a dön tést min den képp meg kell
majd hoz ni, de nem mind egy mi lyen mó don.

Kér jük Önö ket, hogy ja vas la ta i kat
ötleteiket jut tas sák el a Pol gár mes te ri Hi va tal -
ba, vagy os  szák meg va la me lyik ön kor mány -
za ti kép vi se lõ vel.

Fuszkó At ti la, a ESZÜB el nö ke

FEL HÍ VÁS!
Mély sze gény ség ben élõ, rá szo ru ló gye re kek -
nek gyûj tünk jó ál la po tú szem üveg ke re te ket
és tár sas já té ko kat. Aki ren del ke zik ilyen nel,
le ad hat ja a plé bá ni án és a könyv tár ban.

Se gít sé gü ket elõ re is kö szön jük.

A HE LYI VÁ LASZ TÁ SI IRO DA EL ÉR HE TÕ SÉ GE 
ÉS A VÁ LASZ TÁ SI IN FOR MÁ CI ÓS SZOL GÁ LAT 
TISZ TELT VÁ LASZ TÓ POL GÁR OK!
A vá lasz tá si el já rás ról szó ló 2013. évi XXXVI.
tör vény 75. § (1) be kez dé se ér tel mé ben a He -
lyi Vá lasz tá si Iro da:
• el lát ja a vá lasz tás elõ ké szí té sé vel, le bo nyo lí -
tá sá val kap cso la tos szer ve zé si fel ada to kat,
• gon dos ko dik a vá lasz tó pol gár ok, je löl tek és
je lö lõ szer ve ze tek tá jé koz ta tá sá ról, vá lasz tá si
in for má ci ós szol gá la tot mû köd tet,
• el lát ja a vá lasz tá si bi zott sá gok tit kár sá gi fel -
ada ta it, dön tés re elõ ké szí ti a vá lasz tá si bi zott -
sá gok ha tás kö ré be tar to zó ügye ket,
• biz to sít ja a vá lasz tá si bi zott sá gok mû kö dé sé -
nek és a sza va zás le bo nyo lí tá sá nak tár gyi és
tech ni kai fel tét ele it,
• meg szer ve zi a vá lasz tá si szer vek tag ja i nak
ok ta tá sát,
• gon dos ko dik a vá lasz tá si ira tok ke ze lé sé rõl,
biz ton sá gos õr zé sé rõl, il l. meg sem mi sí té sé rõl,
• el lát ják az igaz ga tá si és in for ma ti kai pró bák -
kal kap cso la tos fel ada to kat,
• az adat vé de lem és az in for ma ti kai biz ton ság
kö ve tel mé nye i nek biz to sí tá sá val, fel adat kör -
ében el jár va mû köd te ti a vá lasz tás elõ ké szí té -
sé hez és le bo nyo lí tá sá hoz szük sé ges vá lasz tá -
si in for má ci ós rend sze re ket,
• a tech ni kai hát tér biz to sí tá sá val se gít sé get
nyújt a sza va za tok ös  sze sí té sé hez, a vá lasz tás
ered mé nyé nek meg ál la pí tá sá hoz,
• el lát ja a jog sza bály ok ban meg ha tá ro zott
egyéb fel ada to kat.

Az or szág gyû lé si kép vi se lõk és az Eu ró pai
Par la ment tag ja i nak vá lasz tá sán a vá lasz tá si iro -
dák ha tás kö ré be tar to zó fel ada tok vég re haj tá sá -
nak rész le tes sza bá lya i ról, a vá lasz tá si el já rás ban
hasz ná lan dó nyom tat vá nyok ról, va la mint a vá -
lasz tá si ered mény or szá go san ös  sze sí tett ada tai
kö ré nek meg ál la pí tá sá ról szó ló 28/2013.
(XI.15.) KIM ren de let 9. § (2) be kez dés c) pont -
ja sze rint hely ben szo ká sos mó don nyil vá nos -
ság ra kell hoz ni a HVI hi va ta li he lyi sé gé nek cí -
mét, te le fon szá mát, e-mail cí mét és fax-szá mát. 

A HVI ve ze tõ je: Vargáné dr. Egyed Ilo na jegy zõ
He lyet te se: dr. Börcsök Tí mea al jegy zõ

A HVI el ér he tõ sé gei:
Cí me: 6449 Mély kút, Pe tõ fi tér 1.
Te le fon: 77/560-001
Fax: 77/560-030
E-mail: jegyzo@melykut.hu,
borcsokt@melykut.hu

Vá lasz tá si In for má ci ós Szol gá lat el ér he tõ sé gei:
• név jegy zék kel kap cso la tos ké rel mek: nem ze -
ti sé gi vá lasz tó pol gár ként nyil ván tar tás ba vé tel,
fo gya té kos ság gal élõ vá lasz tó pol gár ok se gí té se,
sze mé lyes ada tok ki adá sá nak meg til tá sa irán ti
ké rel mek,ké re lem kül kép vi se le ti név jegy zék be
tör té nõ fel vé tel hez, moz gó ur na igény lés, ké re -
lem át je lent ke zés sel tör té nõ sza va zás hoz,
• jo gi in for má ció,
• sza va zat szám lá ló bi zott sá gok de le gált tag ja -
i nak fo ga dá sa.

Dr. Du dás Ani ta ve ze tõ-ta ná csos
6449 Mély kút, Pe tõ fi tér 1., 3. szá mú iro da
Te le fon: 77/560-003
Fax: 77/560-030
e-mail: dudasa@melykut.hu

A vá lasz tá si in for má ci ós szol gá lat hét fõ tõl
pén te kig  8 órá tól 16 órá ig áll a vá lasz tó pol -
gár ok ren del ke zé sé re. A vá lasz tás nap ján pe -
dig ( 2014. áp ri lis 6.) 6 órá tól 19 órá ig.

Vargáné Dr. Egyed Ilo na HVI ve ze tõ

TISZ TELT VÁL LAL KO ZÓK!
Ez úton tá jé koz ta tom Önö ket, hogy le he tõ ség
van vál lal ko zá sa ik, ter mé ke ik, szol gál ta tá sa ik in -
gye nes be mu ta tá sá ra rek lá mo zá sá ra a Mély kút
Vá ros hi va ta los hon lap ján, a www.melykut.hu
weboldalon (ké pek kel, né hány mon da tos be -
mu tat ko zás for má já ban). Amen  nyi ben sze ret -
né nek él ni ez zel a le he tõ ség gel, ké rem, ke res -
sék kol lé gá mat, Bényi Jó zse fet az 77/ 560-001
te le fon szá mon a rész le tek kel kap cso lat ban.

Ko vács Ta más pol gár mes ter

KUTYAKIKÉPZÕ PÁ LYA

Egye sü le ti ta gok ré szé re min den szom ba ton
9.00–19.00 órá ig hasz nál ha tó a sport ku tyás
ki kép zõ pá lya (Mély kút, Kos suth ut ca). 
Hon lap: www.bullandmastiffclub.hu
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Folytatás a címoldalról
Ha meg akar juk ér te ni a sza bad ság harc

ma gyar si ke re i nek a tit kát, to vább kell ha lad -
nunk az idõ ben vis  sza fe lé.

Kor szak for du ló kat alig ha le het egy nap hoz
kap csol ni, még is 1848 és a ma gyar ság tör té ne -
té ben ilyen kor szak for du ló ez a nap. Az áp ri li si
tör vé nyek szen te sí té sé vel ezen a na pon gyõ zött
a for ra da lom, be érett a re form kor gyü möl cse,
hi szen amit ne gyed év szá zad alatt nem si ke rült
el ér ni, azt ezen a na pon mind el ér tük.

Fel szá mol tuk a job bágy sá got, meg te rem tet -
tük a nép kép vi se le ti ala pon vá lasz tott, Pes ten
szé ke lõ par la men tet és az an nak fe le lõs, füg get -
len ma gyar kor mányt, be ve zet tük a köz te her vi -
se lést, el tö röl tük az õsi sé get, a pa pi ti ze det,
meg va ló sí tot tuk a val lás sza bad sá got, ki mond tuk
az uni ót Er dél  lyel, meg al kot tuk a saj tó tör vényt.
A pol gá ri Ma gyar or szág ezen a na pon szü le tett
meg, nem vé let le nül ír ja ró la Csor ba Lász ló tör -
té nész: Szent Ist ván tól nap ja in kig ek kor for dult a
leg na gyob bat a ma gyar tör té ne lem ke re ke."

Mi kö vet ke zik mind eb bõl? A ma gyar sza -
bad ság csúcs pont ja ez a nap: áp ri lis 11. Ami
elõt te tör tént, az azért tör tént, hogy a pol gá ri
Ma gyar or szág meg szü les sen. Ami utá na tör -
tént, az pe dig azért tör tént, hogy a pol gá ri Ma -
gyar or szág meg ma rad jon. 

A ma gyar hon véd se reg eu ró pai mér cé vel
mér ve is bá mu la tos, em ber fe let ti tel je sít mé -
nye, amely ki vál tot ta a csá szár bosz  szú ját és
Haynau vér szom ját, a pol gá ri Ma gyar or szág
meg te rem té sé vel ma gya ráz ha tó. An nál is in -
kább, mert az áp ri li si tör vé nye ket az ural ko dó
is szen te sí tet te. Az az: a ma gyar sza bad ság harc
a tör vé nyes, sza bad Ma gyar or szá got véd te az
ön kén  nyel szem ben. A csá szá ri ba kan csok
egy, az ural ko dó ál tal is el fo ga dott al kot má -
nyos Ma gyar or szá got ti por tak, a cá ri se re gek
egy fe le lõs – az ural ko dó ál tal is el fo ga dott –
ma gyar kor mány és par la ment ál tal irá nyí tott
or szá got gá zol tak le 1848/49-ben. 

Az ün nep min dig tük röt tart elénk: be le pil -
lant va nem ke rül het jük el, hogy ön ma gun kat is
lás suk. Ezért ön fe led ten ün ne pel ni és mél tón
meg em lé kez ni csak tisz ta lel ki is me ret tel le het.
Már ci us 15., az 1848/49-es sza bad ság harc em -
lék nap ja te hát tisz ta lel ki is me re tet kö ve tel tõ -
lünk. Azt, hogy vé gig gon dol juk, mit tet tünk vagy
ép pen mit mu lasz tot tunk el meg ten ni na gyobb
kö zös sé günk, a nem zet ér de ké ben. 1848/49
ün ne pe al ka lom ar ra, hogy vé gig gon dol juk: mi -
lyen fel ada tok vár nak ránk, és mit kell ten nünk. 

Ké rem Önö ket Már ci us 15-én ün ne pel -
jünk együtt, ró juk le tisz te le tün ket, fe jez zük ki
együtt nagy ra be csü lé sün ket elõ de ink  em lé ke
elõtt. Ne mu las  szuk el ezt meg ten ni a nem ze -
tünk és sa ját lel ki is me re tünk ér de ké ben.

Ko vács Ta más pol gár mes ter

Tisztelt Mélykútiak!

DÉL-AL FÖL DI RÉ GIÓ 
A HAJ LÉK TA LA NO KÉRT
„… a sze re tet csak sze re tés nek le het ju tal ma”
(De ák Fe renc) • „Eb ben a vi lág ban nem te he -
tünk nagy dol go kat, csak kis dol go kat nagy
sze re tet tel.” (Cal cut tai Te réz anya) 

Re gi o ná lis Krí zis au tó Szol gá lat – Kecs ke mét 
A krí zis au tó fel ada ta 
• a haj lék ta la nok gyors, szak sze rû se gít ség hez
jut ta tá sa a jel zõ rend szer se gít sé gé vel 
• az ut cai szol gá lat fo lya ma tos se gí té se 
• köz re mû kö dés té li el lá tás meg szer ve zé sé ben 
• té li idõ szak ban 24 órás ügye let biz to sí tá sa 
• a Disz pé cser Szol gá lat hoz be je len tett ese tek -
ben – az ut cai szo ci á lis mun kás köz re-mû kö -
dé sé vel – a be je len té se ket kö ve tõ en a leg rö vi -
debb idõn be lül az el lá tás meg szer ve zé se. 
• szük ség ese tén in téz mé nyi el he lye zés kez -
de mé nye zé se 
El lá tá si te rü let: Bács-Kis kun me gye 
Haj lék ta lan sze mé lyek ut cai el lá tá sát me gyei
ha tás kör rel vég zõ krí zis au tó mû kö dé se 2006.
no vem ber 1-tõl in dult el. 

A prog ram ered mé nyei és ha tá sai 
• A krí zis au tó mû köd te té sé vel ja vul az Ut cai
Gon do zó Szol gá lat mun ká já nak ha té kony sá ga. 
• A rá szo ru ló em be rek gyor sab ban és szín vo -
na la sab ban jut nak el lá tás hoz. 
• A kis te le pü lé sek rõl ér ke zõ el he lye zé si ké rel -
mek ese tén, a szol gá lat köz re mû kö dé sé vel
mo bi li zál ha tób bá vá lik az el lá tó rend szer és a
ci vil há ló. 
• Pre ven ció le he tõ sé ge na gyobb. 
• Szak mai stáb mun ká ja ko or di na tí vabb. 
• Az ut cai szo ci á lis mun kás je len lét éhez a kli -
en sek „hoz zá szok tak”, a se gí tõ je len lé te fo ko -
za to san el fo ga dot tá vá lik. 

Mind ezek mel lett nagy biz ton ság ér ze tet
nyúj tott a haj lék ta lan el lá tás ban dol go zó szak -
em be rek szá má ra a kön  nyen el ér he tõ, gyors,
szak sze rû, mo bil szol gál ta tás igény be vé tel ének
le he tõ sé ge. 

Re gi o ná lis Haj lék ta lan Disz pé cser szol gá lat
6000 Kecs ke mét, Hoffmann J. u. 11. 
Te le fon szám: 76/485-582 
In téz mény ve ze tõ: Rigóné Kiss Éva 
Szak mai ve ze tõ: Kocsisné Far kas Má ria 
„Egy nek min den ne héz, sok nak sem mi sem

le he tet len.” (Szé che nyi Ist ván)

ÁPO LÁ SI DÍ JAT ÉRIN TÕ
VÁL TO ZÁ SOK 
A szo ci á lis tör vény 2014. ja nu ár 1-jén ha tály ba
lé pett vál to zá sa sze rint be ve ze tés re ke rül a leg -
sú lyo sabb ál la po tú hoz zá tar to zó ju kat ápo lók
ré szé re meg ál la pít ha tó ki emelt ápo lá si díj, me -
lyet a Já rá si Hi va tal ál la pít meg. Ki emelt ápo lá -
si díj ra jo go sult a kö ze li hoz zá tar to zó, ha olyan
sze mély ápo lá sát, gon do zá sát vég zi, aki:
• 18. élet év ét be töl töt te, és a re ha bi li tá ci ós
ha tó ság a komp lex mi nõ sí tés so rán meg ál la -
pít ja, hogy a meg vál to zott mun ka ké pes sé gû
sze mély egész ség ká ro so dá sa je len tõs és ön el -
lá tás ra nem vagy csak se gít ség gel ké pes,
• 18. élet év ét nem töl töt te be, ál la po ta mi att
ma ga sabb ös  sze gû csa lá di pót lé kot fo lyó sí ta -
nak, és ez zel együtt a szak or vos iga zol ja, hogy
be teg sé ge vagy fo gya té kos ál la po ta mi att tar -
tós ápo lást-gon do zást igé nyel.

A 18. élet év ét be nem töl tött sze mély ese tén
a ki emelt ápo lá si díj ra va ló jo go sult sá got iga zo -
ló for ma nyom tat ványt az a szak or vos ál lít ja ki,
aki a ma ga sabb ös  sze gû csa lá di pót lék ra jo go sí -
tó be teg sé gek rõl, fo gya té kos sá gok ról szó ló iga -
zo lás ki ál lí tá sá ra jo go sult. A ki emelt ápo lá si díj ra
jo go sí tó be teg sé gek és fo gya té kos sá gok kö re a
ma ga sabb ös  sze gû csa lá di pót lék ra jo go sí tó be -
teg sé gek, fo gya té kos sá gok kö ré vel meg egye zik.

Ki emelt ápo lá si szük ség le te áll fenn an nak
a sze mély nek, aki – tar tós be teg sé gé bõl, fo -
gya té kos sá gá ból ere dõ en –
• más va la ki sze mé lyes se gít sé ge nél kül nem
ké pes az il lem he lyet hasz nál ni és la ká son be -
lül – se géd esz köz igény be vé te lé vel sem –
köz le ked ni, to váb bá
• más va la ki sze mé lyes se gít sé ge nél kül nem
ké pes az ét ke zés sel, a tisz tál ko dás sal vagy az
öl töz kö dés sel kap cso la tos te vé keny ség cso -
por tok kö zül leg alább ket tõt el lát ni.

A 18. élet év ét be töl tött sze mély ese tén a
komp lex mi nõ sí tést a be csa tolt zá ró je len té sek
és szak or vo si le le tek alap ján A Bács-Kis kun
Me gyei Kor mány hi va tal Re ha bi li tá ci ós Szak -
igaz ga tá si Szer ve vég zi.

Az ápo lá si díj alap ös  sze ge 2014. ja nu ár 1-
tõl nem vál to zott (brut tó 29.500 Ft). A ki emelt
ápo lá si díj ös  sze ge brut tó 53.100 Ft.
To váb bi fel vi lá go sí tás és nyom tat vány kér he tõ: 
Bács-Kis kun Me gyei Kor mány hi va tal Já nos -
hal mi Já rá si Hi va ta la, 6440 Já nos hal ma, Bé ke
tér 1. Te le fon: 06-77/501-001/108-as mel lék,
fax: 06-77/999-621
Ügy in té zõ: Kopcsekné dr. Dora Éva
E-mail cím: dora.eva@bacsjaras.gov.hu
Ügy fél fo ga dá si idõ: hét fõn 8-12.00 és 13.00-
17.00, kedden 8-1200, szer dán 8-12.00 és
13.00-16.00 pén teken 8-12.00 

Bács-Kis kun Me gyei Kor mány hi va tal

Já nos hal mi Já rá si Hi va ta la
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2013. no vem ber 23-án ke rült sor a Hit és
karitász ün nep ren dez vény re, mely egyút tal a
Fõ egy ház me gyei Karitász-ta lál ko zó is volt. A
ran gos ven dé gek kö zött kö szönt het tük Ft. Écsy
Gá bor, a Ka to li kus Karitász or szá gos igaz ga tó ját
és Szán tó Amb rus di a kó nust, a Fõ egy ház me -
gyei Karitász igaz ga tó ját, va la mint má sok mel -
lett a Fõ egy ház me gyei karitász cso por tok és a
mély kú ti karitász cso port kép vi se lõ it. A Szent
Er zsé bet-temp lom ban a dél utá ni ér se ki, ün ne -
pé lyes szent mi se ke re té ben Er zsé bet-ke nyér
szen te lés és Ár pád-há zi Szent Er zsé bet má sod -
la gos erek lyé jé nek meg ál dá sa volt.

2013. november 24-én a ju bi lá ló há zas pá -
ro kat hív tuk meg ven dé ge lés re az ün ne pi
szent mi se után.

2013. no vem ber 30-ig kel lett a kö vet ke zõ
EU-s élel mi szerse gély igényt le ad ni a Fõ egy -
ház me gyei Karitászhoz. A dön tés ben részt vet -
tek: ut ca apos to lok, karitászosok, a he lyi Nagy -
csa lá dos ok Egye sü le te, Csa lád és Gyer mek jó lé -
ti Szol gá lat, Vé dõ nõi Szol gá lat, Gon do zá si Köz -
pont, Ro ma Nem ze ti sé gi Ön kor mány zat.

2014. de cem ber 5-én a lep ra mis  szi ós cso -
port ál tal készített 45 kö tött ta ka rót szál lí tot tunk
Sze ged re a Sze ged-Csa ná di Egy ház me gyei
Karitászhoz . A nagy hi deg ben a „tea já ra tok kal”
vit ték a haj lék ta la nok ré szé re a ta ka ró kat.

2013. de cem ber 6-án a Ro ma Nem ze ti sé gi
Ön kor mány zat köz meg hall ga tá sán a cso port -
ve ze tõ fel ké rés re be szá molt az EU-s élel mi -
szer se gély oda íté lés tõl az osz tá son ke resz tül a
vég le ges el szá mo lá sig tar tó fo lya mat ról.

2013. de cem ber 24-én volt a Ma gá nyo sok
Ka rá cso nya a Bé ke ét te rem ben. 200 résztve võ
volt, ez út tal Új he gyi Jó zsef mond ta a be kö szön -
tõt. Min den ki nek, aki csak va la mit is tett a ren -
dez vény le bo nyo lí tá sá ban, be le ért ve a hely szín
biz to sí tá sát is, kö szön jük! Is ten fi zes se meg! 

2014. ja nu ár 17-én volt 22 éves a karitász
cso port.

2014. ja nu ár 26-án volt a lep rá sok 60. Vi lág -
nap ja. 140 éves a Nem zet kö zi Lep ra mis  szió és
40 éves a Ma gyar or szá gi Lep ra mis  szió. Ál dás tö -
ret len szol gá la tuk ra! Foly ta tó dik a lep ra mis  szió
vi lág mé re tû ima moz gal ma az Imafonál 2014.

2014. feb ru ár 11-én a
Be te gek XXII. Vi lág nap ján
karitász ta gok és ut ca apos -
to lok 180 ágy ban fek võ
vagy ott ho ná hoz kö tött
be teg test vé rün ket lá to gat -
tak meg sze re tet tel és sze rény kis cso mag gal. A
Be te ge Vi lág nap já nak mot tó ja, me lyet Fe renc
pá pa ren delt el: „Ne künk is oda kell ad nunk
éle tün ket fe le ba rá ta in kért.” (Jn 3,10)

2014. feb ru ár 14-én 18 db se gély cso ma got
tud tunk ké szí te ni a Sze re tet Mis  szi o ná ri u sai
cso port tag jai ál tal ado má nyo zott tar tós élel -
mi sze rek bõl a Szent Mar git (észa ki ré gió) ut ca -
apos to lok te rü le tén. Is ten fi zes se meg ado má -
nya i kat!

Min den ado mányt, tá mo ga tást: ima, anya -
git, tár gyit és pénz be lit há lá san kö szö nünk! Is -
ten fi zes se meg!

Ka to li kus Karitász Mély kú ti cso port ja

KARITÁSZ HÍ REK 

18 éve el ér he tõ k va gyunk, kedd es té tõl va sár -
nap haj na lig, 18 órá tól reg gel 6-ig. 

VÁR JUK HÍ VÁ SÁT 
• ha RE MÉNYT vesz tett, 
• ha KILÁTÁSTALANnak lát ja a jö võ jét, 
• ha úgy ér zi, ÉRTELMETLENné vált az éle te, 
• ha MA GÁ NYOS, BÁ NA TOS, 
• ha kér dé se it sze ret né meg osz ta ni va la ki vel. 

Mind an  nyi unk éle té ben akad nak olyan
pil la na tok, ami kor úgy érez zük, hogy sen ki vel
sem tud juk meg osz ta ni ter he in ket, pe dig ép -
pen ak kor len ne a leg na gyobb szük sé günk rá.
Be szél ni a prob lé má ink ról, meg osz ta ni va la ki -
vel ér zé se in ket – el sõ lé pés a meg ol dá suk fe -
lé, de nem min dig kön  nyû a meg fe le lõ sze -
mélyt er re meg ta lál ni. 

Sze re tet tel ajánl juk a CARITAS Te le fo nos
Lel ki El sõ se gély Szol gá la tot: 06-80-505-503 

Vár juk hí vá sát, hogy együtt gon dol kod -
junk. Nem kér dez zük a ne vét, szá munk ra a
sze mé lye és a sor sa fon tos. Tisz te let ben tart juk
a sza bad sá gát, tõ lünk nem íté le tet, ha nem
meg ér tést és tel jes ti tok tar tást vár hat. 

MIT ÍGÉ RÜNK? 
• „Ta lál ko zást egy má sik em ber rel, ta lál ko zást
ön ma gad dal.” (Penni Prophil) 

• Be szél ni a prob lé má ink ról, meg osz ta ni va la -
ki vel ér zé se in ket - el sõ lé pés a meg ol dás fe lé. 

A te le fo nos lel ki el sõ se gély szol gá la tok eb -
ben se gí te nek, név te le nül. 

SZOL GÁ LA TUNK ALAP EL VEI: 
• név te len ség, ano ni mi tás • el ér he tõ ség •
prob lé ma ér zé keny ség • be le ér zõ tá masz nyúj -
tás • az élet mint ér ték fel tét len tisz te le te. 

MERT „Sen ki sem önál ló szi get, min den
em ber a kon ti nens egy ré sze, a szá raz föld egy
da rab ja, ha egy gö rön gyöt mos el a ten ger, Eu -
ró pa lesz ke ve sebb, épp úgy, mint ha egy
hegy fo kot mos na el, vagy a ba rá ta id há zát,
vagy a te bir to kod, min den ha lál lal én le szek
ke ve sebb, mert egy va gyok az em be ri ség gel,
ezért hát so se kér dezd ki ért szól a ha rang: ér -
ted szól!” (John Donne) 

ÉREZ ZÜK 
• „Elég ne ked az én ke gyel mem, mert az én
erõm erõt len ség ál tal ér cél hoz." (2Kor. 12,9) 
• „Ha a va ló sá gos vi lá got sze ret jük, mely so ha -
sem akar ja, hogy kihunyjék, ha nem azt akar ja,
hogy sze res sük min den bor zal má val együtt, ha
elég me ré szek va gyunk, hogy szel le münk kar já -
val át ölel jük, ak kor ke zünk ta lál ko zik a kéz zel,
mely a vi lá got tart ja.” (Mar tin Buber) 

LÁT JUK 
• „Va la hány szor be zá rul a bol dog ság egy aj ta -
ja, nyom ban ki tá rul egy má sik, ám de az em -
ber oly so ká ig ré ved a csu kott aj tó ra, hogy
nem ér rá ész re ven ni: egy má sik tár va-nyit va
áll, és csak is õreá vár." (Helen Keller) 
• „Ár nyék mö gött Fény ra gyog, / Na gyobb
mö gött még na gyobb, / Ami re né zek - az va -
gyok.” (Gyökösi End re) 

TA PASZ TAL JUK 
• „Alat tunk a föld, fe let tünk az ég bolt és ben -
nünk a lét ra.” (Weöres Sán dor) 

HIS  SZÜK 
• „Új pa ran csot adok nek tek, hogy sze res sé tek
egy mást, ahogy én sze ret te lek ti te ket, úgy sze -
res sé tek ti is egy mást. Ar ról is me ri meg min den -
ki, hogy a tanitványaim vagy tok, ha sze re tet tel
vagy tok egy más iránt.” (Já nos 13,21) 

VÁR JUK HÍ VÁ SÁT! 
CARITAS LELKISEGÉLY TE LE FON SZOL GÁ LAT 
06-80-505-503 

CARITAS LELKISEGÉLY TE LE FON SZOL GÁ LAT
MIN DIG TÖBB LE HE TÕ SÉ GE VAN, MINT GON DOL NÁ… MI E LÕTT VIS  SZA VON HA TAT LAN DÖN TÉST
HOZ, HÍV JA FEL EZT A TE LE FON SZÁ MOT: 06-80-505-503!

hon lap:www.caritasmelykut.shp.hu
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A Bács-Kis kun Me gyei Kor mány hi va tal Já -
nos hal mi Já rá si Hi va ta la Já nos hal mán, Mély -
kú ton és Borotán la kos sá gi fó ru mot szer ve -
zett 2013 de cem berében. A fó ru mok té mái
az új föld for gal mi tör vény ren del ke zé se i nek
is mer te té se és az épü let fel tün te té si kö te le -
zett sé gek vol tak. 

Az elõ adók a me gyei föld hi va tal ve ze tõi vol -
tak. Az elõ adá sok be ve ze tõ je ként Bodroginé
dr. Mikó Zsu zsan na, a Já rá si Hi va tal ve ze tõ je
szí nes di ák le ve tí té sé vel rö vi den be mu tat ta a
Já rá si Hi va tal te vé keny sé gét és mun ka tár sa it.
Ezt kö ve tõ en Tó bi ás Fe renc a Bács-Kis kun
Me gyei Föld hi va tal ve ze tõ je tá jé koz ta tást
adott ar ról, hogy Já nos hal mán a Já rá si Hi va tal -
ban föld hi va ta li ügy fél fo ga dás kez dõ dött, és
be szá molt an nak ked ve zõ ta pasz ta la ta i ról. 

Má so dik elõ adó ként dr. Hor váth Áron
föld ügyi osz tály ve ze tõ Kecs ke mét rõl rész le tes
tá jé koz ta tást adott az új föld for gal mi tör vény
fon tos ren del ke zé se i rõl.  

Vé gül Szénásné Or szág Krisz ti na, a Me gyei
Föld hi va tal ve ze tõ-he lyet te se fel hív ta a fi gyel -
met az in gat lan-nyil ván tar tá si tér kép tar tal mát
érin tõ vál to zá sok kal kap cso la tos be je len té si

kö te le zett sé gek re (épü le tek fel tün te té se)
amely nek min den in gat lan tu laj do nos kö te les
ele get ten ni. 

A fó ru mok mind há rom te le pü lé sen nagy
ér dek lõ dés mel lett zaj lot tak. A BKMKH Já nos -
hal mi Já rá si Hi va ta la sze ret né a me gyei köz -
igaz ga tá si szer vek te vé keny sé gét kö ze lebb
hoz ni a já rás la kos sá gá hoz, ezért foly tat ni kí -

ván ja a fó ru mok szer ve zé sét. A kö vet ke zõ fó -
rum ra 2014. feb ru ár 5-én (szer dán( 16 óra kor
ke rült sor, ahol a nyug díj biz to sí tás 2014. évi
ak tu á lis kér dé se i rõl és a Já nos hal mán 2014.
feb ru ár já tól in du ló nyug díj biz to sí tá si ügy in té -
zés rõl volt szó. 

Bács-Kis kun Me gyei Kor mány hi va tal

Já nos hal mi Já rá si Hi va ta la

La kos sá gi fó ru mok az új föld for gal mi tör vény rõl

ANYAKÖNYVI HÍREK
Meghaltak 2013.december: 
Kovács István élt 53 évet, Hodoniczki Györgyné Horváth Erzsébet élt 87 évet, Tancsik Mihály
Antal élt 65 évet, Bata Lajosné Malustyik Mária élt 92 évet, Oláh Mihály élt 69 évet, Zsulyevics
Mihály élt 76 évet, Pásztor Pongrácné Szücs Mária élt 80 évet, Vetõ Mihályné Rajmond Margit
élt 94 évet, Vakula Antalné Gyovai Eszter élt 82 évet, 
Meghaltak 2014. januártól: 
Facskó Nándor Mátyás élt 78 évet, Vörös József élt 75 évet, Kövesdi Gáborné Illés Jolán élt 86 évet,
Dora Mihály élt 77 évet, Kolompár Aranka élt  40 évet, Lakatos János élt 54 évet, Rostás Gyula élt
63 évet, Mészáros Józsefné Molnár Edit élt 62 évet, Szöllõsi Józsefné Ördög Irma élt 84 évet,
Daróczi Tamás élt 54 évet, Dóra Jánosné Kiss Borbála élt 86 évet, Szalai Ferenc élt 85 évet, Rasztik
Istvánné Tóth-Árvai Mária élt 82 évet, Szakál Sándorné Novák Rozália élt 91 évet, Daróczi Jánosné
Salamon Anna élt 72 évet, Laczi Mihály élt 64 évet, Osztrogonácz István élt 80 évet, Gedovics
Péterné Berger Katalin élt 90 évet, Radvánszki Ferenc élt 69 évet, Nemes Ibolya Anna élt 63 évet
2014 januárjában születtek: 
Kolompár Mercédesz (an.: Kolompár Mónika), Kolompár Anasztázia (Kolompár Mónika), Kovács
Dominik Attila (Kovács Anett), Orsós Barbara (Orsós Krisztina)

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

JÁNOSHALMI RENDÕRÕRS
INDOKOLT ESETBEN 
az alábbi telefonszámon hívható éjjel-nappal:
20/539-6499
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LAKOSSÁGI FÓRUM
Értesítjük a T. Lakosságot, hogy Mélykút Város Önkormányzat Képviselô-testülete az önkor-
mányzat Szervei Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló 5/2013.(IV.15.) önkormányzati
számú rendelet 24. §-a értelmében 2014. március 26. napján (szerdán) 17 órai kezdettel
lakossági fórumot hív össze a Mûvelôdési Házba.
Napirend: 1. Beszámoló az önkormányzat 2013. évi tevékenységérôl. Elôadó: Kovács Tamás
polgármester • 2. Tájékoztató a 2014. évi tervekrôl. Elôôadó: Kovács Tamás polgármester 

Kovács Tamás polgármester

Tisz telt Höl gye im!
A fér fi ak több sé gé nek nap tá rá ban bi zo -

nyos na pok há rom szor alá húz va, sok fel ki ál tó -
jel lel sze re pel nek, hogy vé let le nül se fe lejt sük
el õket. Ilyen pél dá ul a há zas sá gi év for du lónk
vagy fe le sé günk és édes anyánk név nap ja, szü -
le tés nap ja. Év rõl év re fi gyel mez tet nünk kell
ma gun kat, ne hogy fe le dé keny sé günk ál do za -
tá vá vál junk. Nem ar ról van szó, hogy nem
fon tos szá munk ra a sze re tett sze mély, csak hát
so kunk nak nem erõs sé ge a dá tu mok fej ben
tar tá sa. Pe dig tud juk jól, hogy a má sik nak
men  nyi re jól esik, ha fel kö szönt jük, vi rág gal,
aján dék kal ked ves ke dünk ne ki az ün ne pen.

Már ci us nyol ca di ka is azok kö zé a na pok
kö zé tar to zik, ame lyek mel lett jó pár fel ki ál tó -
jel sze re pel. Eb ben az eset ben vi szont nem
csak ami att van szük ség a fel ki ál tó je lek re,
hogy el ne fe lejt sük a nõ na pot. Nem csak a vi -
rág vá sár lás ra kell em lé kez tet nünk ilyen kor
ma gun kat, és nem elég pusz tán fel kö szön te -
nünk ilyen kor csa lád tag ja in kat, kol lé ga nõ in -
ket. Ezen fe lül ilyen kor azt is meg kell vizs gál -
nunk, hogy va jon az el múlt egy év ben kö ze -
lebb ju tot tunk-e ah hoz, ami ért a nõ nap több
mint egy év szá zad dal ez elõtt lét re jött.

Ami kor 1911-ben ki je löl ték a nem zet kö zi
nõ na pot, nem az volt a cél, hogy ap ro pót te -
remt se nek a fér fi ak nak vi rá got ven ni és bó kol -
ni a hölgy is me rõ sök nek. A cél az volt, hogy
fel hív ják a fi gyel met a nõi egyen jo gú ság fon -
tos sá gá ra. A nõi egyen jo gú ság ek kor ra már
ko moly elõ re ha la dást tett a meg elõ zõ év szá -
zad ok hoz ké pest, de mai szem mel néz ve még
min dig igen el ma ra dott volt. Az volt a nõ nap
kül de té se, hogy év rõl év re fel hív ja a fér fi köz -
pon tú tár sa da lom fi gyel mét ar ra, men  nyi ten -
ni va ló ja van még a nõk el is me ré sét il le tõ en.

Fon tos ezért, hogy ki tar tó an küzd jünk az
igaz ság ta lan sá gok el len. Az is fon tos ugyan ak -
kor, hogy ne es sünk át a ló túl ol dal ára, és ne ve -
szít sünk töb bet a ré ven, mint amen  nyit nyer -
tünk a vá mon. So kan ugyan is ös  sze ke ver ték az
egyen lõ sé get az egyen jo gú ság gal, és a ne mek
egyen lõ vé té te lé ért kezd tek küz de ni. Én úgy
gon do lom, fon tos, hogy fér fi ak és nõk ugyan -
olyan jo gok ban ré sze sül je nek, és hogy tel je sít -

mé nyük nek meg fe le lõ en, igaz sá go san ér té kel -
jék õket éle tük min den te rü le tén. Az zal vi szont
nem tu dok egyet ér te ni, ha va la ki egyen lõ ség je -
let akar ten ni fér fi ak és nõk kö zé, ez zel ugyan -
is nem hoz zá ad va la mit a sze mé lyi sé gük höz,
ha nem el vesz be lõ le. Meg foszt ja õket at tól,
hogy fér fi ként fér fi ak és nõ ként nõk le gye nek.

Nõ nek és fér fi nak len ni ugyan is alap ve tõ en
jó, még pe dig mind két nem szá má ra. Nem vé -
let len, hogy tíz ezer bõl se na gyon ta lál ni egy
em bert, aki in kább sze ret ne más len ni, mint
ami. Az per sze egy má sik kér dés, hogy pél dá -
ul nõ ként ki men  nyi re elé ge dett a le he tõ sé ge -
i vel. Ilyen szem pont ból sok ja ví ta ni va lót ta lál -
hat min den ki. De ma gá val a tén  nyel, hogy
nõ nek vagy fér fi nak szü le tett, szin te min den
em ber elé ge dett.

Egy szó mint száz, ez úton kö szön tök min -
den mély kú ti höl gyet, kö szö nöm helyt ál lá su kat
a mun ká ban, és tu dom, hogy több sé gük nek
emel lett há zi as  szony ként, csa lád anya ként is
helyt kell áll nia, vagy hogy gyak ran olyan elõ í -
té le te ket kell le küz de ni ük mun ká juk so rán,
ame lyek kel fér fi ként nem ké ne szem be sül ni ük.

Is ten él tes se Önö ket.
Tisz te let tel és Nagy ra be csü lés sel: 

Ko vács Ta más pol gár mes ter

Nônapi köszöntô A MUN KA HELY TE REM TÕ 
PÁ LYÁ ZAT OKRÓL 
A Bács-Kis kun Me gyei Kor mány hi va tal Mun ka -
ügyi Köz pont ja a ko ráb bi évek ta pasz ta la tai
alap ján 2014- ben is meg hir det te mun kál ta tói
fó rum so ro za tát, „Mun ka hely te rem tés 2014”
el ne ve zés sel. Já nos hal mán az Im re Zol tán Mû -
ve lõ dé si köz pont ban 2014. ja nu ár 22-én 10
órai kez det tel ke rült sor a ren dez vény re.

A Já nos hal mi Já rá si Hi va tal ne vé ben Far kas
Mar git hi va tal ve ze tõ he lyet tes kö szön töt te a
meg je len te ket, majd meg nyi tot ta a fó ru mot.

Elõ ször Mé szá ros Pong rác, a mun ka ügyi
ki ren delt ség ve ze tõ je is mer tet te a Mun ka ügyi
Ki ren delt ség ál tal ad ha tó tá mo ga tá so kat –
mint a Nõk 40 év szol gá la ti jog vi szo nyá nak
meg szer zé sé re irá nyu ló mun ka erõ-pi a ci prog -
ra mot, a vál lal ko zá sok meg erõ sí té sét szol gá ló
mun ka hely meg õr zõ tá mo ga tást, is mer tet te a
kor mány mun ka hely vé del mi ak ció ter vét, va -
la mit a Vir tu á lis Mun ka erõ-pi a ci Por tál nyúj -
tot ta le he tõ sé gek rõl adott tá jé koz ta tást.

A Bács-Kiskun Me gyei Kor mány hi va tal
Mun ka ügyi Köz pont já nak mun ka tár sa, Bugya
Zi ta tar tott elõ adást a NFA-2014-KKV Mun ka -
hely te rem tõ pá lyá zat tal kap cso la tos tud ni va -
lók ról, a pá lyá zók kö ré rõl, a tá mo ga tás mér té -
ké rõl, az igény be ve he tõ ki egé szí tõ tá mo ga tá -
sok ról, ha tár idõk rõl.

Ezt kö ve tõ en a Bács-Kis kun Me gyei Kor -
mány hi va tal Mun ka vé del mi és Mun ka ügyi
Szak igaz ga tá si Szer vé nek mun ka tár sai,
Szórád Jó zsef és Lédeczi An dor tar tot tak elõ -
adást a mun ka ügyi va la mint a mun ka vé del mi
el len õr zé sek ta pasz ta la ta i ról, a 2014 év ben
vár ha tó el len õr zé sek rõl.

A ren dez vé nyen nagy szám ban részt vet -
tek a já rás hoz tar to zó ön kor mány zat ok és
mun kál ta tók kép vi se lõi. A rö vi dí tett pá lyá za ti
fel hí vás szin tén meg ta lál ha tó új sá gunk ban.

Bács-Kis kun Me gyei Kor mány hi va tal

Já nos hal mi Já rá si Hi va ta la

NYUG DÍJ BIZ TO SÍ TÁ SI
ÜGY FÉL FO GA DÁS 
Tá jé koz tat juk a Já nos hal mi Já rás köz igaz ga tá si
te rü le tén la kó kat, hogy a Bács-Kis kun Me gyei
Kor mány hi va tal Já nos hal mi Já rá si Hi va ta lá nál
2014 feb ru ár já tól kez dõ dõ en ha von ta min -
den hó nap má so dik pén te kén 8-12 órá ig
nyugdíjbiztosítási ügy fél fo ga dás lesz.
Ügy fél fo ga dás he lye: 
Já nos hal ma, Bé ke tér 1. 18. sz. iro da.

BKMKH

Já nos hal mi Já rá si Hi va ta la
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A DÉMÁSZ TELEFONSZÁMAI
Általános kék szám (CALL CENTER): 06-40-
82-22-82 • Hibabejelentés: 06-40-82-20-00 •
Mérõállás bejelentése: 06-80-82-81-80

KÜL FÖLD ÖN DOL GO ZIK,
KÜL FÖLD ÖN ÉL?
EZEK RE KELL FI GYEL NIE!
Az Eu ró pai Uni ó hoz tör té nõ csat la ko zás óta
egy re több le he tõ ség nyí lik a kül föl di mun ka -
vál la lás ra és le te le pe dés re. Az utób bi évek ben
je len tõs vál toz ta tá sok tör tén tek a kül föld ön
élõ ma gya rok kal kap cso la to san a né pes ség-
nyil ván tar tás ban.

A kül föld ön tör té nõ le te le pe dést to vább ra
is be kell je len tet ni, ez ál tal a pol gá rok sze mé -
lyi ada ta i nak és lak cím ének nyil ván tar tá sá ban
Ma gyar or szá gon élõ ma gyar ból kül föld ön élõ
ma gyar rá vá lik. Kis ko rú ak ese tén mind két tör -
vé nyes kép vi se lõ együt tes nyi lat ko za ta szük -
sé ges eh hez. Ez ál tal a ma gyar or szá gi lak cí me
meg szû nik, ha zánk ban csak tar tóz ko dá si
hellyel ren del kez het. Ez zel egyidõben a sze -
mély iga zol vány ra va ló jo go sult ság is meg szû -
nik, ezért ezt a be je len tés kor le kell ad ni. Ma -
gyar út le vél lel ren del kez het, me lyet itt hon és
kül föld ön a kon zu lá tu so kon is igé nyel het.

A kül föl di le te le pe dés re vo nat ko zó nyi lat -
ko zat bár mely já rá si hi va tal ban vagy kon zu li
tiszt vi se lõ nél be nyújt ha tó sze mé lye sen, il le tõ -
leg meg ha tal ma zott út ján. Az el já rás il le ték -
men tes. Amen  nyi ben ha za köl tö zik és meg -
szû nik a kül föl di cím, úgy ter mé sze te sen a
vég le ges ha za té rést is be kell je len te ni és sze -
mé lyi iga zol vány ra is új ra jo go sult tá vá lik.

Je len tõs vál to zás, hogy az ide ig le nes kül -
föld ön tar tóz ko dás be je len té sé nek le he tõ sé ge
meg szûnt. Ez ál tal azon ál lam pol gár ok, akik a
ko ráb bi évek ben be je len tet ték, hogy ilyen
jog cí men kül föld ön tar tóz kod nak, azok nak ez
a be je len té se sem mis sé vált.

Jog sza bály ok
• 1992. évi LXVI. tör vény a pol gá rok sze mé -
lyi ada ta i nak és lak cím ének nyil ván tar tá sá ról
• 146/1993. (X.26.) Korm. ren de let a pol gá -
rok sze mé lyi ada ta i nak és lak cím ének nyil -
ván tar tá sá ról szó ló
• 1992. évi LXVI. tör vény vég re haj tá sá ról
• 168/1999. (XI.24.) Korm. ren de let a sze -
mély azo no sí tó iga zol vány ki adá sá ról és nyil -
ván tar tá sá ról
• 2004. évi CXL. tör vény a köz igaz ga tá si ha tó -
sá gi el já rás és szol gál ta tás ál ta lá nos sza bá lya i ról
• 1990. évi XCIII. tör vény az il le té kek rõl

IVÓ VÍZ MI NÕ SÉG-JA VÍ TÓ PRO JEKT
KEOP-1.3.0/09-11-2011-0008 • 2014. FEB RU ÁR 

2014 feb ru ár já ban Uni ós tá mo ga tás sal kez -
dõd nek meg a Já nos hal ma–Mély kút Ivóvíz-
minõségjavító Pro jekt ki vi te le zé si mun ká la tai.

2014 ja nu ár já ban a be ru há zás köz be szer -
zé si el já rá sai be fe je zõd tek, és elõ ké szí tõ mun -
kák utol só lé pé se ként a ki vi te le zõ vál lal ko zó val
a szer zõ dés alá írá sá ra ja nu ár 20-án ke rült sor.
A víz mi nõ ség-ja ví tó fej lesz tés ke re té ben sor
ke rül a pro jekt cso port hoz tar to zó te le pü lé sek
(Já nos hal ma, Mély kút) la kos sá gá nak egész sé -
ges ivó víz zel va ló el lá tá sá nak biz to sí tá sá ra.

Já nos hal ma–Mély kút Ivó víz mi nõ ség-ja ví tó
Ön kor mány za ti Tár su lás 556 164 534 fo rint
uni ós tá mo ga tást nyert az Új Szé che nyi Terv
ke re té ben Já nos hal ma–Mély kút Ivó víz mi nõ -
ség-ja ví tó Pro jekt meg va ló sí tá sá ra. A be ru há -
zás össz költ sé ge 665 538 865 Ft. A pro jekt az
Eu ró pai Unió tá mo ga tá sá val, a Ko hé zi ós Alap
társ fi nan szí ro zá sá val va ló sul meg.

A be ru há zás ke re té ben Já nos hal ma víz el lá -
tó rend sze ré nek önál ló fej lesz té sé re ke rül sor,
a meg lé võ víz bá zis ra ala po zot tan új tisz tí tás
tech no ló gia ki épí té sé vel jön lét re a meg fe le lõ
mi nõ sé gû ivó víz, ame lyet az új há ló za ti szi vat -
 tyúk jut tat ják a te le pü lé si ki tisz tí tott el osz tó há -
ló zat ba és a víz to rony ba.

A mély kú ti vízmûtelepen új tisz tí tás tech -
no ló gia ki épí té sé vel ke rül az ivó víz az elõ írá -
sok nak meg fe le lõ ál la pot ba és jut az át fo lyá -

sos rend sze rû vé ala kí tott gló busz ba, majd a
mély kú ti te le pü lé si ki tisz tí tott el osz tó há ló zat -
ba. Öreg ma jor víz el lá tá sát a meg lé võ, a pá lyá -
zat ke re té ben fel újí tott kút és az új tisz tí tó -
rend szer biz to sít ja.

A le foly ta tott köz be szer zé sek so rán ki vá -
lasz tott pro jekt részt ve võk a következõk:
• Pro jekt me ne dzse ri fel ada tok tel jes kö rû el lá -
tá sa: Kreatív Pprojekt Gaz da sá gi Ta nács adó Kft.
• FIDIC mér nök: MÜELL Mér nö ki Iro da Bt.
• Köz be szer zé si szak ér tõ: Piegelné Dr. Csényi
Mag dol na Ügy vé di Iro da
• Tá jé koz ta tá si és nyil vá nos sá gi fel ada tok:
SETODO Szol gál ta tó Kft.
• Ki vi te le zés: F&B Park – Invest Kft.

A pro jekt nyi tó ren dez vé nyé re 2014. feb -
ru ár 7-én ke rült sor Mély kú ton, a Bé ke Ét te -
rem ben.

Já nos hal ma–Mély kút Ivó víz mi nõ ség-ja ví tó
Ön kor mány za ti Tár su lás, Mély kút, Pe tõ fi tér 1.

Az el múlt év már ci u sá ban be kö vet ke zett hó-
helyzet, va la mint a jú ni u si ár víz a ko ráb bi ak tól
ha té ko nyabb meg ol dás ki dol go zá sát tet ték
szük sé ges sé a la kos ság azon na li, nap ra kész,
ugyan ak kor cél zott tá jé koz ta tá sá ra. En nek ér de -
ké ben a BM Or szá gos Ka taszt ró fa vé del mi Fõ -
igaz ga tó ság a Rá di ós Se gély hí vó és Infokom-
munikációs Or szá gos Egye sü let tel és a Mic ro soft
Ma gyar or szág Kft.-vel ki fej lesz tett egy mo bil esz -
kö zök re op ti ma li zált új al kal ma zást, amely a kö -
zön ség sza va za tok alap ján a ve szély hely ze ti ér -
te sí té si szol gál ta tás – VÉSZ el ne ve zést kap ta.

A VÉSZ se gít sé gé vel az okostelefonnal ren -
del ke zõk azon nal tá jé ko zód hat nak a la kó -
hely ük, az úti cél juk ál tal érin tett te rü le tek, fi -
gyelt út vo na lak, me gyék, vagy akár az egész
or szág ak tu á lis hely ze té rõl, a ki adott fi gyel -
mez te tõ és ri asz tá si jel zé sek rõl. Az al kal ma -
zást le töl tõ fel hasz ná ló be ál lít hat ja ma gá nak,
hogy Ma gyar or szág mely te rü le té rõl kér azon -
na li ér te sí tést mo bil esz kö zé re. Ki je löl he ti a la -
kó hely éhez iga zí tott ér te sí té si zó nát, egy-egy
me gyét, a na gyobb ha zai ta vak kör nyé két,

vagy akár az egész or szá got is. A VÉSZ ké pes
ar ra is, hogy a mo bil esz köz GPS be ren de zé -
sé nek se gít sé gé vel fi gyel je a fel hasz ná ló ak tu -
á lis hely ze tét, és eh hez vi szo nyít va kül di az
adott te rü let re ér vé nyes ér te sí té se ket az okos
ké szü lék re. A szol gál ta tás há rom fo ko za tú ér -
te sí tést tud kül de ni, a fel hasz ná ló tet szés sze -
rint ki vá laszt hat ja, hogy csak a ri asz tá sok ról, a
fi gyel mez te té sek rõl, vagy pe dig min den rõl,
így a tá jé koz ta tá sok ról is kér-e ér te sí tést.

Az in gye ne sen le tölt he tõ al kal ma zás az
Android, az iOS és a Win dows Phone ope rá -
ci ós rend sze rek re egy aránt el ér he tõ, tel je sen
díj men te sen. To váb bi in for má ci ók ta lál ha tók a
http://www.katasztrofavedelem.hu/index2.php
?pageid=lakossag_veszelyhelyzeti_tajekoztato_
rend szer hon la pon.

Kér jük ve gyék igény be és hasz nál ják mi nél
töb ben az al kal ma zást.

He lyi Vé del mi Bi zott ság Já nos hal ma

A VÉSZ AL KAL MA ZÁS RÓL
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Több mint 3,1 Mrd forint fejlesztési pénz Mélykút városának
Tisz telt Mély kú ti ak!
Az el múlt évek erõ fe szí té sei ér nek be Mély -

kút vá ro sa ál tal el nyert fej lesz té si for rá sok le hí -
vá sá val. Több mint 2,5 Mrd fo rint pénz ös  sze get
kap Mély kút Vá ro sa a szenny víz be ru há zás el -
nye ré sé vel a KEOP for rá sok ból. Ezen pénz ösz -
 szeg a la kos ság la kás-ta ka rék pénz tá ri meg ta ka -
rí tá sai és ön erõ alap tá mo ga tá sok kal ki egé szít ve
ele gen dõ ös  szeg a szenny víz csa tor na-há ló zat
és a tisz tí tóte lep meg épí té sé re.

To váb bá a Jánoshalma-Mélykút Ivó víz mi -
nõ ség ja ví tó prog ram ke re té ben kö zel 300
mil lió fo rint jut Mély kút te le pü lés egész sé ges
ivó víz el lá tá sá ra. Így az Eu ró pai Uni ós kö ve tel -
mé nyek nek meg fe le lõ mi nõ sé gû víz ke rül
min den ki ott ho ná ba. Ezen be ru há zást is ön -
erõ ala pok ból le hí vott tá mo ga tá sok te szik az
ön kor mány zat ál tal fi nan szí roz ha tó vá.

Nagy örö möm re Mély kút vá ro sa meg nyert
egy föld re te le pí tett nap erõ mû lé te sí té sé nek
le he tõ sé gét 384 mil lió fo rint ér ték ben. Ez a
fej lesz tés éves szin ten 18-20 mil lió fo rint meg -
ta ka rí tást fog je len te ni Mély kút Ön kor mány -
za tá nak. Gya kor la ti lag az összes in téz mény,
köz vi lá gí tás vil la mos ener gi á ját meg ter me li.
Több mint 2000 nap elem táb la fog üze mel ni.

Ezek a meg ha tá ro zó nagy ság ren di fej lesz -
té sek, me lyek ben Mély kút Vá ros Ön kor -
mány za ta a ked vez mé nye zett.

Leg na gyobb örö möm re van nak más inf ra-
st ruk tu rá lis fej lesz té si for rá sok is, me lyek érin tik
Mély kút te le pü lést és la kos sá gát. Tel jes hos  szá -
ban meg épül, az 55-ös fõ út, mely tel je sen új
pá lya szer ke ze tet kap az év so rán. A mun ka -
mû ve le tek már már ci us ban el kez dõd nek. 

Az 5312-es út Mély kút-Já nos hal ma kö zöt -
ti sza ka sza szin tén az év so rán tel jes szé les sé -
gé ben új asz falt te rí tést kap. Ezen fej lesz té sek a
leg na gyobb el nyert és meg va ló su ló pro jek tek,
me lyek érin tik Mély kút vá ro sát.

Kö szö nöm a se gít sé get és a tá mo ga tást a
fej lesz té si for rá sok el nye ré sé ben Bá nyai Gá -
bor or szág gyû lé si kép vi se lõ úr nak, és a Bács-
Kis kun me gyei Fej lesz té si Iro da mun ka tár sa i -
nak, va la mint Mély kút Vá ros Pol gár mes te ri
Hi va tal dol go zó i nak.

Ked ves Mély kú ti ak!
Ezen elõbb fel so rolt fej lesz té sek mi att na -

gyon ne héz év elé né zünk. Ezek a fej lesz té sek
na gyon sok rom bo lás sal, kel le met len ség gel
fog nak jár ni még ak kor is, ha a leg na gyobb
kö rül te kin tés sel és ös  sze han gol tan vég zik is a
ki vi te le zõk a mun ká la to kat.

Biz tos va gyok ben ne, hogy na gyon sok
bos  szú sá got fog nak okoz ni a la kos ság nak.
Köz le ke dé si gon dok, zaj, por. Ké rem, hogy le -
gye nek be lá tás sal és tü re lem mel a mun ká la -
tok so rán. Min den fo lya mat ról tá jé koz ta tást

fo gunk ad ni il let ve fog nak ad ni az il le té ke sek.
Min dent el fo gunk kö vet ni mun ka tár sa im -
mal, hogy a ki vi te le zõk a le he tõ leg kö rül te -

kin tõb ben jár ja nak el a mun ka vég zé sek so -
rán. Elõ re is kö szön ve tü rel mü ket, tisz te let tel:

Ko vács Ta más pol gár mes ter

TISZ TELT HÖL GYE IM ÉS URA IM! TISZ TELT MÉLY KÚ TI POL GÁ ROK!
El kez dõ dik a szenny víz csa tor na épí té se Mély kú ton. A mun ká la tok sok-sok aka dályt és kel le -

met len sé get is okoz nak a la kos ság nak, ezért tisz te let tel ké rem tü re lem mel és se gí tõ szán dék kal
for dul ja nak az épí tõk fe lé. Igyek szünk ös  sze han gol tan szer vez ni a mun kát, hogy mi nél ke ve -
sebb prob lé ma le gyen. Min dig kap ér te sí tést az ut ca, hogy mi kor kez dõ dik a mun ka és elõ re -
lát ha tó lag med dig tart Ar ra is fi gye lem mel le szünk, hogy idõ ben ki tud ja nak áll ni az ud va rok ból
olyan mun ka gé pek kel, ame lyek re a ha tárban szük ség van .A mun ká la tok el vég zé se után kár pó -
tol ja a vá ros la kos sá gát a hely reál lí tott, rend be tett ut cák ké pe. Bíz za nak Ko vács Ta más pol gár -
mes ter úr el kö te le zettségében Mély kút szü lõ vá ro sa iránt, aki csend ben te szi a dol gát, hogy
szeb bé és élhetõbbé te gye vá ro sát. Eb ben se gít sé gé re van Bá nyai Gá bor, a tér ség or szág gyû lé si
képvi se lõ je, aki szin tén csend ben te szi a dol gát. Ab ban,hogy Önök nek há zan ként csak 132 515
Ft-ot kell meg fi zet ni ük és eb ben tel jes szol gál ta tást kap nak, va la mint ab ban, hogy Mély kút hi -
tel fel vé tel nél kül épí ti a szenny víz csa tor ná ját, nem kis sze re pe van az elõ zõ tes tü le tek ta ka ré kos
oda fi gye lõ költ ség gaz dál ko dá sá nak és a mos ta ni vezetés mun ká já nak. Ezt a ta ka ré kos, nem ela -
dó sí tó po li ti kát dí jaz ta a kor mány Mély kú ton.

Tisz telt Mély kú ti Pol gá rok! A Mély kú ti Víziközmû Tár su lat ne vé ben ké rem azo kat az Ügy fe -
le in ket, akik a felszólítások el le né re sem jöt tek ren dez ni tar to zá sa i kat, fel tét le nül jöj je nek be,
mert le jár a tü rel mi idõ. Nem le het meg úsz ni a be fi ze tést, min den ki nek be kell fi zet ni a hoz-
zájárulást, addig nem ve zet jük be a csa tor nát, ha ki épül. A csa tor na ki épü lé se után, aki nem köt
rá, sú lyos szá zez re ket fi zet het ta laj ter he lé si adó és kör nye zetszen  nye zé si bír ság cí men.

Nem le het to vább a kör nye ze tet szen  nyez ni, ezt Önök is be lát hat ják. Tisz ta ivó víz re van szük -
ség, és már ott tar tunk, hogy a kony ha ker ti nö vé nye in ket sem tud juk lo csol ni, mert mér ge zõ. Ké -
rem szí ves ked je nek ad dig ren dez ni a tar to zá sa i kat, amíg csak 132 515 Ft-ba ke rül. 

Kü lön ér te sí tem a Rá kó czi ut ca Nagy ut ca Kos suth ut ca la kó it, mind azo kat akik az 55-ös út
mel lett lak nak, hogy fel tét le nül ren dez zék a csa tor na hoz zá já ru lást, mert az 55-ös út tal együtt
épül a csa tor na, és utá na azon bon ta ni nem le het. Ké rem, szí ves ked je nek meg ke res ni ben nün -
ket, és szí ve sen tá jé koz tat juk Önö ket Ügy fél szol gá la ti Iro dánk ban (6449 Mély kút, Rá kó czi ut ca
13.) min den szer da és csü tör tök 9 órá tól 15-óráig.

Tisz telt Mély kú ti Pol gá rok! Mély kút Vá ro sá ban lesz szenny víz csa tor na és ren del ke zés re áll a
pénz az épít ke zés re.Tisz ta vi zet a po hár ba és tisz ta víz zel lo csol junk!

Bozóki Gáborné, a Mély kú ti Víziközmû Tár su lat el nö ke

Ivó víz mi nõ ség ja ví tó pro jekt alap csõ le té tel 2014. feb ru ár 7. Mély kút


