
Tisztelt Mély kú ti ak!
Vá ro sunk eb ben az év ben is csat la ko zott A

Sze ret lek Magyarország prog ram so ro zat ke re -
té ben meg ren de zés re ke rü lõ ren dez vé nyek hez.

Mit is je lent ne künk ez a nap?
Szent Mi hály nap ja a gaz da sá gi év for du ló -

ja. Ez után kezd ték a ku ko ri cát tör ni. A Szent
György-nap kor legelõ re haj tott ál la to kat ilyen -
kor haj tot ták ha za. Ez a nap a pász to rok el szá -
mol ta tá sá nak, sze gõd te té sé nek idõ pont ja is
volt. A Hor to bágy vi dé kén a Mi hály-nap volt
szá muk ra a leg na gyobb ün nep, ami kor mu lat -
sá go kat, bá lo kat is ren dez tek. E na pon gyak -
ran vá sár is volt, a pász to rok ilyen kor egé szí -
tet ték ki a fel sze re lé sü ket. A pász to rok az ál la -
tok vi sel ke dé sé bõl jó sol tak az idõ já rás ára. Ha
Szent Mi hály éj sza ká ján a ju hok vagy a disz -
nók ös  sze fe küd tek, hos  szú, erõs te let vár tak,
el len ke zõ eset ben eny hét. Mi is mél tóké ppen

ün ne pel tük meg e je les né pi ün ne pet. Mi -
hály-na pi pi a cot és a gye re kek nek vá sárt,
egész dél utánt be töl tõ prog ra mo kat szer vez -
tünk. Es te tûz gyúj tás volt. me lyet tû zzsong lõ -
rök gyúj tot tak meg.

Aki el jött, ked vé re ta lál ha tott prog ra mot
ma gá nak. Aki kö ze lebb van a tûz höz, job ban
me leg szik. Ami de rék tûz zé vált, ne héz el ol ta -
ni. A poly va meg ég a tûz ben, az arany pe dig
ott tisz tul. Amint ra kod a tü zet, úgy for ra lod a
vi zet. Ha zá nak füst je is ked ve sebb, mint ide -
gen or szág nak tü ze. Nem gyújt hat az, ki nek
ma gá nak sincs tü ze. Tûz, víz és as  szony éppen
le gyõz he tet len. Tü zet okád, mint a tál tos.

Ez úton kö szön jük meg min den prog ra mot
se gí tõ részt ve võ mun ká ját.

Fuszkó At ti la mb.ig.

Képes beszámolónk a 6. oldalon

A Mélykúti Lovasegyesület 2014. október
19-én (vasárnap) Jánoshalmi úti lovaspályán
„Muity Sándor” fogathajtó emlékversenyt
rendez CAN-C 2 valamint SZLV 2 fogatok
részére, melyre tisztelettel meghívjuk .

Versenyprogram: 
• 09:00 Ünnepélyes megnyitó 
• 09:30 Kettesfogat CAN C 2 akadályhajtása
„Muity Sándor” vándorserlegért
• 12:00 Ebéd
• 13:00 Koszorúzás 
• 13:30 Kettesfogat SZLV 2 akadályhajtás    
• 16:00 Ünnepélyes eredményhirdetés
A belépés díjtalan!
Mindenkit szeretettel várunk!

A rendezôség

Sze re tet tel meg hí vom Önt és ked ves csa lád -
ját az 1956-os for ra da lom 58. év for du ló ja
al kal má ból 2014. ok tó ber 23-án ren de zen dõ
ün nep ség re.

Ko vács Ta más pol gár mes ter

Prog ram:
• 15:30 Vá ro si ün nep ség a Köz pon ti park ban
az '56-os em lék mû nél. Az ün ne pi mû sor ban
köz re mû kö dik a SZÍN-Kó pé Színitanoda
• 17:00 Ko szo rú zás a dr. Szobonya Zol tán
em lék táb lá nál (Pa csir ta u. 63.)
• 18:00 Ün ne pi szent mi se a Szent Joachim-
temp lomban. Mi se után mé csesgyúj tás az
em lék mû nél

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Mélykút város hivatalos honlapja a www.melykut.hu,
a Mûvelôdési Ház és Fenyô Miksa Könyvtár a www.konyvtarmelykut.hu címen érhetô el.
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A mátrerebélyi za rán dok lat au gusz tus 18-
ra volt meghirdetve, az in du lás pe dig a haj na li
órák ra. Így mind az 50 részvevônk eh hez
mér ten ké szült a za rán dok út ra. A ne héz sé get
a ko rai fel ke lés, illetve a 18-át meg elõ zõ ün -
nep ség je len tet te, ame lyen mind azok részt
ve het tek, akik az elõ adás ra és a tû zi já ték ra kí -
ván csik vol tak. Én ezek kö zé tar toz tam! A ke -
vés pi he nés és fá rad tság gal szem ben kí ván csi -
ság fo gott el a hely iránt, és azt gon do lom,
hogy min den za rán doktár sam ban a bé ke
irán ti vágy élt, úgy mint ben nem, amit eb ben
az út re mé nyé ben pró bál tunk meg ta lál ni. 

Az idõ ked ve zõ nek tûnt egy za rán dok-
naphoz. Nem volt hi deg, és ami szá munk ra
na gyon fon tos: nem volt esõ re uta ló jel sem!
Amíg vá ra koz tam a Csor ba-ház elõtt, már vol -
tunk pá ran. Ön kén te le nül za rán doktár sa im
be szél ge té sét hall gat tam ar ról, hogy mi lyen
cso dá la to san szép hely, és hány al ka lom mal
vet tek részt a mátraverebélyi za rán dok la ton.
Én csak a hely ne vét tud tam: Mátraverebély.
Gon dol tam: „A Mát rá ban van!” Te hát: „Észa -
kon.” Én ko ráb ban még nem jár tam ott. Sõt!
Olyan tá vol sem kis ha zám tól: Mély kút tól.
Meg ta pasz tal va és nem csak meg hall gat va sze -
ret ném önök kel meg osz ta ni él mé nye i met,
ame lyet Mátraverebély nyúj tott szá mom ra. 

Temp lo munk ha rang ja a haj na li 4 órát ütöt -
te el, ami kor út ra kel tünk Mátraverebély-
Szentkútra. Az út hosszú nak bi zo nyult ki sebb-
na gyobb pi he nõ he lyek kel, ame lyet az út ba
esõ ben zin kút töl tõ ál lo más ok biz to sí tot tak szá -
munk ra. Az út fo lya mán meg tud tam, hogy
Mátraverebély Nóg rád me gyé ben, a Cser hát
és a Mát ra ta lál ko zá sá nál fek szik. Te hát hos  szú
út nak néz het tünk elé be! Uta zó- illetve za rán -
doktár sa im is me rõs nek mond ha tók vol tak. Kit
sze mé lye sen, kit pe dig lá tás ból is mer het tem.
De ma nem ez volt a fon tos! Mind kü lön bö zõ
prob lé mák kal, szí vünk ben nagy ké ré sek kel, de
mind an  nyi an egy cél irá nyá ba tart va Mátra-
verebélyre, meg vál tást re mél ve. A hos  szú út
so rán a haj na li fá rad sá got pi hen get ve, csen de -
sen be szél get ve, Má ria-da lo kat éne kel ve fog -
lal tuk el ma gun kat a mo no ton ha la dó bu szon.

Au tó pá lyák, ide gen nek tû nõ hely ség táb lák
és is me ret len nek tû nõ tá jak kí sér tek min ket
utun kon. Be val lom õszin tén, gyer me ki kí ván -
csi ság fo gott el kö ze led ve Mátraverebélyhez.
Nem csak ma ga a hely kel tett ben nem ek ko ra
kí ván csi sá got, ha nem ma ga a Mát ra hegy ség
és a hegy sé gen meg je le nõ er dõ, amely lát -
vány ként szö ges el len tét ben állt az Alfölddel.
Kö ze led ve cél ál lo má sunk hoz ilyen kör nye ze -
tet lát va nyu gal mat és bé két érez tem.
Olyasfaj ta ér zés volt ez, mint ami kor kis is ko lás
koromban a hi deg õszi szél tõl ki csí pett ar com -
mal és ala po san át fáz va ha za ér kez tem a ki csi,

de an nál sze re tet tel je sebb kis ott ho nom ba,
ahol kör te lám pa fé nye és a me le gen tar tott
kony ha fo ga dott, amel  lyel anyu kám oly nagy
gond dal fog lal ko zott. 

Mátraverebély-Szentkút – ol vas hat tuk az
irányt mu ta tó táb lács kán. Meg ér kez tünk! Az út
hos  szú nak bi zo nyult. Csak nem 4 órát vett
igény be. De mind ezt a lát vány fe led tet te ve -
lünk. A busz ról leszálva nem mes  sze tõ lünk a
Nagyboldogasszony-ba zi li kát pil lan tot tuk meg.
A má sik ol da lon a ke reszt úti áitatosság stá ci ói
lát ha tók, amely kis sé me re de ken ha lad fel fe lé
Jé zus szen ve dé sét vé gig kí sér ve a fák ár nyé ká -
ban. Eh hez köt he tõ az el sõ meg nyil vá nu lá -
sunk nem sokkal a meg ér ke zé sün ket kö ve tõ -
en. Já nos atya ké ré sé re meg kezd het tük Jé zus
Krisz tus szen ve dé sek kel te li ke reszt jé nek a
hordozásását, me lyet ma gunk ba néz ve ki-ki
mek ko ra ré szét hor doz va az Õ fáj dal má ban.
Me re de ken ha lad va, kis kö ve ket ta pos va ha -
lad tunk stációról-stácóra. Fel ér ve és el vé gez ve
a ke reszt utat, Já nos atya egy mon dá ra hív ta fel
a fi gyel met, amely Szent Lász ló hoz kap cso ló -
dott. Mi sze rint a Szent Lász lót ül dö zõ  ku nok
egy völgy be szo rí tot ták a ki rályt, aki elõtt óri á -
si sza ka dék is ál lott. A ki rály nak vi szont jó lo -
va volt. Egy gyors, ha tá ro zott moz du lat tal át -
ug rot ta a sza ka dé kot .A pat kó sze gek nyo má -
ban vé kony su gár ban kris tály tisz ta víz bu gyo -
gott fel. Így út ra kel ve meg te kint het tük a Szent
Lász ló-for rást, amely még min dig kris tály tisz ta
víz ként csör ge de zik az út men tén.

Vis  sza tér ve meg pi hen tünk, és ki-ki sza bad
te vé keny sé get foly tat ha tott a szent mi se kez de -
té ig. A nap gyö nyö rû en sü tött, és kel le me sen
fel me le gí tett ben nün ket. A hely, ahol vol tunk,
me len get te lel künk. Ki hasz nál va az idõt, kö rül -
néz ve elõ ször a temp lom ke le ti ol da lá hoz épült
fe ren ces rend ház ra fi gyel tem fel, amely na gyon
meg le põ volt szá mom ra. Nem ma ga az épü let,
ha nem az elõt te lé võ gyón ta tó szé kek nyúj tot -
tak ér de kes lát ványt szá mom ra. A temp lo mon
kí vül áll tak, és több is volt egy sor ban. A ba zi li -
ka nyu ga ti ol da lá hoz ér ve   idõs fák kal be nõtt,
pa dok kal el lá tott ha tal mas tér re ér kez tem. Jó
idõ ese tén itt tart ják a sza bad té ri szent mi sé ket.
Mind ezen épü le te ket pe dig a Mát ra zár ta ma -
gá ba, és az er dõ, amely ár nyé kul szol gált min -
den ar ra té vedt nek. A bú csú já ró hely hez több
Szent Lász ló val, cso dá la tos gyógy ulá sok kal kap -
cso la tos mon da fû zõ dik. 

A mi se kö ze led té vel mindanyian a temp -
lom ba igye kez tünk. A szent mi se csen de sen és
meg hit ten zaj lott, ami sze rin tem az 50 fõs kis
„za rán dok csapatunknak” volt kö szön he tõ. A
temp lom nyu gal mat és kéz zel fog ha tó bé két
nyúj tott  szá munk ra. Lel ki meg nyug vást meg -
bé ké lés hez kel lõ erõt, ag go dal mas szív nek lel -
ki bé két kap tunk vá la szul Má ri á tól za rán dok -
utunk szent mi sé jén. 

A mi se vé gez té vel Pe reg Rin fe ren ces atya
be mu tat ta a ba zi li kát. Meg tud hat tuk, hogy az
épít mény mû em lék jel le gû. 1758-1763 kö zött
épült, az Almásy csa lád ál tal. A fõ ol tár, a szó szék

Mátraverebély-Szentkúti zarándoklat
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ANYAKÖNYVI HÍREK
MEG HAL TAK 
Száhlné Mol nár Ve ro ni ka élt 56 évet, Simonyi
Józsefné Sze ge di Jo lán élt 83 évet, Rácz
Miklósné La ki Má ria Te ré zia élt 66 évet,
Weisz Ist ván élt 79 évet
HÁ ZAS SÁ GOT KÖ TÖT TEK 
jú ni us ban: La ka tos And rás és Zatykó Éva Zsu -
zsan na, szep tem ber ben: Ságodi Ti bor és Be-
reczki Ale xand ra
SZÜLETTEK 
au gusz tu sban: Gyetvai Pet ra (an.: Mol nár Ber -
na dett Ju li an na), szep tem be rben: Vi cai Já nos
Zsolt (an.: Mun ká csi Tün de), Ko lom pár Han -
na (an.: Medgyesi Vi vi en) Deb re ce ni Nó ra
(an.: Te mes vá ri And rea)

Ok tó ber el se jén az Idõ sek Vi lág nap ját ün -
ne pel jük. 70-80 évet meg él ni, át él ni nem kis
do log. Ez az ün nep az idõ se kért van, ró luk szól.

Az idõs em be re ket tisz tel nünk kell. Tisz te -
le tünk ma gá ba fog lal ja el fo ga dá su kat, tá mo -
ga tá su kat, sze re te tü ket és an nak ér zé sét, hogy
ér té kel jük õket. 

Igyek szünk oda fi gyel ni idõs tár sa ink ra, tö -
rek szünk egy más mé lyebb meg ér té sé re, jobb
meg is me ré sé re, hogy lás suk meg és ke res sük
egy más ban az ér té ke set, az el sa já tí tás ra, a kö -
ve tés re mél tót. A fi a tal nem ze dék az elõ dök
ál tal meg al ko tott vi lág ba szü le tik be le. Mun -
kán kat az elõ dök ered mé nye i re épít ve vé gez -
zük. Éle tünk ak kor te kint he tõ ér té kes nek, ha
az idõ elõ re ha lad tá val sa ját utó da ink nak ér té -
ke sebb vi lá got, pél dát tu dunk át ad ni. Min -
den na pi mun kánk hoz az elõ dök nyúj tot ta
min tá ból me rít he tünk hi tet, erõt, bá tor sá got.
Szeb bé és re mény te lib bé te szik éle tün ket. So -
kat se gí te nek ne künk ta pasz ta la ta ik át adá sá -
val, vé le mé nyük, böl cses sé gük meg osz tá sá val. 

Min den élet kor nak meg van a ma ga szép -
sé ge, meg van nak a sa já tos fel ada tai. Va la men -
 nyi élet sza kasz ban meg tesszük, amit kör nye -
ze tünk, csa lá dunk, mun ka he lyünk vár tõ lünk.
Így tet ték ezt szü le ink, nagy szü le ink, idõs ba -
rá ta ink és is me rõ se ink is. 

Tisz te let tel és me leg sze re tet tel kö szön töm
te le pü lé sünk min den idõs ko rú la kó ját. Az õsz
egyik leg szebb ün ne pe az Idõ sek Nap ja. Ez -
úton sze ret nénk ki fe jez ni há lán kat, tisz te le tün -
ket, meg be csü lé sün ket és sze re te tün ket azok
iránt, akik hos  szú, mun ká ban el töl tött évek
után köz tünk töl tik meg ér de melt nyug dí jas
éve i ket. Mind annyi unk tá gabb vagy szû kebb

kör nye ze té ben él nek idõ sek. És mi is sze ret -
nénk egy szer meg öre ged ni. A tör té ne lem ben
min dig alap ve tõ volt az idõ sek ne ve lõ sze re pe
– ez a mai kor szá má ra is ki utat je lent het ne. Fi -
a ta lok és idõ sek együtt, egy má sért a vi lág ban. A
fi a ta lok és idõ sek köl csö nö sen se gít he tik egy -
mást em ber sé gük ben. Vi lág szer te sok kez de -
mé nye zés bi zo nyít ja, hogy az idõ sek ter mé -
keny ta laj ra ta lál nak a fi a ta lok ban böl cses sé gük
és ta pasz ta la tuk át adá sá ra. A fi a ta lok pe dig az
idõ sek ré vén fe de zik fel sa ját gyö ke re ik gaz dag -
sá gát. Ál ta luk ta nul ják meg éle tü ket fe le lõs ség -
tel je sen meg ter vez ni. Ál ta luk sa já tít ják el azt a
ké pes sé get, hogy ér té kel jék, ami va ló ban ér té -
kes és el nem mú lik. „A sze re tet nem mú lik el
so sem…” ének lik a dal ban. Együtt egy má sért.

Õszin te sze re tet tel és tisz te let tel kí vá nom,
hogy de rû sen és jó egész ség ben, a csa lád
nyúj tot ta örö mök kel tölt se a pi he nés éve it vá -
ro sunk és tér sé ge min den szép ko rú la kó ja!
„Tö rõd jél és sze ress, min den ki azt mond ja / Hogy
amen  nyit most adsz, an  nyit kapsz majd vis  sza.”

Börcsökné Kiss Er zsé bet

Idõ sek Vi lág nap ja

és a temp lom ban lé võ szob rok ro ko kó stí lus ban
ké szül tek a 18. században. A temp lom fõ ol tá rá -
ban van el he lyez ve a Má ria kegy szo bor. Pe reg
Rin atya el mond ta, hogy Mátraverebély-
Szentkút Ma gyar or szág leg je len tõ sebb bú csú já -
ró he lye, ame lyet Er dõ Pé ter bí bo ros-prí más
2006-ban Nem ze ti Kegy he lyé nyil vá ní tott.
Éven te hí võk szá zez rei ke re sik fel bíz va cso dák -
ban, gyógy ulá suk ban. Ott jár tunk kor öröm mel
kö zöl te, hogy 2,5 mil li árd forint be ru há zás ra
tet tek szert a fe ren ces rend ház, a sza bad té ri
szín pad és a za rán dok ház épü le tét érin te né.
Mindezt tá mo gat ja az Észak-ma gyar or szá gi
Ope ra tív Prog ram. A mun ká la tok 2014 no vem -
be ré ben ké szül nek el. Ott jár tunk kor is épít é si
mun ká la tok foly tak, ame lyek oda fi gyel ve ránk
nem za var ták meg nyu gal mun kat. Ré gen járt
szent kú ti za rán do ko kat új don ság ként hat ha tott
a szent kút mel lé ke rült lourdesi-barlang, ben ne
Szûz Má ri á val és a pász tor le ány ká val, Ber na -
det tel. Az új el he lye zés az idõ seb bek és a ke -
rek es  szék kel köz le ke dõk kön  nyebb meg kö ze lí -
té sét szol gál ja. Pe reg Rin atya nem csak a temp -
lom ról és a vál to zá sok ról be szélt, ha nem kész -
sé ge sen ki ve zet ve min ket a sza bad té ri ol tár mö -
gött meg lé võ lourdesi-barlangon meg je le nõ
bib li ai ese mé nye ket szim bo li zá ló, szí nes mo za -
ik kö vek bõl ké szült, gon do san meg ele ve ní tett
ké pe it is is mer tet te. Meg tud hat tuk, hogy 10-15
perc gya log lás után a szent kú ti ba zi li ka fö lött lát -
ha tó a re me te bar lang, amit Bellágh Ádám An -
tal plé bá nos 1756-ban sa ját ke zû leg vájt ki pu -
ha kõ bõl. Aki nek volt ked ve, és elég bá tor nak
bi zo nyult a me re dek fák kal be nõtt táv hoz, az
meg néz het te a bar lan got. Ki sebb szü net után li -
tá ni án vet tünk részt. Li tá ni át kö ve tõ en ki-ki ma -
ga el dönt het te, hogy a szent kút hoz megy, és kis
üve gét meg töl ti a kegy hely szent vi zé vel, vagy a
kegy hely bolt já ban ke res az ott hon maradtak-
nak em lé kül szent ké pet, gyer tyát vagy bár mely
más ha son ló erek lyét, amely a za rán dok utunk
meg em lé ke zé sét szol gál ná. 

Za rán dok utunk a vé ge fe lé járt és a nap
sem tû zött olyan me le gen, mint meg ér ke zé -
sünk kor. Ki-ki a ma ga mód ján el bú csú zott a
Szûz anyá tól, a hely tõl, és a kö zös em lé kün -
ket a szí vünk be zár va el in dul tunk a Dél-al föl -
di kis ha zánk ba.

Filipovics Zsuzsanna

• FÖLDHIVATALI ÜGYFÉLFOGADÁS: Jánoshalma,
Béke tér 1. 18. sz. iroda
Ügyfélfogadási idõ: minden szerdán: 8–12
• NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ÜGYFÉLFOGADÁS: János-
halma, Béke tér 1. 18. sz. iroda
Ügyfélfogadási idõ: minden hónap második
péntekén: 8–12 óra között 
• FOGYASZTÓVÉDELMI ÜGYFÉLFOGADÁS: János-
halma, Béke tér 1. 18. sz. iroda
Ügyfélfogadási idõ: minden hónapban elsõ hét-
fõjén: 9–12 óráig

ÜGYFÉLFOGADÁSOK 

A JÁNOSHALMI 

JÁRÁSI HIVATALBAN
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A Já rá si szü re ti ex po egy ha gyo má nyos já -
nos hal mi szü re ti ren dez vény bõl in dult ki, és a
Já rá si Hi va tal köz re mû kö dé sé vel vált já rá si szer -
ve zett sé gû vé. Az ex po ren de zés ben part ne -
rünk volt a já nos hal mi Gaz da kör, Já nos hal ma
Vá ros Ön kor mány za ta és a Szak kép zõ is ko la. 

A négyna pos ren dez vény szom ba ti na pi
prog ram ja kap cso ló dott az „Itt hon vagy – Ma -
gyar or szág, sze ret lek” prog ram so ro zat ren dez -
vény hez. 

Cé lunk az volt, hogy a Já nos hal mi Já rás ban
élõ em be rek is mer jék meg a já rás ter me lõ it
ezen Já rá si szü re ti ex po út ján is, az itt élõk és
ide lá to ga tók vá sá rol ja nak he lyi ter mé ke ket.
Örül tünk, hogy a ren dez vé nye ken részt vet tek
a já rás te le pü lé se i rõl kép zõ mû vé szek és kul tu -
rá lis prog ra mok kal fel lé põ cso por tok. 

A ki ál lí tás szer ve zé se so rán a já rá si hi va tal
mun ka tár sai a te le pü lé si ügy se gé dek se gít sé gét
is igény be vé ve fel tér ké pez ték a já rá si szék he -
lyen és a já rás te le pü lé se in a le het sé ges ki ál lí -
tó kat, akik szá má ra az expon meg je le né si le -
he tõ sé get szó ban, írás ban is mer tet tük. Min den
le het sé ges ki ál lí tó meg hí vót és je lent ke zé si la -
pot ka pott a ren dez vény re. Na gyon kö szö nöm
azok nak, akik el jöt tek. A ren dez vényt most
elõ ször szer vez tük meg, sze ret nénk ha gyo -
mányt te rem te ni,  re mél jük, a ren dez vény si -
ke re a most tá vol ma ra dó ki ál lí tó kat ar ra ösz -
tön zi, hogy jö võ re él je nek a le he tõ ség gel.

A Já rá si Hi va tal há rom aján dé kot aján lott
fel a há rom leg szín vo na la sabb ki ál lí tó szá má -
ra. Az aján dé kot el nyert, leg több sza va za tot
ka pott ki ál lí tók a kö vet ke zõk vol tak: 

1. Mergl Györgyné és Tokodi Gyuláné ké -
zi mun ká zók Mély kút ról

2. Tubánszki Ist ván ko sár fo nó Mély kút ról 
3. Vá ros gaz da Kft. Já nos hal má ról 
(A Já nos hal mi Gaz da kör ki ál lí tói a Gaz da -

kör ké ré sé re bel sõ sza bá lya ik alap ján ke rül nek
ér té ke lés re, ezért rá juk nem le he tett sza vaz ni.)

A já rá si ter me lõk be mu tat ko zá sán túl kép -
zõ mû vé sze ti ki ál lí tá sok és kul tu rá lis prog ra -
mok is vol tak a já rás te le pü lé se i rõl. A já nos -
hal mi la kos ság ál tal már jól is mert fes tõk és
mû vé sze ti cso por tok mel lett szín vo na las elõ -
adást lát hat tunk a mély kú ti tánc cso port tól és
ki ál lí tott a Mély kút ról szár ma zó tûz zo mánc
ké szí tõ Lipka Ma ri ann is.

A Já rá si Hi va tal is ki ál lí tó volt a ren dez vé -
nyen a Hi va tal mun ká já ról ké szí tett be mu ta -
tó val, ügy fél tá jé koz ta tók kal, il let ve a já rás te -
le pü lé se i nek köz fog lal koz ta tá sá ról ké szí tett ki -
ál lí tás sal. A leg ki seb be ket édes ség gel és a Já rá -
si Gyám hi va tal mun ka tár sai ál tal ké szí tett ké -
pes ki fes tõ la pok kal vár tuk. 

A Já rá si Hi va tal Mun ka ügyi Ki ren delt sé ge ál -
tal szín vo na la san ös  sze ál lí tott, szí nes ké pek kel
gaz da gí tott köz fog lal koz ta tá si ki ál lí tást öt pa ra -
vá non le he tett meg te kin te ni. A já rás hoz tar to zó
öt te le pü lés köz fog lal koz ta tá si prog ram ja i ban
ter melt tér kö vet, me zõ gaz da sá gi ter mé nye ket,
cse re pes vi rá go kat stb. a já rás hoz tar to zó ön -
kor mány zat ok hoz ták be a ki ál lí tás hoz, ame lyet
ez úton is kö szö nünk. Mély kút ról is sok szép
ter ményt kap tunk be mu ta tás ra. 

A fény ké pek, a meg ter melt ter mé nyek bi -
zo nyí tot ták, hogy a köz fog lal koz ta tás ér ték te -
rem tõ a te le pü lé sek és az ott fog lal koz ta tot tak
szá má ra. A lá to ga tó kat meg kí nál tuk a Mély kú -
ton dol go zó köz fog lal koz ta tot tak tól ka pott

„Já rá si szü re ti ex po” ren dez vény Já nos hal mán 
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AZ ÁL LAM POL GÁR SÁ GI
KÉ REL ME KRÔL
A BKMKH. Já nos hal mi Já rá si Hi va ta lá nál le het
be nyúj ta ni az ál lam pol gár sá gi ké rel me ket
2013. már ci us 1-jé tõl nem a te le pü lé si anya -
könyv ve ze tõk nél, ha nem a já rá si hi va ta lok nál
le het be nyúj ta ni az ál lam pol gár sá gi ké rel mek
for ma nyom tat vá nya it. A nyom tat vá nyok le tölt -
he tõk a www.allampolgarsag.gov.hu hon lap ról. 

A ké rel met csak sze mé lye sen, a ki töl tött
adat la pok le adá sá val le het be nyúj ta ni. Az el já -
rás in gye nes. A ma gyar nyelv tu dá sa kö ve tel -
mény! To vább ra is el le het in dí ta ni az el já rást
min den kül kép vi se le ten, a Kor mány ab la kok nál,
il let ve a Be ván dor lá si és Ál lam pol gár sá gi Hi va -
tal nál. Nem vál to zott az a sza bály, hogy az ál -
lam pol gár sá gi es küt bár mely pol gár mes ter elõtt
vagy bár mely kül kép vi se le ten le le het ten ni.

A ké rel mek be nyúj tá sá val kap cso lat ban fel vi -
lá go sí tást, idõ pon tot kér ni, ér dek lõd ni a kö vet -
ke zõ el ér he tõ sé gen le het: 
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 ne ve: Far kas Tiborné 
E-mail cím: far kas.tiborne@bacsjaras.gov.hu
Ügy fél fo ga dá si idõ: hét fõ: 800-1200 és 1300-
1700, kedd: 800-1200, szer da: 800-1200 és
1300-1600, pén tek: 800-1200

Bács-Kis kun Me gyei Kor mány hi va tal

Já nos hal mi Já rá si Hi va ta la

EM LÕ SZÛ RÕ VIZS GÁ LA T
A Nép egész ség ügyi Prog ram ke re té ben a ve -
szé lyez te tett nõi la kos ság em lõ szû rõ vizs gá la ta
to vább foly ta tó dik.

Mind azok a 45-65 éves ko rú nõk meg hí vó
le ve let kap nak, akik 2 éven be lül em lõ szû rõ
vizs gá la ton nem vet tek részt, vagy az el sõ
meg szó lí tás al kal má val tá vol ma rad tak. Meg hí -
vó le vél fel mu ta tá sá val a vizs gá lat in gye nes, há -
zi or vo si be uta ló ra nincs szük ség. Az úti költ ség
utó lag visz  sza igé nyel he tõ, uta zá si utal ványt a
szû rõ ál lo má son le het kér ni.
A mély kú ti nõk leg kö ze lebb 2014. ok tó ber 27. és no vem ber 4. kö zött kap nak meg hí vót. A vizs gá -
lat he lye: Ba ja Vá ro si Kór ház Ró kus u. 10. Mam mog rá fi ás Szû rõ köz pont

A szû rõ vizs gá lat üte me zé sé vel kap cso lat ban fel me rü lõ kér dé sek ben dr.Scheibl Má ria ra dio -
ló gus és Ma ro si Ju dit ve ze tõ ope rá tor kész ség gel szol gál tat to váb bi in for má ci ót a 79/422-
233/2711 te le fon szá mon.

Aki nek a meg hí vóle vél ben jel zett idõ pont ban nincs mód juk a szû rõ vizs gá la ton meg je len ni a
fent meg adott te le fon szá mon, új idõ pon tot kér het nek
Az idõ ben fel fe de zett em lõ da ga nat jó esél  lyel gyó gyít ha tó! Él jen a fel kí nált le he tõ ség gel!

Bács-Kis kun Me gyei Kor mány hi va tal

ÜTE ME ZETT 
ÜGY FÉL FO GA DÁS
Tisz telt Ügy fe lünk! 2014.szep tem ber 1-jétõl
be ve ze tés re ke rült a mun ka ügyi ki ren delt sé ge -
ken az üte me zett ügy fél fo ga dás.

Az üte me zett ügy fél fo ga dás ke re té ben a
mun ka ügyi ki ren delt sé gek idõ pont ra hív ják
vis  sza az ügy fe le i ket, il let ve le he tõ ség lesz te -
le fo non, vagy ki ren delt ség e-mail cí mé re kül -
dött le vél ben ügy in té zé si idõ pont ké ré sé re. 

Az idõ pont tal ren del ke zõ ügy fél nek mi ni -
má lis vá ra ko zá si idõ után in té zik el az ügyét.
Azok az ügy fe lek, akik nem kér tek vagy nem
kap tak idõ pon tot az ügyük in té zé sé hez, ál ta lá -
ban hos  szabb vá ra ko zá si idõ re szá mít hat nak. 

Az idõ pont tal ren del ke zõ ügy fe lek be hí vá -
sa kö vet kez té ben a ki adott sor szám ok nem
min den eset ben je len tik a be hí vás sor rend jét.
Elekt ro ni kus kap cso lat tar tás ke re té ben le he tõ -
ség van a www.mun ka.hu/Foglalkoztatas hon -
la pon az ál lás ke re sé si el lá tás igény lé se irán ti,
és nyil ván tar tás ba vé te li szán dék jel zé sé re. Eb -
ben az eset ben a mun ka ügyi ki ren delt ség ál tal
meg adott idõ pont ban kell meg je len ni a ki ren -
delt sé gen. Amen  nyi ben nem a meg adott idõ -
pont ban je lent ke zik a mun ka ügyi ki ren delt sé -
gen, ak kor elõ for dul hat, hogy hos  szabb vá ra -
ko zá si idõ után tud ja csak ügyét el in téz ni. 
Rész le tes tá jé koz ta tást az In for má ci ó nál, vagy
az ügy in té zés so rán az ügy in té zõ tõl kap hat.

BKM-i Kor mány hi va tal Já nos hal mi Já rá si Hi -
va tal Mun ka ügyi Ki ren delt sé ge, 77/403-966
e-mail: BacsMJanoshalmaJH-MK@lab.hu

cék la-birs lek vár fel hasz ná lá sá val ké szí tett fa -
lat kák kal. A Já nos hal mán dol go zó köz fog lal -
koz ta tot tak tól friss répa-ropit kap tunk, ame -
lyet a lá to ga tók nak kí nál tunk kós to lás ra. 

A Já rá si Hi va tal és kü lö nö sen a hoz zánk tar -
to zó Mun ka ügyi Ki ren delt ség kol lé gái so kat
dol goz nak azért, hogy a já rás te le pü lé se in a
köz fog lal koz ta tás ered mé nyes és ér ték te rem tõ
le gyen, ezért fon tos nak tar tot tam, hogy ezt be
tud juk mu tat ni az ex po nagy kö zön sé ge szá má -
ra is. Sok lá to ga tó a ki ál lí tást és a meg ter melt
ter mé nye ket meg te kint ve el is me ré sét fe jez te ki
a köz fog lal koz ta tot tak mun ká ját il le tõ en.  

Örül tünk an nak, hogy a Já rá si Hi va tal csa -
pa ta el nyer te a 22 csa pat ne ve zé sé vel le bo -
nyo lí tott töl tött ká posz ta fõ zõ ver seny el sõ he -
lye zé sét. 

A Já rá si Hi va tal mun ka tár sai na gyon so kat
dol goz tak a Já rá si szü re ti ex po si ke res le bo -
nyo lí tá sa ér de ké ben, ez úton is kö szö nöm ne -
kik. Az idõ já rás is ked ve zõ volt szá munk ra,
úgy ta pasz tal tam, hogy a ren dez vé nyen a ki -
ál lí tók ered mé nye sen mu tat koz tak be, so kan
mond ták, hogy üz le te ket kö töt tek, kul tu rá lis
prog ra mo kat lát hat tunk, já rá si kép zõ mû vé -
szek te vé keny sé gét cso dál hat tuk meg, ezért
si ke res nek íté lem meg a ren dez vényt.   

Bodroginé dr. Mikó Zsu zsan na hi va tal ve ze tõ 

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



6Önkormányzati Tájékoztató   2014. október   

Szent Mihály-napi képes beszámoló


