
Kényszerből és rutinból nem lehet ün-
nepelni. Azok az ünnepnapok, amiket kí-
vülről kényszerítettek ránk, az elnyomás 
megszűntével történelmünk során mindig 
a süllyesztőben végezték. Azok is eltűntek, 
amiknek az eredeti értelme elhalványult, és 
a későbbi korok embereinek már nem jelen-
tettek semmit. 

Jó pár példát lehetne hozni mindkettőre, 
a kényszerre és a kiüresedésre is. Ki ünnepli 
manapság még november 7-ét, a Nagy Ok-
tóberi Szocialista Forradalom születésnapját? 
Kreált és ránk kényszerített ünnep volt, amit 
az első adandó alkalommal elvetettünk

Sok példát lehetne még hozni az ezek-
hez hasonló, ma már legalábbis nem a régi 
fényükben pompázó ünnepekre. Sokat be-
szélhetnénk arról, hogy melyik miért kopott 
meg, egy dolog azonban teljesen egyértelmű: 
március 15. nem tartozik közéjük. 

Én úgy gondolom, hogy azért ünnepeljük 
meg évről évre, immár 167 esztendeje ezt a 
napot, és azért nem halványult el mostanáig 
sem, mert az akkor zászlóra tűzött eszmék a 
mai kor embere számára is rendkívüli jelentő-
séggel bírnak. Hogy melyek ezek az eszmék? 
Elég elolvasnunk a 12 pont bevezetőjét ahhoz, 
hogy tudjuk, mit kívántak: legyen béke, sza-
badság és egyetértés. Ezt kívánta a magyar 
nemzet 1848-ban. Biztosak lehetünk benne, 
hogy minden szónak jelentősége van, ami 
akkor papírra került. 

Elsőként beszéljünk a békéről. Miért volt 
ezt fontos rögzíteni? Azért, hogy a császár 
lássa, a magyar nemzet a jó szándékú jobbítás 
talajáról indítja útnak kéréseit. Az emberek 
békésen, a törvényes kereteket betartva akar-
tak érvényt szerezni alapvető jogaiknak. 

Ezt követi a szabadság követelése. Ez a 
leglényegesebb pont, ez az, ami összefoglalja 
a lenti tizenkettőt és mindazt, amire a magyar 
nemzet 1848-ban vágyott. „Szabadság, szere-
lem, e kettő kell nekem”, írja Petőfi Sándor. 
A szabadság  mindenki számára fontos volt, 
nem csak az ifjú költőnek. Azt akarták, hogy 
végre úgy kezeljék őket, ahogy megérdemlik: 
felnőttként. Mert mi az, ami igazán megkü-
lönbözteti a gyermeket a felnőttől? Az, hogy 

a döntéseit a felnőtt saját maga hozza meg, 
vagyis: önmaga rendelkezik önnön ügyei fe-
lett. A saját érdekeit szem előtt tartva, a saját 
hitét követve, a saját lehetőségeit számba 
véve dönthet arról, hogyan éli életét. 

Nyilván ez volt az, ami a császári udvarnak 
nem igazán tetszett. Bécs azt szerette volna, 
hogy mi az ő érdekeiknek maradjunk kiszol-
gálói, és ne fenyegessük azt a fennálló rendet, 
aminek központjában a birodalom nyugati 
fele volt. Ezzel természetesen a 48-as magya-
rok is tisztában voltak, és pontosan tudták, 
hogy történelmi lehetőséghez érkeztek, mert 
az Európában több helyen kipattant függet-
lenségi törekvések védekezésre kényszerítik a 
regnáló hatalmakat. Most érdemes követelé-
sekkel fellépni, gondolták őseink. 

Ám mi kell ahhoz, hogy egy ilyen helyze-
tet ki tudjunk használni? Mire van szükség a 
külső körülményeken kívül? Természetesen 
arra, hogy a belső körülmények is megfelelő-
ek legyenek, és közösen, egymást támogatva 
próbáljuk meg kihasználni a lehetőséget. 
Vagyis egy szóval: egyetértésre.

Erről szól a „béke, szabadság és egyetértés” 
harmadik eleme. Figyelmeztetés önmagunk-
nak, a magyar nemzetnek, hogy mit kell tenni 
a siker érdekében. Ez a három szó tehát kife-
jezi, hogy mit akarunk elérni – szabadságot; 
hogyan akarjuk elérni – békésen; és hogy 
mire van ehhez szükség: egyetértésre.

Mindezt így összefoglalva talán érthetőbbé 
válik, miért tudott máig is annyira fontos ma-
radni március 15-e. 167 év telt el azóta, hogy 
ezt a röplapot forgatta egész Pest-Buda, és ha-
marosan az egész ország, de ez az egyszerű 
kívánság – legyen béke, szabadság, egyetértés 
– azóta sem veszített jelentőségéből. Ma is 
erre a három dologra szükség van ahhoz, hogy 
Magyarország erős és gazdag legyen. 

Rajtunk is múlik, merre halad Magyaror-
szág. Nekünk erőt és tartást kell, hogy adjon, 
ha visszatekintünk 167 évvel ezelőttre, őseink 
tiszteletet parancsoló kiállására. Ezért marad 
számunkra egész életünkben fontos március 
tizenötödike. Hajtsuk hát meg a fejünket hős 
apáink-anyáink tettei előtt és gyűjtsünk erőt 
valamennyien, hogy az ő szellemükhöz mél-
tóan tudjuk élni életünket.

Kovács Tamás polgármester

Kedves Mélykútiak!

Mélykút Város Önkormányzata 
Tisztelettel meghívja Önt és kedves családját

2015. március 15-én 10.00 órakor az

1848-49-ES 
FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC  

tiszteletére rendezett
ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉSRE

Program:
09.00 Ünnepi szentmise
10.00 Ünnepi mûsor, koszorúzás a ’48-as 
emlékmûnél. Ünnepi beszédet mond: Kovács 
Tamás polgármester. Az ünnepi mûsorban 
közremûködnek a Színkópé Szinitanoda tanulói 
és a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával a 
Mélykúti Fúvószenekar 
ÜNNEPELJÜNK EGYÜTT!

KOVÁCS TAMÁS POLGÁRMESTER
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A civilszervezetek gyakorlatilag az élet 
minden területén jelen vannak.  A civilek 
egyesületeket, klubokat hoznak létre: így 
lehetőségük van az önszerveződésre, közös 
célok elérésére, embertársaink megsegítésére, 
hasonló problémák megoldására, a közösségi  
ügyekben való részvételre.

Mindannyian felelősek vagyunk szűkebb-  
tágabb környezetünkért. Ezért fontos az 
együttműködés erősítése, a szolidaritás  gya-
korlása, a szabadidő hasznos eltöltése, a vala-
hová tartozás tudata és a hasznosság érzése.

A civil önszerveződés formái településün-
kön: hagyományőrzés, faluszépítés, sporttevé-
kenység, környezetvédelem, szabadidő eltöl-
tése: kórus, zenekar, tánccsoport, horgászat, 
nyugdíjas klubok, karitatív tevékenység.

Február 5-én a mélykúti civilszervezetek 
képviselői összeültek a Csorba-házban, hogy 
elkészítsék a 2015-ös programtervet. Minden 
képviselő elmondta, hogy az adott évre mit 
terveznek, majd megpróbálták úgy egyeztet-
ni, hogy ne legyenek ütközések. Elhatározták, 
hogy negyedévente találkoznak, megbeszélik, 
miben tudják egymás programjait segíteni.

A MEGBESZÉLÉS NYOMÁN VÁROSUNK 2015. 
ÉVI RENDEZVÉNYTERVE A KÖVETKEZÔ:

A rendezvények helyszínei, rendezôi:
Január 3. Budai Kupa • Sportcsarnok • Sza-
badidős Sportegyesület
Február 7. Mindörökké Party • Művelődési 
ház • Egyházközség
Február 7. Vadászbál • Béke étterem • 
Vállalkozók, Lovasegyesület, Csergezán Pál 
Vadásztársaság
Február 8. Focitorna • Sportcsarnok
Február 14. Farsangi bál • Művelődési ház • 
Egyházközség
Február 14 -15. Bozsik Kupa • Sportcsarnok
Február 21. Iskolai Szülők nevelők bál • 
Művelődési ház • Szülői Munkaközösség
Március 7. Öregfiúk Felső-bácska Kupa • 
Sportcsarnok • Szabadidős Sportegyesület
Március 13. Kézműves foglalkozás • Könyvtár
Március 15. Városi ünnepség • ’48-as emlékmű
Március 18. Falugyűlés • Művelődési ház • 
Önkormányzat
Március 29. Nyusziváró kézműves • Művelő-
dési ház • NOE
Május 1. Parasztolimpia • Sportpálya melletti 
tér • Művelődési ház, Önkormányzat
Május 1.  Zarándoklat • Egyházközség
Május 2. Cigány majális • CKÖ
Május 2. Bazsarózsa túra • Mecsek • Rocken-
bauer Pál Természetjáró Egyesület
Május Esélyegyenlőségi Nap • Mozgáskorláto-
zottak Mélykúti Egyesülete

Május 9. LADA Találkozó
Május 17. Elsőáldozás
Május 23. Bérmálkozás
Május 31. Gyereknap • Műv.ház mögötti tér
Június 6. Vadász juniális • Lovaspálya • Cser-
gezán Pál Vadásztársaság
• Június 12.  Ballagás
Június 20.  Lóverseny • Lovaspálya • Lovas-
egyesület
Június 20. Szederinda Juniális • Lovaspálya • 
Szederinda Népzenei Egyesület
Június 27. Tánciskola • Művelôdési ház
Június 28. Juniális családi és gyereknap • Műv. 
ház mögötti tér • NOE
Július 4. Tánciskola • Művelôdési ház
Július 4. Csorba-házi Esték • Csorba-ház • 
Egyházközség
Július 6-11. Hittanos gyerek tábor • Egyház-
község
Július 11. Tánciskola • Művelôdési ház
Július 11. Csorba-házi Esték • Csorba-ház • 
Egyházközség
Július 13-18. Ifi hittanos tábor • Egyházkö-
zség
Július 18. Tánciskola • Művelôdési ház
Július 18. Csorba-házi Esték • Csorba-ház • 
Egyházközség
Július 20-24. Kézműves -olvasótábor • Műv. 
ház - strand • Könyvtár
Július 20-25. Öreg ifis tábor • Egyházközség
Július 25. Tánciskola • Művelôdési ház
Július 25. • Csorba-házi Esték • Csorba- ház 
• Egyházközség
Augusztus 1. Vizsgabál • Sportcsarnok
Augusztus 10-15. • Hittanos napközis tábor • 
Parókia • Egyházközség
Augusztus 16. Búcsú
Augusztus 20 – 23. • MÉLYKÚTI NAPOK
Augusztus 20. Városi ünnepség, megnyitó
Augusztus 21. Jubileumi Népzenei Találkozó • 
Szederinda Népzenei Egyesület
Augusztus 21-23. Lóverseny: Díjhajtás, Mara-
ton-, Akadályhajtás • Lovas pálya • Lovas-
egyesület
Augusztus 21. Mecsek túra • Rockenbauer Pál 
Természetjáró Egyesület
Augusztus 23. Bográcskirály választás • Lovas 
pálya • NOE
Szeptember 1. • Utca apostolok zarándoklata 
• Karitász
Szeptember 4. • Tanévnyitó Kölyök Party • 
Művelôdési ház ház
Szeptember 5. Nyugdíjas Találkozó • Művelô-
dési ház
Szeptember 19. Szüreti felvonulás • NOE
Lovasegyesület
Szeptember 26. Bál • Művelôdési ház
Szeptember 29. Szent Mihály napi vásáros • 
Művelôdési ház mögötti tér

Október 3. Vodicai zarándoklat • Egyházközség
Október 3. Gyaloglók Világnapja Túra • 
Rockenbauer Pál Természetjáró Egyesület
Október 4. Idősek Világnapja • Sportcsarnok • 
Önkormányzat
Október 10. Gamma GT. Lelkigyakorlat • 
Csorba-ház • Karitász
Október 10. Vadászbál (vidék)
Október 11. MME Kulturális Találkozó • Béke 
étterem • Mozgáskorlátozottak Mélykúti 
Egyesülete
Október 17. Asszonykórus Jubileumi Népzenei 
Találkozó • Művelôdési ház
Október 23. Városi ünnepség • ’56-os emlék-
mű • Önkormányzat
November 8-15. Hajdúszoboszlói gyógyüdülés 
• Mozgáskorlátozottak Mélykúti Egyesülete
November 11. Mártonnapi lampionos felvonu-
lás • Óvodák
November 21. Katalin bál • Művelôdési ház • 
Egyházközség
November 26-28. Madárkiállítás • Művelôdési 
ház • Díszmadártenyésztő Egyesület
November 29. Jubiláló házaspárok ünnepe • 
Egyházközség
December 4. Mikulás ünnepség • Művelôdési 
ház • CKÖ
December 6. Mikulás-futás • NOE
December 13. Kézműves foglalkozás • 
Művelôdési ház • NOE
December 13. Évzáró rendezvény • Béke 
étterem • Mozgáskorlátozottak Mélykúti 
Egyesülete
December 19. Évzáró rendezvény • Művelô-
désiház • Rockenbauer Pál Természetjáró 
Egyesület
December 18-20. Mindenki karácsonya • 
Béke Étterem • Önkormányzat, vállalkozók, 
iskola, óvoda, MINDENKI
December 24.  Magányosok karácsonya • 
Béke étterem • Egyházközség
December 30. Évzáró rendezvény • Könyvtár 
• Szederinda Népzenei Egyesület
December 31. Szilveszteri bál • Művelôdési 
ház • Egyházközség

Börcsökné Kiss Erzsébet

Civil Összefogás Fórum
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KIHELYEZETT ÜGYFÉLFOGA-
DÁSOK JÁNOSHALMÁN
A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal János-
halmi Járási Hivatalának kihelyezett ügyfélfo-
gadásai:
FÖLDHIVATALI ÜGYFÉLFOGADÁS: 
minden szerdán 8-12 óra között
NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ÜGYFÉLFOGADÁS: 
minden hónap második péntekén 8-12 óra 
között (legközelebb március 13-án)
FOGYASZTÓVÉDELMI ÜGYFÉLFOGADÁS: 
minden hónap első hétfőjén 9-12 óra között.

Az ügyfeleket mindhárom ügyfélfogadás 
esetében Jánoshalmán a Béke tér 1. sz. alatt a 
18. sz. irodában várják az ügyintézők.

BKMKH Jánoshalmi Járási Hivatala

Vannak, akik szívesen tá-
jékozódnak reklámok útján. 
Ők szórólapokat, reklámúj-
ságokat, e-mailben kapott 
hírleveleket böngészve szé-
lesítik látókörüket az áruk, 
szolgáltatások választéka, 
ára, fellelhetősége vonatko-
zásában, keresik a legked-
vezőbb ajánlatot egy-egy 
termék vagy szolgáltatás megvásárlására. 
Azonban megeshet, hogy a reklámok csak 
ideig-óráig jelentenek segítséget, majd mi-
után feliratkoztunk jónéhány hírlevélre, el-
érhetőségünkhöz különféle adatbázisokból 
hozzájutva kapunk hozzá pár további reklám-
küldeményt, azt vesszük észre, hogy postalá-
dánkat, e-mail fiókunkat felnyitva a beáramló 
reklám dömping már nagyobb káoszt, mint 
átláthatóságot okoz.

Már nem látjuk a fától az erdőt, és szaba-
dulnánk az egész zűrzavarból. Még rosszabb, 
ha nemcsak szabadidős tevékenységünket za-
varja meg ez a jelenség, de egyes munkahelyi 
folyamatokat is átláthatatlanná tesz az elektro-
nikusan érkező reklámáradat. Mit tehetünk a 
kialakult helyzet orvoslása érdekében és mit 
kell tudnunk a promóciós reklámok korláto-
zási, leiratkozási lehetőségeiről?

Első körben a legfontosabb tény, hogy a 
gazdasági reklámtörvény értelmében, reklám 
természetes személynek, mint reklám cím-
zettjének közvetlen megkeresése módszerével 
– így különösen elektronikus levelezés vagy 
más egyéni kommunikációs eszköz útján – ki-
zárólag akkor közölhető, ha ahhoz a reklám 
címzettje előzetesen egyértelműen és kifeje-
zetten hozzájárult. A hozzájáruló nyilatkozat 
bármely módon tehető, amely tartalmazza a 
nyilatkozó nevét, illetve – amennyiben a rek-
lám csak meghatározott életkorú személyek 
számára közölhető – születési helyét és idejét, 
azoknak a személyes adatoknak a körét, ame-
lyek kezeléséhez a nyilatkozó hozzájárul, vala-
mint a hozzájárulás önkéntes és a megfelelő 
tájékoztatás birtokában történő kifejezését.

A nyilvántartásban rögzített adat harmadik 
fél számára kizárólag az érintett személy elő-

zetes hozzájárulásával adható 
át. A hozzájáruló nyilatko-
zat bármikor korlátozás és 
indokolás nélkül, ingyenesen 
visszavonható. Ebben az eset-
ben a nyilatkozó minden sze-
mélyes adatát a nyilvántar-
tásból haladéktalanul törölni 
kell, és részére reklám a to-
vábbiakban nem közölhető!

Címzett reklámküldemény természetes 
személy, mint a reklám címzettje részére köz-
vetlen üzletszerzés útján a címzett előzetes 
és kifejezett hozzájárulásának hiányában is 
küldhető, a reklámozó és a reklámszolgáltató 
azonban köteles biztosítani, hogy a reklám 
címzettje a reklám küldését bármikor in-
gyenesen és korlátozás nélkül megtilthassa. 
Megtiltás esetén az érintett személy részére 
reklám közvetlen üzletszerzés útján a továb-
biakban nem küldhető!

A visszavonó nyilatkozat megtételére, il-
letve a reklám küldésének megtiltására mind 
postai úton, mind pedig elektronikus levél 
útján lehetőséget kell biztosítani úgy, hogy 
a nyilatkozatot tevő személy egyértelműen 
azonosítható legyen. Ekkor egyértelműen és 
szembetűnően tájékoztatni kell a címzettet 
arról a címről és egyéb elérhetőségről, ahol a 
hozzájáruló nyilatkozat visszavonható, illetve 
a reklám küldésének megtiltása iránti igényét 
bejelentheti.

Továbbá a 2009. október 1-jét követően 
első alkalommal küldött reklámküldemény-
nek tartalmaznia kell a lemondást lehetővé 
tevő, postai úton címzett, térítésmentesen 
feladható és könyvelt küldeményként, igazol-
ható módon kézbesített válaszlevelet.

A fentiek elmulasztása kapcsán tapasztalt 
szabálytalanság tekintetében a Nemzeti Mé-
dia- és Hírközlési Hatóság (1133 Budapest, 
Visegrádi u. 106.) rendelkezik hatáskörrel, 
azonban ennek kivizsgálására a Hatóság felé 
benyújtott, egyéni érdeksérelmet megfogal-
mazó, kifejezett erre irányuló kérelem be-
nyújtásával van lehetőség.

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

Fogyasztóvédelmi Felügyelôsége

Promóciós reklámok
korlátozási, leiratkozási lehetôségei!

Nônapi köszöntô
Mi a nő nekünk? Az egész világ maga, a 
szüntelen változás, / Az anya, akinek testén 
át e világba léptünk, az első és végtelen 
önfeláldozás. / Ő őrzi első lépteink, törli le 
könnyeink, testéből etet, szeretetéből nevel, 
/ Mindig megbocsát, ha kell és soha nem 
enged el, ő a fény, a meleg és minden ami 
jó, / semmihez sem fogható és semmivel 
sem pótolható. 

Ahogy tudatunk lassan a világra nyílik, ő 
maga is átalakul, megváltozik. / Előbb éteri 
szépség, ideál, trubadúrok álma, költők 
ihletője, szerelem és őrület forrása, / Majd 
társunk a jóban és rosszban, életünk néma 
napszámosa, / Vetett ágy, vasalt ing, étel és 
ital, kedvesség, szerelem, a test gyönyöre, az 
apokalipszis kínja és a mennyország ígérete. 

Mindez ő, egy személyben, lelkünk másik 
fele, aki értünk létezik és mi őérte. / Köszön-
töm hát őket, a nőket, kívánom nekik mind-
azt a szépet, amit érettünk ma és minden 
nap önként megtesznek. (Szalai Pál)

Kovács Tamás polgármester

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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A részarány földkiadás során keletkezett 
osztatlan közös tulajdon megszüntetésének 
részletes szabályairól szóló 374/2014. (XII. 31.) 
Korm. rendelet (Továbbiakban: Korm. rende-
let) alapján a Bácsalmási Járási Földhivatal az 
alábbiakról tájékoztatja Tisztelt Ügyfeleit: 

A földrendező és földkiadó bizottságokról 
szóló 1993. évi II. törvény rendelkezik arról, 
hogy amennyiben a földkiadási eljárás eredmé-
nyeként létrejött osztatlan közös tulajdon tulaj-
donostársait megillető tulajdoni hányadokat az 
ingatlan-nyilvántartásba jogerősen bejegyezték, 
bármely tulajdonostárs kezdeményezheti az 
ingatlan megosztását, hogy saját tulajdoni há-
nyadát önálló ingatlanként kaphassa meg. Az 
önálló ingatlan kialakítása iránti kérelmet jog-
vesztő határidővel, 2012. június 1-jéig lehetett 
benyújtani az ingatlanügyi hatósághoz.

A Korm. rendelet alapján a megosztási el-
járásokat a tájékoztatóban közzétett települési 
sorrend szerint kell lefolytatni. 

A Korm. rendelet 3. §. (2) bekezdés a) pont-
ja úgy rendelkezik, hogy a járási földhivatalok 
illetékességi területének változásával érintett 
településeket a meglévő sorrendbe – sorszám 
szerinti helyükre – kell beilleszteni, míg a (3) 
bekezdése szerint az új sorrendről a járási 
földhivatalnak tájékoztatót kell közzé tennie.

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 
a mellékelt,  Korm. rendelet 1. §. (2) bekez-
désében foglaltak szerint közzé tett sorrend a 
2005-ben megállapított sorrendet nem érinti, 
a hivatalunkhoz átcsatolt települések kerültek 
beillesztésre 63/2005. (IV.8.) Korm. rendelet 
alapján sorsolással megállapított sorrendbe. 

A Kormány szándéka szerint ebben a vá-
lasztási ciklusban az egész ország területén 
megszünteti az osztatlan közös tulajdonokat. 
Arról, hogy az illetékességi területünk milyen 
ütemezésben kerül sorra, még nincs infor-
mációnk.

Kulesevics Jánosné hivatalvezetô

A RÉSZARÁNY FÖLDKIADÁS SORÁN KELETKEZETT 
OSZTATLAN KÖZÖS TULAJDONOK MEGSZÜNTETÉSÉRÔL

Tisztelt Ügyfeleink! A fentieknél részletesebb tájékoztatás megtalálható a BKMKH Jánoshalmi 
Járási Hivatalának honlapján: http://bkmkh.hu/janoshalmi_jarasi_hivatal/jarasi_hirek/

Bodroginé dr. Mikó Zsuzsanna hivatalvezetô

2013. január 1-től  minden járásban meg-
alakultak a Helyi Védelmi Bizottságok,  így Já-
noshalmán is. Elnökük a Honvédelmi törvény 
alapján a Járási Hivatal vezetője, akinek ka-
tasztrófavédelmi és honvédelmi elnökhelyet-
tese van, ők szakemberek a saját területükön 
és nem a Járási Hivatal állományába tartoz-
nak, csak szükség esetén segítik a munkát.

A Helyi Védelmi Bizottság legfontosabb 
feladatai: A jánoshalmi járás területén ( Já-
noshalma, Mélykút, Borota, Kéleshalom, Rém 
települések ) irányítja és összehangolja a 
honvédelmi felkészítés és a katasztrófák el-
leni védekezés feladatainak végrehajtását. 
Részletes munkáját a katasztrófavédelemre és 
a honvédelemre vonatkozó jogszabályok vala-
mint a saját Szervezeti és Működési  Rendje 
tartalmazzák, tevékenységét a Kecskeméten 
működő Megyei Védelmi Bizottság irányítja. 
A HVB megalakulása óta rendszeresen ülé-
sezett, országos honvédelmi és katasztrófa 
védelmi gyakorlatokban vett részt.  Az ülé-
seken részt vesznek a járás polgármesterei, 
önkormányzatok képviselői is. 

A járás önkormányzatai a saját közigazga-
tási területükön továbbra is ellátják a kataszt-
rófa védelmi feladatokat. 

A Helyi Védelmi Bizottságnak 3 mun-
kacsoportja alakult: a honvédelmi munka-
csoport, a katasztrófavédelmi munkacsoport 
(tagjai a települések delegáltjai) és a vezetést 
támogató munkacsoport

A Bizottság legutóbbi ülésére 2014. de-
cember 9-én került sor, ahol Bodroginé dr. 
Mikó Zsuzsanna elnök a Helyi Védelmi Bi-
zottság előző év munkájáról szóló beszámolót 
adott elő, ezt követően Dudás Sándortól 
tájékoztatást hallottak a jelenlévők a Magyar 
Közút Nonprofit Zrt. téli út üzemeltetéséről a 
Jánoshalmi Járás területén. Három katasztrófa 
védelemmel kapcsolatos előadás is elhang-

zott: Beszámoló a rendkívüli téli időjárásra 
való felkészülésről, Tájékoztató a katasztrófa-
védelmi közösségi szolgálat helyzetéről vala-
mint az Önkéntes és köteles polgári védelmi 
szervezetek felkészítése című. Mindhárom 
napirend esetében előadó volt Kiss Zoltán tű. 
alezredes a HVB katasztrófavédelmi elnök-
helyettese. 

A Vízelvezető rendszerek, befogadó csa-
tornák állapotáról Röckl Miklós az ADUVIZIG 
képviselője adott tájékoztatást, míg a jános-
halmi járást érintő állategészségügyi helyzetet 
Dr. Vass István állatorvos ismertette. 

   BKMKH Jánoshalmi Járási Hivatala

Ülésezett a Helyi Védelmi Bizottság

TÖRTÉNELMI JÁTSZÓHÁZ ÉS 
KÉZMÛVES FOGLALKOZÁS
Szeretettel várunk mindenkit, gyermeket, 
szülőt, nagyszülőt 0–99 éves korig a 2015. 
március 13-án 14.00 órakor kezdődő történel-
mi játszóházba és kézműves foglalkozásra a 
Fenyő Miksa Könyvtárba.
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JÁNOSHALMA–MÉLYKÚT IVÓVÍZMINÔSÉG-JAVÍTÓ 
PROJEKT
Sajtóközleményünk célja, hogy tájékoztassuk a 
Város Lakosságát a projekt keretében a Mélykúton 
megvalósult feladatokról. 
A hálózatrekonstrukció keretében 472 fm KPE D90 
ivóvízvezeték és 653 fm KPE D110 ivóvízvezeték cseréje 
történt meg. Továbbá a vízvezeték csere során 59 db házi 
bekötés csere történt. A vízhálózat rekonstrukció keretében 
228 db házi bekötés csere valósult meg. Beépítésre kerül 6 db tűz-
csap és 48 db tolózár. Megtörtént a teljes vízhálózat szivacslövedékes mechanikai tisztítása is.

A víztorony felújítása keretében a következő munkák kerültek megvalósításra. A víztorony 
víztér belső felületének állványozása speciális állványzattal, a felület homokszórásos tisztítása 
és festése DUNAPLASZT URETAL – TIXOTROP bevonatrendszerrel. Pótlásra került a víztéri 
ajtó. A gömbtartály külső felület állványozása speciális körállvány telepítésével 38 méter ma-
gasságban, amely segítésével sor került a felület pop – szegecseléses megerősítése a tartály felső 
részén. A csőoszlop külső felület állványozása speciális állványzat telepítésével, amely a felület 
tisztításához volt szükséges, a felület háromrétegű festésére is sor került Waschprimer – alapozó 
– SPEEDLACK zománc világosszürke színben. Elvégezésre kerültek a víztorony feszítőműveinek 
karbantartása, zsírozása, kötélfeszesség függőlegesség ellenőrzése, a húzónyílások tömítése, az 
oszlopvilágítás helyreállítása. A torony jelenlegi elektromos hálózatának felújítására is sor került 
a megfelelő IP-védettséggel, továbbá a meglévő szintvezérlés cseréje az új technológiához 
történő csatlakoztatással.  A jelenlegi a villámvédelmi rendszer felülvizsgálása is megvalósult. 
Az új vízkezelő gépház építése keretében mélyszinti vasbeton iszapülepítő ikermedence került 
megépítésre, telepítésre került 2 db 50 m3-es tisztavizes puffertározó és 1 db új víztermelő kút 
építése is megtörtént. Vízkezelési technológia telepítése keretében a következő berendezések 
kerültek beépítésre ózongenerátor és meghajtó kompresszor, 1 db reakció tartály hajtóvíz szi-
vattyúval, 5 db mechanikus szűrőtartály, 4 db aktív szenes adszorber.

A munkálatok készültsége meghaladja a 85 %-ot, a vízkezelő berendezések próbaüzemi 
indítása várhatóan heteken belül megkezdődik.
Köszönjük a lakosság és a felhasználók türelmét és a hátralévô idôre kérjük további megértésüket.

A KÖTELEZÔ GÉPJÁRMÛ 
FELELÔSSÉGBIZTOSÍTÁSOK 
Tisztelt gépjármû tulajdonosok, üzembentartók! 
Odafigyeléssel elkerülhetô a kellemetlenség! 
Felhívjuk a figyelmüket, hogy a kötelező 
gépjármű felelősségbiztosítások megkötése-
kor fordítsanak fokozott figyelmet a biztosí-
tási kötvényre kerülő személyes adataik és a 
jármű adatainak ellenőrzésére. 

Amennyiben elírás miatt téves adatok ke-
rülnek a biztosítási ajánlatra vagy a kötvényre, 
a kötvénynyilvántartás nem egyezik a jármű-
nyilvántartással.

A külföldről behozott járművek a bizto-
sítás megkötésekor még nem rendelkeznek 
magyar rendszámmal, ezért nagyon fontos, 
hogy a forgalomba helyezést követően fel-
tétlenül tájékoztassák biztosítójukat az új 
rendszámról.

Fentiek következtében fordulhat elő, hogy 
a kötvénynyilvántartó szerv kimutatása szerint 
a gépjárműre nincs érvényes biztosítási fede-
zet, amelyről az Okmányiroda értesítést kap 
és köteles eljárni az országos nyilvántartás 
szerint kötelező biztosítással nem rendelkező 
gépjármű tulajdonossal szemben. 

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Jánoshalmi Járási Hivatala 

A rózsaszín plasztikkártya, az új típusú 
vezetői engedély egyidejűleg két funkciót 
tölt be. Nemcsak járművezetésre jogosít, ha-
nem belföldön a személyazonosságunkat is 
igazolhatjuk vele. A vezetői engedély tíz évig 
igazolhatja a személyazonosságunkat, ugyan-
akkor lehet, hogy vezetői engedélyként csak 
rövidebb ideig érvényes

Ki kaphat vezetôi engedélyt? Vezetői enge-
délyt az a személy kaphat, aki megfelel az 
egészségi, a pályaalkalmassági, a képzési és 
vizsgáztatási előírásoknak, közlekedésbizton-
sági szempontból nem minősül alkalmat-
lannak, valamint akinek a szokásos tartóz-
kodási helye Magyarország területén van. 
Nem magyar állampolgár is kaphat vezetői 
engedélyt, amennyiben az engedély kiadá-
sát megelőző hat hónapban Magyarországon 
tartózkodott.

Hol igényelhetô vezetôi engedély? Vezetői 
engedély személyesen kérelmezhető bármely 
járási (fővárosi kerület) hivatalnál működő 

okmányirodában vagy kormányablaknál. Az 
igénylésnél be kell mutatni a személyazonos-
ság igazolására alkalmas érvényes okmányt, 
ami lehet személyazonosító igazolvány vagy 
útlevél. Be kell mutatni továbbá a lakcímigazol-
ványt, (külföldi állampolgár esetén a szokásos 
tartózkodási hely országát igazoló okmányt), 
a sikeres vizsga tényét tanúsító, közlekedé-
si hatóság által kiállított vizsgaigazolást. Az 
ügyintézéshez csatolni kell az egészségügyi 
alkalmassági véleményt, valamint a vezetői 
engedély kiállítása illetékének megfizetését 
tanúsító igazolást. Az ügyintézési határidő 21 
nap. Lehetőség van SMS vagy e-mail értesí-
tés kérésére az elkészült vezetői engedély 
postára adásának, illetve az okmányirodába 
érkezésének napjáról.

Költségek? Az eljárás illetéke 4000 forint. 
Amennyiben a kérelmező az öregségi nyug-
díjkorhatárt betöltötte, vagy az egészségügyi 
hatóság előírása alapján a vezetői engedély 
érvényessége 1 év vagy annál rövidebb idő-
tartam, akkor 1500 forint illetéket kell fizetni.

Érvényességi idô? A vezetési jogosultság 
igazolására az okmány hátoldalán a „11” 
rovat: az adott kategóriára vonatkozó vezetési 
jogosultság érvényessége lejáratának időpont-
jára vonatkozik. Az orvosi alkalmasság dönti 
el, hogy a vezetői engedélyünk meddig jogosít 
minket magára a vezetésre. Motorra vagy gép-
kocsira 40 éves korig 10, 60 éves korig 5, 70 
éves korig 3, afölött 2 évig tart az érvényesség. 
A személyazonosság igazolását az első olda-
lon a „4.b)” rovat melletti dátum jelzi.

Felhívjuk a figyelmet, hogy aki nem rendel-
kezik járművezetésre jogosító okmánnyal mi-
közben járművet vezet, 45 ezer forintos hely-
színi vagy 90 ezres pénzbírságra számíthat.

Tudta-e, hogy… ? Elektronikus értesítést 
kapnak kártyaformátumú vezetői engedélyük 
érvényességének lejártáról az Ügyfélkapuval 
rendelkező polgárok. A figyelmeztető e-mailt 
három alkalommal, az érvényességi idő lejárta 
előtt két hónappal, majd egy hónappal, végül 
a lejárat napján kapják meg.

BKMKH Jánoshalmi Járási Hivatala

Bemutatkozik a vezetôi engedély
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A Mozgáskorlátozottak Jánoshalmi Egye-
sülete 2015. január 27. napjára szervezte a 
Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Bács-Kis-
kun Megyei Tanácsának soros ülését János-
halmán az Imre Zoltán Művelődési Központ-
ban, melyre meghívást kapott a Bács-Kiskun 
Megyei Kormányhivatal Jánoshalmi Járási 
Hivatala. A rendezvényen jelen volt Bányai 
Gábor országgyűlési képviselő, Szakály Jó-
zsef MEOSZ főtitkár, Szakáll István MEOSZ 
vezetőségi tag, a dél-Bács-Kiskun Megyei 
Mozgáskorlátozottak Egyesületének elnöke, 
Juhász Anikó a Jánoshalmi Polgármesteri Hi-
vatal osztályvezetője, továbbá a Kiskőrösi, 
Kiskunhalasi, Mélykúti, Bajai, Kalocsai, Kecs-
keméti, Jánoshalmi, Kunbajai Mozgáskorláto-
zottak Egyesületeinek elnökei és vezetőségi 
tagjai. Gundáné Török Terézia elnök először 
felkérte Farkas Margit hivatalvezető-helyettest 
előadásának megtartására.

Farkas Margit bemutatta a BKMKH Já-
noshalmi Járási Hivatal szervezeti felépítését, 
feladat- és hatáskörét. A Járási Hivatal által 
2013. óta megrendezett lakossági fórumo-
kat, különböző rendezvényeket ismertette a 
résztvevőkkel.

Ezt követően Kopcsekné dr. Dora Éva ható-
sági osztályvezető tájékoztatta a jelenlevőket a 
Járási Hivatalhoz tartozó szociális ellátásokról, 

az igénylés módjáról, feltételeiről, valamint a 
március 1-jétől várható változásokról.

Ezután a rendezvény meghívottai meg-
vitatták a fogyatékosokat érintő változásokat 
és a 2015. évi feladatokat. A Hivatalunkról 
szóló tájékoztató megtartására való felkérés-

nek nagy örömmel tettünk eleget. A hallga-
tóság az előadók által bepillantást kaphatott a 
BKMKH Jánoshalmi Járási Hivatala életére és 
ott folyó munkára.

 Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

 Jánoshalmi Járási Hivatala

Bemutatkozott a Jánoshalmi Járási Hivatal a Mozgáskorlátozottak
Egyesületeinek Bács-Kiskun Megyei Tanácsának soros ülésén

A járási hivatal kezdeményezésére február 
5-én a Start mintaprogramokat lebonyolító 
önkormányzatok illetve szervezetek vezetői 

tanácskoztak arról, hogy a Belügyminisztérium 
felé engedélyezésre benyújtott projektek vég-
rehajtása során hogyan működhetnek együtt. 

Bodroginé dr. Mikó Zsuzsanna hivatalve-
zető köszöntötte a tanácskozáson megjelen-
teket, akik összefoglaló tájékoztatót hallhattak 
a tervezett Start mintaprogramok végrehajtása 
során betartandó szabályokról. 

A járási önkormányzatok tizenhat programot 
terveztek 395 millió forint összegben, amelyben 
311 fő helyi lakosnak kívánnak munkát bizto-
sítani március 1-től. 2015 évben a tervezhető 
közvetlen költségek – 15 fő felett induló prog-
ram esetén – nem fedezik a felmerülő költsé-
geket, így az önkormányzatoknak saját erőt is 
biztosítani kell – emlékeztetett a munkaügyi 
kirendeltség vezetője, majd szót ejtett a 2015 
évi változásokról és erről írásos tájékoztatót is 
átnyújtott. 

Az Önkormányzatok által feltett kérdésekre 
a munkaügyi kirendeltség vezetője ott hely-
ben illetve később írásban válaszolt. 

A tanácskozást a megjelentek hasznosnak 
ítélték. 

BKMKH Jánoshalmi Járási Hivatala

Polgármesteri tanácskozás
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A Bács-Kiskun megye déli részén, Mélykút 
városának külterületén gazdálkodó Báics Ernő 
a mezei virágmagok termesztésében olyan 
egyedi gazdaságot épített fel, amellyel nemcsak 
hazánkban, de külföldön is elismerést szerzett. 
Szaktudása, közel ötven munkában eltöltött 
éve méltóvá teszi a díjazásra. A közel ötven 
éves pályafutása során mindig igyekezett a nö-
vényvédelmi, termesztési problémákkal hozzá 
fordulókat tanácsaival segíteni – a közelmúlt-
ban oktatóként tevékenyen részt vett a térség 
ilyen irányú hivatalos gazdaképzéseiben is. A 
főiskolai hallgatók aprómagtermelés gyakorlati 
képzésében való közel két évtizedes közremű-
ködése elismeréseként 2011-ben a Kecskeméti 
Kertészeti Főiskola címzetes főiskolai docens 
címet adományozta számára. A kollégákat, 
a diákokat, az érdeklődőket mindig szívesen 
fogadja a Mélykút-öregmajori birtokon.
 Szívbôl garatulálunk!

A Kertészet kategória gyôztese: Báics Ernô Antal 

Az év agrárembere

ANYAKÖNYVI HÍREK
SZÜLETTEK
2014. november: Kuris Dóra (an.: Kántor 
Viktória), Jámbor Máté Sándor (an.: Blezsán 
Rebeka), Boldizsár Elizabet (an.: Zombori 
Erika), Gömöri Ábel Imre (an.: Török Nóra)
2014. december: Márkó Kevin (an.: Jacsa 
Andrea), Burai András (an.: Burai Ágnes), 
Juhász Kristóf (an.: Bognár Edit), Szabó Gergő             
an.: Balla Viktória)
2015. január: Márta Szabolcs (an.: Tóth Gab-
riella) 
Meghaltak: Nagy-Apáti János élt 85 évet, 
Bélecki Józsefné Viszmeg Anna élt 88 évet, 
Doszpod Antal élt 77 évet, Bényi Józsefné 
Racsmány Etelkaélt   82 évet

 

LAKOSSÁGI FÓRUM
Tisztelt Lakosság!
 Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy Mély-
kút Város Önkormányzat Képviselő-testü-
lete az önkormányzat Szervei Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 5/2013.(IV.15.) 
önkormányzati számú rendelet 24. §-a értel-
mében 2015. március 18.  napján (szerdán) 17 
órai kezdettel lakossági fórumot hív össze a 
Művelődési Házba.
Napirend:
• Beszámoló az önkormányzat 2014. évi 
tevékenységéről. Előadó: Kovács Tamás pol-
gármester
• Tájékoztató a 2015. évi tervekről. Előadó: 
Kovács Tamás polgármester

ÜGYFÉLFOGADÁSI IDÔ 
VÁLTOZÁSA
Tisztelt Ügyfeleink!
A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal János-
halmi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kiren-
deltségének ügyfélfogadási ideje 2015. márci-
us 1-jétől megváltozik.
Ügyfélfogadási idô: 
hétfő:    8.00-12.00 és 13.00-17.00
kedd:  8.00-12.00
szerda:  8.00-12.00 és 13.00-16.00
péntek:  8.00-12.00

A változás oka: az új ügyfélfogadási idő 
2015. március 1-jétől megegyezik a Járási 
Hivatal többi szervezeti egységének (Gyámhi-
vatal, Okmányiroda) ügyfélfogadási idejével.

Ha a jármű tulajdonosa elhalálozik, a hagya-
téki eljárás lefolytatása során kerül átadásra 
az örökösök részére az örökhagyó hagyatéka. 
A közjegyző végzéssel határoz a hagyaték 
örökösök részére történő átadása tárgyában, 
ez a hagyatékadó végzés. A jelenleg hatályos, 
a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 
törvény értelmében a jogképesség a halállal 
szűnik meg.

Az okmányirodák és kormányablakok a 
járművön fennálló jogosultságokat okiratok 
alapján veszik nyilvántartásba, ezért a jogerős 
hagyatékátadó végzés szükséges a jármű tu-
lajdonjogának igazolásához. Az örökös vagy 
örökösök tulajdonjoga a tulajdonos halálának 
időpontjától kerül bejegyzésre a járműnyil-
vántartásba, de nem azonnal, hanem a ha-
gyatéki eljárás lefolytatását követően. 

Az átíráshoz szükséges: jogerős hagya-
tékátadó végzés 1 példánya • az örökös 
nevére szóló kötelező gépjármű-felelősség-
biztosítás megkötéséről szóló igazolás • sze-
mélyazonosításra szolgáló okmány • for-
galmi engedély, törzskönyv • az okmányok 
díja (az okmányirodában kapott csekken 
vagy bankkártyával kell befizetni). Amen-
nyiben a gépjármű már továbbértékesítésre 
került, azt is jelezni kell az okmányirodában: 
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal János-
halmi Járási Hivatala, Okmányirodai Osztály
6440 Jánoshalma, Béke tér 1.

A hagyatéki eljárások elhúzódhatnak, a nyil-
vántartásba vétel és a tulajdonos halála között 
hónapok is eltelhetnek, ezért javasoljuk, hogy 
a tulajdonos halálát jelentsék be külön a bizto-
sító társaságnál, illetve az adóhatóságnál is.   

MI A TEENDÔ GÉPJÁRMÛ ÖRÖKLÉSE ESETÉN?
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A Kiskunhalasi Református Kollégium Szilá-
dy Áron Gimnáziuma a 2014–2015-ös tanév-
ben megrendezte Földi János egykori rektora 
emlékére a természettudományos ismeretek 
komplex gyakorlati alkalmazását igénylő „TU-
DÓS REKTOR” Természettudományi Csapat-
versenyt. A 2014. november 5-én meghirde-
tett két fordulós versenyre 3-4. évfolyamosok 
is jelentkezhettek. A Szvetnik Joachim Álta-
lános Iskola is benevezett 4 lelkes csapattal. 
A verseny fő témája volt a víz előfordulása 
környezetünkben. Az első forduló a víz hal-
mazállapotára vonatkozó kreatív feladatokat 
tartalmazott kísérletekkel, fotók készítésével, 
kutattunk és érdekes adatokat gyűjtöttünk az 
interneten, meglátogattunk több természetvé-
delmi területet, azokról leíró fogalmazásokat 
készítettünk. A jelentkező 15 csapatból a 
döntőbe 8 került be. Mi mind a négy csapattal, 
vagyis 16 fővel bejutottunk. Nagyon sokat ké-
szültünk, mivel előzetes feladatot is kaptunk. 
Ezúttal is szeretnénk megköszönni a szülők-
nek a támogatást és a türelmet.

Január 16-án rendezték meg a döntőt a 
gimnázium laboratóriumában. Itt a diákok 
21. századi körülmények között végezhet-
tek kísérleteket a korszerű laboreszközökkel 
felszerelt oktatási helyszínen. A rendezvény 
főszervezője Gavlikné Kis Anita laborvezető 
volt, aki ismertette a verseny menetét, majd 
a döntőbe jutott nyolc négy fős csapat külön-
féle feladatokat oldott meg és kísérletezett. A 
tartalmas program végén eredményt hirdet-
tek, amire nagyon büszkék voltunk, hiszen 1., 

2, 4. és 5. helyezést értünk el. Íme a csapatok 
eredményei:
1. „Sasok”: Bori Patrik, Knapp Péter, Kovács 
Ádám, Szabó Levente
2.  „Derûs négyes”: Hurton Johanna, Kovács 
Nóra, Mikó Zsófia, Vigyinszki Nóra
4. „Cseppecskék”: Nagy Noel, Német Kriszti-
án, Szabó Napsugár, Tokodi Luca
5.  „ Felhôcske”: Csíkos Mónika, Erki Liliána, 
Ézsiás Péter, Tóth Alvin  

Kauz Erzsébet és Nagy Hajnalka  felkészítô tanítók

„Tudós rektor” természettudományi csapatverseny


