
Május az egyik legszebb hónap az évben, 
és nemcsak azért, mert a gyereknap május 
utolsó vasárnapjára esik, hanem azért is, mert 
május első vasárnapja az édesanyákról szól. 
Bizony fontos és egyáltalán nem véletlen a 
sorrend – vagyis hogy az anyák napja megelőzi 
a gyermeknapot –, hiszen az anyai szeretet és 
az anyai gondoskodás az egyik legfontosabb 
forrása a gyermeki örömöknek.

Május első vasárnapján én, mint gyermek, 
édesanyámra gondolok, neki mondok köszö-
netet. Mint polgármester azonban Önöknek, 
anyukáknak, nagymamáknak szeretnék köszö-
netet mondani azért, hogy nap mint nap csodát 
tesznek. Mit nevezek csodának?

A szív legmélyebb szeretetéből erőt merítve 
évtizedeken át gondoskodni valakiről, az cso-
da. Mi, ha nem csoda az, hogy kilenc hónapig 
a saját testében hordozza gyermekét, majd a 
legnagyobb fájdalmakat is elviselve világra 
hozza? Hogy akár hónapokig és évekig nem 
alszik egyben nyolc órát, de mindig készen áll 
rámosolyogni a gyerekére? Mi, ha nem csoda 

az, hogy a magatehetetlen, kiszolgáltatott új-
szülöttből az anya évek alatt embert farag, aki 
ráadásul hisztizik és szemtelen, ám az édesany-
ja így is végtelenül szereti? És tudjuk jól, hogy 
az édesanya minden fájdalom, küzdelem és 
nehézség dacára az utolsó leheletével is ki fog 
tartani gyermeke mellett. 

 Hogyan köszönhetjük meg méltóképpen 
ezt a csodát? Nos, gyermekként sehogy más-
hogy, mint azzal, hogy mindennap kimutatjuk 
édesanyánk iránt érzett szeretetünket. Ezt kell 
tennünk valamennyiünknek, hiszen ez az, ami 
édesanyáink számára a legnagyobb örömöt 
jelenti.

Jelentős egyházi ünnepre készülünk. Pün-
kösdkor a Szentlélek eljövetelét és az egyház 
születését ünnepeljük.

 Böjte Csaba egyszer úgy fogalmazott: 
Pünkösd azt is jelenti, hogy Isten vigasztalót 
küldött a világra. 

Elgondolkodtam, mit jelent számunkra a 
vigasz szó? Ha egy kisgyermek sír, édesanyja 
megöleli, az ölébe veszi, ringatja. Mindannyi-
unknak vannak emlékei gyermekkorunkból, 
amikor valaki megbántott, fájdalmat okozott. 
Ilyenkor mennyire jólesett, ha kaptunk egy 
fejsimogatást, egy együttérző szót vagy csak 
egy baráti kacsintást. Felnőve ugyanúgy fontos 
számunkra, hogy tetteinkről, eredményeinkről, 
illetve önnön magunkról kapjunk visszajelzé-
seket. Ha ezek a visszajelzések időnként nem 
annyira pozitívak, azokból épülhetünk, mert 
lehetőséget kapunk változni és változtatni. Ha 
pedig dicsérettel, elismeréssel illetnek minket, 

azt legtöbbször azoktól az 
emberektől kapjuk, akikkel 
nap mint nap találkozunk: 
szüleinktől, házastársunktól, gyerekeinktől, ro-
konoktól, barátoktól, ismerősöktől, akik itt él-
nek velünk vagy a közelünkben, a szomszédok, 
a földijeink, és környékbeliek. Ők alkotják éle-
tünk szűkebb és tágabb kapcsolati rendszerét, 
hozzájuk viszonyítunk, és általuk is alakulunk. 
És persze ott vannak még az ősök, felmenőink, 
akiktől szellemi-lelki örökségünket hozzuk

Ennyi minden áll rendelkezésünkre ahhoz, 
hogy mindig tudjuk, honnan indultunk és hová 
térhetünk vissza. Hogy aztán mihez kezdünk 
mindazzal a „hozott anyaggal”, amivel csa-
ládunk és kapcsolataink révén rendelkezünk, 
nagyrészt rajtunk múlik. Olyan ez, mintha kap-
nánk valamikor, életünk elején egy nagy halom 
minőségi faanyagot, amiről mi dönthetjük el, 
hogy eltüzeljük-e, vagy készítünk belőle egy 
csodálatos bútort. 

Ahogy Illyés Gyula fogalmazott: „A vidéki, 
aki a hazáról kezd beszélni, az előbb-utóbb 
a szülőföldre, a »szűkebb pátriára« lyukad 
ki: egy falura és legeslegvégül egy udvarra, 
onnan a konyhán át egy kétablakos szobára, 
amelyben anyja nyelvét megtanulta. Vagyis ön-
tudatlanul újraéli visszafelé egy szó történetét, 
ízleli az ősi pillanatot, amidőn a ház és haza 
egy dolgot jelentett.”

Kovács Tamás 
polgármester

KEDVES MÉLYKÚTIAK

Idôben igényeljen személyazonosító igazolványt gyermekének!
A köztudatban tévesen rögzült, miszerint 

csak 14. életévét betöltött magyar állampolgár 
rendelkezhet személyazonosító igazolvánnyal. 
Sok esetben meglepődve szembesülünk a 
ténnyel – amikor már csak pár nap maradt a 
régóta tervezett és várt nyaralásig, osztályki-
rándulásig -, hogy gyermekünk nem rendel-
kezik érvényes személyazonosításra alkalmas 
okmánnyal (személyazonosító igazolvány, 
útlevél). Sietve keressük fel az okmányiro-

dák vagy az okmányirodai feladatokat ellátó 
kormányablakok valamelyikét. Az ilyen és 
ehhez hasonló esetekben a személyazonosító 
igazolvány igénylésének lehetősége a legjobb 
megoldás, mert 14 éven aluliak számára 
ingyenes, ráadásul amennyiben gyermekünk 
nem rendelkezik érvényes okmánnyal ideig-
lenes igazolvány is kiállításra kerül, amely 30 
napig érvényes. 

Érdemes azonban tudni, hogy nem csupán 

az utazások alkalmával lehet szükségünk 
érvényes okmányra, - amennyiben az adott 
oktatási intézmény kéri – az iskolai beirat-
kozás alkalmával is be kell mutatnunk 
gyermekünk okmányát, így a kellemetlen-
ségek elkerülése érdekében érdemes időben 
ellenőrizni az okmányok érvényességét vagy 
annak hiányában mielőbb kezdeményezni az 
igénylését. 
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Egyesületi hírek  

Milyen okmányok szükségesek a kére-
lem benyújtásához?

• a gyermek érvényes, vagy egy éven belül 
lejárt állandó személyazonosító igazolványa 

vagy a személyazonosságát igazoló érvényes, 
vagy egy éven belül lejárt más érvényes ok-
mány (útlevél)

• a kiskorú ügyfél nevében eljáró törvé-
nyes képviselő saját személyazonosító iga-
zolványa, vagy személyazonosságát igazoló 
egyéb érvényes okmány (útlevél, kártya for-
mátumú vezetői engedély) 

Tudta-e, hogy…? a kérelemhez nem kell 
benyújtani a születési anyakönyvi kivonatot, 
ha a születést Magyarországon anyakönyvez-
ték? 

Szeretettel várjuk az Okmányirodában Já-
noshalma, Béke tér 1. sz. alatt. 

Ügyfélfogadási idő: 
Hétfő   
de. 8,00 - 12-ig  du. 13-17,00 óráig
Kedd
de. 8,00-12-ig
Szerda 
de. 8,00– 12-ig  du. 13-16 óráig
Csütörtök
Nincs ügyfélfogadás 
Péntek
de. 8,00- 12 óráig

Jánoshalma, 2015-03-25. 

BKMKH Jánoshalmi Járási Hivatala 

A Mozgáskorlátozot-
tak Mélykúti Egyesülete 
tájékoztatója

SZJA 1%
Köszönetet mon-

dunk mindazoknak, 
akik az elmúlt években 

személyi jövedelemadójuk 1%-át egyesüle-
tünknek ajánlották fel. További munkájukhoz 
sok sikert, jó erőt és egészséget kívánunk! 
Továbbra is kérjük adófizető tagtársainkat, 
családtagjaikat és mindazon személyeket, 
akik szeretnék támogatni egyesületünk köz-
hasznú tevékenységét, ajánlják fel személyi 
jövedelemadójuk 1%-át közhasznú szerveze-
tünknek. Köszönjük!

Adószámunk: 18343438-1-03 

gyógymasszírozás
Tájékoztatjuk tagtársainkat és az érdeklő-

dőket, hogy a gyógymasszírozás 2015. április 
1-től újból folytatódik. Időpont egyeztetés 
személyesen, vagy a 06-20/405-1876 telefon-
számon lehetséges.

gyógyászati segédeszköz adományok
Értesítjük tagtársainkat, hogy Balogh Lász-

ló vállalkozó és testvére Balogh Zsuzsanna, 
használt gyógyászati segédeszközöket ajánlott 
fel ingyenesen, rászoruló személyek részére. 
(kerekes járókeretek, szobai kerekesszékek, 
WC székek) Ez irányú igényeiket ügyfélfoga-
dási időben várjuk egyesületi irodánkban.

Hajdúszoboszlói gyógyüdülés
Szeretettel hívjuk tagtársainkat és a kívül-

álló személyeket is a hagyományos hajdúszo-
boszlói gyógyüdülésre. Időpontja: 2015. no-
vember 8-15-ig. (8 nap 7 éjszaka, félpanziós 
ellátással) Költség tagok részére: 44500 Ft + 
IFA + útiköltség. Kívülállók részére: 49000 Ft 
+ IFA + útiköltség. A csoportos gyógyüdülés 
teljes időtartama alatt (7 éjszaka) jelenlévők 
közül – sorsolással - egy fő részére a Hőforrás 
Gyógyszálló visszatéríti az üdülés alapössze-
gét. Jelentkezéseket május 28-ig várjuk 10000 
Ft előleg befizetésével.

A mórahalmi Szent Erzsébet Gyógyfür-
dőben 

– érvényes egyesületi tagkönyv felmutatása 
mellett – 10 alkalomra szóló kedvezményes 
bérlet váltható 8.500.- forintért, melyet hat 
hónap alatt lehet felhasználni egyéni oda-

utazással.
Tagdíjakról
Egyesületünk vezetősége köszönettel tar-

tozik mindazon tagtársaknak, akik rendszeres 
tagdíjfizetéssel is segítik egyesületünk bizton-
ságos működését. A 2015. évi tagdíj összege: 
1200 Ft/év, tagkönyv: 300.- Ft/db (egysze-
ri költség új belépőknél), melyet egyesületi 
irodánkban kérjük befizetni ügyfélfogadási 
időben.

úJ E-MAIL CÍM!
Egyesületünk e-mail címe megváltozott. Új 

cím: mkmelykut@gmail.com 

Elérhetőségeink
6449 Mélykút, Petőfi tér 17.

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

Mélykútiak figyelem!

Lakosság segítő csoport kezdte meg munkáját, 
Mélykúton a Templom u. 12. szám alatt. 

Nem tud eligazodni a villany, gáz víz, szemétszállítás, vagy egyéb szol-
gáltatói számlákon, papírokon? 
Nehezen értelmezi mit is kell tenni, hogyan és mi módon intézze az 
ügyeit a szolgáltatóknál? 
Elektronikus ügyintézésre van lehetőség és nem ért hozzá ? 

Bármilyen kérdése, problémája van, kérem, keresse a Lakosság 
segítő csoportot a Templom u. 12-ben.

Eboltás ütemterve Mélykúton
Polgármesteri Hivatal udvarában 
  2015. 05. 12-én 8.00-10.00 és 16.00-18.00
Polgármesteri Hivatal udvarában 
  2015. 05. 13.-án 8.00-10.00 és 16.00-18.00
Mélykút Öregmajor Klub előtt  
  2015. 05. 14. –én 8.00-9.00
Mélykút Nagytorma daráló előtt   
  2015. 05. 14.-én    17.00-18.00
Mélykút Polgármesteri Hivatal udvara  
  2015. 05. 28.-án  8.00-9.00 és 17.00-18.00
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1945. január 27-én szabadult fel az au-
schwitz-birkenaui náci koncentrációs tábor, 
amelyben addigra több mint egymillió férfi, 
nő és gyermek vesztette életét.  Martin 
Schulz, az EP elnök szavait idézem: „Túl 
sokan hagyták, hogy teret nyerjen a gyű-
lölet, túl sokan néztek félre, túl sokan 
maradtak csendben. Nem engedhetjük, 
hogy ilyen még egyszer megtörténjen.”

1944. április 16-án kezdődött meg a ma-
gyarországi zsidók gettókba tömörítése. Az 
ezt követő hónapok során több mint 400 000 
zsidót zártak gyűjtőtáborokba, majd hurcol-
tak el Magyarországról Auschwitz-Birkenau-
ba. Később a nemzetiszocialista rendszer más 
csoportokat is üldözött vagy próbált megsem-
misíteni, így a romákat, a fogyatékkal élőket, 
a homoszexuálisokat és a rendszer politikai 
ellenségeit.

Magyarországot 1944. március 19-én meg-
szállta a német hadsereg, ezzel együtt hazánk-
ba érkezett az úgynevezett különleges bevetési 
egység (Sondereinsatzkommando – SEK) is, 
melynek feladata az ország „zsidótlanítása” 
volt. A SEK vezetésével a holokauszt fő szer-
vezőjét, Adolf Eichmann SS-alezredest bízták 
meg, aki a Birodalmi Biztonsági Főhivatal 
deportálási ügyekben egész Európára kiterje-
dő hatáskörrel rendelkező zsidóügyi részlegét 
vezette.

Július elejére több mint százhetven gettó-
ban 437 000 zsidót zsúfoltak össze. A népirtás 
második szakasza, a többheti gettóban való 
szenvedés és embertelen körülmények közötti 
fogva tartás után a Nyíregyházával és Márama-
rosszigettel együtt egész Kárpátalját magába 
foglaló VIII. kassai csendőrkerületből történő 
deportálásokkal kezdődött meg, május máso-
dik felétől.

Hivatalos adatok szerint május 15. és júni-
us 7. között Kárpátaljáról, majd Északkelet-
Magyarországról és Észak-Erdélyből (VIII–X. 
csendőrkerület) naponta átlagosan négy, ösz-
szesen 92 szerelvény haladt át Kassán, az 
Auschwitzba vezető vasútvonal csomópontján 
Lengyelország felé. Egy-egy vonat 45 vagon-

ból állt, mindegyikben átlagosan 70 embert 
préseltek össze poggyásszal együtt. A súlyosan 
beteg zsidók és hozzátartozóik az utolsó cso-
portokba kerültek. Az út a lengyelországi ha-
láltáborokba – szörnyű higiéniai körülmények 
között, étlen-szomjan – több napig tartott. Jó 
néhányan nem bírták ki a megpróbáltatáso-
kat, s még útközben meghaltak. A kiszállított 
zsidók mintegy harmadát minősítették mun-
kaképesnek, a többieket megérkezésük után 
elgázosították, holttestüket a krematóriumok-
ban elégették.

Gyászolunk, az év minden napján, min-
den percében halottaink miatt. Emlékezünk, 
amikor megpillantjuk azokat az épületeket 
Mélykúton, amelyek egykori lakóit (nők és 
gyermekeik, erős férfiak és gyenge nagyapák) 
az esztelen gyűlölet miatt elégettek, agyon-
vertek. 

Szóljunk értük az egyik legősibb imánk 
a GYÁSZOLÓK KÁDISA, amely a Teremtő  
nagyságát, mindenhatóságát és könyörületes-
ségét fejezi ki

Jiszgádál vöjiszkádás sömé rábó! [A kö-
zösség: Omén!] Böolmó di vró chiruszé vö-
jámlich málchuszé, Böchájéchajn uvjajmé-
chajn uvöchájé döchol bész Jiszróél, báágóló 
uvizmán kórív vöimru omén! [A közösség: 
Omén! Jöhé sömé rábó mövórách löólám 
ulöolmé olmájó. Jiszbórách...] Jöhé sömé rábó 
mövórách löólám ulöolmé olmájó. Jiszbórách, 
vöjistábách, vöjiszpóár, vöjiszrajmám, vöjisz-
nászé, vöjiszhádár, vöjiszhále, vöjiszhállol sö-
mé dökudsó - brich hu [A közösség: Brich hu!] 

löéló min kol birchószó vösirószó, tusböchó-
szó vönechemószó, dáámiron böolmó vöimru 
omén! [A közösség: Omén!] Jöhé slómó rábó 
min sömájó vöchájim olénu vöál kol Jiszróél 
vöimru omén! [A közösség: Omén!] Ajsze 
sólajm bimrajmov, hu jáásze sólajm olénu 
vöál kol Jiszróél, vöimru omén! [A közösség: 
Omén!]

Cvi Meir ben Slomo verse:
Testvér, kit egykor elküld hozzánk egy messze 
föld,
Élő testvér, kit eljössz, hogy sírunk megjelöld,
De sírunk nincs, csupán nevünk őrzi e tábla,
Testvér, mire gondolsz előtte állva.

Látod a magányos, agyontiport szívet,
Szánó tekintetet rá senki sem vetett.

Látod-e, mondd, a gázban fuldokló kisdedet,
Kit féltő gonddal anyja ölében rejteget.

Látod a holt anya mellett hogy áll a gyermek,
S bénuló szíve a halál szemébe dermed.

Látod-e azt, ki árva önnön sírjába néz
A szív alél, de gépként, parancsra jár a kéz.

Látod-e azt, ki élt még, hogy rázuhant a hant
Vergődik még, de nincs út a hullák közt alant.

Látod, hogy tele volt szóval, dallal a lelkünk
S még a madár se járt, hol utolsót leheltünk.

A puszta templomokban árván búsulva bent
Évadján az iszonynak erről beszél a csend.

Testvér, kit egykor elküld hozzánk egy messze 
föld,
Élő testvér, ki eljössz, hogy sírunk megjelöld,
De sírunk nincs, csupán nevünk őrzi e tábla,
Testvér, erre gondolj előtte állva.

Emlékük legyen áldott, legyen 
könnyű nekik a föld!

Jakity Attiláné 
önkormányzati képviselő, 

informatikus könyvtáros

Jiszgádál vöjiszkádás sömé rábó…!
Kádis, mélykút zsidó lakosaiért
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A Kacor király project a Szvetnik Joachim általános iskolában

A TÁMOP-3.4.5-12-2012-001 „Te-
hetséghidak Program” egyik nyertes 
pályázatának köszönhetően a Szvetnik 
Joachim Általános Iskola 10 alsó tagozatos 
diákja, három pedagógus és 2 diákmentora 
egy tehetségműhely keretében tehetségfej-
lesztő foglalkozásokon, és ahhoz kapcsoló-
dó kirándulásokon vehetett részt. 

A foglalkozásokat szerdánként tartottuk 
meg. Az órákon először megismertük Be-
nedek Elek életét.

Beszélgettünk állatokról, főleg cicákról, 
majd elkezdtük a bábokat készíteni. A 
projekthez az is hozzátartozott, hogy mi, 
saját magunk adjunk elő egy bábelőadást. 
Darabunk címe: Kacor király. Jó előre kiosz-
tottuk a szerepeket, és sokat gyakoroltunk, 
hogy minél profibb legyen az előadás. 
Erzsike néni és Marika néni nagyon boldo-

gan nézték, hogy milyen ügyesen tudunk 
együtt dolgozni! Két diákmentor is segítette 
munkánkat.

Mindenki várakozással telve várta a be-
mutató napját.  Szerencsétlenségünkre ép-
pen a főszereplő lebetegedett az előadás 
napjára. Hála a sok gyakorlásnak, egyikünk 
át tudta venni a szerepét. Az előadás meg-
kezdése előtt mindenki izgult, de amikor 
szerepelni kellett, ügyesen teljesítettünk. A 
nézők között ültek óvodások, szülők, ta-
nárok, osztálytársak. A produkciónk végén 
a közönség lelkes tapssal jutalmazott meg 
bennünket.

A program során 3 kiránduláson vehet-
tünk részt. Az első kirándulásunk alkalmá-
val Szegedre, a Kövér Béla bábszínházba 
mentünk. Ott megnéztük a Pilinkó, a csa-
limadár című bábelőadást. Második utazá-
sunk Kiskunhalasra vezetett a Thorma János 
Múzeumba. Mindenkinek nagyon tetszett! 
Pályázati programunkat bajai Lili és Mili ját-
szóházban eltöltött néhány órával zártuk. 
Hazaérkezve minden alkalommal a Magel-
lán étteremben csillapítottuk éhségünket.

A foglalkozást vezető pedagógusaink 
Kauz Erzsébet és Malustyikné Csorba 
Mária voltak. A kirándulásainkat még Ma-
lustyik János tanár bácsi segítette, diák-
mentorként Csontos Berta Lili és Jakity 
Anna működött közre. Az egész projektet 
Weisné Puskás Ágnes tanárnő koordinál-
ta. A szakkörösök névsora a következő: 
Bleszák Dávid, Hurton Johanna, Kovács 
Nóra, Maráczi Marcell, Mikó Zsófia 3. 
osztályosok, Csíkos Mónika, Hajnal Kris-
tóf, Morvai Zoé, Szabó Napsugár és 
Tokodi Aliz 4. osztályosok.

Szerintem mindenki élvezte a foglalko-
zásokat és a kirándulásokat, ezt bizonyítják 
a  fotók. Boldogan vennék máskor is ha-
sonló programban részt venni!

Hurton Johanna, 
3. osztályos tanuló

AnyAkönyvi hírek
MEGHALTAK: 
Tornai János élt 78 évet, Bakos Józsefné Szabó 
Vilma élt 89 évet, Dr. Gregus Gábor élt  50 
évet, Tokodi István élt 62 évet, Kiss Gáspár-
né Deák Etelka élt 77 évet, Dora Kálmánné 
Gyetvai Erzsébet élt  93 évet1

HázAssáGoT KöTöTTEK:  
Áprilisban:
Aczél Renáta és Ványi Péter Tamás

szüLETTEK:
Ledenyák Balázs an: Busa Leila, Boldizsár 
Alexandra an: Sipos Petra Csilla, Kolompár 
Natália an: Kolompár Hajnalka, Kunszabó 
Zorka an: Sztanyik Szilvia
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AZ IfJúSÁgI gArANCIA rENDSZEr 
CéLJA

Az Ifjúsági Garancia lényege, hogy azon 
25 év alatti fiatalok számára, akik sem nem 
tanulnak, sem nem dolgoznak, a foglalkoztatási 
szolgálatnak meghatározott időn belül vala-
milyen konkrét lehetőséget kell felajánlani az 
elhelyezkedésre, a munkatapasztalat-szerzésre, 
vagy a tanulásra. 

A cél az, hogy a nem foglalkoztatott fiatalok 
minél rövidebb időt töltsenek munkanélküli-
ségben, inaktivitásban vagy tanulás nélkül, illet-
ve, hogy személyre szabott segítséget kapjanak 
munkaerő-piaci helyzetük javításához. A szak-
képzetlen fiatalok esetében ez elsősorban azzal 
érhető el, ha visszatérhetnek a tanuláshoz, egy 
új lehetőséget kapnak a gazdaság igényeihez 
igazodó szakképesítés megszerzésére. A szak-
képzett fiatalok esetében a munkatapasztalat 
megszerzésére, illetve a versenyszférában tör-
ténő elhelyezkedés segítésére kell helyezni a 
hangsúlyt.
A PrOgrAM CéLCSOPOrTJA:

- a 15-25 év közötti sem nem tanuló, sem 
nem dolgozó fiatalok, kiemelten a legalább hat 
hónapja nyilvántartott álláskeresők

- azon fiatalok, akiknek támogatásra van 
szükségük ahhoz, hogy a munka vagy a tanulás 
világába be- és visszailleszkedjenek
NEM LEHET BEVONNI azt a személyt, 

aki támogatott vagy támogatás nélküli foglal-
koztatásban/önfoglalkoztatásban, vagy bármely 
forrásból megvalósuló oktatásban/képzésben 
vesz részt,

aki az Ifjúsági Garancia Rendszerében meg-
valósuló munkaerő-piaci program egy másik 
munkaügyi központ által bonyolított részpro-
jektjében vesz részt,

aki az Ifjúsági Garancia Rendszerében meg-
valósuló munkaerő-piaci program adott prog-
ramlépcsőjében (bármely munkaügyi központ 
részprojektjében) már egyszer részt vett,

aki a munkaerő-piaci programmal párhuza-
mosan egy időben más, hasonló célú projekt 

keretében ESZA-forrásból nyújtott támogatás-
ban részesül,

− akinek a foglalkoztatási szerv által fo-
lyósított és jogerős határozattal visszakövetelt, 
támogatással összefüggő fizetési kötelezettsége 
áll fenn, 

- akivel összefüggésben a munkaügyi köz-
pont által korábban indított bármely projektet, 
illetve projektszakaszt/programlépcsőt érintően 
a nyomon követés időszaka nem zárult le,

- aki a Társadalmi Megújulás Operatív Prog-
ram keretében szakképesítést vagy munkakör 
betöltéséhez szükséges képesítést szerzett ÉS 
bértámogatásban/bérköltség támogatásban/vál-
lalkozóvá válási támogatásban részesült ÉS a 
TÁMOP programból történő kilépést követően 
kevesebb, mint két év telt el.
TÁMOgATÁSOK KÖrE:

KÉPZÉS
- Képzési költség támogatása
• 100 %-ban támogatható (képzési ktg. és 

vizsgadíj)
• Túlnyomórészt munkaadói igények kielégí-

tésére irányuljon, aktuális munkaerőigényeket 
figyelembe kell venni.

• Túltelített szakma esetén kizárólag akkor, ha 
munkáltatóval kötött megállapodáson alapszik.

- Képzés ideje alatti keresetpótló juttatás
• Képzéshez kapcsolódó helyi, helyközi uta-

zás költségtámogatása a lakhely és képzés hely-
színe között, tömegközlekedési eszközre.
FOGLALKOZÁS BŐVÍTÉSÉT SZOLGÁLÓ 
TÁMOgATÁS (Nem de minimis támogatás.)

Legfeljebb 8+4 hónap támogatás
Támogatás mértéke 70% (8 hó) + tovább
foglalkoztatás (4 hó)

BérKÖLTSégTÁMOgATÁS (de minimis tá-
mogatások.)

- „legfeljebb 90 nap”
•munkatapasztalt-szerzés céljából nyújtandó 

bérköltség támogatás
•bruttó bér + szocho. 100%-a
-„legfeljebb 6+3 havi”
•nem alacsony iskolai végzettségű  

    fiataloknak
•6 hónapig a bruttó bér + szocho. 100%-a 
•legfeljebb a minimálbér 1,5X (157.500) és 

annak szociális hozzájárulási adója erejéig
•3 hónap továbbfoglalkoztatási kötelezettség
-„legfeljebb 10+5 havi” 
•alacsony iskolai végzettségű fiataloknak
•10 hónapig a bruttó bér + szocho. 100%-a 
• legfeljebb a minimálbér 1,5X (157.500) és 

annak szociális hozzájárulási adója erejéig
•5 hónap továbbfoglalkoztatási kötelezettség

MUNKÁBA JÁRÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ 
HELYI, HELYKÖZI UTAZÁS KÖLTSégEINEK 
MEgTérÍTéSE

A résztvevő és az őt foglalkoztató munkaadó 
részére a támogatott foglalkoztatás teljes időtar-
tama alatt egészben vagy részben megtéríthető 
a munkába járással kapcsolatos utazási költsé-
ge.  Az utazási költségek támogatásának ma-
ximális mértéke a felmerülő utazási költségek 
100%-a. A munkaadónak nyújtott támogatás de 
minimistámogatás.

Munkába járáshoz kapcsolódó csoportos 
személyszállítás támogatása

Támogatás adható a munkaerő-piaci prog-
ramban a foglalkoztatási támogatás folyósítá-
sának teljes időtartama alatt annak a munka-
adónak – az őt terhelő rész mértékéig – aki a 
programban részt vevő munkavállalóinak lakó-
helyük (tartózkodási helyük) és a munkahelyük 
között történő oda-vissza utazását csoportos 
személyszállítás útján oldja meg. 

Erre a támogatásra megfelelően alkalmazni 
kell a 39/1998. (III. 4.) kormányrendelet 5/A. § 
(1) bekezdését, amely szerint e támogatás „de 
minimis” támogatásnak minősül.
LAKHATÁSI TÁMOgATÁS

Támogatás adható a munkaerő-piaci prog-
ramban a lakóhelyüktől távol munkát vállaló 
résztvevők lakhatásához, amennyiben létesített 
foglalkoztatási, illetve lakóingatlan bérleti jogvi-
szonyuk megfelel a jogszabályi feltételeknek.

Jánoshalma, 2015. március 23.
BKMKH Jánoshalmi Járási Hivatala

TÁJÉKOZTATÓ 
Munkáltatók részére Az Ifjúsági Garancia Rendszerrôl és a keretében megvalósuló

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 5.2.1-14 munkaerô-piaci programról

2015. évben munkanélküliek számára várhatóan induló tanfolyamok 
Nehézgép-kezelő (1212 és 4511-es 
gépkategóriák)
Belépési szint: 8 általános Támogatható lét-
szám: (6 fő) Helyszíne: Jánoshalma 
Húsipari termékgyártó
Belépési szint: 8 általános Támogatható lét-
szám: (14 fő)  Helyszíne: Jánoshalma

Csatornamű-kezelő
Bemeneti szint: 8 általános Támogatható: (14 
fő) Helyszíne: Jánoshalma
Targonca és emelőgép-kezelő
Belépési szint: 8. osztály megléte Támogatható 
létszám: (6 fő) 
Helyszíne: Jánoshalma vagy Bácsalmás?

Szakács
Belépési szint: 8 általános Támogatható lét-
szám: (2 fő) Helyszíne: Baja
Pincér
Belépési szint: 8 illetve 10 osztály megléte Tá-
mogatható létszám: (2 fő) 
Helyszíne: Baja
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Tisztelt Álláskereső!
Több mint 10 év telt el azóta, hogy Ma-

gyarországon megszűnt a békeidejű hadköte-
lezettség, leszerelt az utolsó sorköteles katona. 
Így az ország végleg szakított egy 136 éve tartó 
tradícióval és áttért az önkéntes – hivatásos és 
szerződéses katonákból álló – haderőre. A ka-
tonai szolgálat ma már nem kötelező, hanem 
önként választott hivatás.

A Magyar Honvédség az ország egyik 
legnagyobb munkáltatójaként van jelen a régió 
munkaerőpiacán, kiszámítható, biztos jövőt 
jelent az elhivatottaknak. A sereg az idei év-
ben is több száz munkavállaló jelentkezését 
várja elsősorban lövész, díszelgő, illetve – „C” 
kategóriás gépjárművezetői engedély megléte 
esetén – gépjárművezetői munkakörökbe, de 
a bátrak akár ejtőernyős vagy búvár beosztá-
sokba is beadhatják pályázatukat. A jelentkezés 
feltételei: betöltött 18. életév, magyar állampol-
gárság, bejelentett belföldi lakóhely, legalább 8 
általános iskolai végzettség és büntetlen előélet. 
A jelentkezők sikeres egészségügyi, pszicholó-

giai és fizikai alkalmassági vizsgálatot követően 
kezdhetik meg katonai szolgálatukat.

Felmérések szerint a Magyar Honvédség 
társadalmi presztízse magas szintű, a katonák 
társadalmi megítélése rendkívül pozitív. A na-
pi élet szempontjából talán még fontosabb, 
hogy a honvédség megbízható munkáltató, a 
munkahelyek és járandóságok vonatkozásában 
stabilnak számít. A katonai pálya egy biztos 
munkahelyet, stabil egzisztenciát nyújt, jól ki-
számítható és nyomon követhető pályaképpel. 
Vonzó lehet az a tény is, hogy a Magyar Hon-
védség kiemelt figyelmet fordít a munkavállalók 
fizikai és egészségügyi helyzetére, életminősé-
gére. Elég csak a heti 2-4 óra testnevelést, a 
rendszeres és ingyenes orvosi szűrővizsgálato-
kat, kezeléseket, valamint a rekreációs lehető-
ségeket figyelembe venni. Vonzerőt jelenthet a 
külszolgálat lehetősége - extra jövedelem és 
tapasztalatszerzés, mely az állomány számára 
elérhető lehet. Fontos eredmény, hogy a kato-
nák a kormány döntésének megfelelően 2015 
júliusától átlagosan 30 százalékos béreme-

lésre számíthatnak.
A hivatásos és szerződéses katonák után-

pótlása ma már csak toborzás útján történik. 
Az érdeklődők Kecskeméten a Lunkányi Já-
nos utca 1. szám alatt lévő toborzó irodában 
tájékozódhatnak a betölthető beosztásokról, 
a jelentkezés feltételeiről, a járandóságokról és 
egyéb juttatásokról. Amennyiben úgy érzi, fel-
keltette érdeklődését a katonai szolgálatvállalás 
lehetősége, kérem, keresse fel toborzó irodán-
kat ügyfélfogadási időben és tájékozódhat a 
www.hadkiegeszites.hu oldalunkon is!
Hétfő:    8:00 – 12:00 és 13:00 – 18:00
Kedd:    8:00 – 12:00
Szerda:  zárva
Csütörtök: 8:00 – 12:00 és 13:00 – 15:30
Péntek:    8:00 – 12:00

Kecskemét, 2015. március 10. 

Tisztelettel:
 Durgó Tamás százados sk.
 irodavezető

Állás keresôknek

élelmiszer, vegyi áru és gyógynövény eladó
Belépési szint: 8 általános Támogatható lét-
szám: (3 fő) Helyszíne: Baja
Pénzügyi-számviteli ügyintéző
Belépési szint: Érettségi Támogatható létszám: 
(2 fő) Helyszíne: Baja
Szociális gondozó és ápoló
Belépési szint: 8 általános Támogatható lét-
szám: (3 fő) Helyszíne: Baja
Szárazépítő
Belépési szint: 8 általános Támogatható lét-
szám: (2 fő)  Helyszíne: Baja
Kőműves és hidegburkoló
Belépési szint: 8 általános Támogatható lét-

szám: (2 fő) Helyszíne: Baja
„C” kategóriás jogosítvány + GKI vizsga
Belépési szint: 8 általános „B” kategória+ 2-es 
orvosi+ PÁV 3. megléte
Támogatható létszám: (3 fő) Helyszíne: Baja
Sütőipari és gyorspékségi munkás
Belépési szint: 8 általános Támogatható lét-
szám: (3 fő) Helyszíne: Kiskunhalas
Konyhai kisegítő
Belépési szint: 8 általános Támogatható lét-
szám: (3 fő)  
Helyszíne: Kiskunhalas
élelmiszer, vegyi áru és gyógynövény eladó
Belépési szint: 8 általános Támogatható lét-

szám: (3 fő) 
Helyszíne: Kiskunhalas
Pénzügyi ügyintéző
Belépési szint: Érettségi Támogatható létszám: 
(2fő) Helyszíne: Kiskunhalas
Számítógépes adatrögzítő
Belépési szint: 8 általános Támogatható lét-
szám: (3 fő) Helyszíne: Kiskunhalas

Érdeklődni: Bogdán József 
TÁMOP 1.1.2 ügyintézőnél
Telefonszám: 0630/846-1729 
vagy 0677/403-966

KEDVES SZÜLŐK ÉS GYEREKEK!
A nyári szünidei programok tervezésénél 

gondoljanak rá, hogy az idén 13. alkalommal 
szervezünk tábort

India - Álmok útján
„A kultúra és a természet legszebb kincse!”

címmel
Indiai időutazó olvasó – kézműves kaland 

tábor  2015. július 20-24.
Namasti!

(Indiában egy köszönési forma, jelentése: meghajlás, hódolat, tisztelet 
az emberben lévő isteni lélek előtt. A kezeket egymáshoz illesztik a 

mellkasuk előtt, mintha imádkoznának, a köszöntött szemébe 
néznek, és közben derékból kissé meghajolnak.) 

Aki valaha eljut Indiába, soha nem fogja elfelejteni. Van, aki örökre 
szerelmes lesz a földrésznyi országba, mások soha többé nem akar-
ják látni.  India a végletek országa, megítélése nem egyértelmű, a 

mérhetetlen szegénység és nyomorúság mellett, éles kontrasztként, 
szebbnél szebb palotákat, a gazdagság pazarló tobzódását is láthatjuk.  

India talán az egyetlen olyan ország a földön, ahol az emberek 
egyszerre élnek a múltban és a jelenben. Nem folyik küzdelem a régi 

és az új között. Felépül az egyik, és megmarad a másik. Van hely, 
tér, idő mindegyik számára. Ezt az ellentmondásos, csodálatos világot 
szeretnénk bemutatni nektek a tábor folyamán. vegyetek részt minél 

többen ebben a kalandban! 

Érdeklődni: a könyvtárban 
                    vagy a 461 347 – es telefonon lehet.

Várunk benneteket sok szeretettel!Várunk benneteket sok szeretettel!
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A díjat a Kertészet kategória támogatója, a Fitohorm Kft. ügyvezetôje, szabó Márton adta át

A Jánoshalmi Hunyadi Népe újság 2015. 
márciusi számában beszámoltunk az újság 
olvasóinak a 2015. február 27-én tartott ünnep-
ségről és eredményhirdetésről, de nem kerül-
tek ismertetésre a nyertes pályázatok. 

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 
Jánoshalmi Járási Hivatala által meghirdetett 
„Keressük a térségi értékeket a Jánoshalmi já-
rás területén” című pályázatra 17 pályamunka 
érkezett.

A Bíráló Bizottság véleménye alapján ki-
emelt pályázat minősítést 6 pályázó kapott, 

akik a következők voltak:
1.) Barcsák János mélykúti lakos. Szent 

Joachim Katolikus és Falumúzeum múzeumi 
tárgyai.

2004. augusztus 19-én alakult a Szent 
Joachim Katolikus Múzeum. A tárgyi anyag 
legnagyobb részét a mintegy 100 évvel ezelőtti 
falusi vallásosság emlékei képezik. A kiállított 
tárgyak szentképek, miseruha, ministránsru-
ha, szobrok, olvasók, misekönyvek, bibliák, 
rózsafüzérek, keresztek, lobogók, imakönyvek. 
2005. augusztus 20-án Falumúzeummal bővült. 

Látható a tornyosra vetett ágy, bölcső, kana-
pépad. Barcsák János kéményseprő magán-
gyűjteménye visszaadta a mélykútiaknak a hit 
értékrendjéhez tartozó tárgyakat. A múzeum 
előzetes bejelentkezéssel látogatható.

2.) Bánfi Anna éva a Szent Anna Katolikus 
Óvoda és Általános Iskola 7. osztályos tanulója. 
Németh Józsefné Vera néni ékszerkészítése. 
Segítő tanár Czellerné Ádám Mária.

Vera néni rokkantnyugdíjas, jánoshalmi la-
kos, aki őszibarackmagból készít egyedi éksze-

Sajtóközlemény

Jánoshalma – Mélykút Ivó-
vízminőség-javító Projekt
Sajtóközleményünk célja, hogy a beruhá-

zás befejezéséhez közeledve tájékoztatást 
adjunk az érintett Városok lakosságának a 
megvalósult kivitelezési munkákról.

Mélykút
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 ke-
retében 228 db házi bekötés csere valósult 
meg. Beépítésre kerül 6 db tűzcsap és 48 
db tolózár. Megtörtént a teljes vízhálózat 
szivacslövedékes mechanikai tisztítása is.

Víztorony felújítása keretében a következő 
munkák kerültek megvalósításra. A víztorony 
víztér belső felületének állványozása speciá-
lis állványzattal, a felület homokszórásos tisz-
títása és festése DUNAPLASZT URETAL – TI-
XOTROP bevonatrendszerrel. Pótlásra került 
a víztéri ajtó. A gömbtartály külső felület áll-
ványozása speciális körállvány telepítésével 
38 méter magasságban, amely segítésével 
sor került a felület pop – szegecseléses meg-
erősítése 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 Wa-
schprimer – alapo-
zó – 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 meg-
felelő IP-védettséggel, továbbá a meglévő 
szintvezérlés cseréje az új technológiához 
történő csatlakoztatással.  A jelenlegi villám-
védelmi rendszer felülvizsgálása is megva-
lósult. 

Az új vízkezelő gépház építése keretében 
mélyszinti vasbeton iszapülepítő ikermeden-
ce került megépítésre, telepítésre került 2 db      
50 m3-es tisztavizes puffertározó és 1 db új 
víztermelő kút építése is megtörtént. 

Vízkezelési technológia telepítése ke-
retében a következő berendezések kerül-
tek beépítésre: ózongenerátor és meghajtó 
kompresszor, 1 db reakció tartály hajtóvíz 
szivattyúval, 5 db mechanikus szűrőtartály, 4 
db aktív szenes adszorber.

A munkálatok készültsége meghaladja a 
90 %-ot. Jelenleg Mélykúton a kivitelezési 
munkák közül folyamatban van a vízmű 
vízkezelési technológia próbaüzemi indítása 
és az irányítástechnikai rendszer indítása. 
Ezzel párhuzamosan zajlik a munkaterületek 
helyreállítása és a vízműtelep kerítésének 
építése.

2015. ÁPriLiS 10.
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önkOrMÁnyZATi TÁrSULÁS

A Járási Hivatal pályázatának díjazottai

Kóródi Ágnes

Köszönöm
Megszülettem...
csupaszon, félszegen,
s néztél rám csillogón,
örömtől részegen.

Cseperedtem...
ittam minden szavad,
s kedvemért háttérbe
toltad önnön magad.

Növögettem...
féltőn óvtad léptem,
minden rossztól védted
törékeny kis létem.

Felnőtt lettem...
és itt vagy még nekem,
ha kell önzetlenül
ma is fogod kezem.

Megköszönni...
eléggé nem lehet,
csak egy gyermek vagyok,
ki örökké szeret.

Ezért kérem...
Jó Istenem áldjon,
minden egyes percben
éltedre vigyázzon.

Imádkozom ...
égbe száll a szavam,
Édesanyám előtt
földig hajtom magam.
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reket. Rég elfelejtett mesterséget a férjétől ta-
nulta. Közel 40 éve igen sok gyűrűt készítettek. 
Később azonban az érdeklődés hiánya miatt 
már egyre kevesebbet csináltak. Férje hosszan 
tartó betegsége, és szomorú halála után so-
káig nem is szívesen nyúlt az eszközökhöz. 
Nemrég mégis újra elővette a szerszámait, és 
hozzákezdett a gyűrűkészítéshez. Ma már nem 
csak gyűrűket, hanem medálokat, fülbevalókat, 
nyakláncokat, karkötőket is készít. Egy gyűrű 
elkészítése körülbelül 2,5 órát vesz igénybe.

3.) Bényi Luca Pálma és Herczeg Vivien a 
Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium és 
Szakközépiskola 8. g. osztályos tanulói. Katona 
Szonja kézi építésű cserépkályhái és kandallói. 
Segítő tanár: Lógó Tiborné

Katona Szonja Borotán él édesanyjával és 
testvérével. A művészet alapjait a Jelky András 
Gimnázium és Szakközépiskolában tanulta ki. 
A középiskolában elvégezte a kerámia szakot, 
majd a cserépkályha és kandalló készítő sza-
kot. A munka számára hobbi is egyben. Szonja 

az elavult és tönkrement kályhákat újjá tudja 
varázsolni. Ezenkívül szobrászattal és fafaragás-
sal is foglalkozik. Elhatározza, megálmodja, és 
egy puszta farönkből rókát, pávát, vagy bármit 
kifarag, majd fel is öltözteti alkotásait, ahogyan 
a természet megteremtette, vagy ahogyan ő 
látja őket. Műveinek, alkotásainak fő jellem-
zője, hogy majdnem életre kelnek, annyira 
kidolgozottak és természetesek. Nő létére a 
kályhaépítést, a puszta farönk megmunkálását 
is érdekesnek és könnyűnek találja.

4.) Kovácsfalvi fruzsina, Lukács Judit és 
Penczinger Barbara a Hunyadi János Általános 
Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola 8. g. 
osztályos tanulói. Bartus Sándor rafiafonó tevé-
kenysége. Segítő tanár Lógó Tiborné.

Bartus Sándor 1996 óta foglalkozik rafia-
fonással. Egerben dolgozott és ott egy vak kis-
lánytól tanulta meg ezt a szakmát. Később egy 
alapítvány segítségével beteg gyerekeket tanított 
fonásra. Naponta elég sok időt tölt el ezzel a 
foglalkozással, mert aprólékos és munkaigényes. 
A nehezebb alkotások több hónapot vesznek 
igénybe. Bartus Sándor rafiával dolgozik, amit 

régen szőlőkötözésre használtak. Munkáit a 
piacon árulja. A rafiafonás alapjait már 10 éves 
kortól el lehet sajátítani, melyhez kézügyesség 
és türelem szükséges.

5.) Lajter Pál rémi lakos. Kádármesterségi 
tevékenysége. 

Lajter Pál 1971-ben szerezte meg a kádár-
mester bizonyítványt. Jelenleg hobbi szinten 
űzi ezt a mesterséget. A kádármesterség a le-
gősibb szakmához sorolható. A kádárok – más 
kifejezéssel bodnárok, pintérek – fából készült 
használati tárgyakat, úgynevezett „faedénye-
ket” készítenek. A bodnárok készítették régen 
a vödröket, köpülőket, hordókat, puttonyokat, 
vékát és kádakat. A kádármesterség különösen 
a nagy múltú történeti borvidékek városaiban 
virágzott. Ez a szakma sajnos manapság egy 
„kihalófélben” lévő mesterség. Jánoshalmán a 
Szüreti Expon csodálhatta meg a nézőközön-
ség Lajter Pál munkáit.

6.) Mélykút Város Önkormányzata. Szvet-
nik Joachim ötvösművész emlékháza.

Szvetnik Joachim 1927. május 30-án született 
Mélykúton. A nádtetős, vertfalú ház 1885–87 
között épült. Johák életét a nagyapja irányítot-
ta. A fiú ügyesen fúrt, faragott, szobrászkodott. 
1951-ben jutott be a Képzőművészeti Főiskolá-
ra. Nevét a nagyközönség akkor ismerte meg, 
amikor 1977-ben közreműködött a magyar ko-
ronázási jelvények azonosításában. A mester az 
1980-as években betegsége miatt hazaköltözött 
a szülőházba Mélykútra, egy kis műhelyt ren-
dezett be, amikor jobban érezte magát folytatta 
a restaurálást. A Kossuth-díjat 1988-ban kapta, 
és ugyanebben az évben hunyt el. Az ötvös-
művész születésének 70. évfordulóján adták át 
az emlékházat, mely tájház magán viseli egy 
évszázad lenyomatát külsejével, berendezési 
tárgyaival. Az emlékház előzetes bejelentkezés-
sel látogatható.

Három pályázat készítője különdíjban ré-
szesült a Bíráló Bizottság álláspontja alapján. 

1.) égertz Antalné rendek Viktória Boldog 
asszony című könyv. A mű szerzői Égertzné 
Rendek Viktória és Dr. Rendek Magdolna nyug-
díjas pedagógusok.
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A Boldog asszony irodalmi környezetbe 
ágyazott kisregény és novellafüzér olyan eltűnt, 
de hajdan virágzó paraszti létformát mutat 
be Égertzné Rendek Viktória és testvére, Dr. 
Rendek Magdolna tollából, amely jánoshalmi 
szokásokat, hagyományokat, viselkedésmódo-
kat örökít meg. Azokról az emberekről szól, 
akik Jánoshalmán és környékén éltek. Az ő 
sorsuk a mai emberek számára szinte ismeret-
len. A könyv megtörtént eseményeket dolgoz 
fel. Bemutatja a dél-alföldi paraszti kultúrát. A 
könyv eddig két kiadást élt meg. A Föld min-
den világrészébe eljutott, ahol a jánoshalmiak 
megtalálhatók. A helyi, városi könyvtárakban 
kölcsönzéssel mindenki számára hozzáférhető 
a helytörténeti alapú mű.

2.) Dr. rendek Magdolna nyugdíjas peda-
gógus. Jánoshalmi töltött paprika

A jánoshalmi töltött paprika az arató, cséplő 
emberek kedvelt étele volt. Íze eltért a városi 
töltött paprikáétól, különlegessége a hozzáva-
lókban rejlik. Múlt év szeptemberében a töltött 
káposztafőző versenyen Magdi néni azzal a ké-
réssel fordult a zsűrihez, hogy versenyen kívül 
mondjon véleményt az általa készített jánoshal-
mi töltött paprikáról. A vélemény kialakításához 
a zsűri rendelkezésére állt a lefőzött étel és a 
részletes technológiai leírás. A bíráló bizottság 
megállapította, hogy az ott leírtak a szakmai 
szakkönyvekben és tananyagokban megjelen-

tetett technológiai tartalomtól lényegesen el-
térnek, ezért teljesen helytálló a jánoshalmi 
jelzővel történő elnevezés. A zsűri javasolta az 
étel helyi értéktárba történő felvételét.

3.) Szvetnik Joachim Általános Iskola. 
Mélykúton épített lakóházak ornamentikája. 
Segítő tanár Racsmánné Uzonyi Valéria.

A benyújtott pályaműben a Mélykút, Temp-
lom utca 30. szám alatti lakóház homlokzatának 
részletei láthatóak, ami megmaradt Mélykúton 
a XIX-XX. század gazdagabban épített lakóhá-
zai közül. A népi környezetalakításban döntő 
szerepet játszott a szükség és a kényszer. A 
hajlékot és a használati tárgyat mindenképpen 
meg kellett teremteni, mégpedig a rendelkezés-
re álló anyagból. A választás lehetősége mind 
a hely, mind az anyag tekintetében korlátozott 
volt. Az épületek belső és külső jellemzőin jól 
láthatóak az épített anyag lehetőségein túl – a 
korszerű gondolkodás, a funkcionális szemlélet, 
a vallási beállítottság.

Köszönjük valamennyi pályázó által 
elkészített munkát, a segítő tanárok köz-
reműködését és a bemutatott személyek 
hozzájárulását az általuk képviselt érték 
közzétételéhez.

A nyerteseknek gratulálunk. 

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Jánoshalmi Járási Hivatala 

Sajtóközlemény  

Mélykút Város szennyvízcsatornázási és 
szennyvíztisztítási beruházása 

Tájékoztató a szennyvízberuházással kap-
csolatos aktuális információkról.

A szennyvíztisztító telep kivitelezési munkái-
nak 90%-a már elkészült. Ami technológiai ké-
szültség szempontjából 100%-ot jelent, így te-
lep alkalmas a beérkező szennyvíz fogadására.
Elkészültek a technológiai műtárgyak és épü-
letek, valamint a kezelőépület és az iszaptáro-
ló is. A gépészeti-technológia, a villamossági 
és irányítástechnikai szerelés szintén teljes 
körűen elkészült. 

Ez alapján 2015. március hónap elején elin-
dítottuk a telep féléves próbaüzemét, melynek 
során a beépített technológia működőképessé-
ge és tisztítási hatékonysága kerül kipróbálásra.
A jelenleg folyó befejező munkák - a terepren-
dezés, a térburkolatok, a bekötőút, a kerítés 
építése és a parkosítás - nem akadályozzák a 
próbaüzemeltetést és várhatóan május hónap 
végére ezek a feladatok is elkészülnek.

A projekt ingyenes hívható zöld száma: 
06 80 63 01 08
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MÉLykÚT 
önkOrMÁnyZATA

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Jánoshalmi Járási Hivatalának 
kihelyezett ügyfélfogadásai:

földhivatali ügyfélfogadás  minden szerdán
    8-12 óra között
Nyugdíjbiztosítási ügyfélfogadás
 minden hónap második péntekén 8-12 óra között
(legközelebb 2015.05.08-án és 2015.06.12-én)

Fogyasztóvédelmi ügyfélfogadás Minden hónap első hétfőjén
    9-12 óra között
    (legközelebb 2015.05.04-én
     és 2015.06.01-én)
Az ügyfeleket mindhárom ügyfélfogadás esetében Jánoshalmán a Béke 
tér 1. sz. alatt a 18. sz. irodában várják az ügyintézők.

BKMKH Jánoshalmi Járási Hivatala

FÖLDHIVATALI, NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ÉS FOGYASZTÓVÉDELMI  

ÜgYféLfOgADÁSOK A JÁNOSHALMI JÁrÁSI HIVATALBAN
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