
Június van! Ez a 
hónap sokak számá-
ra búcsúzásról, egy 
életszakasz lezárá-
sáról szól. Ők vagy 
óvodából vagy álta-

lános iskolából, illetve középiskolából ballag-
nak. Az írásbeli vizsgákon már túljutván min-
den energiát belefektetve próbálnak meg 
tisztességgel felkészülni a szóbeli vizsgákra!

Minden vizsgázónak olyan eredményt 
kívánok, amilyet szeretne és elképzel magá-
nak, elvár magától.

Június első vasárnapján ünnepeljük és 
köszöntjük azokat az embereket, akik, ha a 
gyerekek is partnerek, csodálatos dolgokra 
képesek csemetéink körül.

Ők a pedagógusok! 
Köszöntsük hát őket sok-sok szeretettel és 

tisztelettel. Figyeljünk rájuk, hisz az ő mun-
kájuk sem egyszerű. Már szinte elcsépelt 
mondat, de igenis van valóságtartalma, hogy 
ezek a mai gyerekek már nem olyanok, mint 
mi voltunk. Okosak, de talán egy kicsit nehe-
zebben foghatók. Viszont a sok versenyered-
mény azt mutatja, hogy van tanárainkban 
kitartás és tenni akarás, hisz diákjaink igen 
szépen szerepelnek különféle versenyeken. 

Köszönöm nekik, munkájukat, kitartá-
sukat. És még nincs vége az ünnepelni 
valónak!

Előző számunkban, amikor az Édesanyák-
ról írtam,  ebben a számban a család másik 
alapkövét sem felejthetjük el. Ők az Édes-
apák! 

Köszöntsük hát őket is, 
hiszen ennek a hónapnak a 
3. vasárnapját hivatalosan is 
Apák napjának léptették elő. 
Ezen a napon ünnepelt min-
den apa-, családi szerepet 

betöltő férfi, nagybácsi, nagyapa, mostoha-
apa, férfiismerős. 

Köszöntésükként álljon most itt egy kis 
vers. Azt hiszem, ebben minden benne van!

Szabó Balázs: Apa

Édesanyából csupán egy van, 
de Apából is csak egy lehet. 
Figyeljünk rájuk sokkal jobban, 
hisz nékik is kijár - ma is - az atyai tisztelet. 

Ne feledd, ő volt, ki a bajban 
dobott feléd mentő kötelet, 
s míg mamád ringatott, ő gyárban 
húzta az igát, ám arcod szeme előtt lebegett... 

Vártad, hogy jöjjön és te gyorsan 
bújtad batyuját... Mit rejteget? 
Csüngtél nyakában az ajtóban, 
midőn szívéhez szorította a csöppnyi fejedet. 

Minden néked elmondott szóban 
- ha néha térdére ültetett - 
a mesékben ott volt valóban 
a gyermeke iránt érzett, tiszta, néma szeretet.

Közalkalmazottak napja: 

A hónap vége felé van még egy jeles nap. 
Ez a közalkalmazottak napja, június 26. 

Szívből köszöntöm Őket. Ők dolgoznak 
intézményeinkben (egészségügyben, oktatás-
ban, művelődés területén, gondozási köz-
pontban, konyhán, gazdasági ellátóban), s 
munkájuk az egész városra hatással van. Ezen 
jeles nap alkalmából ezt a munkát köszönöm 
nekik és kívánom, hogy töretlen kedvvel és 
lendülettel végezzék feladataikat az elkövet-
kezendőkben is.

Mindenkinek szép júniusi napokat kívá-
nok, teljen az munkával vagy pihenéssel.  

Kovács Tamás polgármester

Gazdasági Program 
elfogadása

A

Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-
testülete a 2015. április 28-án megtartott ülé-
sén a 80/2015. (IV.28) Kt számú határozatával 
jóváhagyta a 2015 – 2019. évekre vonatkozó 
Gazdasági Programot. A Gazdasági Program 
letölthető a www.melykut.hu honlapon, illetve 
személyesen megtekinthető a polgármesteri 
hivatal titkárságán.

A gazdasági program célja a lakosság életmi-
nőségének javításához szükséges önkormány-
zati háttér biztosítása, melyet az önkormányzat 
a saját és a külső eszközök felhasználásának 
optimalizálásával végez.

Települési szinten ez egy olyan komplex 
program, amely a természeti környezet fej-
lesztésével összhangban tervezi el az épített 
környezet, infrastrukturális rendszer, energia-
ellátás, közlekedés, hulladékkezelés, agrárium 
stb. jövőorientált alakítását az önkormányzat 
aktív és cselekvő közreműködésével, a lakosság 
tevőleges támogatásával. Minden fejlesztés csak 
a lakosság közreműködésével, véleményének 
kikérésével és a helyben élő emberek segítsé-
gével lehet teljes és szolgálhatja a település igazi 
jövőjét. Így egy olyan település szerveződik, 
amelyet a lakosok otthonnak tekintenek, abban 
ők és gyermekeik, a város mai és leendő polgá-
rai otthon vannak.

A fejlesztések lehetőségeinek keresése során 
meg kell találni a helyi jellegű kérdések, ügyek, 
döntések, intézkedések és a globális hatások 
közötti összefüggéseket, legyen az környezeti 
vagy globális szolidaritási/méltányossági vetület.

Kovács Tamás polgármester

KEDVES MÉLYKÚTIAK

Juniális
Sok szeretettel hívunk minden családot, 

gyermeket a Művelődési ház és környékére 
június 28-án (vasárnap) a 13 órai kezdettel 
megrendezendő Juniálisra. Színes progra-
mokkal, vetélkedőkkel, ugrálóvárral várunk 
minden érdeklődőt.

Nagycsaládosok Mélykúti Egyesülete
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Elkezdődtek a Naperőmű építési munkái

2015. május 19.

Mélykút Város Önkormányzata

Sajtóhír
  

Mélykút Város szennyvízcsatornázási és szennyvíztisztítási beruházása 

Mélykút Város legnagyobb beruházása már a végéhez közeledik, a csatornázási kivitelezési 
munkák már több mint egy éve folyamatosan zajlanak a város utcáiban. 

Mélykút Város Önkormányzata 2.858.942.558 forintot nyert az Európai Unió támogatásával, 
a Kohéziós Alap társfinanszírozásával. A projekt keretében 2015. május 14-én a sajtóbejárást 
szerveztünk a kivitelezési helyszíneken. A csatornázási munkákon kívül az épülő új szennyvíz-
tisztító telep is bemutatásra került a sajtó számára.

A projekt csatornázási részéből már csak 8 kilométer van hátra. A szennyvíznyomó vezeté-
kek nagy rész már elkészült, és a kilenc szennyvízátemelőből már öt darab üzemel. A csatorná-
zási munkákat nehezíti a sok csapadék miatt keletkezett nagy mennyiségű talajvíz. A jelenlegi 
állás szerint az előre eltervezett ütemterv tartható. A projekt végen, az elkövetkezendő nyári 
időszakban nagyon intenzív munkavégzés várható.

A szennyvíztisztító telepen jelenleg is zajlik a próbaüzem, és ezzel párhuzamos történik a 
környezet rendezése is. 

A projekt befejezése hétről hétre egyre közelebb érkezik, ám a Lakosság további türelmét 
és megértését kérjük, hiszen a városban egyszerre több nagyobb beruházás is zajlik.

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

A KEOP-4.10.0/C/12-2013-0055 konst-
rukcióban elnyert pályázat célja az a 
fosszilis és nukleáris energiaforrásokhoz 
képest kisebb környezeti terheléssel 
járó, megújuló energia alapú energia-
termelés elterjesztése, az ezen alapuló 
villamosenergia szerepének növelése. A 
pályázat támogatja a földgázhálózatba 
táplálható biometán-termelést is.

A tervezett létesítmény, Mélykút kül-
terület, 0143/19 Hrsz-ú ingatlanon való-

sul meg. A tervezett tevékenység során 
fotovoltaikus kiserőművel elektromos 
áram termelése fog folyni. A megtermelt 
elektromos áram közüzemi hálózati be-
táplálásra kerül. A fotovoltaikus kiserőmű 
automata üzemben működik, állandó fel-
ügyeletet nem igényel, csupán időszakos 
felügyeletre, esetenként karbantartásra 
van szükség az üzemszerű működéshez.

Mélykút külterületén telepítésre kerülő 
499,8 kWp teljesítményű napelemes rend-
szer éves szinten 547.000 kWh villamos 
energia előállításra képes. A megtermelt 
energia elegendő az önkormányzat és in-
tézményei által éves energiaszükségletének 
fedezésére. 

A napelem táblák rögzítő szerkezetei 
már állnak, a beruházás várható befejezése 
2015. június 30.

EGYESÜLETI 

HÍREK
A Mozgáskorlátozottak Mélykúti 

Egyesülete kiskunmajsai 
gyógyfürdőzésre hívja tagjait.

Időpontja: 2015. július 26. 
(vasárnap)

Indulás: reggel 8 órakor
Költség tagoknak: 1200.- Ft 
(kedvezményesen) 
(útiköltség, belépőjegy)
Kívülállóknak: 2000.- Ft
Étkezés: önellátó

Jelentkezéseket 
július 22-ig várjuk!

Végéhez közeledik a Mélykút Város 
szennyvízcsatornázási és 

szennyvíztisztítási beruházása
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2013. január 1-től  minden járásban meg-
alakultak a Helyi Védelmi Bizottságok,  így 
Jánoshalmán is. Elnökük a Honvédelmi 
törvény alapján a Járási Hivatal vezetője, 
akinek katasztrófavédelmi és honvédelmi 
elnökhelyettese van, ők szakemberek a 
saját területükön és nem a Járási Hivatal ál-
lományába tartoznak, 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 
elleni védekezés feladatainak végrehajtá-
sát. Részletes munkáját a katasztrófavé-
delemre és a honvédelemre vonatkozó 
jogszabályok valamint a saját Szervezeti 
és Működési  Rendje tartalmazzák, tevé-
kenységét a Kecskeméten működő Me-
gyei Védelmi Bizottság irányítja. A HVB 
megalakulása óta rendszeresen ülésezett, 
országos honvédelmi és katasztrófavédel-
mi gyakorlatokban vett részt.  Az üléseken 
részt vesznek a járás polgármesterei, ön-
kormányzatok képviselői is. 

A járás önkormányzatai a saját közigaz-
gatási területükön továbbra is ellátják a 
katasztrófavédelmi feladatokat. 

A Helyi Védelmi 
Bizottságnak 
3 munkacsoportja 
alakult: 
Titkársági és Támogató 
Munkacsoport
Honvédelmi Igazgatási 
és 
Lakosság-ellátási 
Munkacsoport
Katasztrófavédelmi 
Munkacsoport 
(tagjai a települések 
delegáltjai)

A Bizottság legutób-
bi ülésére 2015. április 21-én került sor, 
ahol beszámoló hangzott el a HVB utolsó 
ülése óta eltelt időszak védelmi igazga-
tással összefüggő eseményeiről, a tagok 
megtárgyalták a Helyi Védelmi Bizottság 
SZMR módosítását és módosították a Helyi 
Védelmi Bizottság Honvédelmi igazgatási 
feladatok végrehajtásáról szóló Intézkedési 
tervét.  

Az ülésen elfogadásra került a Helyi 
Védelmi Bizottság 2015. évi Munka- és 
Ellenőrzési terve. A bizottság tagjai a követ-
kező tájékoztatókat hallgatták meg: a járás 
közbiztonsági helyzetéről, a belvíz elleni 
felkészülés feladatairól, polgári védelmi 

felkészítésekről és gyakorlatokról valamint 
a szabadtéri tűzgyújtás szabályairól. Végül 
tájékoztató hangzott el a honvédelmi igaz-
gatás aktuális feladatairól is. 

Jánoshalma, 2015-04-12.

BKMKH Jánoshalmi Járási Hivatala 

Ülésezett a Helyi Védelmi Bizottság

Egyeztetés a 2015/2016. évi menetrendekről 
a jánoshalmi járás területén 

A közösségi közlekedésért felelős 
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium idei 
évben is a KTI Közlekedéstudományi 
Intézet Nonprofit Kft. Közlekedésszer-
vező Irodáit bízta meg önkormányzati 
menetrendi értekezlet járásonkénti meg-
tartásával. A Jánoshalmi Járás öt telepü-
lése számára 2015. április 21-én a Járási 
Hivatal tanácskozótermében került sor 
a menetrendi egyeztetésre, ahol részt 
vettek a szervező Dél-alföldi Közlekedés-
szervező Iroda mellett az érintett szolgál-
tatók (MÁV-Start Zrt., DAKK Dél-alföldi 
Közlekedési Központ Zrt.) munkatársai, 
a járás településeinek polgármesterei, 
megbízottjai, valamint a tankerület kép-
viselője és a járási hivatal vezetője. 

Az értekezleten Berente István a KTI 
Nonprofit KFT Dél-alföldi Közlekedés-

szervező Iroda vezetője ismertette a já-
rás közösségi közlekedésével kapcsolatos 
jövő évi elképzeléseket. A vasúttársaság 
(MÁV-Start Zrt.) és az autóbusz társaság 
(DAKK Zrt.) munkatársai tájékoztatást 
adtak a fejlesztési 
elképzeléseikről és 
a térségből hoz-
zájuk beérkezett 
menetrend módo-
sítási javaslatokról. 
A megbeszélésen 
az önkormányzatok 
képviselői a lakos-
ság érdekében to-
vábbi közlekedéssel 
kapcsolatos kérése-
ket is megfogalmaz-
tak.

A tanácskozást a 

résztvevők eredményesnek ítélték meg. 

Jánoshalma, 2015-04-25. 

BKMKH Jánoshalmi Járási Hivatala 

TÛZOLTÓSÁG, 
MEZÔÔRSÉG

Elérhetősége: 
06-70/457-5372, Borsos Balázs
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AZ EDDIGINÉL IS EGYSZERŰBB ÉS GYORSABB ÜGYINTÉZÉS 
A KORMÁNYHIVATALOKNÁL ÉS A JÁRÁSI HIVATALOKNÁL

Kedves Tanítók, Tanárok, Óvodapedagó-
gusok, Oktatási dolgozók! Minden év júni-
us első vasárnapján tanítóinkat, tanárainkat 
köszöntjük hálás szívvel, szeretettel. Szerte 
a világon minden ember sokat köszönhet 
tanárainak. Akinek szerencséje van, az élete, 
tanulmányai során legalább egyszer találkozik 
egy olyan pedagógussal, aki emberségével, tu-
dásával akár egész életét meghatározza és új 
útra irányítja. Közhelynek hangzik, mégsem 
az, hogy a pedagógus példakép: 
„Vezesd őket, utat ne tévessz,
S magadhoz mindig hű maradj, 
Mert élen állsz, és messze látszol,
Sose feledd: példa vagy!”

(Nagy László) 
Aki példakép, az mintát ad. A gyermekek 

úgy ítélnek, ahogyan azt tanítójuktól látják. 
Hatalmas erő kell ehhez a hivatáshoz. Em-

lékszem, tanáraimban ez az erő megvolt és 
felelősségük is sokkal több annál, minthogy 
óráikat csak megtartsák. Ma is hálás vagyok 
nekik ezért: 

Én nem tudom, milyen erő kell  
hozzá, de több kell az enyémnél.  
Olykor el-eltűnődöm én is,  
mit is jelent húsz-harminc szempár 
fénylő tükörtermében élni,  
hol éle van minden igének,  
árnyéka van minden hibának,  
hol húsz-harminc sötétkamrában  
hívják elő folyton a percek  
éles, kemény, hiteles képét. 
 
Könnyű nekünk beszélni ezt-azt,  
nagy szavakkal egymást dobálni,  
de ő, kinek minden szavával  

megannyi kis magnetofon zeng  
tele otthont, utcát, jövőt, ő 
felelősség nehéz vasával  
vértezve jár, s — bár tán nem érzi —  
hétköznapok nagy hőse köztünk,  
szebb holnapok jobb emberéért  
titkon vívott nehéz csatáknak  
ismeretlen, hős katonája!  
Mikor fogunk szobrot emelni,  
s fogunk-e hát neked, magunkban,  

„LÉLEK SZOBRÁSZA”:  PEDAGÓGUS?! 
(Füle Lajos: Pedagógus) 

Köszönjük minden pedagógusnak, hogy mun-
kájukkal öregbítik szűkebb hazánk hírnevét, ok-
tatják és nevelik gyermekeinket miközben felejt-
hetetlen közösségi élményekkel ajándékozzák 
meg őket.

Kedves Pedagógusok!
Kívánjuk, hogy mindennapjaikban több öröm 

és siker legyen, mint bánat.  Kívánunk Önöknek 
további sok sikert, erőt, jó egészséget!

Szerkesztőség

Az eddiginél is egyszerűbb és gyorsabb 
ügyintézés a kormányhivataloknál és a járási 
hivataloknál.

A 2011. január 1-jével létrejött fővárosi és me-
gyei kormányhivatalok jelentősen csökkentették 
a korábbi időszakra jellemző területi szétta-
goltságot, ezzel gyorsabbá, rugalmasabbá és 
költséghatékonyabbá téve a közigazgatást. Ezen 
fejlesztések folytatódnak most, aminek eredmé-
nyéül a kormányhivatalokhoz további feladatok 
kerülnek, valamint a kormányhivatalokban és a 
hozzájuk tartozó járási hivatalokban megszűnik 
a szakigazgatási szervre és törzshivatalra való 
felosztás és csökken a vezetői szintek száma. 
Mindez többek között egységes feladatellátást, 
gyorsabb döntéshozatalt és olcsóbb működést 
eredményez.

2015. április 1-től átalakul a fővárosi és megyei 
kormányhivatalok eddigi szervezeti struktúrája, 
valamint új feladatokat delegál a kormányhivata-
lokhoz egy új jogszabály, amelynek célja az egy-
séges kormányhivatali rendszer megteremtése. 

A kormányhivatalok eddig ágazatonként elkülö-
nülten, megyei és járási szinten működő, önálló 
feladat- és hatáskörrel bíró szakigazgatási 
szervekből (pl. munkaügyi központ, földhivatal, 
fogyasztóvédelmi felügyelőség, közlekedési fel-
ügyelőség, szociális- és gyámhivatal), valamint a 
szintén önálló feladat- és hatáskörrel rendelkező, 
funkcionális és egyéb (pl. koordinációs) feladato-
kat ellátó törzshivatalból, illetve a kormány-
hivatalok tehát osztott szerkezetűek voltak, 
hiszen a kormánymegbízott által közvetlenül 
vezetett törzshivatalból illetve a szakmailag 

önálló szakigazgatási szervekből álltak, 
együtt, egy költségvetési szervet alkotva.

A kormányhivatalok a jövőben a kormány-
megbízott által közvetlenül vezetett szervezeti 
egységekből (főosztályokból) és a járási hiva-
talvezetők által vezetett, osztályokra tagozó-
dó járási hivatalokból állnak. A szagigazgatási 
szervekből (a jelenlegi megyei igazgatóságokból, 
felügyelőségekből) kormányhivatali főosztályok, 
a járási szinten működőkből pedig osztályok 
lesznek. A kormányhivataloknál egy-egy főosz-
tály több jelenlegi szakigazgatási szerv feladatát 
fogja ellátni, amellyel összefüggésben csökken 
a vezetői szintek száma. Mindez egységes 
feladatellátást, egyszerűbb és gyorsabb dön-
téshozatalt, valamint ügyek tényleges elinté-
zésére fordítható kapacitásnövekedést, illetve 
a jelenleginél olcsóbb, költséghatékonyabb 
működést eredményez.

A kormányhivatalokhoz ezen túl új, eddig 
más szervek által ellátott feladatok is kerülnek. 
Az integráció keretében elsősorban a hatósági 
típusú államigazgatási feladatok kerülnek a kor-
mányhivatalokba.

• A környezetvédelmi és természetvédelmi 
felügyelőségek, valamint a bányakapitánysá-
gok, továbbá a

• Magyar Államkincstár családtámogatási és 
lakáscélú állami támogatásokkal kapcsolatos 
feladatai, az 

• Országos Egészségbiztosítási Pénztár te-
rületi hivatalaitól a baleseti megtérítéssel és a ke-
resőképesség vizsgálatával összefüggő feladatok, 
valamint a 

• Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal 
hazai anyakönyvezéssel összefüggő feladatai.

A Bács- Kiskun Megyei Kormányhivatalt ezen 
csoportokból a Magyar Államkincstártól és az 
Országos Egészségbiztosítási Pénztártól átkerülő 
feladatok érintik

Ezen intézkedés eredményeképpen tehát nő a 
kormányhivataloknál elintézhető ügyek száma. 
Az azokkal kapcsolatos kérelmek pedig leadha-
tóak a járási hivataloknál, a kormányhivataloknál, 
a kormányablakoknál és a települési ügysegédek-
nél is, aminek köszönhetően az ügyfelek egyes 
ügyeket, amiket addig csak a megyeszékhelyen 
intézhettek, a jövőben már a lakóhelyükhöz 
közel is elindíthatják.

A módosítások az egységes kormányhivatali 
struktúra jegyében megszüntetik a szakhatósági 
eljárásokat is a kormányhivatalhoz tartozó szerve-
zeti egységségek tekintetében. 2015. április 1-től a 
kormányhivatal valamelyik szervezeti egységénél 
folyamatban lévő olyan ügyekben, amelyekben 
valamely másik kormányhivatali szerv szakmai 
állásfoglalása szükséges, a szakmai kompetenci-
ával, ismerettel rendelkező szerv már nem mint 
szakhatóság, hanem mint az adott ügyben szak-
értelemmel bíró szervezet jár el. Az integrációt 
követően a hatósági eljárásban a szakhatósági 
megkeresés megszűnik, a korábban közreműkö-
dő szakhatóságok az eljáró hatósággal közösen 
hozzák meg a döntésüket, azt egy döntésbe 
foglalják; ezen eljárások esetén a szakhatósági 
eljárás időszükségletével rövidül a döntés meg-
hozatalához szükséges idő.

(Bács- Kiskun Megyei Kormányhivatal)

Pedagógusnapi köszöntő
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A nyári szünidei 
programok tervezé-
sénél gondoljanak rá, 
hogy az idén 13. al-
kalommal 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 imádkoz-
nának, 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 akarják 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 föl-
dön, ahol az emberek egyszerre élnek a 
múltban és a jelenben. Nem folyik küzde-
lem 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 folya-
mán. Vegyetek részt minél többen ebben a 
kalandban!

A tábor díja: 8.000,- Ft
Étkezés: előreláthatólag 4.365,- Ft 

(ebéd és uzsonna, a tízórairól mindenki 
maga gondoskodik)

Jelentkezni: személyesen a könyvtárban 
vagy a 77/461 347- es telefonon lehet 

2015. július 10-ig.
Várunk benneteket sok szeretettel!

KEDVES SZÜLŐK ÉS GYEREKEK

Hasznos információk a parkolási igazolványról 
Parkolási igazolványra jogosultak a súlyos 

mozgáskorlátozottak, látási fogyatékosok, ér-
telmi fogyatékosok, autisták, mozgásszervi 
fogyatékosok és a vakok, gyengén látók. 

Használatakor az igazolványt a mozgásá-
ban korlátozott személyt szállító jármű szélvé-
dője mögött úgy kell elhelyezni, hogy előlapja 
az érvényesség és a jogosultság ellenőrzése 
céljából látható legyen. (Nem a fényképpel 
ellátott oldalnak kell látszania!) A parkolási 
igazolvány a mozgáskorlátozott személyt vagy 
az őt szállító jármű vezetőjét jogosítja fel kü-
lönböző kedvezmények igénybevételére.

Parkolhat a kizárólag mozgáskorlátozott 
személyt szállító járművek részére fenntartott 
parkolóhelyen. 

Fontos tudni, hogy korlátozott várakozási 
övezetben és várakozási övezetben a mozgás-
korlátozott személy vagy az őt szállító jármű 
vezetője a járművével a várakozást ellenőrző 

órával (parkométerrel) vagy jegykiadó auto-
matával ellátott várakozóhelyen, ellenőrző óra 
vagy jegykiadó automata működtetése nélkül 
is várakozhat.

Ugyanakkor járdán akkor is megállhat, ha 
a megállást jelzőtábla vagy útburkolati jel nem 
engedi meg vagy várakozhat olyan helyen is, 
ahol a várakozást jelzőtábla tiltja. 

Többek között közlekedhet és várakozhat 
a „Gyalogos övezet” valamint „Gyalogos és 
kerékpáros övezetben”. 

A mozgásában korlátozott személy parko-
lási igazolványáról szóló 218/2003. (XII. 11.) 
Korm. rendelet szabályozza a parkolási igazol-
ványok kiadásának jelenlegi feltételeit.

Az igazolvány kiállításának érdekében vár-
juk okmányirodánkban a Jánoshalma, Béke 
tér 1. sz. alatt. Bővebb tájékoztatásért, illetve 
a hatályos szabályok értelmezése miatt is for-
dulhat hozzánk, várjuk szeretettel.

Ügyfélfogadási idő: 

Hétfő 
de.  8.00 - 12.00-ig  
du. 13.00 - 17.00 óráig

Kedd de. 8.00-12.00-ig

Szerda de.  8.00 - 12.00-ig  
du. 13.00 - 16.00 óráig

Csütörtök Nincs ügyfélfogadás 
Péntek de. 8.00- 12.00 óráig

Jánoshalma, 2015-04-27. 
BKMKH Jánoshalmi Járási Hivatala 

ANYAKÖNYVI HÍREK
MEGHALTAK: 
Kapás Lászlóné Gömbösi Margit élt 68 évet, 
Szöllősi János Johákimné Varga Terézia élt
90 évet, Csorba István élt 88 évet, Ferenczi 
Dezsőné Lakatos Mária Margit élt 62 évet

JÁNOSHALMI RENDÔRÖRS
INDOKOLT ESETEBEN  az alábbi telefonszámon 
hívható éjjel-nappal: 06-20/539-6499

DÉMÁSZ TELEFONSZÁMAI
Általános kék szám (CALL CENTER)
06-40-82-22-82
Hibabejelentés: 06-40-82-20-00
Mérôállás bejelentése: 06-80-82-81-80
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Tánctanfolyam indul a Mélykúti 
Művelődési Házban !  

2015. június 16-án /kedden/ 19 órakor.

A tanfolyam 6 hétig tart, a vizsgabál 
időpontja: július 25.  /szombat/.

Beiratkozás: június 16-án (kedden) 
17-19 óráig a Művelődési Ház irodájában.

A beiratkozás napján már lesz oktatás!

Tanfolyami díj: 8.000,- forint, 
mely két részletben is befizethető.  

I. részlet: június 16-án II. részlet: július 16-ig
Tanfolyami napok: kedd és csütörtök 

19-22 óráig
Össztánc: szombat 19-23 óráig.

A tanfolyam vezetője:  
Fuszkóné Gáspár Judit

Szeretettel várjuk leendő tanítványainkat és 
minden táncolni vágyót.

Kedves fiatalok!
A tanfolyam lehetőséget ad nektek 6 héten 

keresztül a kulturált szórakozásra,
 társas együttlétre.

Tartalmas szórakozást kívánunk a nyárra.
 Éljetek ezzel a lehetőséggel, gyertek el!

Művelődési Ház és 
Fenyő Miksa Könyvtár Mélykút

FÖLDHIVATALI, NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ÉS 
FOGYASZTÓVÉDELMI 

ÜGYFÉLFOGADÁSOK A JÁNOSHALMI JÁRÁSI 
HIVATALBAN

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. 06. 12-én)

Fogyasztóvédelmi 
ügyfélfogadás

Legközelebb 2015. 06. 01-én
(július, augusztus hónapokban nem kerül megtartásra) 

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

BKMKH Jánoshalmi Járási Hivatala

Tisztelt szülők, 
kedves gyerekek !

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

2015. május 17-én rendezték meg 
Lajosmizsén az Országos Grillázs Versenyt, 
ami egy magas szintű grillázskészítő meg-
mérettetés. Az ország több tájáról 47 bene-
vezés érkezett, volt aki több díszmunkával 
nevezett, közöttük olyan profi cukrász-
mesterek, cukrásztanárok is akik több éve 
részt vesznek ezen versenyen. Képvisel-
tették magukat a régi hagyományőrző, a 
díszmunka készítő és a tanulói kategória 
művei és művelői is.

Rimóczi László a Grillázs szövetség el-
nöke, aki ismerősöm egy közösségi oldalon, 
az utolsó benevezési napon meglátott egy 
munkámat és megkérdezte nem vennék 
e én is részt a versenyen és bíztatott, hogy 
induljak bátran. Így kezdődött az én verse-
nyen való részvételem. Viszont tény, hogy a 
családom támogatása, noszogatása kellett 
ahhoz, hogy bátorságot merítsek. 

Izgultam, hiszen még nem vettem részt 
megmérettetésen, és elmondom, azokat 

a csodákat látva el is ment minden önbi-
zalmam attól, hogy valamit is nyerjek. Bár 
versenytársaim bíztattak, hogy ne csügged-
jek. Igazuk lett. Hatalmas meglepetés ért, 
amikor szólítottak és átvehettem az arany-
érmet Benke Laci bácsitól, aki többszörös 
világbajnok, mesterszakács és mestercuk-
rász. A zsűri neves világ és országos baj-
nok mestercukrászokból állt. Elmondásuk 
alapján nehéz dolguk volt, mert rengeteg 
csodálatos alkotást kellett elbírálniuk.

Fantasztikus érzés volt. Rengeteg szak-
mai tapasztalatot, tudást szereztem. Élmény 
volt megismerni azt a sok szakmabeli ver-
senytársat, akik szívesen adtak át egy - egy 
jól bevált szakmai fogást. 

Örömmel tapasztaltam, hogy ezen, tor-
takészítési forma, igen is él, sőt fejlődik. 
Pedig azt hihetnénk, hogy úgy, mint más 
régi hagyományok, ez is a feledésbe merült. 
Láttam az idős generációt, akik örömmel 
adják át és osztják meg tudásukat a mai 

generáció erre fogékony emberkéivel. Ma 
már nem csak a múltból ismert hagyomá-
nyos készítési forma, hanem a díszmunka 
készítés is kialakult. A régit ötvözik a mo-
dern stílussal, aminek csak a képzelet szab 
határt. 

Ezúton szeretnék köszönetet mondani 
a családomnak, és a rengeteg ismerősnek, 
barátnak, akiktől azt a rengeteg gratulációt, 
jókívánságot kaptam és nem utolsó sorban 
Kuris Maris néninek, (Tortás Maris néni) 
és Kis Elek Jani bácsinak, akiktől 10 évvel 
ezelőtt az alapokat elsajátítottam.

Retek Tímea

Grillázs
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Tisztelt Mélykúti Lakosok!

Az utóbbi időben János-
halmi Járás illetékességi terü-
letéhez tartozó településeken 
egyre többet lehet találkozni 
gazdátlanul kóborló kutyákkal, 
annak ellenére, hogy az ebek 

tartásáról jogszabályok rendelkeznek. Az álla-
tok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi 
XXVIII. törvény általánosságban szabályozza 
az állatok tartását:

„Az állattartó köteles a jó gazda gondossá-
gával eljárni, az állat fajának, fajtájának és élet-
tani szükségleteinek megfelelő életfeltételekről 
gondoskodni.”

„Az állattartónak gondoskodnia kell az állat 
igényeinek megfelelő rendszeres, de legalább 
napi egyszeri ellenőrzéséről.”

„Az állattartó gondoskodni köteles az ál-
lat megfelelő és biztonságos elhelyezéséről, 
szakszerű gondozásáról, szökésének megaka-
dályozásáról.”

„A megkötve tartott vagy mozgásában 
egyéb módon korlátozott állat számára is 
biztosítani kell a zavartalan pihenés és a sérü-
lésmentes mozgás lehetőségét.”

„Az állatnak tilos indokolatlan vagy elke-
rülhető fájdalmat, szenvedést vagy sérülést 
okozni, az állatot károsítani...”

„Az ember környezetében tartott állat, 
valamint a veszélyes állat tulajdonjogával, tar-
tásával felhagyni nem szabad. Az állat elűzése, 
elhagyása vagy kitétele tilos.”

„Az állat élettani szükségleteinek kielégíté-
séhez szükséges feltételeket a szállítónak biz-
tosítania kell, viselkedési szükségleteire pedig 
figyelemmel kell lennie.”

„Az állatot olyan szállítóeszközön kell szál-
lítani, amely annak sérülést nem okozhat, és 
megvédi az időjárás káros hatásaitól.”

„Ha az állat szállítása során gondozást 
igényel, olyan kellő jártassággal rendelkező 

személynek kell kísérnie, aki alkalmas a gon-
dozási teendők ellátására.”

A törvény külön rendelkezik a veszélyes 
állatok tartásáról, az eb veszélyesnek minő-
sítéséről, valamint a veszélyes eb tartásáról, 
mely jóval szigorúbb feltételeket szabnak az 
állattartókra, mint az általánosságban meg-
fogalmazottak. A veszélyessé minősítés az 
állatvédelmi hatóság feladata. Az állatvédelmi 
hatóság alapesetben a település jegyzője, 
valamint a járási hivatal. Bizonyos esetekben 
állatvédelmi hatóságként járhat el a Nemzeti 
Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, élelmiszer-
lánc-biztonsági és állategészségügyi hatóság, 
valamint különböző hatósági jogkörökben 
eljáró megyei kormányhivatal. Fontos tudni, 
hogy az állatok tartásának szabályait meg-
sértőket az állatvédelmi hatóság állatvédelmi 
bírsággal sújthatja. 

További szabályokat állít fel a kedvtelésből 
tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról 
szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet. Jelen-
tősebb szabályozás, hogy négy hónaposnál 
idősebb eb csak transzponderrel (chip) meg-
jelölve tartható. A transzpondert az állatorvos 
fájdalommentesen juttatja az állat bőre alá. 
Közterületen kutyát csak pórázon lehet vezet-
ni, az adott egyed agresszív magatartásának is-
merete esetén szájkosár használata kötelező. 

Végezetül meg kell említeni a nem megfe-
lelő kutyatartás büntetőjogi vonatkozásait.

A szabályok be nem tartásának nem kívánt 
következménye irányulhat egyrészt az állat 
(így az eb) ellen, másrészt irányulhat annak 
környezete ellen.

Amennyiben valaki az állatnak okoz sé-
rülést, a Btk. szerinti állatkínzás bűncselek-

ményéért kell felelnie. Amennyiben állattal 
okoz valaki sérülést, a cselekménye a követ-
kezmények függvényében lehet testi sértés, 
foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés 
vagy egyéb bűncselekmény. Az eljáró hatóság 
ezekben az esetekben a rendőrség.

Abban az esetben, ha konkrétan kutyával 
valósít meg az állattartó szabályszegést, sza-
bálysértés is megvalósulhat. A szabálysérté-
sekről, a szabálysértési eljárásról és a szabály-
sértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. 
évi II. törvény (a továbbiakban: Szabs. tv.) 193. 
§-a konkrétan szabályozza a veszélyeztetés 
kutyával szabálysértést:
„193. § (1) Aki a felügyelete alatt álló kutyát

a) a település belterületén felügyelet nélkül 
bocsátja közterületre, vagy kóborolni hagyja,

b) természeti és védett természeti terüle-
ten, vagy vadászterületen - a vadászkutya és 
a triflakereső kutya kivételével - póráz nélkül 
elengedi vagy kóborolni hagyja,

c) szájkosár és póráz nélkül közforgalmú 
közlekedési eszközön - vakvezető, illetve 
mozgáskorlátozottakat segítő kutya kivételé-
vel - szállítja,

d) élelmiszer-elárusító üzletbe, közfürdő 
területére vagy játszótérre - vakvezető, illetve 
mozgáskorlátozottakat segítő kutya kivételé-
vel - beenged, illetőleg bevisz, szabálysértést 
követ el.

(2) Aki veszélyes ebét nem zárt helyen 
tartja, vagy nem helyez el a ház (lakás) 
bejáratán a veszélyes ebre utaló megfelelő 
figyelmeztető táblát, szabálysértést követ 
el.” Szabálysértés miatt a járási hivatal mint 
szabálysértési hatóság jár el. 

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Jánoshalmi Járási Hivatala

Mélykúti Víziközmű Társulat 
6449 Mélykút Rákóczi u 13.

Tisztelettel értesítjük a lakosságot, hogy a
PRÓBAÜZEM  A SZENNYVÍZTISZTÍTÓ 

TELEPEN 
rendben folyik.

Kérem a Tisztelt Lakosságot, hogy az  eddi-
gi fegyelmezettséggel és a Mélykúti Víziközmű 
Társulat tájékoztatását betartva folytatódjon a 

HÁZI RÁKÖTÉSEK
kivitelezése. 

Kérem Önöket a felsorolt sorrendet a kivi-
telezésnél betartani.

A lakos csak akkor kap levelet és csőigény-
lő lapot, ha az utcai vezeték kiépült és azon 
a vízterhelési próba és a kamera vizsgálat 
megtörtént. Ezután kap engedélyt a felelős 
mérnöktől a Víziközmű Társulat a levél kikül-
désére. Ezzel egy időben a velünk szerződést 
kötött szerelők is kapnak HÁZSZÁM szerinti 
értesítést.

Felhívom a saját kivitelezésben készült rá-
kötések kivitelezőit, hogy a szabályok kivétel 
nélkül rájuk is vonatkoznak. 

A felmérés és a csőigénylő lap kitöltése és 
aláírása után azonnal leadandó a Mélykúti

Víziközmű Társulat 6449 Mélykút Rákóczi 

utca 13 szám alá, hogy szaporodó igényeket 
ki tudjuk elégíteni. Csak az kapja meg az 
engedélyt, aki a hozzájárulás teljes összegét 
megfizette és a benyúló 80 -100 cm-es cső-
szűkítőről engedélyt kapott, hogy leveheti a 
ZÁRÓKUPAKOT.

EKKOR MÉG MINDIG NEM KÖTHETI 
RÁ A RENDSZERRE A SZENNYVÍZET.

Akár saját kivitelezésben, akár szakem-
berrel történik a kivitelezés az elkészült le-
fektetett, és betemetett csövet tisztára mosva 
zárókupakkal lezárva be kell jelenteni kame-
rázásra a Mélykúti Víziközmű Társulathoz 
személyesen vagy a szerelő által.

Tájékoztató a felelős kutyatartásról /A kutyatartás általános tudnivalói
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Telefon: Mélykúti Víziközmű Társulat 6449 
Mélykút Rákóczi u. 13. 77 / 886-601

Hívható: Hétfő Kedd Szerda Csütörtök 
Péntek 8 órától 16 óráig.

A kamerázás megtörténte és kiértékelése 
után azonnal értesítjük az Ügyfeleket hogy 

RÁKÖTHET A SZENNYVÍZHÁLÓZATRA

Ennek ismét egy mérnöki engedély a fel-
tétele, ugyanis még nem biztos, hogy a nagy 
rendszerrel az utca össze van –e kötve. Ezért 
felhívom a figyelmét minden lakosnak, de kü-
lönösen a saját kivitelezésben készülő házak 
tulajdonosait, hogy a kamerázás tiszta csőben 

szennyvíz nélkül kell, hogy készüljön, ameny-
nyiben tisztítani kell és engedély nélkül ráköt 
a csatornára a tisztítási díjat a lakosnak ki kell 
fizetnie. 22.000.-Ft/tehergépkocsi + 27 % ÁFA 

KÉREM A FENTIEK SZIGORÚ BETARTÁ-
SÁT, AZ ÖNÖK ÉRDEKÉBEN TÖRTÉNIK.

5. A SZENNYVÍZHÁLÓZATRA VALÓ RÁ-
KÖTÉS ENGEDÉLYEZÉSÉT AJÁNLOTT LEVÉL-
BEN KÜLDJÜK KI ÉS SZEMÉLYESEN ADJUK 
ÁT ALÁÍRÁS ELLENÉBEN. A LEVÉLBEN TA-
LÁLHATÓ EGY FÉL ÍVES LAP, AMELYRE A RÁ-
KÖTÉS DÁTUMÁT ÍRJA A KIVITELEZŐ VAGY 
A SAJÁT KIVITELEZÉSBEN A TULAJDONOS 
ÉS AZ UTOLSÓ VÍZSZÁMLÁT MAGÁVAL 

HOZVA MAJD FOGYASZTÓVÁ VÁLIK. AZ 
ÜGYFÉLAZONOSÍTÓ KELL. AKI A CSA-
LÁDBAN A VÍZSZÁMLÁT FIZETI.ÍGY NEM 
LESZ BIZTOS  TÉVES SZÁMLA KIBOCSÁTÁS. 
ELŐZZÜK MEG  A BOSSZÚSÁGOKAT SEGÍ-
TÜNK ÖNÖKNEK!

A  FENTIEKET A VÍZIKÖZMŰ 
TÁRSULAT BONYOLÍTJA AZ ÖNÖK 

ÉRDEKÉBEN!

Mélykút 2015-04-28 

Bozóki Gáborné
Mélykúti Víziközmű Társulat

elnöke

Idén május 1-jén negyedik alkalommal került megrendezésre a 
Parasztolimpia. Ebben az évben nyolc csapat mérte össze ügyessé-
gét, tudását. Mindenki nagyon sportszerűen és hősiesen harcolt. 
Ezúton szeretnénk mindenkinek megköszönni, hogy színesítették 
ezt a szép napot! Eredmény: 1. Természetjárók; 2. Szomjoltó fió-
kák; 3. Csipet csapat; különdíj: Barázdabillegetők

Sajnos az időjárás nem kedvezett a délutáni helyi kulturális cso-
portok fellépésének, így nem tudott mindenki bemutatkozni, de 
szeretnénk megköszönni nekik is, hogy elfogadták a felkérést.

A délelőtt folyamán kispályás labdarúgó bajnokság is zajlott, 
ahol öt csapat mérte össze erejét. 

Eredmény: 1. K.U.R.D.; 2. PEF; 3. Öregfiúk

PARASZTOLIMPIA
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NEM FELEJTÜNK

Hősök napja
A Hősök Napját minden év utolsó 

vasárnapján ünnepeljük Magyarorszá-
gon. Eredete az 1917. évi VIII. törvényre 
vezethető vissza. Ebben mondták ki elő-
ször, hogy „nemzetünk hősi halottainak 
kegyeletteljes tiszteletét megfelelő mó-
don kifejezésre kell juttatni”. Az ünnepet 
a II. világháborút követően eltüntették 
a naptárból, majd a rendszerváltozást 
követően került ismét vissza a köztudat-
ba. Mélykút Város Önkormányzata ezzel 
az oldallal emlékezik meg a város hősi 
halottjairól.

MAGYARORSZÁG 
EMBERVESZTESÉGE 

AZ I. VILÁGHÁBORÚ ALATT
(Részlet Novok Rostás László készülő 

könyvéből)

KÉTSÉGTELEN, hogy a világháború min-
den téren Magyarország legnagyobb kato-
nai erőfeszítése ezeréves fennállása óta. Az 
alábbiakban néhány adatot közlünk a ma-
gyar nemzet néperejének felhasználásáról. 
Ezek azt mutatják, hogy a nemzet Árpád 
kora óta egészen 1848-ig viselt valamennyi 
háborújában együttesen sem vesztett több 
vért, mint a világháború 51 hónapja alatt. 
Mikor ezt állítjuk, csak a hadra kelt sereg 
veszteségeit értjük és nem a polgári lakos-
ság pusztulását. Az utóbbi világháború alatt 
szerény határok között mozgott, mert a ma-
gyar föld nagyobb vagy huzamosabb ideig 
tartó ellenséges inváziótól mentes maradt. 

Rövid ideig tartó szerb betörést élt meg a 
Szerémség 1914 szeptemberében. Az orosz 
1914-15 telén befészkelte magát a gyéren 
lakott kárpáti területre Dukla és Verecke 
között. De egyik betörés sem okozott az 
emberéletben pusztulást. Nagyobb arányú 
volt a román betörés Erdélybe 1916-ban, 
ami főleg anyagi javak pusztulásával járt. De 
mindezek össze sem hasonlíthatók a tatár-
járással vagy a török hódító hadjáratokkal, 
amelyek a polgári lakosságot a szó szoros 
értelmében irtották.

MIKOR A MONARCHIA Szerbiának 
hadat üzent, a magyar szent korona orszá-
gainak 183.500 katonája szolgált a közös 
hadsereg magyar felében a honvédségben 
és alkotta egyben a néphadsereg szerény 
keretét.

A mozgósítás elrendelésekor Magyar-
ország területéről 1,663.500 főnyi tömeg 
vonult a zászlók alá. Ennek nagyobb része 
a kereteket töltötte ki, illetve emelte hadiál-
lományra, kisebb része pedig másodrendű 
katonai feladatokra szánt új csapatok meg-
szervezésére szolgált.

Ilyen új csapatként alakult és azonnal 
a harctérre vonult: a magyar gyalogság-
nál 97 menetzászlóalj, mint a hadra kelt 
seregnél, kéznél lévő pótlás, 32 népfölke-
lő ezred, mint mellékesebb hadifeladatok 
megoldására még alkalmazható csapat; a 
lovasságnál 48 század hasonló célzattal, a 
tüzérségnél számos tartaléküteg a népföl-
keléshez való beosztás céljából, a műszaki 
csapatoknál, a szekerész-csapatnál és az 
egészségügyi csapatnál mindenféle külön-
leges rendeltetésű csapat.

Az 1914 augusztusában kivonult haderő 
tulajdonképpen már 1914 végéig elfogyott 
volna, ha pótlást nem kap. A harcoló 
csapat minden képzeletet felülmúló mér-
tékben apadt. Már az első hónap veszte-
ségei felülmúlták azt a létszámot, amelyet 
a hadvezetőség pótlás gyanánt a kivonult 
menetzászlóaljakban és az ország belse-
jében maradt pótzászlóaljaknál készenlét-
be állított. Szükségessé vált, hogy minden 
gyalogezred havonta egy menetzászlóaljat 
(azaz 25%-os pótlást) kapjon. Ezen felül 
a hadvezetőség új ezredeket is állított fel, 
hogy az ellenség túlerejét kiegyensúlyozza. 
Magyarország még Ausztriának is adott 
katonát pótlás gyanánt, mert egyébként az 
oroszoktól huzamosabb időn át megszállt 

Galicia és Bukovina területéről származó 
osztrák csapatok, onnan pótlást nem kap-
hatván, elfogytak volna.

Mindezekre a célokra a háború folya-
mán fokozatosan még 1,950.000 magyar 
hivatott be katonai szolgálatra, ami csak úgy 
volt lehetséges, hogy a katonai szolgálatra 
kötelezettek korhatára: a 21.-42. életév le-
felé 18. , felfelé az 50. évig kiterjesztett. Az 
így nyert közel 2 milliónyi tömegből kapott 
Ausztria 50.000 főt, a többinek legnagyobb 
része menetalakulásokba tagozva fedezte 
a harcoló csapatok vérveszteségeit és bizo-
nyos részéből szerveződött meg új csapat 
gyanánt.”

Novok-Rostás László

A HŐS, HŐSÖK szó fogalma 
szerteágazó fogalmat, jelentést 

idéz fel bennem.
Történelmi ismereteim szerint hősök 

olyan emberek, akik valami nagyot tettel 
tanúbizonyságot adtak bátorságukról, önfel-
áldozásukról. Szerintem – s remélve, mások 
szerint is – hősök voltak valamennyien, 
akik a két világháború nagy csatáiban részt 
vettek, akár önkéntesként. A magyar haza 
védelmében olyan fegyveres cselekedetet 
vállalt, vagy parancsra hajtott végre, amiről 
tudta, hogy a vége: győzelem, vagy halál. S 
százak, ezrek éveket töltöttek el a csataté-
ren ezzel a „szomorú tudattal”. – Szerintem 
-, Hősök mindannyian, de a szó jelentését 
azokra használjuk, akik életükkel fizettek 
ezért a – sokszor parancsra végrehajtott – 
hősiességért!

Ezt késztetett arra, hogy tanult Kollégám, 
Novok-Rostás László Tanár úr történelmi, 
irodalmi gondolatai mellé a magam – 
Gavlik nagyapámtól, édesapámtól hallot-
takat is felidézzem. Sokat, mégis keveset 
meséltek az első, illetve második világhá-
borúról. Miért?

Mert szavaikból, éhezés, fázás, sebesülés, 
halálveszély, meghalt…stb. fogalmak min-
den beszélgetésnél sokszor elhangzottak. 
Félelmetes fogalmak! S ezt hallottam, s 
Önök is – kedves mélykútiak – hasonló-
kat hallhattak, ha visszaemlékezésre kérték 
hozzátartozóikat, 

„A harcot, amelyet őseink vívtak, / bé-
kévé oldja az emlékezés / s rendezni végre 
közös dolgainkat, / ez a mi munkánk; és 
nem is kevés.”

József Attila „A Dunánál”c. verséből 



Önkormányzati Tájékoztató       2015. június 10

nem csak kiolvasom, de a következőket hal-
lottam a háború után több nyugodt évtizedet 
eltöltött túlélőktől…, „a borzalmak kedélyes 
sztorikká szépültek, mert ezzel is feledni sze-
retnénk a háborúban átélteket…,”! Egy-két 
példával emlékezzünk a túlélőkre is!

Bélával járőrözésre küldtek az első vo-
nalban – mondja Gyurka bácsi. A bozótból 
nyöszörgést hallottunk. Kúszva, fegyverrel a 
kézben közeledtünk az akkor már tisztán 
kivehető emberi hanghoz. Felszólítottuk. Tört 
magyarsággal kért segítséget. Ez nem csel, 
súgtuk egymásnak és felálltunk. A bokor 
alatt egy – szerb – katona. Jobb keze és lá-
ba vérzett. Összenéztünk Bélával, hóna alá 
nyúlva segítettünk a közeli táborig elbicegni. 
Dicséretet keveset, kioktatást kaptunk. Lehe-
tett volna csel! Vagy lelőhetett volna minket! 
Elfogva ellenséges táborba „beszélő fogolynak 
„vihettek volna…” „Béla, szegény, már nem 
él, de bennünk az maradt, megmentettünk az 
elvérzéstől egy embert.”

Géza bácsi és Laci barátjával nem tudott 
Télapóként megszökni – kezdte a sztorit. Ne-
künk az orosz szovjet fogolytáborban, Lacival 
az volt a feladatunk, hogy a három tiszt lovát 
kivigyük sétálva megjáratni. 1942. december 
eleje volt. A tábornak megengedték, hogy 
megünnepeljük a Mikulást és a karácsonyt. 
Engedélyt kértünk, hogy a majdnem fehér 
takaróból, lópokrócból mikulásruhát csinál-
junk. December 6-án megsuprikáljuk sorstár-
sainkat, őreinket is. Itt a nagyon hideg kijevi 
orosz tél. Másna-pokon is a meleg ruhába 
öltözhettünk. Azt vártuk, hogy csak lesz egy 
véletlen alkalom, amikor a lósétára csak egy 
orosz őr jön ki velünk. Veszélyes, de elterelve 
a figyelmét egyikünk lóra pattant és „hazaszö-
kik”. Aki marad, biztos agyonlövik, de a másik 
„remélhetően” térhet a családjához. Nem 
volt lehetőség, de nem is baj! 1943. január 
végén „hivatalosan Magyarországra szállítottak 
négyszázunkat”.

János szomorúan, majdnem sírva mondta, 
hogy ő 1943-ban hazajöhetett a fogolytábor-

ból, de a fiáról ma sem tudnak semmit.. Eltűnt 
valahol, meghalt? Keresték, kerestették! Ala-
csony termete miatt a leventékhez nem vették 
be, de „golyófogónak” az ellenséggel szem-
ben elvitték az alig tizennyolc éves fiúnkat. Így 
most bús kettesben élünk feleségemmel, aki 
még ma is gyászruhában jár!

Emlékezzünk, emlékezzenek az emlék-
övek, emléktáblák előtt. A kőfaragó Lipka 
Mihály műve előtt és a sok-sok elhunyt 
hős táblára vésett neve előtt hajtsanak fejet! 

Mondjanak köszönetet a város volt és jelen-
legi Polgármesterének, az Önkormányzat volt 
és jelenlegi képviselőinek, hogy támogatók 
segítségével van emlékhely, ahol letehetnek 
egy szál virágot. Helyezzék el a kegyelet 
virágait a temetőkben nyugvó hősök sírján 
is. Egyéni emlékezésre ad alkalmat – a vá-
rosi könyvtárban is megtalálható – Drégely 
Ferenc várostörténeti könyve, s a rövidesen 
megjelenő Novok-Rostás László Tanár Úr 
hősökről készülő könyve.

 Gavlik István

Kövesdi Ágoston  I. világháborús hősi halott sírja

1848 –as emlékmű

I. világháborús emlékmű - Mélykút 
Felirat: Krisztus győz, Krisztus uralkodik, Krisztus paran-
csol - A világháborúban elesett hősök emlékére - 1917.

Anyaga: mészkő, készítője: ismeretlen.
Mélykút, Templom utca torkolatában

II. világháborús emlékmű ’56 – os emlékmű. Pálosi Mihály alkotása.
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„Együtt nincs akadály!” - Kortárs pályázat

A Magyar Tehetségsegítő Szervezetek 
Szövetsége (MATEHETSZ) TÁMOP-3.4.5-12-
2012-0001 azonosító számú „Tehetséghi-
dak Program” - „Kortárscsoport” pilot pályá-
zatának keretében „Együtt nincs akadály!” 
címmel szerveztünk programot a nyolcadi-
kos diákok számára. A pályázat célja a kö-
zösségépítés, a diákok önszerveződésének 
támogatása volt. A program 2015 márciusá-
ban zajlott Virág Krisztina iskolapszichológus 
vezetésével.

Az első alkalomra a Szvetnik Joachim 
Általános Iskolában került sor, egy kétórás 
tréninget tartottunk a tíz nyolcadikos di-
ák részvételével. Rövid ráhangolódás után, 
elsősorban társas készségeket – empátiát, 
érzelmi intelligenciát – fejlesztő, együttmű-
ködést igénylő csapatjátékokat játszottunk, 
illetve kis csoportokban, egymás jobb meg-
ismerését lehetővé tevő irányított beszél-
getéseket folytattunk. A diákok jól érezték 
magukat, élvezték a közös játékokat (példá-
ul: „Erős szél fúj azokra, akik…”, „Cowbo-
yok”), tetszett nekik, hogy új információkat 
tudtak meg egymásról a beszélgetések so-
rán (például: „Hogy képzeled el, milyen lesz 
az életed 2 év múlva?”, „Hogy képzeled el, 
milyen lesz az életed 15 év múlva?”). A szü-

netben fogyasztottuk el a program részére, a 
Doszpod Cukrászda és Pékség által biztosí-
tott frissítőt, péksüteményt és üdítőt.

Második alkalommal Ópusztaszerre 
kirándultunk. Először megnéztük az 
Ópusztaszeri Történeti Emlékparkban a 
Feszty-körképet és a Panoptikumot. Min-
denkinek nagyon tetszett a hatalmas fest-
mény, a Panoptikumban pedig nagyon él-
veztük a különböző népi játékokat, amiket 
közösen, együttműködve próbáltunk ki, ol-
dottunk meg. Ezután az Emlékparkban sé-
táltunk, és közösségépítő játékokat játszot-
tunk, majd a Szeri Csárda által biztosított 
ebédet fogyasztottuk el a Park területén. 

Ebéd után a Csillagösvény Útvesztő Öko 
Élményparkba vezetett az utunk. Először 
a két (sövény- és fűzfafonat-) labirintusba 
merészkedtünk be. Kis csapatokban próbál-
tunk meg kijutni az útvesztőkből. Sikeresen 
kiérve a labirintusokból az Élménypark te-
rületén lévő sok más interaktív, logikai, népi 
játékot is kipróbáltuk. Jól éreztük magunkat, 
és nagyon elfáradtunk a kirándulás végére.

A harmadik, és egyben záró alkalmat 
újra a Szvetnik Joachim Általános Iskolában 
tartottuk meg, amelynek témája a program 
lezárása volt. Kiscsoportokban próbálhattuk 

ki a pályázat keretében vett, három együtt-
működést és egymás megismerését célzó 
társasjátékot: a Hanabit, a Lélekpillangót 
és a Tantrix játékokat. A nyolcadikosoknak 
nagyon tetszettek a játékok. Élvezték, hogy 
egymásra hangolódva meg kellett tippelni-
ük, ki milyen képnek örülne a legjobban 
(Lélekpillangó), vagy, hogy együttműködve 
tűzijátékokat, illetve egy fonalrendszert kel-
lett összerakniuk (Hanabi, Tantrix). A tréning 
zárásaként megbeszéltük, hogy ki hogyan 
profitált a programból, mit tanult belőle, és 
hogy hogyan érezték magukat. Aztán kö-
zösen készítettünk egy plakátot. A frissítőt 
ezúttal is a Doszpod Cukrászda és Pékség 
biztosította számunkra péksütemények és 
üdítő formájában.

A programot sikerrel zártuk. Mind a há-
rom alkalmon nagyon jól érezte magát a 10 
fős társaság, a tanulók jobban megismerték 
egymást, élvezték a közös játékokat. Jó él-
ményekkel gazdagodtunk.

Virág Krisztina
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A TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 azonosítószá-
mú „Tehetséghidak Program” című kiemelt pro-
jekt keretében 2015 februárjában – márciusában 
valósult meg a Csoportos tehetségsegítő tevé-
kenységek - Szülő- diák - pedagógus kapcsolat-
rendszert fejlesztő program (6733-SZDP OPER 
számú pályázat) a Szvetnik Joachim Általános 
Iskolában. A pályázat célja a szakkörön résztve-
vő diákokat, szüleiket és tanáraikat is bevonó, a 
versenyzés/versenyeztetés pszichológiai és pe-
dagógiai hatásait vizsgáló műhelybeszélgetés 
szervezése volt. A program során Virág Krisztina 
iskolapszichológus vezetésével három műhely-
beszélgetést tartottunk az iskolában tíz diák és 
10 szülő és pedagógus részvételével.

Az első alkalommal, rövid bemutatkozás és 
ráhangolódás után, egy Power Point prezentáció 
kíséretében beszélgettünk a tehetség mibenlété-
ről, a tehetségígéretek – „tehetségcsírák” jellem-
zőiről és a tehetséggondozás céljairól. A tanulók 
elmondták, hogy milyen területek érdeklik őket, 
milyen versenyeken vettek már részt. A szülők 
és pedagógusok pedig megosztották a csoporttal 
azt, hogy milyen kérdések foglalkoztatják őket, 
és mit tapasztalnak a tehetséges gyermekek 
nevelése-oktatása során.

A második alkalom témája a versenyzés, ver-
senyeztetés volt. Elsőként modelláltunk egy ver-
senyhelyzetet majd asszociációkat gyűjtöttünk 
a versenyről, a versenyzésről. Ezután mindenki 

megosztotta a versenyzéssel kapcsolatos tapasz-
talatait. Kérdés volt, hogy ki hogyan érzi magát 
a verseny előtt, a verseny közben és a verseny 
után. A pedagógusokat arról is kérdeztük, hogy 
mire figyelnek oda a versenyfelkészítés során, a 
szülőket pedig arról, hogy mit látnak gyerme-
keiken. A tapasztalatok és a kérdések megosz-
tása után Power Point prezentáció kíséretében 
beszélgettünk arról, hogy mit adhat nekünk a 
versengés, hogyan profitálhatunk a versenyhely-
zetekből. Majd az ötféle versengési attitűdöt, és 
a háromféle versengéssel való megküzdési mó-
dot ismertük meg. A program részére a Doszpod 
Cukrászda és Pékség biztosított frissítőt, péksüte-
ményt és üdítőt.

Az utolsó alkalmon Power Point prezentáció 
és egy kisfilm segítségével ismerhettük meg a 
siker-kudarc, győzelem-vereség feldolgozásának 
lehetőségeit: a kétféle (rögzült és fejlődés fóku-
szú) gondolkodási beállítódás jellemzőit. Majd a 
teljesítményszorongás témáját jártuk körbe, amit 
a félelem- és szorongásoldási technikák össze-
gyűjtésével, felsorolásával zártunk. Ezután, tar-
tottunk egy kis szünetet, amikor elfogyasztottuk 
a Doszpod Cukrászda és Pékség által biztosított 
frissítőt, péksüteményt és üdítőt. Végül pedig a 
pályázat keretében kapott kreativitást, verbalitást 
és absztrakt gondolkodást fejlesztő társasjátéko-
kat (Dixit, StoryCubes) próbálták ki a résztvevők. 

A társasjátékok előnyeiről is beszélgettünk, hi-
szen a társasjátékok játékos, és örömteli formá-
ban együttműködési és versenyhelyzetet hoznak 
létre, és segíthetnek a győzelem és a vereség 
konstruktív feldolgozásának elsajátításában.

A programot sikerrel zártuk. Mind a három 
alkalmon nagyon jól érezte magát a 20 fős 
társaság. Sok új ismerettel és jó élményekkel 
gazdagodtunk.

Virág Krisztina

Műhelybeszélgetés

„KÖZLEKEDJ OKOSAN!” KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁG GYEREKEKNEK
A jánoshalmi Gyerekesély Program a TÁMOP-
5.2.3-A-11/1-2011-0004 azonosítószámú „In-
tegrált térségi programok a gyermekek és 
családjaik felzárkózási esélyeinek növelésére” 
elnevezésű „Együtt egymásért” című pályá-
zat keretében kompetenciafejlesztő progra-

mot rendezett 2015. május 9-én Mélykúton, 
”Közlekedj okosan!” címmel, a Bács-Kiskun 
Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési 
Osztályával együttműködve.
A rendezvényen Szarvasné Tompa Zsuzsan-
na, a Gyerekesély Program szakmai vezetője, 

illetve Farkasné Wodring Zsuzsanna kiemelt 
bűnmegelőzési főelőadó köszöntötte a gyere-
keket. A jánoshalmi kistérségből közel 40 fő, 
1.-2. osztályos kisdiák jelent meg a programon, 
ahol játékos formában tanulhatták meg az 
alapvető közlekedésbiztonsági szabályokat. 
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I. MÉLYKÚTI ORSZÁGOS AUTÓ-, MOTOR ÜGYESSÉGI 
VERSENY ÉS TUNING TALÁLKOZÓ

Cigány majális

Képes beszámoló az I. Mélykúti Országos autó-, motor ügyességi verseny és tuning találkozóról.

Az I. Mélykúti Országos Ügyes-
ségi verseny és Tuning találkozó 
balesetmentesen lezárult. Ezúton 
mondok köszönetet a segítőknek, 
tűzoltóknak, mentőknek, támoga-
tóknak és legfőképp a nézőknek!!!!
A rendezvényen  192 autó vett 
részt és rengeteg nézelődő érdek-

lődő. 47 nevezővel startolt a verseny 6 
kategóriában! 

Hatalmas megtiszteltetés, hogy ennyien 
eljöttetek, remélem minél hamarabb talál-
kozunk terveink szerint 2015. július 26-án Mélykúton a Művelődési Ház előtti téren.

Köszönjük a biztatást, és támogatást a Dél-Alföldi Autó- és Motorsport Szakosztály 
nevében Horváth Balázs szervező

Idén május 9-én immáron 12. alkalom-
mal került megrendezésre a Hagyományőrző 
Cigány majális Mélykúton. A délelőtt folya-
mán sportprogramok (női foci, gyerek foci, 
felnőtt foci) és ügyességi vetélkedő zajlott. A 
gasztronómia jegyében hagyományos cigány 

ételeket készítettek és mutattak be a részt-
vevők számára. Közös ebéd után a környező 
települések hagyományőrző csoportjainak 
bemutatói következtek. A nap egy táncos 
mulatsággal zárult. Szerencsére az időjárás is 
kedvezett nekünk, így egy nagyon kellemes 

napot tölthettünk együtt. Ezúton szeretném 
megköszönni minden támogatónak, résztve-
vőnek a segítséget!

Burai Béla

A Jánoshalmi Rendőrőrs és a Mélykúti KMB 
Iroda beosztottjai a délelőtt folyamán elő-
adással és vetélkedőkkel igyekeztek közle-
kedési ismereteket átadni a gyerekeknek, 

majd a művelődési ház előtti 
betonpályán felrajzolt közle-
kedési helyzetek és akadá-
lyok között közlekedhettek 
kerékpárokkal és elektromos 
kisautókkal, rendőri forga-
lomirányítás mellett. A színes 
program - melyet nagyon él-
veztek a résztvevő gyerekek 
- ajándékok átadásával, és 
finom ebéddel zárult.

Szarvasné Tompa Zsuzsanna
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Képes beszámoló a Majálisról!
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Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Jánoshalmi Járási Hivatal

Hatósági és Gyámügyi Osztály
E-mail cím: 

hatosagigyam.janoshalma@bacsjaras.gov.hu

Szociális ügyintézés:
6440 Jánoshalma, Béke tér 1.

Telefon: 06-77/501-001/108-as mellék 
Fax: 06-77/999-621

E-mail cím: janoshalma@bacsjaras.gov.hu

Gyámügyi ügyintézés:
6440 Jánoshalma, Arany János utca 13.

Telefon: 06-77/610-335 Fax: 06-77/999-620
E-mail cím: gyam.janoshalma@bacsjaras.gov.hu

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Jánoshalmi Járási Hivatala

Okmányirodai Osztály
6440 Jánoshalma, Béke tér 1.

Telefon: 06-77/501-011 06-77/501-012 
Fax: 06-77/999-621

E-mail cím: 
okmany.janoshalma@bacsjaras.gov.hu

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Jánoshalmi Járási Hivatala

Foglalkoztatási Osztály
6440 Jánoshalma, Kölcsey F. utca 12.

Telefon: 06-77/403-966 Fax: 06-77/999-622
E-mail cím: bacsmmkjanoshalma@lab.hu

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Jánoshalmi Járási Hivatala
6440 Jánoshalma, Béke tér 1.

Telefon: 06-77/501-001  Fax: 06-77/999-621
E-mail cím: janoshalma@bacsjaras.gov.hu

Az ügyfélfogadási idő minden 
osztályunknál megegyező:

hétfő: 800-1200 és 1300-1700
 kedd: 800-1200

szerda: 800-1200 és 1300-1600
péntek: 800-1200

Nyugdíjbiztosítási ügyfélfogadás:
minden hónap második péntekén

 8-12 óra között
Földhivatali ügyfélfogadás

minden szerdán 8-12 óra között
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Ismét autócross verseny Mélykúton
A tavalyi évben megszervezett 
amatőr autócrossverseny egy vak-
repülés volt számunkra. Nehéz 
körülmények közt készült el az 
autós nyomvonal, merthogy köz-
tudottan ez a pálya a motoroso-
kat szolgálta. Azt sem tudhattuk, 
hogy egyáltalán van-e nézői igény 
az efféle rendezvényre Mélykú-
ton és vonzás körzetében.
  Kellemes meglepetés volt mikor 
a látogatói létszám átlépte az 
ezres határt. Ezen felbuzdulva az 
idei évben is kértünk a verseny 
naptárból egy napot melyet itt 

a mélykúti motocrosspályán bonyolítanánk 
le július 5-én. Az autóversenyzőknek is bi-
zonyított a pálya érdekessége, a talajtípus 
változatossága és már az idén sokan jelezték 
részvételi szándékukat. Idén plusz programok 
is lesznek az autóversenyzés mellett. Személy 
szerint az én szívem a motocross felé húz és, 
hogy színesebb legyen az idelátogatók nap-
ja, meghívtam Hujber Pétert, hogy tartson 

egy kis freestyle bemutatót a motorjával. A 
YouTube-on írjátok be nevét és kaphattok egy 
kis előzetest mit művel a levegőben a motor-
ral. A tavalyi évhez hasonlóan természetesen 
ugrálóvár és sárkányrepülési lehetőség is lesz, 
gondolván a gyerekekre, na meg a szeretet 
anyósokra. Lesz még étel, ital, de a csajokról 
magatoknak kell gondoskodni! Terveim között 
szerepel még egy traktor-gyorsulási verseny 
is! Ez az utóbbi program viszont csakis a 
lelkes jelentkezőkön múlik (ha lesznek elég 
tökösök)! Ez ügyben várom jelentkezésüket a 
0630 5139391-es telefonszámon! Támogatók-
kal nagyon csehül állunk akár csak a tavalyi 
évben is. Szívesen fogadnánk anyagi segítsé-
geiteket, mert hát a város összes pénzét el 
tudnánk költeni, de szerények leszünk.
 Ahhoz, hogy a rendezvény sikeres legyen, 
anyagi támogatásra van szükségünk, javarészt 
felajánlásokból finanszírozzuk a programot. 
Várjuk szponzorok jelentkezését is, akik szin-
tén nem fognak csalódni!

Köszönettel: Gömöri Pál     

ÚSZÁSOKTATÁS
2015. június 29-én (hétfő) úszásoktatás kezdődik 

a strandfürdő területén.
Az oktatás időtartama kettő hét. Rossz idő esetén az elmaradt alkalmak 

pótlásra kerülnek egy másik napon.

Az oktatás kezdési időpontja délelőtt 11°° óra.
Az első napon kérem, hogy a jelentkezők 11°° óra előtt 10 perccel gyülekezzenek a 

strandfürdő bejárata előtt.
Minden nap kb. egy órás az oktatás.       Részvételi díj: 5000 Ft/fő

Érdeklődni és jelentkezni az első oktatási napon vagy munkaidőben a művelődési 
házban Velez Attilánál. 

Telefonon: 06-30/2193 029-es számon.
Mélykút, 2015. május 20.

Velez Attila
 Sportszervező


