
Javában tombol a nyár! Remélem, sokan 
Önök közül túl vannak a jól megérdemelt 
pihentető nyaraláson. mikor ezeket a sorokat 
olvassák, augusztus első felében járunk. Készü-
lődünk az év egyik legnagyobb állami ünnepé-
re, Augusztus 20-ra, Szent István napjára.

Különleges születésnapot ünneplünk idén, 
hiszen idén éppen 1040 esztendeje annak, 
hogy – az egyik krónika szerint – 975-ben 
megszületett Vajk, a későbbi István király. 
Elgondolkodtak már azon, hogy miként is 
ünnepelné a saját születésnapját az apostoli 
uralkodó? Milyen köszöntők hangzanának el 
ezen a jeles napon? 

Valóban, joggal merül fel bennünk a kérdés: 
mennyire lehetett Szent István elégedett az 
életével, mindazzal, amit elvégzett, és amiről 
mi már tudjuk, hogy egész népe, nemzete 
életét, sorsát – szándékának megfelelően – 
örökre megváltoztatta, új irányba fordította?

 „…az ég kacagni kezdett, kivilágosodott 
és jó szelektől ficánkolt (…) A föld felszíne 
kedvesen kizöldült, bőven termett a gyümölcs, 
s ez végképp eltörölte az ínséget (…) Számta-
lan beteg nyerte vissza egészségét (…) Az ott 
lévők Isten felé tárták karjukat, egybehangzón 
kiáltván: Béke! Béke! Béke!”

Egy sikeres uralkodás végéhez illő szavak 
ezek. A keresztény hit felé forduló, Isten túlára-
dó kegyelmét, szeretetét, simogatását magán 
érző országhoz illők. Valóban, ha behunyjuk 
a szemünket, és a halála után fél évszázad-
dal szentté avatott nagy királyra gondolunk, 
akinek az alakja, erőt és dicsőséget sugárzó, 
lóháton ülő rendíthetetlen uralkodóként égett 
a szívünkbe, nos, ha rá gondolunk, lelki sze-
meinkkel ilyen országot látunk magunk előtt 
uralkodásának eredményeképpen.

Az idézett feljegyzés a Krisztus szenvedései 
utáni ezredik esztendőben, 1033-ban született. 
Akkor, amikor a keresztény világ sok sanyarú-
ság, nélkülözés és éhezés után felszabadult 
a világvége halálváró hangulata alól, és úgy 
érezhette, a bűnbánatok és megtisztulások 
elérték céljukat, az imádságaik meghallgatásra 
találtak. 

Mit érezhetett mindebből az uralkodásának 
negyvenedik esztendejéhez közeledő Szent 

István? Mit tapasztalhatott meg az Isten felé ára-
dó kegyelméből, szeretetéből és feloldozásából 
a trónján ülve?

Nos, alighanem semmit sem. 1033-ban 
egészen más szelek fújtak Szent István orszá-
gában. 

A II. Konrád német-római császár táma-
dását hősiesen visszaverő, és az uralkodás 
feladatának átvételére készülő Szent Imre 
ekkor már szemfedél alatt fekszik eltemetve. 
1033-ra – ahogy a trón mellett állók látták 
Szent Istvánt – „immár az utódok reményétől 
megfosztva egyes-egyedül maradt, s kegyes 
szívét fájdalom járta át”.

A király életére merénylők törnek. 
Első királyunk életműve minden ereszté-

kében recseg-ropog, és ezzel együtt a szabad, 
független és keresztény magyar állam jövője is 
odaveszni látszik. 

Mit tesz ebben a válságos helyzetben Szent 
István? Mit tesz a testi és lelki fájdalmakkal – 
és ahogy a róla szóló híradásokban olvashat-
juk, búskomorsággal – küzdő idős uralkodó, 
aki joggal érezhette úgy: nemcsak az ereje 
hagyja magára, hanem a teremtő Istene is? 

Nos, ebben a nehéz helyzetben Szent Ist-
ván önmaga marad, és valódi királyhoz méltó 
módon igazságot szolgáltat, dönt és békéltet.

A merénylőket – a legenda szerint – „látá-
suktól megfosztotta, bűnös karjukat levágatta, 
így akik igazságtalanságukban orvul az igaz 
vér ellen támadtak, azok igaz ítélettel jutottak 
nyomorúságos életre”.

Meghozza élete egyik legnehezebb dön-
tését is. A 40 éves, Magyarországon élő 
Árpád-házi herceg helyett az alig 20 éves, Ve-
lencében nevelkedett ifjút választja utódjául. 
Parancsára Péter esküt tett, hogy „úrnőjét, a 
királynét mindig tisztelni fogja”, és azokból, 
„amiket neki a király adott, semmit elvenni 
nem fog”, mindazokkal szemben pedig, akik 
Gizella ellen „ármánykodni merészelnének, 
képessége és tudása szerint segítségére lesz; 
s e szavakra mindazok megesküdtek, akik az 
ország főemberei voltak”.

Miért így döntött Szent István? Miért bízott 
inkább egy idegen, tapasztalatlan ifjúban, 
mint a saját rokonában? 

Mert a kereszténység ügyét fontosabbnak 
tartotta, mint a Vazul mellett szóló érveket. 
Mert Szent István hitéből fakadóan, őszinte 
meggyőződéséből cselekedett: minden földi 
körülménytől függetlenül ebben látta saját 
népének boldogulását, jövőjét, üdvösségét.

Igaza van tehát a történetíró Szekfű Gyu-
lának, aki azt írja róla: ”annyira hozzátartozik 
első királyunk egyéniségéhez, mint meg-
határozó vonás, az ő kereszténysége, hogy 
akinek a kereszténység lényegtelen, az Szent 
Istvánban sem fog tiszteletreméltó dolgokat 
találni…”

Mindennek fényében – annak ismere-
tében, hogy Szent István uralkodása a nagy 
király életében mennyire nem tűnt sikertör-
ténetnek – még inkább kiemelkedik állam-
férfiúi nagysága, jövőbe látó bölcsessége. 
Mert képes volt arra, amire csak a legnagyobb 
államférfiak képesek: felülemelkedni mind-
azokon a nehézségeken, amelyek éppen a 
lényeget takarják el az ember szeme elől, és 
képes volt hitéből, belső meggyőződéséből 
dönteni. Nem futamodott meg, nem hajlott 
meg a látszólagos kényszerek előtt. 

Ha jól belegondolunk, minden születés-
nap, minden jeles évforduló nem csupán 
emlékezés, a múlt felidézése, hanem egyfajta 
újjászületés is egyben. 

Ezért ilyenkor nem kizárólag a megadatott 
évek, a mögöttünk hagyott, de jelenünkké is 
váló múltunk öröme tölt el bennünket, ha-
nem a jövőnk ígérete is: annak a felismerése 
és elfogadása, hogy minden, amit megéltünk, 
megélünk, erősebbé tett és tesz bennünket. 
A múltunk így nem csupán kötelez valamire, 
de feljogosít is bennünket, feljogosít arra, hogy 
felemelt fejjel, bizalommal a szívünkben, re-
ménnyel a lelkünkben tekintsünk a jövőbe. 

Kovács Tamás
polgármester
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A mező- és erdőgazdasági földek forgal-
máról szóló 2013. évi CXXII. törvény (további-
akban: Fftv.), valamint a mező- és erdőgazda-
sági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. 
törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről 
és átmeneti szabályokról szóló 2013. CCXII. 
törvény (továbbiakban: Fétv.) szabályozza a 
földhasználati jogosultság megszerzésének 
feltételeit.

A törvény hatálya kiterjed az ország terüle-
tén lévő valamennyi mező- és erdőgazdasági 
hasznosítású földre (a továbbiakban: föld), 
valamint a tanyára. A tanya lakó-, és gazdasá-
gi épülete használatának – a föld elválasztott 
– önálló átengedése esetén a törvény rendel-
kezéseit nem kell alkalmazni.

A föld tulajdonosa, haszonélvezeti jog fenn-
állása esetén a haszonélvező a föld használa-
tát, hasznosítását haszonbérlet, felesbérlet, 
részesművelés, illetve szívességi földhasználat 
jogcímén, valamint a települési önkormányzat 
a tulajdonában álló, legfeljebb 1 hektár terü-
letnagyságú földet  rekreációs célra engedheti 
át – Fftv. meghatározott feltételek alapján 
- természetes személy, valamint jogi személy  
részére.

A Fftv. értelmében Magyarországon fősza-
bályként föld használatának jogát földműves, 
illetve mezőgazdasági termelőszervezet sze-
rezheti meg.  A földművesekről, mezőgazda-
sági termelőszervezetekről és a mezőgazdasá-
gi üzemközpontokról a mezőgazdasági igaz-
gatási szerv (Bács-Kiskun Megyei Kormány-
hivatal Járási Hivatal Földhivatali Osztálya) 
nyilvántartást vezet.  A nyilvántartásba vételi 
eljárás iránti kérelmet formanyomtatványon 
kell benyújtani. A formanyomtatvány letölthe-
tő a www.foldhivatal.hu oldalról, vagy a Járási 
Hivatal Földhivatali Osztály ügyfélszolgálatán 
szerezhető be.

A földhasználatának átengedéséről szóló 
szerződést a Fftv. alapján a mezőgazdasági 
igazgatási szerv hagyja jóvá (Járási Hivatal 
Földhivatali Osztálya). A földhasználati szer-
ződést teljes bizonyító erejű magánokiratba, 
vagy közokiratba kell foglalni.

Teljes bizonyító erejű magánokirat az, ame-
lyet a szerződő felek (gazdálkodó szervezet 
esetén a képviseletre jogosult) szabályszerűen 
aláírtak és aláírásukat két tanú, vagy bíróság, 
illetve közjegyző hitelesítette vagy az ügyvéd 
által készített okiratot ellenjegyzéssel látta el.

1. A földhasználat átengedéséről szóló 
szerződésnek tartalmaznia kell:

Természetes személy esetén:

- természetes személyazonosító adatait 
(családi és utónevét, születési nevét, születési 
idejét, születési helyét, anyja nevét),

- személyi azonosítóját a személyi adata-
inak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 
törvény hatálya alá tartozó természetes sze-
mélyek esetén,

- személyi azonosítóval nem rendelkező 
személy esetén a földhivatali információs 
rendszerben felvett belső egyedi azonosító-
ját,

- állampolgárságát,
- lakcímét.

Gazdálkodó szervezet esetén:

- megnevezését,
- statisztikai azonosítóját,
- cégjegyzékszámát, ha a gazdálkodó 

szervezet a cégnyilvánosságról, a bírósági cég-
eljárásról és a végelszámolásról szóló törvény 
hatálya alá tartozik,

- statisztikai azonosítóval, cégjegyzékszám-
mal nem rendelkező tagállami vagy külföldi 
székhelyű gazdálkodó szervezet esetében a 
földhivatali információs rendszerben felvett 
belső egyedi azonosítóját,

- székhelyét (telephelyét),
- vezető tisztségviselő vagy cégvezető csa-

ládi és utónevét, lakcímét, illetve a törvényes    
képviselő családi és utónevét, tisztségét,

- meghatalmazással eljáró természetes 
személy családi és utónevét, lakcímét, 

- bélyegzőjének lenyomatát,
A mezőgazdasági termelőszervezet, mint 

földhasználó, és az annak legalább 25%-ban 
tulajdonos természetes személy tagja, illet-
ve annak közeli hozzátartozója, továbbá leg-
alább 3 éve foglalkoztatott alkalmazottja, mint 
használatba adó közötti haszonbérlet során 
a szerződésben e tényt rögzíteni szükséges. 
Ennek hiányában a szerződés kifüggesztés és 
jóváhagyás köteles.

A fentieken túl:
- amennyiben a szerződő fél tagja a 

Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidék-
fejlesztési   Kamarának  a tagsági azonosító 
számát,

- a szerződés időtartamát, mely legalább 
1 évre – erdő kivételével – legfeljebb 20 évre 
köthető,

- a szerződő felek a szerződés létrejöttére 
irányuló nyilatkozatait,

- a megállapodás lényeges elemeit, 
- valamennyi kikötést, feltételt, 

- földhasználat ellenértékét:
•haszonbérlet esetén a  pénz, vagy ter-

mészetbeni mértékét, 
•feles bérleti szerződésnél a  megter-

melt termény meghatározott hányadát,
- részesművelés során: Szerződő felek 

megállapodását arról, hogy: mit termelje-
nek, hasznosításra, megművelésre vonatkozó 
vállalásaikat, megtermelt terményből, nyere-
ségből milyen arányban részesedjenek, vesz-
teség esetén milyen arányban osztoznak, 
a használathoz szükséges munkaeszközöket 
hogyan használják, maguk közül kit jogo-
sítanak fel harmadik személlyel szembeni 
képviseletre.

2. A földhasználati szerződésben a föld-
használati jogosultságot szerző félnek nyi-
latkoznia kell, hogy:

- földműves, vagy mezőgazdasági szerve-
zetnek minősül és a földhasználati szerződés 
fennállása alatt földművesnek, vagy mező-
gazdasági szervezetnek fog minősülni,

- a föld használatát másnak nem engedi 
át, azt maga használja,

- a használat során eleget tesz földhaszná-
lati kötelezettségének,

- nincs jogerősen megállapított és fennálló 
földhasználati díjtartozása, 

- gazdálkodó szervezet esetén nyilatkoznia 
kell, hogy megfelel a Fftv. 41.§-ban foglalt 
feltételeknek,

- előhaszonbérletre jogosult-e,
- előhaszonbérleti jogosultság esetén meg 

kell jelölni azt is, hogy a jogosultság, mely 
törvényen és az ott meghatározott sorrend, 
mely ranghelyén áll fenn.

A fentieken túl:
- pályakezdő gazdálkodónak vállalnia kell, 

hogy a földhasználati jogosultság megszer-
zéséről számított 1 éven belül a föld helye 
szerinti településen állandó bejelentett la-
kosként életvitelszerűen fog tartózkodni, vagy 
a földhasználati jogosultság megszerzésétől 
számított 1 éven belül a föld helye szerinti 
településen üzemközpontot létesít és mező-, 
erdőgazdasági tevékenységet, illetve kiegészí-
tő tevékenységet folytat,

- újonnan alapított mezőgazdasági ter-
melőszervezetnek kötelezettséget kell vál-
lalnia arra, hogy a földhasználati jogosultság 
megszerzésétől számított 1 éven belül a 
föld helye szerinti településen mezőgazdasági 
üzemközpontot létesít.

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Bácsalmási Járási Hivatala
Haszonbérleti szerződések alaki, tartalmi követelményei
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A föld haszonbérbe adása esetén a föld-
re vonatkozó, és a haszonbérbeadó által 
elfogadott haszonbérleti ajánlatot egységes 
okiratba foglalt szerződésbe kell foglalni, és 
azt a haszonbérbeadónak, a felek aláírásá-
tól számított 8 napon belül a föld fekvése 
szerinti település jegyzője útján közölnie kell 
a Fftv-en, valamint más törvényen alapu-
ló előhaszonbérleti jog jogosultjaival.  Az 
előhaszonbérleti jog jogosultjainak közlése 
érdekében a szerződést 8 napon belül három 
eredeti példányban kell benyújtani az ille-
tékes jegyzőhöz. A haszonbérleti szerződést 
a haszonbérbeadónak a Fftv-en kívül más 
törvényen alapuló előhaszonbérletre jogosul-
takkal közvetlenül is közölni kell.

Az előhaszonbérleti jog jogosultja a közlést 
kezdő napjától számított 15 napos jogvesztő 
határidőn belül tehet a haszonbérleti szer-
ződésre elfogadó, vagy az előhaszonbérleti 
jogáról lemondó jognyilatkozatot.

Az elfogadó jognyilatkozatot legalább teljes 

bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. 
Az elfogadó jognyilatkozatban meg kell jelöl-
ni az előhaszonbérleti jogosultság jogalapját, 
továbbá ha az előhaszonbérleti jog törvényen 
alapul, akkor azt is, hogy az előhaszonbérletre 
jogosult mely törvényen és az ott meghatáro-
zott sorrend melyik ranghelyén gyakorolja az 
előhaszonbérleti jogát.

Az elfogadó jognyilatkozathoz csatolni kell 
az előhaszonbérleti jogosultságot bizonyító 
okiratokat is.

A mezőgazdasági igazgatási szerv meg-
tagadja a haszonbérleti szerződés jóváha-
gyását, ha az alaki és tartalmi követelmé-
nyekre irányadó előírásokat megsértették. 

A haszonbérleti szerződés módosításá-
ra is a fentiekben részletezett tartalmi és 
alaki követelmények az irányadók.

Bácsalmás, 2015. június 8.

Szommer Károly Hivatalvezető
nevében és megbízásából:

Kulesevics Jánosné

 FOGYASZTÓVÉDELMI ÜGYFÉLFOGADÁSRÓL 
TÁJÉKOZTATÁS

Tisztelt Lakosság!

A szennyvízberuházással kapcsolatos 
út helyreállítási munkákat a kivitelezést 
végző vállalkozó folyamatosan végzi. 

Tájékoztatom Önöket, hogy a mind 
a járdák, mind a kapubejárók és utak 
sávos helyreállítását egyenlőre csak azo-
kon a szakaszokon lehet elvégezni, ahol 
a mérnök szervezet a beépített csatorna 
hálózatot minden szempontból elfogad-
hatónak találta. Tájékoztatom Önöket ar-
ról is, hogy az utak sávos helyreállítását, 
valamint a kapubejárók, járdák helyreál-
lítását nem ugyan az a vállalkozó végzi, 
ezért időben nem egyszerre történik a 
munkavégzés, így előfordulhat olyan eset, 
hogy egyszerre csak vagy az úttest, vagy a 
járda helyreállítása történik meg, a másik 
helyreállítása később lesz.

Az előző lapszámban megjelent tájé-
koztatóval azonosan továbbra is kérem 
a Tisztelt Lakosságot, hogy ott ahol a 
helyreállítást végző vállalkozó a munkákat 
befejezte, és a helyreállítás nem megfelelő 
minőségű, vagy esetleg elmaradt kérem 
jelezzék személyesen:

 Bényi Józsefnél 
a Polgármesteri hivatal 13. 

szobájában, vagy emailon a
 muszaki@melykut.hu 

címen,
 illetőleg telefonon a 

06/77-560-001 
telefon számon.

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal fo-
gyasztóvédelmi szerve a Jánoshalmi Járási 
Hivatal felkérésére 2014 májusától minden 
hónap első hétfőjén, 9:00 – 12:00 óráig 
személyes tanácsadással várta a Jánoshalmi 
Járás közigazgatási területén lakókat, a 6440 
Jánoshalma, Béke tér 1. szám alatt.
Tekintettel az elmúlt évben tapasztalt csekély 
érdeklődésre, a kihelyezett ügyfélfogadás to-
vábbi ellátása nem indokolt.
Ugyanakkor az ügyfelek tájékoztatása céljából 
figyelmébe ajánlom ügyfélfogadási rendün-
ket, mely az alábbiak szerint alakul:

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Műszaki Engedélyezési és 

Fogyasztóvédelmi Főosztály
Fogyasztóvédelmi Osztály

Hatósági Tanácsadó Iroda és Rezsipont

Ügyfélfogadás:

Hétfőtől – csütörtökig: 8.00 – 16.00 óráig
Pénteken: 8.00 – 14.00 óráig

Elérhetőség:
Cím: 6000 Kecskemét, Klapka u. 34. III. em.
E-mail cím: fogyved_daf_kecskemet@nfh.hu

Tel: 76/481-405
Fax: 76/481-416

Kecskemét, 2015-06-23. 
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

Műszaki Engedélyezési és 
Fogyasztóvédelmi Főosztály

Fogyasztóvédelmi Osztály
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2015. július 06.-12.

A TÁMOP-5.2.3-A-11/1-2011-0004 azono-
sítószámú „Integrált térségi programok a gyer-
mekek és családjaik felzárkózási esélyeinek nö-
velésére” elnevezésű „Együtt egymásért” című 
pályázat keretében a jánoshalmi Gyerekesély 
Program a működése alatt, már másodszor 
rendezte meg Kunfehértón a „Családi nyara-
lás” című programját 149 fővel.

A programban a kistérség hátrányos hely-
zetű, magas szegénységi kockázatú családjai 
vehettek részt. Az egy hetes tábor résztvevői 
szülők gyermekeikkel, melynek keretében fellé-

legezhettek, felszabadulhattak kicsit a hétköz-
napok monotóniája alól, és a gyermekeikkel 
közösen jutottak szép élményekhez. A tábor 
ideje alatt a teljes ellátás mellett különböző 
programokkal színesítettük az együtt eltöltött 
időt, kreatív tevékenységekkel, táborvezetők 
segítségével, melyben a szülők is megtapasz-
talhatták a közös alkotás és jókedv örömét 
gyermekeikkel.

A tábor résztvevőinek kiválasztásához a 
gyermekjóléti szolgálatok segítségét, ajánlását 
kértük. A program kiválasztási kritériumaként 
szerepeltek többek között a hátrányos, hal-

mozottan hátrányos helyzetű 
gyermek(ek), illetve a rendsze-
res gyermekvédelmi kedvez-
ményben részesülő családok. 

Ajánlásuk alapján a kritériu-
mokat figyelembe véve a Gye-
rekesély Bizottság júniusi ülésén 
kiválasztásra került Jánoshalmá-
ról 15, Mélykútról, 5, Borotáról 
7, és Kéleshalomról 1 család, 
összesen 100 fő. Azonban a 
projekt keretében lehetővé vált 

a későbbiekben a várólistásokat is bejuttatni, 
így Jánoshalmáról 21, Mélykútról 8, Borotáról 
8, és Kéleshalomról 1 család, összesen 149 fő 
jelentkezővel valósult meg a program.

A nyaralást hat fő táborvezető és négy fő 
önkéntes segítő a hét minden napján külön-
böző programokkal színesítették. Az együtt 
töltött napok során egyértelműen látszott, hogy 
a családok jól érzik magukat, és a családon 
belüli kapcsolatok is kiegyensúlyozottabbnak 
látszódtak. 

Több család is úgy nyilatkozott, hogy élvezték 
a 7 napos, színes programokkal teli közös időtöl-
tést, és ha lehetőség volna rá, jövőre is biztosan 
részt vennének a programon családjukkal.

Jánoshalmi Kistérségi Társulás
6440 Jánoshalmas, Béke tér 1. Pf.: 59. 

Tel: 77/401-071
E-mail:gyepiroda.jhalma@gmail.com

A Magyar Posta az elmúlt két évben telje-
sen megújította pénzügyi portfolióját. Ennek 
köszönhetően Mélykút lakosai is igénybe 
vehetik a posta modern pénzügyi szolgál-
tatásait. Már igényelhető a Posta Személyi 
Kölcsön is, amely ingatlanfedezet nélkül, sza-
badon, bármire felhasználható, egyszerűen 
igényelhető, és az alacsonyabb jövedelem-
mel rendelkező ügyfelek számára is elérhető, 
hiszen nettó havi 100.000 Ft jövedelmet kell 
hozzá igazolni. 

A Magyar Posta az elmúlt időszakban olyan 
versenyképes pénzügyi termékekkel lépett pi-
acra, amelyek megteremtették annak feltételeit, 
hogy szolgáltatási portfoliójában – igazodva a 
nemzetközi trendekhez – egyre nagyobb sze-
repet kapjanak a pénzügyi, pénzforgalmi szol-
gáltatások. Posta Számlacsomaggal már több 
mint 40.000 ügyfél rendelkezik, a Magyar Posta 
Befektetési Zrt. pedig 30.000 befektetési szám-
lát kezel. 

A Magyar Posta 2700 fiókjával a kistelepü-
léseken is jelen van, számos helyen az egyetlen 

pénzügyi szolgáltató. A posta biztosítja a mo-
dern pénzügyi termékekhez való hozzáférést a 
nagyvárosokon túl a kisebb vidéki településeken 
élők számára is.

Már 345 postán – köztük Mélykút postán is 
elérhető a posta legújabb pénzügyi terméke, a 
Posta Személyi Kölcsön.

A Posta Személyi Kölcsön ingatlanfedezet 
nélkül, szabadon, bármire felhasználható (pl.: 
tartós fogyasztási cikk, gépkocsi vásárlás, lakás-
felújítás, stb).  A futamidő során nem kell árfo-
lyam különbözettel számolni, hiszen kizárólag 
forint alapon igényelhető. A kamat a teljes fu-
tamidő alatt fix, előre kiszámítható, tervezhető 
változatlan mértékű törlesztő részletet biztosít.  

A Magyar Posta széles ügyfélkört szeretne 
elérni, így a termék fejlesztésekor és a kondíciók 
meghatározásakor is ez vezérelte. A cél egy 
versenyképes kondíciókkal és egyszerű folyama-
tokkal igényelhető, fogyasztási kölcsön tömeges 
kihelyezése. 

A kölcsön paraméterei teljesen megfelelnek 
egy átlagos család és a Magyar Posta ügyfélköre 

igényeinek: 2-4 év közötti futamidőt és 200-
500 ezer forint között igénybe vehető kölcsön-
összeget biztosít, kedvező kamatozás mellett. A 
Posta Személyi Kölcsön az alacsonyabb jöve-
delemmel rendelkező ügyfeleknek is elérhető, 
hiszen nettó havi 100.000 Ft jövedelmet kell 
hozzá igazolni. 

Az ügyfelek két terméktípus közül választ-
hatnak:

– igényelhető a kölcsön, akár Posta Szám-
lacsomag megnyitása nélküli konstrukcióban, 
vagy

– elérhető lesz az újonnan nyitott, vagy 
meglévő Posta Számlacsomagra legalább havi 
100 ezer forint jövedelem átutalás vállalásához 
kötött konstrukció, amiért az ügyfelek kamat-
kedvezményben részesülnek a teljes futamidő 
alatt.
További részletek: 
h t t p s: / / w w w. p o s t a . h u / p e n z u g y i _
szolgaltatasok/posta_szemelyi_kolcson 
oldalon.

 További információ:
Apáti-Tóth Kata

szóvivő
Magyar Posta Zrt.

CSALÁDI NYARALÁS PROGRAM

ÚJ SZOLGÁLTATÁS A MÉLYKÚTI POSTÁN
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BÁCS-KISKUN 
MEGYEI 

KORMÁNYHIVATAL

TÁJÉKOZTATÁS 

A CSALÁDOK 
OTTHONTEREMTÉSI 

KEDVEZMÉNYE 
IGÉNYBEVÉTELÉHEZ

 SZÜKSÉGES HATÓSÁGI 
BIZONYÍTVÁNYRÓL

A családok otthonteremtési kedvezménye 
(CSOK), mint vissza nem térítendő állami 
támogatás 2015. július 1-jét követően igé-
nyelhető.

A családok otthonteremtési kedvezmé-
nye „C” (követelménynek megfelelő) ener-
getikai minősítési osztálynál kedvezőtlenebb 
energetikai minősítési osztályú egylakásos 
lakóépület vásárlása illetve bővítése esetén 
az igénylőnek csatolni kell a lakóépület fek-
vése szerinti építésfelügyeleti hatóság által 
kiállított, 30 napnál nem régebbi hatósági 
bizonyítványt arról, hogy 2013. január 1-jét 
követően a lakóépület életveszélyes állapota 
miatt kötelezés volt-e és a kötelezettség telje-
sítése megtörtént-e.

A hatósági bizonyítványt a Jánoshalmi 
Járás területén lévő ingatlanok esetében a 
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Bajai 
Járási Hivatal Építésügyi Osztálya (6500 
Baja, Deák F. u. 11-13.) állítja ki.

Amennyiben a lakóépület műemlék, il-
letve műemléki környezetben vagy mű-
emléki jelentőségű területen áll, abban az 
esetben a Bács-Kiskun Megyei Kormányhi-
vatal Kecskeméti Járási Hivatal Építésügyi 
és Örökségvédelmi Osztálya (6000 Kecs-
kemét, Széchenyi krt. 12.). állítja ki a hatósági 
bizonyítványt.

(Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)

A szülői felügyeleti 
jogok gyakorlásával 
kapcsolatos vitás 

kérdések rendezése

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. 
évi V. törvény (továbbiakban Ptk.) 4:146. § 
(2) bekezdése szerint a szülői felügyelet a 
kiskorú gyermek neve meghatározásának, 
gondozásának, nevelésének, tartózkodási he-
lye meghatározásának, vagyona kezelésének, 
törvényes képviseletének jogát és kötelessé-
gét, a gyámnevezésnek és a gyámságból való 
kizárásnak a jogát foglalja magában. 

A Ptk. alapján a szülői felügyeletet a szü-
lők - megállapodásuk vagy a gyámhatóság 
vagy a bíróság eltérő rendelkezése hiányában 
- közösen gyakorolják akkor is, ha már nem 
élnek együtt.

Ha a közös szülői felügyelet gyakorlása so-
rán a szülők valamely kérdésben nem tudnak 
megállapodni - a lelkiismereti és vallássza-
badság körébe tartozó kérdés kivételével - a 
gyámhatóság dönt.

A különélő szülők a szülői felügyelettel 
kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket egy-
más között megoszthatják, és megállapod-
hatnak abban is, hogy a szülői felügyeletet az 
egyikük gyakorolja.

A különélő szülők megállapodásának hi-
ányában - kérelemre vagy a gyermek érde-
kében hivatalból - a bíróság dönt arról, hogy 
a szülői felügyeletet melyik szülő gyakorolja. 
Ha a bíróság a szülői felügyelet gyakorlására 
az egyik szülőt jogosítja fel, a gyermekétől 
különélő szülő a szülői felügyeleti jogokat a 
gyermek sorsát érintő lényeges kérdések kivé-
telével nem gyakorolhatja.

A különélő szülők a gyermek sorsát érintő 
lényeges kérdésekben közösen gyakorolják 
jogaikat akkor is, ha a szülői felügyeletet a 

szülők megállapodása vagy a bíróság döntése 
alapján az egyik szülő gyakorolja, kivéve, ha a 
gyermekétől különélő szülő felügyeleti jogát 
a bíróság e tekintetben korlátozta vagy meg-
vonta. A gyermek sorsát érintő lényeges 
kérdésnek tekintendő 

a kiskorú gyermek nevének meghatározá-• 
sa és megváltoztatása, 
a szülőjével azonos lakóhelyén kívüli tar-• 
tózkodási helyének, huzamos időtartamú 
vagy letelepedés céljából történő külföldi 
tartózkodási helyének kijelölése, 
állampolgárságának megváltoztatása és • 
iskolájának, életpályájának megválasztása.• 

Ha a különélő szülők egyes, közösen gya-
korolt felügyeleti jogosítványok tekintetében 
nem tudnak megegyezni, erről a gyámható-
ság dönt.

A gyámhatóságokról, valamint a gyer-
mekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 
149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 18. § (1) 
bekezdése szerint, ha az együtt élő vagy 
különélő szülők a szülői felügyelet közös 
gyakorlása körébe tartozó kérdésekben nem 
tudnak megegyezésre jutni, a Ptk. 4:166. §-a 
alapján a gyámhivatal döntését a lelkiismereti 
és vallásszabadság körébe tartozó kérdés ki-
vételével bármelyik szülő kérheti.

További részletes tájékoztatást a Bács-Kis-
kun Megyei Kormányhivatal Jánoshalmi Járási 
Hivatala Hatósági és Gyámügyi Osztályán a 
6440 Jánoshalma, Arany János utca 13. szám 
alatt kérhetnek ügyfélfogadási időben.

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Jánoshalmi Járási Hivatala

Anyakönyvi hírek

MEGHALTAK: 
Orsós Borbála   élt 40 évet
Iván Imre   élt 58 évet
Végel István Imre élt 84 évet
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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

A Mozgáskorlátozottak Mélykúti Egyesüle-
tének tájékoztatója

HAJDÚSZOBOSZLÓI GYÓGYÜDÜLÉS
Szeretettel hívjuk tagtársainkat és a kívülálló 

személyeket is a hagyományos hajdúszoboszlói 
gyógyüdülésre. Időpontja: 2015. november 8-15-
ig. (8 nap 7 éjszaka, félpanziós ellátással) Költ-
ség 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 alapösszegét. Jelentkezéseket 10000 Ft 
előleg befizetésével várjuk!

GYÓGYMASSZÍROZÁS
Tájékoztatjuk tagtársainkat és az érdeklő-

dőket, hogy a gyógymasszírozás folyamatosan 
igénybe vehető. Időpont egyeztetés szemé-
lyesen, vagy a 06-20/405-1876 telefonszámon 
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.

A MÓRAHALMI ERZSÉBET 
GYÓGYFÜRDŐBEN 

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

EGYESÜLETI KIRÁNDULÁS!
Időpont: 2015. október 23. (péntek)
Program: Ópusztaszeri Nemzeti Történelmi 

Emlékpark (Feszty Körkép)

Indulás: reggel 8 órakor
Költség: tagoknak 1.000.- Ft/fő, 
        kívülállóknak: 1.500.- Ft/fő (útiköltség)
Ópusztaszeri belépés: ingyenes!
Étkezés: önellátó
Jelentkezéseket október 8-ig várjuk!

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: univerholz@gmail.com
Mobil: 06-70/387-0512 (Rasztik Tibor) 
E-mail: mkmelykut@gmail.com
Honlap: www.mmemelykut.hu,
www.facebook.com/mmemelykut

Az egészséghez való alapjog és az egész-
séges környezet biztosítása érdekében közös 
cél, hogy a parlagfű elszaporodását és terjedé-
sét allergén pollentermelése miatt megakadá-
lyozzuk. A parlagfű Magyarországon, a legna-
gyobb területen előforduló és legelterjedtebb 
gyomnövény, melynek egészségügyi és gazda-
sági károsító hatása rendkívül jelentős. 

 Az élelmiszerláncról és hatósági felügye-
letéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 17. § (4) 
bekezdése értelmében:

„A földhasználó köteles az adott év június 
30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbim-
bójának kialakulását megakadályozni, és ezt 
követően ezt az állapotot a vegetációs időszak 
végéig folyamatosan fenntartani.”

 
A hatályos jogszabályok szerint: belterüle-

ten a jegyző, a település külterületén a Bács-
Kiskun Megyei Kormányhivatal 2015. június 
30. napját követően, köteles hatósági eljárást 

indítani azon földhasználókkal szemben, akik 
elmulasztották a védekezési kötelezettségüket 
teljesíteni. 

Amennyiben megállapítást nyer a véde-
kezési kötelezettség elmulasztása, ú.n. „köz-
érdekű védekezést” kell elrendelni, mely azt 
jelenti, hogy a hatóság vagy az önkormányzat 
által megbízott vállalkozó az ingatlantulajdo-
nos hozzájárulása és előzetes értesítése nélkül 
is jogosult a szükséges parlagfű- mentesítési 
munkálatokat elvégezni. A mentesítés, vala-
mint az eljárás egyes költségei az ingatlan 
használóját terhelik.

A védekezési kötelezettség elmulasztása 
esetén – az eljáráshoz kapcsolódóan - a ható-
ság nem mérlegelhet, növényvédelmi bírságot 
kell kiszabni a fertőzött terület nagysága, fer-
tőzöttségének  mértéke  figyelembevételével,  
melynek  összege 15 ezer forinttól  5 millió 
forintig terjedhet. 

 Mivel az előírások szigorúak, és a védeke-
zési kötelezettség megszegése esetén a rend-
kívül súlyos jogkövetkezményeket, előzetes 
értesítés nélkül alkalmazni kell, ezért kérjük  
az ingatlantulajdonosokat, illetve földhasz-
nálókat, hogy különösen nagy figyelmet for-
dítsanak a parlagfű- mentesítésre vonatkozó 
kötelezettségük teljesítésére.

EGYESÜLETI HÍREK

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
Felhívás parlagfű elleni védekezésre

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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Bari Lizett 3. a.

Dóczi Adrián 2.b.

Észiás Péter 3.b.

Jakity Anna 8.b.

Besír Hanna 1. b.

Erki Liliána Lara 3.b.

Horváth Szimonetta 8.a.

Kanta Viktor 1.b.

Bényi Fanni 1. b.

Drenkovics Vivien 7.b. 

Földi Botond 1.a.

Juhász Viktor 6.c.

Csontos Berta Lili 8. b.

Eszter Hanna 8.b.

Hurton Johanna 3.b.

Bori Patrik Gábor 3. b.

Eszter Ádám 6.c.

Hurton Benedek 6.c.

Kiss Dalma 2.b. Kiss Enikő 5.a.

KITÜNŐK 2014-2015

Kiss Karina 1. b. Klem Balázs 5.b. Klem Máté 1.b. Kopcsek Dávid 5.b.
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Kovács Ádám 3.b.

Mikó Milán 1.a.

Nasz  Péter Pál 2. b.

Somogyi Máté 4.b.

Maczkó Rebeka 3.b.

Molnár Eszter 1.a.

Radvánszki Roland 6.c.

Sztanyik Eszter 3.a.

Kovács Nóra 3.b.

Mikó Zsófia 3.b.

Radvánszki Roberta 1.a.

Suhajda Alexa 2.a.

Marosi Roland 2. b.

Nagy Patrik 1.b.

Sárközi Zoltán 3.a.

Maráci Marcell 3.b.

Nagy Noel 3.b.

Rudics Réka 1.a.

Tasi Martin 2.a. Torma Dávid 2.b.

KITÜNŐK 2014-2015

Torma Tamara 4.b. Vigyinszki Nóra 4.a. Viszmeg Ninetta 2.b.
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A Vajdasági Magyar és Multietnikus Hagyo-
mányápoló és Kézimunkakedvelők Szövetsége 
2015. június 25-28 között rendezte meg testvér-
városunkban, Bácskossuthfalván a 

XVII. VAJDASÁGI 
KÉZIMUNKA-KEDVELŐK 

NEMZETKÖZI KIÁLLÍTÁSÁT. 
A „TARKA VIRÁG! Kézimunka csoport meg-

hívására a mélykúti – a Művelődési Házban 
10 éve működő - „Fürge Ujjak” Kézimunka 
szakkör is kiállította munkáit a bácskossuthfalvi 
iskola Sportcsarnokában. Az iskola egész épüle-
tét, tantermeit, tornacsarno-
kát csodálatos kézimunkák, 
kézműves termékek töltötték 
meg a látogatók örömére.

A nemzetközi kiállításon 
33 vajdasági és 7 magyaror-
szági csoport vett részt. A 4 
napos  rendezvény ideje alatt 
a szervezők ismét bebizonyí-
tották, hogy a közösségek ösz-
szekovácsoló ereje csodákra 
képes. Mélykút képviseleté-
ben a megnyitó ünnepségen, 

valamint a színvonalas záróünnepségen is részt 
vettünk. Köszönjük a házigazdák vendégsze-
retetét, segítőkészségét. A „Tarka Virág” Kézi-
munka csoportot felkértük arra, hogy a Mélykúti 
Napok rendezvénysorozat alkalmából a Műve-
lődési Házba tervezett kiállításra hozzák el mun-
káikat.  Szeretettel várjuk őket Mélykúton.

Mikó Lászlóné
művelődésszervező

POLGÁRŐRÖK A BIZTONSÁGOS MA-
GYARORSZÁGÉRT!

Évszázados hagyomány, hogy a települése-
ken a veszélyhelyzetek kezelésére polgári őrsé-
get szerveztek, amely a lakosság biztonságát és 
az értékek megvédését szolgálta.

Magyarországon a szilárdabb közrend és 
közbiztonság érdekében az ORSZÁGOS POL-
GÁRŐR SZÖVETSÉG közhasznú jogállású köz-
testület irányításával jól szervezett, közel 80 
ezer főt számláló polgárőr egyesületi rendszer 
működik törvényi felhatalmazással.

A polgárőr egyesületek kizárólagos joga a 
bűnmegelőzési célú közterületi járőrözés, figye-
lő szolgálat és a közlekedésbiztonsági jelzőőri 
tevékenység. A főbb célkitűzéseink:1.) társa-
dalmi bűnmegelőzés, 2.) baleset-megelőzés, 
3.) gyermek - és ifjúságvédelem, 4.) környezet-
védelem, 5.) az önkormányzatok és a lakosság 
közötti bizalom erősítése, 6.) közterületi ka-
merarendszer működésében való közreműkö-
dés, 7.) vészhelyzetek megelőzése és kezelése, 
8.) katasztrófavédelmi feladatok segítése. 9.) a 
Rendőri szervek segítése. Velük való együttmű-
ködés.

VÁRUNK Tisztelettel,
 Minden magyar állampolgárt, Az Ország-

gyűlés által elfogadott új törvény értelmében.
Várunk minden 18 életévét betöltő nagykorú 

nőt és férfit, aki büntetlen előéletű, közügyek-
től nincs eltiltva, és tenni is akar települése 
közbiztonságáért! Ha elmúltál 14 éves, és nem 
múltál el 18 éves, akkor is jelentkezhetsz szülői 
beleegyezéssel ifjú polgárőrnek is.

Legyél tagja az ország legnagyobb közbiz-
tonsági szervezetének, akit szolgálat közben véd 
a törvény, és működését az állam támogatja! 
Várjuk továbbá azok jelentkezését is, akik az (50 
órás kötelező időt a Polgárőrségnél óhajtják tel-
jesíteni)  Az érdeklődők közvetlenül a - lakóhe-
lyük - szerint illetékes polgárőr egyesületeknél 
jelezhetik csatlakozási szándékukat, vagy az 
illetékes járási koordinátoroknál, felvételük az 
általános szabályok szerint történik. 

Örömmel tudatjuk, hogy megalakulásra és 
bejegyzésre került a Mélykúti Polgárőr Egye-
sület, jelentkezni tagnak, Vészi Józsefnél az 
egyesület elnökénél, telefon 06 70 523-4974, ill. 
Kovács Tamás polgármester úrnál lehet.

 Tisztelettel: 
Horváth Ferenc 

Polgárőr Akadémikus, 
Járási koordinátor, Megyei elnökségi tag

AZ OKMÁNYIRODAI 
ÜGYINTÉZÉS MÁSIK 
IRODÁBA KÖLTÖZÖTT  

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 
a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Já-
noshalmi Járási Hivatala Jánoshalma Béke tér 
1. sz. épületében hamarosan megkezdődik 
a kormányablak kialakítása az okmányiro-
da helyén. A kormányablak elkészültéig az 
Okmányiroda az épületben lévő 18. sz. volt 
tanácskozó terembe költözött. 

Az építkezés időtartama alatt az ügyfélfo-
gadás az ideiglenes helyen változatlan ügyfél-
fogadási rend mellett történik majd. Bejárat a 
Béke tér 1. sz. alatti épület főbejáratán keresz-
tül lesz lehetséges.   

Okmányiroda elérhetőségei:
okmany.janoshalma@bacsjaras.gov.hu

Az Okmányiroda új telefonszámai:
Gépjármű ügyek:  77/795-217 
   77/795-291

Vezetői engedély ügyek: 77/795-217 
  77/795-289, 77/795-291

Személyi igazolvány ügyek: 77/795-273
  77/795-289,77/795-290

Útlevél ügyek: 77/795-273
  77/795-289, 77/795-290

Diákigazolvány ig. adatlap: 77/795-273
  77/795-289, 77/795-290

Ügyfélkapu ügyek:
  77/795-273 77/795-289 
Lakcím ügyek: 77/795-273 77/795-289

Vállalkozói tevékenységgel kapcsolatos ügyek:  
  77/795-290

Parkolási igazolvány:  77/795-289 

Az ügyfélfogadási idő:
Hétfő: 
 8.00 - 12.00 ill. 13.00 – 17. 00 óráig
Kedd:    8.00 - 12.00
Szerda:  8.00 - 12.00 ill. 13.00 – 16.00 óráig
Csütörtök:  nincs ügyfélfogadás
Péntek:  8.00 - 12.00 óráig

 Tisztelettel: 

Bodroginé dr. Mikó Zsuzsanna
hivatalvezető

MÉLYKÚTI KÉZIMUNKÁSOK BÁCSKOSSUTHFALVÁN

SZERETNÉL BIZTONSÁGBAN ÉLNI? 
TEGYÉL ÉRTE! GONDOLJ A GYEREKEKRE, 

AZ IDŐS, BETEG ÉS VÉDTELEN EMBEREKRE!



Önkormányzati Tájékoztató       2015. augusztus 10

A Szvetnik Joachim Általános Iskola az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma támogatásával meg-
hirdetett, tehetséggondozó műhelyek támoga-
tására kiírt felhívásra pályázatot nyújtott be és 
nagy örömünkre NTP-TM-14-0222 jelzéssel, 
„Op-art? Teremtsünk divatot!” címmel 100%-
os támogatást nyert. A támogatás összege 
921.000,-Ft.

A projekt 15 fő részvételével valósult meg, 
mely magját a tanév közben aktívan műkö-
dő képzőművészeti tehetséggondozó műhely 
tagjai alkották. A programot az op-art művé-
szeti irányzat inspirálta, mely eredményeként 
a diákok egy divatbemutató ötletét valósították 
meg egy témahét keretein belül.  A té-
mának megfelelően a projekt problémafel-
vetése egy divatbemutató megvalósítása volt. 
A pedagógiai terv szabadságot biztosított a 
tanulók ötleteinek, kreatív gondolatainak, sza-
badságot adott a gyermeki fantáziának. Önálló 
ismeretszerzésre alapozott, elősegítette a szé-
leskörű szemléletmód, érdeklődő nyitott sze-
mélyiség kialakulását, a vizuális megismerő és 
befogadóképesség fejlődését. A programnak 
része volt egy előadás is, mely a lézerfényről és 
annak felhasználási lehetőségeiről szólt a Fény 
Nemzetközi Évéhez kötődően.

Május 17-én ráhangolásként Pécsre látogat-
tunk, ahol megtekintettük a Victor Vasarely 
és a Zsolnay Múzeumot. Utóbbiban múze-
umpedagógiai foglalkozáson is részt vehettek 
a gyerekek, majd a délutánt a Mecsextrém 
Kalandparkban töltöttük. Az ott megvalósuló 
csapatépítő foglalkozás segített abban, hogy a 
15 gyermekből álló csoport erősebb köteléket 
építsen ki.

A foglalkozásokon feldolgozásra kerültek a 
kirándulás élményei, PowerPoint bemutatók 
készültek, megismerték a tanulók az op-art 
irányzatát a különböző optikai illúziókat és 
azok hátterét. A gyerekek terveket készítettek 
a divatbemutatóhoz, mely tervek magukba fog-

lalták a ruhákat, kiegészítőket, a tér berende-
zését, meghívót. Az elképzeléseket megvalósí-
tottuk. A megvalósítás nagy örömet jelentett a 
résztvevőknek. A  június 18-án megrendezésre 
került a divatbemutató, vendégül láttuk a 
gyerekek családjait, pedagógusait. Öröm volt 
látni tanítványaink arcán a mosolyt, hallani a 
közönség tapsát, tudni azt, hogy felejthetetlen 
élményt biztosítottunk diákjainknak.

A program zárásaként június 26-án a Buda-
pesti Operettszínházban a FAME, A hírnév ára 
című előadás premierjét tekintettük meg. Tar-
talmas útmutató volt ez az előadás a résztve-
vőknek. Életre szóló következtetéseket vonhat-
tak le a történetből. Megtanulták, hogy munka, 
áldozat és harc kell az érvényesüléshez. Min-
den eredmény mögött kitartó küzdelem van. 
A történet a színház világából hozta a példát, 
de mondanivalója örökérvényű és széleskörű. 
A művészet bármely területére érvényes, hogy 
nem elég a tehetség, ha nem társul mellé szor-
galom, kitartás, önuralom és fegyelem.

Csontos Ferencné, Hurton Katalin, 
Weisné Puskás Ágnes

OP-ART
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2015. 06. 20-án reggel 6 órakor indultunk 
Mélykútról a Posta elől. Utunkat Baja felé 
kezdtük, ahol átmentünk a Dunán. Délelőtt 
10:00 órára már Balatonszéplakon voltunk. 
Kicsomagoltunk, egy kicsit pihentünk, majd 
felfedeztük a környéket egy sétával. Délután 
sétahajókáztunk  a Balatonon, majd egy mexi-
kói étteremben vacsoráztunk. A szállásunkon 
este mozi estet tartottunk. Esti mozifilmünk 
címe: Így neveld a sárkányodat. Második 
napunk reggelén 08:00 órakor keltünk, majd 
megreggeliztünk. Délelőtt komppal átmen-
tünk Tihanyba, ahol kisvonattal felmentünk 
az apátsághoz, majd lesétáltunk a Levendu-
lafesztiválra. A Levendula fesztiválon kaptunk 
1 óra szabadidőt. Itt mindenki kedve szerint 
vásárolhatott levendulából készült termékeket. 
Az eltelt szabadidő után újra kisvonatra ültünk, 
amely levitt minket a kikötőhöz. (A sofőr mi-

attunk nagyon gyorsan ment a kisvonattal ) 
Tihanyban ismét kompra ültünk és áthajóz-
tunk Siófokra. Siófokon a Mustafa étteremben 
pizzáztunk, majd néhányan vettünk fagyit 
és jégkását. Ezen az estén szintén mozi estet 
tartottunk. Megnéztük az Anasztázia című 
rajzfilmet, majd Hanna és Édua még Az orosz-
lánkirály című rajzfilmbe is belekezdtek.

Harmadik nap mikor felkeltünk megreg-
geliztünk, majd aki szeretett volna fürdeni az 
megtehette, ugyanis legyalogoltunk a partra és 
fürödtünk. A legbátrabbak (Hanna, Anna, Niki) 
még beljebb is merészkedtek a majdhogynem 
20 C° fokos Balatonba. Mi akik a parton ma-
radtunk beszélgettünk. Az osztályfőnökeink 
egy hattyút etettek, aki miután nem kapott 
több kekszet, megtámadta az osztályfőnökö-
ket. 10 óra felé visszamentünk a szállásra és 
aki szerette volna megnézni Az oroszlánkirályt, 

az megtehette. Ezt a mesét (amint vége lett) a 
Verdák című animációs mese váltotta fel. Majd 
eljött a búcsú ideje. Délben elindultunk ebé-
delni, majd hazafele jöttünk igen nagy tempó-
ban. Délután még Soltvadkerten fagyiztunk, 
aztán hazaértünk. 
Ezúton is szeretnék megköszönni ezt a fan-

tasztikus hétvégét az SZMK-nak, Mélykút Vá-
ros Önkormányzatának és a nevelőtestületnek.

Osztályfőnökök: 
Polyákovicsné Molnár Ágota 
         és Racsmánné Uzonyi Valéria
Diákok: Csontos Berta Lili
Eszter Hanna 
Horváth Szimonetta Enikő
Jakity Anna
Lázár Édua és
Torma Nikolett Anna

Köszönjük  

Kibővült a hadigondozotti 
ellátásra jogosultak köre

Az Országgyűlés elfogadta a hadigondozás-
ról szóló 1994. évi XLV. törvény módosításáról 
szóló T/4972. számú törvényjavaslatot. 

A törvénymódosítás - kibővítve az eddigi 
jogosultak körét - támogatást kíván nyújtani 
a második világháborúban elesett, eltűnt és 
hadifogságban elhunyt katonák és munka-
szolgálatosok özvegyeinek és árváinak, illetve 
mindazoknak, akiknek férje, édesapja 1938. 
november 2-a és 1945. május 9-e között a 
volt magyar királyi honvédség és csendőrség 
kötelékében szolgált, függetlenül állományvi-
szonyától és rendfokozatától, és attól, hogy a II. 
világháborút lezáró Párizsi Békeszerződés kö-
vetkeztében más ország állampolgárává vált.

A törvénymódosítás megnyitja a hadigon-
dozotti jogosultságot azon magyar állampolgár-
ok - volt hadiárvák, volt hadigyámoltak és volt 
hadigondozott családtagok – számára is, akiket 
1949. január 1-jét megelőzően nyilvántartás-
ba vettek, azonban pénzellátását nagykorúvá 
válása miatt, vagy 1949-ben politikai okból 
megszüntették, kérelmét elutasították, vagy 
kérelmét politikai okból elő sem terjesztette. 

Azon hadiözvegyek is a gondozottak köré-
be kerülnek, akiknek férje Magyarországról vo-
nult be, de – lakhelyváltozás nélkül – jelenleg 
más állam polgára.

A járadék megegyezik a hadigondozotti el-
látásra jogosultak havi rendszeres járadékának 
összegével, mely az öregségi nyugdíj minden-
kori legkisebb összegének 30%-a. 

A rendszeres havi járandóságot igényelni 
lehet a kérelmező lakóhelye szerint illeté-
kes fővárosi és megyei kormányhivatal járási 
(fővárosi kerületi) hivatalában, külföldön élő 
és Magyarországon lakóhellyel, tartózkodási 
hellyel nem rendelkező kérelmező esetében 
Budapest Főváros Kormányhivatalánál. 

Az eljárás során a jogosultság hadi eredetét 
egykorú szolgálati, katonai, kórházi iratokkal és 
hatósági igazolásokkal, ezek hiányában más 
hitelt érdemlő módon kell igazolni. A járási hi-
vatal a kérelemről határozattal dönt, amelynek 
alapján a kérelmező lakóhelye szerint illetékes 
kormányhivatal fogja a járadékot folyósítani, 
vagy a nyugdíjjal együtt, vagy ennek hiányában 
önállóan. 

(Bács- Kiskun Megyei Kormányhivatal)

Beszámoló a balatoni utazásunkról

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL 
FELHÍVÁSA
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A tavalyi mélykúti látogatásunk alkalmával 
egy érdekes egyedi kézimunkával találkoz-
tunk a Fenyő Miksa Könyvtárban. Kiderült, 
hogy ezeket a csodálatos alkotásokat egyik 
kedves ismerősünk, barátunk Börcsökné Kiss 
Erzsike készítette. A fonalgrafikával készült 
képeket nézegetve fogalmazódott meg ben-
nünk az ötlet, hogy vigyük el ezt a technikát 
Bácskossuthfalvára is. Mivel Erzsike azonnal 
partner volt ebben, meg beszéltük, hogy a 
nyár folyamán egyhetes tábor keretén belül 
megismertessük a falubeli gyerekekkel és fel-
nőttekkel is a fonalgrafika szépségét. 

A márciusban megrendezésre került ha-
gyományos Tavaszi zsongás kiállításunkra 
meghívtuk Börcsökné Kiss Erzsikét, hogy 
hozza el a munkáit és mutassa meg a 
bácskossuthfalviaknak. A kiállításon osztatlan 
sikert arattak a fonalgrafikai képek, sokan 
megnézték és reményeink beigazolódtak a 
júliusi tábor alkalmával, ugyanis 30 gyerek 
és 15 felnőtt kitartóan dolgozott és szebbnél 
szebb munkák készültek. Július 13-17 között 
délelőttönként a gyerekekkel, délutánonként 
pedig a felnőttekkel foglalkozott Börcsökné 
Kiss Erzsike és Geleta Brigitta. Fiúk is szép 
számban vállalkoztak, hogy kipróbálják ezt a 
fajta kézművességet. Pénteken alkalmi kiállí-
tást rendeztünk a Művelődési házban a tábor 
alatt készült munkákból, eljöttek a szülők, 
ismerősök, érdeklődők is, megtekintették a 
kiállítást. 

A munka ezzel a táborral nem zárult le. 
Szeretnénk, ha folytatása lenne, ha az év 
folyamán egy – egy témakörhöz, ünnephez 
kapcsolva dolgoznának tovább a gyerekek és 
a felnőttek is. A jövő évben szerveznénk is-
mét egyhetes tábort, ahol lehet majd tovább 
tanulni vagy akár az alapokat elsajátítani. Egy-
egy ilyen és hasonló tábor túlmutat magán 
a kézműves technika elsajátításán. Sokkal 
többet tanulhat és tapasztalhat, aki részt vesz 
a munkában bármilyen formában. Kitűnő 
alkalom a beszélgetésre, ismerkedésre, barát-
ságok kialakítására, ami nem kis dolog a mai 
elgépiesített világunkban főként a gyerekek 
számára, de a felnőtteknek is ugyanolyan 
hasznos lehet. 

A két település Mélykút és Bácskossuthfalva 
testvér települési kapcsolatát is erősíti az ilyen 
és hasonló projektek megvalósítása. Nagyon 
hálásak vagyunk Börcsökné Kiss Erzsikének 
és Geleta Brigittának, hogy itt töltöttek ná-
lunk egy hetet és odaadóan tanították a gye-
rekeket és az asszonyokat, köszönjük nekik!! 

Gogolyák Gabriella
Ady Endre MKE elnöke

A fonal varázsa
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 – de mi történik, ha a hűségidő 
alatt pl. a telefont elvesztem, el-
lopják, vagy éppen elromlik?

Mindenki hallott 
már az ingyen vagy 
akár 1-2 Ft-ért elvi-
hető készülékekről 
(pl. mobiltelefon tv, 
laptop). A hírközlési 
szolgáltatók rend-
szerint különböző 
ke dve z m é nye ke t 
– cikkünk témáját 
szolgáló – kedvezőbb 
készülékárakat bizto-
sítanak a számunkra 

cserébe azért, hogy elkötelezzük magunkat 
egy vagy két évre az irányukba, ez az ún. 
hűségidő.

De sajnos sokan nincsenek tisztában azzal, 
hogy mi történik, ha időközben, tehát még 
a hűségidő lejárta előtt probléma adódik a 
készülékével?

Készülékhiba esetén, a vásárlástól számított 
2 évig – amelynek első éve a jótállás, köznapi 
néven garancia időtartama – természetesen 
módunkban áll visszavinni azt az értékesítő 
szolgáltatóhoz, amelynél ebben az esetben 
a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 
törvény (Ptk.) alapján fennálló szavatossági, 
jótállási igényeinket érvényesíthetjük.

Fenti esettől azonban el kell határolni 
azt a hibabejelentést, amely az elektronikus 
hírközlési szolgáltatás nem előfizetői szer-
ződés szerinti teljesítésével, így különösen a 
szolgáltatás csökkent minőségével vagy éppen 
igénybevételi lehetőségének megszűnésével 
kapcsolatos. Erre ugyanis nem a Ptk., hanem 
az elektronikus hírközlésre vonatkozó jogsza-
bályok alapján van lehetőségünk. Azt, hogy 
ilyenkor milyen jogaink vannak, természete-
sen nem szükséges észben tartanunk, illetve 
ismernünk az ide vonatkozó jogszabályokat. 
Ezekről egyrészt kivonatos formában tájé-
kozódhatunk a szolgáltatás igénybevételére 
kötött egyedi előfizetői szerződésünkből, il-
letve annak szerves részét képező, jogokat és 
kötelezettségeket bővebben, gyakran több tíz 
oldalon bemutató általános szerződési feltéte-
lekből (ÁSZF). Ez utóbbiak minden előfizető 
számára elérhetőek pl. a szolgáltató honlap-
ján vagy ügyfélszolgálati helyiségeiben.

A fenti két fogalmi elhatárolás (készü-
lékhiba – hibabejelentés) azért fontos, mert 
sok fogyasztó félreértelmezi azt a szabályt, 
miszerint megilleti Őt a hűségszerződés idő 
előtti és bármiféle hátrányos következmények 

nélküli felmondásának joga, ha a szolgáltató 
a neki bejelentett és az érdekkörébe tar-
tozó hibát 30 nap alatt sem hárítja el. Ez a 
rendelkezés csak a szolgáltatás csökkent mi-
nőségével vagy igénybevételi lehetőségének 
megszűnésével kapcsolatos hibajelenségek 
elhárításának 30 napon belüli sikertelenségé-
re vonatkozik és nem alkalmazható a 30 na-
pon belül ki nem küszöbölt készülékhibára. 
Utóbbi esetben ugyanis amennyiben készü-
lékünket hűségszerződés egyidejű aláírásával 
vásároltuk meg és szavatossági, jótállási igény-
érvényesítésünkkel kapcsolatban nem sikerül 
egyezségre jutnunk a szolgáltatóval, békéltető 
testülethez vagy bírósághoz fordulhatunk, és 
csak igen komoly szankció árán mondhatjuk 
fel szerződésünket.

A szolgáltató által szankcióként alkalma-
zott kötbéreknek több fajtája (és egy-egy 
előfizetői szerződésen belül akár együttesen, 
összesítve fizetendő eleme) ismert attól füg-
gően, hogy a szolgáltató milyen kedvezményt 
nyújt, illetve az előfizető milyen kedvezményt 
vesz igénybe. Cikkünk elsősorban a készülék 
vásárlása miatti hűség és annak idő előtti 
felmondása esetén fizetendő kötbérfizetési 
kötelezettségre terjed ki. A teljesség kedvéért 
azonban megemlítendő, hogy létezik szolgál-
tatói hűség és annak idő előtti felmondása 
esetén fizetendő kötbér, valamint tarifahűség 
és annak idő előtti felmondása esetén fize-
tendő kötbér is.

Sajnos a kedvezményes készülékvásárlás-
ból későbbiekben esetlegesen felmerülhető 
problémákkal kevés fogyasztó foglalkozik, il-
letve azokkal nincsenek tisztában, mindemel-
lett az is elmondható, hogy szerződéskötéskor 
sokszor meggondolatlanul, irreálisan magas 
áron vásárolnak készüléket. Ezért szerződés-
kötés előtt érdemes átböngészni egyrészt a 
szolgáltató ÁSZF-jét, mely alapján mi magunk 
is tájékozódhatunk arról, hogy milyen kötele-
zettségeink keletkeznek, ha szerződésünket 
idő előtt felmondjuk, illetve átnézni az ún. 
készülék-árlistát, mely alapján tájékozódha-
tunk a szolgáltató által felkínált kedvezmé-
nyek mértékéről.

De hogyan valósul meg ez a gyakorlatban, 

nézzünk erre egy egyszerű példát: a megvásá-
rolni kívánt készülék szolgáltatói készüléklista 
ára 160.000 Ft, melyet pl. egy webáruházban 
80.000 Ft-ért értékesítenek. Ugyanakkor szol-
gáltatónktól 160.000 Ft-os listaáras készüléket 
2 éves hűségszerződés aláírásával egyidejűleg, 
havi 5.000 Ft-os kamatmentes részletfizetéssel 
elhozhatjuk. Ez azt jelenti, hogy a két év alatt 
összesen 120.000 Ft-t fizetünk ki készülékün-
kért. Az igénybe vett készülékár-kedvezmény 
és az így esetlegesen fizetendő kötbér mér-
téke könnyen kiszámolható, ha a szolgáltatói 
készüléklista árából (ami 160.000 Ft) kivonjuk 
a kifizetett havi törlesztő-részletek összegét 
(120.000 Ft), így 40.000 Ft-ot kapunk.

Sajnálatos módon kötve van a kezünk 
azokban az esetekben is, ha pl. készülékün-
ket elvesztettük vagy ellopták. Ennek tényét 
ugyan bejelenthetjük a szolgáltatóknál, je-
lenleg azonban nem létezik olyan jogszabá-
lyi előírás, mely szerint lehetőségünk lenne 
bármiféle hátrányos következmény nélkül 
felmondani hűségszerződésünket. Választha-
tunk tehát, 

vagy fizetjük tovább készülék hiányában is 
annak törlesztő-részleteit, illetve mindemel-
lett ha ilyet is aláírtunk, a hűségidő lejártáig a 
szolgáltatás havi díját is vagy 

felmondjuk hűségszerződésünket és köt-
bért fizetünk, melynek összege fenti példán-
kat alapul véve áll egyrészt a kedvezményes 
készülékvásárláshoz kapcsolódó 40.000 Ft 
összegű készülékkötbérből, valamint ha ilyet 
is aláírtunk szolgáltatói hűséghez és tarifahű-
séghez kapcsolódó kötbérösszegekből.

Célszerű tehát kedvezményes készülék-
vásárlással egybekötött szerződéskötés előtt 
a készülékkínálatot áttekinteni, legyen szó 
telefonról, televízióról vagy akár laptopról, és 
felkutatni annak elérhető legkisebb kiskeres-
kedelmi árát, tehát azt az árat, amennyiért pl. 
egy kiskereskedőnél - egy összegben kifizetve 
– hozzájuthatunk.

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Műszaki Engedélyezési és 

Fogyasztóvédelmi Főosztály
Fogyasztóvédelmi Osztály

HŰSÉGSZERZŐDÉS KEDVEZMÉNYES KÉSZÜLÉKVÁSÁRLÁSSAL

Énekkari próba!
Aug. 29-én (pénteken) és 31 –én (hétfőn) 

de. 10-kor kóruspróbára hívom 
az iskola gyermekkórusának tagjait az énekterembe! 

Kiss Csepregi Ákosné 
tanár
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