
Pisch Ferenc

Mindenszentek ünnepén
Mindenszentek ünnepén,  
Ragyogjon a gyertyafény.  
Fényárban úszik a temető,  
A szemekből szomorúság tör elő.  
 
Jertek vértanúk, s szentek,  
A mécsesek értetek égettetnek.  
A fény beragyogja a földet,  
Megtalál minden eltávozott lelket.  
 
A világban fény árasztja el a temetőket,  
A sötét éjszakában már messziről látni őket.  
A fényáradat egy közös képet alkot,  
Szépsége rabul ejtő, és egységet alkot.  
 
Örvendjünk, s imádkozzunk alázatos hittel,  
És értünk is ég majd a fény szeretettel.  
Mert ez a lélek fénye, ebben van remény,  
A szeretet és lélek! Értük égjen a gyertyafény.

November 2. Halot-
tak napja. Nincs olyan 

ember, aki ne gondolna 
ilyenkor eltávozott szeret-

teire, ismerőseire, barátaira. Ez olyan nap, 
melyet áthat a hit, a remény és a szeretet 
mellett a szomorúság, a bánat is. Ezen a 
napon visszatekintünk a múltba – keressük a 
kellemes emlékeinket.  

Másoknak csak egy újabb szomorúsággal 
és fájdalommal teli napot jelent. És többeknek 
egy olyan napot is kell, hogy jelentsen, amikor 
előre nézünk és azon gondolkozunk el, hogy 
hova is távoztak e földi létből szeretteink. És 
valóban, ez a nap a lelkünkben a különbö-
ző érzések felkavarodásának napja, mert a 
halottaink iránti szeretetünk és tiszteletünk 
felszínre hozza a lelkünkben a veszteséget, 
a szomorúságot, a bánatot, ám ugyanakkor 
a vigasztalódást és a reménységet is. Ezeket 
az érzéseket hoztuk magunkkal. és ezeket 
az érzéseket megosztva egymással lobbanhat 
lángra bennünk az együttérzés lángja. Az 
egymás iránti hit, remény és szeretet érzése. 
Felidéződnek a régi arcok, melyeket csak az 
emlékezet őriz, és hozzá társul egy-egy törté-

net, családi-baráti együttlét eseménye. Ahogy 
repülnek az évek, úgy jönnek elő az elfeledett 
szerettek emlékei. Nem szabad azonban en-
gednünk, hogy ez a szenvedés behálózzon, 
kelepcébe ejtsen. Küzdenünk kell azon túl 
tenni magunkat és a jelen életre összpontosí-
tani, vagyis nem a holtakra, hanem az élőkre 
figyelnünk– azaz a jövőnkre. Hitünkben és 
együttérzésünkben visszatekintünk a múltba 
ahhoz, hogy erőt nyerjünk a jövő érdekében. 

Úgy tekintsük az életet, a múltat és jöven-
dőt, mint valami szüntelen élő egységet, soha 
el nem múlót. Mint ahogyan az élet zajlik to-
vább az idő múlásával, még akkor is, ha ebből 
rendre kipergünk, kihullunk, mint ahogyan 
mellőlünk vannak, akik már el is hagyták e 
földi létet. Ám a Teremtő új élettel áldotta 
meg őket, a földi életen túli örökélettel. 

Úgy gondolom, hogy ez az Istenben való 
szeretet és lét e mai napnak egy másik vi-
gasztaló ereje. Gyújtsuk hát gyertyát szerette-
inkért, barátainkért, ismerőseinkért. A sok kis 
égő gyertya tegye emléküket fényesebbé. 

Tisztelet az elhunytaknak.
Kovács Tamás

Mélykút Város polgármestere

TISZTELT MÉLYKÚTIAK
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Minden készen áll az állami földek gazdáknak történő árverezéséhez
A Bács-Kiskun Megyei Kormányhiva-

tal felkészült a „Földet a gazdáknak!” cí-
mű projekt keretében megvalósuló állami 
tulajdonú termőföldek magántulajdonba 
adásának Bács-Kiskun megyei levezénylé-
sére- mondta Kovács Ernő kormánymegbí-
zott az október 14-én megtartott sajtótájé-
koztatón. A kormánymegbízott ismertette 
az árverezések menetét, részletszabályait 
valamint a garanciális biztosítékokat is.

A kormány döntése alapján várhatóan 
2015. november végétől a helyben lakó föld-
művesek számára lehetővé válik a 300 hektár 
mértékű földszerzési maximum alkalmazá-
sával az állami tulajdonú földterületek egy 
részének megvásárlása.

A földterületek értékesítése az állami föld-
birtok- politika irányelveivel összhangban, a 
kellő eljárási garanciák megteremtése mellett, 
átlátható eljárások keretében zajlik majd. A 
három hektárnál nagyobb földrészletek a 23 
megyei jogú városban a fővárosi és megyei 
kormányhivatalok által lebonyolított árverésen, 
míg a három hektárnál kisebb földrészletek 
egyszerűsített, ajánlattételi felhívással kerül-

nek értékesítésre. Az erdők és természetvé-
delmi területek kivételt képeznek minden 
esetben, azok tulajdonjoga nem szerezhető 
meg a Magyar Államtól.

Kovács Ernő kiemelte, hogy jelen esetben 
nem beszélhetünk alkalmi vételről. A földek 
kikiáltási ára a jelenlegi piaci ár felett kerül 
meghatározásra, amely alá nem lehet menni.

A kormánymegbízott felhívta arra is a 
figyelmet, hogy az elárverezett földekre a 
Magyar Állam javára 20 éves időtartamra 
elidegenítési és terhelési tilalom, valamint 
visszavásárlási jog kerül bejegyzésre, amely 
bejegyzések alapjába véve zárják ki a lehető-
ségét a földspekulációnak.

Az árverési eljárások a lehető legnagyobb 
nyilvánosság mellett kerülnek lebonyolításra. 
Természetesen nyilvános, bárki által hozzáfér-
hető lesz az értékesítésre kerülő földek listája, 
és nyilvános lesz maga az árverés is, melynek 
megtartására közjegyző jelenlétében kerül 
majd sor.

Az árverési hirdetményt a vonatkozó jog-
szabályoknak megfelelően a kormányhivatal-
nak az árverezés helye szerinti megyei jogú 

városban található hivatali helyiségben, az 
árveréssel érintett földrészlet fekvése szerin-
ti településen a helyben szokásos módon, 
valamint az árverés helyszínén is ki kell 
függeszteni, továbbá megyei, illetve helyi saj-
tótermékekben is közzé kell tenni.

Az árverés meghirdetésének a napja az 
árverési hirdetménynek a Nemzeti Földalap-
kezelő Szervezet internetes honlapján történő 
közzétételének napja. Az árverési hirdetmény 
közzétételének időpontja legalább harminc 
nappal meg kell, hogy előzze a hirdetmény-
ben megjelölt árverési időpontot. Az árve-
résen történő részvétel részletes szabályai a 
hirdetményben szintén minden érdeklődő 
számára megismerhető lesz. 

Kovács Ernő kormánymegbízott a sajtó kér-
désére válaszolva elmondta, hogy az árverési 
eljárásokat a kormányhivatal tapasztalt, nagy 
gyakorlattal rendelkező munkatársai fogják 
levezényelni, ezért biztos abban, hogy minden 
különösebb probléma nélkül év végéig be is 
fejeződnek az eljárások.

(Bács- Kiskun Megyei Kormányhivatal)

Anyakönyvi hírek
Meghaltak:
Szalai József élt  58 évet, 
Farkas Istvánné 
  Harnos Anna élt  93 évet, 
Kovács László élt  63 évet, 
Szücs István János élt  85 évet, 
Somogyi János élt  85 évet, 
Zsikla József élt  63 évet, 
Novok Rostás László élt  86 évet

Házasságot kötöttek:
Szeptemberben:
Király Zsófia és Tüske Ferenc
 
Októberben:
Dr. Börcsök Tímea és Vörös Gábor
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SAJTÓKÖZLEMÉNY

Bács- Kiskun megyében is megkezdte munkáját a Családi Csődvé-
delmi Szolgálat

2015. szeptember 01. napjával a 2015. évi CV. tv. alapján a Bács- Kis-
kun Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztályának 
keretein belül megkezdte működését a Családi Csődvédelmi Szol-
gálat. A családi csődvédelemről és a szolgálat működéséről részletes 
információk a www.csodvedelem.gov.hu honlapon érhetőek el.

A Szolgálat elérhetőségei:
Cím:   6000 Kecskemét, Bajcsy Zsilinszky krt. 2.
E-mail:  bacs@igazsagugy.gov.hu
Telefon: 70/684-6496

Ügyfélfogadás ideje:
Hétfő: de.  9-12
Szerda: du.  13-18
Csütörtök: de. 9-12

Felhívjuk az ügyfelek szíves figyelmét, hogy a személyes ügyintézés-
hez előzetes időpont egyeztetés szükséges.

(Bács- Kiskun Megyei Kormányhivatal)

NAPELEMES RENDSZERek kiépítése 
Mélykút Város önkormányzati 

ÉPÜLETEIN (KEOP-4.10.0/N/14-2014-0149)
Mélykút Város Önkormányzata sikeres pályázatot nyújtott be az Új Széchenyi Terv Környezet és 

Energia Operatív Program támogatási rendszerébe, mely pályázat keretein beül 30.976.050 Ft összegű, 
vissza nem térítendő támogatásban részesült. 

A mélykúti Polgármesteri hivatal és Sportcsarnok épülete jelentős villamos energia felhasználással üzemelt. A 
pályázati program keretében az önkormányzatnak lehetősége nyílt, hogy egy-egy napelemes rendszert építsen ki a két szóban forgó épületre. A 
hivatal épületére kiépített rendszer mérete 13,5 kWp, várható éves villamos energia termelése 14.098 kWh, a Sportcsarnok épületére pedig egy 
33 kWp-es rendszer került, 33.051 kWh várható éves villamos energiatermeléssel.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg. A pályázat során közreműkö-
dő szervezet a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkársága volt.

Ügyes kezű, kreatív lányok, 
asszonyok vagy bárki, 
aki kedvet érez hozzá!

Újra indul a fonalgrafika szakkör a 
Fenyő Miksa Könyvtárban 
2015. november  
17-én 1700 órai kezdettel.

Jelentkezni személyesen vagy a 
06-70/451 48 45 telefonon lehet.
Sok szeretettel várok mindenkit!

Börcsökné Kiss Erzsébet

BÁCS-KISKUN MEGYEI 
KORMÁNYHIVATAL

Játék a (v)fonalakkal
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TÁJÉKOZTATÓ
Az Európai Unióhoz történő csatla-

kozást követően hazánk jogosulttá vált 
igénybe venni azokat a támogatási formá-
kat, amelyeket a közösség a tagok számára 
nyújt. Egyik ilyen támogatási forrás az 
Európai Szociális Alap (ESZA), amelynek 
többek között fontos célkitűzése, hogy 
csökkentse a tagországok munkanélküli-
ségét. 

Az ESZA támogatja az „Út a munkaerő-
piacra” elnevezésű munkaerő-piaci prog-
ramot, mely személyre szabott szolgál-
tatásokkal, támogatási formákkal kívánja 
elérni a munkaerőpiacra való be-, illetve 
visszajutást. A munkaerő-piaci program 
lebonyolítói a kormányhivatalok, szorosan 
együttműködve a járási hivatalokkal.

Kiknek segít a munkaerő-piaci program?
A munkaerő-piaci program azokra a 

25-64 év közötti nyilvántartott álláskere-
sőkre, szolgáltatást igénylőkre, közvetítést 
igénylőkre, inaktívakra (a felkutatáskor/je-
lentkezéskor az állami foglalkoztatási szerv 
nyilvántartásában általában még semmi-
lyen módon nem szereplőkre) és azokra a 
versenyszférába kiléptethető közfoglalkoz-
tatottakra céloz, akiknek elhelyezkedése 
az állami foglalkoztatási szerv megítélése 
szerint jelen munkaerő-piaci program se-
gítségével mozdítható elő.

Munkaerő-piaci szempontból a bevo-
nás során előnyben részesítendők a fen-
tiek közül a kiemelt csoportba tartozók, 
azaz a

– 25-30 év közötti pályakezdő álláske-
resők,

– az alacsony iskolázottságú nyilvántar-

tott álláskeresők,
– a gyermekgondozást és hozzátartozó 

ápolását követő újrakezdés nehézségeivel 
küzdő nyilvántartott álláskeresők (azok a 
nyilvántartott álláskeresők, akik a projekt-
be való belépést megelőző 12 hónapon 
belül terhességi-gyermekágyi segélyben/
csecsemőgondozási díjban részesültek; 
illetve gyermekgondozási segélyben, gyer-
mekgondozási díjban, gyermeknevelési 
támogatásban, ápolási díjban részesültek, 
vagy jelenleg is részesülnek.)

– a tartósan (legalább 6 hónapja) nyil-
vántartott álláskeresők,

– az 50 év feletti nyilvántartott álláske-
resők,

– a közfoglalkoztatásból a versenyszfé-
rába visszavezethetők.
Tájékoztatásul jelezzük, hogy a jogsza-
bályok szerint:

TÁJÉKOZTATÓ az „Út a munkaerőpiacra”
(Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 5.1.1-15)  

(Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program 8.1.1-15) munkaerő-piaci programról

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Já-
noshalmi Járási Hivatala Jánoshalma Béke tér 
1. sz. épületében elkészült a kormányablak az 
okmányiroda korábbi helyén. Az ügyfeleket 
szép, akadálymentesített, modern környe-
zetben, jól felkészített ügyintézők várják a 
kormányablakban. 

A kormányablakban, amely a Jánoshalmi 
Járási Hivatal egyik osztályaként működik - az 
okmányirodában megszokott ügyeknél több, 
jelenleg 423 ügyben kezdeményezhetnek az 
ügyfelek eljárást, tehát szinte négyszer annyi 
ügyüket intézhetik el egy helyen, mint eddig. 

A kormányablakban intézhető fontosabb 
új ügytípusok:

TAJ kártya iránti kérelem• 
gyermekápolási és baleseti táppénz iránti • 
kérelem 
papír alapú hiteles tulajdonilap–másolat • 
kiadása iránti kérelem 
ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisból • 
kiadott hiteles térképmásolat iránti kérelem 
Európai Egészségbiztosítási Kártya iránti ké-• 
relem 
utazási költségtérítés iránti kérelem egész-• 
ségbiztosítási ellátás igénybevétele kapcsán
aktív korúak ellátása iránti kérelem • 

állampolgársági honosí-• 
tási kérelem 
alanyi és normatív • 
közgyógyellátás megál-
lapítása iránti kérelem 
időskorúak járadéka • 
megállapítása iránti ké-
relem 
egészségügyi szolgál-• 
tatásra való jogosultság 
iránti kérelem 
ápolási díj iránti kére-• 
lem 

• 
A kormányablak elérhetőségei:

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

 
A kormányablak telefonszámai: 

77/795-217 77/795-290 77/795-291

A kormányablak 2015. október 21-től a 
hét minden munkanapján várja az ügyfele-
ket a következő ügyfélfogadási idővel:

ügyfélfogadás 
kezdete 

ügyfélfogadás
befejezése

Hétfő 7.00 17.00
Kedd 8.00 12.00
Szerda 8.00 16.00
Csütörtök 8.00 18.00
Péntek 8.00 12.00

Tisztelettel: 

 Bodroginé dr. Mikó Zsuzsanna
	 hivatalvezető

BácS-KiSKuN MEgYEi KorMáNYHivATAL
JáNoSHALMi JáráSi HivATALA

ELKÉSZÜLT A KORMÁNYABLAK JÁNOSHALMÁN  



5 2015. november   Önkormányzati Tájékoztató   

– álláskereső az, aki
1. a munkaviszony létesítéséhez szük-

séges feltételekkel rendelkezik (a munka 
törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 
alapján munkaviszonyt létesíthet) és

2. oktatási intézmény nappali tagozatán 
nem folytat tanulmányokat és

3. öregségi nyugdíjra nem jogosult, vala-
mint rehabilitációs járadékban, megválto-
zott munkaképességű személyek ellátásai-
ban nem részesül és

4. az alkalmi foglalkoztatásnak minő-
sülő munkaviszony kivételével munkavi-
szonyban nem áll, és egyéb kereső tevé-
kenységet sem folytat és

5. elhelyezkedése érdekében az állami 
foglalkoztatási szervvel együttműködik és

6. akit az állami foglalkoztatási szerv 
álláskeresőként nyilvántart.

A nyilvántartott álláskeresők figyel-
mét felhívjuk arra, hogy:

a foglalkoztatás elősegítéséről és a mun-
kanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. 
törvény 54. § (9) f) pontjában rögzített, 
hogy a nyilvántartott álláskereső együttmű-
ködési kötelezettségei arra is kiterjednek 
(amellett, hogy például megfelelő kép-
zést, szolgáltatást, állásajánlatot köteles 
elfogadni), hogy részt vesz a megfelelő 
munkahelyhez jutást elősegítő munka-
erő-piaci programban. Az álláskeresőként 
való nyilvántartásba vételről, valamint a 
nyilvántartásból való törlésről szóló 2/2011. 
(I. 14.) NGM rendelet 2.§ (6) bekezdése 
kimondja, hogy az Flt. 54. § (9) bekezdés 
f) pontjában meghatározott munkaerő-pi-
aci programon az európai uniós forrásból 
megvalósuló programokat is érteni kell. 
Amennyiben a célcsoportba tartozó sze-
mély e számára megfelelő munkaerő-piaci 
programban való részvételt visszautasítja, 
az Flt. 58.§ (5) d) pontja alapján ez az 
együttműködési kötelezettsége megszegé-
sét jelenti, ami az álláskereső nyilvántartás-
ból való törléséhez vezet az Flt. 54.§ (14) 
bekezdés e) pontja szerint.

A közfoglalkoztatásban lévők figyel-
mét felhívjuk arra, hogy:

a foglalkoztatás elősegítéséről és a mun-
kanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. 
törvény 54. § (13) bekezdésében rögzített, 
hogy a közfoglalkoztatott a közfoglalkoz-
tatás időtartama alatt köteles elfogadni 
az állami foglalkoztatási szerv által ré-
szére felajánlott, megfelelő munkahelyet. 
(A törvény 25. § (2) bekezdése szerint 
megfelelő a munkahely, ha  az álláskereső 
az egészségi állapota szerint a munka el-
végzésére alkalmas, ha a várható kereset 

az álláskeresési járadék összegét, illetőleg 
- amennyiben az álláskeresési járadék 
összege a kötelező legkisebb munkabérnél 
alacsonyabb - a kötelező legkisebb mun-
kabér összegét eléri, és ha a munkahely és 
a lakóhely közötti naponta - tömegközle-
kedési eszközzel - történő oda- és vissza-
utazás ideje a három órát, illetve tíz éven 
aluli gyermeket nevelő nő és tíz éven aluli 
gyermeket egyedül nevelő férfi álláskereső 
esetében a két órát nem haladja meg, és 
ha az álláskereső foglalkoztatása munka-
viszonyban történik. A törvény 25.§ (5) 
bekezdése szerint az előbbi feltételeknek 
megfelelő, rövid időtartamú munkalehe-
tőség is felajánlható.)

Nem lehet a munkaerő-piaci prog-
ramba vonni azt a személyt, aki bár 
egyéb jellemzői alapján a célcsoportok 
valamelyikébe tartozhatna, de

– aki még közfoglalkoztatásban van,
– aki a Nemzeti Foglalkoztatási Alap 

Foglalkoztatási Alaprészének decentrali-
zált keretéből, valamint képzési keretéből 
támogatásban részesül,

– aki támogatott vagy támogatás nél-
küli foglalkoztatásban/önfoglalkoztatásban, 
vagy bármely forrásból megvalósuló nap-
pali tagozatos oktatásban/képzésben vesz 
részt

– akinek állami foglalkoztatási szerv ál-
tal folyósított és jogerős határozattal vissza-
követelt, támogatással összefüggő fizetési 
kötelezettsége áll fenn,

– aki az adott kormányhivatal adott 
„Út a munkaerőpiacra” munkaerő-piaci 
programjának adott programlépcsőjében 
egyszer már részt vett,

– aki az „Út a munkaerő-piacra” ki-
emelt projekt keretében megvalósuló 
munkaerő-piaci program egy másik kor-
mányhivatal által bonyolított részprojekt-
jében vesz részt,

– aki másik kormányhivatal által bo-
nyolított munkaerő-piaci programban vesz 
részt,

– aki más, hasonló célú ESZA projekt 
egyidejű résztvevője, (kivéve adókedvez-
ményekkel kapcsolatos projekt),

– akivel összefüggésben a kor-
mányhivatal által korábban in-
dított bármely projektet, illetve 
projektszakaszt érintően a nyo-
mon követés nem zárult le (Pél-
dául ha a TÁMOP 1.1.2, vagy 
Ifjúsági Garancia munkaerő-piaci 
programok 180. napi hatásvizsgá-
lata még nem zárult le. Az Ifjúsági 
Garancia Rendszerben való rész-
vételhez, azaz lemorzsolódáshoz/

ajánlattételhez kapcsolódó 3 hatásvizsgá-
lat nem tartozik ide, az nem kizáró ok.),

– aki a TÁMOP, vagy GINOP munkaerő-
piaci programok  keretében szakképesítést 
vagy munkakör betöltéséhez szükséges 
képesítést szerzett ÉS bértámogatásban/
bérköltség támogatásban/vállalkozóvá vá-
lási támogatásban részesült ÉS a program-
ból történő kilépést követően kevesebb 
mint egy év telt el.

A munkaerő-piaci program által 
nyújtható szolgáltatások, támogatások:

A program szolgáltatási és támogatási 
programelem-kínálatából olyan segítő te-
vékenységek választhatók ki a résztvevők 
számára, amelyek a képzést, a támogatott 
foglalkozást, valamint a vállalkozóvá vá-
lást, illetve e támogatások igénybevételét 
segítik, továbbá azok, amelyek hozzájárul-
nak a résztvevő munkaerő-piaci esélyei-
nek javításához, személyes fejlődéséhez. 
Az állami foglalkoztatási szerv és az egyén 
közös elképzelése alapján kerül sor az 
egyéni programot tartalmazó megállapo-
dás aláírására, ebben a dokumentumban 
rögzítik a lebonyolítás módját, az azzal 
kapcsolatos tudnivalókat, az elérendő cél 
érdekében vállalt kötelezettségeket.

Reméljük, Ön is azok táborába tartoz-
hat majd, akiknek az Európai Unió által 
támogatott munkaerő-piaci programmal 
megvalósulhat elhelyezkedése, vagy vállal-
kozóvá válása. Kérjük, további kérdéseivel 
forduljon bizalommal az állami foglalkoz-
tatási szervként eljáró járási hivatal foglal-
koztatási osztályának munkatársaihoz.
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JÁnOshAlmi rendôrörs
indokolt eseteben  az alábbi telefon-

számon 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

TÛZOlTÓsÁg, meZôôrsÉg
Elérhetősége: 06-70/457-5372, borsos balázs

TisZTelT vÁllAlKOZÓK!
Lehetőség van vállalkozásaik, termékeik, 

szolgáltatásaik ingyenes bemutatására, reklá-
mozására Mélykút város hivatalos honlapján, 

a
www.melykut.hu weboldalon.. 

Amennyiben élni szeretnének ezzel a lehe-
tőséggel, kérem, a részletekkel kapcsolatban 

keressék Bényi Józsefet a 77/560-001-es 
telefonszámon.  

ADVENT
Adventus- latin eredetű szó, jelentése 

eljövetel, megérkezés. Az ünnep eredete az 
V-VI. századra nyúlik vissza, Jézus születésé-
nek ünnepére (Karácsony) való felkészülés 
időszaka. Tágabb értelemben a reményteli 
várakozás, a lelki készülődés ideje. Az ad-
vent 4 hétig tart, a december 25-e előtti 
negyedik vasárnappal kezdődik. Eredetileg 
40 napig tartott (Jézus negyven napig böj-
tölt a pusztában), ám a Gergely pápa-féle 
naptárreform 4 hétre rövidítette. A keleti 
keresztények ma is január 6-án ünneplik 
karácsonyt. 

Régen a keresztények advent idején szi-
gorú böjtöt tartottak, hajnalonként pedig 
szent misére jártak. Ezeket a hagyományo-
san napfelkelte előtt tartott miséket aranymi-
sének nevezték. Az advent első napjától víz-
keresztig terjedő időszakban tiltották a zajos 
népünnepélyeket, lakodalmakat. Az adventi 
koszorú készítése a XIX. században jött di-
vatba, de a hagyomány gyökerei a pogány 
korba nyúlnak vissza, amikor örökzöld ágak-
kal, fagyönggyel, magyallal ünnepelték a téli 
napéjegyenlőség idejét. (A fagyöngy egyéb-
ként a kelták szent növénye volt. A téli nap-
éjegyenlőség  a kelta hitvilág szerint a fény 
újjászületésének ünnepe. A kerék jelentésű 
Yule- a fény visszatérésének ünnepe- szó az 
élet örök körforgására, az örök újjászületésre 
utal. Ilyentájt a kelták az ajtókra örökzöld 
ágakat aggattak, fagyönggyel, magyalággal 
díszítették azt. Ma hagyományosan fenyő-
gallyakból készül a koszorú négy gyertyával, 
melyek advent 4 hetét jelképezik. Uralkodó 
színei a zöld (örökzöld), a piros és az arany, 
melyek a karácsonyi ünnepkör domináns 
színei. Minden héten egy-egy újabb gyer-
tyát  kell meggyújtani a koszorún. Az ajtóra 
erősített, gyertya nélküli koszorú a szíves 
vendégvárást reprezentálja.

Az erdő és A cipészlegény
A cipészlegény készül feleségül venni a 

királykisasszonyt, ki elígérkezett neki... Találkát 
ad a legénynek, aki azonban szálláshelyén 
elmeséli szerencsés történetét, mire altatót 
kevernek italába. A fiú megérkezve a találka-
helyre, mély álomba merül... nyomban utána 
megjön a lány is, sírva kérleli , de hiába, nem 
tudja fölkölteni szerelmesét. Egy kis pásztor-
fiúcskánál üzenetet hagy részére, hogy apja 
palotájában hét esztendőn át fog várni rá. A fiú 
felébredve egy bölcshöz fordul segítségért. Kelj 
át ezen az erdőn - feleli a bölcs. - Túlsó olda-
lán áll a király palotája. De minden bizonnyal 
hétszer hét év alatt se érsz oda. Mivel aki 
megpróbálta, vagy meghalt, vagy visszafordult. 
A cipészlegény baltát fog, s nekiáll irtani az 
erdőt, hogy utat vágjon benne magának. De 
bármilyen igyekezettel pusztítja, a bozót még 
sűrűbben nő ki előtte. Hol itt, hol ott próbálko-
zik: mindig ugyanaz a kudarc várja. Ekkor egy 
támadó vadállat elől felkapaszkodik az egyik 
fa tetejére; innét látja csak igazán, milyen vég-
telen ez az erdő. Kétségbeesik. De eszébe jut 
a bölcs mondása: Kelj át az erdőn. Mi lenne, 
ha a fák csúcsán kelne át? Hét évbe telik, hogy 
a fák tetején lépkedve az erdő végére ér, s ott 
áll a kastély előtt. Épp ünnepelnek: a királykis-
asszony készül férjhez menni. A cipészlegény 
elébe lép - rongyokban, felismerhetetlenül. 
Feleségül veszi a királykisasszonyt.

Simone Weil Amerikai naplója nyomán 
Pilinszky János Pilinszky Jánost megragadta a 
mese különös jelképsora, mi is elgondolkod-
hatunk rajta: 

Találka, alvó lélek, üzenet, kilátástalan küz-
delem, támadó vadállat, menekülés, fölfelé ka-
paszkodás, felülről látni, fönt maradni, csúcsról, 
csúcsra cél lépve haladni, megérkezni...

Kattints rá! 
Idősebbek is 
elkezdhetik!

Ha szeretne a számítógépről többet megtudni, és 
érdekli az internet, eddig nem volt ki válaszoljon a kérdéseire, akkor jelentkezzen 
a most induló képzésre. 
Számítógépes ismereteket nyújtó felhasználó képzés indul felnőttek részére kezdő 
és haladó szinten, november végi kezdéssel, a Fenyő Miksa Könyvtárban.
A képzés időtartama: 20 óra  A képzés intenzitása: heti egy alkalom
Jelentkezni személyesen vagy a 79/461 347- es telefonon lehet.
Jelentkezési határidő: 2015. november 20.
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40 éve 
a népdal szolgálatában…

A Hagyományőrző Mélykúti Asszonykórus október 17-én tartotta 
hagyományos Népzenei Találkozóját a Művelődési Házban.  Ennek a 
napnak különös jelentősége volt, hiszen a kórus idén ünnepli fennál-
lásának 40. évfordulóját.

 A találkozón 5 vidéki hagyományőrző kórus lépett fel, valamint 
az Anna Tánccsoport és a Vadvirág Néptánccsoport bemutatójában 
gyönyörködhettünk. A rendezvényt Mélykút Város Önkormányzata 
támogatta. Köszönjük.

Mikó Lászlóné
művelődésszervező
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Kisbácskai gyerek vagyok …

A szervezők a Mélykúti Szederinda Nép-
zenei Egyesület és a palicsi Palics Magyar Mű-
velődési Egyesület közös pályázatot nyújtot-
tak be a Nemzeti Együttműködési Alaphoz. 
A pályázat címe: Kisbácskai gyerek vagyok 
…, melynek keretén belül e téma köré 
szervezett rendezvénysorozat lebonyolítására 
került sor.

A több állomásból álló képzőművésze-
ti alkotótábor útjára indítására Mélykúton 
augusztus 17-én került sor, ahol összesen 
12 alkotó, képzett festő vezetésével, kép-
zőművészeti alkotásokat készített, melyek 
kiállításra kerülnek a Mélykúti Napok kere-
tében, majd további egy hónapon keresztül 
láthatóak voltak

A népzenei Találkozó az immár 40 éves 
Mélykúti Szederinda Népzenei Egyesület 
szervezésében, közel 20 meghívott hagyo-
mányápoló népzenei csoport részvételével 
zajlott. A résztvevő csoportok Magyarország-
ról és a határon túli magyarlakta területekről 
jöttek. A találkozó résztvevői is megtekintet-
ték a képzőművészeti kiállítást. Az évforduló 
alkalmából elkészült egy színes kiadvány az 
egyesület múltjáról 100 példányban, valamint 
egy zenei CD 400 példányban. Este finom 
vacsorával és  a Ménkű Banda közreműkö-
désével, táncházzal zárult a nap.

Az alkotótábor folytatásaként a palicsiak 
is vendégül látták a mélykúti alkotókat, 3 
személyt öt napra. Az itt elkészített alkotások 

a nyári telepen készültekkel együtt kiállításra 
kerültek a nagy hagyománnyal rendelkező 
Palicsi Szüreti Napok keretében, ahol 4000 
látogató tekinthette meg ezeket. A kiállítás-
hoz kapcsolódóan egy katalógus is készült a 
munkákról és az alkotókról.

A pályázók a Bácskai Művésztelepet ha-
gyományteremtő szándékkal hozták létre, 
valamint azzal a céllal, hogy közelebb hoz-
zák egymáshoz az amatőr alkotókat a határ 
mindkét oldaláról. A Művésztelep szakmai 
vezetője Török István palicsi festőművész 
volt, aki aktív szerepet vállalt már több ha-
sonló rendezvény létrehozásában.

Börcsökné Kiss Erzsébet


