
Advent a várakozás, 
karácsony a tiszta szívvel 

ünneplés ideje.
Advent vasárnapjait ünne-

peljük. Szívünket, ahogy Erdélyben mondják, 
felsúroljuk, lelkünket megtisztítjuk, hogy így 
várjuk a legsötétebb sötétségben a Fény, Jézus 
születését. A lelki tisztulás mellett életünk 
egyéb területein is sok dolgunk akad Szent-
estéig, hiszen mindannyian azt szeretnénk, 
hogy december 24-én környezetünkben, sze-
retteink életében is megjelenhessen a csoda. 

Titokban ajándékokat készítünk, és igyek-
szünk ellesni családtagjaink, barátaink leg-
hőbb titkos és kevésbé titkos kívánságait. 
Végiggondoljuk, mi mindent szeretnénk a 
karácsonyfa alá és az ünnepi asztalra. Fejünk-
ben – főleg a háziasszonyokéban – végenincs 
listák sorakoznak tejszínről és lisztről, aszalt 
gyümölcsről és égősorokról, csomagolópapír-
ról, fenyőfatalpról és gyertyafényes terítékről. 
Hiszen jól tudjuk: a karácsony az egész év 
legbensőségesebb ünnepe, s ilyenkor min-
dent, de mindent igyekszünk megtenni azért, 
hogy ez a nap, ez az este valóban olyan meg-
hitt legyen, amilyennek szeretnénk.

De a lényeg, ahogy azt mindannyian tud-
juk, nem itt van. Nem az asztalon gőzölgő 
finomságokban, nem a fa alatt várakozó 
csomagokban vagy a csillogó díszekben. A 
lényeg, kedves Mélykútiak, ott van, ahol a 
hétköznapiság véget ér: azokban a pillana-
tokban, ahol meglátjuk a lényeget. Amikor 
megengedjük magunknak, hogy a körülöt-
tünk kíméletlenül zajongó világból kilépve 
kicsit belenézzünk önmagunkba, és megke-
ressük azt a szépséget, azokat az értékeket 
és lehetőségeket, amelyek a szó legmagasabb 
minőségében Emberré tesznek minket. 

Mindezt pedig egyetlen helyen találhat-
juk meg: ott, ahol Isten belép a világunkba. 
Ezt szimbolizálja, ezt a minőséget mutatja a 
hagyományos módon elkészített adventi ko-
szorú, a körkereszt, amely a mindenséget, a 
megtartó erőt, a keretet és a lényeget, a héjat 
és a magot, az anyaölt és a benne születő 
Fényt formázza és sugározza. 

Ma úton-útfélen láthatunk úgynevezett 

„kreatív” adventi koszorúkat, amelyeknek 
lényege az, hogy minél „újszerűbbek”, „for-
mabontóbbak” legyenek. Mert sajnos ma va-
lahogy nem dívik tisztelni a hagyományokat. 
„Meg kell újulni. Magunk mögött kell hagyni 
a régmúltat” – halljuk mindenhonnan. De 
vajon mi fog minket megtartani? Mibe ka-
paszkodhatunk? Honnan indulunk ki és hová 
térünk vissza, ha elvágjuk a tradícióinkhoz 
kapcsolódó fonalakat? 

Megújítani csak úgy szabad, ha az alapokat 
a hagyomány adja, a megszentelt ősi tudás 
és a lélek kapcsolata a szakrális szférához. 
Ám manapság valaminek a megújítása azt 
jelenti, hogy lenéző félmosollyal hátat fordí-
tunk mindannak, ami egykor megszentelte a 
mindennapokat, áthatotta az emberek életét, 
és élővé, megélhetővé, megtapasztalhatóvá 
tette Isten jelenlétét.

Manapság egyre kevésbé jellemző ránk a 
másikra figyelés. Az önfeláldozás. Mert a vi-
lágban kétféleképpen lehet létezni: úgy, hogy 
a másikból élek, ez a Káin–Ábel-modell, és 
úgy, hogy a másikért. Karácsonykor azonban 
nyitottabbá válunk az önfeláldozóbb viselke-
désre. Nem véletlenül: hiszen akinek a szü-
letését ünnepeljük, akire adventben várunk, 
az a legnagyobb áldozatot hozta értünk: az 
életét adta oda, hogy mi felemelkedhessünk. 
Az Újszövetségnek ez a legfőbb üzenete. És 
az emberi életnek nincs magasabb szintje, 
mint amikor a másikat emelem, miközben én 
megalázkodom. Ez a legnemesebb út, amit 
ember választhat. 

Kedves Mélykútiak!
Több Karácsonyváró közösségi programot 

rendezünk, idén decemberben is. Találkoz-
zunk ezeken a rendezvényeken, hogy együtt 
települési közösségben is megélhessük a sze-
retet ünnepét. 

Mélykút Város Önkormányzata és a Ma-
gam nevében, kívánok:

Nagyon Szép, Áldott, Karácsonyi Ünne-
peket és Eredményekben Gazdag, Boldog Új 
Évet Mindenkinek.

Kovács Tamás 

TISZTELT MÉLYKÚTIAK KARÁCSONY - KUPA 
LABDARÚGÓTORNA! 
2015. december 12-13-án (szombat-

vasárnap) labdarúgó kupára kerül sor a 
sportcsarnokban. A mérkőzések kezdési 
időpontja szombaton délután 15°° és va-
sárnap 9°° óra.

A mérkőzések 20x30m-es pályán zajlanak.
A csapatokból 4+1 játékos tartózkodhat egy-
szerre a pályán.
A kapus kidobhatja a labdát a félpályán túlra. 
A kapusról van szöglet.
A hazaadást a kapus kézzel nem foghatja 
meg.
A játékidő 2x12 perc.
A cseréket folyamatosan el lehet végezni.
A torna teljes időtartama alatt csapatonként 
két igazolt játékos nevezhető, akik folyamato-
san a pályán tartózkodhatnak. 
A megyei I. osztályban vagy az annál maga-
sabb osztályban szereplő és a külföldön játszó 
játékosok számítanak igazoltnak.

Nevezési díj: 2000 Ft.
Az előző évek tapasztalatait figyelembe 

véve sok csapat nevezése esetén kétnaposra 
tervezzük a tornát. Az egyik csoport küz-
delmeit szombaton délután bonyolítjuk le, 
a másik csoportot pedig vasárnap délelőtt. 
A csoportmérkőzések után következnek a 
helyosztók-. 

A sorsolás megtekinthető pénteken a dél-
utáni órákban a sportcsarnok hirdetőtábláján 
és a www.melykut.hu honlapon, a sport me-
nüponton belül.

Nevezni csak és kizárólag 2015. decem-
ber 11. (péntek) 12°°óráig lehet Velez Atti-
lánál a 06-30-2193029-es telefonszámon, 
vagy a művelődési házban személyesen, 
munkaidőben. Kérjük a nevezési határidő 
pontos betartását!

Velez Attila
sportszervező
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Család a középpontban
Nemcsak karácsonyhoz közeledve emle-

getjük így a családot, hanem mi katolikusok 
idén más esemény kapcsán is. Ferenc pá-
pánk október 4-től 25-ig összehívta a világ 
minden részének több püspökét, hogy a csa-
lád értékéről és az azt fenyegető veszélyekről 
beszélgessenek és segítsenek. Ferenc pápa 
családszinódust lezáró szentmiséjének prédi-
kációjából idéznék most pár mondatot:

„Ne engedjük, hogy elhomályosítsa látá-
sunkat a pesszimizmus és a bűn, keressük 
és lássuk meg Isten dicsőségét, amely az élő 
emberen ragyog fel.”

„…azt mutatja meg Jézus, hogy hallani 
szeretné szükségleteinket. Olyan beszélgetést 
szeretne folytatni velünk, amelyben benne 
van az életünk, benne vannak életünk tény-
leges helyzetei, olyan beszélgetést, amely 
semmit sem zár ki, amikor Istennel szemközt 
állunk.”

„Amikor az emberiség kiáltása felerősödik, 
nincs más válasz, mint az, hogy magunkévá 
tegyük Jézus szavait, de főképpen, hogy utá-
nozzuk az ő szívét. A nyomor és a konfliktus 
helyzetei Isten számára az irgalom alkalmaivá 
válnak. Ma az irgalom korát éljük!”

Az irgalom nem más, mint Isten hozzánk 
való lehajlása, közeledése, részvétele az éle-
tünkben. Erre emlékezünk, és ezt ünnepel-
jük karácsony szent ünnepén: Isten lehajol 
az emberhez. Mi, keresztények december 
8-tól az Irgalmasság szent évét üljük meg, 
emlékezve Isten irgalmára és megpróbálva 
utánozni az ő lehajló szeretetét. Adja Isten, 
hogy legyen időnk egymásra: szeretteinkre, 
barátainkra, munkatársainkra, azokra, akikkel 
találkozunk, ellenségeinkre, hogy mellettük 
tudjunk állni minden élethelyzetben!

Mese a sikerről, jólétről és szeretetről
Egy asszony kijött a házból, és látta, hogy 

három, hosszú, fehér szakállú öregember 
üldögél ott, akiket nem ismert. Megszólította 
őket: „Éhesnek látszotok. Kérlek, gyertek be 
és egyetek valamit.
„Itthon van-e a ház ura?”, kérdezték.
„Nem”, válaszolta az asszony. „Nincs itthon.”
„Akkor nem mehetünk be“, felelték.
Amikor este a férje hazaért, az asszony elme-
sélte, mi történt.
„Menj, mondd meg nekik, hogy itthon va-
gyok, és hívd be őket!”
Az asszony kiment, és újra behívta az öre-
geket.

„Együtt nem mehetünk be a házba,” felelték.
„Miért nem?” kérdezte az asszony.
Az egyik öreg magyarázatba kezdett: 
„Az ő neve: Jólét,” mutatott egyik barátjára, 
majd a másikra mutatva azt mondta: „Ő 
Siker, az én nevem pedig Szeretet.” Majd így 
folytatta: „Most menj vissza a házba, és be-
széld meg a férjeddel, melyikünket akarjátok 
behívni.”
Az asszony bement hát, és elmondta a férjé-
nek, amit az öreg mondott. A férj megörült. 
„Ez nagyszerű!”, mondta. „Ebben az esetben 
hívjuk be Jólétet. Hadd jöjjön be, és töltse 
meg a házunkat jóléttel!”
A felesége azonban nem értett egyet. „Kedve-
sem, miért nem hívjuk be inkább a Sikert?”
A menyük, aki eddig csendben hallgatta 
őket, most előállt saját javaslatával. „Nem 
lenne jobb a Szeretetet behívni? Az ottho-
nunk megtelne szeretettel!”
„Hallgassunk a menyünkre,” mondta végül 
férj a feleségének. „Menj, és hívd be Szere-
tetet, hogy legyen a vendégünk!” Az asszony 
kiment, és megkérdezte a három öreget,„ 
Melyikőtök Szeretet? Kérlek, gyere be, és 
legyél a vendégünk.” Szeretet felállt, és elin-
dult a ház felé. A másik kettő szintén felállt, 
és követték társukat. Az asszony meglepve 
kérdezte Jólétet és Sikert: „Én csak Szeretetet 
hívtam, hogy lehet, hogy ti is jöttök?”
Az öregek egyszerre válaszoltak: „Ha Jólétet 
vagy Sikert hívtad volna, a másik kettőnek 
kint kellett volna maradnia. De mivel Sze-
retetet hívtad, ahová ő megy, oda mi is vele 
tartunk.”

(Ismeretlen szerző)

Juhász Gyula versének sorával kívánjuk 
mindannyiuknak, hogy az Irgalom szent évé-
nek kezdetétől a végéig, karácsony ünnepét 
is megélve: „Legyünk hát jobbak, s higgyünk 
rendületlen, s ne csak így decemberben”.

A Szent Joachim és Szent Erzsébet egy-
házközségek nevében kívánunk minden 
kedves mélykúti testvérünknek Istentől 
megáldott, boldog Karácsonyt!

December 24. Ádám- Éva napján
Éjféli Szentmise Szent Joachim templomban 
2400 órakor.
Szentmise után élő Betlehem megtekintése 
ünnepi forralt borozással, melyre mindenkit 
szeretettel hívunk és várunk.

December 25. karácsony I. napján
 Szent Joachim templomban szentmisék reg-
gel 7és 9 órakor Szent Erzsébet templomban 
16 órakor

December 26. karácsony II. napján
Csak egy szentmise lesz Szent Joachim temp-
lomban reggel 9 órakor

December 27. Szent Család vasárnapján 
Szent Joachim templomban szentmisék reg-
gel 7és 9 órakor Szent Erzsébet templomban 
16 órakor

December 31. szilveszter napján
Szent Joachim templomban hálaadó szent-
mise este 18 órakor

Január 1. újév napján
Szent Joachim templomban szentmise reggel 
9 órakor Szent Erzsébet templomban 16 
órakor

Templom felújítás

Kedves Mélykútiak! Mikor e köszönetet 
írom, november 19 - e van. A templomtetőnk 
még nincs kész, de remélem, mire az újság 
megjelenik, már befejeződik a felújítás, azt 
hiszem, mindnyájunk örömére!

Számomra nemcsak az jelent örömet, 
hogy elkészül a tető, hanem az is, hogy az 
egyházközség, a település vállalkozói, az Ön-
kormányzat, sok magánszemély és az Érseki 
Hivatal is nagy anyagi hozzájárulással támo-
gatták a felújítást. Számokkal ez azt jelenti, 
hogy 2006 óta a gyűjtésekből, adományok-
ból, felajánlásokból 23.880.925 Ft jött össze. 
A teljes beruházás megközelítőleg, kb. 64,5 
millió forint lesz. Azért csak megközelítőleg 
mivel a végelszámolás még nem történt meg, 
mert nem volt még műszaki átadás. 

Mindezen adományok mellett még hitelre 
is szükségünk volt, így van még törleszteni 
valónk. Kérjük, hogy aki még szeretné és 
tudja támogatni templomunk külső felújítá-
sát, tegye meg.

Szeretném még egy-
szer a magam és az 
Egyházközség nevében 
megköszöni a nagylelkű 
anyagi adományokat, és 
nem utolsósorban a sok 
imádságot a munkálatok 
alatt.

Bolvári János plébános
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A Mozgáskorlátozottak Mélykúti Egyesüle-
tének tájékoztatója

EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ TORNA
Értesítjük tisztelt Tagtársainkat, hogy szep-

tember 15-én (kedd) 17 órakor indul a gyógy-
torna, Csontos Ferenc tanár úr vezetésével, 
10-es turnusokban kedden és péntekenként 
17 órától az iskola tornatermében. Szeretettel 
várjuk az érdeklődőket!

GYÓGYMASSZÍROZÁS
Tájékoztatjuk Tagtársainkat és az érdek-

lődőket, hogy a gyógy-masszírozás folyama-
tosan igénybe vehető. Időpont egyeztetés 
személyesen vagy a 06-20/405-1876 telefon-
számon lehetséges.

KEDVEZMÉNYES BÉRLET 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.

GYÓGYÁSZATI SEGÉDESZKÖZ ADO-
MÁNYOK

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.

SZOLGÁLTATÁSAINK
Ügyintézés • tanácsadás • klubfoglalko-

zások • előadások • kirándulások és kedvez-
ményes szolgáltatások szervezése • vérnyo-
másmérés • gyógytorna • gyógyüdültetés • 
szobai kerékpár és gyógyászati segédeszközök 
kölcsönzése, beszerzése • könyvet-házhoz 
program • ingyenes Internetes szolgáltatások.

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 Jó-
zsef) 
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

EGYESÜLETI HÍREK

Minden kedves tagtársunknak, családtagja-
iknak, barátainknak, támogatóinknak boldog 
karácsonyi ünnepeket és eredményekben gaz-
dag, békés újesztendőt 

kívánunk!
az egyesület vezetősége

Mélykút Város Vízi közmű szolgáltatását 
2013. január 1-től a BAJAVÍZ Kft. látja el. Ezzel 
az Önkormányzat eleget tett a jogszabályi 
előírásoknak. A fogyasztók az átadás-átvételi 
eljárástól függetlenül folyamatos vízellátásban 
részesülnek. 

2013. január 1-től az ÉPTESZ Kft. jelenlegi 
ügyfélszolgálatán, csak a január 1. előtti vízdíj 
problémák kezelése és a korábbi vízdíjak befi-
zetése történhet. Erre továbbra is rendelkezés-
re állunk mind személyesen, mind telefonon. 
(Mélykút, Rákóczi u. 5. Telefon: 77/460-089). 
A vízszolgáltatás és szennyvízelvezetés összes 
problémájával (csőtörés, vízbekötés, számlá-
zás stb.) 2013. január 1-től a BAJAVÍZ Kft-hez 
kell fordulniuk.

Az ÉPTESZ Kft. üzemeltetésében levő te-
metők (Kálvária, Pesti, Alsó) a hét minden 
napján 8 - 16 óráig tartanak nyitva. 

Temetőgondnok telefonszáma: 06-30/245-
5266 (Pásztor Mihály)

A Kálvária és Pesti temetőben megvál-
tott sírhelyek lejárati idejéről személyesen az 
ÉPTESZ KFT. irodájában Mélykút Rákóczi u. 5. 
szám alatt lehet érdeklődni.

Szippantást lehet rendelni a 77/460-089, 
telefonszámon vagy személyesen az irodá-
ban Mélykút Rákóczi u. 5. szám alatt. 2015. 
október 1-től a szippantott szennyvizet a 
mélykúti szennyvíztelepen üríthetjük le. A 
szippantási díj a közületeknek bruttó 2.085,-
Ft/m3, lakosságnak a rezsicsökkentéssel bruttó 
1.694,-Ft/m3.

Felső-Bácskai Hulladékgazdálkodási Kft 
emblémájával ellátott szemeteszsákot lehet 
vásárolni az ÉPTESZ KFT irodájában Mélykút 
Rákóczi u. 5. szám alatt 448,-Ft bruttó áron.

Ha ebbe a zsákba gyűjtik a hulladékot, 
a kuka ürítésekor ezt is elszállítják külön díj 
felszámítása nélkül.

Az ÉPTESZ Kft. továbbra is vállalja te-
lekhatáron belül belső szennyvízcsatorna 
kiépítését.

Érdeklődni a 06-77/460-089, 06-70/612-
8000 számon vagy az ÉPTESZ Kft. irodájá-
ban lehet Mélykút Rákóczi u. 5. szám alatt.  

Mélykútkút, 2015. november 11..
Béleczki Krisztián 

ügyvezető 

ÉPTESZ Kft. HIRDETÉSEI
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Mélykút Város szennyvízcsatornázási és szennyvíztisztítási beruhá-
zása 

Mélykút Város Önkormányzata 3 378 726 850 forintot nyert az 
Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával 
a Mélykút Város szennycsatornázási és szennyvíztisztítási beruházás 
megvalósítására. A beruházás másfél éves kivitelezési munkák után 
befejeződött.

Projekt információk:
2014 áprilisában Európai Uniós támogatással kezdődtek meg Mély-

kút Város szennyvízcsatornázási és szennyvíztisztítási beruházásának 
kivitelezési munkálatai. A projekt keretében 2015 második felére sor 
került Mélykút Város belterületi csatornahálózatának kiépítésére és 
egy új szennyvíztisztító-telep megépítésére, amely megfelel a jelen-
legi környezetvédelmi előírásoknak. A szennyvízelvezetés elválasztott 
rendszerű, gravitációs csatornázással valósult meg a domborzati 
viszonyok miatt szükséges közbenső átemelők létesítésével. A két 
végátemelőből külterületi nyomóvezetékeken jut el a szennyvíz a 
szennyvíztisztító-telepre.

Az elszámolható összköltség: 3 378 726 850 Ft
A támogatás összege: 3 209 790 507 Ft
A támogatás mértéke 95 %, amely az Európai Unió Kohéziós Alap-

jából és Magyarország központi költségvetéséből származik.
A projekt az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfi-

nanszírozásával valósult meg. A projektinformációs adatok a jelenleg 
érvényes, hatályban lévő Támogatási Szerződésben szereplő adatok.

Csatornázás:
A projekt munkaterület átadása 2014. április 17-én volt. A elő-

készítő munkák elvégzése, és a kiviteli tervek elkészítését köve-
tően a csatornaépítési munka 2014. június 16-án kezdődött meg. 
A város földrajzi adottságai miatt a szennyvízcsatorna hálózat 9 öblözetre  
lett felbontva. Az öblözetekben összegyűlt szennyvizek szennyvízáteme-
lőkbe gyűlnek össze. A szennyvízátemelők nyomóvezetékeken keresztül 
továbbítják a szennyvizet a végátemelők és a szennyvíztisztító-telep felé. 
A csatornaszakaszok üzembe helyezését minősítő vizsgálatok előzték 
meg: víztartási próba, kamerás vizsgálat, talajmechanikai vizsgálatok. 
Az építés alatt felbontott utak, járdák kapubejárók az eredet állapot-
nak megfelelően kerültek helyreállításra. A szennyvíztisztító-telep pró-
baüzemének kezdésével párhuzamosan 2015 tavaszán megkezdődtek 
a rákötések a csatornahálózatra. A kivitelezési munkák előrehaladá-
sával fokozatosan nőtt az üzembehelyezett csatornaszakaszok száma, 
jelenleg a város teljes csatornahálózata üzemel.

Szennyvíztisztító-telep:
A szennyvíztisztító-telep munkálatai az engedélyezési és kiviteli 

tervek készítésével kezdődtek meg, majd a szükséges engedélyek 
beszerzését követően, a régészeti feltárások után 2014. augusztus 
11-én indult el a helyszíni kivitelezési munka. A komplett tisztítási 
technológia elkészültét követően, 2015. március 4-én kezdődött meg 
az előírt 6 hónapos próbaüzem. A telep műszaki átadás-átvétele 2015. 
szeptember 30-án fejeződött be. 

A projekt keretében a Mélykút Város területén keletkező kommu-
nális jellegű szennyvizek megtisztítására egy 5610 lakos-egyenértékű, 

650 m3/nap hidraulikai 
kapacitású ún. eleven-
iszapos, biológiai szennyvíztisztító-telep létesült a település határában.

A kiépült szennyvíz-technológia egy korszerű, automata üzemű 
és alacsony energia felhasználású, szakaszos jellegű, módosított SBR 
rendszer, ami alkalmas a hatóságok által előírt tisztított szennyvízmi-
nőségi paraméterek kielégítésére, olyan módon, hogy az a környezetre 
nézve a lehető legkisebb terhelést jelentse. 

A technológia 2 db párhuzamosan kiépített, egyenként 745 m3 
térfogatú vasbeton medencéből áll, melyekben a biológiai szennyvíz-
tisztítás zajlik. Ezekhez egy 1300 m3 térfogatú medence is tartozik, 
mely lehetőséget ad a tisztított szennyvíz ideiglenes tárolására, majd 
újbóli megtisztítására, amennyiben az esetlegesen nem felelne meg a 
kibocsátási határértékeknek. A tisztított szennyvíz fertőtlenítésére UV 
fény segítségével van lehetőség, melyet követően az gravitációsan a 
közeli Kígyós-főcsatornába ömlik. 

A megépült szennyvíztisztítási technológia magában foglalja az 
iszapkezeléshez kapcsolódó egységeket is, melyekkel a tisztítás közben 
folyamatosan, nagy mennyiségben képződő ún. fölösiszapból magas 
szárazanyag tartalmú víztelenített iszap állítható elő.

2015. november 10.

Mélykút Város Önkormányzata
Sajtóközlemény
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Édes hazám, Magyarország - barangolás Erdély gyönyörű tájain

2015. november 10.

Mélykút Város Önkormányzata
Sajtóközlemény

Kerékpárút építése Mélykúton az 55. sz. főút mellett
Mélykút Város Önkormányzata 199.770.463 forintot nyert az Eu-

rópai Unió támogatásával, az Európai Regionális és Fejlesztési Alap 
társfinanszírozásával a Mélykút Város Kerékpárút építése Mélykúton 
az 55. sz. főút mellett beruházás megvalósítására. 

Projekt információk: 2015 októberében Európai Uniós támoga-
tással kezdődtek meg a kerékpárút kivitelezési munkálatai. A projekt 
keretében megépülő kerékpárút több szakaszra bontható. Az első 
szakasz önálló vonalvezetésű kerékpárút a Damjanich utca és a Petőfi 
tér között, az 55. számú főút 64+142 – 64+288 km szelvénye között 
kerékpárút, a 64+288 – 64+767 km szelvénye között gyalog- és 
kerékpárút kerül megépítésre. A Damjanich utcai csomópontban a 
már meglévő kerékpárúthoz csatlakozik. A második szakasz gyalog és 
kerékpárút az 5312. jelű ök. út – Arany János utca kereszteződésében, 
az ök. út 49+552 km szelvényében kezdődik, majd a 49-492 km 
szelvényében folytatódik az 55. 
számú főút mellett a főút 64+767 
– 65+363 km szelvényei között. 

A Damjanich és Petőfi tér kö-
zött megépülő gyalog- és kerék-
párút szakaszon elektromos és 
telefon légvezeték tartó oszlopok 
találhatók. Ezek a villanyoszlopok 
a gyalog és kerékpárút nyomvona-
lában helyezkednek el, melyeket 
a beruházás megvalósítása érde-
kében a közút irányában 120-100 
cm-rel kintebb kell helyezni. A 
projekt keretén belül beszerzésre 
kerülne egy 35 kW teljesítményű 
kommunális traktor is, hómaró és 
rézsűkasza tartozékokkal a kerék-
párút téli és nyári karbantartása 

érdekében.
A beruházás vár-

ható eredményeként 
a fejlesztés hatására a 
kerékpárutat naponta 
várhatóan 350 – 400 fővel 
több kerékpáros fogja hasz-
nálni. Az 55-ös főút felújítása kö-
vetkeztében a főúton forgalomnöve-
kedés következett be. Az 55-ös főúton való 
kerékpározás azonban jelentős balesetveszéllyel jár, a projekt eredmé-
nyeként a balesetveszély nagymértékben csökken. A felújítással együtt 
külterületen kiépítésre kerülő, valamint jelen projekt keretén belül 
megépítésre kerülő kerékpárúttal Szeged és Baja között teljes szaka-
szon a kerékpáros hivatásforgalmú közlekedés biztonságossá válik.

Az elszámolható összköltség: 199.770.463 Ft, A támogatás ösz-
szege: 199.770.463 Ft

A támogatás mértéke 100 %, amely az Európai Unió Európai Regi-
onális és Fejlesztési Alapjából és Magyarország központi költségveté-
séből származik.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális és 
Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg. 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a külhoni magyarsággal 
kapcsolatos ismeretek bővítésére, a magyarországi és külhoni fiatalok 
közötti kapcsolatok kialakulásának elősegítésére 2015 júniusában nyílt 
pályázatot írt ki. A lehetőséggel általános, közép-és szakiskolák élhet-
tek. A Szvetnik Joachim Általános Iskola benyújtott egy pályázatot erre 
a kiírásra, és eredményhirdetéskor nagy örömünkre a nyertes intézmé-
nyek között szerepelt iskolánk.

A Határtalanul pályázat kapcsán iskolánk hetedik osztályos tanu-
lóival 2015. október 20-24. között Erdélybe látogattunk, hogy megis-
merjük a Székelyföld természeti szépségeit, és a külhoni magyarság 
életébe betekinthessünk. 

A programunk a következő címet kapta: Édes hazám, Magyarország 
- barangolás Erdély gyönyörű tájain. Komplex programot állítottunk 
össze, melynek konkrét célja az volt, hogy tanítványaink saját élménye-
iken keresztül tapasztalják meg, amit már irodalomból, történelemből, 

földrajzból, természetismeretből elsajátítottak korábbi tanulmányik 
során, s így váljon az bevésődött, könnyen felidézhető, emlékekhez 
köthető tudássá. Úgy gondoljuk, amit a gyerek átél, személyesen meg 
is tapasztal, azt soha nem felejti el. Ezen kívül a barangolás során 
erősíteni kívántuk magyarságtudatukat, hazaszeretetüket is. Meg kell 
érteniük a magyar nemzet összetartozását, átérezniük Trianon tra-
gédiáját, megismerni Erdély semmihez nem hasonlítható természeti 
gazdagságát.

Ráhangolásként a kirándulást megelőző két hétben előkészítő 
foglalkozásokat tartottunk, melyek során tanulóink megismerkedtek 
a határainkon túl élő magyarság létszámával, az államhatáron kívüli 
elhelyezkedés történelmi okaival, a meglátogatandó ország magyar-
ságának történetével és jelenével, a toleráns és kooperatív viselkedés 
szabályaival. Az előkészítő órák befejeztével vetélkedőt szerveztünk 
tanítványainknak a megszerzett ismeretek kontrollálására.
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Tanulmányutunk első állomásaként Déva várához látogattunk el. 
Felidéztük a vár építéséhez kötődő középkori népballadát, a Kőmíves 
Kelemennét. Utunkat Gyulafehérvár felé folytattuk, ahol megkoszorúz-
tuk a Hunyadi család síremlékeit. A Segesvár melletti Fehéregyházán 
található Petőfi-emlékműnél a Nemzeti dal közös elszavalásával em-
lékeztünk a csatamezőn hősi halált halt költőnkre. Székelykeresztúron 
- Petőfi Sándor utolsó költeményének megírása helyszínén - felidéztük 
a költő életének jelentősebb állomásait, és a tanulók választása alap-
ján elszavaltuk egyik szép költeményét. Az emlékműnél felolvastuk 
Kányádi Sándor idézetét, és rövid tanári előadást tartottunk a ma is 
élő erdélyi magyar költőről. Ezután a szálláshelyünkre igyekeztünk, 
Zeteváraljára, amely Székelyudvarhelytől 34 kilométerre a Hargita 
hegység délnyugati lábánál, a Nagyküküllő völgyében helyezkedett el. 

Második nap felkapaszkodtunk a Gyergyói-havasokban megbújó 
Súgó-barlanghoz. Egy vezető segítségével megismertük a barlang 
keletkezését, felfedezésének történetét és élővilágát. Délután megcso-
dáltuk a Gyilkos-tavat és a Békás-szorost. Mivel tiszta időnk volt, így 
elláttunk egészen a Déli-Kárpátokig. Ezután Gyergyószentmiklós felé 
haladtunk, ahol megtekintettünk egy kuriózumnak számító örmény 
katolikus templomot. Sikaszón Sütő András nyári lakjához sétáltunk 
el. Egy tanuló ismertette az író életpályáját, és részleteket olvasunk fel 
Anyám könnyű álmot ígér című naplójegyzetéből. 

A harmadik napon Tusnádfürdőről felkapaszkodtunk a Csomád-
hegységre. Itt található Kelet-Európa egyetlen vulkanikus eredetű tava, 
a Szent Anna-tó. Délután Nyergestetőt vettük célba. Ez a látványosság 
leginkább az 1848–49-es forradalom és szabadságharc egyik utolsó 
székelyföldi helyszíneként közismert. Diákjainkkal megkerestük és 
megkoszorúztuk az emlékművet. Egy tanuló felolvasta Kányádi Sán-
dor: Nyergestető című versét. Kicsit gyönyörködtünk a természet 
alkotta környezetben, majd indultunk következő állomáshelyünkre, 
Csíksomlyóra. Felkerestük az évente több ezer embert vonzó zarán-
dokhelyet, megismertük az ottani búcsú hagyományait, magyarországi 
kegyhelyeket soroltunk fel, végül megtekintettük a Mária-szobrot. Egy 
tanulói előadás után csoportokban felfedeztük a búcsú útvonalát. Ki-
rándulásunkat folytatva megemlékeztünk hazánk Trianon előtti kiter-
jedéséről, annak természeti, gazdasági és kulturális értékéről. Kimerítő 
sétát tettünk Gyimesbükkön, az 1000 éves határnál.

A negyedik napon Székelyudvarhelyen a Backamadarasi Kis Ger-
gely Református Kollégium diákjait látogattuk meg, ahol egy rövid 
ünnepséggel közösen emlékeztünk az 1956. forradalom áldozataira. 
Szejkefürdőn meglátogattuk Orbán Balázs néprajzgyűjtő sírját, és 
végigsétáltunk a szabadtéri Székelykapu Múzeumban. Egy tanulói 
felolvasta A székelyek eredete című mondát. Farkaslakán koszorút 
helyeztünk Tamási Áron sírjára, és az íróra emlékezvén részletet ol-
vastunk fel az Ábel a rengetegben című regényéből. Délután Korondra 
látogattunk. A gyerekek gyakorlatban is megtapasztalhatták egy ma 
is élő mesterség munkafolyamatait: a tapló megmunkálását. Megis-
merkedtünk egy helyi lakossal, aki bükkfataplóból készít különböző 
használati tárgyakat. Utolsó állomásunk e napon a parajdi sóbánya 
volt. Egy idegenvezető megismertetett bennünket a sóbányászat tör-
ténetével, és a sóterápia jelentőségével. Információkat tudtunk meg a 
bánya jelenlegi termékeiről, a földalatti gyógykezelésről, sóterápiával 
kezelhető légúti betegségekről. Tájékoztatót olvastunk fel a bányában 
található kápolna névadójának, Nepomuki Szent Jánosnak életéről, 
legendájáról. Vacsora után búcsúestet rendeztünk szállásunkon a 
három éve árva gyerekekből alakult Sunshine zenekar tagjaival együtt. 
Megköszönve előadásukat személyesen készített ajándékokkal ked-
veskedtünk nekik. 

Az ötödik napon utunk először Szováta felé, a Medve-tó partjára 
vezetett, ahol érdeklődve meghallgattuk A tündérasszony könnye 
című, tóhoz kötődő mondát. Ezután a Csucsán lévő Boncza-kastélyt 

néztük meg, mely a frigyre lépő Ady Endrének és Csinszkának volt az 
otthona. Az Ady-emlékháznál közösen elszavaltuk a költő Őrizem a 
szemed című szerelmes versét. Majd Erdély kapuját, a közeli Király-
hágót csodáltuk meg. Erdélyi barangolásunk Nagyszalontán fejeződött 
be, ahol Arany János született. Arany János életútját, munkásságát 
felidéztük egy tanulói előadás keretében. A szülőháznál koszorút 
helyeztünk el emlékezve nagy költőnkre. Búcsúzásképpen részletet 
szavaltuk el Arany János: Toldi című költeményéből. Végül megtekin-
tettük Szalonta méltán híres Csonka tornyát.

Köszönjük az iskolavezetésnek, hogy Erdélybe látogathattunk, és 
saját magunk megismerhettük Erdély természeti szépségét, azt a cso-
dálatos világot, amely minden embert elvarázsol, ámulatba ejt.

Szervező pedagógusok: Hurton Katalin, Nasz Ildikó, 
Weisné Puskás Ágnes
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Köszönet az ügyfélfogadásért

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
SAJTÓKÖZLEMÉNY

A jánoshalmi járás 5 települése 2013. szeptemberéig három Járási 
Földhivatalhoz tartozott:

Jánoshalma város és Kéleshalom község – Kiskunhalasi Járási • 
Földhivatal
Mélykút város – Bácsalmási Járási Földhivatal• 
Borota község és Rém község – Bajai Járási Földhivatal• 

2013. október 1-től a Jánoshalmi Járás településeinek mindegyike 
a Bácsalmási Járási Földhivatalhoz került csatolásra, amelynek az oka 
az a jogalkotói szándék volt, hogy a járásokba sorolt települések mind-
egyike ugyanahhoz a földhivatalhoz tartozzon.

Annak érdekében, hogy a jánoshalmi járás lakosságának földhivatali 
ügyintézését könnyebbé tegyük rendszeres földhivatali ügyfélfogadás 
indult Jánoshalmán. 

2013. október 16-tól minden héten földhivatali ügyfélfogadást 
tartott Kulesevics Jánosné földhivatal vezető Jánoshalmán a Béke 
tér 1. sz. alatt. 

A Jánoshalmi Járási Hivatal részéről ügyfélfogadás céljára állandó 
helyiséget, számítógépet és fénymásolási lehetőséget biztosítottunk a 
BKMKH Bácsalmási Járási Hivatalának földhivatal vezetője számára. 

Köszönetünket fejezzük ki a járás lakossága nevében a földhivatali 
ügyfélfogadás biztosításáért a következőknek: 

Dr. Zombor Attilának a BKMKH főigazgatójának• 
Tóbiás Ferencnek a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Föld-• 
hivatali Főosztálya  vezetőjének 

Szommer Károlynak a Bácsalmási Járási Hivatal vezetőjének • 
Kulesevics Jánosnénak a Bácsalmási Járási Hivatal Földhivatali • 
Osztálya vezetőjének.

A kihelyezett földhivatali ügyfélfogadás 2015. október 19-én befeje-
ződött, mivel a Jánoshalmán 2015. október 21-én megnyíló kormány-
ablakban földhivatali ügyek intézésére is lehetőség van a következők 
szerint: 

A kormányablakban a földhivatali ügyfélfogadáson intézhető 
ügyek:

Ismert helyrajzi szám alapján:
a.) hiteles tulajdoni lap kiadása • 
b.) hiteles térképmásokat kiadása • 
c.) földhasználat bejelentése iránti kérelem• 
d.) haszonélvezeti jog törlése iránti kérelem• 

Sajnos amíg a programot nem módosítják, nem lesz lehetséges a 
TAKARNET-be (földhivatali nyilvántartó programba)  betekintés díj 
fizetése nélkül.

Szeretettel várjuk Ügyfeleinket a kormányablakban!
Jánoshalma, 2015.10.29.

Tisztelettel: 
Bodroginé dr. Mikó Zsuzsanna hivatalvezető

BKMKH Jánoshalmi Járási Hivatala

Tájékoztatjuk a Tisztelt Érdeklődőket, hogy a „Földet a gazdák-
nak!” Program keretében Bács- Kiskun megyében is megkezdődik 
a Magyar Állam tulajdonába és a Nemzeti Földalap vagyoni körébe 
tartozó, 3 hektár feletti kijelölt földterületek értékesítése.

Az árverésekre 2015. november 23. és december 10. között kerül 
sor a Bács- Kiskun Megyei Kormányhivatal 6000 Kecskemét, Halasi út 
34. és 6000 Kecskemét, Halasi út 36. szám alatti épületeiben.

Az árverések regisztrációja a fenti napokon 8.00 órakor, illetve 
13.00 órakor kezdődik az árverési hirdetményekben rögzítettek sze-
rint. Az egyes napokon árverésre kerülő ingatlanok pontos adatai az 

árverési hirdetmények mellékleteiben találhatóak.

A Hirdetmények a Nemzeti Földalap honlapján (www.nfa.hu), és a 
Bács- Kiskun Megyei Kormányhivatal honlapjain (www.kormanyhivatal.
hu/hu/bacs-kiskun és www.bkmkh.hu) találhatók meg, továbbá 
kifüggesztés útján az NFA megyei kirendeltségeinél, az árverés helye 
szerinti épületben, valamint az értékesítésre kerülő földrészlet fekvése 
szerint illetékes (közös) önkormányzati hivatalok hivatali helyiségeiben 
részletesen is megismerhetők.

(Bács- Kiskun Megyei Kormányhivatal)
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A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Já-
noshalmi Járási Hivatalának Kormányablak 
Osztályán lehetőség van az alábbi földhivatali 
szolgáltatások igénybevételére: papír alapú 
hiteles tulajdoni lap- másolat, illetve in-
gatlan-nyilvántartási térképi adatbázisból 
kiadott hiteles térképmásolat kiadása. Ezen 
dokumentumok kiadása igazgatási szolgálta-
tási díjköteles, a tulajdoni lapról kiállított papír 
alapú hiteles másolatért 6250 Ft összegű díjat 
kell fizetni, a hiteles térképmásolat esetén 
a díj mértéke 3000 Ft, melynek megfizeté-
se bankkártyás, valamint postai befizetés-
sel (készpénz-átutalási megbízással -csekkel) 
lehetséges. A tulajdoni lapról a következő 
papír alapú másolatok állíthatók ki: teljes 
másolat, amely valamennyi bejegyzést szó 
szerit tartalmazza, valamint szemle, amely a 
másolat kiállításának időpontjában fennálló 
bejegyzéseket tartalmazza szó szerint. Az 
igényléshez ismerni kell az adott ingatlan 
helyrajzi számát.

A földhasználati bejelentés is intézhető 
a kormányablakban. Az  ingatlanügyi hatóság 
az illetékességi területéhez tartozó földek 

használatáról és a földhasználókról közhiteles 
hatósági nyilvántartást vezet. Aki  földet hasz-
nál, köteles a használatot annak megkezdésé-
től számított 30 napon belül nyilvántartásba 
vétel céljából bejelenteni az ingatlanügyi 
hatósághoz  a bejelentést formanyomtatvá-
nyon, a földhasználati bejelentési adatlapon, 
illetve az ahhoz tartozó pótlapokon kell telje-
síteni. A bejelentési adatlaphoz főszabályként 
csatolni kell a földhasználati szerződés, vagy 
a földhasználatot igazoló okirat eredeti vagy 
hitelesített példányát, illetve ha a használat 
nem a teljes földrészletre vonatkozik, a tér-
képi kimutatást. A földhasználati nyilvántar-
tásba vételi eljárás a bejelentési adatlapnak, 
valamint az okiratoknak az ingatlanügyi ha-
tósághoz történő benyújtásával indul meg. A 
földhasználati nyilvántartási eljárás mentes az 
igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettség 
alól. A benyújtott földhasználati adatlapot, 
illetve annak mellékleteit a kormányablak 
megküldi a területileg illetékes járási hivatal 
földhivatali osztályának.

Haszonélvezeti jog törlése iránti kére-
lem is benyújtható a kormányablakban. Ha a 

haszonélvezeti jog megszűnik, törölhető az 
ingatlan-nyilvántartásból. Más tulajdonában 
lévő ingatlanra alapított haszonélvezeti jog 
megszűnik a jogosult halálával, ha a jogosult 
lemond a haszonélvezeti jogáról, illetve ha a 
bejegyzésben meghatározott időtartam el-
telt. A jogosult halála esetén a haszonélvezeti 
jog törlése a benyújtott eredeti halotti anya-
könyvi kivonat alapján történik. A lemondás 
történhet ellenérték fejében, vagy ingyenesen, 
amelyet közokiratba vagy ügyvéd által ellen-
jegyzett magánokiratba szükséges foglalni. A 
haszonélvezeti jog törlése a benyújtott okirat 
alapján történik. A bejegyzésben meghatáro-
zott időtartam leteltét követően a haszonélve-
zeti jog a tulajdonos vagy a bejegyzett jogosult 
kérelmére törölhető, amelyhez okirat nem 
szükséges. A díj mértéke változással érintett 
ingatlanonként 6600 forint. A benyújtott ké-
relmet, illetve annak mellékleteit a kormány-
ablak megküldi a területileg illetékes járási 
hivatal földhivatali osztályának.

A fenti ügytípusokon kívüli ügyek intézé-
sekor továbbra is a Bácsalmási Járási Hivatal 
Földhivatali Osztályát szükséges megkeres-
ni. A tulajdoni lapba történő betekintésre 
ingyenesen a jelenlegi jogszabályi előírások 
miatt jelenleg sajnos a kormányablakban 
nincsen lehetőség. 

Milyen földhivatali ügyeket intézhetünk
a kormányablakban Jánoshalmán?

A Kormányablak Integrált ügyfélszolgálatán nyugellátás témakörben elindítható ügytípusok:
az öregségi nyugdíj megállapítása iránti kérelem, • 
a nők kedvezményes öregségi nyugdíjának megállapítása iránti kérelem,• 
özvegyi nyugdíj megállapítása iránti kérelem, • 
megváltozott munkaképességű személyek ellátása iránti kérelem, • 
baleseti hozzátartozói nyugellátás (árvaellátás) megállapítása iránti kérelem, • 
nyugdíjbiztosítási igazgatási szervnél nyilvántartott adatokba történő betekintés iránti • 
kérelem, 
nyugdíjfolyósításhoz kapcsolódó bejelentések intézése, • 
egyszeri segély engedélyezése iránti kérelem• 
kivételes nyugellátás emelés iránti kérelem.• 

Nagyon sokan érdeklődnek a kivételes nyugellátásemelés iránt, amely öregségi nyugdíj-
korhatárt betöltött személy részére állapítható meg, akinél a nyugellátás és rendszeres pénzel-
látás együttes havi összege nem haladja meg a 75.000 forintot, továbbá 3 éven belül kivételes 
nyugellátásemelésben nem részesült.

A Kormányablak a beérkezett kérelmeket továbbítja az illetékes igényelbíráló szervnek 
érdemi ügyintézésre.

Szeretettel várjuk Tisztelt Ügyfeleinket a Kormányablakban!

A BKMKH Jánoshalmi Járási Hivatalánál 
2015. október 21. napjával kezdte meg mű-
ködését a Kormányablak Osztály Jánoshalma 
Béke tér 1. sz. alatt az okmányiroda korábbi 
helyén. Ezen időponttól a Hatósági és Gyám-
ügyi Osztály helyett a Kormányablak Osztá-
lyon történik az alábbi szociális ellátások 
igénylése esetében a kérelmek benyújtása:

aktív korúak ellátása• 
egészségügyi szolgáltatásra való jo-• 
gosultság 
közgyógyellátás • 
időskorúak járadéka• 
ápolási díj • 
hadigondozotti járadék.• 

Milyen szociális 
kérelmeket lehet 
benyújtani a Kor-
mányablakban? 

Milyen nyugellátással kapcsolatos kérelme-
ket lehet benyújtani a Kormányablakban? 
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TÉRSÉGI TANÁCSKOZÁS A KORMÁNYABLAKBAN 

2015. november 12-én este a Jánoshalmi 
Járási Hivatal Kormányablak Osztálya meghív-
ta a járáshoz tartozó települések önkormány-
zatainak vezetőit, képviselő-testületi tagjait, 
intézményvezetőket a szépen felújított kor-
mányablakba.  

Bányai Gábor országgyűlési képviselő 
köszöntötte a megjelenteket. Bodroginé dr. 
Mikó Zsuzsanna hivatalvezető bemutatta a 
szép számmal megjelent hallgatóságnak a 
kormányablakhoz tartozó helyiségeket és tájé-
koztatást adott az ügyfélszolgálat működésé-
ről.  Raffai Julianna kormányablak vezető rész-
letesen beszélt az azonnal intézhető ügyekről, 
a továbbításra kerülő beadványokról és azon 
ügyekről, amelyekben a kormányablak kizáró-
lag tájékoztatást nyújt. 

A kormányablak indulása előtt volt a hiva-
talban kihelyezett földhivatali, nyugdíjbiztosí-
tási ügyfélfogadás, amelyek megszűntek, mert 
szerepüket átvette a kormányablak.  

Elhangzott, hogy a kormány szándéka sze-
rint az intézhető ügyek száma folyamatosan 

növekedni fog, hamarosan az ezret is meg-
haladhatja majd, valamint jövőre több eljárás 
illetékmentes lesz.

A kormányablak a Jánoshalmi Járási Hi-
vatal egyik osztályaként működik 7 fővel, a 
hét minden munkanapján van ügyfélfogadás, 
ezért az ügyfeleknek alig kell várakozniuk. 

A kormányablak által nyújtott szolgálta-
tásokról folyamatosan tájékoztatjuk a járás 
lakosságát a helyi újságokban és a hivatal 
honlapján. 
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Jánoshalmi Járási Hivatala
KORMÁNYABLAK
6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
kormanyablak.janoshalma@bacsjaras.gov.hu
Tel.: 77/795-217    77/795-290    77/795-291   
fax: 77/999-621
Ügyfélfogadási idő:
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

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Jánoshalmi Járási Hivatala 
Jánoshalma Béke tér 1. sz. épületében 2015. október 27-én a kör-
nyékbeli ugyancsak most nyitó kormányablakok hatékony munkájának 
elősegítésére találkozót szerveztünk a kormányablakok munkatársai és 
a kormányablakok feladatkörébe tartozó munkát végző szakemberek 
között.

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Családtámogatási és Tár-
sadalombiztosítási Főosztályának három bajai munkatársa hasznos 
elméleti és gyakorlati tanáccsal látta el a jánoshalmi, kiskunhalasi, 
bácsalmási és tompai kollégákat, kiemelten - az említett főosztály 
hatáskörébe tartozó - kormányablakokban leggyakrabban előforduló 

ügytípusok tekintetében, amelyek 
a következők:
• Egészségbiztosítás
• Megváltozott munkaképességű 
személyek ellátása

• Nyugdíjfolyósításhoz kapcsolódó ügyek

A kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 
mellékleteiben részletesen is olvasható  a kormányablakban intézhető 
ügyek listája, illetve megtalálható azon ügyek felsorolásai is amelyek-
ben tájékoztatást tudnak nyújtani a kormányablak kollégái. 

Köszönjük a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Családtámogatási 
és Társadalombiztosítási Főosztálya munkatársai segítségét. Folyama-
tos kapcsolatban leszünk velük annak érdekében, hogy ügyfeleinknél 
minél több ügyben segítséget tudjunk nyújtani.

Jánoshalma, 2015. október 30. 

Bodroginé dr. Mikó Zsuzsanna hivatalvezető
BKMKH Jánoshalmi Járási Hivatala 

Miben segíti a kormányablak a jánoshalmi 
járás lakosságát?

jánoshalmi rendôrörs
indokolt eseteben  az alábbi telefon-

számon hívható éjjel-nappal: 
06-20/539-6499
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kedves olvasóink!
Kívánjuk Önöknek, hogy, őrizzenek maguknak minél többet az ün-

nepből. Vigyék magukkal a karácsony fényeit, építkezzenek  évezredes 
értékeinkből a hétköznapokban is. A szerkesztőség nevében ezzel a verssel 
szeretnék minden kedves olvasónknak békés karácsonyt és boldog új évet 
kívánni:           Börcsökné Kiss Erzsébet 

főszerkesztő
aranyosi ervin: az igazi gazdagság

Mi is a gazdagság? Nagy vagyon, sok ékszer? 
Fel lehet-e fogni földhöz ragadt ésszel? 
Mi az élet célja? Kincseket szerezni? 
Eldugni más elől, hogy ne lássa senki? 
Úgy hiszem, világunk sokkal szebb hely volna, 
ha az ember léte nem a pénzről szólna, 
nem gebedne bele senki a munkába, 
s nem az “élne csak jól”, kinek lóg a lába.

A gazdagok szerint csak az a sikeres, 
aki éjjel nappal milliókat keres. 
S lám, ami a furcsa, a szegény is hiszi, 
hogy majd sok munkával biztos sokra viszi. 
Még a gyermeknek is folyton azt tanítja, 
hogy a szép életnek tanulás a nyitja. 
Ám aki dúsgazdag, inkább mást tanácsol, 
nem a tudós gazdag, – az, aki harácsol.

Nem kell megszakadni, sem a szánkat tépni, 
mások hátán egyre magasabbra lépni! 
Mikor magasan vagy, lezuhanni könnyebb, 
mindent elveszítve hullhat majd a könnyed. 
Hát mi a gazdagság? Nézzük józan szemmel! 
Mikor felszabadult, és boldog az ember. 
Az öröm forrása a szívünkből fakad, 
sok-sok szeretettel tedd gazdaggá magad!

Tégy az emberekért, alkoss szebb világot, 
műveld meg a földed, nevelj szép virágot! 
Engedd, hogy mindenki úgy tegye a dolgát, 
hogy megmutathassa jóember mivoltát! 
Használja fel bátran fénylő tehetségét, 
ne szorongva várja a munkaidő végét. 
Mutassa mindenki, hogy mire is képes, 
mihez van tudása, mihez kedvet érez.

Nem is tanítanék haszontalan dolgot, 
elvont tudománytól egy gyerek sem boldog. 
Olyat tanítanék, mihez kedvet érez,
ami közel állhat alkotó szívéhez. 
A monoton munkát végezzék a gépek! 
Robot robotoljon, ne rabszolga népek! 
Az ember alkosson, szívét beleadva, 
s lelje csak örömét a szép feladatban.

S aki alkotni tud, az tanítson mást is, 
s olyan adja tovább eztán a tudást is, 
mert csak egy módon tud fejlődni az ember, 
ha megnyitja lelkét, s így él, szeretettel. 
Hát, mi a gazdagság? Nehogy elfelejtsem, 
a szép gondolatot sötét kútba ejtsem! 
Bizony a gazdagság ma is azt jelenti, 
ha egymásért élünk és nem ural senki.

Anyakönyvi hírek
Meghaltak:
1.Fejes István     élt 68 évet
2.Vlasics Istvánné Mikó Terézia   élt 82 évet
3.Bánoczki János   élt 86 évet
4.Patocskai Sándorné Kiss Margit  élt 83 évet
5.Kovács Józsefné Bagócki Gizella  élt 80 évet
6.Binder Józsefné Fábián Margit  élt 79 évet
 
Házasságot kötöttek:
Októberben:
Kolompár Rozália és Hodoniczki László
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Rozmann Károly
1941. december 12-én született Várpalotán 

elszegényedett nemesi családban. Édesapja 
jónevű kovácsmester, édesanyja, aki szintén 
nemesi származású, a kisgazdaságot viszi az 
öt gyermek mellett. Károly a második gyer-
mek a családban. 8-9 évesen már a fújtatót 
kezeli a kovácsműhelyben édesapja mellett. 
Lovakat patkolnak, szekereket vasalnak és 
mindenféle szerszámot készítenek, javíta-
nak. 

 1950-ben államosítják a műhelyüket, így 
a család élete teljesen megváltozik. Édesapja 
Budapestre megy munkát keresni. A Csepeli 
Járműgyártó Üzemben talál munkát kovács-
ként. Károly is ide kerül dolgozni, 14 évesen 
már a samukalapácsot forgatja napi 10 órán 
keresztül. 

Itt dolgozik 2 évig, majd a Ganz Villa-
mossági Művekbe kerül, szintén kovácsként. 
Itt hét éven át végzi ezt a kemény, embert 
próbáló munkát.

Ezután vált, más szakmákban is kipróbálja 
magát, kitanulja a lakatos, az asztalos, a vil-
lanyszerelő szakmát. De a szerelem az a vas 

marad mindvégig, bárhova 
is kerül.

Dolgozik karbantartó-
ként is, sőt a Bokréta utcai 
javító-nevelő intézetben 
nevelőtanár, ahol kábító-
szeres fiataloknak lesz má-
sodik apja.

Rendkívül családszere-
tő ember, feleségével négy 
gyermekük születik, kettőt 
fájdalmasan fiatalon elte-
metnek. Mindene a család, 
nagyon nagy szeretettel ve-
szi körül övéit. Sokat foglal-
kozik gyermekeivel, hosszú 
éveken át saját meséivel 
altatja esténként őket, nagy 

nevetések közt telnek az esték. Bármilyen 
nehézségekkel kell megküzdjön, mindig vi-
dám, jókedvű, gyakran énekel, viccelődik, 
tartja feleségében is a lelket a nehéz idő-
szakokban.

Bár mindig szeretett volna magasabb kép-
zettséget szerezni, de erről lemondott azért, 
hogy családjáról jól tudjon gondoskodni. Vi-
szont autodidakta módon képezte magát, 
rengeteget olvasott, így széleskörű művelt-
ségre tett szert. Különösen a tudományos és 
művészeti tárgykörök érdeklik mind a mai 
napig, de nagy érdeklődéssel tanulmányozza 
a Bibliát, és igehirdetőként is szolgál lassan 
harminc éve.

Mind a mai napig szívesen alkot valami 
szépet, ha van egy kis szabadideje, természe-
tesen elsősorban vasból.

Sok év kemény munkájával tesz szert saját 
kis műhelyre, ahol örömmel készít különbö-
ző szép és hasznos tárgyakat.

Néhány munkáját a képzőművészeti alap 
is zsűrizte és díjazta, ezek közül is látható 
néhány a kiállításon.

Vogel Zoltán (aki fájdalmasan fiatalon 

hunyt el) ötvösművész barátjával is dolgozik 
együtt, az ő műhelyében készültek a dom-
borművek és a pajzsrátétek.

Egy kihalóban levő mesterség, a tűziko-
vácsolás egyik utolsó szakembere. Többen 
próbálták a szakmát megtanulni tőle, de nem 
bírták fizikummal néhány napnál tovább, így 
sajnos nem tudja átadni a szakmai titkokat, 
fortélyokat senkinek.

Egy sokrétű, szép és magas szakmai szín-
vonalú élet néhány alkotását láthatják ezen a 
kiállításon.

Tisztelt 
Mélykútiak!

Hagyományainknak megfelelően meg-
rendezésre kerül a Mindenki Karácso-
nya rendezvénysorozat.
Most is tervezzük egy karácsonyváró mű-
sorral egybekötve a közös babgulyás  és 
bejgli fogyasztást 
Időpontja: 2015. december 19-én szom-
baton, délután, estefelé.
A cél most is az, hogy Mélykút közösség 
együtt ünnepelje az év legszebb ünne-
pét.
Várjuk minden cég, vállalkozó, őster-
melő, magánszemély felajánlását, sze-
mélyes részvétellel együtt. Nem a fel-
ajánlás nagysága számít, hanem hogy 
minél többen együtt ünnepeljünk. 
A hozzájárulásával a közösségnek aján-
dékoz.

A felajánlásokkal kérem, 
keressenek engem:

Kovács Tamás polgármester  
Telefon: 06 70 3870-513

A felajánlásokat előre is köszönjük!

VASBA ZÁRT LÉLEK

Rozmann Károly kovácsoltvas kiállítása Megtekinthető 
nyitva tartási időben a könyvtárban 2015. december 23-ig. 



Önkormányzati Tájékoztató       2015. december 12

Áldott karácsonyi ünnepeket és békés, 

boldog új esztendőt kívánnak a 

Bendegúz Biztos Kezdet Gyerekház 


