
Ismét elmúlt egy esztendő. Minden mélykúti lakosnak Békés, 
Boldog, Egészségben és Eredményekben gazdag Boldog Új évet Kí-
vánok, Képviselőtársaim és a Magam nevében.

Köszönet, Mindenki Karácsonyáért!
Immár negyedik alkalommal került megrendezésre Mélykúton a 

Mindenki Karácsonya rendezvénysorozat. 
Az esemény december 19 - 20-án, szombaton és vasárnap zajlott.
Délelőtt a már hagyományosan, megrendezésre kerülő nagy sike-

rű adventi vásár volt, amelyen az iskolások, óvodások, szülők saját 
készítésű, ötletesnél ötletesebb ajándéktárgyaiért lehetett adományo-
kat adni, amelyek az osztálykasszát gazdagították. A vásár nagyon jól 
sikerült, és nagyon jó hangulatban telt. 

Köszönet a pedagógusoknak, szülőknek, gyermekeknek a sok 

segítségért, a rengeteg ötletért. 
Délután – a rotyogó babgu-

lyás és forralt bor mellett – A 
Léghajó zenés színház előadása 
kezdte a műsorfolyamot. Azután 
az óvodások következtek, majd a 
Galagonya és Szederinda Citera-
zenekar játékát halhatták, a sort 
a Színkópé Színi tanoda karácsonyi műsora folytatta. A Mélykúti 
Fúvószenekar Beregi Vendel tanár úr vezetésével adott karácsonyi 
koncertet. Később a Vadvirág Hagyományőrző  Néptánccsoport, a 
bácskossuthfalvi Ady Endre Magyar Művelődési Egyesület tánccso-
portjának fellépését, láthatták halhatták a jelenlévők. 

Vasárnap a Szent Joachim templomban zárult a rendezvénysoro-
zat az Szvetnik Joachim általános iskola karácsonyi hangversenyével, a 
koncert után a műsorra látogatókat a Csorba-házban vendégül látták. 
Az iskola vezetésével együtt köszönetünket fejezzük ki a karácsonyi 
hangversenyt követő megvendégelést támogatóinak felajánlásaikat.

Az idei rendezvény is, az előző évekhez hasonlóan sok jó szán-
dékú ember összefogásának eredménye. 

Köszönet a vállalkozóknak, őstermelőknek, magánszemélyek-
nek a támogatásért, amely nélkül nem lenne ilyen színvonalú a 
rendezvény.

Köszönet, az intézmények dolgozóinak, a START és közmunká-
soknak, akik munkájukkal, segítették a rendezvényt.

Persze mindig van mit javítani, vannak, új ötletek, ezeket senki ne 
hagyja magába, ossza meg velünk, és csináljunk még jobb közösségi 
rendezvényt! 

Köszönettel, tisztelettel:  Kovács Tamás polgármester

KEDVES MÉLYKÚTIAK!

A tanácskozó teremből jelentjük
Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. decem-

ber 22. napján tartott képviselő-testületi ülést. Az ülésen jelen volt 
Kovács Tamás polgármester, Földes István és Kiss István alpolgármes-
terek, Kopcsek Tamás, Mikó Lászlóné, Novák László, Dr. Sztantics 
Péter, Torma Gábor, Jakity Attiláné képviselők.

Napirend előtti felszólalás
Kiss István alpolgármester úr napirend előtti felszólalásában a 

művelődési házban történő értékesítésekkel foglalkozott. Az ilyen 
jellegű vásárok a piactérre valók, ott történjen az árusítás. Ugyan ez 
van folyamatosan a Széchenyi utcai bolt előtt is. A képviselő-testület 
a január 19-ei ülésére napirendre tűzte a kérdés megvizsgálását.

Mélykút Város háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi, területi 
védőnői és iskola egészségügyi körzeteiről szóló önkormányzati ren-
delet megalkotása.

2015. augusztus 1-jén hatályba lépő rendelkezés szerint a védőnői 

és az iskola-egészségügyi ellátásra is kiterjed az önkormányzat rende-
letalkotási kötelezettsége. Ennek megfelelően elkészült a rendelet. A 
körzetekről bővebb információ a melykut.hu internetes oldalon.

Beszámoló az Önkormányzati Tájékoztató Szerkesztőbizottságá-
nak 2015. évi munkájáról.

A  Szerkesztőbizottság Elnökének beszámolója szerint a lap 2015. 
évben 11 alkalommal, 2.450 példányban jelent meg. Az ünnepi szá-
mok színesek voltak.

Pályázat kiírása Mélykút Város Önkormányzat GAMESZ intéz-
ményvezetői (magasabb vezetői) álláshelyre.

A jelenlegi igazgató vezetői megbízása 2016. március 31. napján 
jár le. Ennek megfelelően  szükséges az új pályázat kiírása. A veze-
tői megbízás 2016. április 1. napjától 2021. március 31. napjáig szól.  
Újonnan létesített jogviszony esetén 3 hónapos próbaidő kerül kikö-
tésre. A pályázati kiírás a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján és a 



2Önkormányzati Tájékoztató       2016. február

közigallas. gov. hu internetes oldalon részleteiben megtekinthető. A 
pályázat a márciusi ülésen kerül elbírálásra.

A Képviselő-testület 2016. I. félévi munkatervének megállapítása.
A rendes ülések tervszerű megtartása érdekében a Képviselő-tes-

tület a polgármester javaslatára féléves munkatervet határoz meg. A 
rendes ülések havonta egy alkalommal, a hónap utolsó keddi napján 
14 órai kezdettel kerülnek megtartásra - kivétel a január, február 
hónapok. Az ülés helye a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Terme. 
2016. I. félévi munkaterv szerinti ülések időpontjai: január 19., feb-
ruár 9., március 29., április 26., május 31., június 28. A ülések előtt 
a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján a napirendek kifüggesztésre 
kerülnek.

Az önkormányzat 2016. évi belső ellenőrzési tervének elfogadá-
sa.

A 2016. évi belső ellenőrzési terv az alábbi szerveket érinti:
- Mélykút Város Önkormányzat Gazdasági-, Műszaki Ellátó és 

Szolgáltató Szervezete (GAMESZ) és a Gondozási Központ, célja: 
annak megállapítása, hogy az ellenőrzött szervezetek az ÁFA meg-
állapítási, bevallási, befizetési kötelezettségüknek megfelelően eleget 
tettek-e, kiszámlázási és adólevonási gyakorlat megfelelő-e,

- Mélykúti Roma Nemzetiségi Önkormányzat, célja: annak 
megállapítása, hogy a nemzetiségi önkormányzat szabályozottsága, 
működésének személyi és tárgyi feltételei, tervszerűsége és gazdál-
kodása megfelel-e a vonatkozó törvényi előírásoknak.

A Mélykút, Petőfi tér 9. szám alatti helyiség térítésmentes hasz-
nálatba adása Mélykút Város Önkormányzat Gazdasági-, Műszaki és 
Ellátó és Szolgáltató Szervezete részére.

A Petőfi tér 9.  szám alatti ingatlan 2015. december 1. napjától 
határozatlan időtartamra átadásra került a GAMESZ részére. Az 
ingatlan hátsó kertrésze összeforog a már korábban térítésmentesen 
használatba adott  Rákóczi u. 11. szám alatti ingatlannal. A közmunka-
programban dolgozók munkáltatója a GAMESZ, ezért célszerű, hogy 
az ingatlanok valamilyen szabályozott formában az intézményhez 
kerüljenek.

A Mélykút, 345. és 346. hrsz. alatti ingatlanok értékesítésére kiírt 
pályázatok elbírálása.

A pályázati felhívást az önkormányzat honlapján, illetve a Polgár-
mesteri Hivatal hirdetőtábláján megjelent. A pályázatok benyújtási 
határideje 2015. december 2. napja volt. A megadott határidőn belül 
az ingatlan vonatkozásában hat pályázat érkezett.  A Képviselő-tes-
tület az 345.hrsz-ú ingatlant bruttó 1.778.000.-Ft vételárért (mentes 
az adó alól), a 346. hrsz-ú ingatlant nettó 1.270.000.- Ft vételárért 
értékesíti a CES Hungary Kft  részére. A vételárat egyösszegben, a 
szerződés aláírásakor kell átutalni, az erről szóló igazolás a szerződés 
aláírásának feltétele. A Képviselő-testület úgy döntött, hogy kizárólag 
a legjobb ajánlatot tévő CES Hungary Kft.-t tekinti nyertesnek.  A 
szerződés meghiúsulása esetén a képviselő-testület fenntartja a jogát, 
hogy újra kiírja a pályázatot az ingatlan értékesítésére.

Gondozási Központ Konyha átfogó vizsgálatáról készült belső 
ellenőri jelentés megtárgyalása.

A Képviselő-testület  úgy döntött, hogy a konyha működését 
megvizsgáltatja a Vincent Auditor Kft.-vel. Az ellenőrzés megtörtént, 
a jelentés tervezet 2015. december 9. napján lezártnak minősült, 
a megállapítások és javaslatok nem változtak az intézményvezető 
észrevétele nyomán. Az intézményvezető feladata a továbbiakban az 
intézkedési terv elkészítése.

Közérdekű bejelentés érkezett a Damjanich utcát a Magyar utcá-
val összekötő köz rossz állapotára vonatkozóan. A képviselő-testület 
a szükséges döntések meghozatala érdekében alábbiakról döntött: 
Felkérte a jegyzőt kimutatás készítésére a szilárd burkolat nélküli és a 
szilárd burkolattal rendelkező, de felújításra szoruló utcákról. A kimu-
tatás alapján a Képviselő-testület rangsorolja a javítások ütemezését. 
A képviselő-testület felkérte a jegyzőt, hogy a közérdekű bejelentés-
ben meghatározott útszakaszon vizsgáltassa meg annak lehetőségét, 
hogy a tehergépjármű forgalom megtiltása megoldást jelente-e.

Dr. Dudás Anita

2013. január 1-től  minden járásban meg-
alakultak a Helyi Védelmi Bizottságok,  így 
Jánoshalmán is. Elnökük a Honvédelmi törvény 
alapján a Járási Hivatal vezetője. A munkát ka-
tasztrófavédelmi és honvédelmi elnökhelyettes 
segíti, ők nem a Járási Hivatal állományába tar-
toznak, csak szükség esetén segítik a munkát.

A Helyi Védelmi Bizottság legfontosabb fel-
adatai: A jánoshalmi járás területén (Jánoshal-
ma, Mélykút, Borota, Kéleshalom, Rém telepü-
lések) irányítja és összehangolja a honvédelmi 
felkészítés és a katasztrófák elleni védekezés 
feladatainak végrehajtását. Részletes munkáját 
a katasztrófavédelemre és a honvédelemre 
vonatkozó jogszabályok valamint a saját Szer-
vezeti és Működési  Rendje tartalmazzák, 
tevékenységét a Kecskeméten működő Megyei 
Védelmi Bizottság irányítja. A HVB megalaku-
lása óta rendszeresen ülésezett, országos hon-
védelmi és katasztrófa védelmi gyakorlatokban 
vett részt.  Az üléseken részt vesznek a járás 
polgármesterei, önkormányzatok képviselői is. 

A járás önkormányzatai a saját közigazgatási 

területükön továbbra is ellátják a katasztrófa 
védelmi feladatokat.   

A Helyi Védelmi Bizottságnak a jánoshalmi 
járásban 3 munkacsoportja alakult: 

Titkársági és Támogató Munkacsoport
Honvédelmi Igazgatási és Lakosság-ellátási 

Munkacsoport
 Katasztrófavédelmi Munkacsoport (tagjai a 

települések delegáltjai)
A Bizottság legutóbbi ülésére 2015. decem-

ber 2-án került sor, ahol beszámoló hangzott 
el a HVB éves feladatainak végrehajtásáról 
és Tájékoztató a 2015. évi honvédelmi igaz-
gatási gyakorlatokról, felkészítésekről valamint 
az Ideiglenes Biztonsági Határzár építésével, 
a Határozott Fellépés 2015. gyakorlat vala-
mint a Közös Akarat feladat során végrehajtott 
és folyamatban lévő honvédelmi igazgatási 
feladatokról. A honvédelmi témájú napiren-
dek előadója Murár Zoltán alezredes volt a 
Bács-Kiskun Megyei Védelmi Bizottság meg-
bízásából. Az ülésen bemutatásra került Lénárt 
András t. alezredes, aki a Helyi Védelmi Bizott-

ság honvédelmi elnökhelyettese és munkáját 
2015. októberében kezdte meg a jánoshalmi 
járásban. 

Kiss Zoltán tű. alezredes HVB katasztrófa-
védelmi elnökhelyettes számolt be a tagoknak 
és meghívottaknak: a rendkívüli téli időjárásra 
való felkészülésről, a 2015. évi katasztrófavédel-
mi feladatokról valamint az Önkéntes és köte-
les polgári védelmi szervezetek felkészítéséről.

Mándity Milán az ADUVIZIG képviselője 
tájékoztatást adott a Vízelvezető rendszerek, 
befogadó csatornák állapotáról, ár és belvíz 
elleni felkészülés feladatairól

A térséget érintő népegészségügyi helyzet-
ről Farkas Tamás közegészségügyi járványügyi 
felügyelő tájékoztatta a jelenlévőket.

A járás közbiztonsági helyzetéről Kutyifa 
István a Rendőrőrs parancsnoka számolt be. 

Jánoshalma, 2015-12-10.

Bodroginé dr. Mikó Zsuzsanna 
hivatalvezető 

BKMKH Jánoshalmi Járási Hivatala 

Decemberben ülésezett a Helyi Védelmi Bizottság
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Eredményekben gazdag Boldog Új Esz-
tendőt kívánunk Mélykút Város minden pol-
gárának. Tevékeny 2015-ös évet zártunk és 
most bizakodva kezdjük a 2016-os esztendőt, 
mivel a csatornahálózat és a szennyvíztisztító 
telep átadásával a Mélykúti Viziközmű Társulat 
munkája nem ért véget.

Tisztelt Mélykúti Polgárok!
Szeretném ismertetni Önökkel az előttünk 

álló feladatokat és a tavalyi év tapasztalataiból 
leszűrt tanulságokat.

A szennyvízberuházás kivitelezése lezárult, 
a hivatalos átadás is megtörtént, és 800 ház 
ki is építette a házi bekötését, amely a belső 
hálózat kiépítésének kamerázásával átvettek, 
és rákötési engedélyt kaptak. A rákötési en-
gedélyeket továbbra is a Mélykúti Vízi közmű 
Társulat Ügyfélszolgálati irodájába (6449 Mély-
kút Rákóczi utca 13.) kell igényelni. 

2016. február hónapban a BAJAVÍZ Baja és 
Térsége Víz és Csatornamű KFT, mint üzemelte-
tő megkezdi a szennyvízszolgáltatás számlázását 
292 Ft + 27 % ÁFA köbméterenkénti díj tari-
fával. A csatornadíj a 2013. 07. 01-től érvényes 
mélykúti egységár, amely az Magyar Energetikai 
és Közmű Szabályozási Hivatal által történő ár-
megállapítás időpontjáig tartható fenn.

A számlázást először a 2015. november 
31-ig bekötött és a Társulat által kiadott enge-
déllyel rendelkező ingatlanokkal kezdik. Ennek 
első lépéseként, a lejelentett ingatlanoknál víz-
óra leolvasás történik, amely időponttól fogják 
a vízdíj mellé a szennyvíz elvezetésének díját 
is kiszámlázni.

A házi bekötések kiépítését tovább lehet 
és kell is folytatni, amint az időjárás engedi. 
Hidegben -5 fok alatt a csövek törékennyé 
válnak, így azok szállítását nem végezzük, 
azonban azoknál az ingatlanoknál ahol még 
a felmérés sem történt meg, kérjük, mielőbb 
tegyék meg, és az igényüket az ügyfélszolgálati 
irodában adják le. Azoknak az Ügyfeleknek, 
akik még nem kötöttek rá 2016. augusztus 
31-ig van lehetőség az ingyen cső és az ingyen 
kamerázás igénybevételére, ezért amint az 
időjárás engedi a kiépítést mielőbb meg kell 
tenni.

Kamerázás nélkül nem lehet és nem sza-
bad a rendszerre rákötni, mert számtalan 
esetben a külső beállás hibája miatt nem 
lehetett rákötni és ennek feltárásával garanciá-
ban ki tudjuk javíttatni a hibás beállást amely 
a lakosoknak később sem okoz gondot. Ezért 
felhívom azok figyelmét – elsősorban azokét, 
akik házi kivitelezésben saját maguk építik ki 
a csatornát – legelőször a beállást ássák ki és 
ha meggyőződtek hogy minden rendben van, 
akkor kezdjék a kiépítést. Fontos tudnivaló, 

hogy a beállás kiépítése akkor megfelelő, ha a 
cső vége a telekhatáron belül legalább 80 – 100 
cm-re benyúlik és a lejtése is megfelelő.

Ha úgy ítélik meg, hogy a beállás nem meg-
felelő, akkor azt Mélykúti Vízi közmű Társulat 
részére azonnal jelentsék.

Amennyiben a belső hálózat kiépítésre 
került, továbbra is le kell jelenteni, hogy a 
rákötés előtt kamerás vizsgálattal ellenőrizzük 
azt. Amennyiben mindent rendben találtunk, 
abban az esetben tudjuk kiadni a rákötési 
engedélyt.

A kamerázással ellenőrizni lehet a hibás 
kivitelezést, de méri és rögzíti a beépített 
cső hosszát és az idomok mennyiségét. Aki 
szürke vagy 160-as csővel (elegendő a 110-es 
csővastagság) kiépítette a házi bekötést, nem 
jogosult ingyen csőre.

Az ÉPTESZ KFT felmérése, az igényelt cső 
és idom mennyiség és a kamerázott végleges 
kiépítés összehasonlítása alapján ellenőrizni 
tudjuk az igényelt és beépített cső mennyisé-
get, ezért kérjük, hogy a kimaradt felesleges 
csövet bejelenteni szíveskedjenek és vissza-
szolgáltatni a Mélykúti Vízközmű Társulat-
nak. Az ellenőrzések során kiderült felesleges 
csövek visszaszolgál-
tatására felszólítjuk 
az Ügyfelet, majd 
beszerzési áron le-
számlázzuk és kiter-
heljük az Ügyfélre.

Felhívjuk a lakos-
ság figyelmét, hogy 
az illegális rákötés 
ugyanolyan súlyos 
pénzbírságot és 
büntetést von maga 
után mint az áram-
lopás vagy illegális 
gázvételezés.

Talajterhelési díj:
A környezetterhe-

lési díjról szóló 2003. 
évi LXXXIX. Törvény 
szerint talajterhelési 
díjfizetési kötelezett-
ség azt az ingatlan 
tulajdonost terheli, 
aki a műszakilag 
rendelkezésre álló 
közcsatornára nem 
köt rá, azaz akinek 
az ingatlana előtt a 
csatorna hálózat ki-
építésre került, és a 
szennyvízelvezetés 
nem a kiépített csa-

torna hálózaton keresztül történik.
A talajterhelési díj mértéke igen jelentős, 

alapja az elfogyasztott víz mennyisége. Mér-
téke a törvényi szabályozás szerint minimum 
1200 Ft/m3, a pontos mértékét az önkormány-
zat külön rendeletben fogja szabályozni.

A talajterhelési díjfizetési kötelezettség a 
közcsatorna üzembe helyezését követő (jog-
erős vízjogi üzemeltetési engedélyt dátuma) 
90. naptól terheli.

Továbbra is kérném a lakosság segítségét ab-
ban, hogy ha a kiépített hálózattal kapcsolatos 
hiba (pl. nem megfelelő beállás) vagy a vissza-
javított útburkolatokkal kapcsolatos problémát 
észlel jelezze felénk, hiszen a kivitelezőnek a 
garanciális javításokat a bejelentés után, de a 
balesetveszélyes hibát azonnal el kell végeznie.

VIGYÁZZUNK A KÖRNYEZETÜNKRE, 
HOGY  GYERMEKEINK ÉS UNOKÁINK IS  
EGÉSZSÉGES KÖRNYEZETBEN ÉLHESSENEK 
EZEN A FÖLDÖN!

Mélykút, 2016. január 11.
Bozóki Gáborné 

Mélykúti Vízközmű Társulat elnöke
Kovács Tamás
Polgármester 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Mélykúti Polgárok!
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Tisztelt Mélykútiak!
Bizonyára sokuknak feltűnt, hogy a régi rekultivált hulladéklerakó / Szabadkai országút/ 

mellet újra felhalmozódott a szemét, hulladék. 
Az önkormányzat elkezdte ezen illegálisan lerakott hulladék elszállítását.
 A hulladék lerakása ezen a telepen és bárhol a határban szigorúan tilos! 
Az önkormányzat az illegális lerakást többféle módszerrel, figyelni, ellenőrizni fogja!
Azon személyeket, akik ez ellen vétenek több százezer Ft-os büntetésre számíthatnak!
Az önkormányzat az évi egy rendszeres lomtalanítás helyett saját költségén még egy lomta-

lanítást rendel a szolgáltatótól, 
Így tavasszal és ősszel is hirdetünk, lomtalanítást. 
Továbbá felhívom a lakosság figyelmét a Bácsalmási Hulladékudvar közleményére, 
Ide minden mélykúti lakos (lakcímkártyával és befizetett vaskúti hulladékgazdálkodási 

igazoló bizonylattal, csekkel) vihet hulladékot.
BÁCSALMÁSI HULLADÉKUDVAR TÁJÉKOZTATÓJA
Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy lehetőség van az ingatlannál felhalmozódott 

hulladékok elhelyezésére a Hulladékgazdálkodási Kft. heti rendszerességgel végzett hul-
ladékgyűjtésén kívül Bácsalmás határában a szennyvíztisztító mellett a HULLADÉKUDVA-
RON.

A HULLADÉKUDVARON az egy alkalommal elhelyezhető hulladékok fajtái:
Nem veszélyes hulladékok Veszélyes hulladékok
lomhulladék (pl. bútorfélék) - maximum 1 szoba 
berendezése

fáradt olaj, használt sütő zsiradék és göngyölegei 
- maximum 10 liter

fémhulladék festék, oldószer - maximum 10 liter
üveg hulladék (pl. befőttes, szörpös, italos üve-
gek, síküveg stb.)

növényvédő szerek, festékek maradékai és gön-
gyölegei

papír hulladék (pl. újságok, füzetek, könyvek, 
hullámpapír, csomagolópapír, szórólapok, kar-
ton)

lejárt szavatosságú gyógyszerek

műanyag hulladék (pl. hungarocell, PET palack, 
nejlon zacskó)

fénycső, izzó

italos kartondobozok (Tetra Pak csomagolás: 
üdítős, tejes doboz)

elektronikai hulladék (pl. TV, számítógép, hűtő, 
telefon) - maximum 2 db

textilhulladék szárazelem (pl. gombelem, ceruzaelem) - maxi-
mum 1 kg

személyautó gumiabroncs - 1 garnitúra háztartási gépek (pl. gáztűzhely, mosógép) - ma-
ximum 2 db

zöld hulladék (pl. levágott fű, nyesedék, lomb) akkumulátor - maximum 3 db
lakossági építési törmelék - 1 m3

A hulladékudvar igénybevétele minden olyan magánszemély számára té-
rítésmentes, aki fel tudja mutatni a lakcímigazoló kártyáját, illetve a befizetett hul-
ladékszállítási számlát igazoló bizonylatot (csekk, átutalási megbízás másolata).  
A hulladékudvarban nem vesznek át kommunális hulladékot (vegyes háztartási hulladék), 
illetve palát, kátránnyal szennyezett hulladékot, laborvegyszert és robbanásveszélyes 
anyagokat. 

 
A HULLADÉKUDVAR NYITVA TARTÁSA:

Hétfő: ZÁRVA
Kedd: ZÁRVA
Szerda: 9:00 - 12:00
Csütörtök: ZÁRVA
Péntek: 8:00 - 12:00
Szombat: 7:00 - 11:00
Vasárnap: ZÁRVA

Bővebb információ: 06 20/326-2785 
Kovács Tamás
polgármester

Hulladékgazdálkodásról  Óvjuk a Környeze-

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.  
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A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály

FELHÍVÁS

Egyszerűsödnek a közigazgatásban

intézhető ügyek
2016. január 1-jén lép hatályba az a közigazgatási bürokrácia-

csökkentéssel összefüggő törvénymódosító csomag, amely ered-
ményeképpen egyszerűbb, gyorsabb és hatékonyabb közigazgatási 
rendszer alakul ki. Ezzel egyidejűleg több hatósági eljárás díja 
csökken, egyes eljárások ingyenessé válnak.

Az elfogadott törvénycsomag több törvényt is módosít, a gyakorlati 
tapasztalatok alapján egyszerűsítve a közigazgatási ügyeket. A köz-
igazgatási bürokráciacsökkentés jegyében felülvizsgálatra kerültek az 
általános eljárási szabályok, amely minden közigazgatási ügyre kiterje-
dő egyszerűsítést eredményez. Az ügyintézési határidők nagy része is 
csökkeni fog. A bürokráciacsökkentés keretében egyes engedélyezési 
eljárások esetében a korábban engedélyhez kötött tevékenységeket a 
jövőben már bejelentést követően is lehet folytatni. A szabályok mó-
dosítása a gyakorlatban jelentkező ügyféli igények kielégítését célozzák 
azáltal, hogy meghatározott ügyekben a hatósági eljárásokat idő- és 
költségtakarékosabbá teszik.

Az állami rezsicsökkentés kérdéskörében a lakosság véleményének 
megismerése érdekében az állam 2015. év nyarán konzultációt tartott 
a megyei kormányhivatalok bevonásával, amelynek során közel 400 
ezer ember nyilvánította ki a véleményét. 

A 2016. január 1-jén hatályba lépő módosítások eredményekép-
pen ingyenessé váló eljárások: 

a személyazonosító igazolvány és személyi azonosítót és lakcímet • 
igazoló hatósági igazolvány (vagyis lakcímkártya) kiállítása, pótlása; 
családi állapot-változással összefüggő névváltozás miatt indult ha-• 
tósági eljárások; 
eltulajdonított okmányok pótlása; • 
gyermekek útlevelének kedvezményes kiállítása;• 
gépjárművezetői engedély kiállítása első alkalommal;• 
mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványának pótlása; • 
hatósági erkölcsi bizonyítvány (évente négy alkalommal); • 
tulajdonjog, és haszonélvezeti jog ingatlan-nyilvántartásba történő • 

bejegyzése (örökléssel összefüggésben, hagyatékátadó végzés 
alapján); 
oktatási igazolvány (diákigazolvány, pedagógusigazolvány, oktatói • 
igazolvány); 
felsőoktatási képzésre jelentkezés, • 
jelnyelvi tolmács névjegyzékbevétele; • 
lakóépület bontási, építési, és használatbavételi engedélyezési • 
eljárása (a 160 m2-nél kisebb hasznos alapterületű ingatlan ese-
tén); 
adóhatósági igazolás; • 
cégiratok kiállítása, és cégnyilvántartásban szereplő elektronikus • 
okiratok megküldése; cégek éves számviteli beszámolójának 
közzététele; 
üzlet működési engedélye iránti eljárás;• 
vállalkozói igazolvány kiállítása, pótlása; • 
népi iparművészeti igazolvánnyal kapcsolatos eljárások; • 
mezőgazdasági és erdészeti gépkezelői jogosítvány kiállításával • 
kapcsolatos eljárás.

(Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)

A Népegészségügyi Program keretében a veszélyeztetett női 
lakosság 

emlőszűrő vizsgálata tovább folytatódik.
Mindazok a 45-65 éves korú nők meghívó levelet kapnak, akik 2 

éven belül emlőszűrő vizsgálaton nem vettek részt, vagy az első meg-
szólítás alkalmával távolmaradtak. Meghívólevél felmutatásával a vizs-
gálat ingyenes, háziorvosi beutalóra nincs szükség. Az útiköltség utólag 
visszaigényelhető, utazási utalványt a szűrőközpontban lehet kérni.

A mélykúti nők 

2016. február 08 és 19 között kapnak meghívót.
A vizsgálat helye:

Kiskunhalasi Semmelweis Kórház, Kiskunhalas,
Dr. Monszpart László u. 1. Mammográfiás Szűrőközpont

A szűrővizsgálat ütemezésével kapcsolatban felmerülő kérdésekben  
Dr. Sebestyén Julianna radiológus főorvosnő és Oláhné Tölgyesi Ildikó 
vezető operátor készséggel szolgáltat további információt a 77/522-072 

telefonszámon.
Akinek a meghívó levélben jelzett időpontban nincs módjuk a szű-

rővizsgálaton megjelenni a fent megadott telefonszámon, új időpontot 
kérhetnek

Az időben felfedezett emlődaganat jó eséllyel gyógyítható!
Éljen a felkínált lehetőséggel! 

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
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Az Irgalmasság Szentéve
Ferenc pápa nagyon időszerűnek és szükségesnek gondolta, hogy en-

nek az esztendőnek a végén megnyissa minden hívő ember számára az 
Irgalmasság évét. Erre az alkalomra egyetemes, mindenki számára érthető 
szép szimbolikus képet adtak ki. A kép szemléletes  egységbe foglalja a 
szentév alapgondolatát: „Irgalmasok, mint az Atya”. A kép Jézust mutatja, 
aki vállára veszi az eltévedt embert, felhasználva az ősegyház egyik na-
gyon kedvelt Jó Pásztor ábrázolását: Krisztus szeretettel veszi vállaira az 
elesett embert.

Szépen látszódik a képen, hogy a Jó Pásztor az ember testével lép 
kapcsolatba, és szeretettel teszi ezt, hogy megváltoztassa az életét. 
Azonnal szembetűnik egy érdekes mozzanat: a Jó Pásztor végtelen 
irgalmassággal magára veszi az emberiséget és összesimuló arcuk egyik 
szeme összekapcsolódik, ezzel a „közös szemmel” együtt látnak: Krisztus 
az ember szemével lát, az pedig Krisztus szemével. Így minden ember 
felfedezheti Krisztusban,a saját emberségét és a jövőt, mely reá vár, Krisz-
tus tekintetében szemlélve az Atya szeretetét. Örvendünk tehát, mert 
megerősít bennünket az a tudat, hogy Isten itt van mellettünk, lehajolt 
hozzánk, hozzám. Minden elesett ember mellé odaáll Isten, csak fel kell 
tudnunk rá nézni, a szemeibe tekinteni, hogy segíthessen nekünk.

Az egész jelenet egy mandorla, mandula alakú keretben helyezkedik 
el, mely mandula formájú fénykoszorú otthonos az ókeresztény és a kö-
zépkori ikonográfiában, és Krisztus kettős, isteni és emberi természetére 
utal. 

A három ovális koncentrikus kék színű kör, fokozatosan világosodik 
belülről kifelé indulva, Krisztus mozgására utal, aki kiviszi az embert a 
bűn és a halál éjszakájából. Másfelől pedig a sötétebb színek mélysége a 
mindent megbocsátói atyai szeretet végső kifürkészhetetlenségére utal. 

Krisztus kezein és lábain a sebhelyek az értünk szeretetből vállalt szen-
vedése nyomai. Ez a Krisztus erős, képes megtartani a vállán az elesett 
emberiséget, nyugodtan rábízhatjuk magunkat. Lépteit az Útra helyezi, 
mert Ő és egyedül Ő ismeri a hazafelé, az irgalmas atyai Ház felé vezető 
utat.

Isten irgalmas minden emberrel – erre utal a logó, a szentév kapcsán 
kiadott kép, de egyben feladat is tárul elénk. Hosszú lenne most felso-
rolni, hogy mi mindennel lehetünk mi olyan „irgalmasok, mint az Atya”. 
Mindannyiunk életében, és mindig más és más helyzetben jelentkezik az 
igény, hogy irgalmasok tudjunk lenni a másik emberrel, és hogy velünk is 
irgalmasok legyenek embertársaink. 

Jézus az evangéliumban az ellenségszeretetre szólít fel bennünket. 
Ellenségeinket szeretni pedig tudjuk, hogy nehéz, és sokszor lehetetlen-
nek látszik. De Jézus nem kér tőlünk lehetetlent. Így szól hozzánk az 
evangéliumban: „Nektek, akik hallgattok, ezt mondom: Szeressétek ellen-
ségeiteket, tegyetek jót gyűlölőitekkel. Azokra, akik átkoznak benneteket, 
mondjatok áldást, és imádkozzatok rágalmazóitokért. Ha arcul üt valaki, 
tartsd neki oda a másik arcodat is. Annak, aki elveszi köntösödet, add 
oda a ruhádat is. Mindenkinek, aki kér tőled, adj, és aki elviszi, ami a tied, 
attól ne kérd vissza. Úgy bánjatok az emberekkel, ahogy akarjátok, hogy 
veletek is bánjanak. Mert ha csak azokat szeretitek, akik benneteket is 
szeretnek, milyen hálát várhattok érte? Hisz a bűnösök is szeretik azokat, 
akik őket szeretik. Mert ha azokkal tesztek jót, akik veletek is jót tesznek, 
milyen hálára számíthattok? Hisz így a bűnösök is tesznek jót. Ha csak 
a visszafizetés reményében adtok kölcsönt, milyen hálát várhattok érte? 
A bűnösök is kölcsönöznek a bűnösöknek, hogy ugyanazt visszakapják. 
Szeressétek inkább ellenségeiteket: tegyetek jót, adjatok kölcsön, és sem-
mi viszonzást ne várjatok. Így nagy jutalomban részesültök, a Magasságos-
nak lesztek a fiai, hisz ő is jó a hálátlanokhoz és a gonoszokhoz. Legyetek 
hát irgalmasok, amint Atyátok is irgalmas.”. A következő kis történet 
álljon előttünk akkor, amikor igyekszünk Isten, magunk és mások miatt is 

irgalmasok lenni, megbocsátani.
Egy fiatalember egymagában ült az 

autóbuszon. Kitekintett az ablakon. Alig 
múlt húsz éves, csinos, finom arcvonású 
fiú volt. Egy nő ült le a mellette lévő ülés-
re. Miután kicsit kedvesen elbeszélgettek 
a meleg tavaszias időről, a fiú váratlanul 
így szólt:

– Két évig börtönben voltam. Ezen a 
héten szabadultam, éppen úton vagyok 
hazafelé.

Áradt a szó belőle, miközben mesél-
te, hogy egy szegény, de becsületes családban nőtt fel, és az a bűntett, 
amit elkövetett, mekkora szégyent és fájdalmat okozott szeretteinek, akik-
től a két év alatt semmi hírt nem kapott. Tudta, hogy szülei túl szegények 
ahhoz, hogy vállalják az utat és meglátogassák őt a börtönben. És azt is 
tudta, hogy túl tudattalannak érzik magukat ahhoz, hogy levelet írjanak 
neki. Mivel választ nem kapott, nem írt nekik többet. Szabadulása előtt 
három héttel tett egy utolsó, reménytelen próbálkozást, hogy kapcsolatba 
lépjen velük. Bocsánatukért könyörgött, amiért csalódást okozott nekik. 
Miután kiengedték, felszállt az első buszra, ami éppen a házuk előtt 
haladt el… Ott, ahol felnevelkedett és ahol még most is élnek szülei. 
Szüleinek megírta, hogy ha megbocsátanak, egy jelet kér tőlük. Olyant, 
melyet jól lát az autóbuszból… Ha még visszafogadnák őt, kössenek egy 
fehér szalagot a kert almafájára. Ha nem látja ezt a jelet, nem száll le az 
autóbuszról, és örökre eltávozik életükből. Az úti célhoz közeledve a fiút 
egyre nagyobb nyugtalanság töltötte el. Nem mert kinézni az ablakon. 
Biztos volt benne, hogy az almafán nem fogja meglátni a szalagot. Útitársa 
végighallgatta történetét, majd udvariasan megkérte a fiút:

– Cseréljünk helyet! Majd én figyelek az ablakból.
Alig néhány ház előtt haladt el az autóbusz, amikor a nő meglátta 

az almafát. Könnyeivel küszködve kedvesen megérintette a fiatalember 
vállát: – Nézze! Nézze! Az egész fát szalagok borítják.

Állatokhoz hasonlítunk, amikor ölünk. Emberekhez hasonlítunk, ami-
kor ítélünk. Istenhez hasonlítunk, amikor megbocsátunk.

Bruno Ferrero nyomán

Anyakönyvi hírek
2015. szeptemberi születések:
Kiss Ádám an.: Nagy Hajnalka, Turza Izabella an.: Matlák Melinda, 
Dinnyés Anna Boglárka an.: Vakula Szilvia
2015. októberi születések:
Kakas Levente József  an.: Bedekov Anna, 
Selymesi Liliána an.: Kalderás Zsuzsanna Mária
2015. novemberi születések:
Kovács Diána an.: Burai Nóra, Wiesz Blanka an.: Modok Csilla, 
Zsembery Lara an.: Búza Brigitta

Decemberben:  Meghaltak: Illés Anna élt 90 évet, Viszmeg József 
élt 70 évet, Maczkó András élt 66 évet, Győri Imre élt 84 évet, 
Bélecki József élt 79 évet, Eckert György élt 75 évet, 
Mészáros György élt 52 évet
Házasságot kötöttek: Bálint Nóra és Szarvas Zsolt
Meghaltak: Mikó Mihályné Sere Erzsébet élt 91 évet, 
Racsmán István élt 78 évet, Csorba József János élt 49 évet, 
Kovács Sándor élt 78 évet, Balogh György élt 48 évet
Házasságot kötöttek: Horváth Zsuzsanna és Birkás Dávid András
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Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Sajtóközlemény

TAJ kártyát is igényelhetünk Jánoshalmán a kormányablakban!

60 nap áll az elővásárlási jogosultak 
rendelkezésére

Az arra jogosultak, a földárverés nyerteseivel kötött adás-vételi 
szerződések kifüggesztésének ideje alatt élhetnek elővásárlási 
jogukkal.

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal által 2015. november 23. és 
2015. december 14. között végrehajtott „földet a gazdáknak” program 
keretében, az állami földek árverése során az árverés nyerteseivel az 

NFA - a 262/2010. (XI.17.) Kormány rendelet által meghatározottan – 
az árverést követően 8 napon belül adás-vételi szerződést köt. Ezen 
szerződések a mező és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. 
évi CXXII. törvény (termőföld forgalmi törvény) alapján 60 napra 
kifüggesztésre kerülnek az illetékes polgármesteri hivatalokban, ahol 
a termőföld földforgalmi törvény 18.§- ban meghatározott elővásárlási 
sorrend szerint, lehetőség van az arra jogosultaknak az elővásárlási 
jogaiknak a gyakorlására.

(Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)

TAJ kártya (Társadalombiztosítási Azonosító Jelet igazoló Hatósági 
Igazolvány) kiállítása iránti kérelem is benyújtható a kormányablakban, 
amely a kiadás jogcíme szerint lehet:

- új TAJ szám képzésére irányuló kérelem (újszülött)
-már a létező TAJ kártya pótlása (pl. elvesztés, rongálódás)
- névváltozás miatt benyújtott kérelem 
A kérelem a kormányablakban is elindítható az erre a célra rendsze-

resített nyomtatvány kitöltésével. A kormányablak továbbítja a benyújtott 
kérelmet a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Családtámogatási és 
Társadalombiztosítási Főosztály Egészségbiztosítási Osztálya 1. részére. ( 
6401 Kiskunhalas Pf.:167)

Elvesztés, rongálódás esetén a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 
Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály Egészségbiztosítási 
Osztálya az igénylő részére a TAJ számot tartalmazó hatósági igazolványt 
- az igazgatási szolgáltatási díj teljesítésének igazolását követően - kiállítja, 
a kérelemben meghatározott címre postán megküldi.

Az első TAJ - okmány kiállítása, illetve a névváltozás miatti kiadás eljá-
rási díj- és költségmentes. A már létező kártya pótlása igazgatási szolgál-
tatási díjköteles, amely 3000 forint. A díj megfizetése a kormányablakban 
kizárólag készpénz átutalási megbízással (csekkel) történő befizetéssel 
lehetséges.

Az igénylő a kormányablakban megkapja a díj megfizetéshez szüksé-
ges átutalási megbízást, amelyet a postán tud befizetni.

Európai Egészségbiztosítási Kártya igényelhető a 
kormányablakban!

A kártya kiállítására vonatkozó kérelmét az ügyfél a kormányablakban 
is benyújthatja, az erre a célra rendszeresített nyomtatvány kitöltésével, 
kiskorúak esetén a törvényes képviselő közreműködésével.

A Magyarországon egészségügyi ellátásra jogosult személyek kérhetik 
Európai Egészségbiztosítási Kártya kiállítását, amely alapján, az EGT-
tagállamokban, átmeneti tartózkodásuk idején, minden orvosilag szük-
séges ellátást igénybe vehetnek, ugyanolyan feltételek mellett, mint az 
adott tagállam biztosítottjai. Az Európai Egészségbiztosítási Kártya kiadása 
térítésmentes, kivéve azon eseteket, ha megsemmisül, megrongálódik, 
elvész, vagy ellopják. Ilyen esetekben igazgatási szolgáltatási díj fizetendő. 
Amennyiben a jogosult az EU-kártya érvényességének lejárta előtt új kár-
tyát igényel, a meglévőt  le kell adnia. Abban az esetben azonban, ha az 
ügyfél úgy igényel új EU-kártyát, hogy a korábbi  érvényességi ideje már 
lejárt, akkor nincs szükség a korábbi, már érvénytelen kártya leadására. 

A díj megfizetése a kormányablakban kizárólag készpénz átutalási 

megbízással (csekkel) történő befizetéssel lehetséges.
Az igénylő a kormányablakban megkapja a díj megfizetéshez szüksé-

ges átutalási megbízást, amelyet a postán tud befizetni. A kormányablak 
továbbítja a benyújtott kérelmet az elbíráló szervnek. Az igénylő a kártyát 
postán kapja meg.

 
A kormányablak a hét minden munkanapján várja az ügyfeleket a 

következő ügyfélfogadási idővel:

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

Várjuk Tisztelt Ügyfeleinket!

Új intézhető ügykörök 
a Kormányablakokban

2015. december 9. napjától, újabb 86 ügykörrel bővül a Kor-
mányablakokban intézhető ügyek száma, ekkortól tehát 509 ügy 
intézhető el, illetve kezdeményezhető az integrált ügyfélszolgála-
toknál.

A Magyar Közlöny 181. számában (2015. november 24.) megjelent 
jogszabály értelmében, 2015. december 9.-től, a jelenleg 423 helyett, 
509 ügy intézhető, illetve kezdeményezhető a kormányablakokban. 

Továbbításra 33 új ügykör, míg tájékoztatás céljából 53 új ügykör 
kerül be, a kormányablakokban intézhető tevékenységkörbe.

 (Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)

BÁCS-KISKUN MEGYEI 
KORMÁNYHIVATAL

SAJTÓKÖZLEMÉNY
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A program célja
A program célja az álláskeresőként nyilvántartott és döntően koruk 

miatt elhelyezkedési esélyekkel nem rendelkező nők foglalkoztatá-
sának elősegítése, ezzel együtt a nyugdíjba vonulásukhoz szükséges 
hiányzó jogosultsági idő megszerzése. 

A program célcsoportja
A program célcsoportjába azok a legalább 1 hónapja nyilvántartott 

álláskereső nők tartoznak, akik:
60. életévüket betöltötték, ők jogosultsági idejükre való tekintet 

nélkül beléphetnek a programba. 
az 55. életévüket betöltött nők esetében a legalább 37 év jogosultsá-

gi idővel rendelkező álláskeresők képzik a további célcsoportot.

A program elemei
Munkaerő-piaci szolgáltatások
A járási (fővárosi kerületi) hivatalok foglalkoztatási osztályai a 

program keretében általános és a helyi sajátosságokra is kitérő mun-
kaerő-piaci információt nyújtanak. Ezt követően a beérkezett munka-
erőigények alapján munkaerő közvetítést végeznek a legoptimálisabb 
elhelyezés érdekében.

Bérköltség támogatás
A program keretében a munkaadók számára a célcsoportba tar-

tozó nők munkaviszony keretében történő foglalkoztatása esetén a 
munkabér és a ténylegesen megfizetésre kerülő szociális hozzájárulási 
adó együttes összegének 100 %-a kerül megtérítésre. A támogatáshoz 
1 havi előleg nyújtható. 

Tekintettel arra, hogy a célcsoport tagjai a program kezdetekor is 
legalább 55 év felettiek, esetükben a munkáltatók érvényesíteni tudják 
a Munkahelyvédelmi Akcióterv keretében nyújtott adókedvezményt 
(a 2011. évi CLVI. törvény 463/A. §-a alapján nem költségvetési szerv), 
ami 100 000 Ft  munkabér összegéig 14,5 %, azaz e körben szociális 
hozzájárulási adó fizetési kötelezettség csak részben keletkezik. 

Az előzőek alapján, hogy a foglalkoztatás az eredeti céloknak 
megfelelően megvalósulhasson, azon érintett foglalkoztatók (költség-
vetési szerv, pl.: a helyi önkormányzatok) esetében, akik nem tudják 
érvényesíteni a Munkahelyvédelmi Akcióterv által biztosított adóked-
vezményt, a felmerülő szociális hozzájárulási adó tényleges összegét az 
NFA-ból támogatásként biztosítjuk.

A támogatás megállapítása során havi munkabérként legfeljebb a 
2015. évi garantált bérminimum 120%-a, azaz legfeljebb 146 400,- Ft 
vehető figyelembe, amely összegen felül kerül megtérítésre a szociális 
hozzájárulási adó. A program keretében főszabály szerint a teljes 
munkaidős, napi 8 órás foglalkoztatás támogatható, de lehetőség van 

részmunkaidős (napi 4-6 órás) munkavégzés támogatására is.
A támogatás időtartama egyénenként legfeljebb 8 hónap lehet, 

ugyanakkor a továbbfoglalkoztatási kötelezettség időtartamával növelt 
foglalkoztatás nem lehet több mint a 40 év jogosultsági idő megszer-
zéséhez hiányzó hónapok száma.

A program keretében nyújtott bérköltség támogatás az 1407/2013 
EU bizottsági rendeletben foglaltak szerinti csekély összegű – de 
minimis – támogatásnak minősül. 

A program e változatában a támogatás mellett a munkáltatónak 
a támogatás időtartamának felével megegyező továbbfoglalkoztatási 
kötelezettséget kell vállalnia.

A támogatás időtartama
A munkaerő-piaci program 2016. január 1-jétől 2016. április 30-ig 

tart.  A programba vonásra 2015. december 21-től 2016. április 30-ig 
van lehetőség. A program terhére a kötelezettségvállalást legfeljebb 
2016. december 31-ig biztosítjuk.

A program megvalósítója
A programot a Nemzetgazdasági Minisztérium koordinálása mellett 

az állami foglalkoztatási szervként eljáró fővárosi/megyei kormányhiva-
talok és az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási/fővárosi kerületi 
hivatalok valósítják meg.

A program megvalósítói azok a munkaadók is, akik a támogatott 
foglalkoztatással biztosítják a 40 évből még hiányzó jogosultsági idő 
megszerzését. Ugyanakkor a program holtsúlyának csökkentése ér-
dekében a program célcsoportjába tartozó személy munkanélkülivé 
válását megelőző utolsó munkáltatója részére az érintett álláskereső 
foglalkoztatásához támogatás nem állapítható meg. 

A program forrása, költsége
A program keretében nyújtott támogatások forrását a Nemzet-

gazdasági Minisztérium biztosítja a Nemzeti Foglalkoztatási Alap 
foglakoztatási alaprész 2016. évi központi kerete terhére. A program 
összköltsége 1 milliárd Ft, amely a 2016-os évet terheli.

A programtól várt eredmények
A programba a célcsoportnak megfelelő álláskereső nők bevonását 

és támogatással történő elhelyezkedésük elősegítését tervezzük. Cé-
lunk, hogy a támogatásba bevontak többsége megszerezze a nyugdíja-
zásukhoz szükséges jogosultsági időt.

A programmal kapcsolatos bővebb tájékoztatás a területileg illetékes 
állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatal-
nál érhető el.

Nemzetgazdasági Minisztérium

Tájékoztató a „Nők 40+”
központi munkaerő-piaci program indításáról 

Tisztelt Lakosok!
Értesítjük Önöket , hogy Mélykút körzeti 
megbízott csoport fogadórájának rendje 

megváltozott.
Ezek után minden hónap első hétfőjén 

9-11 óráig tartjuk.
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Névadás a fúvószenekarnál?

Igen, megalakulásunk második évfordulójára új nevet vettünk fel, 
mellyel több mindenre kívánunk utalni. Mindenek előtt a bácsbokodi 
illetőségű zenész-karmester, Beregi Ferenc által immár 93 éve ala-
pított ős-zenekarunkhoz kötődő folytonosságra, az ebből fakadó 
hagyományőrző értékrend melletti kiállásunkra. De nem kevésbé, 
zenekarvezetőnk, az immár 86-ik életévére felcseperedett „fiúcska”, 
Beregi Vendel személye és az ő több generációt átölelő tapasztalata, 
zenei felkészültsége előtt is tisztelgünk. A „Band” angol kifejezés 
némileg képzavarosnak tűnhet, azonban zenekarok nevében ez ma 
már elfogadott. Közbeszédünkben a „banda” (rezesbanda) megjelö-
lést is felvállaljuk, amivel egyúttal a humor iránti fogékonyságunkra 
is utalnánk, elutasítva minden erőltetett belemagyarázást a kifejezés 
egyéb lehetséges (pejoratív) jelentéstartalmát illetően. (Gondoljunk 
csak – többek között – a „Honvéd banda szól a Stefánián…” c. 
örökzöldre!)

Előzmények
Kezdjük in medias res, azaz, valahol a dolgok közepébe vágva! 
Történt egyszer, 1959-ben, hogy a Mélykúti Állami Általános Iskola 

haladó gondolkodású vezetése (Gusztonyi Károly igazgató) egy ze-
netagozat beindítása mellett döntött. Hamarosan (1962-ben) a fiatal, 
de – családi indíttatása okán máris tapasztaltnak számító – felkészült 
zenész-tanár, Beregi Vendel kapott felkérést az éppen beindult tago-
zat szakmai irányítására s az ebből fakadó társadalmi kötelezettségek 
felvállalására. Néhány éven belül már megszokott színfoltja volt „a 
falu” minden jelentős ünnepi eseményén a zeneiskolások mindenko-
ri alkalomhoz igazított kulturális programbetétje. Az iskola énekkara 
és fúvós-úttörőzenekara (mert róluk van szó!), azonban nem csupán 
Mélykúton, hanem – előbb a szűkebb, majd a tágabb – környék hely-
ségeiben is felléptek és „nevet szereztek” iskolájuknak, Mélykútnak. 
A Kunfehértói Kulturális Seregszemlék izgalmas légköre máig élénken 
él azokban a szerencsés „öregekben”, akik a 60-as években részesei 
lehettek az ének- és zenekarok izgalmakkal, katartikus élményekkel 
teli megmérettetéseinek. A Kodály-módszer hódított, olyannyira, 
hogy az időközben szakfelügyelővé avanzsált tagozatvezetőt kollégái 
– de maguk a kisdiákok is – némi kajánsággal vegyített elismerésként, 
egymás között is Kodálynak becézték.

  
A 70-es/80-as években – egyre korszerűbb hangszerekkel – nem 
csupán a létszám, a repertoár, de a vendégszereplésekkel bebarangolt 
kör is tágult. Ezek közül néhány, a teljesség igénye nélkül: Országos 
úttörő fúvószenekari találkozók (Kőszeg, Sopron); Táboravatók 
(Balatonakali, Balatonfenyves); Népművész Tábor (Csillebérc); Nem-
zetközi fogathajtó versenyek (Mélykút); Millenniumi Zászlóátadás; 
Országos Erdésztalálkozó; Leopárd bál (Dunaújváros); Mezőgazdasá-
gi kiállítás (Jánoshalma); a Mélykúti Zenekar 40 éves évfordulója; Be-
regi Ferenc tiszteletére tartott fúvószenekari találkozó, Bácsbokod…

A vidéki fellépések egyik fénypontjának számított, amikor 1981-
ben a Papíripari Vállalat (országos nagyvállalat 13 gyáregységgel, több 
mint 12.000 foglalkoztatottal) Kiskunhalason rendezte a több napos 
hagyományos Papír Olimpiát, közel 1.000 résztvevővel. A felvonulá-
sok, a sportesemények közötti szünetek, de az eredményhirdetések 
háttérzenéjét a Mélykúti fúvósok szolgáltatták olyan színvonalon, 
hogy az Olimpia fővédnöke a díszemelvényről lerohanva személye-
sen érezte szükségét, hogy a zenekar szerepléséért külön gratuláljon 
és azért köszönetet mondjon.

A következő évtizedben jöttek a változások a rendszerben, így 
az emberek életében is – meg aztán a zenetagozat is elbúcsúztatta 
utolsó diákjait 1999-ben… Ez utóbbi szomorú eseményt többen – 
korban érintettek – azóta is sajnáljuk. Az immár nyugdíjas Vendel 
bácsi tett egy kísérletet a zenekar megújítására, de érdemi támogatás 
híján az Ifjúsági Fúvószenekar is befejezte aktivitását 2005-ben. 

Az, hogy a tagozatosok közül az átlagosnál több pedagógus kerül-
hetett ki, közismert, hiszen a pálya egyik alapfeltételnek máris megfe-
leltek. De statisztikákkal igazolt tény az is, hogy a zenei műveltség más 
területeken is (matematika, nyelvek, stb.) nagyobb teljesítményekhez 
járulhat hozzá. Némileg vigasztalhat bennünket azonban, hogy a mai 
Mélykút énekkaraiban (Pedagógusok Énekkara, Asszonykórus, ad hoc 
énekkarok) még számos volt zenetagozatos arca (de főleg hangja!) 
fedezhető fel, így a közel három évtizedig működött emelt szintű 
zeneoktatás mégsem volt hiábavaló! Főleg, ha arra is gondolunk, 
hogy a volt tanítványok, mint szülők, gyermekeik zenei neveléséhez 
pozitívabban állnak hozzá. Nem igazán fejezhető ki számokban az 
sem, hogy mennyire gazdagodik egy ember lelkivilága, egyénisége, ha 
megtanulja érteni és szeretni a zenét. 

Pláne, ha még – akár amatőr szinten, de – művelheti is azt…

Ezt a még fellelhető szunnyadó közkincset felismerve, polgármes-
terünk, Kovács Tamás két és fél éve egy városi ünnepségen fogadást 

Két éves a BeregiBand
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adott a régi fúvós-tanítványoknak. A közel 300 volt gyerekzenészből 
mintegy 30…40-en tudtak megjelenni és meghallgatni a városvezető 
az iránti kérését, hogy mindenki – a maga módján – támogassa a 
fúvószenekar újjáélesztésének gondolatát.

A folytatás talán már közismert. A felhívást követően Novák László 
Miklós iskolaigazgató vette kézbe az operatív szervezést és néhány 
héten belül már összejött az első csapat. A berozsdásodott hangsze-
reket leporolva, a „gépeket” megolajozva beindultak az első próbák. 
A csapat összetétele örömteli módon igen eklektikus: általános 
iskolai diák és a nyugdíjas közötti korosztályon belül többgyerekes 
családanyákat, gazdálkodókat, közalkalmazottakat, diákot, tanárt, 
vállalkozókat találunk. 

A hangzás kezdetben – a helyenként több évtizedes kihagyásnak 
is köszönhetően – azonnal alkalmasnak bizonyult tömegoszlatásra... 
De nem adtuk fel. 

Még szerencse, hogy a Tanár Úr sem, aki ismét elvállalta a zenekar 
vezetését! Profizmusa nem csupán a szűkebb szakmai szempontok 
érvényesítésében, hanem a csapat menedzselésében is megmutatko-
zott: kezdetben ismert, nem rendkívüli kihívást jelentő darabokat vett 
fel a zenekar programjába, így a csapat sikerélménye, motiváltsága 
folyamatosan biztosítva volt, s a hangzás is egyre javult. De ami a 
legfontosabb, egyszer csak kiléphettünk a közönség elé is.

Az első fellépéseket hamarosan meghívások is követték. Ezek 
közül néhány: Caritas Ünnepség (Mélykút); Ballagások (Mélykút); 
Lengyel-Magyar Testvértelepülési Találkozó (Zánka); Pedagógus Ün-
nepség (Jánoshalma); „Kakasfesztivál” (Rém).

A folytatás 2015-ben
Az első teljes (2014-es) évben begyűjtött tapasztalatokon, sikerél-

ményeken felbuzdulva vágtunk neki a tavalyi évnek.  A Március 15-i 
„megszokott” szereplés mellett az év első felében ünnepeltük közö-
sen Nepomuki Szent János újra elkészített szobrának avatóját, ami 
számunkra egy izgalmas kísérletet lehetőségét is biztosította. A Tanár 
Úr kényszerű távollétében – egy a világhálóról szerzett spontán ötlet 
alapján – önállóan begyakoroltuk Beethoven Örömódájának olyan 
változatát, melynél az egyes hangszerek (a mélyekkel kezdve) fokoza-
tosan lépnek be. Örömmel tapasztaljuk, hogy a közönség mindenhol 
tetszéssel fogadja a verziót, de az igazi büszkeséget az adja számunk-
ra, hogy zenekarvezetőnk azonnal elismeréssel fogadta zsengénket, 
s csupán egy-két szakmai finomsággal kiegészítve, azóta is büszkén 
konferálja be e változatot a csapat önálló teljesítményeként. 

A május 1-i egész napos térzenés programunk igen kellemes kör-
nyezetben, szép időben, szinte már rutinszerűen zajlott.

Az első félév egyébként a június 27-re tervezett egész napos 
siófoki kirándulásunkra való felkészülés jegyében telt el. Az alkalmat 
egy kerek születésnap is jelentette, így Vendel bácsi egy testre- (és 
remekbe-) szabott kompozíciójával a Szerenád fantáziá-val rukkolt 
elő. Ebben felhangzanak a „Csak egy kislány…”, a „Minek a szőke én-
nékem…”, az „Országúton…”, a „Vékony héja van a…” nóták ismert 
dallamai – de a vájt fülűek a „Menyasszony, vőlegény…” motívumra is 
ráismernek. A felkészülés és szervezés olyan jól sikerült, hogy az utol-
só pillanatban még (egy nemdohányzó) járművet is tudtunk szerezni, 
így a programot a terveknek megfelelően tudtuk lebonyolítani – az 
igen heterogén összetételű közönség nagy örömére. Az aznapi jólétet 
csak fokozta, hogy a marha-körömpörkölt és a sültek elkészítését 
Damm János régi harcostársunk és (egyik) fia vállalta magára – igen 
nagy elismerést kivívva a nagyérdeműnél. Jani egyébként a zenekar-
ban is képviselteti magát, a másik, „ütős” fia révén.

Az elmúlt év vitathatatlan fénypontja a zenekar itthoni szereplései 
közül a Csorba Házi Estéken történt fellépés volt. A lebonyolításra – 
bele értve a műsorvezetői szerepet is – Lajdi Illés Genovéva kapott 
felkérést. Sikerült egy olyan előadást összeállítani, amely a pillanatnyi 

tudásunk szintjén már tényleg vállalható produkció volt. Szervezőnk 
felkészülten vitte narrátori szerepét, a zenekar felvonultatta reper-
toárjainak legjobb darabjait. A tagok részéről egy régen aktuális, 
közönség előtti méltatás is belefért zenekarvezetőnk és felesége felé. 
A csapat és Dzseni teljesítményének sikerét számos gratuláció és 
elismerés igazolta vissza – a közönség soraiból.  

A nyár végével egy kedves meghívásnak tettünk eleget Mátételkén. 
Jóllehet, az improvizáció műfaját inkább a szervezés, mint a zene 
terén éltük meg, a fogadtatás, az ellátás igen kedves és színvonalas 
volt – a meghívottak számára.

A vidéki szereplések kezdtek beindulni: testvérvárosunk, a vaj-
dasági Bácskossuthfalva invitálására részt vettünk egy egész napos 
szüreti rendezvényen. A kötelező program és a szabadon választott 
térzene számos spontán baráti kapcsolat kialakítását segítette elő, így 
azonnal egy következő őszi fellépésre is meghívást kaptunk.

A szeptemberben Bácsalmáson megrendezett Nemzetiségi Na-
pokon való fellépésünk nem csupán a helyiek tetszését váltotta 
ki, de Petővári László, a Bajai DANUBIA Művészeti Iskola in-
tézményvezetője az előadásunkat követően azonnal felkérte a 
csapatot egy nagyszabású bajai zenekari találkozón való részvé-
telre: A 20 éves iskola 200 (velünk együtt már közel 220) fúvós 
közös szabadtéri fellépésével kívánta ünnepelni születésnapját. A 
fellépés napján a környék fúvószenekarai kora délutánig gyako-
roltak az esti fellépésre, melyre a TV is hivatalos volt. A begyakor-
lást Czipták Zsolt zenetanár-karnagy vezette, a végső simításokat  
– és magát, a fellépésen való dirigálást – Neumayer Károly Artisjus- 
és Liszt-díjas trombitaművész (a Pécsi Tudományegyetem Zenemű-
vészeti Intézetének docense), fúvószenekari karnagy vállalta. Kora 
délutánra a Himnusz és még 4 induló már igen ütősen szólt – vártuk 
az estét. De addig is, a csapatok (Bátaszék, Hajós, Császártöltés, 
Baja és Mélykút) felváltva öröm-zenélgettek egymásnak és közben 
barátkoztak. 

Eljött az esti fellépés ideje, de vele együtt az eső is… A Himnusz 
+ 2 induló közös eljátszását követően – a hangszerek védelmében 
is – sajnos, szó szerint le kellett fújni a folytatást és a TV-felvétel sem 
sikerülhetett. Mégis, a résztvevőkön a frusztráció semmi jele nem 
mutatkozott, hiszen az egész napi együtt-zenélés a briliáns szerve-
zésnek, a kapott jóindulatú visszajelzéseknek is köszönhetően olyan 
katartikus élménnyel töltötte el a bandát, ami feledtetett minden 
csalódást. Aznap tagjaivá váltunk a „DANUBIA Fesztiválzenekar”-
nak – erről „egyenruhát” is kaptunk – továbbá hivatalosak vagyunk 
az idei folytatásra is.

Majd egy szomorú esemény szakította meg a vidámabb progra-
mok sorozatát: Novok Rostás László, az iskola volt tanára, számos 
kitüntetés és elismerés tulajdonosa, októberben elhunyt. Temetésén 
a zenekar korálokat fújt, tagtársunk mondott verset – így a volt diá-
kokkal közösen Vendel bácsi is a legméltóbb módon vehetett búcsút 
volt tanár-szakfelügyelő kollégájától. 

Következett ismét Bácskossuthfalva, több vajdasági magyar település 
színvonalas programjaival. Lenyűgöző élmény volt látni és hallani a kinti 
magyarokat, hogyan ápolják ősi kultúránkat zenéléssel, énekkarokban, 
néptánccsoportokban.  A vacsorát követően voltak, akik szerint „itt 
már csak a mulatósnak van helye, nekünk már nincs keresni valónk”. 
Az előbbire egy fiatal helyi házaspár autentikus néptánc-parádéja 
cáfolt rá, majd némi üresjáratot követően Kósa Robi ismerte fel a hely-
zetet – és máris újra a színpadon voltunk. Az ismert dallamokat velünk 
együtt énekelve olyan fergeteges hangulat alakult ki, amely mindannyi-
unk számára emlékezetes marad. Meg talán, tanulságos is…

Néhány héttel később egy nagyon jól szervezett, meleg légkörű 
nyugdíjas-találkozón zenélhettünk Borotán, melyet közös táncmu-
latság zárt. 
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A repertoárunk
Jóllehet, bandánk eredeti gyökerei a két világháború közötti 

időkre nyúlnak vissza, azért a korral is haladni kívánunk. Vendel bá-
csinak köszönhetően a magyaros dallamok mellett jól megférnek a 
különböző nemzetiségek, ill. nemzetek zenéi. Több induló gyökerei 
német- és csehföldről erednek, de a Kólók, a Surda már a délszláv 
beütést tükrözik. A magyaros indulók zöme az 1848-49-es időszak-
ból (Klapka, Losonczi, Egri, Szamosmenti…), vagy az azt követő 
monarchia idejéből (Fejérvári, Recece, Radetzki…) keletkezett. Több 
indulónkat, alkalomra szánt kompozíciónkat zenekarvezetőnk állítja 
össze ismert magyaros dallamokból. Garantált sikerrel játsszuk Farkas 
Antal műveit (Népdalszvit, Kuruc dalok és táncok), aki nem mellesleg 
Beregi Ferenc tanítványa is volt. De szívesen veszünk elő klassziku-
sokat: a már említett Örömóda mellett Mozart Utazás szánon-ja, 
Purcell Tune And Air műve, Charpentier Te Deum-ja szerves része 
programjainknak. Helyet kapnak filmzenék is, mint a Colonel Bogey 
(„Vigyázz, ha jön a vonat” változatban), vagy a Gyertyafény keringő. 
Igény esetén egy-két operett-darabot (Lehár, Strauss,…) is előadunk. 
Szárnypróbálgatásainkat Gershwin I Got Rithm című darabjával a 
dzsessz irányában is terjesztgetjük, de több esetben egy-egy tagtár-
sunk ötlete is szerepet kap. 

A fentiek összessége az, ami számunkra a haladó hagyományőr-
zést jelenti.

Feladataink, terveink
A szokásos rendezvényeken való szerepléseken túlmenően az 

év kiemelkedő projektje a város 300 éves fennállására való méltó 
felkészülés lesz. Nincs még ugyan kommunikációra alkalmas pontos 
forgatókönyvünk, de annyit elárulhatunk, hogy a bajai kalandunk 
során szerzett inspirációknak nagy szerepet kívánunk szánni.

Nagyon szeretnénk hosszú távon folytatni. Megalakulásunk óta 
nyitott közösség vagyunk: mindenkit szeretettel várunk, ill. várunk 
vissza, aki magáénak érzi értékrendünket és mint csapatjátékos is 
jól érzi magát a bőrében.

Városunk és iskolánk vezetésének az utánpótlás nevelésében 
nyújtott segítségére a továbbiakban is fokozottan szeretnénk számí-
tani. Részünkről Patarcsity János vállalta fel az ifjúság oktatását, míg 
Novák László Miklós igazgató úr személyesen is besegít a fanfárosok 
rendszeres képzésével. Így 4-6 kisiskolás érdeklődő minél előbbi tag-
gá válásában reménykedünk. Azaz, esz-klarinétosunk 9 éves nagy-
lánya, Zselyke máris szerepelget velünk, fuvolajátékával színesítve a 
rezes-klarinétos hangzásvilágot.

Amatőr örömzenészeknek tartjuk magunkat, akik nem csupán 
maguknak, de az arra fogékony közönségnek is kellemes perceket kí-
vánnak szerezni. Ez a pozitív hozzáállásunk – de a számtalan bíztató 
visszajelzés is – segít az olyan, ritkán tapasztalt ferde megjegyzések 
méltó helyen kezelésében, mint pl. „minek ez a városnak, csak a 
pé’szt viszi”… Nos, tényleg kapunk némi támogatást (terem, köl-
csön-hangszerek), esetenként külső segítséget, sőt, már pályázatot 
is nyertünk. De az talán nem teljesen köztudott, hogy a bandában 
való szereplés minden tagnak így is bőven nettó többletterhet jelent 
– mint ahogy zenekarvezetőnk sem kap tiszteletdíjat. (Az elmúlt 
évben megvarratott egyenruhát is saját pénzből fedeztük.)

De mi ezt vállaltuk, sőt, így vállaltuk. Abban a biztos meggyőző-
désben, hogy a zene (a kultúra), ahogy városunknak, úgy számunkra 
sem lehet ezen a szinten anyagi kérdés.

Nem csupán a zenélésben lehet és kell még fejlődnünk, de a 
hatékony szervezeti működés műhelytitkait is el kell lesnünk a profi 
zenészektől. Mindig akad egy-egy bandatag, akinek meghívására 
már-már családias légkörben tudunk mindezekről – az ellátástól is 
ellazultan – zenélgetve beszélgetni.

Az „izzadságtól” sokszor nem mentes keményebb próbák, a 

programegyeztetésekkel és az utazásokkal járó kényelmetlenségek 
ellenére mégsem úgy éljük meg, hogy mi magunk áldozatot hoz-
nánk. Az, hogy így érezhessünk, családtagjaink (helyenként a szülők) 
támogatása, türelme is meghatározó szerepet játszik. Mindezért 
innen is szeretnénk köszönetünket kifejezni feléjük!

Talán még a „sajtónkon” is tudnánk javítani valamelyest a jövő-
ben – jelesül a városon belüli kapcsolattartás (lobbyzás) hatékonyabb 
működtetésével. A városvezetés eddig is megnyilvánuló támogatá-
sának biztos tudatában már csak rajtunk fog múlni, hogy e téren is 
megközelíthessük a vidéki szereplések során elért sikerességünket, 
elismertségünket. Így reményeink szerint majd nem jelent külön 
erőfeszítést bekerülnünk pl. a város karácsonyi ünnepségére – ame-
lyen való fellépésünk ezúttal is, talán nem csupán számunkra ke-
retezte be sikerélménnyel kísért, kellemes érzésekkel a mögöttünk 
hagyott évet.

Mélykút, 2016. január havában

Facebook: BeregiBand
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Hónap munkavégzés tervezett helyszínei
Január  Jánoshalmi út, Sallai, Bem-tér, Dankó, 
  Bercsényi, Templom, Szent László
Február  Szent László, Nagy, Új, Honvéd
Március   Új, Honvéd, Pesti, Eötvös, Kinizsi, Ady, 
  Petőfi tér, Rákóczi, Galamb, Kistemplom
Április  Kistemplom, Kossuth, Bajai út, Magyar, 
  Kurják düllő, Tópart, Petőfi tér, Arany J., 
  Munkácsy M. Új, Honvéd, Árpád
Május  Munkácsy M., Új, Bartók, Kisfaludy, 
  Vezér, Árpád, Tópart
Június  Vezér, Árpád, Munkácsy M., Tópart, 
  Széchenyi, Vas, Malom, Lénárd, Jókai, 
  Széchenyi köztér
Július  Széchenyi, Világos, Tópart, Zrínyi, Rigó
Augusztus Rigó, Zrínyi, Tópart, Rákóczi, Zalka Máté
Szeptember Zalka Máté, Mátyás Király, Kiss, Május 1.
Október  Május 1., Vörösmarty, Kandó Kálmán, 
  Vörösmarty, Béke, Rákóczi, Damjanich
November Damjanich, Rózsa, Rákóczi, Magyar, Botond, 
  Tóth Kálmán, Pacsirta
December Pacsirta, Deák, Rákóczi, Zöldfa, Tópart, 
  Galamb, Szabadság tér, Hunyadi, Madách, 
  Dózsa Gy., Kölcsey, Attila, Jánoshalmi út, 
  Tanya, Táncsics, Traktorosok, Felszabadulás, 
  Mikszáth, Damjanich, Rákóczi, Öregmajor, 
  Bajai, Mező Imre, Ady
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MINDENKI KARÁCSONYA 2015.


