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a település közigazgatási területén
a)  a város közigazgatási területén állandó lakóhellyel, tartózko-

dási hellyel, vagy ingatlantulajdonnal rendelkező természetes 
személyeket,

b)  Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének az ön-
kormányzat Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló 5/2013. (XI. 16.) önkormányzati rendelet 1. függelékében 
felsorolt civil szervezeteket,

c)  a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi 
LIII. törvény 98. § (2) a) pontja alapján a településrendezési esz-
közök véleményezési eljárásába bejelentkező szervezeteket,

d)  a településen székhellyel, telephellyel rendelkező vallási közös-
ségeket,

e) a települési nemzetiségi önkormányzatot,
f)  a város területéhez kapcsolódóan működő agrár, kereskedelmi, 

építész és mérnöki szakmai érdekképviseleti szervezeteket és 
a mélykúti székhellyel vagy telephellyel rendelkező gazdasági 
szervezeteket,

g) az eljárásban érintett közművek üzemeltetőit,
h)  érintettség esetén az országos közutak kezelőjét

arról, hogy a településfejlesztési koncepcióról, az integrált te-
lepülésfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, 
valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet szerinti tartalmi követelmények-
nek megfelelően integrált településfejlesztési stratégia meg-
alkotását kezdi meg.

Az integrált településfejlesztési stratégia egy olyan középtávú, 
stratégiai szemléletű, de megvalósítás orientált tervezési doku-
mentum, amely meghatározza a települések középtávú fejlesztési 
tevékenységeit. Összefoglalóan szemlélteti a település által elérni 
kívánt célokat és az ezekhez a célokhoz szükséges fejlesztéseket 
és eszközrendszert.

Az Önkormányzat a partnereket Mélykút Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének Mélykút Város településfejlesztési, tele-
pülésrendezési és településképpel kapcsolatos feladataival ösz-
szefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 10/2017.(V.8.) 
önkormányzati rendelete szerint teljes körűen bevonja.

A Partnerek az integrált településfejlesztési stratégia 
készítéséhez kapcsolódó javaslatot tehetnek, észrevételt, 
véleményt fogalmazhatnak meg 2018. márc. 28-ig az aláb-
biak szerint:

a)  postai levélben a polgármesternek címezve, 6449 Mélykút, 
Petőfi tér 1. szám alatti címre,

b) elektronikus levélben a hivatal@melykut.hu e-mail címre.
Észrevételeiket, javaslataikat ismertethetik a témában 

megrendezésre kerülő lakossági fórumon is, mely 2018. 
márc. 20-án 17:00-kor kerül megtartásra a Művelődési 
Házban.

Várjuk észrevételeiket!
Mélykút, 2018. március 12.

Kovács Tamás
polgármester

A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2018. február 
23-án, pénteken a Jánoshalmai Járásban, Mélykút 
városban tartotta ülését. Kovács Tamás polgármester 
köszöntötte a közgyűlés tagjait, röviden bemutatta a 
várost és a mélykúti Hunent Zrt. több mint tizenkét 
milliárdos beruházását. A példa értékű fejlesztés 
nagyban hozzájárul a térség gazdaságának fejlődés-
hez, közvetve és közvetlen módon is munkahelyeket 
teremt és a több tízmilliárdos exporttal, országos 
viszonylatban is nagy jelentőséggel bír.

Rideg László a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés El-
nöke az ülés napirendjeinek tervezése során felkérte 
Bodroginé dr. Mikó Zsuzsanna hivatalvezető asszonyt, 
hogy mutassa be a Bács-Kiskun Megyei Kormányhi-
vatal Jánoshalmai Járási Hivatala munkáját a Mélykúton tartott 
ülésen. Az ülés meghívóján 8. sz. napirendként szerepelt a BKMKH 
Jánoshalmi Járási Hivatalának tájékoztatója a hivatal 2013-2017- 
években végzett munkájáról. A részletes, statisztikai adatokkal, di-
agramokkal, illusztrált tájékoztatót a közgyűlés tagjai egyhangúan 
elfogadták.

A hivatal munkájával kapcsolatos statisztikai adatok azt mu-
tatják, hogy 2013 és 2017. évek között – mivel a járási hivatalok 
minden évben újabb feladatokat kaptak – minden területen je-
lentősen növekedett a hivatal munkája, több ügyfél kereste fel az 
ügyintézőket, évről – évre nagyobb volt az ügyiratforgalom és több 
döntés született.

A Jánoshalmi Járási Hivatalban 2014-2018 évek között közel 
35 millió forint értékű fejlesztés történt, kormányablak került ki-
alakításra és az elavult informatikai eszközöket a Kormányhivatal 
korszerűbbre cserélte.

A járások kialakítása, a Jánoshalmi Járási Hivatal munkájának 
megkezdése óta az ügyfelek sokkal több ügyben tudnak helyben 
ügyeket intézni, 2018. évtől már NAV ügyfélfogadás is biztosított 
a kormányablakban.

Jánoshalma, 2018-03-01.

Bodroginé dr. Mikó Zsuzsanna hivatalvezető
BKMKH Jánoshalmi Járási Hivatala

Mélykút Város Önkormányzat ELŐZETESEN TÁJÉKOZTATJA

Tájékoztató a Járási Hivatal munkájáról 
a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés ülésén
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Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Bács-Kiskun 
Megyei Kormányhivatal Jánoshalmi Járási Hivatal

Kormányablak Osztálya
Foglalkoztatási Osztálya

Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztálya
a nemzetgazdasági miniszter által elrendelt munkanap áthe-

lyezés miatt 

2018. április 21-én (szombat) 8-12 óra között ügyfélfo- �
gadást tart
2018. április 30-án (hétfő, pihenőnap) zárva tart.  �

Tisztelettel: 
 Bodroginé dr. Mikó Zsuzsanna hivatalvezető
ügyirat. sz.: BK-03/TH/694-3/2018.

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Jánoshalmi Járási 
Hivatal közleménye a tankötelessé váló 
gyermekek általános iskolai beíratásáról

Értesítem Jánoshalma Járás lakosságát, hogy a nemzeti közne-
velésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 45.§ (2) 
bekezdése értelmében a 2011. szeptember 1. és 2012. augusztus 
31. között született iskolaérett gyermekek a 2018/2019. tanév 
kezdetén tankötelessé válnak.

Az Nkt. 50.§ (7) bekezdése valamint a nemzeti köznevelésről 
szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. 
rendelet 38/A. § (1) bekezdés c) pontja értelmében a beiratkozás 
időpontját a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Jánoshalma 
Járási Hivatala a járás valamennyi településére egységesen ha-
tározta meg:

A beiratkozás a Jánoshalmi Járás összes általános is-
kolájában:

2018. április 12. napján 8-19 óráig (csütörtök)
2018. április 13. napján 8-19 óráig (péntek)
közötti időszakban történik.

A szülő, gondviselő köteles beíratni gyermekét abba az álta-
lános iskolába, amelynek körzetébe lakóhelye, ennek hiányában 
tartózkodási helye alapján tartozik – a kötelező felvételt biztosító 
iskolába –, illetve a választott intézménybe.

A beíratáshoz szükség van:
a szülők (gondviselő) személyazonosító igazolványára, �
a szülők (gondviselő) lakcímét igazoló hatósági igazol- �
ványra,
a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és a lakcí- �
met igazoló hatósági igazolványra (lakcímkártya)
az iskolaérettségi igazolásra,  � (óvodai szakvélemény, vagy 
a Szakértői Bizottság szakértői véleménye az iskolaérett-
ségről, sajátos nevelési igény megállapításáról)

Az iskola a gyermek születési anyakönyvi kivonatát is kérheti.

Célszerű beíratáskor a gyermekre vonatkozó (esetleges be-
tegségeit igazoló, illetve különleges gondozásra, gondoskodásra 
jogosító igazolások) dokumentumokat is bemutatni.

Az általános iskola a felvételi körzetében lakóhellyel rendelkező 
tanköteles tanulót köteles felvenni. A felvételről, az iskolák 2018. 
május 4-ig kötelesek dönteni és azt követően a szülőket értesí-
teni. A felvételi kérelem elutasítása esetén a szülők felül bírálati 
kérelemmel élhetnek. A felül bírálati kérelmet a felvételt elutasító 
- intézmény igazgatójának kell benyújtani:

az állami fenntartású iskola esetében � : az illetékes 
Kiskőrösi Tankerületi Központ igazgatójának, 
a nem állami fenntartású intézmény esetében: �  az in-
tézmény fenntartójának címezve,

az értesítés kézhezvételét követő 15 napos határidőn 
belül.

Amennyiben az elutasító döntés jogerőre emelkedik, az azt 
követően öt napon belül a szülő köteles gyermekét a kötelező 
felvételt biztosító iskola első évfolyamára beíratni.

A beíratás elmulasztását a szabálysértésekről, a szabálysértési 
eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. 
évi II. törvény 247.§ a) pontja szabálysértésnek minősíti, és a 7. 
§ (1) bekezdés b) pontja, valamint a 11. § (1) bekezdése alapján 
150.000,-Ft-ig terjedő pénzbírsággal rendeli büntetni.

Jánoshalma, 2018. március 12.
Bodroginé dr. Mikó Zsuzsanna

hivatalvezető

Programok, szolgáltatások:
Közös játék, játékos, fejlesztő 

tevékenységek: ének-zene, mese-
vers, festés, rajzolás, gyurmázás, 
mozgás, Babamasszázs, Tanács-
adások, Klubok, Fórumok, Internet 
hozzáférés stb.

Miért jó a gyermeknek?
meghitt időtöltés édesanyával• 
érdekes, fejlesztő játékok és te-• 
vékenységek kipróbálása
kortársakkal való ismerkedés• 
egészséges tízórai• 
megkönnyíti az óvodai beillesz-• 
kedést
napirend biztonsága• 
Miért jó az anyukának?

meghitt időtöltés gyermekével• 

új emberek megismerése, kö-• 
zösségi élet, aktív kikapcsoló-
dás
hasznos csecsemőgondozási, • 
gyermeknevelési ismeretek, ta-
pasztalatcsere más szülőkkel
szülésre való felkészülés támo-• 
gató környezetben
védőnői tanácsadás, fejlesztő • 
szakemberek elérése
különböző szülői klubok: főzés, • 
torna, kézművesedés stb.

Várunk mindenkit sok szeretettel! 

Bendegúz Biztos Kezdet Gyerekház
6449 Mélykút, Széchenyi u. 110.

Nyitva tartás:
Hétfő:  8.00- 13.00
Kedd:   8.00- 13.00
Szerda:  8.00- 13.00
Csütörtök:  8.00- 13.00
Péntek:  8.00- 13.00

Közös időtöltés és játék délelőttönként 0-3 éves 
(óvodába nem járó) kisgyermekek és szüleik, valamint a 

kismamák számára!

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Jánoshalmi Járási Hivatal
TÁJÉKOZTATÓ ÜGYFÉLFOGADÁS VÁLTOZÁSRÓL 
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irodalmár, 
közéleti személyiség

A kitüntetés odaítélését 
nem indokolták.

„Szépírói erényeit főként 
emlékező írásaiban csillog-
tatta. 85 éves korában meg-
kapta Róma város nagydíját 
olaszországi bolyongásai-
nak felidézéséért. Életének 
kilencedik évtizedéhez köze-
ledve kezdte meg művelő-
déstörténeti szempontból is 
figyelemre méltó önéletraj-

zának írását. Csak az első fejezetek készültek el. Munkásságá-
nak kutatója, Vezér Erzsébet úgy véli, hogy a Mélykút: a világ 
közepe fejezet egyike legszebb írásainak.

A Fenyő családra kevesen emlékeznek a faluban, vagy az 
onnan elszármazottak közül. Barabás János, a kecskeméti 
Táncsics Kollégium igazgatója »pozitív embernek« mondta 
Miksa édesapját, a szorgalmas szabómestert. Barabásék a 
közelükben laktak, és a pedagógus apja öt esztendeig a falusi 
iparosnál dolgozott… 

Törekvő, a társadalmi érvényesülésért ebben-abban meg-
alkuvó fia első nyomtatásban megjelent írása is Mélykúttal 
kapcsolatos. A Magyar Nyelvőr 1901-es évfolyamában a bács-
kai községben ismert ruhaneveket közölte. Bemutatta a ducit 
(vattás felöltő), a kacabajt (erős posztóból készített télikabát), 
a trityit (főkötő). (Heltai Nándor: „Tettekkel tényező”. A Nyugat 
mélykúti szerkesztője. Petőfi Népe 1976. május 19.) 

Nézzük hát, hogy Fenyő Miksa az élete vége felé megírt ön-
életrajzában hogyan emlékezett szülőfalujára, Mélykútra:

Mert végre igazán elszántam magam, negyven esztendő óta 
már vagy hatodízben, hogy az utókort nem hagyom bizonyta-
lanságban életem körülményei felől, s még kevésbé engedem 
meg, hogy ezeket a bizonytalanságokat az irodalom tudósai a 
maguk kedve, képessége és képzelete szerint állítsák helyre. 
– Inkább magam vállalom ezt a munkát, saját kedvem, ké-
pességem és fantáziám szerint. Itt az ideje: a 86.-at taposom 
(taposom? – totyogom), s hogy az olvasónak fogalma legyen 
arról, hogy ez milyen sok, elmondom, én még kezet csókoltam 
egy dámának, akit Petőfi Sándor megkért feleségül… Megírom 
életrajzomat, ahogy éppen tudom, későn, csonkán, s ha tán 
nem is senkinek, hát nyilván keveseknek… 

Sok nehéz napot éltem át életemben, s ha véghezviszem 
szándékomat, hogy megírom – akár vázlatosan – életem 
történetét, egynéhány sötét fejezet szól ezekről is. A mérleg: 
jó volt élni, s ha jó volt élni, tán érdemes ennek történetét 
elmondani…

S most jöjjön az első konkrét életrajzi adat: születtem Mély-
kúton, Bács-Bodrog vármegyében, 1877. december 8-án. A 
kalibáról, melyben születtem, a nádfedelű kis házról, melyben 
nevelkedtem s melyben igen-igen boldog voltam, apámról, 
anyámról, kiket nagyon szerettem, s kik engem nagyon sze-
rettek, testvéreimről, falumról, Mélykútról, Jankovácról – ma 
Jánoshalma –, ahol gyermekkoromban nagyanyámnál és 

Regina nénimnél sűrűn és szívesen voltam, mindkét nembeli 
barátokról, az első bizonytalan lépésekről a nemi élet területén, 
majd legközelebb… 

Mélykút. Nem gondolom, hogy bárki is tud falumnak léte-
zéséről, hacsak nem az én himnuszaimból, aki ott életem leg-
boldogabb éveit töltöttem. Olyan meghatottsággal írom le ezt 
a szót M é l y k ú t –, talán Sienát írnám így, ha véletlenül ott 
születtem volna. Óh, nagyon szép az, hogy Goethe Frankfurt-
ban született, Heine Düsseldorfban, Dante Firenzében, Voltaire 
Párizsban, sőt az is, hogy Petőfi Kiskőrösön (ő Félegyházát 
mondott, Kiskőröst egy kicsit szégyellte) – sok mindent irigyel-
hetnék tőlük, de Mélykút – pozzo profondo –, az istenek sem 
gondolhatták el szebben. Csak még megírom, hogy Bácska 
északi szögletében fekszik, a Halas-Rigyica-i vasútvonal men-
tén, Jánoshalma és Bácsalmás között, amit már azért is meg-
említek, mert hátha ezóaz én religiozus ragaszkodásom valakit 
arra csábít, hogy elnézzen oda. Táji szépségeivel nem merném 
csalogatni. Pedig tó is volt a falu közepén, mi legalábbis tónak 
neveztük; ha befagyott, korcsolyáztunk is rajta. Később az elöl-
járóság kegyetlen józansággal megállapította, hogy nem tó ez, 
hanem pocsolya és feltöltette. (Akkor én már nem voltam ott.) 

A katolikus templom egy homokhalmon épült – mi temp-
lomhegynek mondottuk. Néhány akácfa parkosította, és nyári 
estéken a vakációra hazatért deák-ifjúság, tanítók, tanítónők 
ott gyűltek össze, hogy egy-egy halk szóval, gesztussal adóz-
zanak ártatlanul Erosznak – a paplaktól nem kellett tartaniuk, 
kissé messzebb volt, a templom háta mögött. Diszkrétek vol-
tak, a község nem vette szájukra őket; a szigorú és igen respek-
tált jegyzőhöz, Lajthay Benjáminhoz sem jutott el a híre, mert 
az aligha tűrte volna – minek is nevezzem ezeket a harmadik 
tea leöntésű bacchanáliákat? Muszáj erről még egyet-mást 
elmondanom, csillagos emlékeim közé tartoznak. A vasárnapok 
és ünnepnapok nagyon szépek voltak Mélykúton; gyermekko-
romban szerettem nézni, mikor a népek misére gyülekeztek, 
asszonyok, lányok közvetlen a templom előtt –, a férfiak – a 
legények és emberek – szemben a templommal, a községháza 
előtt. A lányok, ma is látom őket, ahogy összefogózva fölvonul-
nak, száz szoknyában, a legfelső nehéz selyem volt –, virágos 
mintájú löbötykében, színes fejkendővel –, dehogy tudok ennél 
pontosabb leírást adni… A férfiak kékposztó ünnepi öltözetben, 
vagy igénytelenebb fekete ebelaszt (everlasting) ruhában; a 
legények selyembársony, vagy brokát mellénnyel (mándli, laj-
bi), pakfong gombsorral –, szívesen emlékezem erre, nagyon 
szép volt.

Zsidó imaház is volt a faluban; tán huszonöt zsidó család 
élt ott, kik előteremtették, nem könnyen, az előimádkozó és a 
tanító költségeit. Templomuk földes padlójú két egyszerű szo-
bából állt, egymástól derékig érő fakorláttal elválasztva, hogy 
a férfiak és a nők külön hirdethessék az Isten dicsőségét. A 
férfiak az első szobában imádkoztak, ahol a frigyszekrény állt 
az Ótestamentum pergamentekercsével. Nem kedveltem az 
imaházat; ünnepi gyülekezetét, fehér lepelbe öltözött férfiaival, 
kik érthetetlen nyelven egyhangon mormolták imáikat; a 
frigyszekrény előtt az előimádkozó, ki nagy ünnepélyességgel 
emelte ki a tórát, a világ legrégibb magna chartáját, lényegé-
ben egy szerződést, melyet az Úristen kötött Ábrahámmal, s 
amelyet, mint az államszerződéseket, egyáltalán egyik fél sem 
tartotta be. 

Mélykút Községért Díj 1996 Posztomusz kitüntetés – FENYŐ MiKSA
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Idegenkedésemnek forrása nyilván az volt, hogy apám, kit 
igen szerettem, s ki tekintély volt előttem, nem volt vallásos 
ember, s keveset törődött a zsidó szertartásokkal. Nagy ünne-
pek alkalmával – Újévkor és engesztelés napján – a templom-
ba ment, de soha nem vett részt a szombati istentiszteleten 
–, nagy néha egy halott emlékezetére tartott esti misén, ha 
a halott rokonsága külön megkérte erre, mert hogy legalább 
tíz férfinak kellett ott imádkoznia, ez volt a vallás parancsa. 
„Miért kell ehhez tíz ember?” - kérdeztem apámtól. „Ha egyszer 
az Isten úgy rendelte, hogy kilenc kevés neki, akkor ezen ne 
rágódjunk, nyugodjunk bele.” Bele is nyugodtam. Sokáig így 
voltam a Biblia minden tételével: kétségeim voltak, fölvetettem 
egy-egy kérdést, s aztán okoskodás nélkül fogadtam el tételeit. 
Az ésszerűség kora úgyis elég korán következett el. 

Volt két szertartás, mely mégis megragadta fantáziámat. Az 
egyik a húsvét ünnepe volt, melynek nyolc napja nagy változást 
jelentett életünkben, s melynek rítusaihoz anyám különösen 
ragaszkodott. Más edényekből ettünk, aztán más ételeket is, 
bár ebben nem vagyok bizonyos, de kenyér helyett macit, vagy 
mint otthon mondották: laskát, azaz kovásztalan kenyeret. A 
kovásztalan kenyeret egy tó menti parasztházban sütötték 
– nagyon tiszta ház, mondotta anyám –, és parasztlányok vé-
gezték a munkát. Ott settenkedtem körülöttük, mert jókedvűek 
voltak, sokat nevettek, kedvesek voltak hozzám, s ha egy-egy 
tréfás megjegyzést tettek férfiúi voltomra, hogy mit, azt még 
anyám beszédéből, kinek elmondottam, sem értettem meg… 
De az igazi szenzáció a húsvét esti ünnepi vacsora volt, mely-
ben sajnálatomra nem volt részem. Barátaimtól tudtam ennek 
meglepő ceremóniáját, de apám erre nem volt kapható, éppen 
körülményes ceremóniája volt az, amitől idegenkedett…

A másik szertartás, ami hatott rám, majdnem hogy nemesí-
tőn, az engesztelés napja volt, mikor az imádkozás csúcspont-
ján megszólalt a kürt. Igen, nem az engesztelés ünnepe volt, 
ami megrázott, hiszen alig tudtam valamit jelentőségéről, ha-
nem a kürt szava, ahogy panaszosan és parancsolón meghaj-
lásra kényszerítette a közösséget; fehér lepelbe burkolt tömeg, 
zokogásban, vagy sötét panaszban, vagy imában egybeforrva. 
Az engesztelés napja a legnagyobb zsidó ünnep – anyám ma-
gyarázta nekem –, a bűnök megbánását és megbocsátását 
jelenti. „A jó Isten megbocsátja bűneinket, és nekünk is meg 

kell bocsátanunk, ami rosszat másokkal 
elkövettünk”, tette hozzá, és kibékült Helén 
nénivel, akivel tán egy fél éve nem volt 
beszédes viszonyban. De hogy milyen bű-
nök tudata élhetett bennem hat-hét éves 
koromban, hogy a kürtszó így megrázott, 
azt nem tudnám megmondani.

Tény az, hogy már rég elszakadtam 
örökölt hitemtől és minden hittől, vagy 
mondjuk: pozitív vallástól, még ha nevelő 
hatásukat értékelni is tudtam –, hogy ez 
hogyan következett el, milyen hatások, 
válságok rendjén, erről majd külön vallok 
–, a kürtszó időnként megcsendül szá-
momra, és nem minden emóció nélkül…

Tó és hegy – más topográfiai neveze-
tesség nem volt falumban. Széles utcák, 
akácfákkal és eperfákkal szegélyezve, ho-
mok és por vastagon, őszidőben vagy 
hóolvadáskor feneketlen sár –, nem em-
lékszem, hogy ez valaha is zavart volna. 

Télen kiscsizmát viseltem; suszter nagybátyám nagy műgond-
dal csinálta, és én hamar megtanultam, hogy kell lábam fejét 
barketkapcába burkolni – nem is volt ez olyan egyszerű dolog. 
Hogy aztán valaki így ragaszkodjon falujához, és ne jusson 
eszébe, még felnőtt korában sem, hogy kitanulja szociális és 
gazdasági adottságait, szóval hogy falukutató legyen, hát ez 
bizony szégyen. Pedig milyen irigységgel állapítottam meg, 
hogy abban a vékonyka földrajzfüzetben, mit a harmadik ele-
miben olvastak, Jánoshalmáról (akkor még Jankovác), meg van 
írva, hogy „jeges almáiról híres”, ellenben Mélykútról semmi, 
sem a tó, sem a templomhegy. Az persze eszébe sem jutott, 
hogy abban a tudós műben, mely Magyarország vármegyéiről 
és városairól megjelent, utánalapozzon megyéje történetének, 
holott abból megtudhatta volna, hogy honnan van falujában 
az a sok tót hangzású név: az Árvai Tótok, Misákok, Novákok, 
Krizsákok s hasonlók, akik nagyot bámultak volna, derék ma-
gyarok, ha megtudják, amit én is csak későn tudtam meg, hogy 
a törökök kitakarodása után tót telepesek keveredtek itt a tisz-
ta magyarsággal, és váltak maguk is tiszta magyarrá. Beértem 
azzal, hogy felnőtt koromban falum nyelvjárását ismertető tu-
dós cikkeket küldöttem Simonyi Zsigmond Magyar nyelvőrének, 
mely azokat szívesen közölte…

Melyek is azok az események, amelyek gyermekkoromból 
emlékezetemben maradtak? Kisgyerekkori barátokra alig em-
lékszem – nem mondok neveket, minek is –,…Kettő maradt 
meg közülük férfikoromig; az egyik korán meghalt; a másikkal 
a nácik végeztek. Később, mikor mint diák Pestről hazajártam a 
vakációkra, már több kedves barátot szereztem, akikre életem 
egész folyamán mindig szeretettel gondoltam… Mindüknek 
figyeltem pályáját, még akkor is, mikor messze estünk egy-
mástól; szívesen gondoltam rájuk, s nagyon hiszem, hogy ők is 
rám. Két parasztfiú volt közöttük, az egyik orvos lett, a másik 
ügyvéd, elszármaztak Mélykútról, de ahol éltek, dolgoztak, 
becsülettel megállták helyüket. Aztán volt két barátom, a két 
Kőszegi fiú: az egyik, a Lajos, kispap volt, de levetette szép fe-
hér reverendáját, jogot végzett, törvényszéki bíró korában néha 
találkoztam vele, fiatalok voltunk, és mégis mindig a múltról 
beszélgettünk. Az öccsét, Antit, különösen szerettem; tanítónak 
készült. Muzsikus volt, majdhogynem magától lett azzá, szépen 
hegedült, s az ő révén jöttem közel a muzsikához. Addig szá-
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momra a mélykúti cigánybanda és tamburásbanda jelentette 
a muzsikát. Anti komolyan törődött zenei kiképzésemmel, kis 
kórust szervezett, s abba engem is besorolt, ki még a boci-boci 
tarkát sem tudtam elénekelni. Hogy a kórus viszi az én han-
gomat is, mondotta. S végül magam is meg voltam győződve, 
hogy senki olyan szépen nem tudja elénekelni…

S még volt egynéhány barátom; egyebet nem tudok mon-
dani róluk, mint hogy ifjúságom idején számomra sokat 
jelentettek; vakációm alkalmával mindig nehezen vártam ta-
lálkozásunk óráját, mert mindig volt mit közölnünk egymással. 
Az, hogy mindannyian lettünk valamivé, abban része lehetett 
barátságunknak…

A ház, amelyben laktunk, a miénk volt; huszonöt éves ko-
romig kalandos álomútjaink szép kikötője, ahová vakációkra 
mindig boldogan tértem vissza. Álmodó gyerek voltam, s iga-
zán szépeket álmodni csak Mélykúton, a szülői házban lehe-
tett. Az, hogy egy kalibában születtem, melyet Rédli báróéktól 
vettünk bérbe, ezt csak anyámtól tudtam; én már csak a sárga, 
meszelt, náddal fedett házunkra emlékszem, melynek három 
ablaka nyílt az utcára, ajtaja a műhelyből, s a ház előtt egy 
pad volt, előtte egy ecetfa –, mi legalább így neveztük, csak 
így katonai becsületszóval erősítgetem: gyönyörű palota volt. 
Igaz, hogy később, amikor sejteni kezdtem, hogy a báróság 
az csudavalami, szemrehányást tettem anyámnak, hogy kár 
volt Rédliéket otthagyni – de az is lehet, hogy ez jóval későbbi, 
irodalmasított emlék.

Egy másik előkelőség, kit Rédli báróékkal egyenlő rangban 
gyermeki hódolatom vett körül: Leopold Kohn volt. Nem Kohn 
Lipót, hanem Leopold Kohn, a Mélykúttal szomszédos tinójárá-
si uradalom bérlője. Már maga ez a szó: „uradalom” mágikus 
hatással volt rám, s hogy ez a nagy darab föld, melynél akkori 
tudomásom szerint csak egy volt nagyobb a világon, a közeli 
kisszállási uradalom… Szóval a tinójárási uradalom a vallás-
alapítvány tulajdona volt, s Kohn Lipót volt nagy hatalmú bér-
lője. Hogy erről mennyi volt gyermekkori tudásom s mennyi a 
későbbi időké, azt nem tudom; tény az, hogy a mélykúti zsidó 
szemében Kohn Lipót jelentette a mérhetetlen gazdagságot 
és a gazdagság szinonimáját, a hatalmat. Még később is, pesti 
diákkoromban, ha az a néhány fillér zsebpénz, amit havonta 
nem a legrendszeresebben kaptam, a hó vége előtt kifogyott, 
apám meggyőződéssel, bár nem szigorúan hányta szememre: 
neked Leopold Kohn vagyona is kevés volna. Nagyon fájlalom, 
hogy soha életemben nem volt alkalmam e mondás igazságát 
kipróbálnom.

S ha egyébként nem értesültem volna Kohn Lipót előkelő-
ségéről, meggyőzött volna erről, ahogy az „uraság” családja 
– mert a mélykúti parasztok nem hívták Kohn Lipótnak, hanem 
uraságnak –, szóval ahogy két szép lánya bejött a pusztáról a 
faluba, mégpedig fiakkeren, hogy ott Donáth Sámuel boltjában 
egyet-mást vásároljanak… Fiakkeren jöttek be, leszálltak házunk 
előtt, hogy egy-egy blúz szűkítését-bővítését, egy-egy ruhadarab 
átalakítását megbeszéljék anyámmal. Szenzáció volt ez szá-
momra, és nemcsak számomra; pláne, hogy az is megtörtént, 
hogy a fiakker direkt bejött anyámért, s kivitte a majorba, hogy 
egyet-mást a gyönyörű nők kívánsága szerint átalakítson. Így 
sütött rám egy-egy fényes sugara a hatalomnak s előkelőség-
nek, amit a tinójárási uradalom Mélykút számára jelentett…

A kisszállási uradalmat említettem az előbb. Már kisgyerek 
koromban tudtam, hogy nevezetes hely ez, mert édesanyám 
meggyőződéssel vallotta, hogy rétestésztát csak kisszállási liszt-
ből lehet nyújtani; más lisztből való összevissza szakadozik. Kis-

szállás Mélykúttól vagy másfél órányira feküdt, vasúti állomás 
volt, s ha Budapestre mentünk, ott szálltunk föl, s onnan jöttünk, 
mint én vakációra, ott várt ránk Bódi bácsi kocsija –, a jövet min-
dig ünnep volt nekem, a menet nagy szomorúság. A vasút, mely 
Mélykutat a világgal összekötötte, csak jóval később, a század 
elején épült. A kisszállási uradalom egy előkelő olasz grófi csalá-
dé volt, a San Martino grófoké, akikről csak később tudtam meg, 
hogy Kohn Lipótnál is előkelőbbek. A mélykúti parasztok nyilván 
nem tudták ezt, mert őket egyszerűen szamár-tinó grófoknak 
mondották… 

Apám sváb környezetben nőtt fel, gyermekkorában nem is tu-
dott jól magyarul, de aztán vándorlegény korában, amikor min-
dig magyar helyeken dolgozott, kitűnően megtanult magyarul, 
és Mélykúton parasztjainkkal a magunk nyelvén beszélt. „Meg-
van?” – kérdezte tőle Misák bácsi, mikor adósságát leszámolta 
neki. „Szűken” – mondotta apám. Nekem nagyon tetszett ez a 
felelet – föl is tettem magamban, hogy beküldöm a Nyelvőrnek. 
Meg az is tetszett, hogy mikor mélykúti bormintát hoztak neki 
– mert sem a mélykúti borok, sem a mélykúti gyümölcsök nem 
voltak híresek, a jankováciak igen –, hogy kóstolja meg: „hogy 
ízlik?” – kérdezte tőle az eladó. „Nem rossz – mondotta apám –, 
csak az a baj, hogy minden adósságom eszembe jut.” Ha kész 
ruhát próbált valamelyik vevőjére, s jól állt: „tán az ablak előtt 
ment el ez a fiú, mikor a ruhát szabtam.” Szívesen beszélt mes-
tereiről, a velük esett dolgokról…

Apám idegenkedett attól, hogy gyermekeivel szemben gyön-
gédséget mutasson; nevelési elv volt ez akkor, s nagyon meg 
kellett magát erőltetnie, hogy betartsa. Anyám maga volt a 
gyöngédség, s nem takarékoskodott annak megnyilvánításával: 
vakációink azzal teletek el, hogy mindenben – napjaink beosz-
tásában, ételben, italban – kedvünket kereste. Volt egy nevelési 
axiómája: „mit csinálsz, ha majd idegenben leszel?” – de mi úgy 
éltünk otthon, mintha örökké ott élnénk, minden más hely szá-
munkra, Budapest is, csak átmenő állomás volt. Nagyon szépen 
beszélt magyarul. Várpalotán született, ahová egyszer ellátogat-
tam… A legboldogabb óráim voltak, mikor otthon a vakációban 
egy-egy jó regényt, mialatt egy lajbi gomblyukait kivarrta, föl-
olvashattam neki. Mindig is érdeklődött olvasmányaim, s még 
inkább utazgatásaim iránt. Gondolatban elkísért utaimon; velem 
volt Salzburgban; apjától, ki művelt tanító volt, sokat hallott erről 
a városról – tán én is e réven kerültem többször oda. És elkísért 
Velencébe, melyről keveset tudott, sokat álmodott. Azon a listán, 
melybe életem bűnös mulasztásait följegyeztem, az első helyen 
áll, hogy apámat-anyámat nem vittem magammal – legalább 
egyszer – egy velencei útra. Milyen szenzáció lett volna ez szá-
mukra, milyen elégtétel nehéz életük vergődéseiért. 

Részlet Dr. Rauzs József: 
Mélykút Községért Díj című könyvéből

jánoshalmi 
rendôrŐrs
indokolt esetekben 

az alábbi 
telefonszámon hívható 

éjjel-nappal: 
06-20/539-6499
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Az egyszerűsített foglalkoztatásról 2010. évi LXXV. Tv rendel-
kezik. Az egyszerűsített foglalkoztatás legfontosabb szabályai az 
alábbiakban foglalhatók össze:

Az egyszerűsített foglalkoztatás a mezőgazdasági, to-
vábbá turisztikai idénymunkára vagy alkalmi munkára lé-
tesíthető egyszerűsített módon létrejövő munkaviszony.

Az egyszerűsített foglalkoztatás céljából létesített munka-
viszony – a felek megállapodása alapján – a munkáltatónak a 
törvényben meghatározott bejelentési kötelezettségének tel-
jesítésével keletkezik. Amennyiben a munkavállaló kéri, vagy a 
jogszabály alapján nem elektronikus úton bevallásra kötelezett 
munkáltató választása szerint legkésőbb a munka megkezdéséig 
írásba foglalt – a törvény melléklete szerinti – munkaszerződést 
kell kötni.  

Az egyszerűsített foglalkoztatást a munkáltató köteles az 
illetékes elsőfokú állami adóhatóságnak a munkavégzés meg-
kezdése előtt bejelenteni. A munkáltató ezt – választása szerint 
– elektronikus úton, központi elektronikus szolgáltató rendszeren 
keresztül (ügyfélkapu), telefonos ügyfélszolgálaton keresztül, 
vagy rövid szöveges üzenet (sms) útján teljesítheti.

Az egyszerűsített foglalkoztatásban foglalkoztatott 
munkavállaló után a munkáltató által fizetendő közteher 
a mezőgazdasági, továbbá turisztikai idénymunka esetén 
500 forint, míg az alkalmi munka esetében 1.000 forint 
naponta. A munkáltató a közteher-fizetési kötelezettségét a 
tárgyhót követően az állami adóhatóság által erre a célra meg-
határozott beszedési számla javára teljesíti. Az így alkalmazott 
munkavállaló nem minősül a Tbj. törvény (a társadalom-
biztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, 
valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló törvény) 
szerinti biztosítottnak. Nyugellátásra, baleseti egészségügyi 
szolgáltatásra, valamint álláskeresési ellátásra azonban jogo-
sultságot szerez. A nyugellátás számításának alapja napi 500 

forint közteher esetén 1.370 forint, napi 1.000 forint közteher 
után 2.740 forint naponta.

Mezőgazdasági idénymunkának számít a növénytermesz-
tési, erdőgazdálkodási, állattenyésztési, halászati ágazatba tar-
tozó olyan munkavégzés, amely az előállított áru vagy a nyújtott 
szolgáltatás természete miatt – a munkaszervezés körülménye-
itől függetlenül – évszakhoz, az év adott valamely időszakához 
vagy időpontjához kötődik, illetve a megtermelt mezőgazdasági 
termékeknek a munkáltató saját gazdasága területén történő 
anyagmozgatása, csomagolása.

 
Turisztikai idénymunka a kereskedelemről szóló törvényben 
meghatározott kereskedelmi jellegű turisztikai szolgáltatási tevé-
kenységet folytató munkáltatónál végzett idénymunka.

Alkalmi munkának a munkáltató és a munkavállaló között ösz-
szesen legfeljebb öt egymást követő naptári napig, és egy naptári 
hónapon belül összesen legfeljebb tizenöt naptári napig, és egy 
naptári éven belül összesen legfeljebb kilencven naptári napig 
létesített, határozott időre szóló munkaviszony tekinthető.

 
Ha a munkáltató és a munkavállaló idénymunkára, vagy 

idénymunkára és alkalmi munkára létesít egymással több ízben 
munkaviszonyt, akkor ezen, munkaviszonyok együttes időtarta-
ma a naptári évben a százhúsz napot nem haladhatja meg. 

 
Harmadik országbeli állampolgár – a bevándorolt vagy letele-
pedett jogállású személy kivételével – kizárólag mezőgazdasági 
idénymunka keretében foglalkoztatható az egyszerűsített foglal-
koztatásról szóló törvény szerint létesített munkaviszony alapján. 
A fenti korlátokon túlmenően a törvény egy új létszám korlátot 
is meghatároz. Bővebb tájékoztatásért látogassa meg Nemzeti 
Adó és Vámhivatal honlapján lévő linket https://www.nav.gov.hu/
nav/inf_fuz

Az egyszerűsített foglalkoztatás főbb szabályai

Tájékoztató a GiNOP-5.3.10-17-2017-00001 – 
Létszámleépítések megelőzése és kezelése megnevezésű munkaerő 

piaci program indításáról

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal megyei kor-
mányhivatalokkal és a Nemzetgazdasági Minisztériummal 
konzorciumban valósítja meg a 2018. január 1. és 2020. 
december 31. között a GINOP-5.3.10 „Létszámleépítések 
megelőzése és kezelése” kiemelt projektet, melynek kerete 
5 milliárd forint.

A projekt célja, hogy a munkaadókkal együttműködésben 
segítséget nyújtson a várhatóan létszámleépítéssel érintett mun-
kavállalóknak még a munkaviszony megszűnését megelőzően az 
újbóli elhelyezkedés segítése, az álláskeresővé válás megelőzése 
érdekében.

A projekt célcsoportja azon munkavállalók alkotják, akik a 
csoportos létszámleépítéssel érintetté válhatnak, vagy akiknek a 
munkaviszonya egy éven belül megszűnik, és ezt a munkaadó a 
munkavállalókkal, valamint az állami foglalkoztatási szervvel elő-
zetesen írásban közölte.

A projekt keretében személyre szabott szolgáltatások és képzési 
támogatások nyújthatóak a célcsoport részére az Európai Szociális 
Alap és a nemzeti társfinanszírozás által biztosított forrás révén. A 
célcsoport programban való részvételéhez a munkaadó előzetes 
hozzájárulása és a kormányhivatallal történő együttműködése 
szükséges.

További információért a munkaadók és a munkavállalók a Bács-
Kiskun Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályához, illet-
ve a járási hivatalok foglalkoztatási osztályainak munkatársaihoz 
fordulhatnak bizalommal. 

A jánoshalmi járás területén további információ a János-
halmi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályán kérhető: 

6440 Jánoshalma, Arany János utca 13. Tel. 77/ 795-015 

BKMKH Jánoshalmi Járási Hivatala 
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Kedves olvasók, kutya és macska tulajdonosok!
Írásomban ismertetni szeretném Önökkel, hogy miért is kell 

kedvenceinket a veszettség betegsége ellen beoltatni.
Sokan azt hiszik, hogy ez az oltás a kisállataink (kutya, macska) 

egészségének védelmében történik és vállukat megrántva meg-
állapítják, nekem mindegy, mi lesz vele, majd lesz másik, ha ez 
megbetegszik vagy elpusztul. Sajnos a valóságban ezt az oltást 
az EMBEREK, saját magunk, a GYEREKEINK, az UNOKÁINK védel-
mében kell beadatnunk a négylábúaknak, mert ők a veszettség 
fertőzését átadhatják az embereknek harapásukkal, nyálukkal még 
akkor, amikor senki sem gondol arra, hogy az állat veszett lehet, 
mert még nem mutatja a betegség tüneteit, DE MÁR FERTŐZ!!!

Tünetek
Veszett kutya
A tünetek állatfajonként változatosak lehetnek: megkülönbözte-

tünk dühöngő és csendes veszettséget. A veszettség főbb tünetei: 
nyálzás, lógó állkapocs, kancsalság, viselkedészavar (agresszió), 
kóborlási hajlam, emészthetetlen tárgyak (kő, kavics, fadarab) 
lenyelése, nyelészavar, jellegzetes rekedtté váló hang, víziszony. A 
vadon élő állatokra a szokatlan szelídség jellemző, de bármilyen 
ingerhatásra előtörhet belőlük az agresszivitás.

Veszett macska
A kutyáéhoz hasonló tünetek mellett legfeltűnőbb az, hogy 

az emberrel szemben igen TÁMADÓ magatartást tanúsít, „fejre 
támad”, ugyanezt teszi a kutyákkal szemben is. Ez a kifejezetten 
dühöngő veszettség az esetek többségében 2-4 nap alatt elhul-
láshoz vezet.

Veszett ember
A magyarországi esetekben a veszettség emberre elsősorban 

háziállatokról (5 eset), csak ritkábban vadon élő állatokról (2 eset) 
terjedt át. A fertőződés bekövetkezhet veszett állatok marása út-
ján, ritkábban veszett állatok nyálának sebbe, sérült bőrre jutása 
következtében, vagy veszett róka nyúzásakor.

Embereknél is különböző a veszettség lappangási ideje és 
lefolyása. Amíg a marás helyén a testbe jutott vírusok elérik az 
agyvelőt, átlag 3-8 hét, de lehet 5 nap és lehet 12 hónap is. A vírus 
az idegpályákon halad (kb. 3 mm/óra sebességgel). A marás vagy 
fertőződés helye viszket, égő fájdalom jelentkezik ezen a területen, 

általános lehangoltság, rosszullét jellemző. Később fokozott reflex-
ingerlékenység, nyugtalanság, görcsrohamok, dührohamok, nyál-
zás, nyelési nehézségek, tarkómerevség, majd bénulások lesznek. 
A végső kimenetel a megfertőződött ember HALÁLA, mert a meg-
betegedett ember jelenlegi tudásunk szerint NEM GYÓGYÍTHATÓ. 

Ezért marad a MEGELŐZÉS, ami abból áll, hogy kutyáinkat, 
macskáinkat beoltatjuk veszettség ellen. A magyarországi törvényi 
szabályozás szerint a kutyákat évente, az állattartó számára köte-
lezően oltatjuk, valamint életre szóló azonosíthatósága érdekében 
chipeltetjük.

A macskák oltatását is javaslom, mert ugyanolyan eséllyel fer-
tőződhetünk meg általuk is, mint a kutyáktól.

Ebben szeretnék Önöknek segítséget nyújtani azzal, hogy a 
6449 Mélykút, Kossuth u. 4. sz. alatti rendelőben veszettség 
elleni oltási napokat tartok, amikor a 

- veszettség elleni oltás 3500,- Ft;
- chip 3500,- Ft;
- oltási könyv 300,- Ft (akinek még nincs vagy elvesztette),
- féreghajtás ingyenes (ez szintén kötelező);

A kijelölt napok és időpontok a következők:
- 2018. 05. 02. szerda délután  16 - 19 óra között
- 2018. 05. 04. péntek délután  16 - 19 óra között
- 2018. 05. 05. szombat délután  14 - 16 óra között

Akiknek nem alkalmasak a fenti időpontok, háznál történő oltást 
is kérhetnek a 30/2735795 telefonszámon. 

Remélem, segítettem cikkemmel 
abban, hogy jobban megértsék és el-
fogadják a veszettség elleni védőoltás 
szükségességét. Amennyiben további 
tájékoztatásra lenne szükségük, ké-
rem, nyugodtan forduljanak hozzám 
kérdéseikkel.

Dr. Sirkó Éva
kisállatgyógyász

Amit a veszettség betegségről tudni kell….

Ha valaki bűncselekmény vagy tulajdon 
elleni szabálysértés áldozatává válik, pél-
dául meglopják és eltulajdonítják a szemé-

lyes okmányait, pénzét, akkor azon túl, hogy a rendőrségen 
feljelentést tesz, egyéb segítségre is jogosult lehet.

Ha valamely hatóság vagy más szerv az általa nyújtott 
ellátás, szolgáltatás vagy támogatás igénybevételét attól te-
szi függővé, hogy az ellátást, szolgáltatást vagy támogatást 
igénylő személy áldozat-e, továbbá ha ez egyéb okból szük-
séges, az áldozatsegítő szolgálat e tény igazolására az áldo-
zat kérelmére vagy hivatalból hatósági bizonyítványt állít ki.

A szolgáltatás a rászorultság vizsgálata nélkül, té-
rítésmentesen jár az áldozatnak. 

A célok tekintetében nincs korlátozás, leggyakrabban a ha-
tósági bizonyítvány kiadásának indoka az ellopott okmányok 

költségmentes pótlása, ritkábban jogi segítségnyújtás igény-
bevétele. A kérelmet formanyomtatványon kell előterjeszteni. 
A kérelemhez mellékelni kell a rendőrségi feljelentésről vagy 
bejelentésről szóló igazolást. A kérelem letölthető a János-
halmi Járási Hivatal honlapjáról, a bkmkh.hu internetes oldal-
ról vagy személyesen kérhető a kormányablakban. 

A formanyomtatvány és a szükséges mellékletek 
benyújthatók 

•  személyesen a Jánoshalmi Járási Hivatala Kor-
mányablak Osztályán a 6440 Jánoshalma, Béke 
tér 1. szám alatt, illetve 

•  postai úton a Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi 
Osztálynál a 6440 Jánoshalma, Arany J. u. 13. 
szám alatt.

Ki kérheti áldozati státusz igazolását?
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A beruházás 290 millió Ft hazai forrású támogatásból 
valósul meg, aminek eredményeképp az újonnan épí-
tett korszerű, energiatakarékosan üzemeltethető épület 
üzemeltetési költsége jelentős költségmegtakarítást 
okoz, a Hivatal integrált működésével az ügyfélszolgá-
lati tevékenységben további javulás várható.

Az ünnepélyes alapkőletételre március 
22-én került sor, ahol köszöntőt mondott Dr. 
Kovács Zoltán területi közigazgatásért fele-
lős államtitkár, Bányai Gábor országgyűlési 
képviselő, Czeller Zoltán Jánoshalma Város 
polgármestere, és Kovács Ernő a Bács-Kis-
kun Megyei Kormányhivatal kormánymegbí-
zottja. Ők tetté le az új hivatal alapkövét a 
Jánoshalma, Kölcsey u. 12. sz. ingatlanon. 

Bodroginé dr. Mikó Zsuzsanna a János-
halmi Járási Hivatal vezetője megköszönte 
az állami támogatást és az alapkő letétel-
nél közreműködők munkáját, amely lehető-
vé tette, hogy Jánoshalmán a járási hivatal 
ügyfelei és munkatársai számára új épület 
épülhet.   

A Jánoshalmi Járási Hivatal szervezeti egységei közel hat 
év óta három épületben működnek. A Törzshivatal, a Hatósági, 
Gyámügyi és Igazságügyi Osztály és a Kormányablak Osztály 
Jánoshalma, Béke tér 1. sz. alatt a Városháza épületében 
helyezkednek el. Szervezetileg a Hatósági Osztályhoz tartozó 
gyámügyi ügyintézők az Arany János u. 13 sz. alatti épületben, 
bérelt helyiségekben fogadják az ügyfeleket. A Foglalkoztatási 
Osztály a Kölcsey Ferenc u. 12 sz. alatti épületből az építkezés 
miatt az Arany János utcába költözött.

A feladatok egyértelmű elhatárolása és a gazdaságos mű-
ködtetés érdekében az Önkormányzat kezdeményezte a Kölcsey 
Ferenc utca 12. alatti épület tulajdonjogának a Magyar Állam 
részére történő átadását egy új, integrált elhelyezést biztosító 
járási hivatali épület felépítése céljából. A tulajdonjog átadás-
átvétele megtörtént, így a jelenlegi tulajdonos a Magyar Állam, 
a vagyonkezelő a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal.

A Kölcsey utcai lebontott épület megtartása rendkívül gaz-
daságtalan lett volna, formai kialakítása nem volt alkalmas az 
új funkciók befogadására. Ezért a régi épület elbontásra került, 
hogy a helyén egy új, korszerű, energiatakarékosan működő 
Járási Hivatal épülhessen.

Részben kétszintes, új irodaépület épül, 
összesen 611,52 m2 hasznos alapterület-
tel. Ennek az új irodaháznak a földszintjén 
kerül kialakításra a Hatósági és Gyámügyi 
Osztály, a korábban itt működő Foglalkoz-
tatási Osztály ügyfélfogadó terei, valamint 
a később átköltözésre kerülő Kormányablak. 
Az emeleti részen a Járási Hivatal Törzshi-
vatala, irattár és egyéb gazdasági funkciójú 
terek valósulnak meg.

Az ingatlan területén kb. 30 parkolóhely 
kerül kialakításra az ügyfelek részére, to-
vábbá megmarad az ingatlan előtti közte-
rületi parkolási lehetőség is.

Az új épületbe várhatóan a jövő év köze-
pe táján költözhet át az ügyintézés.

Az új épület átadása után a járási hiva-
tal munkatársai kiköltöznek a városi ön-
kormányzat tulajdonában lévő épületekből, 
amelyeket helyi célokra lehet majd tovább 

Lerakták a Jánoshalmi Járási Hivatal új épületének alapkövét
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KÉRJÜK TÁMOGASSA
ADÓJA 1%-val

MÉLYKÚTI POLGÁRŐR eGYeSÜLeT
18650010-1-03

Köszönjük!

elhunytak:
Eisenhut Józsefné Kiss Katalin  élt: 84 évet
Minorics Józsefné Katona Erzsébet élt: 95 évet
Vörös Lászlóné Dudás Ilona Mária élt: 70 évet
Dr. Lotz Gáborné Dr. Kiss Etelka  élt: 82 évet
Weisz János    élt: 62 évet
Mulati Sándor    élt: 93 évet
Molnár Jánosné Matusevics Etelka élt: 84 évet
Csorba Józsefné Mikó Rozália  élt: 91 évet
Székely Zoltán    élt: 48 évet
Somogyi Imréné Kiss Éva  élt: 51 évet
Romfa Béláné Miskolczi Julianna élt: 95 évet

Házasságot kötöttek:
Kővári Liliána és Kiss László György

2018. februári születések: 
Szöllősi Kornél  an.: Nagy Judit
Vörös Tamás  an.: Vörös Nikolett
Kovácsfalvi Máté an.: Gál Tímea

Anyakönyvi események
„Azért mert szerettek, jöttem a világra. 

S lettem új fény, csillag, szülők boldogsága. 
Szeressetek engem igaz szeretettel! 
A kincsetek vagyok, pici kincs, de Ember!”

                                    Donkó László
1993. óta ünneplik a magzatgyermek napját március 

25-én. Az idén 2018. március 26-án a Bendegúz Biztos 
Kezdet Gyermekházban előadással, beszélgetéssel emlé-
keztünk meg a nap jelentőségéről.  

A magzati élet attól függetlenül, hogy a méhben zajlik, 
ugyanúgy teljes értékű, melyet meg kell becsülnünk. Éle-
tünk a fogantatással kezdődik, mely során nem általában 
egy ember keletkezik, hanem egy új, egyedülálló és soha 
meg nem ismételhető emberi Élet jön létre. Az anyaméh-
ben eltöltött idő meghatározó szerepet játszik születésünk 
utáni életünkben is. A magzat érzékeli mindazt, ami az 
édesanyjával történik, hall bennünket, fényt érzékel, érzel-
mi változásainkra reagál. 

Ez alkalomból köszöntünk minden kedves várandóst. 
Mélykúti védőnők

Szépkorú
köszöntése

 Varga Józsefné 
90 éves

hasznosítani. A későbbiekben a kormányablak is az 
új épületben kap helyet. Ezt követően az ügyfelek 
számára egyértelmű lesz ügyüket a Járási Hivatal 
intézi vagy a Polgármesteri Hivatal, a közös épület 
használat miatt ez még nem mindig volt egyértel-
mű számukra.

A beruházás célja, hogy az új közel nulla ener-
giaigényű épület üzemeltetési költsége jelentős 
költségmegtakarításként jelentkezzen, valamint a 
Hivatal integrált működésével a munkaszervezés 
és az ügyfelek elégedettsége tovább javuljon.

(Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)


