
Augusztus 20-án Államalapító Szent István királyunkat is ünnepeljük, 
engedjék meg, hogy megosszak Önökkel egy-két gondolatot.

Van úgy, hogy a kisebb rosszat kell megtenni a nagyobb rossz elkerü-
léséért – és hosszú távon a jó megszületéséért

Szent István királyunk sokat áldozott és sokat tett azért, hogy Magyar-
ország, mint állam beilleszkedjen az európai országok sorába. Áldozott, 
mert két tűz közé került: vagy meghagyja a keresztény ősvallást, amelyet 
Koppányék gyakoroltak, hiszen a pogány szó Szent Pál óta azt jelenti, 
„nem zsidó származású keresztény ember”, vagy elfogadja a római kato-
likus egyház álláspontját, amely igen kemény és ellentmondást nem tűrő 
álláspont volt. István mérlegelt, majd döntött: a kisebb rosszat választotta, 
hogy Magyarország ne szálka, ne állandó ellenpont, ne folyamatos táma-
dásoknak kitett ország legyen, hanem egységes, integrálható, erős állam, 
amely magáénak tudhatja Róma támogatását. 

Szent István azt is tudta, hogy nem elég csupán Magyarország ha-
tárain belül megteremteni egy egységes, vallásilag homogén közeget – 
ennél jóval nagyobb léptékben, a Kárpát-medence teljes területében kell 
gondolkodnia. Államalapító királyunk pontosan tudta, milyen értékeket 
adhat a magyar gazdasághoz és kultúrához a más népekkel való együtt-
működés. Ahogy fogalmazott, „az egynyelvű és egyszokású ország gyen-
ge és esendő”. Ugyanakkor azt is szem előtt tartotta, hogy az egységes 
vallás (és az ezen keresztül terjeszthető írásbeliség, műveltség és kultúra) 
kulcsfontosságú uralkodása erősségének megőrzéséhez. Rengeteget tett 
tehát azért, hogy szellemi központokat hozzon létre az apátságokban és 
kolostorokban, ahol iskolákat működtetett, amelyekben a szerzetesek az 

európai keresztény kultúrára oktatták a diákokat, kinevelve így egy olyan 
igen művelt réteget, akik közül az uralkodó és a vármegyék legfőbb elöl-
járói, tisztségviselői kerültek ki. 

Kedves Mélykútiak!
Szent István legfontosabb gondolatai és céljai ma éppúgy érvényesek, 

mint ezer évvel ezelőtt!
Egységes Európa. Európai Unió. Mára ez a két fogalom egyre inkább 

negatív, mint pozitív érzést vált ki belőlünk. Hogy a történelem ismétli 
magát, az régen felismert igazság. Mert ma épp az a dolgunk, mint annak 
idején Szent Istvánnak: egységesíteni az országot, közös nevezőre hozni 
a magyarokat, megőrizni függetlenségünket és így kiállni értékeinkért, 
miközben szem előtt tartjuk azt is, hogy európai uniós tagságunktól nem 
kívánunk megválni, viszont azt sem szeretnénk, hogy az EU vezetése to-
vábbra is ilyen mértékben erőltesse ránk akaratát. Ahhoz, hogy viszonylag 
szuverén állam maradhassunk, ne pedig egy nagy globalizációmániás 
massza része legyünk, óriási erő kell. Az erőt pedig meríteni kell valahon-
nan, többek között a múlt jó példáiból, jelen esetben Szent Istvántól.

Sokszor kellett és kell ma is Szent Istvánéhoz hasonló döntéseket meg-
hozni. Éppen ebben áll az állami vezetők felelőssége: hogy felismerik-e, 
mikor mennyit szabad és kell feláldozni, mikor mi a kisebb és a nagyobb 
rossz, minek mi lesz a következménye hosszú távon, és hogyan szolgálják 
a legigazabb módon a hazájukat és a népet, azokat, akik rájuk vannak 
bízva.  Szent István képes volt arra, amire nagyon sok vezető nem: olyan 
államot hozott létre, amely egységes, erős és ütőképes lett. Az erőnek 
azonban volt egy másik forrása is, jelesül az, hogy a legenda szerint Szent 
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Miután 2008-ban könyvet írtam Szvetnik Joachimról, ezért igen nagy 
gondban voltam, hogy ezúttal mit írjak róla? Hiszen már minden lényegeset 
elmondtam vele kapcsolatban. Ezért úgy döntöttem, hogy ez alkalommal 
írjanak róla mások. Egy profi  és egy amatőr. Heltai Nándor a Petőfi  Népe 
című napilap munkatársa volt, aki Szvetnik Joachimmal interjút készíthetett. 
Gelencsér Viktória, a mélykúti, Szvetnik Joachim nevét viselő általános iskola 
tanulójaként kereste és találta meg a művész kihűlő félben lévő nyomait 
másfél évtizeddel halála után. 

Dr. Rauzs József

ELTAI NÁNDOR:
A RESTAURÁTOR
Ma is fölvidulnak az idősebb mélykútiak és környékbeliek, ha Szvetnik 

Joachim nevét hallják. Hajdani mulatságok öröme fényezi tekintetüket. Kis 
zenekarával legalább ezer lakodalomban muzsikált. Megszámlálhatatlan 
szüreti bálon, farsangi vigasságon billegtette tangóharmonikáját, fújta a kla-
rinétot. Évtizedek távolából is hallják citerájának összetéveszthetetlen hang-
ját. Szinte minden hangszer engedelmesen szolgálta. Ha van őstehetség, 
akkor a felvidéki faragómolnár ősök már bácskai illetőségű leszármazottjára 
illik ez a meghatározás. Remekelt a leventezenekarban, még a kisszállási 
hercegnő is kíváncsi volt játékára. Meghallgatta Kodály Zoltán és Vásárhelyi 
Zoltán. Erősen bíztatták, de hiányzó érettségije miatt nem vették föl a főis-
kolára. Bizonyára jó zenész lett volna, de restaurátorként a legkiválóbbak 
között tartják számon.

- Az áldott Horváth Lajos tanító úr – sohasem bántott kézzel, pálcával – 
fi gyelt föl fúró-faragó hajlamomra. Amikor az aranyvonat járta az országot, 
magam is kifaragtam a koronát, nem is sejtve, hogy valamikor szerepem 
lesz azonosításában. Portrékat készítettem cseresznyemagból. Tanulni akar-
tam. Hiányos iskolai végzettségem ellenére fölvettek az Iparművészeti Fő-

iskolára. Keményen megdolgoztam a diplomáért. Felsőfokú tanulmányaim 
közben esti gimnáziumba is jártam.

Munkahelyén, az Iparművészeti Múzeum biztosítóberendezésekkel, rá-
csokkal védett restaurátorműhelyében beszélgetünk. A páncélszekrényben 
gyógyító tudományára váró műkincsek, többnyire a második világháborúban 
megsérült ötvöstárgyak lapulnak.

- Tudtommal Mihalik Sándor professzor, a magyar ötvösség jeles tudósa 
fi gyelt föl különleges adottságaira, találékonyságára, formaérzékére.

- Így igaz. Sokat köszönhetek neki, sokat tanultam tőle, akárcsak Borsos 
Miklóstól és Dobrovits Aladártól. Gyönyörű feladatokat kaptam, amióta ennek 
a műhelynek a vezetésével megbíztak.

- Napestig beszélgethetnénk az itt újjászületett tárgyakról, a bravúros 
megoldásokról, de olvasóinkat bizonyára a Szent Koronával összefüggő 
amerikai küldetése érdekli elsősorban.

- Vidéken voltam, amikor a fővárosba rendeltek. Éreztem: a Koronával 
kapcsolatos ügyben. Tudták rólam, hogy hosszú ideje tanulmányoztam a 
még itthon készített fényképét, a nemzeti ereklyével kapcsolatos irodalmat. 
Indulás előtt a lelkemre kötötték: senkinek egy szót sem. Némely nyugati, 
reakciós emigráns körök veszettül tiltakoznának a Korona hazahozatalának 
a gondolata ellen is. Az azonosítás Kovács Éva művészettörténészre és rám 
várt. Párizson át repültünk Washingtonba. A követségen csak a nagykövet és 
egy munkatársa tudott utazásunk céljáról. Velünk is csak éjfélkor közölték 
teendőinket. Sohasem hallottam azelőtt Fort Knox nevét, sejtelmem sem 
volt arról, hogy ott őrzik az USA aranytartalékát. A Korona hollétéről végképp 
nem tudtam.

- Gondolom nem volt könnyű a bejutás.
- Minket természetesen vártak. Velünk tartott az Egyesült Államok pénz-

verdéjének az igazgatója, nélküle senki sem léphet a föld alatti termekbe. 
Bámulatos technikai vívmányok teszik lehetővé, hogy egy madár sem repül-
het el a kis létszámú őrség tudta nélkül az erőd fölött. Az állítólag atombiztos 
kincstár vezetője mindig közvetlen összeköttetésben van az elnöki hivatallal.

- Mi volt az Ön feladata?
- Az engedélyezett rövid idő alatt Kovács Évával meg kellett állapítanunk: 

valóban a magyar Szent Koronát őrzik-e Fort Knoxban és azt, hogy szállít-
ható állapotban van-e nemzeti ereklyénk. Az őrök is meglepődtek, amikor 
az egyik helyiségben fölnyitották a Koronát tartalmazó vasládát. Álmukban 
sem gondolták, hogy a magyar Szent Korona is ott van. Természetesen fölké-
szülve vettem szemügyre a zöld lepel eltávolításával föltáruló remekművet. 
Tudtam, hogy hol kell keresni a minden kétséget eloszlató bizonyítékokat. 
Azonnal láttam egy korábbi javítás csak szakembernek föltűnő nyomát. 
Miután küldöttségünk kinyilvánította: valóban ez a szemünk elől 1945-ben 
eltűnt relikvia, engedélyezték alaposabb tanulmányozását.

Mélykút Községért Díj 1993
SZVETNIK JOACHIM

 „Ötvösművészi munkásságáért.” Posztumusz kitüntetés

István halálos ágyán Szűz Mária kegyelmébe ajánlotta az országot és a 
Szent Koronát, azért, hogy az utána jövő uralkodók a mennyei „szerződés” 
erejéből mindig helyes döntéseket hozzanak. Ekkor jött létre a Regnum 
Marianum, azaz Mária országa, amely közjogilag a mai napig érvényes, 
azt soha meg nem semmisítették.

Ám Szent István élete, uralkodása és tettei nem csupán a vezetők, de 
minden egyes magyar ember előtt példaként állhatnak. Megtanulhatjuk 
belőle, hogy tanulhatunk másoktól, de meg kell őriznünk és tovább kell 
adnunk azt, ami a miénk – örökségünket, hagyományainkat, értékrendün-
ket, kultúránkat, gondolkodásmódunkat. Hogy felelősséget kell vállalnunk 
egymásért, és ha kell, kitartóan küzdenünk kell magunkért, mint magyar-
ságért, mert enélkül fennmaradásunk kétséges. Hogy időnként vállalnunk 

kell áldozatokat, s nem szabad teret adnunk az önző, csak az egyéni 
érdekeket a középpontba helyező értékrendnek. 

Szent István intelmei több mint ezer éve velünk vannak, és utat mu-
tatnak. Értékeljük, kövessük és tanuljunk belőlük, s jusson eszünkbe szent 
királyunk mondata: „Küldd el, Uram, a bölcsességet a te nagyvoltodnak 
székétől, hogy velem légyen és velem munkálkodjék, hogy tudjam, mi 
légyen kedves nálad minden időben.”

Tisztelettel és Szeretettel várom Önöket Augusztus 20-án 10 
órakor a Központi Parkban tartandó Városi Ünnepségre. 

Ünnepeljünk Együtt!
Kovács Tamás polgármester
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- Mikor, honnan került az önálló ma-
gyar államiság évszázados jelképe a ten-
gerentúlra?

- Az országpusztító Szálasi paran-
csára valószínűleg 1945. március 28-
án szállították Ausztriába egy ponyvás 
Hangya teherautón. Május 6-án Salzburg 
közelében egy benzineshordóban elásták. 
Az eredeti vasládában – ennek kulcsait 
Gömbös százados elrejtette – csak a ko-
ronázási kard maradt. Az amerikai tiszttel 
persze keresték a koronát. Végül a koro-
naőrzéssel megbízott ezredes elárulta, 
hogy hová rejtették az elrabolt ereklyéket. 

1945 nyarán piszkosan került elő – mint ez Ruffy Péter szép könyvében is 
olvasható – a Korona, a jogar és az országalma. Előbb az amerikai had-
sereg európai főhadiszállásán őrizték, majd Amerikába szállították jogos 
tulajdonunkat. 1977. december 16-án jelent meg a magyar-amerikai közös 
közlemény a Korona visszaadásáról.

- Milyen állapotban találták nemzeti kincsünket?
 - Meglepően jó állapotban. Leírhatatlan érzés volt, amikor – az enge-

délyezett helyen – megérinthettem a Koronát. Mindössze 2-3 gyöngy lazult 
meg a hányattatásban.

- Meghívták a hivatalos parlamenti ünnepségre?
- Tagja voltam a bizottságnak. Én helyeztem el a Koronát a kijelölt dísz-

helyre.
- Mivel foglakozik mostanában?
- Sajnos, betegségem erősen megkínzott. Többször műtöttek. Le kellett 

mondanom megtisztelő és anyagilag is előnyös nyugati megbízatásokat 
is. Nagyon-nagyon szeretném befejezni a híres Losonczy kancsó és tál 
restaurálását. Értéke szinte felbecsülhetetlen, a munka nehézségei szinte 
elmondhatatlanok. Megmutatom.

Megrokkantan, az óvóhelyre becsapódó bomba légnyomásától össze-
vissza hajlítgatva is csodálatos ötvösművészetünk leghíresebb remeke. Az 
1548-ban, Képíró Ferenc mester műhelyében készült boroskancsót gótikus 
ízlésű levélkoszorú díszíti. Különböző állatok serege pompázik a műtárgyon. 
A kiöntő cső – például – egy négylábú sárkány, amelynek pikkelyes testéből 
két szárny tapad a kancsóra, alsó karmai fölött egy hidegen vörösre zomán-
cozott apró rák, karmában Losonczy-címer. Mögötte almát falatozó mókus, 
nyakán és orrán béka és légy ül… Nem sokáig örülhetett egykori tulajdonosa, 
I. Ferenc Ferdinánd főpohárnokmestere az egy méter magas, drágakövekkel 
ékesített kancsónak, és a 80 centiméter átmérőjű dísztálnak, mert felesége, 
Báthori Klára az udvari íródeákkal – szeretőjével – közösen meggyilkolta. Az 
Esterházyak birtokába került nemzeti kincsünk Buda ostromakor kapott – so-
káig helyrehozhatatlannak vélt – sebeket. Szvetnik Joachimra merték rábízni 
illetékes vezetőink a restaurálását.

- Sok sikert, jó egészséget kívánok a megbízatáshoz és búcsúzóul azt 
kérdem, hogy hazalátogathat-e időnként szülőfalujába.

- Amikor csak tehetem, sietek haza. Jó barátaim élnek ott, és egy kis 
műhelyt is berendeztem magamnak. Mindig felfrissülve, jobb erőben térek 
vissza a fővárosba. Ma is mélykútinak érzem magam. 

(Petőfi Népe 1984. október 3.)

GELENCSÉR VIKTÓRIA:
RÖVID TÖRTÉNETEK SZVETNIK JOACHIMRÓL
Iskolánk névadója Szvetnik Joachim, Mélykút híres szülötte. Ha az iskola 

tanulóitól megkérdeznék, ki volt Szvetnik Joachim, valószínűleg ezt válaszol-
nák: egy ötvös-restaurátor, aki a koronát hazahozta az Egyesült Államokból. 
Ez így igaz, de a névadónkról sokkal többet érdemes tudni, mert Szvetnik 
Joachim nagyon színes és sokoldalú személyiség volt. Ezt azok a történetek 
is bizonyítják, amit ismerősei meséltek róla. 

Névadónkról az iskolán kívül először a nagymamámtól, Kauz Sándornétól 
hallottam. Sajnos, ő már nem él, de a történetet, amit elmondott, soha nem 
felejtem el. Ő arról a szép, romantikus szokásról mesélt, ami a 40-es, ill. 50-
es években még hagyomány volt. A bálok (amit akkoriban cécónak neveztek) 
után a fiúk éjjeli zenét vittek a lányoknak. Szvetnik Joachim szinte mindegyik 
összejövetelen részt vett és szívesen hegedült a szerenádoknál. Egyik al-
kalommal a papám is vitt a mamámnak éjjeli zenét. Ha elfogadták, akkor 
gyertyát gyújtottak, ha nem, sötét maradt a szoba. Szvetnik Joachim még 
a tanyákra sem restellt kimenni, amikor hívták. Mindenki nagyon szerette, 
ahogyan játszott a hegedűjén. A mamám még azt is mondta, hogy gyö-
nyörűen énekelt. Szép, tiszta hangja volt. Több hangszeren is játszott, szinte 
mindegyik engedelmeskedett neki, pl.: a citera, a klarinét, a harmonika.

A következőben leírtakat Pásztor Jánosné – Maca néni – mesélte el, ami 
szintén a muzsikálással kapcsolatos. Nekik kocsmájuk volt a jánoshalmi 
úton, ez volt a „Lapa-kocsma”. Itt zenélt rendszeresen Szvetnik Joachim 4 
éven át 1950-ig. A kis zenekarban ő hegedült és énekelt. Rajta kívül volt 
egy nagybőgős, citerán pedig Papucs Gábor bácsi és Gyetvai István játszott. 
A zenészek asztalára minden este egy liter bor, szóda és „stucnis” poharak 
kerültek. Az italt általában a vendégek fizették. Szvetnik Joachim mértékkel 
ugyan, de szerette a bort, viszont sohasem volt duhajkodó ember. Sokszor 
játszották a Mikor én kisgyermek voltam…, a Hosszú a pipám, hol a bőrka-
bát… és a Csak egy liter kadarka kell… kezdetű nótákat. Maca néni elmondta, 
hogy a kis zenekar játszott a Nagy utca sarkán lévő kocsmában is, Szabó 
Mártonnál. Szvetnik Joachimot gyakran hívták disznótorokba és lakodalmak-
ba. Ott volt minden szüreti és farsangi bálban is.

Maca néni elmesélte, hogy az egyik este, amikor már a vendégek el-
mentek, Szvetnik Joachim elmondta a kocsma tulajdonosának (Maca néni 
édesapjának), hogy volt benn a rendőrségen és ott megmutatta, hogy egy 
kétforintost „hamisított”, amire rá volt írva a saját neve és a Mélykút szó. A 
rendőrtől a „hamisításért” kapott egy pofont. Ekkor hívta föl a figyelmet saját 
tehetségére. A következő évben már Budapestre került.

Maca nénit a művész a nyugdíjazása előtt is felkereste, mivel a segítsé-
gét kérte. A nyugdíjat úgy állapították meg – még ma is –, hogy figyelembe 
veszik a munkával eltöltött évek számát. Szvetnik Joachimnak fontos volt az 
a 4 év zenéléssel eltöltött időszak, amikor a kocsmában muzsikált. Maca néni 
ezt igazolni tudta. Szvetnik Joachim betegsége miatt kevés nyugdíjra jogo-
sult és eléggé el volt keseredve. Maca néni végül azt mondta, hogy vélemé-
nye szerint a művész akkor örült volna igazán, ha életében több figyelmet, 
érdeklődést és megbecsülést kapott volna az emberektől. 

A következő történet is Szvetnik Joachim zenei múltjához kapcsolódik, 
amit Drégely Ferenc – Feri bácsi – mesélt el. 1938-ban Töröky Mátyás tanító 
megalapította a levente fúvószenekart, aminek irányítását 1941-ben Berger 
Ferenc (Beregi Vendel zenetanár édesapja) vette át. Feri bácsi 1943-44-
ben volt tagja a fúvószenekarnak, amelyben Szvetnik Joachim is játszott 
„esz-klarinéton”. A jelentkezőknek kis alkalmassági vizsgát kellett tenniük a 
felvételnél, ahol már kitűnt Szvetnik Joachim a rátermettségével, jó zenei 
hallásával. A zenekar tagjai rendszeresen a levente-otthonban gyakoroltak, 
de voltak olyan alkalmak, amikor menetelve is kellett fújni a hangszereket. 
Történt egyszer, hogy a piactéren gyakorolták ezt a nem könnyű feladatot. A 
leventék parancsnoka ekkoriban Rózsa Béla volt, akinek nem igazán tetszett, 
ahogy a zenészek fújták a zenekari számokat és igen mérges lett. Az egész 
zenekart egy napi börtönben való elzárásra ítélte gyenge teljesítményéért. 
Így mind a 26-an a községházán lévő szűk börtönszobában szorongtak a 
büntetés alatt, vagyis „cellatársak” voltak. 

A következő beszélgetés Gyetvai Istvánnéval – Bözsi nénivel, aki 76 éves 
– azért volt számomra nagyon érdekes, mert tőle tudtam meg a Kossuth-
díjas ötvös-restaurátorról a legtöbb nagyon fontos és lényeges „apróságot”, 
emberi dolgot. Bözsi néni ápolta a nagybeteg művészt és ő az, aki gyerek-
korától kezdve folyamatosan kapcsolatban volt vele. A szülei közel laktak 
Szvetnik Joachimékhoz. Barátkoztak és segítették egymást, sokszor együtt 
dolgoztak, pl.: arattak, kukoricát szedtek. Sok időt töltött együtt a két család. 
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A művészről mesélte el a következőket: 
- Szvetnik Joachim felkarján már születésekor látható volt egy anyajegy, 

amely úgy nézett ki, mintha Szent István királyunk ülne egy lovon. Anyai 
nagyapja már ekkor megjósolta, hogy ez a gyerek valamilyen módon talál-
kozik majd a koronával.

- Gyerekkorában is nagyon érdeklődő, kíváncsi és kalandvágyó természe-
tű volt. Történt egyszer, hogy Bözsi néni bátyjával, Fődi Istvánnal az apja da-
rálójából kértek egy biciklit, amivel ki akartak menni az akkori Jugoszláviába, 
Szabadkára „világot látni”.

- Szvetnik Joachim nem csak barack-, cseresznye-, meggymagokba és 
csontokba faragott, hanem az építkezéseknél kidobott gipszdarabokból is 
készített szobrokat, főleg Krisztus-szobrokat. Bözsi néni mutatott is egy ilyen 
szobrocskát.

- Szvetnik Joachimnak remek kézügyessége mellett már serdülőkorában 
megmutatkozott jó technikai érzéke, amire később nagy szüksége is volt. 
Egy-két barátjával együtt „fülhallgatós”, ill. – Bözsi néni szóhasználatával – 
„kristályos” rádiót barkácsolt. Ez akkor a faluban ritkaságnak számított.

- A művész érzékeny és eléggé beteges természetű ember volt, aki 
gyakran került kórházba és szinte folyamatos gyógykezelés alatt állt. Egyik 
tüdőszanatóriumi tartózkodása alatt ismerkedett meg feleségével, akivel 
1957-ben házasodott össze. 17 évig éltek együtt, majd elváltak. Gyermekük 
nem született.

- Szvetnik Joachim nagyon szerette a magyaros ételeket. Kedvence volt 
a csirkepörkölt és a töltött káposzta. Igen-igen kedvelte a túrós ételeket. Bort 
is szívesen ivott, de a vörösbort részesítette előnyben.

- A Kossuth-díjas művész egyszerű, de nagy tekintélynek örvendő ember 
volt. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint a következő történet: Sz. J. mesélte 
Bözsi néninek, hogy az egyik alkalommal Pozsgai Imre sürgősen a minisz-
tériumba hívatta. A restaurátornak nem volt ideje mosakodni és átöltözni, 
így munkaruhában volt kénytelen a minisztériumba menni. A portás nem 
akarta fölengedni az egyszerű, munkaköpenyes alakot. Végül nagy nehezen 
tisztázódott a helyzet. Hanem csak akkor lepődött meg a portán a portás, 
amikor a művész dolgavégeztével kifelé jött a minisztériumból! Az ország 
egyik első embere lekísérte a kijáratig és szívélyesen elköszönt a szakmailag 
nagyra becsült restaurátortól.

- Az orvos életének utolsó éveiben keveset, illetve egyáltalán nem en-
gedte dolgozni. Betegségét viszonylag türelmesen viselte. Bözsi néni ott 
volt mellette: támogatta, ápolta és gondozta a művészt életének utolsó 
szakaszában.

Amit Malustyik János – János bácsi – mesélt Szvetnik Joachimról, az azt 
bizonyítja, hogy a művész a szakmáját tekintve megszállott volt. Hétköznapi 
nyelven azt mondják az ilyen emberre, hogy „munkamániás”. (János bácsi 
is ezt a szót használta.) Ők 1980-ban ismerkedtek meg, amikor a művész 
már itthon, Mélykúton dolgozott az itt kialakított kis műhelyében. Az ötvös-
restaurátornak nagyon fontos volt, hogy valaki fi lmre vegye, hogyan születik 
újjá egy-egy roncsból valamilyen műtárgy. János bácsinak elsősorban ez 
volt a feladata - amit sok fénykép és videofelvétel bizonyít. Természetesen 
a megvalósításban is segített, mint „segédmunkás”. Ezeknek a felvételeknek 
egy részét meg is mutatta – amire futotta az időből. Közben elmondta a 
hozzá fűződő történeteket. Az 1987. október 24-én, az Iparművészeti Mú-
zeumban megnyitott kiállítás néhány darabját – szám szerint 4-et – itthon 
restaurált: egy ékköves kupát, egy fedeles, köves serleget, a szarvserleget és 
egy monstranciát (szentségtartót). Szintén Mélykúton állította helyre Krach 
Ernő tanítványával a budai vár előtt álló Csongor és Tünde szobrot – Ligeti 
Miklós alkotását –, amit bombatalálat ért. János bácsi segédkezett a ráckevei 
Árpád-szobor helyreállításában is. Ő mesélte el azt, hogy sokszor éjszaka 
dolgozott a művész, mert nappal szállt a por és a tüdőbetegsége miatt csak 
ilyenkor tudott tevékenykedni. Amikor egészségi állapota engedte, mindig 
dolgozott. Egy 18. századi szentségtartó roncs állapotát, helyreállítási mun-
káit és az elkészült műkincset videofi lmre vette János bácsi. Ezt a művész 
bemutatta egy alkalommal restaurátorok kb. 60 fős társaságának. Ezen a 

bemutatón legalább 5 perces tapssal éljenezték meg a nagy művészt és 
alkotását. 

Azt, hogy Magyarország legnagyobb restaurátora mennyire szerény em-
ber volt, bizonyítják azok az apró történetek, amelyeket Novok Rostás László 
tanár úr – Laci bácsi – mondott el Szvetnik Joachimról. Ő egy osztállyal 
Joachim alatt járt, így már ismerte gyermekkorában is. A művész gyereknek 
is csendes, jó magaviseletű és barátságos volt. Mindig megmutatta ugyan 
magokba faragott „dolgait” a többieknek, de ezt soha nem dicsekedve, kihí-
vóan tette. Serdülőkorában is jóravaló volt. Később egy év alatt elvégezte a 
középiskolát és így elkezdhette tanulmányait a Képzőművészeti Főiskolán, 
majd az Iparművészeti Főiskolán. Már itt is komoly díjakat nyert pályázato-
kon. Tanulmányai után az Iparművészeti Múzeumban helyezkedett el. Innen 
ment nyugdíjba is. Laci bácsi több alkalommal is felkereste a művészt mun-
kahelyén különböző csoportokkal: diákokkal és történelemtanárok több cso-
portjával, tudniillik Laci bácsi továbbképzést vezetett. Már a megérkezéskor 
a kapuban fogadta őket Szvetnik Joachim. Szívélyesen üdvözölt mindenkit 
és bevezette a csoportot a restaurátorok műhelyébe, ahol nagyon közvetlen 
stílusban számolt be az éppen akkor folyó munkálatokról. Nagyon megbízott 
az emberekben, mert kinyitotta a páncélszekrényt is, ha arra volt szükség 
a magyarázatnál. Tehetségét a csúcsponton kamatoztatta, hiszen őt bízták 
meg a korona hazahozatalával és azonosításával. Nem véletlenül! Szvetnik 
Joachim szakértelme nyomós ok volt. Előtte minden dokumentumot – ami 
a Szent Koronával kapcsolatos – áttanulmányozott, megvizsgált. Így biztos 
lehetett abban, hogy az azonosítás zökkenőmentes lesz. A repülőút előtt 
meggyónt és áldozott. Az Egyesült Államokban minden a terv szerint zajlott 
és nemsokára a korona hazakerült Magyarországra. Laci bácsi szerint a Kos-
suth-díjas ötvös-restaurátor megérdemelten lehet a mai ifj úság példaképe.  

(Önkormányzati Tájékoztató Mélykút, 2004. november 12.)

Elhunytak:
  1.) Tüske Ferenc   élt: 70 évet
  2.) Horváth Józsefné 
       Jegyugya Margit Franciska  élt: 94 évet
  3.) Somogyi Józsefné Gallai Erzsébet élt: 80 évet
  4.) Dora Antalné Gyetvai Juliánna  élt: 73 évet
  5.) Kovács Pálné Szirácki Erzsébet  élt: 75 évet
  6.) Gyovai László Lajos   élt: 65 évet
  7.) Simonyi Mihályné Börcsök Erzsébet élt: 86 évet
  8.) Lukács Mihályné Rác Mária  élt: 89 évet
  9.) Burján Mihály Gyuláné 
       Makai Terézia Mária   élt: 76 évet
10.) Bartalovics László   élt: 46 évet
11.) Kővári Ferencné Kolompár Gizella élt: 61 évet

Házasságot kötöttek:
Júliusban:
Kiss Anna Judit és Karl Richárd

Születések: 
2017. június havi születések:
Orsós Gábor   an.: Orsós Mária
Balogh Gábor   an.: Balogh Alexandra
Kolompár Jázmin  an.: Medgyesi Vivien
Binszki Benett   an.: Lakos Szilvia

Anyakönyvi események
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„Ti is, mint élő kövek, felépültök 
rajta lelki házzá...” 1Pét 2,5

2017. augusztus 19-től kezdve templo-
munk felszentelésének 250. évfordulójára 
készülünk. A magam és az Egyházközség 
nevében is mondhatom, megható, hihetet-
len és erőn felüli volt a mélykúti emberek 
adakozása a templomtető, templompark 
felújításával kapcsolatban. Ezúton szeret-
ném még egyszer szívből megköszönni 
mindenki adományát a legkisebbtől a leg-
nagyobbig. Hátra van még a templombelső 
felújítása, amit szeptemberben kezdünk 
el. 

Ha már sikerül ilyen széppé tenni templomunkat, akkor ne hagyjuk 
üresen! Ezért szeretnénk embereket „gyűjteni”, visszahívni, segíteni 
hívni, hogy újból rátaláljanak Istenre és embertársaikra. 

Lehet, hogy meg nem értést, megbántást, sérülést kaptunk az 
Egyháztól, templomba járó testvérünktől, valamelyik paptól, vagy 
épp a jelenlegi plébánostól. Ezúton kérem a testvérek bocsánatát a 
magam hibáiért és elődjeim hibáiért is. De merjük kérni Istent, hogy 
gyógyítsa be sebeinket. Legyen bátorságunk rendezni kapcsolatainkat 
személyes beszélgetés által, vagy egy őszinte imádság által a temp-
lomban, ha már nem él a másik. Nézzünk túl az egyház emberi arcán 
és lássuk meg benne a bennünket szerető Isten arcát. Ő hív bennünket 
az imádságra, bátorít és erősít a szentségek által. Jelen van köztünk 
a templomainkban.

Próbáljuk meg és kérjük Isten kegyelmét és segítségét, hogy ne 
csak a fizikai templomot újítsuk fel, hanem lelkünk templomát is. Ezért 
választottuk jelmondatként Péter apostol első leveléből: „Ti is, mint élő 
kövek, felépültök rajta lelki házzá…” (1Pét 2,5). Tudjuk megköszönni 
az előttünk lévő nemzedéknek, hogy felépítették templomunkat. 
Megőrizték és átadták hitüket, meghívtak bennünket is az Egyház 
közösségébe. Ahogy a templom is kőről kőre épül, úgy az egyház-
község is emberről emberre épül a hit átadása révén. Minden egyes 
tagja fontos. A megújulás azt jelenti, hogy észrevesszük egymást és 
a bennünket összekötő Istent.

Amit már most köszönök, hogy olyan sokan vállalták a kilenced 
végzését a mélykúti Egyházközségek lelki megújulásáért. Az ima 
megtanít arra, hogy alázatos legyek Isten felé, hisz mindent tőle 
kapok. És arra is megtanít, hogy minden embernek szüksége van a 
másikra, aki őt odaviszi Isten elé, amikor bajban van. Minél többen 
tudunk és akarunk ezért imádkozni, annál nagyobb lesz Isten áldása 
rajtunk. Ezért hívunk mindenkit a kilenced imádkozásra. Az imádkozás 
feltétele: keress egy társat magadnak az ismerősök, barátok, szom-
szédok között. De a legjobb, ha a családdal együtt imádkozol. A nap 
bármely időpontjában lehet a kilencedet végezni. Az imádkozásra a 
plébánián lehet jelentkezni és itt lehet az imafüzetet átvenni.

A lelki megújulás jegyében szeretnénk sok-sok programmal szol-
gálni a testvérek felé. A lélek minden szépre és jóra érzékeny. Ezért 
programjaink is sokszínűek lesznek, amit majd a későbbiekben ponto-
sítunk és részletezünk. 

Első lépésben azt szeretnénk látni, tudni, kinek milyen élmé-1. 
nye van a templomunkkal kapcsolatban. Pályázatot hirdetünk 
a következő kategóriákban:
Rajz, grafika, akvarell a templomról2. 
Fénykép, diakép, ppt, mozgókép a templomról és templomi 3. 
ünnepeinkről
Templomunk makettjének elkészítése bármilyen anyagból4. 

Irodalmi: Az én templomom címmel vers, novella, személyes 5. 
történet, ének.

Két kategóriában díjazunk: 
  Gyermekek: alsós 0-10, felsős 10-18
Felnőtt
Az első három legjobb munkát díjazzuk
Beadási idő: 2018. március 18. vasárnap
Beadás módja: jeligével ellátott boríték benne a pályázó neve, 

címe, telefonos elérhetősége, gyermekeknél életkor
Eredményhirdetés: 2018. április 1. Húsvétvasárnap
A pályamunkák kiállítása a Csorba Házban és a Szent Tamás Ka-

tolikus Általános Iskolában lesz.
Szeretnék minél több pályamunkát látni! Ne könnyítsék meg a 

munkánkat, adjanak be minél több pályaművet!

A templom felszentelésének 250 éves ünnepség sorozatát 2017. 
augusztus 19-én szombat este 18 órakor kezdődő ünnepi szentmi-
sével indítjuk el, melyet a mélykúti származású Binszki József bajai 
plébános atya mutat be 
25 éves szentelési évfor-
dulója alkalmából.

Az ígéret szép szó, ha 
megtartják úgy jó!

Kedves apukák, várunk 
benneteket a gyermekkel 
együtt 2017. augusztus 
17-én 18 órára a Lovas 
pályára, ahol egy kis fizi-
kai és szellemi próbatétel 
után birkapörkölttel ven-
dégelünk meg mindenkit, 
öreget és fiatalt is. Ha az 
időjárás, illetve a hatóság 
engedi, a tábortűz gyújtás 
után nótaest következik.

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

jánoshalmi 
rendôrŐrs

indokolt esetekben 
az alábbi 

telefonszámon hívható 
éjjel-nappal: 

06-20/539-6499
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Ágoston Anna 3. b

Gömöri Csenge 1. b

Földi Botond 3. a

Bényi Fanni 3. b Besír Hanna 3. b

Dezső-Kovács Edmond 2. a

Kanta Viktor 3. bGömöri Dorián 7. b 

Bogdán Martin 2. b Csíkos Mónika 6. a

Erki Liliána Lara 5. b Ézsiás Péter 5. b

Kiss Dalma 4. b

Dora Máté 2. b

Kátai Dániel 1. a

Kiss Karina 3. b

Kovács Nóra 1. bKovács Eszter 2. b

Klem Balázs 3. b

Kovács Réka 1. b

Klem Balázs 7. b

Kovács Zsóka 2. a Kristóf Zóra 2. a

Kovács Ádám 5. b Kovács Anna  2. b

Kitűnő tanulóink, akikre büszkék vagyunk
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Nagyváradi Dorka 2. b

Simonyi Emma Szilvia 3. b

Maczkó Rebeka 5. b

Papp Bálint 1. a

Szakos Csongor 1. b

Maczkó Ábel 1. bLáncz Dominika 8. b.

Orsós Emese 1. a

Szabó Levente 5. b

Nagy Patrik 3. b.Mikó Zsófi a 5. b

Maráczi Marcell 5. b

Rudics Réka 3. a

Molnár Zsófi a 1. a.Mikó Milán 3. a

Magyar Emese 1. b

Racsmán Boglárka Berill 2. b

Sztanyik Brigitta 8 b

Veverka Csaba 1. b

Sztanyik Eszter 5. a

Viszmeg Ninetta Judit 4. b

Tasi Hédi 1. a

Torma Dávid 4. b Torma Tamara 6. b
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Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata – 2017.
Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség 

előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 
(továbbiakban: Ebktv.) 31. § (1) bekezdése ki-
mondja, hogy a város önkormányzata ötévente 
öt évre szóló helyi esélyegyenlőségi programot 
fogad el. A helyi esélyegyenlőségi program két 
részből áll: 

a.) a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok 
– különös tekintettel a nők, a mélyszegénység-
ben élők, romák, a fogyatékkal élő személyek, 
valamint a gyermekek és idősek csoportjára – 
oktatási, lakhatási, foglalkoztatási, egészségügyi 
és szociális helyzetéről készített helyzetelem-
zésből, valamint 

b.) a helyzetelemzés során feltárt problémák 
komplex kezelése érdekében szükséges intézke-
déseket tartalmazó intézkedési tervből.  

Az Ebktv. 31. § (3) szerint a helyi esélyegyenlő-
ségi program elkészítése során kiemelt figyelmet 
kell fordítani

a) az egyenlő bánásmód, az esélyegyenlőség 
és a társadalmi felzárkózás követelményének 
érvényesülését segítő intézkedésekre,

b) az oktatás és a képzés területén a jogelle-
nes elkülönítés megelőzésére, illetve az azzal 
szembeni fellépésre, továbbá az egyenlő esélyű 
hozzáférés biztosításához szükséges intézkedé-
sekre,

c) a közszolgáltatásokhoz, valamint az egész-

ségügyi szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű 
hozzáférés biztosításához szükséges intézkedé-
sekre,

d) olyan intézkedésekre, amelyek csökkentik a 
hátrányos helyzetűek munkaerő-piaci hátrányait, 
illetve javítják foglalkoztatási esélyeiket.

Az Ebktv. 31. § (6) bekezdése szerint a tele-
pülési önkormányzat az államháztartás alrend-
szereiből, az európai uniós forrásokból, illetve a 
nemzetközi megállapodás alapján finanszírozott 
egyéb programokból származó, egyedi döntés 
alapján nyújtott, pályázati úton odaítélt támo-
gatásban 2013. július 1. napjától csak akkor 
részesülhet, ha az e törvény rendelkezéseinek 
megfelelő, hatályos helyi esélyegyenlőségi prog-
rammal rendelkezik. 

A helyi esélyegyenlőségi program időarányos 
megvalósulását, illetve a dokumentumban meg-
határozott helyzet esetleges megváltozását két-
évente át kell tekinteni, az áttekintés alapján 
szükség esetén a helyi esélyegyenlőségi prog-
ramot felül kell vizsgálni, illetve a helyzetelem-
zést és az intézkedési tervet az új helyzetnek 
megfelelően kell módosítani. Mélykút Város Ön-
kormányzat Képviselő-testülete fenti kötelezett-
ségeinek eleget téve 111/2013.(VI.25.)Kt. számú 
határozatával elfogadta, majd 119/2015.(VI.30.)
Kt. számú határozatával felülvizsgálta „Mély-
kút Város Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi 

Program 2013-2018.” (továbbiakban: HEP) című 
dokumentumot. A dokumentum felülvizsgálata 
az idei évben ismét esedékessé vált, ezért ismét 
elkészítettük annak felülvizsgálatát. A felülvizs-
gálat előkészítésben részt vettek a településen 
dolgozó egészségügyi, gyermekjóléti, köznevelé-
si, közművelődési és szociális szakemberek, vala-
mint a települési roma nemzetiségi önkormány-
zat, akiknek észrevételeit, javaslatait beépítettük 
a dokumentumba. A felülvizsgálat során kiemelt 
figyelmet fordítottunk az alábbiakra:

jogszabályi háttér módosításával eredő  9
változások átvezetése,
stratégiai környezetben történő változások  9
átvezetése,
az Intézkedési Tervben célként kitűzött fel- 9
adatok teljesülésének vizsgálata,
a csak részben megvalósult vagy nem  9
megvalósult intézkedések ütemezésé-
nek módosítása, valamint az esetlegesen 
szükséges új intézkedések vizsgálata.

A Képviselő-testület a felülvizsgálati dokumen-
tációt a 2017. június 27-ei ülésén megtárgyalta 
és azt 94/2017. (VI.27.)Kt. számú határozatával 
elfogadta. A dokumentumot sajnos terjedelmére 
tekintettel nem áll módunkban közölni, az letölt-
hető a www.melykut.hu/önkormányzat/ egyéb 
menüpont alatt.   

Mélykúton az óvodás és iskolás gyermekek 
étkeztetését a GAMESZ Főzőkonyha látja el. Az 
étkezésért térítési díjat kell fizetni a szülőknek, 
kivéve azon gyerekek után, akiknek a törvény 
alapján ingyenesen kell biztosítani az intézményi 
étkeztetését: 

a) a bölcsődei, mini bölcsődei ellátásban vagy 
óvodai nevelésben részesülő gyermek számára, 
ha

- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 
részesül, vagy

- tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan 
családban él, amelyben tartósan beteg vagy fo-
gyatékos gyermeket nevelnek, vagy

- olyan családban él, amelyben három vagy több 
gyermeket nevelnek, vagy

- olyan családban él, amelyben a szülő nyilat-
kozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem 
összege nem haladja meg a kötelező legkisebb 
munkabér (127.500,- Ft) személyi jövedelemadó-
val, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyug-
díjjárulékkal csökkentett összegének 130%-át 
(2017. évben 110.224 Ft-ot) vagy

- nevelésbe vették;
b) az 1–8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai 

oktatásban részt vevő tanuló számára, ha
– rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 

részesül, vagy
– nevelésbe vették;
c) azon a) és b) pont szerinti életkorú, rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyer-
mek számára, akit fogyatékos gyermekek számá-
ra nappali ellátást nyújtó, fogyatékosok nappali 
intézményében helyeztek el;

d) az 1–8. évfolyamon felül nappali rendszerű 
iskolai oktatásban részt vevő tanuló számára, ha 
– nevelésbe vették, vagy – utógondozói ellátásban 
részesül.

Az alábbiakban felsorolt gyermekek jogosultak 
az intézményi térítési díj 50 %-os normatív ked-
vezménnyel való igénybevételére:

a) az 1–8. évfolyamon felül nappali rendszerű is-
kolai oktatásban részt vevő tanuló, ha rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményben részesül;

b) az 1–8. és az azon felüli évfolyamon nappali 
rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló, ha 
olyan családban él, amelyben három vagy több 
gyermeket nevelnek,

c) a bölcsődei. mini bölcsődei ellátásban vagy 
óvodai nevelésben részesülő illetve az 1–8. évfo-

lyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban 
részt vevő tartósan beteg vagy fogyatékos 
gyermek, feltéve, hogy a fentiekben ismerte-
tettek alapján a gyermek nem részesül ingye-
nes intézményi gyermekétkeztetésben.

Az igényléshez szükséges nyomtatványok:
az óvodai nevelés esetén az ingye- 9

nes étkezés megállapítása iránti nyilatko-
zat, melyet az óvodában lehet kérni, illet-
ve ott benyújtani;

iskolai nevelés esetén: a rendszeres  9
gyermekvédelmi kedvezményre való jo-
gosultságot megállapító határozat má-
solata, vagy a magasabb összegű családi 
pótlék megállapításáról szóló határozat 
másolata. Tartós betegség esetén a szak-
orvosi igazolás is szükséges.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményekről 
szóló határozatot attól a naptól áll módunkban 
figyelembe venni, amelyik nappal azt irodánk ren-
delkezésére bocsátják az ügyfelek. A határozatok 
lejáratát az igénylőnek kell követni, az érvényes-
ségi időn túli étkeztetésért térítési díjat kell fizetni. 
Kérjük, hogy a tanév közben felülvizsgált új hatá-
rozatokat minél hamarabb juttassák el a GAMESZ 
irodába (Mélykút, Petőfi tér 1.), hiszen csak onnan-
tól vonatkozik a gyermekre az ingyenesség felté-
tele. Aki szeptember 01-től igényli gyermekének 

Gyermekétkeztetéssel kapcsolatos tudnivalók!
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Az internet használata során számos személyes adatot 
és egyéb információt osztunk meg magunkról, sokszor nem 

is tudva róla. Az online jelenlét ún. digitális lábnyomot hoz létre, amely 
tartalmazhat személyre vonatkozó adatokat, képeket, internet használati 
szokásokra, érdeklődési körre vonatkozó adatokat, egyéb, például pénzügyi 
adatokat. Ezek egy része ún. aktív nyom, amelyeket a felhasználó maga 
oszt meg. Másik részük passzív nyom, amelyek gyűjtése a felhasználó aktív 
közreműködése nélkül történik (pl.: látogatott oldalak naplózása). Ezekhez az 
információkhoz való hozzáférés komoly veszélyeket rejt magában.

GONDOLJA ÁT, MIELŐTT MEGOSZTJA! 
1. teljes születési dátum 6. nyaralási terv 
2. lakcím 7.  olyan információk, amelyeket nem 

osztana meg családjával, munka-
társaival vagy a szomszédjaival 

3. telefonszám 8.  munkájával kapcsolatos aktuali-
tások

4.  családi állapot és családi kap-
csolatok 

9.  másról készített fotók az adott 
személy beleegyezése nélkül

5. aktuális tartózkodási hely 

FÉNYKÉPEK A NETEN 
Egy fénykép online megosztása témától függetlenül már önmagában is 

kérdéses lehet. A témán kívül azonban a kép tartalmazhat olyan informá-
ciókat, amiket már nem biztos, hogy szeretnénk megosztani. A háttér vagy 
a környezet is árulkodó lehet a személyünkkel kapcsolatban és hasznos 
információkat szolgáltathat a rossz szándékú emberek számára. A digitális 
fényképezőgépek (és így a mobiltelefonok is) számos információt tárolnak el 
az általuk készített képfájlokban. Például: 

a kép készítésének dátumát és időpontját;  9
a fényképezőgép vagy telefon típusát, a gyártójának nevét;  9
a kép készítésének földrajzi helyét (a GPS-szel felszerelt készü- 9
lékeken). Ezek szintén olyan információk, amelyek megosztása kocká-
zatot jelenthet.

KOCKÁZATOK 
Az így összegyűjtött adatok alapján következtetni lehet a személy visel-

kedésére, a szokásaira. Hosszabb időn keresztül történő adatgyűjtéssel az 
érintett élettörténete is megrajzolható. Személyiséglopás: a megosztott 
személyes adatok és információk birtokában bűnözők magukat a sértettnek 
adhatják ki és ezzel visszaélhetnek. A megosztott képek zaklatás, gúnyolódás 
célpontjává tehetik a felhasználót.

MEGOSZTÁS A KÖZÖSSÉGI OLDALAKON 
1.  Ne legyen nyilvános a profilja: a személyes adatait, a megosztott tar-

talmakat csak az ismerősei láthassák! 
2.  Csoportosítsa ismerőseit és ezáltal korlátozza, hogy ki mit láthat a 

profiljából! 
3.  Állítsa be, hogy kizárólag a jóváhagyása után jelölhessék meg egy 

posztban vagy fényképen! 
4.  Korlátozza az idővonala láthatóságát és azt, hogy ki tehet közzé tar-

talmat rajta! 
5. Ismerősei körét idegenek ne láthassák! 
6.  Egyéb oldalra vagy alkalmazásba közösségi profiljával történő be-

jelentkezés során ellenőrizze, hogy az oldal vagy alkalmazás milyen 

személyes adatához fér hozzá. Ezt az adatvédelmi beállításokban 
ellenőrizheti. 

Az internet nem felejt. Ami egyszer felkerül, az ott is marad. A 
megosztott információ felhasználását nem lehet kontrollálni 

www.police.hu

A közigazgatási bürokráciacsökkentés folytatásaként 2017. július 
1-jétől a Kormányablak ügyköreiben a következő főbb változások léptek 
életbe

Bármely járási hivatalnál intézhető: 
1. A lakcímbejelentés országos illetékességgel bármely járási hivatal-

nál teljesíthető, ugyanakkor a jegyző illetékességi köre változatlanul marad. 
2. A külföldön élő magyar állampolgár magyarországi tartózkodási he-

lyét valamint a magyarországi letelepedés szándékával külföldről hazatérő 
magyar állampolgár lakcímét az eddigi bejelentési lehetőségek mellett (pl. 
webes ügysegéd) bármely járási hivatalnál bejelentheti.

3. Az ország területére kiterjedő illetékességgel a járási hivatal hatáskö-
rébe tartozik, azaz bármely járási hivatalnál kérhető:

- a „P” és „Z” jelű ideiglenes rendszámtábla kiadása,
- a külön jogszabályban meghatározott közúti közlekedési szolgáltatást 

végző járműre a sárga vagy világoszöld színű rendszámtábla kiadása, vala-
mint ezen járművek üzemeltetési jellegével, annak változásával, üzemben-
tartói és tulajdonjogának változásával kapcsolatos feladatok ellátása

Rövidebb az eljárás ideje:  
1. Az elveszett, eltulajdonított, megsemmisült törzskönyv pótlásakor nem 

kell megvárni a sorszámának a Hivatalos Értesítőben való közzétételét és a 
közzétételt követő napot sem, a törzskönyv azonnal pótolható. 

2. Abban az esetben, ha tulajdonjog változás nyilvántartásba vételét 
megelőzően veszett el, semmisült meg, vagy tulajdonították el a jármű 
törzskönyvét, csak a közzétételét kell megvárni, azt követően a tulajdonjog 
változás nyilvántartásba vehető. Tehát a korábbiakkal ellentétben a közzé-
tételt követően a 15 napot már nem kell megvárni.

(Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)

A SZEMÉLYES ADATOK ÉS A MAGÁNSZFÉRA VÉDELME

az étkeztetést, az legkésőbb augusztus 29-éig 
jelezze Tokodi Zsuzsannánál a GAMESZ irodában, 
vagy a 77/560-115–ös telefonszámon. Az óvodás 

gyermekek esetében elég az óvodában feliratkoz-
ni. Az év közbeni hiányzás miatti lemondásokat is 
ezeken az elérhetőségeken kérnénk jelezni.

Sántáné Czékus Tímea
GAMESZ igazgató

Ismét fogathajtó verseny Mélykúton – 
Felső-Bácska Kupa és Bács-Tak Kupa

Sok szeretettel várjuk az érdeklődőket 2017. szeptember 17-én 
vasárnap megrendezendő fogathajtó versenyünkre, ahol kettes 

fogatok fognak akadályhajtásban megmérkőzni.
Helyszín: Mélykúti Lovaspálya
Menetrend:
Felső-Bácska Kupa 10:00 órától
Bács-Tak Kupa 13:00 órától 

A jó hangulat és izgalom garantált!         Mélykúti Lovasegyesület
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Az utóbbi években egyre több alkalommal tapasztalható rend-
kívüli, gyakran hosszantartó meleg időjárás hazánkban.

Néhány tanács a meleg okozta panaszok, illetve a hőhullám 
okozta kellemetlenségek megelőzésére.

A hőséget nehezebben viselik el a csecsemők, a kisgyermekek, az  9
idősek, a fogyatékosok, a szívbetegek, a magas vérnyomásban 
szenvedők. Fontos, hogy rosszullétük esetén azonnal forduljanak 
orvoshoz!
Kánikulai napokon - ha tehetik - a különösen a dél körüli, kora  9
délutáni órákat töltsék otthon, besötétített szobában, viszonylag 
hűvösben.
Nagy melegben zuhanyozzanak langyos vagy hideg vízzel akár  9
naponta többször is.
Széles karimájú kalappal, napszemüveggel védjék magukat a nap,  9
égető erejétől.
Bőrtípusuknak megfelelő fényvédő krémmel kenjék be bőrüket. 9
Forró nyári napokon az idősebbek ne a legmelegebb órákra idő- 9
zítsék a bevásárlást!
Könnyű, világos színű, bő szabású, pamut alapanyagú ruhát hord- 9
janak a forró napokon!
Idősek se viseljenek ilyenkor sötét színű, fekete ruhát, fejkendőt! 9
Lehetőleg éjjel szellőztessenek. 9
Használjanak ventillátort, vagy napi 1-2 órát töltsenek klimatizált  9
helyiségben.
Sose hagyják gyermeküket, állatokat (kutyát) zárt, szellőzés nél- 9
küli parkoló autóban!
A csecsemőket, kisgyermekeket árnyékban levegőztessék! 9

Ha mindenképpen szabadban kell tartózkodniuk a kánikula 
időszakában, akkor javasoljuk a következők betartását.

A szabadlevegőn való tartózkodást a kora reggeli (6-10 óráig) és  9
esti órákra (18-22 óráig) korlátozzák.

Napközben árnyékos helyen próbáljanak pihenni. 9
Ha túl sokáig tartózkodtak szabadban, akkor – lehetőség szerint  9
– legalább 1-2 órát töltsenek légkondicionált környezetben, míg a 
szervezet lehűl és ismét visszatérhetnek a kánikulába.
Vegyék figyelembe, hogy a meleg és a fizikai munkavégzés fokoz- 9
za az izzadást, a folyadékvesztést! Ennek megfelelően gondos-
kodjanak a megfelelő folyadékpótlásról!

Folyadékpótlás kánikula idején
Az izzadással elvesztett folyadékot, ásványi sókat pótolni kell. 9
Ha elindul otthonról vigyen magával 1 liter vizet! 9
Fogyasszanak vizet, ásványvizet, teát, jót tesz ilyenkor a joghurt,  9
kefir, leves, vagy a paradicsomlé.
Ne fogyasszanak olyan italokat, amelyek sok cukrot, koffeint, vagy  9
alkoholt tartalmaznak, ezek fokozzák a szomjúságérzetet, és még 
több folyadékot vonnak el a szervezettől!

Hasznos tanácsok a kánikula idejére 

Egyházközségünk az idei évben is megrendezte a Csorba-házi esték, 
zenés rendezvénysorozatot a Katolikus Közösségi Ház szabadtéri színpa-
dán. Első alkalommal a budapesti Stika Banda népzenei műsorát láthattuk. 
Második este a bácsalmási RasztAkusztik Trió közreműködött. A harmadik 
estén pedig a Csólyospálosi Tamburás Együttes tagjai adtak nagysikerű 
előadást. A három alkalommal közel háromszáz személy vett részt és 

szórakozhatott az estéken. Ezúton is köszönetünket fejezzük ki Mélykút 
Város Önkormányzatának és több magánszemélynek, hogy támogatta a 
rendezvénysorozat megvalósulását.

Bízunk a jövő évi folytatásban.
Rasztik Tibor

Csorba-házi esték 2017.
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A Kormány a családok, valamint a kis- és közepes vállalkozások 
terheinek további mérséklése érdekében ingyenessé teszi a közmű-
csatlakozásokat, továbbá mérsékli vagy teljesen ingyenessé teszi az 
ide kapcsolódó eljárási díjakat és a korábbinál lényegesen gyorsabb 
munkára kényszeríti a közműveket.

A lakosság terheinek csökkentésével a korábbi támogatások mellé 
egy újabb jelentős segítséget adunk a családoknak az otthonteremté-
séhez, legyen szó új ingatlan építéséről vagy a meglévő átalakításáról, 
valamint megszabadítjuk a kis és közepes vállalkozásokat egy ha-
talmas pénzügyi és bürokratikus tehertől, javítva ezzel is a hazai kkv 
szektor versenyképességét.

A 2017. évi LVII. törvény, valamint az ennek végrehajtását szolgáló 
157/2017. Kormány rendelet rendelkezéseinek túlnyomó része 2017. 
július 1-jén lépett hatályba. 

A főbb változások a következők:

1. Díjmentessé váltak a közmű-csatlakozások meghatáro-
zott fogyasztási mértékig

Díjmentessé vált
- a legfeljebb 4 köbméter/óra névleges teljesítményű fogyasztás-

mérő beszerelése, 
- a legfeljebb 32 Amper névleges teljesítményű fogyasztásmérő 

beszerelése, 
- a 32 mm átmérőjű ivóvíz vezeték és a 160 mm átmérőjű szenny-

víz vezeték bekötése. 
Ezek a közműbekötések egy nagyobb lakás vagy átlagos méretű 

családi ház ellátásához, illetve egy átlagos méretű üzlethelyiség (pl. 
fodrászat, pékség) energiaigényének kielégítéséhez elégségesek.

A díjmentesség három szektorra: a villany, gáz, víz (ivóvíz- és 
szennyvíz) bekötésekre vonatkozik, a költségmentességet nem csupán 
a lakosság, hanem kis- és középvállalkozások is igénybe vehetik. A 
kedvezmény nem csak új építésű ingatlanoknál, hanem a közműhá-
lózatra való későbbi rácsatlakozásnál is érvényesül, azaz lakóingatlan 
vagy üzlethelyiség építésekor és átalakításakor is igénybe vehető. Nem 
szükséges felújítás sem a díjmentes bekötés igényléséhez. A fenti tel-
jesítményig és vezetékméretig bármikor kérhető a bekötés.

A gáz és árambekötéseknél elengedésre kerül a csatlakozási alap-
díj, a csatlakozóvezeték díja és a fogyasztásmérő díja. Ezen felül gáz-
bekötéseknél az elosztó 250 méterig a közcélú vezetéket is ellenérték 
nélkül építi ki, ami teljesen új szabály. A villanyszektorban pedig az 
eddigi mérték kétszeresére emelkedett az a vezetékhossz, amelyet az 
elosztó társaság ingyenesen biztosít a következők szerint.

Ha kisfeszültségű közcélú elosztó hálózat kiépítése szükséges, 
akkor felhasználási helyenként legfeljebb egy csatlakozási pontra 
rendszerhasználóként

a) szabadvezeték esetén legfeljebb 100 méter,
b) földkábel esetén legfeljebb 50 méter
hosszúságú közcélú vezeték díjmentes.

Ha középfeszültségű hálózat kiépítése szükséges, akkor 
a) szabadvezeték esetén legfeljebb 500 méter,
b) földkábel esetén legfeljebb 250 méter hosszúságú közcélú veze-

ték, valamint a transzformátorállomás létesítése

díjmentes.
A víziközmű szektorban a víziközmű-fejlesztési hozzájárulást a la-

kossági fogyasztóknak már eddig sem kellett fizetniük, a díjmentesség 
július 1-jétől a kis- és középvállalkozásokra is kiterjed. Ezen felül ivóvíz 
és szennyvíz bekötéseknél mentessé vált az igénybejelentés elbírálása, 
tervegyeztetés, adategyeztetés vagy ennek megfelelő szolgáltatás, 
továbbá rácsatlakozáskor a bekötési vízmérőóra, annak felszerelése 
és a nyomáspróba. 

2. Csökkennek a gázszektorban a különdíjas szolgáltatások 
költségei 

Ezentúl a különdíj mértékének megállapítása kizárólag a munka-
végzésre ténylegesen ráfordított idő alapulvételével történhet, nincs 
átalánydíj, sem a munkához nem kapcsolódó egyéb költség.

3. Az elosztó társaságok mérlegelési jogköre és hatósági 
feladatai csökkennek 

A hatósági szemlélet helyett a szolgáltatói szemléletet és hozzá-
állást erősíti a Kormány a közműcégek körében. 2017. július 1-jétől a 
fogyasztó jogorvoslattal fordulhat a műszaki-biztonsági hatósághoz, 
ha az elosztó elutasítja a közmű kiviteli tervét. Jogorvoslattal lehet 
élni továbbá akkor is, ha az elosztó elutasítja a terv szerint kivitelezett 
közmű átvételét. 

4. A fenti jogorvoslati eljárások díjmentessé válnak

5. Radikálisan csökkennek a közmű-csatlakozásokkal kap-
csolatos ügyintézési határidők

Csökkentek vagy a korábbi határozatlan időhöz képest meghatáro-
zott időhöz kötöttük a közművek szolgáltatásait.

Így például:
A földgázelosztó a csatlakozási igény kielégítésére vonatkozó 

írásbeli ajánlatát 30 nap helyett 8 napon belül köteles megtenni. Az 
igénykielégítés feltételeiről és lehetőségeiről szóló előzetes tájékozta-
tást 30 nap helyett 10 napon belül kell a fogyasztó részére átadni. A 
kivitelezés határideje maximálásra kerül 60 napban, erre eddig nem 
volt határidő. Hiánypótlási felhívást 15 nap helyett 3 munkanapon 
belül lehet kiadni.

Víziközmű esetén eddig nem volt határidő arra az esetre, ha a 
benyújtott terv nem felel meg a követelményeknek vagy a bekötés 
megvalósítására nem alkalmas, ezért a víziközmű-szolgáltató a terv 
kiegészítését vagy új terv benyújtását kérheti. Erre ezután 5 napja lesz 
a szolgáltatónak. A bekötővezeték kiépítését, fertőtlenítését, a helyszíni 
szemlét, a nyomáspróbát, a működőképességi és vízzárósági próbát, 
a geodéziai bemérést és a vízmérési helyen a bekötési vízmérő be-
szerelését a szolgáltató ezután a munkaárok rendelkezésre állásának 
bejelentését követő 30. napig köteles elvégezni, ezt korábban nem 
rendezte jogszabályi határidő. 

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

TÁJÉKOZTATÓ
Ingyenes közműcsatlakozás, olcsóbb és fogyasztóbarát ügyintézés
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