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„Szabadidős	 tevé-
kenységek szervezé-
séért, a testnevelés és 
sportmozgalomban ki-
fejtett tevékenységéért.”

ÖNÉLETRAJZ

1957.	 február	 11-én	
születtem a Bács-Kiskun 
megyei Hajóson. 

Anyai ágon német 
nemzetiségi gyökerekkel 
rendelkezem, mivel fel-
menőimnek	„Huber”	volt	
a vezetékneve. A sváb 
földműves	 család	 min-
den férfitagjának ügyes 
keze volt, szabad ide-
jükben fúrtak-faragtak. 
Nem jelentett gondot 

számukra,	ha	fémből,	de	az	se,	ha	fából	kellett	bütykölni	valamit.	
Birtokomban	van	dédnagyapám	néhány	tárgya,	amit	az	első	világ-
háború poklában a lövészárokban készített. Sajnos a kézügyesség-
ükből	nem	sokat	örököltem,	de	a	sváb	„alaposság”,	mint	mentalitás	
mind a mai napig megmaradt bennem.

Apai	ágamra	a	kispolgári	jelzőt	aggathatnám,	mivel	nagyapám	
szabómester volt, és három bácsikám is követte a pályán.

Korai gyerekkorom meghatározó élménye volt a hajósi József 
Attila utca, ahol együtt rúgtuk a port az utcabeli gyerekekkel, míg a 
felnőttek	sámlijaikat	összehúzva	trécseltek	a	napi	gondokról,	örö-
mökről.	Hétköznap	csak	a	nők	kiváltsága	volt	a	traccsparti,	s	csak	
azoknak, akik nem voltak állásban, mivel a férfiak „a csoportban” 
dolgoztak. (Csoportnak a helyiek hívták kezdetben a tsz-eket). Hét-
végén	aztán	ők	is	bekapcsolódtak	a	diskurzusokba.

Az általános iskolai tanulmányaimat Hajóson kezdtem el, majd 
utána Izsákra költözve ugyanott fejeztem be. Elemiben a foci volt 
a	mindenem,	Albert	Flórián	szerettem	volna	lenni.	 (Idősebbeknek	
és	labdarúgást	kedvelőknek	mond	többet	ez	a	név,	1967-ben	Eu-
rópa	legjobb	labdarúgójának	választották.)	Rúgtuk	a	bőrt	az	iskolai	
edzéseken, vagy ha éppen az nem volt, akkor lejártam az „Izsáki 
Partizán” pályájára, ahol baráti közösségek kortól függetlenül 
minden nap sötétedésig kergették a labdát. Mivel nem mindenki 
lehet Európa aranylabdása, így én sem lettem az, de a sport iránti 
elkötelezettségem gyökere innen ered.

Az általános iskola befejezése után Budapestre, az akkor még 
Landler	Jenő	Gép-	és	Híradásipari	Szakközépiskola	számítástech-
nikai tagozatára nyertem felvételt. Vidékiként kollégista lettem 
a 6. kerületben, a második világháború után államosított apáca-
zárdában.	A	hely	puritán	volt,	néhol	nyitott	függőfolyosókról	nyíló	
szobákkal. Ennek ellenére szerettem, pedig tizenketten laktunk egy 
szobában, és bizony a nyikorgó, emeletes vaságyak, valamint a 
tanulói	asztalok	mellett	még	közlekedni	sem	volt	egyszerű.

Mint kiderült: az iskolaválasztásom nem volt szerencsés. Negye-
dikesként	sokat	tépelődtem	a	továbbtanulás	lehetőségeiről,	végül	
is	 Szegedre	 jelentkeztem	 a	 Juhász	 Gyula	 Tanárképző	 Főiskola	
történelem-orosz szakára. A pedagógia pálya iránti vonzalmam 
a nyári táborokban alapozódott meg, mivel volt általános iskolám 

évről-évre	visszahívott	 ifi	vezetőnek.	 „Ragadtak	rám”	a	gyerekek,	
és	volt	tanítóimnak,	tanáraimnak	is	feltűnt,	hogy	szeretek	bíbelőd-
ni velük. Nyilván ezért számítottak rám minden évben. A táborok 
nem csak a tanári pálya felé orientáltak, hanem tulajdonképpen a 
természet iránti szeretetem is itt alapozódhatott meg. 

A Természetjáró Egyesülettel néhány alkalommal már jártunk a 
Hidasi-völgyben (Mecsek), legemlékezetesebb táborom helyszínén. 
Benn	az	erdőben,	hét	kilométerre	Zobákpusztától,	a	Csurgó	feletti	
fennsíkon a patak partján álltak a katonai sátrak. Világítás nem 
volt,	 főzéshez	 forrásvizet	használtunk,	 fürdés	 lavórban	a	 „fürdő-
sátorban”, a WC-k szélöblítésesek voltak. Élelmiszerekért gyalog 
jártunk be Zobákpusztára. S mégis feledhetetlen élmény volt gyer-
meknek,	felnőttnek	egyaránt.

A	felvételim	nem	sikerült,	amin	nem	 lepődtem	meg,	hiszen	a	
szakközépiskolai ismeretanyaggal nem vehettem fel a versenyt 
a speciális gimnáziumokban végzettekkel. A sikertelen felvételit 
követően	dolgozni	kezdtem	a	MÁV-nál.	Másfél	évig	Kecskeméten	
biztosító	berendezési	műszerészként	voltam	alkalmazásban.	Ez	az	
időszak	végképpen	meggyőzött	arról,	hogy	humán	beállítottságom	
miatt	hol	 is	a	helyem.	Nem	hiszek	benne,	hogy	a	célhoz	vezető	
utak mindig nyílegyenesek, vagy legalább is ritkán azok. A kisebb 
kitérőknek	fontos	a	szerepük	abban,	hogy	 letisztuljanak	bennünk	
a dolgok, megtanuljunk különbséget tenni számunkra fontos és 
kevésbé fontos közt, hogy céljaink kikristályosodjanak, és hogy 
ráleljünk az „utunkra.”

1977.	februárjában	beadtam	a	jelentkezési	lapom	a	Bajai	Taní-
tóképző	Főiskola	levelező	tagozatára.	Hogy	ne	legyen	annyira	egy-
szerű	minden	(az	élet	mindig	bonyolít	a	dolgokon,	ha	magunk	nem	
is tesszük meg), e hónap végén behívtak sorkatonai szolgálatra. Ez 
utóbbi tény nem sok jóval kecsegtetett a júliusban esedékes felvé-
telimre,	hiszen	a	katonai	szolgálat	első	nyolc	hónapja	a	kiképzésről	
szól.	 Szerencsére	 a	 századparancsnokom	 empatikus,	 segítőkész	
ember volt, így, ha nem is „tökéletesen” felkészülve, de elmehettem 
felvételezni.	A	sikeres	felvételi	után	lehetőséget	kaptam	a	havon-
kénti konzultáción, illetve a vizsgákon való részvételre is.

1978-ban	 Mélykúton	 kezdtem	 meg	 tanítói-tanári	 munkámat	
képesítés	 nélküli	 nevelőként.	 Akkoriban	 még	 országos	 szinten	
komoly hiány volt szakképzett pedagógusokban, így képesítés 
nélkülieket	is	alkalmaztak.	Eszter	Gábor	tanár	úr	helyére	kerültem	
testnevelőnek.	Mivel	az	 iskolában	komoly	hagyományai	 voltak	a	
röplabdának, mi mást tehettem röplabda-laikusként, mint hogy 
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leporoltam	a	szertárban	Budai	Géza	bácsi	röplabdás	szakkönyveit	
és elmélyedtem benne. Tanítványaim mindig jókat derülnek rajtam, 
mikor	elmesélem,	hogy	játéktudás	és	minden	előképzettség	nélkül	
könyvből	kezdtem	el	a	sportágat	oktatni.	Ebből	a	kezdeti	időszak-
ból Crnkovics Márta tanítványom (Crnkovics Szilveszter tanító úr 
lánya)	 később	 a	 kecskeméti	 NB	 I-es	 csapat	 egyik	meghatározó	
játékosa lett. A röplabdás „elmélyedés” olyan jól sikerült, hogy mind 
a	mai	napig	tartó	sportági	szerelem	lett	belőle.	1980-ban	segéd-
edzői	oklevelet	szereztem,	majd	1986-ban	sikeresen	elvégeztem	
a	Testnevelési	Főiskola	röplabda	edzői	szakát.

Tanítói	diplomám	megszerzése	után	1981-ben	sikeres	felvéte-
liztem Pécsre, a Janus Pannonius Tudományegyetem történelem 
kiegészítő	szakára.	Ez	év	másik	fontos	eseménye	volt,	hogy	általá-
nos iskolám visszacsábított Izsákra.

1983-ban	megnősültem.	Feleségemmel	a	Tolna	megyei	Bátára	
kerültünk. Azért pont ide, mert itt kaptunk mind a ketten pedagó-
gus	állást,	és	ami	döntőbb	volt,	szolgálati	 lakást.	Testnevelőként	
dolgoztam a sárközi kis faluban, ahol a puritán tárgyi feltételek 
ellenére (tornaterem nem volt, az iskola betonozott udvara volt 
a sportszíntér) szép eredményeket értünk el. Az iskola (évfolya-
monként egy osztály volt) röplabdacsapata korcsoportos országos 
döntőkön	egy	4.	és	egy	5.	helyezést	ért	el.	Atlétikában	is	jegyeztek	
bennünket. Volt az iskolának akkoriban ötpróbázó korosztályos me-
gyei bajnoka is. Foglalkoztam labdarúgással is, a Mecsek közelsége 
pedig túrázásra inspirált. Csoportokat navigáltam hegyekben, völ-
gyekben, de e mellett szívesen szerveztem színházlátogatásokat is. 
Pedagógus	pályafutásom	legszebb	időszaka	volt.

Az ember élete már csak olyan, hogy a szárnyalásokat hanyat-
lások,	a	szép	időszakokat	csúnyák	követ(he)tik.	Mint	mindent,	ezt	
is a maga példáján érzi meg igazán az ember. Az élet már csak 
ilyen,	s	erről	(is)	szól.	A	hallásommal	régóta	gond	volt,	fokozatosan	
tűnt	el.	Az	orvosok	nem	sok	jóval	kecsegtettek.	Hallókészülékeimet	
egyre	erősebbre	cseréltem,	de	mindig	rosszabbodott	az	állapotom.	
Egyre inkább éreztem, hogy nincs tovább, hogy be kell fejeznem a 
pedagógus	pályafutásomat.	1990-ben	lettem	rokkantnyugdíjas.

Családommal még ebben az évben Mélykútra költöztünk. Nehéz 
időszak	 volt	 1990-93-ig.	 Kapaszkodókat,	 fogódzókat	 kerestem.	
Egy	évig	Kisszállásra	jártam	át	dolgozni,	az	akkori	BÁCS-MAG	kft	
alkalmazott labormunkásként. Nem igazán éreztem jól magam, de 
lehet, hogy túl érzékeny voltam akkoriban. Felmondtam.

Megpróbáltam bekapcsolódni a helyi Diáksportkör munkájába, 
röplabdás csoportokat vezettem, kirándulásokat szerveztem az 
általános	 iskolásoknak.	Sokat	 lendített	 rajtam,	amikor	a	Művelő-
dési Ház négy órában a Sportcsarnok gondnokaként alkalmazott. 
Nem	csak	„kulcsos	bácsi”	voltam,	hanem	sportszervező	és	egyben	
mindenes.	A	diákröplabda	mellett	felnőtteket	is	kezdtem	hívogatni.	
Jöttek a régi röplabdások, a sportággal csak tömegsportszinten 
foglalkozók, de azok is, akik csak mozogni vágytak. Volt olyan ese-
tünk, amikor húszan ütögették a labdát két pályán. Próbálkoztam 
az	asztalitenisz	kedvelőinek	is	lehetőséget	teremteni.	Heti	kétszer	
járogattak	 be	 a	 felnőttek	 6-8	 fővel,	 főleg	 kezdeti	 időszakban.	 A	
Bács-Kiskun	Megyei	Szabadidő	Sportszövetség	megyei	feljutásos	
versenyrendszerébe kapcsolódva helyi lábtenisz és sakkversenyek 
szervezése	 sem	 maradhatott	 el.	 A	 labdarúgást	 szeretők,	 illetve	
iránta	érdeklődök	is	lehetőséget	kaptak	a	játékra.	Kezdetben	„Ka-
rácsonyi	Kupa”	illetve	„Farsangi	Kupa”	elnevezésű	egynapos	viada-
lokon csaptak össze a baráti társaságok, majd hasonló névvel több 
fordulós bajnokságok heti egyszer-kétszer teremtettek sportolási 
lehetőséget	az	érdeklődőknek.

Az	 1990-es	 évek	 közepén	 a	 szervezett	 természetjárás	 cél-
csoportjába	munkakörömnél	 fogva	 a	 felnőtteket	 kezdtem	 állíta-

ni. A kezdeteknél 
bizony	 előfordult,	
hogy esetenként 
egyedül túráztam, 
de ez nem szegte 
kedvemet, mivel a 
túrák szervezése, 
illetve teljesítése 
nem csak kény-
szerű	 kötelesség	
volt számomra, 
hanem hobbi is 
egyben. A csapat 
egyre	 bővült,	míg-
nem elhatároztuk, 
hogy egyesületté 
válunk. Kétéves 
bírósági proce-
dúra	 után	 2001-
ben megalakult a 
Rockenbauer Pál 
Te rmésze t já ró 
Egyesület, amelynek taglétszáma öt év óta száz felett van.

Kísérletképpen	 új	 lehetőséggel	 próbálkoztam	 megnyerni	 a	
felnőtt	 lakosságot	 a	 „Kocogók	 és	 gyaloglók”	 körével.	 Az	 akkori	
foglalkozások	két	részből	álltak,	egy	25	perces	lazító-nyújtó	gya-
korlatsorból,	valamint	az	ezt	követő	gyors	sétából,	illetve	aki	akart	
kocoghatott	is.	Magam	is	meglepődtem,	hogy	mennyire	megsze-
rették	a	résztvevők.

A sportcsarnokbeli ténykedésem alatt a Bács-Tak támogatása 
mellett régebbi és új röplabdásokat összefogva megalakítottuk a 
Mélykúti	Női	Röplabda	Egyesületet.	Akár	nevezhettük	volna	női	he-
lyett diáknak is, hiszen a csapat 90 %-a tanuló volt. Egyesületünk 
- mivel megyei bajnokság akkor nem volt (ma sincs) - az NB II-be 
nevezte	be	a	csapatot.	A	csapatból	másfél	év	múltán	eltűntek	a	
ténylegesen	felnőtt	korú	játékosok,	és	a	fiatal	rutintalan,	évről	évre	
változó	összetételű	„csikó-csapat”	nem	alkothatott	maradandót	a	
felnőtt	mezőnyben.	 A	 fiatalok	 a	maguk	 korcsoportjában	 viszont	
jeleskedtek. Ennek eredménye volt Kazincbarcikán az Országos 
Diákolimpián elért második hely, majd a Szegeden elért negyedik 
helyezés,	 valamint	 az	 Országos	 Gyerek	 Bajnokság	 „B”	 döntőjén	
elért	első	helyezés.

Volt	még	egy	dédelgetett	 tervem	a	Művelődési	Ház	alkalma-
zottjaként,	 hogy	 közös	 munkával	 lehetővé	 tegyük	 az	 óvódások	
rendszeres	testnevelését.	Erre	nem	maradt	időm,	mert	a	szárnya-
lásomat	ismét	hanyatlás	követte:	megszűnt	a	státuszom.	Kívülál-
lóként pedig nem szerettem volna beleokoskodni olyan dologba, 
amire nincs befolyásom, és nem tudok érdemben tenni érte. A 
munkaviszonyom megszüntetése után a Bács-Tak alkalmazásába 
kerültem,	ahol	továbbra	is	edzőként,	pályagondnokként,	mindenes-
ként	dolgoztam	a	Mélykúti	Női	Röplabda	Egyesületért.	A	Bács-Tak	
támogatásának	megszűnése	után	a	fiatalok	heti	két	alkalommal	
továbbra is visszajárnak a szervezett foglalkozásokra. Versenyre, 
versenyeztetésre	ugyan	nincs	módunk,	lehetőségünk,	de	a	lányok	
teszik a dolgukat magáért a mozgás öröméért.

Emellett tovább folytattam a munkámat a „Kocogók és gyalog-
lók”	körénél,	valamint	a	Természetjáró	Egyesületnél.	Az	előbbiből	
Tornász kör lett. Heti három alkalommal 60 perces nyújtó, lazító, 
gyógytorna	 gyakorlatokkal	 próbálják	 egészségüket	 megőrizni	 a	
lelkes	résztvevők.	

A Természetjáró Egyesületnél ma már kevesebb túrát vezetek, 
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inkább a stratégiai munkában veszek részt intenzívebben. (éves 
programtervek, aktuális napi túraötletek, programok összeállítása). 
2008-ban	megkerestek	a	Mélykúti	Mozgáskorlátozott	Egyesülettől,	
attól kezdve heti két alkalommal számukra is igyekszem sportolási 
lehetőséget	biztosítani.	Gyógy-	és	rekreációs	torna	elemeit	felhasz-
nálva	heti	két	alkalommal	őket	is	tornáztatom.	Az	írás	megszüle-
tésekor	a	Szvetnik	Joachim	Általános	Iskola	megbízott	„szabadidő	
szervezője”	vagyok,	és	nem	mellékesen	három	gyermek	édesapja.	
Balázs fiam a Veszprémi Egyetemen informatikai mérnöknek 

készül, Helga Borbála lányom Szegeden a József Attila Tudomány-
egyetemen germanisztikát hallgat és kereskedelem-marketinget 
tanul, Berta Lili lányom a Szvetnik Joachim Általános Iskola tanu-
lója. Korom és halláskárosodásom ellenére még mindig vannak 
ötleteim és energiáim a dolgok végére járni. Örökös „próbálkozó” 
voltam az életem során, s remélem, amíg élek, az is maradok.

2010.	október	14.
Részlet Dr. Rauzs József Mélykút Községért Díj című könyvéből

A busójárás	 egy	 tavaszváró	 és	 egyben	 téltemető	 népszokás 
Mohácson	és	a	környékén	élő,	többségükben	római katolikus délszláv-
ok között. Egyfajta farsangi alakoskodás, amelyet a sokácok között 
poklade (ejtsd pokláde) néven is neveznek, ami a karnevál szó 
horvát	megfelelője.	Régen	a	tülkölő,	kereplő,	tulajdonképpeni	célja	az	
volt, hogy ház kolompot rázó és „bao-bao!”-t ordítozó busócsoportok 
ról-házra járva kifejezzék jókívánságaikat, elvégezzék varázslataikat 
és részesüljenek azokban az étel-ital adományokban, amiket sehol 
sem	tagadtak	meg	tőlük.

A mohácsi busójárás	 2009-től	 szerepel	 az	 UNESCO szelle-
mi	 örökség	 reprezentatív	 listáján.	 2012	 óta	 a	 mohácsi	 busójárás	
hungarikumnak	számít,	ami	elsősorban	a	mohácsi	civil	társadalom,	a	
busó	csoportok,	a	maszkfaragók	és	jelmezkészítők	sikere. 

Eredete, történelmi bemutatása:
A busójárás népszokását a Mohács környékére betelepült, balkáni 

eredetű	sokácok hozták magukkal, amely azután itt, a magyar kultúr-
körben formálódott tovább, végül a két kultúrkör egységesedésének 
folyamatában nyerte el mai formáját és rekvizitumait. A népszokás 
megjelenéséről	 a	 18.	 század	 végéről	 léteznek	 az	 első	 feljegyzések:	
legelőször	egy	1783-as	feljegyzés	említi.	

Habár nincs történelmi alapja, kapcsolódik a busójáráshoz egy népi 
monda	is,	amely	szerint	a	török	hódítók	elől	a	dunai	mocsárvilágba,	
Karapancsa	 mocsarába	 menekült	 őslakos	 sokácok	 –	 megelégelve	
a	 török	 elnyomást,	 ijesztő,	 vérrel	 festett	 faálarcokba	 és	 birkabőrbe	
öltözve,	a	maguk	készítette	zajkeltő	eszközökkel,	csónakokkal	átkelve	
a Dunán az éj leple alatt – elzavarták Mohácsról a törököket, akik az 
ijesztő	maskarásoktól	megrémülve	fejvesztve	menekültek	a	városból.	
Mivel a sokácság nagy arányú betelepítése csak mintegy tíz évvel a 
város	török	megszállás	alóli	felszabadítása	után	kezdődött	meg	–	a	
legendának aligha van történeti alapja.

A busó öltözete	régen	is	olyan	volt,	mint	ma:	szőrével	kifordított	
rövid bunda, szalmával kitömött gatya, amelyre színes, gyapjúból kö-

tött cifra harisnyát húztak, lábukon bocskort viseltek. A bundát az öv 
vagy marhakötél fogta össze derekukon, erre akasztották a marhako-
lompot.	Kezükben	az	elmaradhatatlan	kereplőt	vagy	a	soktollú,	fából	
összeállított buzogányt tartották. A leglényegesebb azonban, ami a 
busót	 busóvá	 teszi:	 a	 fűzfából	 faragott,	 hagyományosan	 állatvérrel	
festett	birkabőrcsuklyás	álarc.	

Az így beöltözött busókat kísérik a jankelék, akiknek az a szerepe, 
hogy	távol	tartsák	az	utca	népét,	főleg	a	gyerekeket	a	busóktól.	Ha-
muval,	liszttel,	ma	már	csak	ronggyal	vagy	fűrészporral	töltött	zsák-
jukkal	püfölik	a	csúfolódó	gyerekhadat.	A	lefátyolozott	arcú	nőket	és	
a	lakodalmas	viseletbe	öltözött	férfiakat,	továbbá	a	karneváli	jelmezű	
alakokat maskarának nevezik Mohácson.

Busójárás leírása:
A	vízkereszttől	(január	6.)	hamvazószerdáig,	a	nagyböjt	kezdetéig	

tartó	 időszak	a	farsang,	ami	az	európai	kultúrkörben	tradicionálisan	
a	 vidám	mulatságok	 és	 lakomák	 időszaka.	Mohácson	 farsangkor a 
busók	 a	 hagyományoknak	 megfelelően	 öltöznek	 fel.	 A	 legnagyobb	
mulatság farsangvasárnap	van.	A	télűző	fesztivál	a	„farsang farka” 
három napig, farsang vasárnapjától húshagyó keddig tart, amelynek 
csúcspontja	a	karnevál.	A	„műsor”	fő	elemei:	a	partraszállás,	a	jelme-
zes felvonulás és a koporsó vízre bocsátása. A partraszállás során a 
túlparti	–	ahogyan	a	helybéliek	mondják	-	„Szigetből”	eveznek	át	ladi-
kokon a busók. Ezután a jelmezesek a Kóló	térről	a	főtérre	vonulnak.	
Sötétedéskor, a farsangi (télbúcsúztató) koporsó vízre bocsátása után 
az	egybegyűltek	máglyagyújtással	égetik	el	a	telet	 jelképező	kopor-
sót	 és	 a	 főtéren	 körtáncokat	 járnak.	 A	 fesztiválon	 nagy	 hangzavart	
keltenek	az	ágyúlövésekkel	és	az	erős	kolompolással,	kereplőkkel.	A	
maszkokon a szemnek fúrt kis lyuk miatt a busóknak nincs teljes tér-
látásuk,	ezért	a	mellettük,	alattuk,	felettük	lévő	tárgyakat	és	a	fesztivál	
vendégeit csak részlegesen érzékelik. 

Mélykútra 2019. február 16-án, szombaton érkeznek a bu-
sók, és bár a koporsó vízre bocsátását kihagyják, a felvonulás 
után hatalmas máglyát gyújtanak, melyben elégetik a kisze-
bábut (szalmából készült boszorkány) és fergeteges délszláv 
táncházat vezényelnek le a megjelentek szórakoztatására.

Mindenkit szeretettel várnak: a Szervezők

Busók bemutatkozó, hagyományőrző felvonulása 2019. 02. 16. Mélykút 
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A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal által ajánlott álláslehetőségek 
a jánoshalmi járásban: Közzététel: 2019.01.21.

Munkakör Iskolai végzettség Cég megnevezése Munkavégzés Munkabér
Autóvillamossági	szerelő Szakmunkásképző,	 szakközépis-

kola
CTM	Járműjavító	Kft. Jánoshalma megegyezés szerint

Mezőgazdasági	gépszerelő Szakmunkásképző,	 szakközépis-
kola

CTM	Járműjavító	Kft. Jánoshalma megegyezés szerint

Vulkanizáló Általános iskola Renner Betéti Társaság Jánoshalma 170.000,-Ft
Egyszerű	 ipari	 foglalkozású	 (Számítógépes	
adatrögzítő)

Gimnázium Borotai Sertéshús Zrt. Borota 200.000,-Ft

Egyszerű	ipari	foglalkozású	(	1-2	nap	sofőr,	
3-4	nap	betanított	húsipari	dolgozó)

Általános iskola Borotai Sertéshús Zrt. Borota 180.000-200.000,-Ft

Nehézgépkezelő	+	C+E	kategória Általános iskola, Szakmunkáskép-
ző,	szakközépiskola

Foresta-98	Kft. Soltvadkert	+	vidék megegyezés szerint

Szakács Szakmunkásképző Vidokber	Kft. Mélykút megegyezés szerint
Pultos Általános	iskola,	szakmunkásképző Vidokber	Kft. Mélykút megegyezés szerint
Alkatrész	értékesítő,	eladó Szakmunkásképző Borona Betéti Társaság Jánoshalma, Kis-

kunhalas
megegyezés szerint

Egyszerű	ipari	foglalkozású Általános iskola Hunent Zrt. Kiskunhalas, Mélykút 210.000,-Ft
Asztalosipari	szerelő Általános iskola Univerholz	Kft. Mélykút megegyezés szerint
Épületasztalos Szakmunkásképző,	 szakközépisko-

la, technikum
Univerholz	Kft. Mélykút megegyezés szerint

Udvaros Általános iskola, 
szakmunkásképző

Felső-Bácskai	Fiatal	
Művészekért	Alapítvány

Jánoshalma megegyezés szerint

Fenti	ajánlatokról	további	információ	a	Jánoshalmi	Járási	Hivatal	Foglalkoztatási	Osztályán	kérhető:	
6440	Jánoshalma,	Arany	János	utca	13.	Tel.	77/	795-015		Ügyfélfogadási	idő:	

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
08.00-12.00
13.00-16.00

08:00-12:00 08.00-12.00
13.00-16.00

nincs 08.00-12.00

Kérjük a Munkáltatókat, szíveskedjenek bejelenteni állásajánlataikat a Foglalkoztatási Osztály számára.

SZJA 1% Köszönetet mondunk mindazok-
nak, akik az elmúlt években személyi jövede-
lemadójuk	1%-át	egyesületünknek	ajánlották	
fel.	 További	 munkájukhoz	 sok	 sikert,	 jó	 erőt	
és egészséget kívánunk! Továbbra is kérjük 
adófizető	 tagtársainkat,	 családtagjaikat	 és	
mindazon személyeket, akik szeretnék támo-
gatni egyesületünk sokirányú tevékenységét, 
ajánlják	fel	személyi	 jövedelemadójuk	1%-át	
közhasznú szervezetünknek. 
Adószámunk: 18343438-1-03 Köszön-
jük! 
TAGDÍJAKRÓL Egyesületünk elnöksége kö-
szönettel tartozik mindazon tagtársaknak, akik 
rendszeres	tagdíjfizetéssel	is	segítik	egyesüle-
tünk	biztonságos	működését,	szolgáltatásaink	
folyamatos biztosítását. A 2019. évi egye-
sületi tagdíj összege: 1600 Ft/fő.
Befizetési	 lehetőségek:	 személyesen	 egye-
sületi irodánkban, banki átutalással (Fókusz 
51700083-11074836),	 vagy	 csekkes	 befi-
zetéssel.
INGYENES EGÉSZSÉGÜGYI SZŰRŐVIZS-
GÁLAT!	Időpontja:	2019.	március	27.	(szerda)	
8-12	óráig	a	Csorba-házban.

(Vércukor,	 koleszterin,	 testtömeg	 index,	 EKG,	
vérnyomásmérés,	 véroxigén,	 érszűkület,	 lég-
zés kapacitás, teljes test analízis, vitamin 
szükséglet)
A részvételhez előzetes regisztráció 
szükséges!
Szerény vendéglátást biztosítunk a résztve-
vőknek.	Jelentkezéseket	március	25-ig	várjuk!
HAJDÚSZOBOSZLÓI GYÓGYÜDÜLÉS
Helyszín:	Hőforrás	Hotel
Időpont:	2019.	november	10-17-ig.	(8	nap	7	
éjszaka)
Ellátás: félpanzió (reggeli és ebéd, vagy va-
csora)
Költség: 52.500.- Ft kétágyas szobában. Egy-
ágyas	felár:	1.000.-	Ft/éjszaka.	Továbbá	IFA	+	
útiköltség.
Jelentkezéseket	május	31-ig	várjuk	10.000.-	
Ft	előleg	befizetésével.
GYÓGYFÜRDŐ BÉRLET A mórahalmi Er-
zsébet	 Gyógyfürdőben,	 érvényes	 egyesületi	
tagkönyv	felmutatása	mellett	–	10	alkalomra	
szóló	kedvezményes	bérlet	váltható	10.000.-	
forintért, melyet hat hónap alatt lehet felhasz-
nálni egyéni odautazással. 

GYÓGYÁSZATI SEGÉDESZKÖZ ADOMÁ-
NYOK
Értesítjük tagtársainkat, hogy Balogh Lászl 
vállalkoz és testvére Balogh Zsuzsanna, hasz-
nált gyógyászati segédeszközöket ajánlott fel 
ingyenesen, rászorul személyek részére. (ke-
rekes járókeretek, szobai kerekesszékek, WC 
székek stb.) Ez irány igényeiket ügyfélfogadási 
időben várjuk egyesületi irodánkban.
SZOLGÁLTATÁSAINK	 Ügyintézés	 •	 sorstársi	
és	tapasztalati	tanácsadás	•	klubfoglalkozások	
•	tájékoztató	előadások	•	iskolai	esélyórák	tar-
tása	•	egészségügyi	szűrővizsgálatok	•	gyógy-
torna	 •	 gyógy-üdültetés	 •	 szobai	 kerékpár	
és gyógyászati segédeszközök kölcsönzése, 
beszerzése	 •	 rendezvények,	 kirándulások	 és	
kedvezményes	 szolgáltatások	 szervezése	 •	
kisebb	 lakossági	 pályázatok	 elkészítése	 •	 in-
gyenes internetes szolgáltatások.
 ELÉRHETŐSÉGEINK
6449	Mélykút,	Petőfi	tér	17.
Ügyfélfogadás:	munkanapokon	8-12	és	szer-
dán	14–17	óráig.	Telefon:	77/460-010
Mobil:	06-30/983-6384	(Szabó	József)	
E-mail: szabojpal50@gmail.com
Mobil:	06-70/387-0512	(Rasztik	Tibor)	
E-mail: mkmelykut@gmail.com
Honlap: www.mmemelykut.hu, www.facebook.
com/mmemelykut	

EGYESÜLETI HÍREK
A Mozgáskorlátozottak Mélykúti Egyesületének tájékoztatója
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Tisztelt Lakosaink és Egyeztető Partnereink!
Mélykút Településrendezési eszközei (Településszerkezeti terv, Helyi 

Építési Szabályzat) módosulnak külterületen (a régi Alkotmány tsz-
en	átvezető	út	környékén).	A	változások	azt	a	célt	szolgálják,	hogy	a	
Kígyós	főcsatorna	nyugati	oldalán	lévő	új	gazdasági	terület	és	a	régi	
Alkotmány	 tsz	útja	melletti	meglévő	gazdasági	 területek	együtt	pá-
lyázhassanak Ipari Park címre.

A	módosítás	lényege,	hogy	az	55-ös	számú	főút	mentén	lévő,	je-
lenleg	szántóművelésű,	0146/29	helyrajzi	számú	szántóterület	külön-
leges	mezőgazdasági	üzemi	területté	lesz	kijelölve,	ugyanakkor	a	régi	
Alkotmány tsz útja és a vasútvonal között eddig tervezett iparterület a 
0159/66-72	helyrajzi	számú	telkeken	visszakerül	mezőgazdasági	te-
rület kategóriába. A város beépítésre szánt területei nem növekednek 
meg.		A	módosítás	tervezete	bővebben	kifejti	majd	a	változásokat.	A	
tervanyag	2019.	 február	10-től	 lesz	megtekinthető	a	www.melykut.
hu önkormányzati honlapon, ahol az „Önkormányzat” => „Település-
rendezési	eszközök”	oldalon	első	helyen	lesz	elérhető	a	dokumentum.	
A	tervanyag	véleményezhető	lesz	a	Képviselő-testület	10/2017.(V.8.)	
számú	Partnerségi	rendeletének	megfelelően.	Észrevételeiket	elektro-
nikusan a hivatal@melykut.hu címre és írásban a polgármesteri hivatal 
10.	vagy	2.	számú	 irodájába	 juttatva	közölhetik	2019.	február	26-a	
éjfélig. 

Élőszóban	 is	mód	 nyílik	 javaslataik	 közlésére.	 Lakossági	 fórumot	
tart önkormányzatunk a Településrendezési eszközök módosításá-
nak	 tervezetéről	2019. február 18-án (hétfőn) 14:00 órakor a 
Városháza tárgyalótermében, melyre tisztelettel meghívom az érdek-
lődőket.

Kovács Tamás
polgármester

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Jánoshalmi Járási Hivatala nevében  minden kedves ügyfelének 

sikerekben gazdag boldog új évet kívánunk. 
Elérhetőségeink	és	ügyfélfogadásunk	2019.	január	1-től	válto-

zatlan,	továbbra	is	tisztelettel	várjuk	Ügyfeleinket!	

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Jánoshalmi Járási Hivatal
6440	Jánoshalma,	Béke	tér	1.
Telefon:	06-77/795-270		
E-mail cím: janoshalma@bacs.gov.hu
Ügyfélfogadási	idő:
	 hétfő:	800-1200	és	1300-1600
	 kedd:	800-1200
	 szerda:	800-1200	és	1300-1600
	 péntek:	800-1200
Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztálya
E-mail cím: hatosagigyam.janoshalma@bacs.gov.hu
Szociális ügyintézés:
6440	Jánoshalma,	Béke	tér	1.
Telefon:	06-77/795-288			Fax:	06-77/999-621
E-mail cím: janoshalma@bacs.gov.hu
Gyámügyi ügyintézés:
6440	Jánoshalma,	Arany	János	utca	13.
Telefon:	06-77/795-081,	06-77/795-082
Fax:	06-77/999-620
E-mail cím: hatosagigyam.janoshalma@bacs.gov.hu
Foglalkoztatási Osztálya
6440	Jánoshalma,	Arany	János	utca	13.
Telefon:	06-77/795-015	Fax:	06-77/999-622
E-mail cím: foglalkoztatas.janoshalma@bacs.gov.hu
Kormányablak Osztálya
6440	Jánoshalma,	Béke	tér	1.
Telefon:	06-77/795-217,	06-77/795-290,
06-77/795-291,	06-77/795-294
Fax:	06-77/999-621
E-mail cím: kormanyablak.janoshalma@bacs.gov.hu
Ügyfélfogadási	idő:
	 hétfő:	700-1700
	 kedd:	800-1200
	 szerda:	800-1600
	 csütörtök:	800-1800
	 péntek:	800-1200
A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal hivatalos internetes ol-

dala a www.bkmkh.hu	címen	érhető	el.	
A honlapon a BKMKH Jánoshalmi Járási Hivatala legfrissebb, 

naprakész információi is megtalálhatók a Járási hivatalok címszó 
alatt	a	következő	helyen:	http://bkmkh.hu/janoshalmi_jarasi_hivatal

Információs oldalainkon megtalálhatók aktuális híreink, a Hiva-
tal és szervezeti egységei: Kormányablak Osztály, Foglalkoztatási 
Osztály,	Hatósági,	Gyámügyi	és	Igazságügyi	Osztály	elérhetőségei,	
nyomtatványok	továbbá	tájékoztatók	az	intézhető	ügyekről.

A Foglalkoztatási Osztály adatszolgáltatása alapján aktuális 
állás ajánlatokat is meg lehet tekinteni. 

A járási hivatalok dokumentumai között számos kérelem és 
bejelentés	 nyomtatvány	 található,	 ill.	 letölthető,	melyek	 a	www.
bkmkh.hu/letoltesek	oldalon	érhetők	el.

Lakossági fórum Kormányhivatal tájékoztatása

Felhívás	 emlőszűrő	 vizsgálatra.	 A	 Népegészségügyi	 Program	
keretében	a	veszélyeztetett	női	lakosság	emlőszűrő vizsgálata 
tovább folytatódik.

Mindazok	 a	 45-65	 éves	 korú	 nők	meghívólevelet kapnak, 
akik	2	éven	belül	emlőszűrő	vizsgálaton	nem	vettek	részt,	vagy	
az	 első	 megszólítás	 alkalmával	 távolmaradtak.	 Meghívólevél 
felmutatásával a vizsgálat ingyenes, háziorvosi beutalóra 
nincs szükség.

A mélykúti nők 2019. január 25, 28, 29-re kapnak 
meghívót.

A vizsgálat helye:
Kiskunhalasi Semmelweis Kórház, Kiskunhalas, 

Dr. Monszpart László u. 1. Mammográfiás Szűrőközpont
A	szűrővizsgálat	ütemezésével	kapcsolatban	felmerülő	kérdé-

sekben Dr. Sebestyén Julianna radiológus	 főorvosnő	 és	Oláhné 
Tölgyesi Ildikó	vezető	operátor	készséggel	szolgáltat	további	infor-
mációt a 77/522-072 telefonszámon.

Akinek	a	meghívólevélben	 jelzett	 időpontban	nincs	módjuk	a	
szűrővizsgálaton	megjelenni,	 a	 fent	megadott	 telefonszámon	új	
időpontot	 kérhetnek.	Az időben felfedezett emlődaganat jó 
eséllyel gyógyítható!

Éljen a felkínált lehetőséggel! 
A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi 

Főosztály

Emlőszűrés
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Üzenet a plébániáról
Áldott új Esztendő.... 
Bár	 néhány	 hét	 már	 eltelt	 belőle,	 de	 a	

java	még	hátra	van.	Számunkra	az	előttünk	
álló napok a fontosak, de nem mindegy, hogy 
az	ember	hogyan	tekint	előre.	Erre	tanítana	
bennünket	a	következő	történet:

Az órásműhelyben... 
Egy	 órásműhelyben	 a	 polcra	 tettek	 egy	

éppen	elkészült	kis	órát.	Ott	állt	két	idősebb	óra	között,	amelyek	buz-
gón ketyegték másodperceiket.

–	Úgy,	most	tehát	rajtad	a	sor	–	mondta	az	egyik	a	kettő	közül.	–	
Sajnállak! Most ugyan vidám vagy, de várj csak, majd, ha egy évben 
több	mint	31	milliószor	ketyegsz,	akkor	erőd	végén	leszel.

–	Micsoda,	31	milliószor	ketyegni!	–	kiáltott	ijedten	az	újonnan	jött.	–	
Arra sosem volnék képes! – és kétségbeesésében azonnal meg is állt.

Ekkor beleszólt a beszélgetésbe a másik óra:
– Te buta jószág! Minek hallgatsz ilyen szóbeszédre? Nincs semmi 

baj. Egyszerre mindig csak egyet kell ketyegned. Próbáld meg újra, 
ugye, ez nem is nehéz? És most még egyet, ezt is ugyanolyan könnyen, 
és most csak mindig így tovább.

– Ó, hát ez egyenként nem is nehéz! Akkor újra kezdem! – kiáltott 
megkönnyebbülve az új óra. Összeszedte magát, és bátran ketyegett 
tovább, egyszerre mindig csak egyet. Nem számolta sem a napokat, 
sem	a	hónapokat,	de	az	év	végére	több	mint	31	milliót	ketyegett,	és	
szinte észre sem vette.

– Bárcsak mi, keresztények is csak egyik másodpercet a másik 
után vennénk, és nem az egész évet egyszerre! Az Úr imádságában 
a „mindennapi”	szükségekről	van	szó	(Mt	6,11).	„Ne aggódjatok tehát 
a holnapért, mert a holnap majd aggódik magáért: elég minden nap-
nak a maga baja”	–	mondja	az	Úr	(Mt	6,34).	És	az	ígéret	négyezer	év	
után is érvényes: „...életeden át tartson erőd!”	(5Móz	33,25).	
Ch. E. Cowman

Bolvári János plébános

2018. november havi születések:
Illés	Ákos	 an.:	Grósz	Amarilla
Kakas Dénes Noé an.: Bedekov Anna
2018. december havi születések:
Balázs Noel Alex an.: Balázs Roxána
Fürtön Lili an.: Bozár Diána
Csorba Bence an.: Lakatos Bernadett
Méhes	Szofi	 an.:	Barczány	Berta
Kolompár Loretta Dzsenifer an.: Kolompár Zsanett Nikoletta
Kiss Emma an.: Nagy Hajnalka

Házasságot kötöttek
Nagy Veronika és Hodonicki Miklós

Elhunytak
Snyehola Józsefné Sziráczki Mária élt: 88 évet
Baksai	Péterné	Földes	Gizella	 élt:	87	évet
Kádár Imréné Papp Mária  élt: 84 évet
Kiss Istvánné Kuris Mária  élt: 82 évet
Somogyi Sándor   élt: 56 évet
Balogh Béla   élt: 70 évet
Csanyik Jánosné Birkás Terézia élt: 87 évet
Szabó Károly   élt: 59 évet
Ledenyák Sándorné Mészáros Mária élt: 82 évet
Dudás Béla Ferenc  élt: 92 évet
Mikó	Gáborné	Mikó	Rozália			 élt:	96	évet

Anyakönyvi események

Lakásbérleti díjak változása
Tájékoztatjuk a Tisztelt érdekelteket, hogy Mélykút Város Önkor-

mányzatának	Képviselő-testülete	döntése	alapján	a	2019.	január	1.	
napja után a lakások bérleti díja az alábbiak szerint módosul:

I. Szociális helyzet alapján bérbe adott lakások
III. kategória

- komfortos lakás 249,-	Ft/m2

- félkomfortos lakás 124,-	Ft/m2

- komfort nélküli lakás 99,-	Ft/m2

II. Költségelven bérbeadott lakások
I. kategória

- összkomfortos lakás 546,-	Ft/m2

- komfortos lakás 372,-	Ft/m2

- félkomfortos lakás 187,-	Ft/m2

II. kategória
összkomfortos lakás 421,-	Ft/m2

komfortos lakás 298,-	Ft/m2

félkomfortos lakás 148,-	Ft/m2
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Új pénzbeli ellátás: a gyermekek otthongondozási díja 
A	 szociális	 törvény	 2019.	 január	 1.	 napjától	 módosult,	 és	 ezzel	

egyidejűleg	új	pénzbeli	ellátás	került	bevezetésre.	Ezen	ellátás	elsőd-
legesen	annak	a	 szülőnek	állapítható	meg,	 aki	 önellátásra	 képtelen	
gyermekét látja el. Más akkor veheti csak igénybe, ha korábban a szü-
lőnek	megállapították	a	jogosultságát	és	–	törvényben	meghatározott	
okok miatt - a gyermek tartós és állandó gondozását nem tudja ellátni. 
Ezen utóbbi esetben fontos, hogy a hozzátartozónak a gyermekkel 
közös háztartásban kell élnie. 

Az ellátás kiskorú és nagykorú gyermek esetén egyaránt megálla-
pítható,	tehát	a	gyermek	életkora	nem	befolyásoló	tényező.

Aki	 2018.12.31.	 napján	 végleges	 döntés	 alapján	 ápolási	 díjra	
jogosult gyermeke ápolása, gondozása címén, annak hivatalból – a 
jogosultsági feltételek vizsgálata nélkül – megállapítjuk a gyermekek 
otthongondozási díját. Ezen ügyfelek esetén a jogosultsági feltételek 
vizsgálatára	2019.07.01.	napja	és	2019.12.31.	napja	között	kerül	sor.	
Az	ellátás	bruttó	összege	várhatóan	havi	100.000,-Ft,	melyből	10%	
nyugdíjjárulék kerül levonásra. Ez az összeg független a gyermek 
életkorától.

Ápolási díj
Az ápolási díjra való jogosultsági feltételek vizsgálata során az 

állandó	és	tartós	ápolási,	gondozási	igény	vizsgálatát	szakértő	végzi,	
a háziorvosi igazolás csak arra vonatkozik, hogy az ápolt súlyosan fo-
gyatékos	vagy	tartósan	beteg.	A	szakértőt	a	hivatal	rendeli	ki	és	annak	
költségét	is	viseli.	A	törvény	alapján	bővül	a	hozzátartozónak	tekinten-
dő	személyek	köre,	így	az	ápolási	díjat	feltételezhetően	szélesebb	kör	
tudja	majd	igénybe	venni.	Az	ápolási	díj	összege	15	%-kal	emelkedik,	
amelyből	továbbra	is	10%	nyugdíjjárulék	kerül	levonásra.

Változás az aktív korúak ellátása megállapítása terén
A törvény szerint, ha az aktív korúak ellátására való jogosultság 

megszüntetése az ügyfél kérelmére történik, úgy új kérelem a döntés 
véglegessé	válásától	számított	30	napot	követően	nyújtható	be	és	a	
hivatalnak vizsgálnia kell, hogy az ügyfél a kérelem benyújtását meg-
előző	egy	évben	eleget	tett-e	a	30	napos	kötelezettségének,	kivéve,	
ha az új kérelem alapján egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti 
támogatásra lesz jogosult.

Bővebb információ a Jánoshalmi Járási Hivatal Kormányablak 
Osztályánál, vagy 

Mélykúton Kopcsekné dr. Dora Éva ügysegédnél pénteki napokon 
kérhető	ügyfélfogadási	időben.	

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

Változások a szociális törvényben 

Dr. Méhes Zoltán, Mélykút 2. számú körzetének háziorvosa 

Önéletrajz másképpen
Méhes	nagyapja	harmadik	fiának	(Géza)	és	a	Szoboszlai	nagy-

apja második leányának (Mária) harmadik gyermekeként látta 
meg	a	napvilágot	1984	nyarán	a	Vajdasági	Topolya	városában.	Kis	
idő	elteltével	a	bácskossuthfalvi	református	templomban	-	szülei	
kérésére - Zoltán névre keresztelték. 

Gondtalan	 gyermekéveit	 szülei	 és	 két	 bátyja	 (Géza	 és	 Attila)	
vigyázó	 szemei	 előtt,	 szülőfalujában	 töltötte.	 Már	 ezekben	 az	
években	 megjelent	 a	 szülei	 mezőgazdasági	 munkájában	 való	
részvétele, és az évek múlásával szerepvállalása is egyre nagyobb 
lett, ami a mai napig szerves részét képezi mindennapjainak. 

A vészterhes `90-es évek során általános iskolai tanulmányait 
a	helyi	Id.	Kovács	Gyula	Általános	Iskolában	végezte	el.	Az	ezred-
fordulóhoz közeledve a világvége hangulat és a teljes informatikai 
összeomlás vízióival dacolva felvételt nyert a Szabadkai Egész-
ségügyi Középiskola padsoraiba, amelyet azáltal, hogy az említett 
jóslatok nem teljesedtek be, sikeresen elvégezhetett. 

Ezt	követően	nagyot	álmodva	s	a	kevés	külföldi	élettapasztalat	
ellenére jelentkezett a magyarországi Szegedi Tudományegyetem 
Általános	 Orvostudományi	 Karára,	 amelyet	 2015-ben	 sikeresen	
elvégzett és ezáltal megszerezte az általános orvosi diplomát. 

Feleségét	2017.	február	idusán	ismerte	meg	egy	orvosi	kong-
resszuson,	mivel	ő	is	felnőtt	háziorvosi	szakképzésben	vesz	részt.	

Zoltán	szakorvosi	oklevelét	Háziorvostanból	2018	ősszén	sze-
rezte meg, melyhez nagyban hozzásegítette mentora, Dr. Ávéd 
János mindszenti háziorvos útmutatása. 

Ezt	követően	költözött	feleségével	(Berta)	és	6	hetes	kislányá-
val	 (Szofi)	 Mélykút	 városába	 és	 kezdte	 meg	 a	 munkáját	 2019.	
január 02-án. 

Rendelési ideje munkanapokon 8-11 óra között van. 

Nyilatkozat mezőőri járulékról
Tisztelt lakosság!

A	2018	évi	mezőőri	 járulék	minél	 pontosabb	megállapítása	
érdekében kérjük Önöket, hogy bevallásban nyilatkozzanak arról, 
mely	földterületeket	használják	2019-ben.

 
Amennyiben a használat jogcíme bérlet, abban az esetben, 

kérjük, feltétlenül adják meg a bérbeadó pontos nevét és címét 
is.

A	bevallás	elérhető	Mélykút	Város	Önkormányzat	honlapján	
az	Önkormányzat	=>	Nyomtatványok	menüben,	a	Gazdálkodási	
ügyek	címszó	alatt,	illetve	felvehető	a	Polgármesteri	Hivatal	14-
es számú irodájában.

Köszönjük segítő hozzáállásukat! 
Pénzügyi csoport
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Az	1989.	óta	minden	évben	megrendezésre	kerülő	„Budai	Ku-
pára” idén január 5-én került sor.

A	31.	alkalommal	megrendezett	találkozón	részt	vevő	csapatok:	
Baja,	 Gara,	 Jánoshalma,	 Kisszállás,	 Paptamási,	 Mélykút	 öregfiúk	
csapatai.

A	csapatok	 reggel	9	órától	 érkeztek.	 Egy	finom	
reggeli,	és	célzóvíz	elfogyasztása	után	elkezdődtek	
a	sportszerű,	jó	hangulatú	küzdelmek.

A	 csoportkört	 követően,	 a	 helyosztók	 és	 azok	
eredményei így alakultak:

5. – 6. hely Gara	–	Kisszállás	8:3
3.	–	4.	hely	Baja – Jánoshalma 5:4
1.	–	2.	hely	Mélykút – Paptamási 5:2
Így	 -	 egy	 év	 kihagyást	 követően	 –	 a	 Mélykút	

Öregfiúk	csapata	hódította	vissza	a	kupát	Jánoshal-
mától,	akik	előző	évben	birtokolták	a	serleget.

Különdíjban részesültek:
Gólkirály: Kincse Norbert (Baja)
Legjobb kapus: Sere Zsigmond (Paptamási)
Legjobb játékos: Doszpod József (Jánoshalma)
Budai család díját	Takács	István,	Gara	csapa-

tának	vezetője	kapta.
Különdíjban részesültek továbbá:
Ádelhardt	Marci	Bácsi,	alapító	tag	és	szervező.
Lak	József	Bácskossuthfalva	csapatvezetője.	Róluk	annyit	kell	

tudni,	hogy	két	éve	Baja	jön	helyettük,	mert	a	moravicai	öregfiúk	
csapata sajnos „elfogyott,” de a küldöttség azóta is minden évben 

megtisztel bennünket jelenlétükkel.
Az eredményhirdetés után, a felülmúlha-

tatlan Vörös István kemencés sült malacát 
fogyasztották el a csapatok. 

Az éjszakába nyúló vacsora nagyon jó han-
gulatban	telt.	Torok	nem	maradt	szárazon	😊 

Köszönjük a szurkolók biztatását, továbbá 
mindazoknak a támogatását, akik munkájuk-
kal, felajánlásukkal hozzájárultak a rendez-
vény színvonalának emeléséhez!

Mélykút Öregfiúk

Budai kupa

2018.	december	23-án	került	megrendezésre,	
a	III.	Karácsonyi	Fenyőfa	Kupa.	

Köszönet a csapatoknak a nevezésért és a 
sportszerű	mérkőzésekért.	Minden	idők	egyik	leg-
színvonalasabb	játékát	hozta	ez	a	torna,	melyre	13	csapat	nevezett.	
Külön	köszönet	a	távolabbról	érkező	csapatnak	(Földeák).	

Nagy	 örömünkre	 szolgált,	 hogy	 a	 fiatalok	 is	 összeállítottak	 egy	
csapatot,	 akik	 az	 ifjúsági	 csapat	 tagjaiból,	 azok	 osztálytársaiból,	
illetve a környékbeli iskolásokból álltak. Reméljük, mindenki jól szó-
rakozott, jól érezte magát. Legközelebb is várunk minden megjelent 
csapatot és természetesen új csapatokat is. 

A torna végeredménye:
1.	Bad-Boys
2. Ruform
3.	Korrupció
4. P.L.FC
A torna gólkirálya: Kerezsi Ferenc (Bad-Boys)
A torna legjobb kapusa: Faddi Dávid (Korrupció)
A torna legjobb játékosa: Rácz Tibor (Ruform)

Fenyőfa Kupa A NAV ügyfélszolgálat 
2019. januártól is 

változatlanul várja ügyfeleit a 
kormányablakban

2018	óta	Jánoshalmán	 is	 lehetőségük	volt	az	ügyfeleknek,	
hogy a kormányablakban intézzék adóügyeiket.

A Kormányablakban az adóügyek intézése heti két napon 
lehetséges,	amely	2019.	január	1-től	változatlan	marad.	

hétfő: de 8-12 h, du 13 és 15:30 h
csütörtök: de 8-12 h, du 13-17 h
Az	ügyfélszolgálaton	a	NAV	kormánytisztviselője	dolgozik,	a	

Jánoshalmi	Járási	Hivatal	helyet	biztosít	az	ügyintézőnek.	
Az ügyfelek kihelyezett tájékoztató táblán, az ügyfélhívó 

berendezés	 kijelzőjén,	 valamint	 az	 online	 és	 a	 telefonos	 idő-
pontfoglalás során kapnak tájékoztatást.

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
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A lakóingatlanokban keletkezett tűzesetek során 2011 óta évente át-
lagosan 7 személy hunyt el Bács-Kiskun megyében. Az elhunytak hátterét 
vizsgálva elmondható, hogy a legnagyobb veszélynek a szociálisan hátrányos 
helyzetű középkorú illetve idősebb személyek vannak kitéve.

Az időbeli eloszlást vizsgálva az esetek nagyobb része a fűtési szezon hó-
napjaihoz köthető. A legtöbb halálos tűzeset december és január hónapban 
történt.

A megállapított tűzkeletkezési okok több mint 2/3-ánál a gyújtóforrás a 
dohányzás, illetve nyílt láng volt. 

A	 tűzeseti	 halálozások	 számának	 csökkentése	 érdekében	 az	 alábbi	
alapvető	 tűzvédelmi	 előírások	 betartására	 szükséges	 felhívni	 az	 érintettek	
figyelmét:

- Ágyban dohányozni fokozottan tűzveszélyes!
-	Tüzelő-	 és	 fűtő	 berendezésből	 (kályha,	 kandalló,	 tűzhely)	 a	kipattanó 
szikra ellen védelmet kell biztosítani	megfelelő	méretű,	nem éghe-
tő anyagú tálca alkalmazásával! 

-  Tüzelő- és fűtő berendezés, valamint annak kéménye közelében – 
minimum	1	méteres	környezetében	-	éghető anyagot ne tároljunk!

- Tüzelő- és fűtő berendezésben szemét, ruhanemű és egyéb 
hulladék égetése	 a	 kémény	 károsodását,	 későbbi	 tűz keletkezését 
okozhatja!

- Csak megfelelő műszaki állapotban lévő	tüzelő-	és	fűtő	berendezést	
használjunk, a tüzelő- és fűtő berendezés hiányos műszaki állapo-
ta tűz keletkezését okozhatja!
-	Tüzelő-	és	fűtő	berendezésünket rendszeresen ellenőriztessük szak-
emberrel. 

- Az	 égéstermékelvezetőket rendszeresen ellenőriztessük, szükség 
esetén tisztíttassuk kéményseprővel.

- Égésterméket	 (hamu,	 parázs,	 korom)	 műanyag	
kukában,	zsákban	tárolni	tűzveszélyes,	azokat	kizá-
rólag nem éghető edényzetbe öntsük!

- Nyílt lángot őrizetlenül hagyni tilos	és	tűzveszé-
lyes! (adventi koszorú, mécses, stb)
-	Soha	ne	hagyjunk	őrizetlenül	ételt	az	üzemelő	tűz-
helyen!

TEGYÜNK	A	TŰZESETI	HALÁLESETEK	
CSÖKKENTÉSE ÉRDEKÉBEN!

Szülők-nevelők bálja
Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját a 

Szent Tamás Katolikus Általános Iskola 
Jótékonysági szülők-nevelők báljára.

Helye:	Béke	Étterem	Ideje:	2019.	március	02.	
(szombat)	19	óra	Belépő:	1500,-	Ft/fő

A bál teljes bevételét az iskola 
eszközparkjának 

fejlesztésére fordítjuk.
Élőzene:	BEAT zenekar (Béla” – zenekar)

A	bál	batyus	jellegű,	de	vacsora	igény	szerint	
rendelhető.

(marhapörkölt sósburgonya, galuska, 
káposztasaláta	1900,-	Ft/fő)	

Vacsora rendelésére február 20-ig 
van	lehetőség!

Asztalfoglalás, jegyvásárlás: 
Maczkó Zoltánné (Edina) 
Tel: +36-30-392-85-12

Mindenkit szeretettel várunk!

FELHÍVÁS A TŰZESETI 
HALÁLOZÁSOK MEGELŐZÉSÉRE

Kedves	kisgyermekes	Anyukák/	Apukák
A	2019-es	évben	is	sok	szeretettel	várjuk	a	0-3	éves	korú	gyermekeket	és	azok	

szüleit	a	Bendegúz	Biztos	Kezdet	Gyerekházba,	ahol	sok	játékra	és	vidám	foglalko-
zásokra	van	lehetőség.

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

Dietetikus Mélykúton
A	Bendegúz	Biztos	Kezdet	Gyermekházban

2019. február 11-én 10.30 órától
Szabó	Lúcia	dietetikus	tart	előadást	az	egészséges	

táplálkozás témakörben,utána egyéni beszélgetésre is 
lehetőség	lesz	dietetikussal.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk.
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Bács-Kiskun megyében kollégáink tájékoztatást adnak a programról és az 
igénybe	vehető	szolgáltatásokról,	 (melyek	teljesen	 ingyenesek	és	útiköltség	
térítést is biztosítunk):

•	egyéni	fejlesztési	terv	készítés,	munkatanácsadás
•	pszichológiai	tanácsadás,	szociális	információ	nyújtás
•	állásfeltárás	és	elhelyezés,	pályatanácsadás
•	újra	orientáló	csoportos	foglalkozás
•		munkavállalói	kulcsképességeket	és	kulcskompetenciákat	 fejlesztő	cso-

portos foglalkozás
•	személyiségfejlesztést,	beilleszkedést	és	önálló	életvitelt	segítő	csoportfoglalkozás
•	vállalkozóvá	válást	elősegítő	tanácsadás,	munkaerő	piaci	mentor	szolgáltatás

Mélykúton a Művelődési Házban
Minden hónap 3. csütörtökén 9-13 óráig
Tel.: 20/3644-595

Mélykútiak az 
óvodásokért, nem csak 
óvodás szülők számára!
Tisztelt Vendégeink, Támogatóink!
Köszönjük, hogy megtisztelték részvétel-

ükkel az eseményt, jegyeket, pártolójegyeket 
vásároltak és tombola tárgyakat ajánlottak fel 
az óvodák részére!

Köszönjük az étteremnek, hogy méltó körül-
ményeket biztosított az esemény lebonyolí-
tására!

Óvodák dolgozói

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
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Mindenki karácsonya 2018.
2018.	december	22-én,	a	Művelődési	Házban	került	megrende-

zésre a „Mindenki Karácsonya”
A	 résztvevőket	 a	mélykúti	 óvodás	 gyerekek,	 a	 Bácskossuthfalvi	

fellépők,	a	Vadvirág	tánccsoport,	valamint	a	Kővirágok	társulat	tagjai	
(Baranyi Emma, Endrész Ferenc, Végel Zsuzsa) szórakoztatták. Az 
ünnepi	műsor	 után	egy	finom	babgulyást	 és	 bejglit	 fogyaszthatott	
mindenki, Vörös István forralt borával leöblítve.

Köszönjük minden magánszemély, vállalkozó, valamint cég fel-
ajánlását, munkáját, amivel hozzájárultak a sikeres, meghitt ren-
dezvény megvalósításához!

Kunok hagyatéka
Megnyílt a Ku-

nok hagyatéka cí-
mű	 kiállítás	 a	 Fe-
nyő	 Miksa	 Könyv-
tárban. A január 
18-ai	megnyitón	 a	
800 éve hazánk te-
rületén letelepedett 
kun népcsoport tör-
ténelméről,	 hagyo-
mányairól tudha-

tott	meg	sok	érdekességet	a	közel	80	főt	számláló	közönség.	
A	kunok	 jelentős	szerepet	 játszottak	Mélykút	és	a	 térség	 törté-

netében.	Mélykút	neve	először	
egy	 1572.	 évi	 kunsági	 össze-
írásban	fordul	elő,	amikor	„kun	
telep"-nek nevezték. Az alföldi 
kun települések Szabadka-
Szeged déli határvonalától föl 
Lacháza vonaláig terjedtek, és 
csaknem az egész Homokhát-
ságot magában foglalták.

Versek, viselet bemutató, 
népdal és a „Kunok hazája” cí-
mű	film	is	színesítették	a	közel	
négy órás programot. 

A	rendezvény	felvezetéseként	Bődi	Szabolcs,	Kunszentmiklós	ko-
rábbi polgármestere elmondta a Kun Miatyánkot, majd Kovács Imre, 
Kunszállás polgármester, volt Kiskun kapitány beszélt az eredet-
kutatás fontosságáról, a történelem és hagyományok ismeretének 
jelentőségéről.	

Rendkívül érdekes, szemléletes bemutatót láthattunk a 
kunszentmiklósi Iloncsuk Szabadcsapat tagjaitól, akik a kunok di-
cső	 korszakának	 megismertetését	 vállalták	 küldetésként.	 A	 Vass	
Gergő	 vezette	 hagyományőrzők	 a	 kun-kipcsak	 időszak	 viseletét	

és fegyverzetét mutatták be, 
majd	Vass	Gergő	 a	 tárlókban	
látható lelet- és rekonstrukci-
ós anyagról – vetített képeken 
keresztül - tartott másfél órás 
ismeretterjesztést. 

A megnyitó zárásaként, a 
Karácsony Sándor készítette 
„Kunok Hazája” című	filmet	te-
kinthették	meg	az	egybegyűl-
tek.	A	film	a	kunok	mai	napig	
íródó történetét mutatja be. 
A	 műfaját	 tekintve	 ismeret-
terjesztő	alkotás	valójában	sokkal	látványosabbra	sikerült,	mint	azt	

ebben a kategóriában megszok-
hattuk.	 A	 pergő,	 lendületét	 egy	
pillanatra	 sem	 elvesztő,	 kiváló	
animációval színesített képso-
rok hátterét a Karácsony Sán-
dor által mesterien fényképezett 
kunsági	 táj	 adja,	 szereplői	 ha-
gyományőrzők,	 pásztorok,	 népi	
iparművészek,	néptáncosok,	va-
lamint a Kunság kultúrájában 
felnőtt	 jeles	művészek,	 alkotók.	
Láttán	 még	 a	 nézőtéren	 ülő,	

nem	kunsági	kötődésű	látogatók	is	elérzékenyültek,	és	valószínűleg	
mindenkiben	megdőlt	az	Alföld	egyhangúságáról	elterjedt	nézet.

Olyan rendezvénynek adott helyet a könyvtár, ami talán még 
országos szinten sem került ez idáig megrendezésre. Rendkívüli 
alkalom volt, mert egyszerre volt látható a kiállítás, hallhatók az 
előadások,	élvezhető	egy	viselet-	és	fegyverzet	bemutató,	valamint	
szívet	melengető	a	„Kunok Hazája”	című	film.	Mindent	egy	helyen	a	
kunokról. 

A	kiállítás	megtekinthető	február	15-ig.
Lajdi Róbert, a kiállítás házigazdája


