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„A Szvetnik-hagyaték területén végzett gyűjtőmunkájáért, 
a csillagvizsgáló létrehozásáért és működtetéséért.”

1942-ben születtem Mélykúton. Apám földműves, anyám háztar-
tásbeli volt. Egy testvérem van. 

Hogy a két gyerek mire volt képes, idézzük Jánost a „Vakuvillanások 
2” című könyvéből: 

Ott kezdem a történetet, hogy egyáltalán nem voltunk jó gyerekek 
szüleink szemében. Mások állítása szerint csak az ördögöktől voltunk 
egy fokozattal lejjebb. A mondás azt mondja: kis gyerek kis gazem-
ber, nagy gyerek nagy gazember – hát mi ezen a lépcsőfokon álltunk 
barátainkkal. Ugyanis a nagymama eldugott, házifőzésű pálinkáját 
megtaláltuk és bátorítónak, iskola előtt jól meg is húztuk… Járogattunk 
mi a pálinkára másnaponta, csak hát fogyott. Ha fogy valami, azt 
egyszer csak észreveszi, aki odatette…A sors fintora által egyszer csak 
lebuktunk. Pont nyellentettünk, amikor a mama lecsapott ránk, büdös 
disznó kölykei, hát ti ivogattátok meg a pálinkámat? … Megálljatok, 
ezért kaptok a nagyapátoktól - és ránk akart vágni a seprő nyelével. 
Sikerül nekem elugrani, de a nyellentő, a Józsi ottmaradt és kapott 
mindnyájunk helyett. Eldöntöttük: később ezért bosszút állunk… Sokáig 
nem adódott lehetőség a bosszúra, már majdnem feledésbe is merült. 
Egyszer halljuk, hogy mindenki kimegy a földekre dolgozni, csak a 
mama marad otthon. Meg kell sárral tapasztani a kemence belsejét… 
Akkor még nem esett le a tantusz nálunk, de ahogy elkezdődött a ma-
ma munkája és láttuk, hogy bebújik lámpással és a sárral a kemencébe 
– abban a pillanatban valamelyikünk agya megvilágosodott. A külső le-
mezajtót óvatosan ráhajtottuk a kemence szájára. Csak, amikor ki akart 
bújni, akkor vette észre a mama, hogy be van zárva. Mi addigra már 
rég a Köcsögmalom kertjében fociztunk. Majd olyan két óra felé meg-
éheztünk, s hazagaloppoztunk egy kis lekváros kenyérért. Mit látnak 
szemeink: a mama kint van és mikor meglátott bennünket, elkezdett 
rémisztően ordítani ránk. Büdös disznó, akasztani való gazemberek, azt 
akartátok, hogy ott fulladjak meg a kemencében? Szerencsétek, hogy 
a szomszédasszony átjött tojásért úgy 10 óra felé… A lekváros kenyér 
evés ekkor elmaradt, csak este egy-két pofon után volt egy kis diétás 
vacsora…

Folytatódjék a rövidke életrajz:
Az iskolát itt a szülőfalumban végeztem, majd utána egy héthó-

napos tanfolyamot elvégezve kézbesítő postásként dolgoztam közel 
tíz éven át. Anyagi okok miatt kerültem a ktsz faipari részlegéhez, s 
1983-ban épületasztalos képesítést szereztem. Ezt követően a vasipari 
részlegnél dolgoztam, itt is szereztem egy szakképesítést, a hegesztőt. 
Előzőleg építőipari gépkezelői, valamint hivatásos targoncavezetői 
képesítést is kaptam. A ktsz-ből az utam a helyi iskolába vezetett, 
ahol nyugdíjba vonulásomig (2002) asztalosként dolgoztam. Az iskolai 
oktatócsomagok készítése volt a fő feladatom. 1987-ben videofelvétel 

készítő szakvizsgát tettem. A fényképész vizsgán egy helybéli rosszin-
dulatú fényképész gáncsolt el, ezért ez hiányzik a sorból, de a tudást 
nem tudták elvenni tőlem.

Apropó: tudás, tanulás. Álljon itt egy részlet Brandenburg Gyula: 
Vakuvillanások című könyvéből:

„Tanulj tinó, ökör lesz belőled!”- tartja a közmondás… Vagyis minél 
többet tanulsz, annál nagyobb ökör leszel. Valahogy így álltam hozzá 
a tanuláshoz (hogy más is hozzáférjen) gyerekkoromban. El is vege-
táltam a kettes-hármas között, kivéve a 6. osztályt. Na, nem mintha 
megtáltosodtam volna, jobb dolgom is akadt a tanulásnál, olyannyira, 
hogy ekkor bizony osztályismétlőre bukfenceztem. Na, nem mindenből: 
tornából, énekből meg külalakból átmentem, a többi tárgyból: bukta!

Az történt ugyanis, hogy a legjobb barátom, a Lajos, akivel sülve-
főve együtt voltunk, egymás mellett is ültünk… akit szinte testvérként 
szerettem… sírva panaszkodott, hogy rászálltak a tanárok, meg fogják 
buktatni, bárhogy tanul, pecákat kap, jövőre bizony külön osztályba 
kerülünk. Ezt nem hagyhattam annyiban! Jobb híján elhatároztam, 
hogy én is megbukok! Behúztam az észféket, és év végére annyira 
lerontottam, hogy jobban (többől) buktam, mint a barátom… Ha rosszul 
értelmezve is, de igazoltam a közmondást: „Mindent lehet, csak akarni 
kell!” Ez később is bevált, csak pozitívan értelmezve… Akarva-akaratla-
nul tanulnom kellett: eleinte kényszerből, később… már saját elhatáro-
zásból, önként, olykor dalolva. Jártam postaforgalmi előkészítőre Baján, 
hat hónapig (anyagi okok miatt nem végezhettem el). 

Boldog postás koromban dalolva, fütyörészve hordtam a távirato-
kat több száz helyre községünkbe. Vidám, gondtalan volt az életem, 
mert míg fiatal az ember, ki gondol arra, hogy ha megnősül, nem lesz 
minden tejföl. Így történt meg az eset, hogy egy ismerősömhöz kellett 
kiszaladnom távirattal.

Odaérek a házhoz, hát tárva-nyitva van minden, kutya sehol, lehet, 
hogy az is elbujdosott félelmében. Ugyanis akkor vettem már észre 
a sivalkodást és a pofonok csattogását, amikor beértem az előszo-
bájukba… Jó füle lehetett a gazdának, vagy az első ablakon láthatta, 
hogy jön a postás. Mire feltépte az ajtót és azt mondta nekem: pillanat 
Janikám, még adok egy-két pofont az asszonynak, utána te következel! 
Ledobtam a táviratot, és iszkiri, de büdös gyorsan el kell innen tűnnöm! 
Ki tudja, meddig civódtak, kinek mi volt a bűne? De én nem akartam se 
kapni, se tanú lenni senki civódásában. 

A postás foglalkozásnak előre nem várt következménye is lett, aho-
gyan Brandenburg Gyulának mesélte:

Postás koromban megfertőzött a hely szelleme, és afféle foglalko-
zási ártalomként válaszborítékos levelekkel ostromoltam a moziból, 
újságokból ismert színészeket, énekeseket, dedikált fotókat kunyerálva 
tőlük. Össze is gyűjtöttem vagy 150-et (Gina Lollobrigida, Elke Sommer, 
Mastroianni, Fellini stb). Ezek még ma is megvannak, borítékostól.

- Mikor került először kapcsolatba a csillagászattal?
- Apám a második világháború végén a Pestről lejövőktől szalon-

náért cserébe szerzett egy csodaszép színházi látcsövet. Más módon 
ilyen luxuscikkhez nem jutottunk volna. A környék járt hozzánk csodálni 
a technikát. A távcső az 1950-es évek végén eltűnt, nyilván valaki 
túlságosan is beleszeretett. A katonaságnál, a felderítőknél találkoztam 
újra távcsővel, ami már komolyabb műszer volt, mint a színházi célra 
használt. Ekkor érlelődött a gondolat, hogy egy ilyen távcsőt kellene 
szerezni. A gondolatot azonban még sokáig nem követte tett. 1997 
tavaszán ismerkedtem meg Orbán Károly bácsalmási amatőr csilla-
gásszal. Vásároltam egy 60x700-as refraktort (az első szám a lencse-
átmérő, a második a gyújtótávolság cm-ben), majd a padlásszobában 
kialakítottam egy „csillagvizsgálót”. A Hale-Bopp üstökös vizsgálata 
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döntötte el végképp a csillagászkodásom sorsát. Ezt követően vásárol-
tam egy 100x1000-es refraktort. Beiratkoztam a Magyar Csillagászati 
Egyesületbe.

- Híre ment a dolognak?
- Igen, persze, soha nem titkoltam, hogy milyen fába vágtam a 

fejszémet. A baj csak az volt, hogy egyszerre csupán 3-4 érdeklődőt 
tudtam fogadni. Elhatároztam hát, hogy új helyre telepítem a műsze-
reket. A melléképületet használtam fel erre a célra. Fiammal és sok 
ismerőssel együtt 1999-ben elvégeztük a feladatot és július 21-én 
kész volt az új csillagvizsgáló.

- Milyen emlékezetes eseményről tud beszámolni?
- 1999-ben volt az emlékezetes teljes napfogyatkozás. Ezt nálam 

10-15 fő kísérte figyelemmel. Nagyon jól sikerültek a fényképfelvételek. 
Ez év nyarán 40-50 érdeklődő kereste fel a csillagvizsgálót. 2001-ben 
tovább emelkedett a látogatók száma, ekkor 78 érdeklődőt regisztrál-
tam. Nem csak helybeliek jöttek, hanem Bajáról, Kalocsáról, Hajósról, 
Pörbölyből, Bácsalmásról, Tataházáról, Felsőszentivánról, Miskéről is 
érkeztek vendégek. 2003-ban a Mars közelsége volt a fő esemény. 
Ebben az évben 145-en látogattak el hozzám. 2000-ben elkészült a 
saját gyártmányú 200x1450-es távcsövem. A következő évben ezt 
felújítottam, rezgésmentessé tettem. Vásároltam egy számítógépet is. 
A jövő a számítógépé és a digitális fényképezőgépé.

- Erről jut eszembe: mostanában régi fényképezőgépeket, filmvetí-
tőket gyűjt.

- Egyelőre közel ezer példányt sikerült összegyűjteni, és úgy gon-
dolom, hogy itt meg is állok. Tervem egy, a városra hagyott kamera-
múzeum létrehozása, amely talán egyedülálló az országban. Csak egy 
alkalmatos helyiség kellene hozzá. Valamikor az orosz füzeteink elejére 
felírtuk: Lenin gavaril: ucsitsza, ucsitsza, ucsitsza! (A fiatalabbak kedvért: 
Lenin mondta: tanulni, tanulni, tanulni!) Ebben az egyben igaza volt a 
jó öreg mauzóleum-albérlőnek: mindig tanulni kell! „A jó pap is holtig 
tanul” – tartja a közmondás. Rákérdezek: - Hát a rossz pap meddig? 
Bár pap (még) nem voltam, csak papa, de én tanultam, tanulok, tanulni 
fogok mindhalálig. Mindig jön valami új tudnivaló: számítógép, internet, 
mobil telefon stb.

- Elévülhetetlen érdemei vannak abban, hogy fotókkal, videokazet-
tákkal rendelkezünk Szvetnik Joachim mélykúti restaurálásairól. 

- A mester utolsó éveiben végeztem a restaurálásainak dokumentá-
lását, sőt néha kisebb restaurálási segítségben is részesítettem. Utólag 
is életem nagy ajándékának tekintem, hogy barátjának, munkatársá-

nak vallhatom magamat.
Ahogyan Brandenburg Gyu-

lának mondta:
Miből állt a nyolcéves kö-

zös munka? A Mester – ter-
mészetesen – restaurált, én 
pedig felvettem, rögzítettem a 
kamerával a munkafolyamat 
fázisait, minden egyes mozza-
natát, így a kamera – később 
a nézők - szeme láttára vált 
a törött-gyűrött lim-lomból is-
mét gyönyörű műkincs: kehely, 
tál, kürt és egyéb műremek, 
ami eredetileg volt…

Milyen ember is volt a 
Mester? Ha dolgozott, akkor 
szívvel-lélekkel dolgozott. Be-
lefeledkezett a munkába, ki-
kapcsolt minden mást maga 
körül, nem érdekelte semmi 

(időjárás, hőmérséklet, étel, ital), csak a munka. Volt úgy, hogy a kora 
reggel elkezdett munkát csak a késő esti órákban szakította félbe, ad-
dig nem evett, nem ivott; én meg kitartóan kameráztam mellette…

Sikerként könyvelem el a Johák-ház megmentését és emlékházzá 
nyilvánítását. Tudom, ez nem egyedül az én érdemem, de hadd legyek 
e téren kissé elfogult és szerénytelen, hisz jelentős szervező és fizikai 
munkával járultam hozzá ehhez. 

Kudarcként éltem meg viszont, hogy a mester halála után a közösen 
készült videokazetták zöme eltűnt; széthordták, mint szél a töreket, és 
ki tudja, mi lett a sorsa a laikusok számára talán semmitmondó kazet-
táknak: meg se nézték, letörölték, kidobálták? Ki tudja? 

A fotózásról, videózásról így mesél a róla megjelent könyvekben:
A fotózás rejtelmeibe kedvenc tanárom vezetett be: Kádár András. 

Az első gépet 1959. október 29-én első fizetésemből vásároltam. El-
szegődtem a mélykúti postára távirat kézbesítőnek. A fényképezőgép 
mindig ott lapult a táska alján. Az akkori tanyavilág fotósa lettem. 
Iskolás gyerekeknek tartottam fotófoglalkozásokat a helyi Művelődési 
Házban 15 éven keresztül. Tücsköt-bogarat fényképeztek, mert abban 
az időben, ha valamilyen komoly gép lógott a gyerek nyakában, még 
megbámulták. Kb. 150-200 gyerek sajátította el a fotózás tudományát 
általam. Én úgy gondolom, hogy az egymillió felvételen túl vagyok. A 
filmfelvételek tudományának megszerzését egykori igaz barátomnak, 
Kakas Ferencnek köszönhetem. Id. Drégely Imre egykori művházvezető 
biztatására kezdtünk mozgófilmmel foglalkozni. Általában minden 
eseményen ott volt valamelyikünk. Munkahelyváltozás következtében 
kezdett a fotózás, filmezés elmaradozni.

Később Szvetnik Joachimtól kapta az első videokameráját, és ő 
volt az, aki kezdeményezte és támogatta a video-operatőri tanfolyam 
elvégzését. 

Amikor video-operatőr lettem, fizetés-, majd nyugdíj-kiegészítésként 
eljártam lakodalmakba, egyéb családi és társadalmi eseményekre 
filmezni közel 800 alkalommal. Voltam cigánylagziban, úttörő rendez-
vényeken, továbbá a tsz-nek és rendőrségnek is készítettem oktató, ill. 
propaganda filmeket. 

Ismét idézek a „Vakuvillanások 2” című könyvből. Jellemző, hogy 
még a legszomorúbb történet is tud valami humorosat rejteni.

Figyelmetlen közlekedés következtében meghalt egy nyolcéves 
kisfiú. Baján volt a temetés és senki fia videós nem vállalta a 
temetés felvételét. Főnököm unszolására kellett felvennem a te-
metés szertartását: de nem kívánom senkinek. A gyomrom ki akart 
ugrani az idegességtől, szinte majdnem sírtam én is a gyászolók-
kal együtt. A szertartás végén sietve távoztunk, mert úgy éreztem, 
hogy kiugrik a bensőm az átélt izgalmaktól. Mondom a gépko-
csivezetőmnek: te haver, állj meg az első csehónál. A pult végén 
egy eléggé ittas úriember ácsingózott. Én mondom a pultosnak: 
három korsó sört kérek, gyorsan, ha lehetne. Felkapom az elsőt, 
lenyomatom, felkapom a másodikat, lenyomatom és nyúlok a 
következőért, mire az ácsingózó nyögve kicsit, de hallhatóan meg-
jegyzi: Uram, én tíz éve vagyok alkoholista, de ilyen csodálatosan 
és gyorsan kollégát még nem láttam inni Megjegyeztem: bas..a 
meg kolléga, maga még gyermektemetést nem vett fel videóra, de 
én onnan jövök. Erre ő hőkölve azt mondta: hú a szentségit mester, 
igyon meg még egyet, azt én fizetem! 

Egyszóval: nem unatkozom! Soha nem is unatkoztam, nem 
is fogok, amíg élek! Nekem, kérem, arra egyszerűen nincs időm! 
(Majd odaát is agyonütöm az időt valahogy!)

2009-ben egy könyvecske jelent meg az életéről, címe „Vaku-
villanások”. Szerzője Brandenburg Gyula, jelenleg Kalocsán élő volt 
mélykúti osztálytársa. 2010-ben maga írta meg történeteit egy 
hasonló kis könyvben, melynek címe „Vakuvillanások 2”. Mi kész-
tette arra, hogy így kitárulkozzon a nyilvánosság előtt?
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Június 13-án, megalakulásának 104. évfordulóját ünnepli a Magyar 
Örökség Díjas Védőnői Szolgálat. A több mint egy évszázada működő 
prevenciós szolgálat világviszonylatban is egyedülálló.

A védőnői rendszert története során számtalan átalakulás jelle-
mezte. A védőnők képzése, munkaköri feladatai, a munkavégzés fel-
tételei, az intézményi struktúrában elfoglalt helye is többször változott. 
Fennmaradása annak köszönhető, hogy képes volt a szükségletekre, 
a kihívásokra érzékenyen válaszolni. Az Országos Stefánia Szövetség 
ünnepélyes alakuló ülését 1915. június 13-án tartották, mely kereté-
ben indult útjára a védőnői munka. 1941. január 01-től Zöldkeresztes 
Szolgálat néven folytatták a védőnők munkájukat. Az évek folyamán 
Egészségvédelmi Szolgálattá, majd Védőnői Szolgálattáváltozott a ne-
vünk. A védőnők oktatása 1915. óta folyik, jelenleg 4 évig tartó főisko-
lai képzés során lehet megszerezni a Védőnő végzettséget. A védőnői 
hálózat az alapellátás szerves része. A védőnő állami feladatot lát el, 
melyet önállóan végez.A Védőnői Ellátás térítésmentes, területi ellátási 
kötelezettség alapján – azok körében, akik Magyarországon lakcímmel 
rendelkeznek, és az adott területen életvitelszerűen tartózkodnak – 
országos lefedettséggel működik.

Mélykút városban a védőnői szolgálat területi védőnői és iskola-
egészségügyi feladatokat lát el. A védőnők közreműködnek a nő, vá-
randós, anya, csecsemő, gyermek, ifjúember és a család egészségének 
védelmében, valamint a közegészségügyi, járványügyi, egészségfej-
lesztési, egészségnevelési feladatok végzésében. 

Feladatuk lényege a megelőzés, életkorhoz kötött szűrővizsgálat-
ok végzése, az egészségmegőrzés, a családok segítése, ismereteik 
bővítése. Gondozásuk színtere a család otthona, a Védőnői Szolgálat 
tanácsadó helyiségei, illetve a nevelési, oktatási intézmények (óvo-
dák, iskolák). A családlátogatás ma is az egyik legnagyobb értéke, és 
különleges erőssége a védőnői munkának. A védőnői munka további 
színterei az Egészségház tanácsadója, ahol a csecsemő és kisgyermek, 
valamint várandós és nővédelmi tanácsadás folyik; az iskola, ahol a 
szűrővizsgálatok és egészségnevelő órák zajlanak; valamint az óvoda, 

ahol a tisztasági szűrővizsgálatok történnek. Mélykút Város vonatko-
zásában kettő védőnői körzet működik.

I. körzet:   Önálló védőnői várandós és nővédelmi tanácsadás:szerda: 
08.00-10.00

              Önálló védőnői csecsemő és kisgyermek tanácsadás: csü-
törtök: 08.00-10.00

II. körzet:  Önálló védőnői várandós és nővédelmi tanácsadás:kedd: 
08.00-10.00

               Önálló védőnői csecsemő és kisgyermek tanácsadás:hétfő: 
08.00-10.00

Páncsics-Juhász Szilvia és 
Takácsné Szűcs Erika védőnők

Az első könyv ötlete Gyula barátomé volt, ő akart mindenáron 
könyvet írni rólam. Akkor én csak meséltem, meséltem, meséltem. A 
könyv kicsiny terjedelme miatt nagyon sok érdekes történet kimaradt 
belőle. Gondoltam: kár lenne értük, megírom magam a folytatást. A 
könyv írásába azért fogtam bele, mert sok ember leéli élete nagy ré-
szét úgy, hogy különösebb esemény nem történik vele. A falujából igazi 
hosszú távra ritkán megy, vagy ha el is megy, máris hazakívánkozik. Én 
hálát adok a sorsnak, hogy az eddigi életemben igencsak sok kellemes 
esemény történt velem. Volt közöttük egy-két drámai dolog is, de túl 
kellett tenni magam rajta. Fiatal koromban úgy mondtuk a munkatár-
saimmal: benne vagyunk az „Ismerd meg hazád”-at mozgalomban. 
Pláne, mikor egyik héten az ország keleti részén dolgoztunk, de már az 
ország távolabbi, nyugati felébe is kellett kacsingatnunk munkavégzés 
miatt. 

A munkába járással kapcsolatban idézek fel egy történetet: 
Az Ipari Vásár területén dolgoztunk már egy hete és ment volna már 

mindenki haza. Éjszaka indultunk neki az útnak, részint mert a munka 
kissé elhúzódott, részint mert éjszaka kicsi a forgalom. Főnökünk a La-
dájába betuszkolt bennünket. Ő vezetett és szélsebesen el is indultunk. 
Éjfél körül lehetett, rendkívül rossz látási viszonyok mellett jöttünk, 
mégis 60-80 km-es sebességgel hajtott. Holott a főnök a legnagyobb 
dioptriás szemüveget használt. Senki közülünk nem mert mellé ülni, 
csak a sógora. Mi hátul szorongtunk hárman. Eljöttünk már Pesttől úgy 
80 km-re, akkor már kezdődtek a falvak. Egyszer csak azt mondja a 

főnök: kapaszkodjatok, 
mert mindjárt elütünk 
egy nagy fehér kutyát. Ő 
ezt így látta. Szódásüveg 
feneke szerű szemüve-
ge volt szegénynek, mi-
re a mellette ülő sógora 
ráordít: kerüld ki, mert 
az nem kutya, hanem 
egy álló Trabant! Benne 
gyakorolták a sexet a fi-
atalok a faluszélen. Erre 
azt mondja a főnök, no 
nehogy azt higgyétek, 
hogy én nem láttam, 
csak azt akartam tudni, 
hogy alszotok-e utazás 
közben? És elhúzott vagy százzal a Trabi mellett. A jó Istent csak arra 
kértem, most az egyszer ússzuk meg, soha többé nem ülök a főnök 
autójába… Kis könyvem lapjaiban leírt események nem írói fantázia 
szüleményei, ezek mind megtörténtek. Aki esetleg szenvedő alanya volt 
és felismeri a történetet, ne haragudjon meg rám. De úgy érzem, ezt 
nekem el kellett mondanom szóban vagy írásban.

Részlet Dr. Rauzs József: Mélykút Községért Díj című könyvéből

2019. április havi születések: 
Kiss Barnabás Ferenc  an.: Kővári Liliána
Orsós Gergő  an.: Orsós Mária
Varga Véda   an.: Balog Diána
Kovács Zorán Zoltán an.: Burai Nóra
Szász Eszter Zsófia an.: Burcea Orsolya
Oláh Dávid  an.: Vakula Klaudia

Házasságot kötöttek:
Bácskai Renáta és Rostás Bertold

Elhunytak:
Kiss Ibolya    élt: 65 évet
Zákupszki János   élt: 78 évet
Grizák Mihályné Csesznegi Terézia  élt: 87 évet
Horváth Gábor    élt: 55 évet
Pozsgai Istvánné Földes Erzsébet   élt: 89 évet

Anyakönyvi események

Védőnői Szolgálat
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2019. május 25-
re rendhagyó tanítási 
napot szerveztünk a 
Lóversenypályára. A 
szabadtéri rendezvény 
a CSALÁDI NAP nevet 
kapta, ahova nemcsak 
diákjainkat vártuk, ha-
nem a szülőket is. Jól-
eső érzés volt látni a 
széles mosollyal érke-
ző lurkókat, és az őket 
kísérő apukákat, anyu-
kákat, kistestvéreket, 
akik úgy döntöttek, el-
fogadják meghívásun-
kat, és velünk töltenek 
egy vidámdélelőttöt. 

A napot szentmisével kezdtük, ahol János atya a család fontos-
ságáról beszélt, valamint arról, hogy milyen sok felnőtt veszi körül a 
gyerekeket szeretettel. 

A nap az alsó és felső tagozatosok számára külön-külön folytatódott. 
A kicsiket a mentősök, rendőrök és tűzoltók bemutatója várta; vezetőik-
nek ezúton is köszönjük, hogy bekapcsolódtak a nap programjába.

A mentősök felhívták a figyelmet, hogy mit kell tenni egy-egy sérü-
lés esetén, milyen telefonszámot hívhatunk baj esetén. Nagy élmény 
volt számunkra, hogy megnézhettük a mentőautó berendezéseit, s a 
legjobb, hogy a vezetőülésre is beülhettek a gyerekek, sőt a szirénát is 
megszólaltathatták! Lehet, hogy a környéken lakó felnőttek ennek nem 
nagyon örültek, de egy évben csak egyszer van gyereknap, s ilyenkor 
legyen övék a főszerep, tegyünk a kedvükre! 

A rendőrök megmutatták a leggyakrabban használt eszközeiket, 
kipróbálhattuk a „részeg szemüveget”, amely az ittas személyek érzé-
kelését illusztrálja. Jókat derültünk a különleges szemüveget viselőkön, 
hiszen segítség nélkül nem tudtak végigmenni a kijelölt pályán. A rend-
őrautó belseje is rejtett érdekességeket, itt a hangos beszélő bizonyult 
a legkülönösebbnek. 

A tűzoltók szívesen válaszoltak a kérdésekre. Megnéztük, hogy a 
szerkocsi mit rejt, mi mire való. A felszerelések közül a feszítővágót 
próbáltuk kézbe fogni, s meggyőződhettünk róla, hogy nem kis fizikai 
munkát végeznek egy-egy katasztrófahelyzetben a tűzoltók. A mélykú-

ti tűzoltóautó fecskendőjével 
locsolhattunk, amit szintén 
nagyon pozitív élményként 
élhettünk meg.

A nővérek érdekes játéko-
kat tanítottak a tornaernyő-
vel; s végül a rollerezést is 
nagyon élveztük.

A felsősök számára forgó-
színpad-szerűen állomásokat 
szerveztünk; egy-egy hely-
színen fél órát töltöttek az 
osztályok.Kipróbálhatták az 
íjászatot, versengtek, kinek a 
nyílvesszője talál a célpont 
közepébe. Ezen az állomáson 

a karikás ostor felépítésével és funkciójával is megismerkedtek, s ha 
ügyesek voltak, nagyokat cserdítettek a vele. 

A Keresd az utat! állomáson egy 6x6-os négyzethálón kellett minél 
kevesebb lépésben átkelni, olyan módon, hogy közben ne lépjenek 
,,torpedóra”. Egy virtuális robbanás után csalódott moraj hallatszott, 
de újult erővel indultak újra. Öröm volt látni, milyen jól memorizálták 
a megtett útvonalat. A játékos kedvű felnőtteket is bevontuk az út-
keresésbe, ami azért volt érdekes, mert most kivételesen a gyerekek 
irányíthatták szüleik lépéseit.

S hogy a labdás játékok se maradjanak ki, lepedőröplabda is szere-
pelt a kínálatban. Ki gondolná, hogy egy lepedő még ilyen érdekes já-
tékra is használható? Összehangolt együttműködést kívánt a csapattól, 
hogy az ellenfél térfelére essen a labda. 

A legnépszerűbb játéknak a buborékfoci bizonyult. Hatalmas kaca-
gás kísérte a levegővel felfújt gömbökben esetlenül mozgó, fel-felboru-
ló játékosokat, akik sokszor azt sem tudták, hol a labda! 

A legkreatívabb játék címet kétségtelenül a csőállítás kapta. Tö-
kéletes csapatmunkát igényelt a feladat végrehajtása, hiszen egy 4 
méter hosszúságú vastag PVC csövet kellett nyolc zsineg segítségével 
egy földbe rögzített karóra állítani függőlegesen. Az egyik lánycsapat 
10 másodperc alatt végrehajtotta a feladatot. Ebből is látszik, milyen 
ügyesek a mi gyerekeink! 

A Családi nap programjai között kiemelt szerepet kapott az Esély-
élménynap állomás, ahol az EFOP-1.3.7-17-2017-00340 pályázat 
keretében a fogyatékossággal élő embertársaink elfogadására érzéke-
nyítettük tanulóinkat. Szembesültek vele, milyen akadályokba ütköznek, 
ha kerekesszékkel, rollátorral vagy járókerettel kell közlekedniük. Meg-
tapasztalhatták, milyen nehéz a látássérültek Braille-írását elolvasni, 
vagy bekötött szemmel gyurmázni, majd a hallássérültek jelnyelvén 
tolmácsoltak egy gyermekdalt. 

Az 5. évfolyamosok egy másik pályázat keretében az Egészségesen, 
energikusan standon saját készítésű görögsalátát kóstolhattak meg. 
Nagyon finom volt!

S ha a sok interaktív feladatban elfáradtak, megpihenhettek a Szent 
heverdében, ahol tízóraizhattak, beszélgethettek, így erőt gyűjtöttek a 
további kihívásokhoz.

Természetesen a jutalom sem maradt el: a Magyar Szabadidősport 
Szövetségtől minden osztály egy labdát kapott ajándékba, amit öröm-
mel vettek birtokukba a nebulók. 

A napot közös ebéddel zártuk, amely után Kovács Tamás polgár-
mester úr jégkrémet osztott a megjelenteknek. 

A Családi nap végén kissé kifáradva, de jókedvűen és feltöltődve in-
dultunk haza. Többen kérdezték tőlünk: Ugye jövőre is szervez az iskola 
ilyen szuper programot?

A válasz: IGEN!
Fuszkóné Gáspár Judit, Vojnics-Rogics Antalné 

(intézményvezető-helyettesek)

Családi nap a Szent Tamás Katolikus Általános Iskolában



6Önkormányzati Tájékoztató       2019. június

Tisztelt Olvasóink! E számunktól kezdve újraindítjuk „A tanácskozó 
teremből jelentjük…” című rovatunkat, amelyben Mélykút Város Önkor-
mányzat Képviselő-testületének ülésein hozott legfontosabb döntések 
kerülnek röviden ismertetésre. 

A Képviselő-testület a 2019. április 1. napja és a 2019. május 15. 
napja közötti időszakban három alkalommal ülésezett, egy alkalommal 
soros ülés, míg két alkalommal rendkívüli ülés keretében.

A Képviselő-testület – a jogszabályban előírt kötelezettségének 
eleget téve – elfogadta Mélykút Város Önkormányzat 2018. évi költ-
ségvetésének végrehajtásáról szóló, valamint a 2018. évi költségvetési 
maradvány megállapítására vonatkozó beszámolót, melynek főbb 
ismérvei és mutatószámai az alábbiak szerint foglalhatók össze: Az 
önkormányzat 2018. évi költségvetését az előző évekhez hasonlóan 
a kiadások csökkentése és a kényszerű takarékosság jellemezte. A 
kiadások lehetséges csökkentésével, átütemezésével sikerült a fize-
tőképességet biztosítani, likviditási hitel felvételére nem volt szükség. 
Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek az 
éves beszámolási kötelezettségnek eleget tettek, melyek továbbítása 
a Magyar Államkincstár felé megtörtént. A hivatal az intézmények 
vonatkozásában a kötelező számszaki egyezőséget felülvizsgálta és 
azt dokumentálta. Az államháztartásról szóló törvény alapján a költ-
ségvetés végrehajtásáról az éves költségvetési beszámolók alapján a 
költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvé-
nyes szervezeti, besorolási rendnek megfelelően záró számadást kell 
készíteni, és a zárszámadás során valamennyi bevételről és kiadásról 
el kell számolni. Az elkészített zárszámadás alapján az önkormányzat 
összesített 2018. évi költségvetési bevételeinek összege 1 681 940 
468 Ft, költségvetési kiadásainak összege 1 248 555 060 Ft volt. A 
finanszírozási bevételek összege 535 735 411 Ft, a finanszírozási 
kiadások összege 13 083 130 Ft volt. Az önkormányzat összesített 
költségvetési bevétele 433 385 408 Ft-tal haladta meg a költségvetési 
kiadásokat, a finanszírozási egyenleg 522 652 281 Ft.  Az önkormány-
zat 2018. évi gazdálkodása stabil volt. 

Mélykút Város Önkormányzat összesített költségvetési mérlege*
Kiemelt előirányzat Teljesítés (Ft)
BEVÉTELEK
Működési célú támogatások államháztartáson 
belülről

639 396 329

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson 
belülről

718 043 408

Közhatalmi bevételek 188 353 962
Működési bevételek 130 502 554
Felhalmozási bevételek 3 100 000
Működési célú átvett pénzeszközök 843 763
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1 700 452
Finanszírozási bevételek 535 735 411
BEVÉTELEK ÖSSZESEN 2 217 675 879
KIADÁSOK
Személyi juttatások 399 873 797
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hoz-
zájárulási adó

70 421 532

Dologi kiadások 292 175 845
Ellátottak pénzbeli juttatásai 23 556 471
Egyéb működési célú kiadások 91 747 702
Beruházások 114 862 701
Felújítások 239 328 240
Egyéb felhalmozási kiadások 16 588 772
Finanszírozási kiadások  13 083 130
KIADÁSOK ÖSSZESEN 1 261 638 190

*konszolidált mérleg

Az önkormányzat költségvetési maradványról néhány szóban: 
Mélykút Város Önkormányzat összesített 2018. évi költségvetési ma-
radványa 956 037 689 Ft, a költségvetési maradványból a 2019. évi 
költségvetés egyensúlyának javítása érdekében belső finanszírozásként 
876 317 798 Ft igénybe lett véve.  Jánoshalma-Mélykút Ivóvízmi-
nőség-javító Önkormányzati Társulás Tanácsa a Társulás 2018. évi 
költségvetési maradványát 274 977 Ft összeggel jóváhagyta.  Mélykút 
Város Önkormányzat költségvetési szervei közül a Polgármesteri Hiva-
talnál 147 976 Ft, Mélykút Város Önkormányzat Óvodájánál 84 278 
Ft, Mélykút Város Önkormányzat GAMESZ-nál 19 735 088 Ft kötele-
zettséggel terhelt maradvány képződött. Mélykút Város Önkormányzat 
GAMESZ-nál 85 501 Ft és Mélykút Város Önkormányzat Gondozási 
Központjánál 565 257 Ft szabad költségvetési maradvány képződött. 
Az elfogadott zárszámadás alapján az intézményeknél képződött sza-
bad költségvetési maradvány elvonásra került.  A Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 113. § alapján „A 
helyi önkormányzat költségvetési, a költségvetés teljesítési és szakmai 
tevékenységének bemutatására, értékelésére vonatkozó adatainak 
jogszabályban meghatározott körét a jegyző legalább évente a helyben 
szokásos módon közzéteszi.” Ezen jogszabályi kötelezettségnek eleget 
téve az önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról és 
a 2018. évi költségvetési maradvány megállapítása szóló beszámoló 
és Mélykút Város Önkormányzat és annak intézményeinek éves költ-
ségvetési beszámolói megtekinthetőek Mélykút Város Önkormányzat 
Jegyzőjének irodájában 2019. június 15. és 2019. július 15. közötti 
időszakban ügyfélfogadási időben előzetes egyeztetés alapján.

A Képviselő-testület az elmúlt évek során nagy hangsúlyt helyezett 
arra, hogy – lehetőségeihez mérten - anyagilag is támogassa a város 
közigazgatási területén működő lakossági önszerveződő közösségek, 
egyesületek, egyházak, alapítványok működését. Ennek érdekében 
az idei évben is pályázatot hirdetett a város közigazgatási területén 
működő lakossági önszerveződő közösségek, egyesületek, egyházak, 
alapítványok tevékenységének elősegítése, támogatása céljából. A 
Képviselő- testület a benyújtott pályázatokat elbírálta és összesen 
4 950 000 Ft támogatás megítéléséről döntött az alábbiak szerint:

Támogatott neve Támogatás összege
Budai Géza Diáksport Közhasznú Egyesület 700.000.- Ft
Mélykúti Lovas Egyesület 900.000.- Ft
Mélykúti Sportegyesület 1.800.000.- Ft
Mélykúti Önkéntes Tűzoltó Egyesület 400.000.- Ft
Mozgáskorlátozottak Mélykúti Egyesülete 100.000.-Ft
Mélykúti Egyházközségekért Alapítvány 100.000.-Ft
Nagycsaládosok Mélykúti Egyesülete 100.000.-Ft
Mélykúti Galamb-, Díszmadár-, Kisállatte-
nyésztő és Természetvédő Egyesület

50.000.-Ft

Rockenbauer Pál Természetjáró Egyesület 100.000.-Ft
Római Katolikus Plébánia 100.000.-Ft
Mélykúti Szederinda Népzenei Egyesület 200.000.-Ft
Mélykúti Polgárőr Egyesület 200.000.-Ft
Mélykúti Fúvósokért Egyesület 200.000.-Ft

A Képviselő-testület döntött a 2019. évi rendezvényterv elfogadá-
sáról, amely Mélykút Város Önkormányzat, annak intézményei (azzal, 
hogy nem kerültek szerepeltetésre az intézmények vonatkozásában 
azok a rendezvények, amelyek csak a saját ellátotti körét érintik, vagy 
csak helyszínt biztosítanak valamely rendezvény megrendezéséhez) és 
gazdasági társasága vonatkozásában megrendezendő rendezvényeket 
tartalmazza. A cél az idei év folyamán is az, hogy az itt élő emberek 
kulturális életét színesebbé tegyük, a hagyományokat megőrizzük és 
minél több vendéget, érdeklődőt csalogassunk ide ezekre, a szándé-
kunk szerint színvonalasan megrendezésre kerülő rendezvényekre. 

A tanácskozó teremből jelentjük …
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A rendezvény tervet terjedelmére tekintettel közölni nem tudjuk, az 
letölthető a www.melykut.hu/önkormányzat rendezvényterv oldalról. 
Az excel-táblázatban az önkormányzati rendezvényterv mellett 
megtekinthetőek a Mélykúti Roma Nemzetiségi Önkormányzat, va-
lamint a nem önkormányzati intézmények, civil szervezetek, egyéb 
közösségek rendezvényei is.

A Képviselő-testület a 2017. március 28. napján tartott ülésén 
fogadta el a településen történő letelepedést elősegítő támoga-
tásról szóló 3/2017. (IV.10.) önkormányzati rendeletet. A rendelet 
megalkotásának célja az volt, hogy a letelepedést elősegítő tá-
mogatás feltételeinek, mértékének és eljárási rendjének szabályo-
zásával, az önkormányzat gazdasági lehetőségeivel összhangban 
támogassa a közigazgatási területén letelepedni szándékozó 
személyeket. Az azóta eltelt időszak tapasztalatait figyelembe 
véve, az áprilisi testületi ülésen módosításra került a fenti rendelet, 
amely módosítás lehetővé teszi, hogy szélesebb kör tudja igénybe 
venni ezen támogatási formát. Az egységes szerkezetű rendeletet 
terjedelmére tekintettel közölni nem tudjuk, az letölthető a www.
melykut.hu / önkormányzat / rendeletek oldalról.

Szintén elfogadásra került a Mélykút Város Helyi Építési Szabály-
zatáról szóló 20/2017. (XII.1.) önkormányzati rendelet módosításáról 
szóló 8/2019.(V.2.) önkormányzati rendelet is, továbbá ezzel párhu-
zamosan elfogadásra került a Településszerkezeti Terv módosítása is, 
amely rendelet megalkotására és határozat elfogadására az Ipari Park 
cím elnyerését célzó pályázat sikere érdekében volt szükség. A telepü-
lésrendezési változások lényege az, hogy a Településszerkezeti Terv-
ben és a Helyi Építési Szabályzatban az Ipari Park terület folytonossá 
válásához szükséges terület a jelenlegi Ma általános mezőgazdasági 
és Ev védelmi erdő terület helyett különleges, beépítésre szánt, mező-
gazdasági üzemi területbe lesz besorolva (jele Mü). Az Ev erdőterület 
visszapótlására 0,7 hektár kerül ebbe a kategóriába a 0146/29 hrsz.-ú 
telken (jelenleg Má terület), valamint az Alkotmányos út és a vasútvo-
nal között Gip ipari bővítési területből Má területbe való visszasorolás 
történik azzal a céllal, hogy a beépítésre szánt terület ne növekedjen. 

A Képviselő-testület döntött továbbá arról, hogy a gyermekek 
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 
21/C. § (2) bekezdés b.) pontjában meghatározott – hátrányos helyze-
tű, valamint halmozottan hátrányos helyzetű - gyermekek számára 
a szünidei gyermekétkeztetést a 2019. évben a nyári szünet időtar-
tamán belül a 2019. július 1. és 2019. augusztus 30. napja közötti 
időszakra, összesen 44 munkanapra, az őszi, téli és tavaszi szünetben 
a tanév rendjéhez igazodóan szünetenként az adott tanítási szünet 
időtartamára eső valamennyi munkanapon biztosítja.  

Tájékoztató a teherforgalom 
korlátozásáról

Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete az elmúlt évek-
ben több határozatában is döntött a település utcáinak felújításáról, 
mely beruházások elsősorban különböző pályázati forrásokból, 
másodsorban önerőből meg is valósultak. Mind a képviselő-testületi 
üléseken, mind a bizottsági ülésen többször is felmerült, továbbá 
a Képviselő-testület a 62/2016. (III.29.) számú határozatának 9. 
pontjában külön is rendelkezett arról, hogy az újonnan zúzott kővel 
terített, valamint gléderrel létrehozott utcákról külön döntés alapján 
a nagy tömegű gépjárművek forgalmát korlátozzák le vagy tiltsák ki 
- az átmenő teherforgalom csökkentése, megszüntetése érdekében. 
Fentiekre tekintettel a Képviselő-testület a 79/2019.(IV.30)Kt. számú 
határozatával úgy döntött, hogy a település területén az átmenő 
teherforgalom csökkentése, megszüntetése érdekében 7,5 tonnás 
súlykorlátozó táblákathelyez ki az alábbi utcákra vonatkozó-
an: Árpád utca, Damjanich utca (volt Hámán Kató utca végé-
ig), Dankó Pista utca, Dózsa György utca, Kinizsi utca, Kölcsey 
utca, Lénárd utca, Nagy utca, Rákóczi utca (a Rákóczi u. 40. 
szám és a Damjanich u. közötti szakasza), Rigó utca, Sallai 
utca, Tavasz utca (Béke utcától a végéig), Új utca (Árpád utca 
és Új utca közötti szakasza), Vörösmarty utca.

Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy közutaink védelme érdekében 
tartsák be a korlátozásokat. Felhívjuk továbbá a figyelmet arra, hogy 
a közterület-felügyelő – szükség esetén a rendőrség bevonásával 
– fokozott figyelmet fordít majd a táblák kihelyezése után a megvál-
tozott forgalmi rend betartására.

Köszönettel: Kovács Tamás polgármester

A hulladékgazdálkodás 
rendjének megsértéséről

Tisztelt Lakosság!
Az elmúlt időszakban jelentős mértékben nőt az elhagyatott 

ingatlanok területén, közterületen, illetve a település külterületén 
az illegális hulladéklerakások száma. A közterület-felügyelő – a 
tavalyi évhez hasonlóan az idei évben is – fokozott figyelmet 
fordít ezek megelőzésére, felderítésére. Mindezek eredménye-
ként 2019. április és május hónapban négy elkövetőt sikerült 
tetten érni a cselekmény elkövetése közben, akik ellen eljárást 
kezdeményeztük. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Büntető Tör-
vénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 248. §-a szerint a hulla-
dékgazdálkodás rendjének megsértését valósítja meg az, 
aki arra a célra, a hatóság által nem engedélyezett helyen 
hulladékot elhelyez, engedély nélkül vagy az engedély 
kereteit túllépve hulladékkezelési tevékenységet, illetve 
hulladékkal más jogellenes tevékenységet végez.E bűncse-
lekmény büntetési tétele 3 évig tartó szabadságvesztés.5 évig 
terjedő szabadságvesztés szabható ki abban az esetben, ha a 
bűncselekményt a hulladékgazdálkodásról szóló törvény szerinti 
veszélyes hulladékra követik el. 

Fentiekre tekintettel kérjük, hogy aki a hulladékgaz-
dálkodás rendjének megsértése bűncselekmény elköve-
tésének gyanúját észleli, az haladéktalanul értesítse a 
rendőrséget, a közterület-felügyelőt, illetve a mezőőrt.

Kovács Tamás 
polgármester

Víziközmű Társulat felhívása
Tisztelettel kérem a kedves lakosságot, hogy aki még a 

Víziközmű Társulat szennyvízhozzájárulásból visszajáró össze-
get nem kapta meg, szíveskedjék munkaidőben felkeresni az 
ügyintézőt a Mélykút, Rákóczi u. 13. szám alatti ügyfélszolgálati 
irodában. 

Szíveskedjék személyi igazolványát és bankszámlaszámát 
(adásvétel esetén a szerződét, haláleset esetén a hagyatékátadó 
végzést) magával hozni.

Tisztelettel: Bozóki Gáborné
Mélykúti Víziközmű Társulat elnöke
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Munkakör Iskolai végzettség Cég megnevezése Munkavégzés Munkabér
Gyorséttermi eladó Általános iskola, szakmunkásképző Nagy Mária Ev. Kunfehértó megegyezés szerint
Egyszerű ipari foglalkozású Általános iskola Villanymotor Kft. Jánoshalma megegyezés szerint
Pincér Szakmunkásképző Gála-Food Kft. Jánoshalma megegyezés szerint
Targoncavezető Általános iskola, szakmunkásképző Lombfalvi és Társa Kft. Jánoshalma megegyezés szerint
Kamionszerelő Szakmunkásképző Kalászka BT. Mélykút megegyezés szerint
Építőipari segédmunkás Általános iskola MV Építő és Ker. Bt. Mélykút megegyezés szerint
Víz- és gázvezeték szerelő Szakmunkásképző, Szakközépiskola Masters Union Kft. Jánoshalma megegyezés szerint
Egyszerű ipari foglalkozású Általános iskola Hunent Zrt. Mélykút 164.800 – 220.800,-Ft
Baromfifeldolgozó Általános iskola, Szakmunkásképző Hunent Zrt. Mélykút 189.000 - 
Targoncavezető Szakmunkásképző Hunent Zrt. Mélykút 196.000 – 220.800,-Ft

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.

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal által ajánlott álláslehetőségek a 
jánoshalmi járásban:                  Közzététel: 2019. 05. 29.

Nemzeti újraminősítő gyakorlaton vett részt 2019. május 18-án 
a Jánoshalmi járásban működő Felső-Bácskai Önkéntes Mentő-
csoport (FBÖMCS), melynek a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 
Jánoshalmi Járási Hivatalának dolgozói is tagjai. 

A gyakorlatot két helyszínen szervezték. Mélykúton a Békás-
tónál, ahol a mentőszervezet a belvízzel kapcsolatos védekezési 
képességeinek bemutatására helyezte a hangsúlyt. A második 
helyszín kijelölésekor Jánoshalma – Erdőszélre esett a választás, 
ahol a mentőcsoport a viharok okozta károk felszámolásában való 
jártasságáról tett tanúbizonyságot.

A feltételezés szerint Mélykúton a hirtelen lezúduló nagy 
mennyiségű csapadék, Erdőszélen a viharos erejű szél jelenti a 
veszélyt a lakosság testi épségére és anyagi javaira. Mélykúton 
a nagy mennyiségű csapadék a Békás-tó kiöntésével fenyegeti a 
szomszédos lakóingatlanokat. Erdőszél közelében pedig egy zuha-
nó motoros kisrepülőgépet ejtőernyővel elhagyó, feltételezhetően 
sérült pilóta várja a segítséget. A repülőgép roncsai a földet érés 
következtében fákat gyújtanak ki az erdőtagban, ahol a beavatkozó 
Jánoshalmi Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság kéri a FBÖMCS 
munkálatokban való részvételét.

A gyakorlat keretében a mentőcsoport homokzsákos védekezési, 
vízszivattyúzási, fakivágási feladatokat végzett, amelyek mellett 
a lezuhant gép pilótájának kutatás-mentését is meg kellett szer-
veznie. A mozzanatok részét képezte a menet végrehajtása, külső 
irányítási pont telepítése sátorállítással és aggregátor telepítéssel. 
További teendőként jelentkezett a sérült pilóta elsősegélyben való 
részesítése, valamint a lezuhant gép roncsai körüli tűzpászta ki-
alakítása.

A gyakorlat bebizonyította, hogy a mentőcsoport tagjai az alap-
feladatot megfelelően, a 2014-es nemzeti minősítés keretében 
megszerzett tudást szinten tartva, továbbra is alkalmasak a hiva-

tásos katasztrófavédelmi egységek munkájának támogatására. A 
gyakorlatot a hivatásos katasztrófavédelmi szerv kijelölt szakem-
berei megfelelőre értékelték.

(Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)

Át nem vett okmányok sorsa
A kormányablakhoz postázott és postai úton át nem vett elké-

szült okmányok a hatályos jogszabályi rendelkezések értelmében 
a kiállítástól számított egy évig átvehetők az illetékes kormány-
ablakban. 

Az egy év lejártát követően az át nem vett okmányok érvény-
telenítésre, selejtezésre kerülnek.

Kérjük Önöket, hogy az okmányok elkészülte után, minél előbb 
vegyék át azokat.

(Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)

Nemzeti újraminősítő gyakorlaton bizonyította képességeit a 
Felső-Bácskai Önkéntes Mentőcsoport



9 2019. június      Önkormányzati Tájékoztató   

Kedves Mélykútiak!
Egy ingyenes informatikai képzés mentoraként, bátran aján-

lom figyelmükbe az alábbi programot!
Jelentkezni Jakity Attiláné Mónikánál lehet az alábbi elérhe-

tőségeken: jakitymonika@gmail.com, jakity.attilane@okoshid.
hu.

A programról:
A Ginop-6.1.2-15 " Digitális Szakadék Csökkentése" program 

térítésmentes alapfokú informatikai képzéseket indít ország-
szerte.

A résztvevői 35 óra alatt számítógép, tablet és okostelefon 
használathoz szükséges alapvető tudást szerezhetnek.

A képzésen mindenki részt vehet, aki:
- Elmúlt 16 éves és nincsen tanulói/ hallgatói jogviszonya
- Nem múlt el 65 éves
- Nem igazodik el a digitális világban, emiatt úgy érzi, hogy 

sok mindenből kimarad
- Megtanulná használni az okos eszközöket
- Általános Iskolai végzettsége van és képezné magát
A tanfolyam ingyenes, amely két képzési modul elvégzésére 

ad lehetőséget. (összesen 70.000 Ft értékben)
Jakity Attiláné könyvtáros

Az elmúlt négy évben a középiskolás diákok körében jelentős 
mértékben nőtt az amfetamin származékok fogyasztása. A rendőr-
ség 2014 szeptemberében új drogprevenciós programot indított a 
fiatalkorúak kábítószer-fogyasztásának visszaszorítása érdekében, 
amely kezdeményezésben kiemelten számít a szülők együttmű-
ködésére. A program célja, hogy a fiatalok családtagjai közvetlen 
tájékoztatást kapjanak a kábítószer-fogyasztás kockázatairól, bün-
tetőjogi következményeiről.

Az utóbbi években a témában készített vizsgálatok, felmérések 
adatai az illegális szerek használatát illetően – kiváltképp a 9. és 
11. évfolyamos fiúk körében – emelkedést mutatnak: az adat felvé-
telek szerint minden ötvenedik középiskolás fiú naponta él valami-
lyen illegális szerrel. Az új típusú – viszonylag olcsón beszerezhető, 
könnyen hozzáférhető – dizájnerdrogok Magyarországon 2010-ben 
jelentek meg és a középiskolás budapesti diákok körében.

A kezdeményezés a szülők megelőzésben betöltött szerepét 
hangsúlyozza: a társas kohézió és a családi kapcsolatok meg-
erősítése segítséget jelenthet a kortársak befolyásolásával és az 
iskolában szerzett kudarcélményekkel szemben.

Valamennyi rendőrkapitányságon elérhetők a program helyi 
közvetítői, akik a széles körű tájékoztatás érdekében elektronikus 
üzenetben, előadásokon, fórumokon, havonta egy alkalommal 
fogadóórán, illetve kéthetente telefonos ügyelet útján segítik taná-
csokkal, információkkal az őket felkereső szülőket.

A programban részt vevő Bács-Kiskun megyei rendőrök elérhe-
tőségeiről, a fogadóórák és az ügyelet rendjéről a 

http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/bunmegelozes/
drogprevenciososszekotok/

bacs-kiskun-megyei-rendor-fokapitanysag oldalon, továbbá az 
érintett iskolák, szervezetek épületeiben kihelyezett tájékoztatók-
ból, és a helyi sajtóból értesülhetnek a szülők, családtagok.

ORFK Kommunikációs Szolgálat

Ingyenes informatikai képzés Drogprevenció szülőknek

Családi nap az új játszótéren
Sok szeretettel hívunk mindenkit egy Családi napra, melynek keretében 

ünnepélyes átadásra kerül a Játszótér.

Időpont: 2019. június 16-án 13 órai kezdettel.

Programjaink: 
- Megnyitó–Játszótér átadása
- Kézműves foglalkozások 
- Lufihajtogató
- Nokedli Bohóc műsora
- Ugrálóvár és a játszótéri játékok

Mindenkit szeretettel várunk!

Kovács Tamás Polgármester
Geleta Mátyásné 

Nagycsaládosok Mélykúti Egyesülete
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Az a megtiszteltetés ért bennünket, 
hogy a Kárpát-medencét bejáró Misz-
sziós Keresztet Mélykúton is fogad-
hatjuk. Időpont: 2019. július 22-25 
között. Részletes program később a 
templomi hirdetőfalon olvasható.

Miért különös ez a kereszt?
Ozsvári Csaba ötvösművész (1963-

2009) alkotása, a Missziós kereszt a 
Nemzetközi Eucharisztikus Kongresz-
szus missziós szimbóluma. Az eszter-
gomi bazilikában álló tölgyfa kereszt 
2007-ben készült, három méter húsz 

centi magas, bronz borításokkal díszített. A keresztet a 2007-es 
Budapesti Városmisszió alkalmával állították fel először, majd az 
esztergomi bazilika északi kereszthajójában nyert végleges elhe-
lyezést.

Növényi ornamentikája a magyar honfoglalás kori ötvösség mo-
tívumait idézi. Díszítőelemei alapján historizáló mű; leveles-indás 
mintázatában az ősi magyar életfamotívum jelenik meg, a páva 
szimbólum megjelenítésével pedig ókeresztény stílusjegyeket is 

visel. De a kereszt nemcsak egy – a történelmi múltunk stílusvilá-
gát magán hordozó – egyedi ötvösmunka, hanem ereklyetartó is. 
Középpontjában, ezüst tokban Szent Kereszt–ereklye van elhelyez-
ve, melyet a leveles díszek fordulataiban magyar, ill. magyar vo-
natkozású szentek ereklyéi vesznek körbe: Szent Adalbert – Boldog 
Salkaházi Sára – Boldog Batthyány–Strattmann László – Szent Gel-
lért – Szent Imre – Szent István király – Szent László király – Szent 
Margit – Szent Erzsébet – Kassai vértanúk – Boldog IV. Károly király 
– Szent Hedvig – Zoborhegyi Szent Zoerard–András – Zoborhegyi 
Szent Benedek – Szent Márton – Boldog Gizella – Boldog Apor Vil-
mos – Boldog Romzsa Tódor – Boldog Meszlényi Zoltán – Becket 
Szent Tamás – Boldog Brenner János – Boldog Drinai Vértanúk – 
Boldog Gojdics Pál Péter – Boldog Hopkó Bazil – Boldog Scheffler 
János – Boldog Anton Durcovici – Boldog IX. Ince pápa.

Ferenc pápa Rómában a magyar püspökök „ad limina 
apostolorum” látogatása alkalmával 2017 novemberében meg-
áldotta a 2020-ban Budapesten megrendezendő 52. Nemzetközi 
Eucharisztikus Kongresszus (NEK) Missziós keresztjét.

Bővebb információ a következő honlapon:
https://www.iec2020.hu/hu/misszios-keresztrol

Az UNICEF Magyar Bizottság a Microsoft, a Distinction, és a HD 
Group segítségével a világon elsőként fejlesztett ki egy olyan mobil-
telefonos alkalmazást, ami erőszakhelyzetekben azonnali segítséget 
nyújt a gyermekeknek. Ha a gyermeket bántják, vagy veszélyben 
van, egyetlen gombnyomással segítséget hívhat, vagy elküldheti GPS 
koordinátáit. Az alkalmazás segítségével tanácsot kérhet arra is, mit 
mondjon, vagy mit tegyen a gyermek, ha erőszak érte, vagy segíteni 
szeretne valakit, akit erőszak ért.

Az UNICEF HelpAPP a gyerekek kezébe adja a segítséget.
A gyermekek az elhanyagolás, bántalmazás és erőszak leggyako-

ribb áldozatai, akár fizikai, akár érzelmi, lelki erőszakról van szó. Az 
erőszak nagyon gyakran a családon belül történik, vagy ismerősök 
követik el – ami különösen romboló hatású lehet. A kisgyermekek 
a legvédtelenebbek ezekben a helyzetekben. Ők tudnak legkevésbé 
ellenállni az erőszaknak. Ők értik legkevésbé, hogy mi történik velük. 
Ők képesek legkevésbé védelmet kérni másoktól.

A nélkülözés mellett a bántalmazás és az erőszak a gyermekek 
életének, jóllétének legkomolyabb veszélyeztetői.

A gyermekekkel szembeni erőszak mindenhol ott van. Csak nem, 
vagy nem akarjuk észrevenni. A gyermekbántalmazás legtöbbször 
zárt ajtók mögött zajlik, és rejtve marad. Láthatatlan. Pedig mind-
annyiunk közös ügye, hogy ez ne maradjon 
így.

Az UNICEF hisz abban, hogy mindenki-
nek joga van az erőszakmentes gyermek-
korhoz. Hiszünk abban is, hogy minden 
gyermeket megillet a védelem a fizikai, az 
érzelmi, a szexuális erőszaktól és az elha-
nyagolástól. A gyermekbántalmazás teljes 
mértékben megelőzhető!

Az UNICEF globális kampányának - 
amihez az UNICEF Magyar Bizottság is 
csatlakozott -az a célja, hogy álljunk ki a 
gyermekkel szembeni erőszak ellen. Te-

gyük láthatóvá a láthatatlant, és mondjuk ki: az erőszak elfogad-
hatatlan!

A HelpAPP mobil alkalmazás segít az erőszakhelyzetek felisme-
résében, elkerülésében és kezelésében. Az alapvető funkciók mellett 
(segélyhívó, pánik gomb, helyzetjelzés) az applikációval a gyermekek 
elsajátíthatják az erőszakmentes megoldási módokat, rátanulhatnak 
a konfliktusrendezés pozitív technikáira.

Az UNICEF Magyar Bizottság azért fejlesztette ki a HelpAPP-et, 
mert a 21. század gyermekei a digitális világ gyermekei. A legna-
gyobb természetességgel használják a mobiltelefonokat, számítógé-
peket, internetet. Ha segíteni akarunk nekik, azt a nyelvet kell megta-
nulnunk, amit ők beszélnek. Azokat az eszközöket kell használnunk, 
amelyeket ők használnak.

Az ingyenes applikáció Windows Phone, iOS és Android, Firefox 
OS telefonokra, valamint Windows 8 operációs rendszerre egyaránt 
elérhető az alábbi linkre kattintva:

www.unicef.hu/helpapp.
Forrás: www.unicef.hu

Missziós kereszt Mélykúton

Mobillal az erőszak ellen
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A Jánoshalma Rendőrőrs nyomozást rendelt el ismeretlen tettes 
ellen, aki 2019. 03. 30-án 12:00 óra és 2019. 04. 01-én 08:25 
óra közötti időben a Mélykút, Kossuth Lajos utca 6. sz. alatti kínai 
boltba ajtó betörés módszerével behatolt és onnan kb. 10 000 Ft-t 
eltulajdonított, a rongálással kb. 20000 Ft kárt okozott.

Eljárás indult ismeretlen tettes ellen, aki 2019. 04. 13-án 12:00 
óra és 2019. 04. 15-én 04:10 óra közötti időben a Mélykút, Má-
tyás Király utca 25. sz. alatti Sarki Csemegébe a kapun bemászva 
behatolt, majd a bolt udvari ajtaját benyomva oda bement és kb. 
400.000,-Ft készpénzt tulajdonított el. Rongálással okozott kár kb. 
100.000 Ft.

A nyomozás során a mélykúti körzeti megbízottak beazonosí-
tották a bűncselekmények elkövetésével megalapozottan gyanú-
sítható K.M. helyi lakost. Nevezett a gyanúsított kihallgatása során 
beismerő vallomást tett. 

Az utóbbi időben a bűnelkövetők előszeretettel vesznek célba 
lakatlan ingatlanokat, ahonnan könnyedén tudnak értékeket eltu-
lajdonítani. 

A Jánoshalma Rendőrőrs tisztelettel kéri a lakosságot, hogy la-
katlan ingatlanokban 
ne hagyjanak értéke-
sebb tárgyakat, illetve, 
hogy figyeljenek oda 
mások üresen álló 
házaira. Amennyiben 
pedig valami gyanús 
dolgot tapasztalnak, 
akkor azt jelezzék az 
éjjel-nappal hívható 
20/5396499-es te-
lefonszámon, ami a 
rendőrőrs járőrszol-
gálatának a száma.   

Idős, egyedül élő 
hozzátar tozó inkat 
igyekezzünk meggyőz-
ni arról, hogy a kapukat 
tartsák zárva és mie-
lőtt azokat csengetés 
vagy kopogtatás után 
kinyitják, győződjenek 
meg róla, hogy isme-
rős érkezett hozzájuk 
és nem idegen.  

Mélykúton nem, de a közelmúltban közeli településen ismét 
történt autófeltörés is, a tapasztalat szerint az elkövetők az utas-
térben hagyott, számukra értékesnek tűnő tárgyat (főleg táskát, 
irattartót, pénztárcát, szerszámot, műszaki cikket stb.) igyekeznek 
megszerezni, sokszor a rongálással nagyobb kárt okozva, mint 
magával a lopással. Kérjük tehát a járműtulajdonosokat, hogy az 
utastérben semmilyen tárgyat ne hagyjanak látható helyen, jármű-
veiket pedig ne hagyják záratlanul az utcán még rövid időre sem! 

Kutyifa István r. alezredes
Őrsparancsnok

MÉLYKÚT
2019. 07. 04. csütörtök 10.00 – 15.00

Polgármesteri Hivatal mögötti parkoló 
A Mobil Kormányablakban helyben intézhető ügyek:

• személyi igazolvány, lakcímkártya ügyintézés
• útlevél ügyintézés
• diákigazolvány, ügyfélkapu regisztráció
• parkolási igazolvány ügyintézés
• vezetői engedély ügyintézés
• szociális, egészségbiztosítási, nyugdíj, 

családtámogatási kérelmek

Rendőrségi felhívás
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Május 1-jét – a munka ünnepét – hagyományosan majális 
jellegű programokkal ünnepeljük, ami összekovácsolja a mi kis 
városunkban élő embereket. Immáron már sokadik alkalommal 
megrendezésre került a „Bográcskirály” főzőverseny is. Sok család 

és baráti társa-
ság nevezett. A 
Parasztolimpia 
résztvevői egy-

másnak szurkolva minden korosztályt meg-
mozgatva tartalmas szórakoztató délelőttöt 
tudhattak maguknak. A fiatalok salátaké-
szítésben mérettették meg tudásukat, ami-
nek alapanyagát a Nagycsaládosok Mélykúti 
Egyesülete biztosította minden résztvevő 
számára. A „kreatívkodni” vágyóknak kézmű-
ves foglalkozást tartottunk és természetesen 
arcfestést a gyerekeknek. 

Köszönöm minden résztvevőnek a tartal-
mas szép napot!

Geleta Mátyásné
Nagycsaládosok Mélykúti Egyesülete

Majális Mélykúton


