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Húsvét margójára
„A hagyományt nem ápolni kell, mert nem beteg, nem őrizni, 

mert nem rab. Hagyományainkat megélni kell!”

Maga a tojás a legrégibb húsvéti eledelek egyike; az életnek, 
az újjászületésnek archaikus jelképe. Amint a tojásból új élet 
kel, úgy támad föl Krisztus is sírjából az emberek megváltásá-
ra. Más fölfogás szerint a tojáshéj az ÓSzövetséget, a belseje 
az ÚJSzövetséget jelképezi. Piros színe Krisztusnak az emberi-
ségért kiontott vérére emlékeztet.

Ezt a hagyományt elevenítettük fel 2019. április 16-án, 
kedden délelőtt parkunkban. Hogy jókedvet teremtsünk mind-
ehhez, a Fenyő Miksa Könyvtárban 0-100 éves korig a Csiga 

Duó Gyermekzenekar műsorán vettek részt a gyermekek és a 
felnőttek. 

A parkban Kovács Tamás Polgármester Úr köszöntette a 
megjelenteket, majd Bolvári János atya egy kedves példán ke-
resztül magyarázta el a gyerekeknek és felnőtteknek a Húsvét, 
a Szeretet jelentőségét.

A parkot ez után együtt díszítettük fel a Bendegúz Gyerekház 
gyermekeivel és szüleivel, az I. és II.sz. Óvoda gyermekeivel, a 
Szent Tamás Katolikus Általános Iskola 1. és 2. osztályos tanu-
lóival, az  Idősek Otthonának lakóival, az Idősek Nappali Ellá-
tásában részesülőkkel, a Nyugdíjas Klub, az Anna tánccsoport, 
a Hagyományőrző Énekkar, a Nagycsaládosok Mélykúti Egye-
sületével, a Mozgáskorlátozottak Egyesületének, a Kézműves 
Szakkör tagjaival, a Mélykúti Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
vezetőségével, a GAMESZ dolgozóival, a Család és Gyermek-
jóléti Szolgálat munkatársaival, a Közszolgáltatási, Művészeti 

Húsvét margójára 
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Marcus Braun azaz Braun 
Márkus 

a mélykúti születésű bádogos legény 
kalandos, fordulatokban gazdag élete 
1. rész
Braun 1865 február 11-én született Mély-

kúton. Édesapja Emmanuel Braun, édesany-
ja Caroline Rotschild. Édesapja a Mélyúti 
Olvasókör tagja volt. Márkus bádogosnak 
tanult, majd bádogos segéd lett. Vándorle-
gényként Bukarestbe került, ahol pár hónap 
múlva már tökéletesen beszélt románul, 
mert nagyszerű nyelvzseni volt. Szerzett 
egy francia nyelvtant, szótárt, s egy év alatt 
játszva megtanult franciául is. Ugyanígy ta-
nult meg bukaresti bádogossegéd korában 
angolul, majd később Amerikában olaszul, 
spanyolul, oroszul is, és az a hír járta felőle, 
hogy bármily nyelven ki tudja magát fejezni, 
ha pár hónapig csak nézegeti is a szótárt és 
a nyelvtant. 

Amikor egy kis pénzt szerzett Bukarestben, 
akkor Cherbourgba utazott, hogy a legelső 
hajóval átkeljen Amerikába. Cherbourgban 
jegyet váltott a New Yorkba tartó hajóra, de 
nem a legolcsóbb 3.osztályúra, hanem egy 
luxus hajó első osztályára. Mielőtt hajóra 
szállt, pénzét elegáns ruhákra, bőröndökre 
költötte és így indult útnak, mint aki igazán 
gazdag. Zsebében mindössze 5 dollár ma-
radt. Ezen a hajón egy amerikai milliomos-
sal ismerkedett meg, aki az ötletes, több 
nyelvet beszélő Márkus bohókás történeteit 
odaadóan hallgatta.

Az amerikai felszólította Braunt, hogy 
időtöltés céljából kártyázzanak minden nap 
egy pár órát, Braun Márkus azonban beval-
lotta, hogy anyagi viszonyai ezt nem en-
gedik meg, amire az amerikai mosolyogva 

felelte, hogy nem baj, játszik ő felírásra is 
és majd elrendezik a differenciát valamikor 
Amerikában. Márkus nem sokáig kérette 
magát és nekiálltak kártyázni és mire New 
Yorkba ért a hajó, már 30.000 dollár volt 
a zsebében és az amerikai még tartozott 
is neki. Ezt a tartozást bádogos legényünk 
nagylelkűen elengedte.

Így Amerikába érkezve dúsgazdag volt, 
hiszen akkoriban Amerikában a 30.000 dol-
lár rengeteg pénznek számított.

New Yorki életét a magyar kávéházak 
látogatásával kezdte. Jó tudni, hogy az el-
ső kávéházakat New Yorkban a magyarok 
nyitották. Később - ahogy a magyarok szá-
ma növekedett - egyre több lett a magyar 
kávéházak száma is. A kávéházakban ci-
gányzenekarok muzsikáltak. Talán több volt 
akkoriban a cigányzenekarok száma New 
Yorkban, mint Budapesten – igaz, később 
már csak a prímás volt magyar cigány, a 
többi zenész olasz és görög volt, akik ci-
gánynak adták ki magukat. Ebben az időben 
alakultak a magyar egyesületek, mint pél-
dául a Rózsa Sándor Általános Segélyegylet 
is. Braun Márkus is keresett magának egy 
egyletet. Talált is egyet az East Side-on, 
a Hungarian Republican Club-ot, melynek 
alig volt tagja, így könnyen megválasztotta 
magát elnöknek.

Amikor elnök lett, becsalogatta az egylet-
be a legnevesebb magyarokat, így legköze-
lebbi választásnál ez a klub már nagyszerű 
kortesszolgálatot teljesített és jelentéktelen 
elnökének politikai súlyt és népszerűséget 
szerzett.

Braun Márkus összeköttetéseit felhasz-
nálva jutott be a régi nagy New Yorki 
német napilaphoz — a New Yorker Staats 

Zcitung-hoz — riporternek. Márkus nagyon 
ügyes, jó szimatú fiú volt, nagy hírhajhász. 
Ekkor szerzett új és jó összeköttetéseket, 
illetve szegődött a New Yorki rendőrfőnök, 
Roosewelt mellé. Braun kiszolgálta, népsze-
rűsítette a rendőrfőnököt, majd bizalmas 
barátja és ivócimborája lett. Braun elvitte 
Rooseweltet a zenés magyar kávéházakba. 
A kávéházak tulajdonosai nagyon hálásak 
voltak Braunnak, mert - talán joggal - ret-
tegtek a rendőrfőnöktől.

Roosewelt segítségével került Braun 
a New York-i Herald Tribune-hoz. Ennél 
az újságnál dolgozott, amikor megkapta 
a Pulitzer-díjat. Roosewelt karrierje egyre 
emelkedett és vele együtt emelkedett Bra-
un Márkusé is, olyannyira, hogy társadalmi 
tekintély lett, és bennfentes a politiká-
ban. Amikor Roosewelt New York Állam 
kormányzója lett, Braun rendezte az első 
bankettet saját Rapublican Club-jában az 
East Side-on. Ezzel a klub is nevesebb lett, 
de híresebb lett Márkus is, hiszen ő volt a 
bankett dísz-szónoka. Beszédében megkér-
te Rooscweltet, hogy maradjon mindig a 
magyarság barátja és ha elnök lesz, akkor 
is e klub bankettjén jelenjen meg először. 
Roosewelt mosolyogva felelte: - Előbb lesz 
maga római pápa, mint én az Északamerikai 
Egyesült Államok elnöke.

Forrás: 
1. Délmagyarország 1912 
2.  Az Eszterházy Károly Tanárképző 

Főiskola Tudományos Közleményei. 1996. 
[Vol. 3] Eger

3. 8 órai Újság 1930
4. Tolnai Világlapja 1931 

(Folytatás következik)
Mikó József

Ködbe vesző nyomokon
Mélykútól indultak 18. század vége – 19. század eleje 2. rész

és Kulturális Nonprofit Kft. dolgozóival a Polgármesteri Hivatal 
képviseletében Kovács Tamás Polgármester Úrral és sok más 
olyan gyermekkel, felnőttel, akik a hírek hallatán jöttek el.

A díszítést követően a gyermekek tojáskeresésbe kezdtek, 
ami különös izgalmat jelentett számukra, hiszen a megtalált 
tojásért cserébe ajándékot kaptak. 

A feldíszített, napsütötte parkban még sokáig beszélgettek, 
gyönyörködtek, a szülők, az idősek, szaladgáltak a gyerekek.

Ehhez a nagyszerű délelőtthöz, hatalmas segítséget nyújtott 
a Nagycsaládosok Mélykúti Egyesülete, a Szuper Csemege Kft., 
Kovács Tamás Polgármester Úr, a Közszolgáltatási, Művészeti 
és Kulturális Nonprofit Kft. vezetője Hurton Zoltán és munka-
társa Szabó Roland. Nagyon szépen köszönjük felajánlásaikat! 

Kívánjuk mindenkinek, aki csak részt vett az eseményen, 
segített létrejöttében, gyönyörködött parkunkban, hogy a TE-
REMTŐ ÁLDÁSA legyen rajta!

KÖSZÖNJÜK, a Fenyő Miksa Könyvtár dolgozóinak nevében: 
Jakity Attiláné könyvtáros
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1994. január 26-án 161 személy gyűlt 
össze a mélykúti Művelődési Házban, akik az 
akkori orvosszakértői feltételek szerint súlyo-
san mozgássérültek voltak, hogy megalakít-
sanak egy helyi szervezetet. Saját kezükbe 
akarták venni sorsuk, közösségi életük irányí-
tását.

Azóta 25 év telt el, amely idő bebizonyí-
totta, hogyha sok munka árán is, de megérte 
egy olyan közösséget létrehívni, amely azóta 
is fejlődik, újabb és újabb programokkal, szol-
gáltatásokkal várja tagjait és a hozzá forduló 
kívülálló személyeket egyaránt.

A 25 év alatt a taglétszám is szépen 
növekedett a jelenlegi 670 főre. Megtisztelő 
számunkra, hogy a környék településeiről is 
bizalommal fordulnak hozzánk segítségért. Így 
elmondhatjuk, hogy a Mozgáskorlátozottak 
Mélykúti Egyesülete egy sokak számára jó és 
befogadó közösségé vált környékünkön.

Igyekszünk egy biztos pont lenni, talán 
hírlevelünk is ezért kapta a „TÁMPONT” el-
nevezést.

Az évente megjelenő összefoglaló hírlevél, 
az évi négy körlevél, az egyesület honlapja, fa-
cebook oldala mind a gyors és pontos tájékoz-
tatást és nyilvánosság biztosítását szolgálja. 

Mivel nagy dolgokat, pl. intézményfenntar-
tást – nem tudunk megvalósítani, így a kisebb 
feladatok ellátásában próbálunk segíteni: mint 
a napi ügyintézéssel, tagjaink ügyes-bajos 
dolgainak egyszerű, érthető, lehetőleg gyors 
és pontos intézésével, különféle támogatások, 
segélyek adatlapjainak kitöltésével, valamint 
kérelmek, kisebb lakossági pályázatok anya-
gainak összeállításával.

Szervezeti felépítésünk terén a legfőbb 
szervünk a küldöttközgyűlés. A napi operatív 
munkát az elnökség látja el. Önálló irodánk-
ban hétköznapokon 8-12 óráig várjuk a tag-
társakat. Klubjaink tagjai – az ifjúsági, a 
nyugdíjas, a kézműves, a súlyos fogyatékkal 
élők klubja a „Van még esély” klub - rendszer-
esen találkoznak saját programterv szerint. A 
mélykútin kívül Bácsalmáson és Jánoshalmán 
is van területi csoportunk. 

Egyesületi tisztségviselőink, önkénte-
seink részére képzéseket, tanulmányutakat 
szervezünk, illetve részt veszünk a MEOSZ 
képzésein is.

EU-s és hazai pályázataink eredményekép-
pen új programokkal és a meglévő programok 
támogatásával tudunk segítséget nyújtani 
tagjainknak. A foglalkoztatás terén is előre 
tudtunk lépni. Ezen kívül regisztrált önkén-
teseket is foglalkoztatunk különféle munkat-
erületeken.

Fontos számunkra az egészségvédelem és a 
környezetvédelem. Ezért évente több alkalom-
mal tartunk egészségügyi szűrővizsgálatokat, 
ortopédiai szakrendelést, illetve folyamato-
san várjuk tagjainkat az egészségmegőrző 
tornára, tájékoztató előadásokra, továbbá 
segítünk a gyógyászati segédeszközök besz-
erzésében. Részt veszünk a TeSzedd országos 
környezetvédelmi akcióban.

Húsvét és karácsony előtt ajándékcsomag-
gal látogatjuk meg egészségi állapotuk miatt 
otthonukhoz kötött súlyosan fogyatékos tag-
társainkat. Alkalmanként segélycsomaggal is 
kedveskedünk, valamint a Béres Alapítványtól 
származó Béres-cseppet is átadunk tagjain-
knak.

Szívesen szervezünk szabadidős, kulturá-
lis, rekreációs programokat is, melyek igen 
kedveltek tagjaink körében. Így évente négy 
nagyobb helyi rendezvényünk van: minde-
gyik évszakra jut egy-egy. Színházlátogatás, 
gyógy-fürdőzés, több napos gyógyüdülés, egy 
és többnapos kirándulások is szerepelnek pro-
gramjaink között.

Jó kapcsolatot kívánunk ápolni az Orszá-
gos Szövetséggel, helyi önkormányzati, járási, 
megyei és országos szintű állami vezetőkkel, 
képviselőkkel, az egyházzal, iskolákkal, a helyi 
civil szervezetekkel, megyei társegyesületek-
kel. Megyén kívül a mosonmagyaróvári és a 
bonyhádi egyesülettel, határon túl a felvidéki 
Nagypaka település GRACE Egészségkárosul-
tak egyesületével alakult ki szorosabb kapc-
solatunk.

A 25 év minden tevékenységét nem lehet 
itt megemlíteni, de a sok év sok-sok programja 
hisszük, hogy nem múlt el nyomtalanul. 

Egy akadálymentesítési munka, amely meg- �

könnyítette valakinek az életvitelét.
Egy kérelem, amely után nyugdíjemelést ho- �
zott a postás.
Egy támogatás elintézése, amely segít a  �
mindennapok anyagi gondjaiban.
Egy Erzsébet utalvány, amely elérhetőbbé  �
tette az éves gyógyüdülést.
Egy nyertes Otthon melege pályázat, mely- �
nek keretében új hűtőhöz, vagy mosógéphez 
lehetett jutni.
Egy kukacsere akció, amely csökkentette a  �
rezsiköltséget.
Egy elektromos moped, vagy segédeszköz,  �
amely sokak számára az önálló életvitelhez 
nyújtott segítséget.
Egy kirándulás, ahol szép tájakat, kulturális  �
értékeket lehetett megtekinteni.
Egy jó beszélgetés egy tea mellett a Csorba- �
házban, ahol el lehet mindent mondani. 
Egy találkozás rég nem látott ismerőssel,  �
baráttal rendezvényeinken, ahol gyógyult a 
test és a lélek egyaránt.
Természetesen vannak hiányosságaink, 

hibáink is. Mindenkinek mindent nem tudtunk, 
talán nem is lehetett megoldani, de azért a 
jószándék, a segítőkészség mindig jellemezte 
egyesületünk munkáját. Ezért is nagy öröm 
és köszönet, hogy azon a 25 évvel ezelőtti 
január 26-án, az a 161 ember megalakította 
egyesületünket, amely azóta is a mozgásko-
rlátozott emberek szolgálatában áll. Weöres 
Sándortól vett idézettel fejezem be írásomat, 
melynek sorai egyénre és közösségre egyaránt 
érvényesek lehetnek:

„Örömöm sokszorozódjék a te örömöd-
ben. Hiányosságom váljék jósággá benned. 
Egyetlen parancs van, a többi csak tanács: 
igyekezz úgy érezni, gondolkozni, cselekedni, 
hogy mindennek javára legyél. Egyetlen is-
meret van, a többi csak toldás: Alattad a föld, 
fölötted az ég, benned a létra.”

Ezekkel a szép gondolatokkal kívánok el-
nökségünk nevében minden jót a jelenlegi és 
a következő 25 év tagságának, vezetőségének 
és mindenkinek, akinek fontos a Mozgáskorlá-
tozottak Mélykúti Egyesületének további sorsa, 
eredményes szolgálata.

Szabó József elnök

25 éve a mozgáskorlátozott emberek szolgálatában

Mélykút város hivatalos honlapja: www.melykut.hu
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Háziorvosi előadás 
Március 28-án (csütörtökön) délután Dr. Méhes Zoltán Mélykút új 

háziorvosa tartott előadást a Csorba-házban. Rövid bemutatkozást 
követően az “Időskori betegségekről általában” címmel beszélt. A 
közel hatvan fő résztvevő személy nagy érdeklődéssel hallgatta a 
doktor urat, akit elkísért kedves felesége és kicsi leánya is. 

A résztvevők és egyesületünk tagsága nevében jó egészséget 
és több évtizedes mélykúti szolgálatot kívánunk a doktor úrnak és 
kedves családjának.

Egészségügyi szűrővizsgálat
Március hónapban - közel 50 fő részére - egészségügyi 

szűrővizsgálatot tartottak a Bácskaiak Egymásért Közhasznú 
Egyesület munkatársai Mélykúton a Csorba-házban. Szervező: a 
Mozgáskorlátozottak Mélykúti Egyesülete

Budapesti Operettszínházban
A Mozgáskorlátozottak Mélykúti Egyesülete szervezésében 

újabb színházlátogatáson vehetett részt ötven egyesületi tagunk. 
Most a Mágnás Miska című operett került megtekintésre..

Önkéntesen a tiszta Magyarországért!
A Mozgáskorlátozottak Mélykúti Egyesülete szervezésében 

hulladékgyűjtés volt városunk néhány utcájában. Az akcióhoz, 

amely az Innovációs és Technológiai Minisztérium felhívására tör-
tént - a GAMESZ, a Bajavíz munkatársai és az Anna Nyugdíjasklub 
tagjai is csatlakoztak. Így a közel harminc személy 15 zsák kom-
munális hulladékot gyűjtött össze. A munka befejeztével babgulyás 
ebéd várta a résztvevőket. Köszönet mindazoknak akik ilyen mó-
don is kifejezték környezetünk védelmének fontosságát.

Kormányhivatal tájékoztató előadása
A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Jánoshalmi Járási Hi-

vatala és a Mozgáskorlátozottak Mélykúti Egyesülete szervezé-
sében tájékoztató előadás volt március 19-én a Csorba-ház-
ban. A meghívott vendégeket Szabó József az egyesület elnöke 
köszöntötte, majd Bodroginé Dr. Mikó Zsuzsanna Jánoshalmi 
Hivatalvezető köszöntője és előadása hangzott el a Jánoshalmai 
Kormányablak tevékenységéről. Ezt követően Kecskemétről Dr. 
Macsári Mária főosztályvezető helyettes asszony tartott előadást 
“Változások a Rehabilitációs Ellátási és Szakértői területen” cím-
mel. Majd Bajzákné Somoskövi Éva kormányablak szakügyintéző 
tájékoztatója következett arról, hogy a nyugdíjasokat miben tudja 
segíteni a Jánoshalmi Kormányablak. A közel ötven fő megjelent 
személy érdeklődéssel hallgatta a tájékoztatókat, majd egyéni 
kérdések feltételére is sor került. Köszönjük a Kormányhivatal 
vezetőinek és munkatársainak, hogy újból eljöttek Mélykútra és 
hasznos információkkal látták el az érdeklődőket.

Kézműves foglalkozás 
Jó hangulatú, sikeres foglalkozásokra kerül sor a Damjanich 

utcai Idősek klubjában.
A foglalkozás tornával kezdődött és húsvéti tojásfestéssel foly-

tatódott. 
Többen részt vettek az egészségügyi szűrővizsgálaton és eljöt-

tek a Csorba-házba, Méhes Zoltán doktor úr délutáni előadására. 
Nagy öröm számunkra, hogy ilyen aktívan és “fiatalosan” telik el 

Év eleji események a Mozgáskorlátozottak Mélykúti Egyesületénél
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a pár óra csütörtök délelőttönként és egyéb programjainkba is 
bekapcsolódnak a klub tagjai. A foglakozásokat Borsódi Mihányné 
Erika egyesületünk szociális segítője vezeti.

Húsvéti előtti beteglátogatás

Egyesületünk önkéntesei száz tagtársunkat - akik a legsú-
lyosabb egészségi állapotban vannak - látogattak meg húsvét 
közeledtével. A csomagok tartalma a WEISZ PÉKSÉG és a SZUPER 
CSEMEGE Kft adománya, melyet a megajándékozottak nevében 
nagyon szépen köszönünk.

„Van még esély klub”

A Mozgáskorlátozottak Mélykúti Egyesületének “Van még esély” 
klubja március 26-án tartotta húsvétváró kézműves foglalkozását 
a Csorba-házban. Az elkészített dísztárgyakat mindenki haza vihet-
te. A találkozón újból egytál étel ebéd volt, majd egy kis tornával 
zártuk a napot.

Farangi rendezvény

Egyesületünk februárban tartotta farsangi bálját és gyógyüdülé-
si tájékoztatóját. A jó hangulatú alkalmon közel kettőszáz személy 
vett részt. Ismét ellátogattak Mélykútra a mohácsi busók is.

Gyógyüdülés

Február végén 25 fővel vettünk részt a szoboszlói gyógyüdü-
lésen. Pihenés, séta, kezelések, sok fürdés, kiváló ellátás várta a 
csoportot.

Otthon melege program

A csereprogram támogatásával 31 tagtársunk részesült 
mosógép, vagy hűtőgép eszköztámogatásban, összesen 
közel 2 millió Ft értékben. Egyesületünk a pályázatok elkészí-
tésében nyújtott segítséget.

Makói gyógyfürdőzés

Egyesületünk szervezésében 50 fő vett részt a makói 
programon. A kiváló gyógyvíz, a jó hangulat szebbé tette a 
csoport napját.
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SZJA 1%
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik 
az elmúlt években személyi jövedelem-
adójuk 1%-át egyesületünknek ajánlották 
fel. További munkájukhoz sok sikert, jó 
erőt és egészséget kívánunk! Továbbra is 
kérjük adófizető tagtársainkat, családtag-
jaikat és mindazon személyeket, akik sz-
eretnék támogatni egyesületünk sokirányú 
tevékenységét, ajánlják fel személyi jö-
vedelemadójuk 1%-át közhasznú sz-
ervezetünknek. Adószámunk: 18343438-
1-03 Köszönjük! 

TAGDÍJAKRÓL
Egyesületünk elnöksége köszönettel tarto-
zik mindazon tagtársaknak, akik rendsze-
res tagdíjfizetéssel is segítik egyesületünk 
biztonságos működését, szolgáltatásaink 
folyamatos biztosítását. A 2019. évi egye-
sületi tagdíj összege: 1600 Ft/fő.
Befizetési lehetőségek: személyesen egye-
sületi irodánkban, banki átutalással (Fó-
kusz 51700083-11074836), vagy csekkes 
befizetéssel.

KÓBOR-LÓ NAP BALÁSTYÁN  
Időpontja: 2019. július 7. (vasárnap)
Indulás: 8 órakor a Csorba-háztól
Helyszín: Kóbor-ló Lovastanya - Balástya

Program: Lovastanya megtekintése, lovas-
kocsikázás, lovaglás, élő zene, tánc.
Ebéd: Bográcsgulyás, kemencés kalács, te-
pertős pogácsa, korlátlan ásványvíz.
Egyéb italokat lehet hozni saját fogyasz-
tásra.
Költség tagoknak és 14 év alatti gyerekek-
nek: 2000 Ft/fő, kívülállóknak: 3000 Ft/fő 
(útiköltség, ebéd)
Jelentkezéseket június 27-ig várjuk.

MAJSAI GYÓGYFÜRDŐZÉS
Időpontja: 2019. július 16. (kedd)
Indulás: reggel 8 órakor
Költség: 1500 Ft (tagoknak) 2500 Ft (kí-
vülállóknak)
Étkezés önellátó!
Jelentkezéseket július 11-ig várjuk!

HAJDÚSZOBOSZLÓI GYÓGYÜDÜLÉS
Szeretettel hívjuk tagtársainkat és a kí-
vülálló személyeket is a hagyományos 
hajdúszoboszlói gyógyüdülésre a Hőforrás 
Hotelbe. 
Időpontja: 2019. november 10-17-ig. (8 
nap 7 éjszaka, félpanziós ellátással) 
Költség: 52500 Ft + IFA + útiköltség. 
Jelentkezéseket május 31-ig várjuk 10000 
Ft előleg befizetésével.

SZOLGÁLTATÁSAINK
Ügyintézés • sorstársi és tapasztalati ta-
nácsadás • klubfoglalkozások • tájékoztató 
előadások • iskolai esélyórák tartása • 
egészségügyi szűrővizsgálatok • gyógy-
torna • gyógy-masszírozás • gyógy-üdül-
tetés • szobai kerékpár és gyógyászati 
segédeszközök kölcsönzése, beszerzése • 
rendezvények, kirándulások és kedvezmé-
nyes szolgáltatások szervezése • kisebb 
lakossági pályázatok elkészítése • ingyenes 
internetes szolgáltatások.

ELÉRHETŐSÉGEINK
6449 Mélykút, Petőfi tér 17.
Ügyfélfogadás: szerdán 14–17 és csütörtö-
kön 9-12 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

PÁLYÁZAT

Mélykút Város Önkormányzat pályázatot hirdet 
a TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00007 

azonosító számú 
pályázat megvalósítása érdekében, 

Mélykút Városközpont Rekonstrukciója keretében 
Mélykút Tóparton megépülő 

új piac lógójának, védjegyének elkészítésére.

Kedves Mélykúti Lakosok! 

Nemsokára teljesen megújul a mi kis piacunk. Szeretnénk a helyi 
termékek, termelők részére egy mindenki által jól felismerhető 
védjegyet és logót kitalálni. Ebben kérjük segítségüket.

Téma:   A településre jellemző jelzések, és a piaci tevékenység 
megjelenítése.
Védjegy:
 A piac rövid védjegye vagy elnevezése, mely tükrözi a 
helyi sajátosságokat.
Védjeggyel ellátott táblák készülnek, mellyel a helyi 
termelőket kívánjuk megkülönböztetni, melyet árusításkor 
az árusító asztalra helyezhet.

A piac területén elhelyezett zászlóra is megjelentetjük a 
nyertes művet logóként is.

Az alkotásokat név és cím kíséretében A/4-es méretű papírlapon 
lehet benyújtani, a megvalósításhoz alkalmazott technika pedig 
szabadon válaszható.
A pályázati műveket lezárt borítékban kérjük eljuttatni Mélykúti 
Polgármesteri Hivatal 4. számú irodájába. A borítékra kérjük ráírni 
a felhívás megnevezését. 
A pályázat benyújtási határideje: 2019. május 31.
A pályázatok elbírálása: 2019. június 10.

Az első 3 helyezettet díjazásban részesül. A díj átadása a Piac 
hivatalos átadásakor fog történni.
Minden pályázót kis ajándékkal lepünk meg.
Várjuk a település tanulóinak és 
lakosságának kreatív hozzájárulását a 
piaci védjegy megtalálásához.  

Kovács Tamás
polgármester
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Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Tisztelt Mélykúti Polgárok!

Szeretném Önöket tájékoztatni arról, hogy Mélykúton műkö-
dött és most megújulva működik egy közalapítvány, melyet az 
Önkormányzat Képviselő-testülete hozott létre Mélykút kulturális 
életének támogatására. 

Alapító: Mélykút Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testü-
lete.

A közalapítvány neve: Mélykút Közművelődéséért Közala-
pítvány.

Az alapítványt az alapító Mélykút Város kulturális éle-
tének támogatása céljából hozta létre annak érdekében, 
hogy ezáltal is támogasson olyan fontos célokat, mint pl. 

a település helytörténeti anyagának összegyűjtése, kiállítá- �
sa,
a település kulturális közösségi értékeinek közismertté tétele,  �
találkozók, fesztiválok rendezése,
a határon túli magyarság művelődési közösségeivel, a test- �
vértelepülés kulturális intézményeivel, egyesületeivel való 
kapcsolat építése.

Az alapítvány működését a könyvkiadások jellemezték 
eddig. Önök a Dr. Rauzs József munkája során megjelent 
könyvek megvásárlásával kerültek kapcsolatba az alapít-
vánnyal. Sokan nem is tudták, hogy az alapítvány adta ki a 
könyveket és az alapítvány számlájára folyik be az eladott 
könyvek ára.

Azt írtam előzőleg, hogy megújult az alapítvány. Az alapítványi 
vagyon kezelője és az alapítvány legfőbb döntéshozó és képvise-
leti, illetve ügyintéző szerve 5 tagú Kuratórium.

Az alapító a kuratórium elnökének, titkárának és tagjainak az 
alábbi személyeket jelölte ki.

Elnök: Bozóki Gábor Mihályné 
Titkár: Bolvári János 
Tagok: Brandschott Csaba 
            Rasztik Tibor 
Weisz István 
A felügyelőbizottság tagjai: 
a Polgármesteri Hivatal mindenkori pénzügyi csoportvezetője, 

jelenleg Görhöny Edit, 
Mélykút Város Önkormányzat Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsá-

gának mindenkori elnöke: jelenleg Dr. Sztantics Péter, 
a Polgármesteri Hivatal mindenkori jegyzője, jelenleg Dr. 

Vörös-Börcsök Tímea.

Tisztelt Mélykúti Polgárok!
Azért ismertetem ilyen alaposan a kuratóriumot, mert nagyobb 

vállalkozásokba kezdtünk a kuratóriumi tagok döntése alapján. 

EMLÉKHÁZ ALAPÍTÁSA
6449 Mélykút Pacsirta u. 64 számú ház megvétele.
Dr. SZOBONYA ZOLTÁN EMLÉKSZOBA (1956-os mártír ügyvéd) 

kialakítása, mert családjával ebben a házban élt és innen hurcol-
ták el.

NOVOK ROSTÁS LÁSZLÓ EMLÉKSZOBA (történelemtanár) kiala-

kítása, mert szintén itt élt, alkotott hosszú éveken át és oktatott 
nagyon sok gyermeket őszintén tiszta szívvel.

BEREGI VENDEL EMLÉKSZOBA (ének-zene tanár, karnagy) ki-
alakítása, mert a fúvószenekar szervezésében, vezetésében évti-
zedeken keresztül óriási érdemeket, nekünk pedig sok-sok boldog 
percet, felejthetetlen élményt szerzett. 

Az EMLÉKHÁZ a jövő nemzedéknek beszámol a 20. század 
szörnyűségeiről, megpróbáltatásairól és az élni akarás zene szár-
nyán szálló példamutatásáról. 

SZVETNIK JOÁCHIM MÚZEUM ALAPÍTÁSA
A Rákóczi u. 21. (volt Áfész Iroda) megvétele.

Ennek az épületnek a megvásárlása után pályázat benyújtása 
és kiállítótermek, konferencia terem kialakítása. A gyűjtemények, 
a régmúlt, a közelmúlt, egyszóval Mélykút történetének bemuta-
tása lakosságán, építkezésén, kulturális tevékenységén keresztül.

Ezúton szeretném felhívni a lakosság figyelmét, hogy ne sem-
misítsük meg a szülők halála után az ódon keretekben lévő pa-
rasztszoknyás felvételeket. Kérem, hozzák be a Rákóczi u. 13-ba 
Bozóki Gábornéhoz és mi átvesszük, rend behozzuk, majd pedig 
feldolgozva kiállítjuk azokat. Kérem, semmit ne dobjanak ki, mert 
ami lehet, hogy kacatnak tűnik, az a múltról, az életről mesél.

A feladatok, amit kitűztünk, nagy vállalkozás, de megvalósít-
ható, ha összefogunk. Ezért a kuratórium döntése alapján létre-
hoztunk két bankszámlát a Fókusz Takarékszövetkezetben azzal 
a céllal, hogy adományokat gyűjtünk a két cél megvalósítása 
érdekében Önökkel összefogva. A számlák megnevezése azonos 
a két kitűzött cél nevével és a kuratórium döntése alapján csak 
arra használható fel. Az EMLÉKHÁZ-ra és a SZVETNIK JOÁCHIM 
MÚZEUM-ra adott adományozók neve időrendi sorrendben az 
adomány összege nélkül bekerül egy-egy nagy díszes könyvbe, 
amely az utókornak mesél rólunk. Azért összeg nélkül, mert ha 
valaki csak 500 Ft-ot tud adni, az lehet, hogy neki annyit ér, mint 
másnak 100.000.-Ft - ha jó szívvel és szándékkal adja.

Tisztelt Mélykúti Polgárok!

Itt közlöm a számlaszámokat, amelyekre az adományokat be 
lehet fizetni.

EMLÉKHÁZ
Mélykút Közművelődéséért 
51700083-10062849

SZVETNIK JOÁCHIM MÚZEUM
Mélykút Közművelődéséért
51700083-10062832
Az adózók az adójuk 1 %-át is felajánlhatják. 

A közalapítvány feladatait a kuratórium tagjai szolgálatnak 
tekintik és semmi juttatást nem vesznek fel.

Mélykút 2019 április 26.

Bozóki Gábor Mihályné
Kuratórium elnöke

Mélykút Közművelődéséért Közalapítvány 
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Tájékoztató
az Ifjúsági Garancia Rendszerről és a keretében 

megvalósuló
Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 5.2.1-14-

2015-00001 munkaerő-piaci programról

Az Ifjúsági Garancia Rendszer célja az, hogy a 25 év alatti 
álláskereső és inaktív fiatalok minél rövidebb időt töltsenek mun-
kanélküliségben, inaktivitásban vagy tanulás nélkül, illetve, hogy 
személyre szabott segítséget kapjanak munkaerő-piaci helyzetük 
javításához. 

A PROGRAM CÉLCSOPORTJA:
-  a 15-25 év közötti sem nem tanuló, sem nem dolgozó fiatalok, 

kiemelten a legalább hat hónapja nyilvántartott álláskeresők
-  azon fiatalok, akiknek támogatásra van szükségük ahhoz, hogy 

a munka vagy a tanulás világába be- és visszailleszkedjenek. 
1.  FOGLALKOZÁS BŐVÍTÉSÉT SZOLGÁLÓ TÁMOGATÁS (bér-

támogatás)
A támogatás mértéke a foglalkoztatót terhelő bér és a szociális 

hozzájárulási adó legfeljebb 70%-a  8 hónapig,     4 hónapos to-
vábbfoglalkoztatási kötelezettség mellett.

2.  BÉRKÖLTSÉG TÁMOGATÁS („De minimis” támogatások.)
-  „legfeljebb 90 nap”

munkatapasztalt-szerzés céljából nyújtandó bérköltség támo- �
gatás
a támogatás mértéke a bruttó bér + szociális hozzájárulási  �
adó 100%-a
„legfeljebb 10+5 havi”  �
a támogatás mértéke 10 hónapig a bruttó bér + szociális hoz- �
zájárulási adó 100%-a , 5 hónap továbbfoglalkoztatási köte-
lezettség mellett
legfeljebb a minimálbér kétszerese és annak szociális hozzá- �
járulási adója erejéig

3.  MUNKÁBA JÁRÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ, HELYKÖZI UTAZÁS 
KÖLTSÉGEINEK MEGTÉRÍTÉSE

A helyközi utazás költségei támogatásának maximális mértéke 
a felmerülő utazási költségek 100 %-a, a támogatás folyósításá-
nak időtartama legfeljebb 12 hónap.

4. LAKHATÁSI TÁMOGATÁS
A támogatás legfeljebb 12 hónapra adható a munkaerő-piaci 

programban a lakóhelyüktől távol munkát vállaló résztvevők lakha-
tásához, amennyiben létesített foglalkoztatási, illetve lakóingatlan 
bérleti jogviszonyuk megfelel a jogszabályi feltételeknek.

Bővebb információkért kérjük, keresse a Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályát vagy a Bács-Kiskun 
Megyei Kormányhivatal Járási Hivatalának Foglalkoztatási Osztá-
lyait, valamint a honlapot!

Honlap: www.ifjusagigarancia.gov.hu

A projekt az Észak-magyarországi, az Észak-alföldi, a Dél-alföldi 
és a Dél-dunántúli régiókban az ifjúsági foglalkoztatási kezdemé-
nyezés keretében támogatásban részesül.

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL 

A fiatalkori inaktivitás csökkentésére, a korai munkata-
pasztalat és munkajövedelemszerzés elősegítésre a 2019. 
évben ismét meghirdetésre kerül a Nemzetgazdasági Mi-
nisztérium által a „Nyári diákmunka” program.

A program – prevenciós jelleggel – már diákkorban elő kívánja 
segíteni a fiatalok munkához jutását és ezzel a korai munkatapasz-
talat mellett a jövedelemszerzés lehetőségét is. A munka révén 
szerzett korai sikerélmény elősegíti a későbbi munkaszocializációs 
folyamatot is. A program továbbá lehetőséget kínál a diákok köte-
lező szakmai gyakorlatának teljesítésére.

A 2019. évi program 2019. július 1 - 2019. augusztus 31-ig tart, 
melynek keretén belül ebben az időszakban kezdődő és befejeződő 
foglalkoztatás támogatható a program részletes tájékoztatójában 
megfogalmazott feltételekkel.

Munkalehetőségek kétirányúak, önkormányzati diákmunka 
esetén napi 6 órás munkavégzés szükséges, és a jövedelem a mini-
málbér 6 órára eső része (111.750 Ft/hó), illetve szakképzettséget 
igénylő munkakörben a garantált bérminimum 6 órára eső része 
(146.250 Ft/hó). A mezőgazdaság és vendéglátás és turizmus 
területén történő diákmunka esetén napi 8 órás munkavégzés 
szükséges, és a jövedelem a minimálbér (149.000 Ft/hó), illetve 

szakképzettséget igénylő munkakörben garantált bérminimum 
(195.000 Ft/hó).

Jelentkezni 2019. június 1-től a lakó,- vagy tartózkodási hely 
szerint illetékes járási hivatal foglalkoztatási osztályán lehet, me-
lyek elérhetősége az alábbi linken található:

 https://illetekes.munka.hu/
A támogatás előfeltétele, hogy a 16-25 év közötti, nappali tago-

zatos diákközvetítést kérőként regisztráljon a lakó,- vagy tartózko-
dási helye szerint illetékes járási hivatal foglalkoztatási osztályán. 

Jelentkezéshez szükséges dokumentumok:
•  személyes okmányok (személyi igazolvány, lakcímkártya, TAJ 

kártya, adókártya)
•  érvényes diákigazolvány, / az iskolai 

tanulmányok befejezése után a di-
ákigazolvány visszavonáskor kiadott 
iskolalátogatási igazolás

•  18 éves kor alatt szülői/törvényes 
képviselői hozzájárulási nyilatkozat 

(Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)

Nyári diákmunka 2019-ben is
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Házhoz menő lomtalanítás
Az FBH-NP Nonprofit KFT évente 2 alkalommal – az 

ingatlantulajdonossal egyedileg előre egyeztetett időpontban, 
annak megrendelését követően - a háztartásban keletke-
zett lom (feleslegessé vált használati tárgyakat, eszkö-
zöket, bútorokat) háztól történő elszállítását biztosítja. 
Ezáltal minden településen élő lakos maga választhatja meg a 
számára legmegfelelőbb időpontot.

Az ügyfél lomtalanítási igényét a +36-20/401-4304 
tudja jelezni az FBH-NP Nonprofit Kft. munkatársa felé. Az 
egyeztetés folyamán szükség lesz az ügyfél partnerazonosító 
számára, mely a számlán megtalálható. A lom elszállításá-
nak feltétele, hogy az ügyfélnek díjhátraléka ne legyen!

A lomtalanítás folyamata:
1.  az ügyfél a megadott telefonszámon egyezteti adatait 

és a kért elszállítási időpontot az FBH-NP Nonprofit Kft. 
munkatársával. 

2.  az előre egyeztetett időpontban az ügyfél kihelyezi az 
ingatlan elé a lomhulladékot.

3.  az FBH-NP Nonprofit Kft. szállító járműve az egyeztetett 
napon elszállítja azt.

Lomtalanítás keretében elszállítható hulladékok pél-
dául: feleslegessé vált használati tárgyak, eszközök, bútorok. 
A nagydarabos lom (pl. bútor) kivételével a kisebb méretű 
anyagok a hatékonyabb elszállítás és szétszóródás megaka-
dályozása érdekében kizárólag bezsákolva, kötegelve kerülnek 
elszállításra.

Nem tartoznak a lomtalanítás körébe, így nem kerül-
nek elszállításra:

−  gally, salak, trágya, szalma, egyéb növényi és állati hulla-
dék, építési, bontási hulladék, egyéb mezőgazdasági, ipari 
hulladék;

−  elektromos, elektronikai készülékek (pl. TV-készülék, hű-
tőgép…);

−  veszélyes hulladékok, gumiabroncs;
−  a hetente rendszeresen gyűjtött háztartási, valamint gaz-

dálkodói-vállalkozói tevékenységből származó hulladék.

Kommunális hulladék
A kommunális hulladék begyűjtésének pontos napja tovább-

ra is csütörtök, az eddig megszokott módon.
Az elkülönítetten gyűjtött csomagolási hulladék (sárga fe-

deles edényből) elszállítása páratlan heteken, csütörtöki 
napon történik.

Biológiailag lebomló hulladék
A biológiailag lebomló hulladék gyűjtése díjmentes a 

cég által folyamatosan a gyűjtési alkalmakhoz biztosított bio-
lógiailag lebomló zsákban, valamint összekötözve egy kévényi 
mennyiségben Mélykút Város területén. A gyűjtés során az 
ingatlanoknál kertekben, udvarokban, konyhában keletkező 
minden szerves anyagtartalmú hulladék elszállítása történik. A 
biológiailag lebomló hulladékot az ingatlan előtti közterületre 
a gyűjtési napon reggel 7 óráig szíveskedjenek kihelyezni 
és az elszállítás időpontjáig az ingatlan előtt kint hagyni oly 
módon, hogy azt a begyűjtést végző gépjármű meg tudja kö-
zelíteni és kézi erővel mozgatható legyen. 

Kihelyezhető biológiailag lebomló hulladékok:
Kerti hulladék:
-  maximum 70 cm hosszú 50 cm átmérőjű kötegekben: 

faág, fanyesedék, gally; 
-  műanyag zsákokban vágott fű, vágott virág, falevél, lágy-

szárú növény, virágágyi növények, kezeletlen kéregdara-
bok, egyéb apró zöldhulladék; 

Udvari hulladék: fűrészpor, faforgács, száraz szalma; 
Konyhai hulladék: zöldség- és gyümölcsmaradványok, 

kávézacc, tealevelek, tojáshéj, egyéb növényi származékok, 
élelmiszer-maradék

Amennyiben a biológiailag lebomló hulladékot nem ilyen 
formában helyezik ki, vagy ha kommunális hulladékkal kevere-
dik, akkor a gyűjtőjárattal nem szállítják el! 

A biológiailag lebomló hulladékok aprítás és komposztálás 
után hasznosításra kerülnek. Az elkészült komposztot a Tisztelt 
Érdeklődők a Regionális Hulladéklerakókban (Vaskút, Kiskunha-
las, Felgyő) beszerezhetik.

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2020. januárjában 
két alkalmas fenyőfagyűjtést szervezünk, amelyről külön érte-
sítjük Önöket.

Zöldjárat naptár 2019 Mélykút

Hónap Május Jú-
nius

Júli-
us

Au-
gusz-
tus

Szep-
tem-
ber

Ok-
tó-
ber

No-
vem-
ber

De-
cem-
ber

Begyűj-
tési nap 2 30 27 25 22 19 17 14 12

Hónap Feb-
ruár

Már-
cius

Ápri-
lis

Ápri-
lis

Begyűj-
tési nap 6 5 2 30

Tisztelettel:
FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit Kft.

Tájékoztató a hulladékgyűjtés 2019. évi rendjéről

A hulladékgazdálkodás 
rendjének megsértéséről

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Büntető Törvény-
könyvről szóló 2012. évi C. törvény 248. §-a szerint a hul-
ladékgazdálkodás rendjének megsértését valósítja meg 
az, aki arra a célra, a hatóság által nem engedélyezett he-
lyen hulladékot elhelyez, engedély nélkül vagy az engedély 
kereteit túllépve hulladékkezelési tevékenységet, illetve 
hulladékkal más jogellenes tevékenységet végez.

E bűncselekmény büntetési tétele 3 évig tartó szabad-
ságvesztés. 5 évig terjedő szabadságvesz-
tés szabható ki abban az esetben, ha a 
bűncselekményt a hulladékgazdálkodásról 
szóló törvény szerinti veszélyes hulladékra 
követik el. E rendelkezésre tekintettel kérjük, 
hogy aki a hulladékgazdálkodás rendjének 
megsértése bűncselekmény elkövetésének 
gyanúját észleli, az haladéktalanul értesítse 
a Rendőrséget!
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Ügysegédi ügyfélfogadás 
változása Mélykúton

2019. május 1-től Mélykúton az ügysegédi ügyfélfogadás 
csütörtöki napokon délelőtt 8-12 óra között kerül megtartásra. 
Az ügysegédi feladatokat Ádám Zoltán szakügyintéző látja el. 

(Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)

Munkakör Iskolai végzettség Cég megnevezése Munkavég-
zés

Munkabér

Autóvillamossági szerelő Szakmunkásképző, szakközépiskola CTM Járműjavító Kft. Jánoshalma megegyezés szerint
Pincér Szakmunkásképző Gála-Food Kft. Jánoshalma megegyezés szerint
Intézményi takarító és kisegítő Általános iskola, szakmunkásképző Swissmag Kft. Mélykút megegyezés szerint
Targoncavezető Általános iskola, szakmunkásképző Lombfalvi és Társa 

Kft.
Jánoshalma megegyezés szerint

Kamionszerelő Szakmunkásképző Kalászka BT. Mélykút megegyezés szerint
Fafeldolg. gép kezelője, gyártósor mellett 
dolg

Általános iskola KEFAG ZRT. Jánoshalma megegyezés szerint

Kőműves Szakmunkásképző Tóth Richárd Ev. Jánoshalma megegyezés szerint

Lakatos Szakmunkásképző Pusenszki Gábor Ev. Jánoshalma megegyezés szerint
Építőipari segédmunkás Általános iskola MV Építő és Ker. Bt. Mélykút megegyezés szerint
Pultos Általános iskola, szakmunkásképző Vidokber Kft. Mélykút megegyezés szerint
Egyszerű ipari foglalkozású Általános iskola Borotai Sertéshús Zrt. Borota megegyezés szerint
Egyszerű ipari foglalkozású Általános iskola Hunent Zrt. Mélykút 210.000,-Ft
Asztalosipari szerelő Általános iskola Univerholz Kft. Mélykút megegyezés szerint
Lakatos Szakmunkásképző Reál-Gép Kft. Jánoshalma megegyezés szerint
Hegesztő, lángvágó Szakmunkásképző Reál-Gép Kft. Jánoshalma megegyezés szerint
Épületvillamossági szerelő, villanyszerelő Szakmunkásképző Reál-Gép Kft. Jánoshalma megegyezés szerint
Épületasztalos Szakm.képző, szakközépisk., techn. Univerholz Kft. Mélykút megegyezés szerint
Víz- és gázvezeték szerelő Szakmunkásképző, Szakközépiskola Masters Union Kft. 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.

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal által ajánlott álláslehetőségek 
a jánoshalmi járásban: Közzététel: 2019.04.26

DÉMÁSZ 
TELEFONSZÁMAI

Általános kék szám 
(CALL CENTER) 

06-40-82-22-82
Hibabejelentés: 

06-40-82-20-00
Mérôállás bejelentése: 

06-80-82-81-80

jánoshalmi 
rendôrŐrs
indokolt esetekben 

az alábbi 
telefonszámon hívható 

éjjel-nappal: 
06-20/539-6499
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A Jánoshalmi Hunyadi János Általános Iskola és Alap-
fokú Művészeti Iskola 7. osztályos diákjai 2019. április 
15-én életvitel szakkör keretében látogatták meg a Já-
noshalmi Kormányablakot.  

A kormányablak munkatársa tájékoztatták őket a 
Hivatal és a Kormányablak munkájáról és a fontosabb 
feladatokról. 

A Hivatal fennállása óta a kollégák munkájukkal 
Jánoshalma, Mélykút, Borota, Rém és Kéleshalom la-
kosait szolgálják elsősorban, de a Kormányablak az 
egész ország területéről, esetenként külföldről is fogad 
ügyfeleket. 

A fiatalok érdeklődéssel hallgatták az elmondottakat, 
megismerkedhettek az ügyfélhívó rendszer működésének 
mentével, betekintettek az okmányokra kerülő fényképek 
készítésének és az ujjlenyomat rögzítésének rejtelme-
ibe. A fiatalok számára meglepő volt, hogy a személyi 
igazolvány készítésén kívül, sok más hivatalos ügyet is 
elintézhetnek a magyar családok. 

A Kormányhivatal előzetes időpont egyeztetés után 
szívesen fogad diákcsoportokat és nyári gyakorlatra 
diákokat.  

(Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)

Anyakönyvi események
Elhunytak:

Birkás Ferenc élt: 58 évet

2019. március havi születések: 

Lakatos Dominik Zoltán  an.: Lakatos Nikolett 
Rác Odett  an.: Gyetvai Xénia 
Kis Zsombor  an.: Kettner Tünde 
Ürmös Kilián  an.: Ürmös Beáta 
Lázár Alíz  an.: Bálint-Búzás Linda 

Anyakönyvi események
 

Elhelyezkedés a munka világban 
Szemléletformáló rendezvény 
a Fenyő Miksa Könyvtárban 

2019. május 02-án. 
Mindenkit szeretettel várunk! 

GINOP-3.3.1.-16-2016-00001

Rendhagyó fogadóóra a 
Járási Hivatalban
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