
A mohácsi busók 2019. február 16-án, szombaton - a Szent László 
Határrendész Közhasznú Egyesület és az önkormányzat közös szerve-
zésében - télűző mulatságot rendeztek a városban.

A piactéren gyülekeztek az érdeklődők, akik a Mohácsról érkezett 
Izabrani Ketsching busó csoport tagjaival közösen vonultak fel a te-
lepülés utcáin.

A csoport a nevét a horvát válogatott szó alapján kapta, ugyanis 
tagjai sokféle nemzetet képviselnek. A felszerelésük és ruháink nagy 
részét maguk készítik, az álarcokat maguk faragják, a sokac ruháikat 
is maguk varrják. Összesen 13 felnőtt busó, 7 sokac lány, 2 kisbusó és 
egy 1 boszorkány alkotja a csoportot. A minden évben megrendezett 
Mohácsi busójárás előtt hosszú heteket készülnek az eseményre: ki-
egészítik felszereléseiket, sütnek, főznek.

A Mohácsi busójárás Magyarország legrégebbi és legismertebb 
télűző farsangi karneválja. Azt megelőző hetekben több településen is 

télűző programokon vesznek részt a mohácsi busók, kedvet csinálva, 
illetve ízelítőt adva azoknak, akik nem tudnak részt venni a február 
végi március eleji mohácsi busójáráson.

A hétvégi télűző felvonuláson a mohácsi busók meglátogatták a 
mélykúti gondozási központ idős lakóit is, akik nagyon örültek a ven-
dégeknek. Az intézmény dolgozói pogácsával és süteménnyel várták 
őket. A maskarás busók a helyiekkel együtt vonultak a település utcáin 
vissza a piactérre, ahol télűző máglyát gyújtottak, aztán ízelítőt adtak 
a sokac, bunyevác táncokból.
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 „Az egyesület megalakulásának 10 éves évfordulója alkalmá-
ból, érdekvédelmi tevékenységéért.”

Az 1990-es évek elején Mélykútról többen is a bajai mozgás-
korlátozott egyesület tagjai voltak, mivel ott hamarabb megszer-
veződött az érdekvédelem. 1994 elején a helyi Karitász szervezet 
felmérte a Mélykúton élő mozgássérültek helyzetét. A felmérést 
követően elkezdődött az egyesület létrehozása. Többen bábás-
kodtak a megalakulást elősegítendő: Bekes Gizella, Nagy János, 
Puskás Lajos, Rasztik Tibor és még sokan mások. Székhelyül a 
mélykúti egyházközség felajánlotta a Csorba-házat ingyenes hasz-
nálatra. Így 1994. január 26-án megalakult a Mozgáskorlátozottak 
Mélykúti Egyesülete. Az egyesület induló tőkéje százezer forint 
volt. Az alapító ülésen 152 fő jelent meg. Meghatározták céljaikat, 
terveiket: „A működési területén élő mozgássérültek érdekvédelme, 
mindenirányú rehabilitációja, érdekeik képviselete és érvényesítése, 
védelme, helyzetük javítása, a lehető legteljesebb egyenjogú társa-
dalmi részvételének elősegítése, a közvetlen társadalmi környezet 
erkölcsi és anyagi támogatásával.” A cél nem csupán a lehetséges 
támogatások elnyerése, kijárása volt, hanem egyfajta közösség 
létrehozása is. Az egyesületnek ugyanis kulturális, egészségmeg-
őrző, tájékoztató tevékenysége is van. 

A Bajára járó emberek aztán szép lassan átjelentkeztek a mély-
kúti egyesületbe. Sőt: több környékbeli településről is jöttek tagnak, 
mivel Mélykúton hozzájuk képest előbb szerveződött meg az egye-
sület, illetve jobban haladt a támogatások elnyerése. Már a kezde-
tekben kétféle tagsági viszony is létezett. Teljes jogú tagok voltak a 
mozgáskorlátozott, beteg emberek. Pártoló tag bárki lehetett, akár 
teljesen egészséges is. Egyetlen érdemi különbség volt, illetve van 
a kétféle tagság között: a közgyűlésen szavazati joga csak a teljes 
jogú tagnak van. (Ma már létezik tiszteletbeli tagság is.)

Elnöknek Nagyváradi Lászlót, titkárnak Rasztik Tibort, gazdasági 
felelősnek Komáromi Ferencet, pénztárosnak Brezovszki Ferencnét, 
kultúrfelelősnek Dora Ferencnét választották. Pár hónap elteltével 
Nagyváradi László és Komáromi Ferenc lemondtak a tisztségükről. 
Mindketten már elég idősek voltak (72 évesek), nem bírták vállalni 
az egyre több munkát, utazást, távollétet. 1994 végén az új veze-
tőség: Brezovszki Ferencné elnök, Rasztik Tibor titkár, Sere Etelka 
(majd távoztával Borsos Antalné), Dora Ferencné, Szabó Antalné 
tagok. A választott tisztségviselők ellenszolgáltatás nélkül végez-
ték munkájukat.

Az egyesület tagjai részére gyógytornát, gyógyüdültetést, orvosi 
előadásokat szervez, gyógyászati segédeszközöket kölcsönöz. Az 
állami támogatások ügyintézésével kapcsolatban külön mun-
kacsoportot hoztak létre. A megalakulás óta kb. 1500 ügyben 
jártak el. Szerdánként ügyfélfogadást tartanak a Csorba-házban. 
A bejönni nem tudó tagjaiknak otthonukban segítenek. Kimenve 
a lakásra felmérik, hogy mire van szükség, milyen támogatás 
elnyerésére van esély. Eljárnak a hozzájuk fordulók ügyében az 
illetékes szerveknél (Önkormányzat, Nyugdíjfolyósító Igazgatóság, 
Egészségbiztosítási Kirendeltség stb). Az egyesület közreműködött 
a Pro Rehabilitáció Kft által létrehozott szociális foglalkoztató 
megvalósításában, ahol kezdetben 60, jelenleg 40 csökkent mun-
kaképességű ember jutott munkához.

A fenti célok mellett a sérült, hátrányos helyzetben lévő em-
berek normális életbe való beilleszkedését segítve, kulturális 
jellegű tevékenységet is folytat az egyesület. Ingyenes Internet 

használatra van lehetőség. Kerekesszékes tagjai számára 2003 
óta a Fenyő Miksa könyvtár ad teret a találkozásra. Kirándulá-
sokat, színházlátogatásokat, különböző gyógyfürdők látogatását 
szervezi meg tagjai számára. Éveken át szerda délutánonként 2-5 
óra között klubfoglalkozásokat tartottak: teát főztek, süteményt 
hoztak, elbeszélgettek. Évente megtartják a farsangi Ki mit tud?-
ot, a mákoskalácssütő versenyt, a sportnapot, az Esélyegyenlőség 
napját és az évzáró ünnepséget. A mozgásukban gátolt tagokat a 
rendezvényekre beszállítják. 2002 óta az Anna tánccsoport előadá-
sokkal lép fel helyben és vidéken. 2003-ban megalakult a Jázmin 
virágkötő klub, majd 2009-ben létrejött a Térségi ifjúsági csoport. 
A mozgásképtelen egyesületi tagokat évente kétszer (húsvétkor 
és karácsonykor) meglátogatják és szerény ajándékcsomaggal is 
kedveskednek nekik. Tagjaik születésnapjára képeslapot küldenek.

Az egyesület jelentős bevétele az éves tagdíj, az SZJA 1%-ának 
felajánlása, emellett gazdálkodását a megyei és a helyi önkor-
mányzat, a római katolikus egyház, valamint a MEOSZ is segíti, és 
nem elhanyagolható a különböző pályázatokon elnyerhető pénz. 
Az egyesületet a megyei bíróság 1998. augusztus 24-én közhasz-
nú szervezetté nyilvánította. Évente tart közgyűlést, tevékenységé-
ről évente három alkalommal Támpont címmel hírlevelet ad ki a 
tagok számára. A nagyobb nyilvánosságot az Önkormányzati tájé-
koztatóban, a Petőfi Népe napilapban és a regionális televíziókon 
keresztül informálják. Honlapjuk a www.mmemelykut.hu.

1998-ban az önkormányzati választáson Rasztik Tibort képvise-
lővé választották, aki 2009-ig látta el ezt a feladatát. Kezdeménye-
zésére a képviselő-testület több egyesületi javaslatot elfogadott. 
Többek között a Polgármesteri Hivatal és a Központi orvosi rendelő 
akadálymentesítését, a járdaépítéseknél az akadálymentes közle-
kedés biztosítását. 2000-ben az Országos Szövetség elnökségébe 
választották Sári Tibort. Ez a megbízatás nagy megtiszteltetés volt 
nem csak Sári Tibor számára, de a mélykúti mozgáskorlátozottak 
számára is. Nem mellesleg sok előny is származott belőle. 

A tagok száma jelenleg 700 körüli. Az egyesület fennállásának 
15. éves jubileumára 2009-ben kiadott füzetecskéből idézünk:

 „A 15 év alatt végtett önzetlen munkáért mondunk hálás 
köszönetet kis közösségünk minden tisztségviselőjének, önkéntes 
segítőiknek. Reménykedve bízunk abban, hogy a szeretet, amely 
egyesületünk éltető ereje, még hosszú éveken át biztosítja össze-
tartozásunkat és céljaink megvalósítását. Fő célkitűzésünk, hogy 
szakmai tudásunk gyarapításával minél magasabb szintű érdek-
képviseletet tudjunk megvalósítani sorstársaink életvitelének jobbí-
tása érdekében.” Az alábbiakban röviden bemutatom mindazokat, 

akik munkájukkal meghatározóak 
voltak az egyesület életében:

Nagyváradi László (1922-
2003).

1944 novemberében jött Mély-
kútra. Előtte Szabadkán játszott a 
sportegyesületben. Magyarországra 
jövetele után bevonult katonának. 
1945 tavaszán az olajsajtolóban 
dolgozott. Ahogy megtudták, hogy 
sportolt, felkeresték. Tagja volt a 
mélykúti futballcsapatnak. Ilyen ak-

Mélykút Községért Díj 2004 – MozgásKorláTozoTTAK MélyKúTi 
egyesüleTe



3 2019. március      Önkormányzati Tájékoztató   

tív sportélet ellenére is idős korára mozgáskorlátozott lett, csípő-
ízületi protézis műtéten is átesett. Az alakuló ülés előtt keresték 
meg a szervezők, hogy vállalja el az elnöki tisztségre való jelölést. 
Az akkori terv szerint a tisztségviselőket hat évre választották, ő 
azonban azzal a feltétellel vállalta el az elnöki megbízatást, hogy 
csak egy évig csinálja. Úgy is lett.

Brezovszki Ferencné Balogh 
Mária (1939-).

- Az alakuló ülésen pénztáros-
nak választottak meg, amire nem 
számítottam. Bár 15 éven át vol-
tam a moziban másodállásban 
üzemvezető, így némi előképzett-
séggel rendelkeztem. Egy év után 
Nagyváradi László elnök lemondott, 
mivel kiderült, hogy nagyon sok 
elfoglaltsággal, utazással jár ez a 
tisztség. Ekkor engem választottak 

meg elnöknek.
- Ekkor is váratlanul?
- Igen. Talán a széleskörű ismeretségemnek köszönhetően: 

előtte sok-sok éven át dolgoztam a gyógyszertárban, másodál-
lásban a moziban. Ezáltal nagyon sok ember ismert. Bizalommal 
fordultak hozzám. Még ma is sokan felkeresnek, üdvözlő lapokat 
kapok tőlük.

- Mire emlékszik vissza szívesen?
- Megismerkedtünk a kalocsai egyesület vezetőjével, dr. Kornó 

Etelkával, aki rengeteget segítetett nekünk. Nélküle később jut-
hattunk volna arra a szintre, ahová végül is eljutottunk. Ezáltal a 
környékbeli egyesületekhez képest nagyobb volt a létszámunk, sok 
helyi vállalkozót tudtunk adakozásra bírni, több országos támoga-
tást sikerült szereznünk. Sok emlékezetes kirándulást szerveztünk, 
rendszeressé tettük a hajdúszoboszlói ősz végi regenerációs egy-
hetes pihenést, fürdést, kirándulást – nevezzük bárminek. 

- Ide hogy jutottak el?
- Egy alkalommal továbbképzésen voltunk Hajdúszoboszlón. Itt 

javasolták, hogy szervezzünk ide kirándulást. Körülnéztünk, és így 
jutottunk el a Hőforrás gyógyüdülőhöz. Nagyon kedvesen fogadtak 
minket. Azt is felajánlották, hogy ami nehezíti a mozgáskorlátozot-
tak szállón belüli mozgását, azt átalakítják, megszüntetik. Belevág-
tunk és sikerrel jártunk. Most már másfél évtizede visszatérő ven-
dégek a mélykútiak, volt olyan év, hogy három busszal mentünk. 

- Milyen támogatásokat tudtak szerezni a tagoknak?
- Lakásátalakítási, közlekedési támogatást. Gépkocsiszerzési tá-

mogatást, ingyenes parkolási jegyhez juttatást. Telefonhoz jutást, a 
szemétszállítási díj mérséklését. Ezekhez sok segítséget kaptunk a 
polgármesteri hivataltól, a mélykúti háziorvosoktól.

- Engedtessék meg, hogy háziorvosi szemszögből mondjak 
valamit. Egy időben irgalmatlan nagy volt a nyomás rajtunk orvo-
sokon, hogy a hozzánk fordulóknak mozgáskorlátozottságot alátá-
masztó igazolást adjunk. Nyilván képtelenség volt, hogy mindenki 
kívánságát kielégítsük, hiszen nem lehetett Mélykút felét mozgás-
korlátozottnak nyilvánítani. Emiatt persze sok felesleges sértődés, 
harag övezte munkánkat, de sajnos ezzel együtt kellett élnünk. Mit 
mondjak: nem örültünk annak, hogy a mozgáskorlátozott egyesület 
ilyen jól dolgozik és ilyen sok igénylőt küld a nyakunkra. Váltsunk 
témát! Meddig tevékenykedett elnökként az egyesületben?

- Pár hónap híján tíz éven át. 2003-ban adtam át a stafétabotot, 
mivel én is sokat voltam kórházban, édesanyám betegsége miatt 
sem tudtam már vállalni a többnapos továbbképzéseket. Ráadásul 

a titkárunk, Rasztik Tibor 1998 után önkormányzati képviselő volt, 
s ezáltal ő sem tudott annyit foglakozni az ügyek intézésével, mint 
azt megelőzően. Olyan embert kellett helyettem választani, aki 
szabad, agilis. Ez lett 

Holka Istvánné Szöllősi Mária (1949-)
- Tősgyökeres mélykúti vagyok. Közgazdasági középiskolát vé-

geztem el Bonyhádon. Nagyon rövid ideig gyakoroltam a szakmát, 
majd átváltottam a virágkötészetre. 2000-ben egészségügyi okok 
miatt megváltam a virágoktól, de valószínűleg nem végleg.

- Hogyan lett elnök?
- 1996 óta tagja voltam az egyesületnek, a rendezvényeire én 

készítettem a virágdíszeket. Így némi rálátásom volt a fontosabb 
történésekre. 2003-ban az egyesület képviseletében Rasztik Tibor 
keresett meg az ügyben, hogy vállaljam el az elnöki tisztséget. 
Azzal biztatott, hogy nem kell különösebbet tenni, néha alá kell írni 
bizonyos papírokat és kész. Erre igent mondtam. Megválasztásom 
után derült csak ki, hogy mibe csöppentem.

- Mibe csöppent?
- Akkor alakult az Nemzeti Civil Alap, amellyel kapcsolatban egy 

sor pályázatot írtak ki, melyeket kár lett volna kihagyni. Sok pénzt 
szereztünk így, de sok munka árán. A pályázatok megírása bizony 
nagyon sok időt vett igénybe. A munka sokszor késő éjszakába 
nyúlt. Volt úgy, hogy éjjel 1 órakor mentem haza. Mindenesetre az 
egyesület működését stabil alapokra helyeztem.

- Az egyesület tisztségviselői társadalmi munkában látják el 
feladatukat?

- Mindenki ingyen dolgozik, egyedül a könyvelőt fizetjük.
- Több a munka, mint a kezdetekben (mármint 2003-ban)?
- Több a feladat, de ez jó dolog. Nagyon sok pályázati lehetőség 

van nagyon sok jó célra. Sok munkával jár a pályázatfigyelés, az 
utánajárás, a megvalósítás, de megéri a fáradság.

- A tagság létszáma változott érdemben az Ön megbízatása 
alatt?

- A létszám sokat változott az utóbbi években. A csúcs 2010-
ben volt, ekkor 700 tagot számláltunk. Amikor a mórahalmi 
gyógyfürdő kedvezményes bérletet biztosított a tagjainknak, akkor 
nagyon sokan léptek be az egyesületbe. Aztán a rendezvényeink 
is nagy vonzóerőt jelentettek. Bővítettük az ügyfélfogadási időnket 
heti egyről két alkalomra. Fontosnak tartjuk, hogy a tagjainkkal 
személyes kapcsolatban álljunk. Ezért például az éves tagdíjat 
nem csekken fizettetjük be, hanem személyesen lehet csak fizetni, 
mivel ez is egy találkozási lehetőséget jelent. Így a vidéki tagokat 
leszámítva mindenkivel találkozunk évente legalább egyszer.

- Vidéki tagjaik is vannak?
- Bajáról, Fajszról, Felsőszentivánról, Jánoshalmáról, Kiskun-

halasról, Kisszállásról, Kunbajáról, Rémről, Tataházáról jöttek 
tagok. Talán azért is, mert mi kedvezőbb lehetőségeket tudunk a 
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számukra biztosítani. Továbbá a valahová tartozás igénye is egyre 
erősödik, főleg a magányos mozgássérültek körében. 

- Milyen sikerekről tud említést tenni, amelyek az elnöksége alatt 
történtek?

- Azt hiszem, hogy – ahogy szokták mondani – jókor voltam 
jó helyen. Tehát nem minden történés az én érdemem, de akkor 
történtek, amikor én voltam az egyesület elnöke. S talán némelyik 
sikernek egy kicsit én is kovácsa voltam. Ilyen például a mórahalmi 
kedvezményes gyógyfürdőzési lehetőség. A vezetőség eljuthatott 
tanulmányutakra (Gyula, Mosonmagyaróvár, Üllő). Komoly kom-
munikációs tréningeket tudtunk szervezni. Gyógyüdülésre is el 
tudtuk vinni a tagokat. Személyes sikerem az, hogy elvégeztem 
Pesten egy másféléves szociális asszisztensi képzést. Minden 
hétvégém erre ment rá, de megérte, mert a személyiségem sokat 
változott ezáltal. Nagy hatással volt rám a sok beteg, fogyatékos 
ember. Voltak kerekesszékesek, kéz-láb nélküliek. Ontották a sze-
retetet, életvidámak voltak, fantasztikusan figyelmesek egymás 
iránt. Minden embernek legalább egyszer találkozni kellene velük, 
önálló életvitelük példaértékű nekünk is. A legnagyobb sikernek a 
2010-ben beadott, 205 háztartást érintő energiatakarékos égő-
csere akciót tartom, melyet Rasztik Tiborral és egy lelkes önkéntes 
segítő csapattal bonyolítottunk le. Ennek értéke mintegy 7,5 millió 
forint volt. 

- Kudarc?
- Csoportokat akartunk alakítani az egyesületen belül, mivel 

nagy a létszámunk, s ezért nem tudtunk úgy kapcsolatot tartani 
minden egyes taggal, ahogyan szeretnénk. Kb. 40-50 fős csoporto-
kat szerveznénk, melyeket egy önkéntes fogna össze. Jobban oda 
lehetne figyelni a tagok sorsára, a rászorulókat jobban tudnánk 
támogatni, hamarabb észrevennénk a problémákat. Ez a tervem 
még nem valósult meg, de remélem, hogy csak későbbre tolódott. 
Nagyon sokat köszönhetek Rasztik Tibornak. Sok dologban nem 
értettünk egyet, de a nézetkülönbségek mindig az egyesület javára 
voltak, mert, hogy ugyanazt a dolgot másként láttuk, az végül csak 
előnyünkre vált.

- A háttérinformáció szerint hamarosan megválik az elnöki 
tisztségtől…

- A családi körülményeim úgy alakultak, hogy nem tudom 
tovább vállalni az elnöki tisztséget. Szerettem volna elnökként 
megérni a fennállásunk huszadik évfordulóját, de nem úgy alakul-
tak a körülmények. Mindenesetre jó érzéssel távozom, csodálatos 
évek voltak számomra. Köszönöm a tagság és vezetőség kitartó 
együttműködését. 

Rasztik Tibor (1958-)
- A mélykúti általános isko-

lai tanulmányaim után a kis-
kunhalasi Kereskedelmi és 
Vendéglátóipari Intézetben vé-
geztem 1976-ban. Még abban 
az évben boltvezetői megbíza-
tást kaptam a mélykúti ÁFÉSZ-
nél, ahol 1986-ig dolgoztam. 
1986-ban a mélykúti Lenin tsz 
hús és hentesáru szaküzleté-
be kerültem üzletvezetőnek. Itt 
1991-ig dolgoztam, majd saját 
elhatározásomból közel két évig 
a Magyarországi Kapucinus Rendtartomány máriabesnyői rendhá-
zába költöztem. 1992-ban hazaköltöztem, s betegségeim miatt 
rokkantnyugdíjas lettem. Azóta társadalmi munkában a katolikus 

egyház közösségi házában (Csorba-ház) a gondnoki teendőket 
látom el. Bekapcsolódtam a helyi Karitász csoport tevékenysé-
gébe. 1994-ben kezdeményeztem a mozgáskorlátozottak helyi 
egyesületének megalakulását, amelyben a titkári teendőket látom 
el magalakulás óta. 

- Vagyis elnökök jöttek, elnökök mentek, de a titkár még mindig 
ugyanaz.

- Rajtam kívül még Dora Ferencné Etelka tagja a kezdeti veze-
tőségből a mostaninak.

- Közben – nem függetlenül a titkári munkától – önkormányzati 
képviselőként is tevékenykedett.

- 1994-1998 között külsős tagja voltam az egészségügyi 
és szociális bizottságnak. Ez is belefért a napjaimba, ugyanis 
az önkormányzati munka igencsak takaréklángon égett. 1998-
ban többen kértek, hogy induljak az önkormányzati választáson 
képviselőjelöltként. Sokat gondolkodtam rajta, hogy vállaljam-e 
a megbízatást. Végül is igent mondtam, és a választáson a falu 
alkalmasnak tartott képviselőnek. Az egészségügyi és szociális 
bizottságban dolgoztam elnökként. Ma már el lehet mondani, hogy 
ez a bizottság amolyan „büntetőszázad” volt. Az akkor többség-
ben lévő képviselőcsoport ide száműzte az ellenzéket (Báics Ernő, 
Novák László, Rasztik Tibor), mivel szociális ügyekkel foglalkozni 
soha nem volt hálás feladat. Ennek ellenére tettük a dolgunkat, és 
hogy különösebb népszerűség vesztés nélkül is lehet ezt a munkát 
végezni, azt az is bizonyítja, hogy 2002-ben mindhármunkat újra-
választottak. A bizottság az előző ciklushoz képest sokkal többet 
foglalkozott a szociális ügyekkel, de az egészségügy bizony kiesett 
a látóköréből. 2002-ben az újraalakuló önkormányzati vezetésben 
az alpolgármesteri tisztséget osztották rám, így bizottsági mun-
kában közvetlenül nem vehettem részt. Ennek ellenére nem unat-
koztam, hiszen feladatom volt a szociális ügyek felügyelete, a civil 
szervezetekkel való kapcsolattartás, az Önkormányzati Tájékoztató 
szerkesztése és nem utolsó sorban a polgármester szükség szerinti 
helyettesítése. 2006-tól 2009-ig újra képviselőként, elsősorban 
szociális ügyekkel foglalkoztam.

- A mozgáskorlátozottak szempontjából mi haszna volt a kép-
viselőségnek?

- Néhány példát mondanék. Az önkormányzati intézmények 
akadálymentesek. Ezt az átalakítást már az előtt elkezdtük, hogy 
törvény kötelezett volna bennünket erre. A súlyosan fogyatékos 
emberek kommunális adómentességet kaptak. Szemétszállítási 
díjat sem kell fizetniük. Képviselőként persze mindig elsősorban az 
egész falu érdekét kellett szem előtt tartanom, azonban e célok 
nem feltétlenül ellentétesek a mozgáskorlátozottak érdekével.

- Kudarcok?
- Nem feltétlenül kudarc, de eddig nem igazán sikerült a negy-

ven évnél fiatalabb fogyatékosokat megszólítani, magunk közé 
hívni. Nincsenek sokan, de nem szívesen jönnek az idősebbek közé, 
elvannak magukban. Pedig biztosan lehetne könnyíteni az életükön, 
de nem elég a segítő szándék, a segítő kezet el is kell fogadni. 

- Mennyi idejét veszi el a titkári teendő?
- Ez nagyon változó. Vannak lazább időszakok, s vannak nagyon 

időigényesek is. Nem szoktam számolni az így eltöltött órákat.
- Mire jut idő emellett?
- Tulajdonképpen a munkám majdhogynem a hobbim is. Na-

gyon szeretek kirándulni, zarándokútra menni. Egy erdélyi kirándu-
lás fél évre megoldja lelki gondjaimat. Ilyen alkalmakkor azonban 
nemcsak a lélek éhes, ezért aztán főzőtudományomat is gyakor-
lom, általában közmegelégedésre. Az autóvezetés is pihentet, a 
Skoda-klub helyi megalakulásánál is bábáskodtam.

Részlet Dr. Rauzs József: Mélykút Községért Díj című könyvéből
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SZJA 1% 
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik az 
elmúlt években személyi jövedelemadójuk 
1%-át egyesületünknek ajánlották fel. További 
munkájukhoz sok sikert, jó erőt és egészséget 
kívánunk! Továbbra is kérjük adófizető tagtár-
sainkat, családtagjaikat és mindazon szemé-
lyeket, akik szeretnék támogatni egyesü-
letünk sokirányú tevékenységét, ajánlják 
fel személyi jövedelemadójuk 1%-át köz-
hasznú szervezetünknek. Adószámunk: 
18343438-1-03 Köszönjük szépen! 

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.

MEGHÍVÓ *
A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Já-
noshalmi Járási Hivatala tisztelettel meg-
hívja Önöket a következő előadásra: 
Időpont: 2019. március 19-én (kedd) 14 
órára
Helyszín: Mélykút Csorba-ház 
Program:
1. Köszöntő 
Előadó: Bodroginé dr. Mikó Zsuzsanna hi-
vatalvezető
2. "Változások a Rehabilitációs Ellátási és 
Szakértői területen" (minősítés folyamata, 
ellátás megállapítása)
Előadó: Dr. Macsári Mária főosztályvezető-
helyettes 
3. Miben tudja segíteni a nyugdíjasokat a 
Jánoshalmi Kormányablak? 
Előadó: Bajzákné Somoskövi Éva kormány-
ablak szakügyintéző 
Társszervező a Mozgáskorlátozottak Mély-
kúti Egyesülete
Várjuk Tisztelt Vendégeinket!

TESZEDD KÖRNYEZETVÉDELMI AKCIÓ A 
TISZTA MAGYARORSZÁGÉRT!  *
Időpontja: 2019. március 20. (szerda) 
9-órától. Gyülekezés a Csorba-háznál.
Gumikesztyűt, zsákot, láthatósági mellényt 
és szerény ebédet biztosítunk.
Részvételi szándékát március 14-ig jelezze 
irodánkban!

EGÉSZSÉGÜGYI SZŰRŐVIZSGÁLAT *
Időpontja: 2019. március 27. (szerda) 8-12 
óráig
A Bácskaiak Egymásért Közhasznú Egye-
sület munkatársi egészségügyi szűrővizs-
gálatot végeznek a Csorba-házban. Többek 
között: vércukor, koleszterin, teljes test 
analízis, vitamin szükséglet, légzés kapaci-
tás, vérnyomás, EKG vizsgálat, ultrahangos 
érdopler, véroxigén tájékoztató jellegű el-
lenőrzésére került sor. Az ingyenes szol-
gáltatás időpontja - amely a Mozgáskorlá-
tozottak Mélykúti Egyesülete EFOP-1.3.5-
16-2016-00017 azonosítószámú pályáza-
tának keretén belül valósul meg. Szerény 
vendéglátást biztosítunk a résztvevőknek. 
A vizsgálat ingyenes, de előzetes regiszt-
rációhoz kötött, ezért kérjük az érdeklődők 
jelentkezését március 25-ig. 

ORVOSI ELŐADÁS *
Szeretettel hívjuk tagtársainkat Dr. Méhes 
Zoltán mélykúti háziorvos úr elődására.
Időpontja: 2019. március 28-án (csütörtök) 
15 órakor
Helyszín: Csorba-ház
Előadás témája: 
- Doktor úr bemutatkozása
-  Időskori betegségekről általában
Az előadás után szerény vendéglátásra 
hívjuk a jelenlévőket.

„VAN MÉG ESÉLY” KLUB TALÁLKOZÓJA
Időpont: 2019. április 6. (szombat) 10 óra-
kor a Csorba-házban
Téma: húsvéti előkészületek
Szeretettel várjuk a klub tagjait!

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

GYÓGYFÜRDŐ BÉRLET
A mórahalmi Erzsébet Gyógyfürdőben, ér-
vényes egyesületi tagkönyv felmutatása 
mellett – 10 alkalomra szóló kedvezmé-
nyes bérlet váltható 11.000.- forintért, me-
lyet kilenc hónap alatt lehet felhasználni 
egyéni odautazással. 

EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ TORNA *
Az Általános Iskola tornatermében Cson-
tos Ferenc tanár úr vezetésével kedden 
és pénteken 17-órától egészségmegőrző 
tornát tartunk 10-es turnusokban. Várjuk 
új résztvevők jelentkezését is!
*Nyitott, bárki által látogatható progra-
mok.

egyesüleTi HÍreK
A Mozgáskorlátozottak Mélykúti Egyesületének tájékoztatója

M e g H Í V Ó
A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

Jánoshalmi Járási Hivatala 
tisztelettel meghívja Önt, a

2019. március 19-én (kedd) 14 órakor
Mélykúton, a Csorba házban 

tartandó előadásaira.

1) Köszöntő 
    Ea: Bodroginé dr. Mikó Zsuzsanna hiva-

talvezető
2)  „Változások a Rehabilitációs Ellátási és 

Szakértői területen” (minősítés folya-
mata, ellátás megállapítása)

     Ea: Dr. Macsári Mária főosztályvezető-
helyettes 

3)  Miben tudja segíteni a nyugdíjasokat a 
Jánoshalmi Kormányablak? 

     Ea: Bajzákné Somoskövi Éva kormány-
ablak szakügyintéző 

Várjuk Tisztelt Vendégeinket
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A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal által ajánlott álláslehetőségek 
a jánoshalmi járásban: Közzététel: 2019. 02. 22.

Munkakör Iskolai végzettség Cég megnevezése Munkavégzés Munkabér
Autóvillamossági szerelő Szakmunkásképző, 

szakközépiskola
CTM Járműjavító Kft. Jánoshalma megegyezés szerint

Mezőgazdasági gépszerelő Szakmunkásképző, 
szakközépiskola

CTM Járműjavító Kft. Jánoshalma megegyezés szerint

Építőipari segédmunkás Általános iskola MV Építő és Ker. Bt. Mélykút megegyezés szerint

Lakatos Szakmunkásképző MV Építő és Ker. Bt. Mélykút megegyezés szerint
Műszaki-cikk eladó Általános iskola, szakmunkáskép-

ző
Műszaki Digitál Kft. Jánoshalma megegyezés szerint

Bádogos Szakmunkásképző MV Építő és Ker. Bt. Mélykút megegyezés szerint

Nehézgépkezelő + C+E 
kategória

Ált. iskola, szakm.képző, 
szakközépisk.

Foresta-98 Kft. Soltvadkert +vidék megegyezés szerint

Szakács Szakmunkásképző Vidokber Kft. Mélykút megegyezés szerint
Pultos Általános iskola, szakmunkáskép-

ző
Vidokber Kft. Mélykút megegyezés szerint

Alkatrész értékesítő, eladó Szakmunkásképző Borona Betéti Társa-
ság

J.halma, Kiskunhalas megegyezés szerint

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

technikum
Univerholz Kft. Mélykút megegyezés szerint

Udvaros Általános iskola, szakmunkáskép-
ző

Felső-Bácskai Fiatal 
Művészekért Alapít-
vány

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: segíteni szeretnénk az állás 
betöltésében.

Mélykút Város Ön-
kormányzat támogatási 

kérelmet nyújtott be a Vi-
dékfejlesztési Program keretén belül 
a Közétkeztetés fejlesztése című fel-
hívásra. Megítélésre került számunkra 
közel 20 millió forint, amit a Főző-
konyha korszerűsítésére fordítunk. 

A konyhában helyet kap egy ipari 
elszívó berendezés, ami a konyha 
működése során keletkezett szaggal 
terhelt meleg levegőt és gőzö-
ket elszívja, illetve friss levegő 
befúvásával biztosítja a munka-
hely komfortját és a munkavég-
zés hatékonyságát. 

Beszerzünk több konyhai esz-
köz is, köztük egy 280l gázüzemű 
üstöt, egy 5 égős gáztűzhelyt, 
több tároló polcot és melegen 
tartó pultot is. A Főzőkonyha a 

célszerűség elvét követve átrende-
zésre is kerül.

Iskolai és óvodai szünethez iga-
zodva a beruházás 2019. június 15- 
én kezdődik és körülbelül 2 hét alatt 
be is fejeződik. Ez idő alatt a konyha 
leáll, de a helyettesítés megoldott, a 
szolgáltatás akadálymentesen fog 
működni. 

Kovács Tamás 
polgármester

épülünk, szépülünk
Nyert a konyha korszerűsítési pályázatunk

Házasságot kötöttek:
Burcea Orsolya és Szász Szabolcs

Születések:
Lingurar Kevin Dániel  an.: Lingurar Anna
Bognár Noémi   an.: Bognár Zsanett

Elhunytak:
Mészáros Mihály   élt: 82 évet
Nagy József   élt: 58 évet
Gyetvai Ferenc   élt: 65 évet
Szőke Jánosné Szőke Mária  élt: 85 évet
Szabó Csaba Andrásné 
     Domonkos Éva   élt: 51 évet
Dragity Antalné Fődi Mária  élt: 82 évet
Berta Istvánné Jombik Erzsébet élt: 84 évet
Szalonnás István   élt: 93 évet
Kollár István   élt: 64 évet
Sere Istvánné 
    Rasztik Magdolna Mária  élt: 69 évet

Anyakönyvi események
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Tisztelt Szülők!

Mivel a téli időszakban több panasz is ér-
kezett, hogy a csecsemőgondozáson egyszer-
re sok a gyermek/szülő, és nem megoldható a 
szellőztetés (meleg és fülledt a levegő), lassú 
az ellátás; változtatni fogunk a gondozáson. A 
megyei fővédőnővel megbeszélve a követke-
zők szerint járunk el a továbbiakban:

-  A csecsemőgondozás ezután is kedden-
ként 13.00 – 15.00 között lesz megtart-
va. A gondozás pontban 13 órakor indul, 
viszont 15 órakor befejeződik, a betegel-
látást ezután tudjuk megtartani.

-  A szülők negyedórás bontásban idő-
pontot kapnak (pl. első 2 szülő/gyer-
mek 13.00-13.15-re kap időpontot, a 
következő kettő 13.15-13.30 között, és 

így tovább… utolsó időpont 14.45-15.00 
között lesz.) Védőnőink minden vizsgá-
latra váró gyermeknek előzetesen ad-
nak időpontot, szülővel megbeszélik ezt. 
Akinek nincs időpontja, vagy nem jelenik 
meg a megbeszélt időpontban, a gon-
dozás végén lesz megnézve, amikor az 
időpontosok elfogynak… Így tudjuk csak 
biztosítani, hogy a védőnői váróban nem 
lesz tülekedés.

-  Kérem a szülőket, hogy a gyermekekkel 
maximum 1 vagy 2 családtag érkezzen, 
ezzel is tudjuk csökkenteni a tumultust.

-  A hatályos jogszabályok szerint a gyer-
mekek védőnői szűrővizsgálatát (pl. súly- 
és hosszmérés, látás- és hallásvizsgálat, 
stb…) a védőnőknek az orvostól függet-
lenül – másik időpontban – kell végezni. 

A csecsemőgondozáson tehát a már 
(papíron) előkészített gyermekek orvosi 
vizsgálata és védőoltása fog megtörtén-
ni. Ezzel is gyorsabb lesz az ellátás…

-  Kérem a szülők együttműködését a 
védőnőkkel, hogy a kötelező szűrővizsgá-
latok időben megtörténjenek! Mélykúton 
sok gyermek van, és – sajnos – csak 2 
védőnő (máshol sem jobb a helyzet…). 
Csupán közös munkánkkal érhető el a 
gyermekek megfelelő ellátása, illetve a 
kényelmes/sikeres csecsemőgondozás.

Megértésüket előre is köszönöm.
Mélykút, 2019. február 1.

Tisztelettel:
dr Gazdag Andrea Eszter

házi gyermekorvos 

Változások a csecsemőgondozásban Mélykúton

Rendelési idő változás
Kedves Betegeink!
Technikai okok miatt (számitógépes orvosi program váltás) mindhárom rendelőben 

2019. március 4-én a rendelés 12 óráig tart. 
2019. március 5-én csak sürgősségi ellátás lesz (gyógyszereket nem írunk!) 
Kisebb nagyobb leállás lehetséges még március 6-án is.
A dobozba bedobott receptek előre láthatólag március 7-én vagy 8-án lesznek 

készen.
Kérjük szíves türelmüket és megértésüket előre is nagyon szépen köszön-

jük!
Mélykúti háziorvosok

sérelMeK A 
PsziCHiáTriáN

Ön vagy szerette sérelmet szenvedett pszichiátri-
ai kezelése során?
Ne hagyja annyiban!
Tegyünk valamit, hogy másokkal ugyanez már 
ne történhessen meg! Vegye fel velünk a kap-
csolatot! 
Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapít-
vány Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06-1- 342-6355, 06-70-330-5384 
E-mail: panasz@cchr.hu 
Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!" 

PsziCHiáTriAi szereK 
ViselKeDési 

ProBléMáKrA?
Ha gyermeke "tanulási problémára" vagy "viselke-
dési rendellenesség" miatt pszichiátriai szereket 
szed, és úgy érzi, hogy a gyermek állapota sem-
mit sem változott vagy rosszabbodott emiatt, 
keresse az Állampolgári Bizottság az Emberi 
Jogokért Alapítványt. Az alapítványtól ingyenes 
tájékoztató kiadvány is kérhető a hiperaktivitás 
témájában.
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06 (1) 342-6355, 06-70-330-5384 
E-mail: info@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!"

Vastagbél-
szűrés

Kedves Mélykúti 
lakosok!

Az országos 
vastagbélszűrés 

keretein belül, aki kapott 
postai úton értesítést, 
legyen szíves mielőbb 

felkeresni a háziorvosát. 
Éljen a szűrés 

lehetőségével, s tegyen 
meg mindent az 

egészsége érdekében!
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Február 5-én floorball csapatunk vendégei voltak a Schiller Vasas 
jégkorongozói, illetve egykori magyar válogatott játékosok: Szuper 
Levente és Ladányi Balázs. Tartalmas délutánt töltöttünk el együtt, 
amelyet egy élménybeszámolóval kezdtek vendégeink. Meséltek a 
sikereikről, a szapporói csodaként is emlegetett világbajnokságról, 
Szuper Levente amerikai karrierjéről, illetve a Vasas idei szezonjáról és 
terveiről. Ezt követően több mint kétórás mozgás következett a sport-
csarnokban: barátkoztak, játszottak, új fogásokat, trükköket mutattak a 
gyerekeknek. Végül közös fényképezkedés, autogram osztás és búcsú 
következett. A meg-
hívásunkat viszonoz-
ták, így az év máso-
dik felében - a tervek 
szerint - ellátogatunk 
egy Vasas jégkorong 
meccsre. 

Szapporói csoda: ti-
zenegy éve már, hogy 
a világ tátott szájjal 

nézte a magyar hokicsodát. 2008. április 19-ét egyetlen 
magyar jégkorongszurkoló sem felejti el. Akkor győzte le 
a válogatott Ukrajnát 4-2-re divízió I-es világbajnokság 
sorsdöntő mérkőzésén és jutott fel hibátlan mérleggel a 
világ legjobbjai közé. A sportág számára a dátum azóta 
is ünnepnap, gyakorlatilag nem tud úgy pályára lépni a 
nemzeti csapat, hogy ne kerülne szóba Szapporó. A dolog 
különlegessége, hogy ugyan a magyar hokisok akkor már 
évek ott toporogtak a világelit, az A-csoport küszöbén, de 
azt átlépniük nem sikerült. 

Mélykúton a jégkorong magyar bajnokai

Floorball Diákolimpia Kazincbarcikán

Január 19-20-án rendezték a Floorball Diákolimpia országos dön-
tőjét a Kazincbarcikai Don Bosco 
sportközpontban, amelyre iskolánk 
5 csapattal kvalifikálta magát. 

A nyitónapon a legkisebbeké 
volt a pálya, ahol az első kor-
csoportos lányoknál rögtön egy 
nem mindennapi helyzet alakult 
ki, ugyanis az „A” pályán Mélykút 
„A” - Mélykút „B” mérkőzéssel in-
dult az országos döntő programja. 
Két csapatunk egy gyors gólvál-
tást követően 1:1-es döntetlent 
játszott egymással. „A” csapatunk 
Kakuk Petra, Klem Sára, Gyetvai 
Kamilla, Molnár Zsófia összeál-
lításban az Érdiek ellen aratott győzelemnek köszönhetően bejutott 
a legjobb négy közé, ahol végül negyedikként végzett. „B” csapatunk 

Gömöri Csenge, Gömöri Gréta, Dobos Luca, Pászor Petra és Soós 
Vivien összeállításban szintén az Érdieket megelőzve harmadikként 
végzett a csoportjában és az ötödik helyért meccselhetett, ott azonban 
alulmaradt és hatodikként végzett. 

Első korcsoportos fiú csapatunk Anka Noel, Besír Bálint, Balázs Ró-
meó, Radvánszki Noel, Lakatos Ákos, Horváth Flórián összeállításban 
két győzelemmel és két vereséggel zárt az ötödik helyen. A fiúk a 
csoportban Sopron csapatát győzték le, majd az ötödik helyről döntő 
meccsen Berkesd ellen arattak magabiztos győzelmet. 

Vasárnap a negyedik korcsoportosoké volt a pálya. A lányok tavaly 
országos hetedikként végeztek, nem titkolt célunk volt ezt megjavítani, 
ami végül sikerült is, azonban egy kis hiányérzet maradt bennünk. A 
lányok első mérkőzésükön a későbbi győztes Eger ellen 2:1-re marad-
tak alul, majd a tavalyi bajnok Fonyódot heroikus küzdelemben 1:0-ra 
legyőzték. Az utolsó csoportmeccsen a Budapest Németh László Gim-
názium ellen elég lett volna egy döntetlen az elődöntőhöz, a lányok 
ennek megfelelően energikusan kezdtek, 2:1-re vezettek, azonban 
a fővárosiak bírták jobban a végét és az utolsó 3 percben 2 gólt is 

ütöttek és megfordították a meccset. A 
lányok Kovács Rebeka, Morvai Zoé, Tor-
ma Tamara, Szabó Napsugár, Németh 
Adrienn, Fábián Eszter összeállításban 
végül hatodik helyen zártak. 

Negyedik korcsoportos fiú csapatunk 
Nagy Roland, Knapp Péter, Knapp Bálint, 
Kovács Ádám, Nagy Noel, Kiss Krisztián 
összeállításban nyolcadikként végzett. 

A negyedik korcsoportos lányok és 
fiúk mezőnye nagyon erős volt, csa-
pataink kivétel nélkül olyan ellenfelek-
kel játszottak, akik egyesületi szinten 
floorballoznak, így az a tény, hogy min-
den meccsben partiban voltunk, már 

magában nagy haditett. Idén országos érem ugyan nem jött, de 
tavasszal nagypályán van lehetőség javítani. 
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Böjt a mértékletesség erényének cselekedete:
- tágabb értelemben minden erkölcsi meggondolásból fakadó 

önmegtagadás, főként az érzéki élvezetektől való tartózkodás; 
- szoros értelemben az önfenntartási ösztön megfékezése az 

evésben és ivásban.
Célja a lélek fölemelése a testi vágyak megfékezésével, s a bűn-

bánat kifejezése. 
Képzeljük el az alábbi történetet!
Az egyik vasárnapi szentmisén, ahol egy nagy létszámú hívő volt 

jelen, megdöbbenve látták, hogy belépett két talpig feketébe öltözött 
fegyveres. Az egyik így szólt: „Aki Krisztusért hajlandó meghalni, az 
maradjon a helyén!”

A kórus nyomban elmenekült. A diakónusok és a hívők nagy része 
rémülten futott ki a helyiségből. A kétezerből mindössze húsz ember 
maradt a helyén. A feketeruhás férfi, aki az előbb is szólt, levette a 
csuklyát a fejéről, ránézett a papra és ezt mondta: „Lelkész Úr, most 
már minden rendben, megszabadultunk az összes képmutatótól, 
elkezdheti a szolgálatot!”

Megdöbbentő, hogy valaki mennyire „szent tűzzel” ég vasárnap, 
és mennyire láthatatlan keresztyénné válik a hétköznapokban. Meg-
döbbentő, hogy milyen könnyű levegőnek nézni Istent, és csodálkoz-
ni, hogy a világ pokollá válik!

Megdöbbentő, hogy azt elhiszik, amit az újságok írnak, de meg-
kérdőjelezik, amit a Biblia leír.

Megdöbbentő, hogy sokan Úgy akarnak a mennybe jutni, hogy 
abból semmit se kelljen hinni, gondolni vagy cselekedni, amit a Biblia 
mond. Megdöbbentő, hogy sokan azt mondják: „Én hiszek Istenben” 
– de a Sátánt követik, aki maga is tudja, hogy van Isten. Megdöbben-
tő, mennyi viccet adnak tovább az emberek, amelyek futótűzként 
terjednek el, de amit az Úr Jézusról hallanak, azt kétszer is meggon-
dolják, hogy másokkal megosszák. Megdöbbentő, hogy a vulgáris, 
a durva, a sikamlós és az trágár szövegek szabadon terjednek a 
médiában, de a Jézus Krisztusról szóló nyilvános beszélgetéseket 
elnyomják az iskolákban és a munkahelyeken. Megdöbbentő, hogy 
mennyivel jobban aggaszt egyeseket az, hogy mit gondolnak róluk 
mások, de annál kevésbé, hogy mit gondol róluk Isten!

Igazság: ha azt kapjuk, amit érdemlünk.
Irgalom: ha nem azt kapjuk, amit érdemlünk.
Kegyelem: amikor megkapjuk azt, amit nem érdemeltünk meg.

Bolvári János plébános

Nagyböjt kezdtére...

Nyilatkozat mezőőri járulékról
Tisztelt lakosság!
A 2018 évi mezőőri járulék minél pontosabb megállapítása érdekében kérjük Önöket, hogy bevallásban nyilatkozzanak arról, mely földte-

rületeket használják 2019-ben. Amennyiben a használat jogcíme bérlet, abban az esetben, kérjük, feltétlenül adják meg a bérbeadó pontos 
nevét és címét is. A bevallás elérhető Mélykút Város Önkormányzat honlapján az Önkormányzat => Nyomtatványok menüben, a Gazdálkodási 
ügyek címszó alatt, illetve felvehető a Polgármesteri Hivatal 14-es számú irodájában.

Határidő: 2019. március 31. Köszönjük segítő hozzáállásukat! 
Pénzügyi csoport
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Farsangi forgatag
A mélykúti Család és 

Gyermekjóléti Szolgálat 
2019. február 15-én far-
sangi délutánt tartott a 
családsegítőben. Csöröge-
fánkot sütöttünk, arcfestés 
és álarc készítés, farsangi 
kifestők várták a gyereke-
ket, na meg persze lufi fújás 
és lufi csata. Hangulatos kis 
délutánt töltöttünk el ven-
dégeinkkel.

Ingyenesen elvihető 
bébiétel

Szolgálatunk bébiétel 
(12 hónapos kortól ad-
ható) és tejpép (4 hóna-
pos kortól adható) ado-
mányhoz jutott, amelyek 
ingyenesen elvihetőek. 

Ezen felül gyer-
mek és felnőtt 
ruhaadomány 
is a rendelkezé-
sünkre áll. 

Kapcsolat
M i n d e n k i t 

szívesen látunk 
nyitvatartási időben (Mély-
kút, Templom u. 12. hétfőtől 
csütörtökig 8:00 – 16:00-ig, 
pénteken 8:00 – 13:30-ig), 
illetve értesülhetnek a friss 
információkról, lehetősé-
gekről, és megszervezés-
re kerülő programjainkról 
a facebookon létrehozott 
Család és Gyermekjóléti 
Szolgálat Mélykút csoport-
ban. 

Kedves mélykúti lakosok!
Az elmúlt években és a jövőben is mindent elkövet a Bács-Kiskun Megyei 

Önkormányzat, hogy megyénkben erősödjék a megyei identitás, a megyei 
életérzés. Januártól egy TOP-os projekt is segíti ezt az ügyet, amely számtalan 
programmal, közösségi élménnyel táplálja a megyei összetartozás érzését. 

Keressük azokat a pár mondatos kis sztorikat, pletykákat, szó-
lásokat, amelyekből a szakavatottak igazságmorzsákkal díszített kellemes, 
olvasmányos mesét és legendát tudnak írni. A projektben készülő megyei 
mesekönyv, legendás gyűjtemény megelevenedik grafikailag is: megszemélye-
sítődnek a történetek szereplői. Ezek a karakterek, amelyek megyénk történe-
teinek főszereplői, kilépnek az egy-egy település, népcsoport emlékezetéből és 
megmutatják magukat a nagyvilágnak. Az elkövetkező években bemutatkoznak 
megyei, országos rendezvényeken és képviselik hazánkat, térségünket külföld-
ön is. Szerepet játszhatnak egy-egy település turisztikai attrakcióiban, de elfog-
lalhatják helyüket a helyi, megyei termékek csomagolásán is. 

Megkérek minden mélykúti lakost, járuljon hozzá emlékezetével a 
mesekönyv megírásához. Gyűjtsük össze közösen azokat a kis tör-
téneteket, eseményeket, érdekes emberekről, eseményekről szóló 
legendákat, amely könyv, társasjáték formájában fognak tovább élni a 
megyei tudatban. A legjobb ötletek egy szakmai tanácsadó testület javaslatai 
alapján kerülnek a szakavatott mese és legendaíróhoz, aki felöltözteti, elmeséli, 
történelmi kontextusba helyezi a történetet. A művészi kidolgozottságú, grafi-
kákkal gazdagon illusztrált mesekönyv és legendás könyv minden településre 
elkerül majd. 

Sokan elbátortalanodnak, hogy Mélykúton nincs is ilyen mese, vagy törté-
net... Szeretném felhívni a figyelmét, hogy a mi kis településünk is hordoz olyan 
meseszerű legendákat, pletykákat, amelyekből az írók egy nagyszerű történetet 
tudnak készíteni, amelyre büszke lesz Mélykút minden lakója. 

Kérem, amennyiben van egy jó története, írja le azt és juttassa el a 
Mélykúti Polgármesteri Hivatalba. 

Köszönettel: Kovács Tamás 
polgármester

Megyei mesekönyv és legendáriumCsalád és gyermekjóléti 
szolgálat hírei 

2013. júniusától működik a településünkön a 
Bendegúz Biztos Kezdet Gyerekház, amely 0-3 

éves korú gyermekeknek és szüleiknek nyújt minden hétköznap délelőt-
ti foglalkozást, illetve a gyerekeknek tízórait. Játékos és vidám fejlesztő 
foglalkozások várják a gyerekeket, a szüleiknek pedig a gyermekneve-
léssel és a háztartással kapcsolatos hasznos tanácsokkal, beszélgeté-
sekkel próbálunk segíteni mindennapi életükben. Rendszeres védőnői 
szaktanácsadás is van intézményünkben, mely nagyban hozzájárul 
az anyukák megfelelő gyermeknevelési és gondozási ismereteihez. 
Igyekszünk mindig olyan témát választani, ami mindenkit érint, illetve 
mindenkinek próbálunk újat közvetíteni. Emellett még rendszeresen 

tartunk kukta klubot, 
amelynek keretein 
belül olyan ételeket 
készítünk közösen az 
anyukákkal, amelyek 
által új ismereteket 
szerezhetnek vagy 
az ügyesebbek a régi 
jól bevált receptjei-
ket oszthatják meg a 
többiekkel. 

Több éves munka eredményeként mostan-
ra már visszaigazolódik, hogy a gyerekházba rendszeresen járó gyere-
kek és szüleik sokkal könnyebben tudnak beilleszkedni a közösségbe. 
Fontosnak tartjuk még az ünnepek megtartását, születésnapok meg-
ünneplését - ezáltal is elősegítve a szocializálódást. Intézményünkben 
lehetőség van mosásra, tisz-
tálkodásra, valamint varrási 
lehetőség is adott egy mo-
dern varrógépen, szakszerű 
segítséggel. 

Állami finanszírozásból, 
éves meghatározott költség-
vetésből tud működni intéz-
ményünk, ami a megalakulá-
sa óta nem változott, viszont 
a kiadások évről évre emel-
kedtek és ezáltal igen szűkös 
a költségvetésünk. Ha bármiféle hozzájárulással tudnák segíteni a 
Gyerekház működését, illetve a hozzánk látogató hátrányos helyzetű 
családokat, nagyon megköszönnénk... 

A Bendegúz Biztos Kezdet Gyerekház dolgozói

Bendegúz Biztos Kezdet gyerekház
6449 Mélykút, Széchenyi u. 110.
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2018. augusztusában új kezdeményezéssel állt elő a Mélykúti Moz-
gáskorlátozottak Egyesületének Vezetősége. Lehetőséget kerestek arra, 
hogy a súlyosan fogyatékos, illetve beteg egyedülálló tagtársakat is rend-
szeresen látogassák, illetve - ha bármilyen segítségre szükségük van - tá-
jékoztatást kapjanak. Nagyon emberbaráti gesztusnak tartom, hogy nem 
felejtik el azokat az emberek sem, akik már ritkábban tudnak részt venni 
az egyesület életében. Ezzel a feladattal bíztak meg engem. Az első kettő 
hónapban közel 50 tagtársunkat sikerült megismernem, gondjaikkal, be-
tegségükkel együtt. Örömmel tapasztaltam a kedves fogadtatást, illetve a 
nyílt és őszinte beszélgetéseket. Mindezek azt bizonyítják, hogy mennyire 
fontos a beteg emberek érzelmi támogatása.

„“Érezzék egy kézfogásból rólad,
Hogy jót akarsz és te is tiszta jó vagy,
s tekintetük elhitesse véled
szép dolgokért élsz és érdemes élned.”
(Váci Mihály)
Időközben klubbot szerveztünk ezen tagtársaink számára, ami havon-

ta egyszer örömöt ad az együttlétre. Mivel nagyon sokan közlekednek 
mopeddel, ezért úgy gondoltuk, az első klubtalálkozó témája a közle-
kedés legyen. Erre Nagyváradi Zsolt rendőr őrnagy urat kértük fel, hogy 
tartson a közlekedési ismeretekről előadást. Októberben tartottuk meg a 
Csorba-házban, ahol nagy volt az érdeklődés, sokan vettek részt ezen az 

előadáson. Rendkívül értékes, hasznos volt. Nagyon sok kérdésre kaptunk 
választ. Úgy gondolom, hogy nem csak „mopedeseknek“ volt tanulságos. 
Köszönjük szépen Nagyváradi Zsolt rendőr őrnagy úrnak, hogy eleget tett 
a felkérésnek, és időt szakított ránk. A következő klubfoglalkozás decem-
berben volt a Fenyő Miksa könyvtárban, ahol Börcsökné Kiss Erzsébet 
fogadott bennünket nagy-nagy szeretettel. Ez a program a karácsonyról 
szólt, versekkel és kézműves tevékenységgel töltöttük a délelőttöt. Na-
gyon sok szép alkotás készült, kinek-kinek kedve szerint. Itt már részt 
vettek az Ifjúsági csoport tagjai is. Januárban farsangi mulatságra került 
sor. Volt vers, játék, móka, nevetés. Ekkor került sor a klubunk elnevezésére 
is. Sok ötlet jött a tagok részéről, majd a „Van még esély” elnevezés lett a 
nyerő. Ezután Gavlik János bácsi gondoskodott a jó hangulatról. Nagyon 
szépen köszönjük neki, hogy mindig lelkesen veti be harmonika tudását 
sokunk nagy örömére. Miután jól éreztük magunkat, finom ebéddel a ha-
sunkba tértünk haza. Mindez persze nem jöhetett volna létre Rasztik Tibor 
titkár úr támogatása nélkül. Köszönjük szépen, hogy mindig gondoskodott 
a testi táplálékról számunkra. Ezen időszak alatt nagyon jó kapcsolatot 
alakítottunk ki az Idősek napközi otthonában élőkkel is. Heti rendszeres-
séggel van kézműves foglalkozás. Nagyon lelkesek, aktívak az ott élők, és 
nem utolsó sorban rendkívül jókedvűek. Köszönjük szépen a vezetőségnek, 
hogy lehetővé tették ezt számunkra!

Bízom benne, hogy ez a kezdeményezés eléri célját, és még nagyon 
sok ilyen feledhetetlen együtt töltött időben lesz részünk.

Borsódi Mihályné szociális segítő

„Van még esély” klub féléves munkája

A szolgáltatás fő célja a magyarországi 
használt járművet vásárolni szándékozók 
ingyenes információval történő ellátása. A 
lekérdező hozzáfér a jármű adataihoz anél-
kül, hogy a járműtulajdonos, illetve üzem-
bentartó személyes adatai hozzáférhetővé 
válnának. A JSZP lehetővé teszi, hogy a po-
tenciális vásárló a megvenni kívánt konkrét 
járműről olyan adatokat kérjen, amelyeket 
különböző nyilvántartási rendszerek tartal-
maznak, és hasznos lehet a vásárlási döntés 
meghozatalában. A JSZP az alábbi felületen 
érhető el: https://szuf.magyarorszag.hu A 
jármű szolgáltatási platformon (JSZP-n) ke-
resztül elektronikus úton is lekérdezhető: 
− a járműnyilvántartásból
•  a jármű harmonizált forgalmi engedélyben 
feltüntetett műszaki adatai,

•  a kilométeróra-állás és annak rögzítési idő-
pontja kronologikus sorrendben,

• a forgalomból kivont állapot ténye, valamint 
az aktuális forgalomból való kivonás oka, jel-
lege és a kivonás kezdő időpontja,
• a jármű érvényes forgalmazási korlátozására 

vonatkozó adatok,
• a körözés ténye, és
• az első magyarországi nyilvántartásba vétel 
időpontjától az adatlekérdezés időpontjáig a 
jármű nyilvántartott tulajdonosainak száma,
− a származás-ellenőrzési nyilvántartásból
• a jármű származási országa, és
• a származás ellenőrzésének eredménye,
− az előzetes eredetiségvizsgálati nyilvántar-
tásból
• az előzetes eredetiségvizsgálat végzésének 
időpontja,
•  az előzetes eredetiségvizsgálatot lefolytató 
vizsgálóállomás megnevezése és címe,

•  az előzetes eredetiségvizsgáló által a jármű 
alvázszámára, motorszámára, motorkódjára, 
rendszámára és regisztrációs matricájára 
tett megállapítások,

• az eredetiségvizsgálati képi dokumentáció,
• az előzetes eredetiség-ellenőrzés során meg-
állapított minősítés,
− a nyilvántartó által a kötelező gépjármű-
felelősségbiztosításról szóló törvényben meg-
határozott kötvénynyilvántartásból elektroni-

kusan beszerzett biztosítás tényére vonatkozó 
adat,
− a nyilvántartó által a kárnyilvántartásból 
beszerzett káreseményre vonatkozó adat és 
a káresemény dátuma (csak a 2019. január 
1-jét követően bekövetkezett káreseményekre 
vonatkozóan).

A lekérdezéseket bárki, cél és jogalap igazo-
lása nélkül ingyenesen elvégezheti azonosítást 
(Ügyfélkapu, Részleges telefonos azonosítás, 
eSzemélyi okmány) követően, a megismerni 
kívánt jármű rendszámának begépelésével. 
Fontos, hogy csak a Magyarországon for-
galomba helyezett járművekre végezhető el 
a keresés. Első alkalommal történő belépés 
esetén a JSZP az ügyfél tárhelyére határozatot 
küld a közvetlen hozzáférés engedélyezéséről. 
Ezt követően az ügyfél bármennyi keresést 
indíthat. A JSZP felületén az ügyfél által ösz-
szeválogatott adatok és képi dokumentáció 
azonnal megjelenik, de lehetőség van azok 
elmentésére is. Az adatszolgáltatás eredmé-
nyéről egy egyszerűsített határozat kerül meg-
küldésre az ügyfél tárhelyére.

Vége az óratekerésnek és a használt autós átveréseknek?
JSZP – ADATIGÉNYLÉS A JÁRMŰ SZOLGÁLTATÁSI PLATFORMON
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Királykisasszonyok és Királyfiak otthona
„A települések megtartó erejének kul-

csa a gyermeklétszám növelésében rejlik. 
A gyermeknevelés öröme nem csupán hi-
vatás, hanem a család, a közösség ereje, 
gazdagsága.”

Ezek a gondolatok vezérelték a Nők a 
Nemzet Jövőjéért Egyesületet arra, hogy 

meghirdesse Bács-Kiskun megye települései részére a Királykis-
asszonyok és Királyfiak Otthona Díjat. Az elismerést az a település 
kaphatja meg, ahol az előző év december 31-én megállapított statisztikai 
létszámhoz viszonyított legnagyobb százalékos mértékű az ott lakó új-
szülött létszámnövekedés. A 2017. évi adatok alapján Mélykút település 
elnyerte ezt a címet 62 gyermek születésével.

A Nők a Nemzet Jövőjéért Egyesület és a fenntartásában működő 
Bács-Kiskun Megyei Család, Esélyteremtő és Önkéntes Ház munkatársai 
meghívták a 2017-ben született gyermekeket és családtagjaikat a Király-
kisasszonyok és Királyfiak Otthona díjátadó ünnepségére 2019. február 
5-re a Művelődési házba. Minden királyfi és királykisasszony ajándékok-
ban részesült. 

„A zene az kell, hogy ne vesszünk el, 
hogy mégse adjuk fel!”

Pillanatképek a gondozási 
Központ munkájából

Eljött a február, a farsangi időszak, amit az időseink már nagyon 
vártak. Szerencsésnek mondhatjuk magunkat, hogy a 2019. február 
16-án megszervezésre kerülő BUSÓJÁRÁS programjába intézményünk 
is helyet kapott. Hálás köszönet az Izabrani Ketsching Busócsoportnak, 
és vezetőjének Bischof Péternek, hogy ilyen szeretettel érkeztek hoz-
zánk, megszínesítve ezzel időseink mindennapjait.

A jó hangulatot tovább fokozta a 2019. február 20-án, az idősek 
otthonában megrendezett farsangi bálunk, amelyen vendégül láttuk 
az Idősek klubjának ellátottait is. Időseink erre az alkalomra egy 
vidám műsorral készültek Nagyné Kauz Mária vezetésével. Ötletes 
jelmezekbe bújt gondozó és gondozott egyaránt. A fergeteges báli 
hangulatról Bakos Béla gondoskodott. 

És, hogy a Gondozási Központban működő fontos szakmai mun-
káról se feledkezzünk el, most egy történetet osztanék meg az olva-
sókkal. A gondozók, ápolók többször kapnak negatív hozzászólásokat, 
mint egy köszönömöt a hozzátartozóktól, vagy 1-2 ellátottól, és 
még ritkábban a környezetüktől. Nem szoktunk dicsekedni, ha siker 
ér minket munkánk során, hiszen az a feladatunk, hogy az időseket 
gondozzuk, ápoljuk, óvjuk őket 24 órán keresztül. A visszajelzésekre 
viszont szükségünk van, főleg ha amit tettünk, nem tartozik a minden-
napi rutin feladataink közé. Történt ez az otthon Zámbó Zoltán Jácint 
nevű gondozójával, aki 2018. május 02-től fiatal pályakezdőként látja 

el gondozói feladatait. Férfi ápolóként gyorsan elfogadták az idősek, 
a munkatársak. Szeretik, tisztelik, megbecsülik munkáját. Szakmai 
munkássága bár még rövid intervallumú, de említésre méltó, hogy 
lélekjelenlétének, és felkészültségének köszönhetően 2 ellátottunk 
életét mentette meg a tavalyi évben. Munkájának elismeréséül, szá-
mára, illetve minden munkáját hivatásként végző gondozó erkölcsi 
megbecsülésére írtam e pár sort, és kértem Zoltánt, hogy mondja el, 
miért pont ezt a szakmát választotta.

Gyömbér Norbertné
Szakmám a hivatásom
„Zámbó Zoltán Jácintként láttam meg a napvilágot 1994. március 

24-én Pápán. Szüleimmel még abban az évben költöztünk Mélykútra. 
Már gyermekkoromban, a tőlem telhetően, szívesen segítettem idő-
sebb embereken, ha bármire megkértek. Ilyen alkalmakkor érdeklő-
déssel hallgattam, amit a múltról, a tapasztalataikról meséltek. Tizen-
évesen, ha beszélgettem olyan idős emberekkel, akikre felnézhettem, 
sokat tanultam tőlük, pedig megviselte a sors őket. Kisebb-nagyobb 
betegséggel küszködve, és mégis pozitívan tudtak állni a dolgokhoz. 
Aztán eljött a középiskola ideje (Bereczki Máté Szakképző Iskola, Ba-
ja), amit sikeresen elvégeztem. Később lehetőségem nyílt arra, hogy 
szociális gondozó és ápoló szakmát szerezhessek. Tanulmányom alatt 
éreztem, és tudtam, ezt akarom csinálni, mert annál felemelőbb érzés 
nincs számomra, hogy segíthetek az idős, elesett embereken. Örömet 
okoz, ha hozzájárulhatok testi, lelki problémájuk megoldásához. Az 
otthonban ez a kis közösség olyan, mint egy család, amelynek mun-
katársaimmal együtt a tagjai lehetünk. Ez a szakma a hivatásom, a 
munka otthon vár, hiszen a családommal állattartással, méhészke-
déssel foglalkozunk.” 

Zámbó Zoltán Jácint


