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A Júdásfa a mélykúti templomdombon megnyerte 
a 2020-as ÉV FÁJA versenyt

A szeptemberi lapszámban olvashatták, hogy a Fenyő Miksa 
Könyvtár jelölte az idei ÉV FÁJA versenyben a mélykúti Júdásfát. 

A verseny 2020. július 1- 2020. október 1-ig tartott, ebben az 
időszakban lehetett leadni a kedvenc fára a szavazatot. Nagyon 
szoros verseny alakult ki a három döntős fa között, végül a mély-
kúti Júdásfa a debreceni Déry tér tölgyfáját és a geszti Tisza-kas-
tély platánjait utasította maga mögé. 

 2020. október 15-én volt az online díjátadó ünnepség, amit az 
ÉV FÁJA facebook oldalán élőben lehetett követni. Sajnos a rossz 
idő miatt a Fenyő Miksa Könyvtárból jelentkeztünk be, ahol páran 
a fa lelkes szurkolói közül is velünk izgulták végig az eredményhir-
detést. Az idei évben rekordmennyiségű, 20.464 szavazat érkezett 
a döntős fákra.

A szavazatok alakulása a következőképpen alakult:
Júdásfa a mélykúti templomdombon (Bács-Kiskun megye) 1. 
5091
A debreceni Déri téri kocsányos tölgy (Hajdú-Bihar megye) 2. 
4679
A geszti Tisza-kastély park platánfái (Békés megye) 42443. 
A Micsky Hársak (Pest megye) 20434. 
A Napsugár tér juhara (Pócsmegyer-Surány, Pest megye) 5. 
1337
Egy különleges platánfa Szombathelyről (Vas megye) 12656. 
Fegyverneki fekete nyárfa (Jász-Nagykun-Szolnok megye) 7. 
563
Az Imrehegyi terebélyes eperfa (Bács-Kiskun megye) 5038. 
A balatonszemesi Bagolyvári Promenád fái (Somogy megye) 9. 
496

A ferencvárosi öreg platán (Budapest) 24310. 
Sikerünket a lakosság és a Mélykútról elszármazottak ösz-

szefogásának köszönhetjük, illetve a rengeteg támogatónknak 
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és a lelkes segítőinknek. Büszkék lehetünk, hogy egy ekkora 
volumenű versenynek a részesei lehettünk. Megmutattuk, hogy 
összefogással bármi lehetséges. 

A Júdásfa, mint 2020 ÉV FÁJA 
Az Év Fája egy speciális kezelésre feljogosító utalványt kap. 

Az egészségügyi felmérés tavasszal várható. Kiállításra kerül 

egy 2020 ÉV FÁJA plakett, amely az összefogásunk méltó 
jelképe lesz a jövőben is. Emellett nagy megtiszteltetés, hogy 
bejutottunk az EURÓPAI ÉV FÁJA verseny döntőjébe és mi kép-
viselhetjük Magyarországot. A versenyről a jövőben tájékoztat-
juk a lakosságot.

Nagy média nyilvánosságot kaptunk a verseny folyamán és 
azt követően is. A Baja Tv-ben is láthattak közvetítést a fáról, a 
Kossuth rádióban pedig 2020. október 29-én a Hajnal-táj című 
műsorban hallhatták a Júdásfáról készített interjút, melyet a 
mediaklikk.hu oldalon lehet visszahallgatni.  

Mutassuk meg emlékeinket, melyek a Júdásfához 
kapcsolódnak!

Van egy emléke, vagy olyan fontos pillanat az életében, 
amelyen szerepel a júdásfa? 

Kérjük, ossza meg velünk!
Az összegyűjtött anyagból egy kiállítást szeretnénk meg-

szervezni, illetve digitálisan is archiválnánk a jövő nemzedé-
kének. A képhez kérjük feltüntetni, hogy mikor készült, milyen 
eseményhez kapcsolódik és kik szerepelnek rajta.

Ha bárkinek van ilyen képe, anyaga a Júdás fáról, kérjük 
vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbi elérhetőségeken.

6449 Mélykút, Petőfi tér 2. tel.: 77/ 461-347 
e-mail: fenyomiksakonyvtar@gmail.com 

Aczélné Csorba Mariann 
Geleta Brigitta
könyvtárosok

Déli Autósiskola
A Déli Autósiskola Mélykúton a Rákóczi út 5. szám alatti 

irodában várja régi és leendő tanulóit.
Őszi B kategóriás akció: E-learning tanfolyam 90 óra, 365 nap 

elérhetőséggel + elsősegély = 35.000 Ft.
Ügyfélfogadás: szerdán 17:00 - 18:00 óráig és szombaton 

13:00 - 14:00 óráig, illetve telefonon előre 
egyeztetett időpontban.

Érdeklődni: Huszta István iskolavezetőnél 
a 06/30-963-99-63-as telefonszámon 

minden nap 8:00 - 20:00-ig lehet.
Weboldalak:
- www.deliautosiskola.hu; - jogositvany.com

Bemer esetismertetés
21 hónapos kislány minden megelőző tünet nélkül, egyik 

reggel többször összecsuklott, lábai nem tudták megtartani 
csak rövid időre, pár lépést követően leült és a fáj szót is-
mételgette. Közérzete jó, fizikálisan jó állapotban volt csak a 
csípő tájékon jelzett nyomásra fájdalmat.

A Szegedi Tudományegyetem Gyermekgyógyászati Klini-
kán kétoldali csípő ízületi gyulladást diagnosztizáltak. Keze-
lése fájdalomcsillapító cseppek és szigorú ágynyugalom volt 
melynek hossza 5 nap. Ha ezt követően sem tud lábra állni 
akkor kontroll vizsgálatra kell jelentkezni.

Utasítások betartása mellett Bemer kezelés indult a csípő 
tájékon naponta 2-3x. Az első két nap mozgásigénye nem 
volt a kislánynak jól tűrte az ágyban fekvést. Harmadik napon 
már jelentkeztek kisebb ellenállások, ami abban nyilvánult 
meg hogy többször megkísérelt lemászni az ágyról. Negye-
dik nap reggelén arra ébredtek, hogy a kislány sétál, nem 
húzza a lábát, nem ül le pár lépés után, lábai stabilan tartják. 
Fokozatosan egyre többet volt talpon a gyógyszeres és a 
bemer kezelés folytatása mellett. Azóta is panaszmentes, 
mozgékony, fut, szalad.

Dr. Méhes Zoltán

2020. szeptemberi születések:
Laczi Gergő     an.: Borbély Bernadett
Ledenyák Elena  an.: Busa Leila

Házasságot kötöttek:
Pap Ildikó Mária és Binszki Attila
Kuris Edit és Gyetvai Ferenc Gábor  

Elhunytak:
Malustyik György Béla   élt: 65 évet
Szvetnik Kálmánné Szirácki Gizella élt: 89 évet
Mészáros Józsefné Vlasits Terézia élt: 94 évet
Rasztik Mátyásné Balogh Gizella élt: 97 évet
Bélecki György Lajosné 
    Fábián Mária Magdolna  élt: 72 évet

Anyakönyvi események

Élő közvetítés a Fenyő Miksa Könyvtárból (forrás baon.hu)
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Egészségügyi szűrővizsgálat
Időpontja: 2020. november 25. (szerda) 13 
órától
Helyszín: Csorba-ház (Mélykút, Petőfi tér 
17.)
A vizsgálat – amely nem csak tagok részére 
történik - ingyenes, de előzetes regisztráci-
óhoz kötött. 
A regisztráció helyszíne a Mozgáskorlá-
tozottak Mélykúti Egyesületének irodája 
- Mélykút, Petőfi tér 17.) munkanapokon 
8-12 óra között.
Többek között vércukor, légzéskapacitás, 
vérnyomás, EKG vizsgálat, ultrahangos 
érdopler, véroxigén, testtömeg index és 
látásteszt. Az eredmények tájékoztató jel-
legűek.
A szűrővizsgálaton bemutatásra kerül Dr. 
Méhes Zoltán háziorvos által alkalmazott 
BEMER Fizikai Érterápiás készülék és lehe-
tőség lesz annak ingyenes kipróbálására.
A szűrésen résztvevők szerény vendéglátá-
sáról is gondoskodunk.

Fábry Sándor önálló karácsonyi estje
Időpontja: 2020. december 14. (hétfő)
Helyszín: Hírös Agóra Kecskemét
Költség: tagoknak 3000 Ft, kívülállóknak 
5000 Ft
Indulás: 15 órakor a Csorba-háztól
Jelentkezéseket november 26-ig várjuk!

„Gördülj át az akadályokon” pályázat 
programjai
Egészségügyi szűrővizsgálat a fentebb ol-
vasható időpontban és feltételekkel.
Telefonos sorstársi tanácsadás minden hé-
ten csütörtökön 14-16 óráig. 
Tanácsadó: Ledenyák Gyuláné. 

Telefonszáma: +36-30/5827815

Kézműves foglalkozás
- Minden szerdán 10 órától kézműves 
foglalkozást tartunk a Rákóczi u. 13. alatt. 
Aki kedvet érez ehhez a tevékenységhez 
szeretettel várjuk a fenti időpontban.

Elérhetőségeink
6449 Mélykút, Petőfi tér 17. 
Ügyfélfogadás: munkanapokon 8-16 óráig
Telefon: 77/460-010; Mobil: 70/387-0512 
E-mail: mkmelykut@gmail.com
Honlap: www.mmemelykut.hu facebook.
com/mmemelykut

Az összefogás szép eredménye

A Nemzeti Fogyatékosügyi és Szociális Köz-
pont által a Fogyatékos személyek helyi, 
regionális és országos szervezeteinek szak-
mai programjainak támogatása FOF2020-
19 kiírt, a

Mozgáskorlátozottak Mélykúti Egyesülete 
„Gördülj át az akadályokon” című nyertes 
pályázatának KÓRtalanság – betegség 
megelőző átfogó szűrővizsgálatán 132 
személy jelent meg a mai napon.
Az egyesület által beszerzett eszközök-
kel, helyi szakemberek és önkéntesek 
bevonásával történt  szűrővizsgálat,  ki-
egészülve Méhes doktor úr által finanszí-
rozott, a Máltai Szeretetszolgálat mobil 
tüdőszűrő buszán végzett vizsgálattal 
és a BEMER terápiás készülékének be-
mutatásával, valamint  kipróbálásának 
lehetőségével valósult meg.
A helyszín a Béke Étterem és annak 
parkolója volt, melyet Kiss István al-
polgármester úr biztosított a program 
lebonyolításához.
Ugyanezen a napon egyesületünk cso-
portja sportnapot tartott az általános 
iskola sportpályáján, melyet Szalai Zita 
gyógytornász és Szöllősi Ferenc a Mély-
kúti Sportegyesület elnöke vezetett.

A mai nap eseményei újabb bi-
zonyíték arra, hogy összefogás-
sal szép eredményeket, hasznos 
programokat lehet szervezni és 
megvalósítani az egészségkáro-
sodott, valamint az ép lakosság 
körében a sport és az egészség-
megőrzés területén is.
Köszönet mindazon személyek-
nek, akik felismerték ezt a lehe-
tőséget, közreműködtek annak 
megszervezésében, lebonyolítá-
sában és köszönet azoknak is, 
akik igénybe is vették az ingye-
nes szolgáltatást.

Rasztik Tibor

Egyesületi hírek
A Mozgáskorlátozottak Mélykúti Egyesületének tájékoztatója

Sportnapon résztvevők egy csoportja

Az egészségügyi szűrővizsgálatot végző 
máltaisok és egyesületünk önkéntesei
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Október 17-én, Mélykúton tartotta a jánoshalmai 
járásban alakult Felső-Bácskai Önkéntes Mentőcsoport 
éves szinten tartó gyakorlatát.

A feltételezett esemény, amely a mentőcsoport beavatko-
zását indokolta, az a viharos erejű szél volt, amely az extrém 
mennyiségű csapadék lehullásával jelentős károkat okozott. A 
településen több helyen fák dőltek az utakra és az épületekre, 
továbbá a pincék és a mélyebben fekvő részek vízzel teltek 
meg. A kialakult helyzet miatt a mentőcsoport 20 tagja meg-
osztotta erőit. A logisztikai részleg a vezetési pontot állította 
fel, amely a pihenő és sérültellátó helyként is funkcionált. Az 
eseménynapló vezetése mellett a favágás helyszínén megsé-
rült önkéntest itt részesítették elsősegélyben.  A beavatkozás 
egyik helyszínén a vízszivattyúzást, míg a másikon a favágást 
gyakorolták. Ez utóbbit az értékteremtés szemlélete mentén 

a településen lévő kiszáradt, illetve a veszélyes állapotú fák 
kivágásával gyakorolták. 

A gyakorlat részeként valamennyi mentőcsoport tag be-
vonásával újraélesztési bemutatót, majd ennek gyakorlását 
tartották. A gyakorlat érdekes színfoltja volt a kiskunhalasi 
járási Tüzes Kunok Mentőcsoport pályázaton nyert VW Amarok 
gépjárművének bemutatása.

A látottak alapján megállapítható, hogy a Felső-Bácskai 
Járási Mentőcsoport az alapfeladatát megfelelően és fegyel-
mezetten képes ellátni. A mentőcsoport a 2019. évben a nem-
zeti újraminősítő gyakorlaton bizonyított képességeit szinten 
tartotta, továbbra is alkalmas a hivatásos katasztrófavédelmi 
egységek munkájának támogatására.

Újabb sikeres gyakorlat a Bács-Kiskun Megyei Polgári Védelmi Szövetség 
támogatásával

Gyermekorvos tájékoztatója 
Tisztelt Szülők!

Magunk mögött hagytuk egy új oktatási év két hónapját, ami 
egyúttal egy súlyos járványügyi helyzet újabb hullámának is a 
kezdeti időszaka volt. Szeretném Önöket tájékoztatni e két hónap 
gyermek-egészségügyi munkájáról.

A betegellátás mellett az egészséges gyermekekkel kapcsola-
tos teendők is megszaporodtak ebben a két hónapban, például a 
csecsemők és kisdedek tanácsadása, az egészségügyi alkalmas-
ság megállapítása szakmatanuláshoz, gépjárművezetéshez, a 
közösségbe (óvoda, iskola, kollégium stb.) engedés megállapítása, 
az iskolai kampányoltások és szűrővizsgálatok lebonyolítása. Az 
orvosi rendelő és a védőnői tanácsadó erőforrásai maximálisan 
mozgósításra kerültek, hiszen a csecsemők, gyermekek körül-
tekintő csoportosítása járványügyi-egészségügyi szempontból 
fontos a számomra. 

Az országos tiszti-főorvos és az egészségügyi miniszter által 
kiadott, folyamatosan frissített Covid eljárásrend előírásait igye-
keztem betartani és betartatni. Ezért szükséges a beteg gyer-
mekek elkülönített ellátása, az egészséges gyermekek életkoruk 
szerinti feladatainak szétválasztása. 

Így került sor 6 hét alatt 120 iskoláskorú gyermek egészség-
ügyi szűrővizsgálatára, közel 80 gyermek iskolai kampányoltá-

sára, 76 egészséges csecsemő tanácsadására, kötelező védőol-
tására, számtalan alkalmassági vizsgálatra. Mindezek mellett a 
Covid-19 fertőzés árnyékában egyéb betegségekkel is meg kellett 
küzdenünk, zömében légúti kórképekkel. 

Az Önök támogató hozzáállása segítségével sok beteg gyer-
mek a közösségből való kiemeléssel, tüneti szerekkel, a gondos 
szülői odafigyelés és a rendelővel való folyamatos kapcsolat-
tartás eredményeként meggyógyult. Amennyiben szükség volt a 
személyes találkozásra, a vizsgálat az óvó-védő rendszabályok 
betartásával lehetőség szerint izoláltan történt. A fertőzések zö-
me vírusos megbetegedés volt, de bakteriális gyulladások esetén 
antibiotikumra is szükség volt. 

Covid-19 fertőzés gyermekek esetében nem fordult elő, PCR-
tesztet még nem kellett végeztetnünk. Legkevesebb 3-4 nap, leg-
több 10-14 nap gyógyulási idő után kerültek vissza a közösségbe 
a gyerekek, szem előtt tartva mind a gyermek, mind a közösség, 
mind a szülők szempontjait is.

Köszönöm segítő együttműködésüket, amire a továbbiakban 
is számítok! Szeretném, ha látnák, éreznék, hogy törekvéseim a 
gyermekek egészséges fejlődése érdekében történik.

A Covid-protokollt betartva, kérem, amennyiben gyermekük 
megbetegszik, hívjanak fel telefonon a 77/460-116-os telefon-
számon, és ha szükséges, időpontegyeztetést követően a gyer-
mek személyes vizsgálatára is sor kerülhet. 

Tisztelettel: Dr. Huszka Ildikó
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Mit tehetünk, ha úgy érezzük, nem tudjuk megfelelően 
ápolni idős szeretteinket? Ezt a kérdést sokan felte-
szik maguknak, akik nem tudják, mi lenne a megoldás. 
A mélykúti Gondozási Központ jó választás lehet, ha 
szeretnénk, hogy hozzátartozónk meghitt, családias 
környezetben legyen. Számtalan változatos programra, 
foglalkozásra van lehetőség, amely mind a fizikai, mind 
a mentális állapotot javítja, és fejleszti a készségeket. 
Gyömbér Norbertnével, az idősotthon vezetőjével be-
szélgettem az intézmény működéséről, fenntartásáról, 
és nem utolsó sorban a járványügyi intézkedésekről.

Mióta dolgozik a mélykúti Gondozási Központban, és 
hogyan lett vezető?

2017. október 7-én nevezett ki Mélykút Város Önkormány-
zat képviselő-testülete vezetőnek. Előtte a katymári idősek 
otthonában dolgoztam szociális és mentálhigiénés munkatárs-
ként 9 évig. Rengeteg tapasztalatot szereztem, illetve egy kicsit 
beleláttam az intézményvezetői feladatokba is.

A szociális munka nagy odaadással és sok lemondás-
sal, áldozattal jár. Tudna mondani néhány dolgot, ami 
Ön szerint a legértékesebb a hivatásában?

Úgy gondolom, az válassza a szociális pályát, aki hivatásá-
nak, nem pedig szakmájának tekinti itteni feladatait. Rengeteg 
lemondással jár, aminek mértéke attól függ, milyen munka-
körben dolgozik valaki. Természetesen ennek is megvannak 
a maga szépségei és nehézségei. Ami összeköt bennünket, 
hogy mindannyian szeretünk segíteni másokon, valami többet, 
jobbat adni a világnak. Az a szeretet, amit cserébe kapunk, 
felbecsülhetetlen értékű. 

Milyen nehézségekkel kell szembesülniük az itt dolgo-
zóknak nap mint nap?

Jelenleg 32 időst gondozunk, akikre napközben 12 órában 
2 gondozó jut. A gondozási feladatok mellett bőven akad nyil-

vántartás, amit napi szinten, műszakon-
ként kell vezetni. Gyakran úgy érezzük, 
elveszik az idős a papírok között. Úgy 
dolgozunk, hogy ezt ők ne vegyék észre, 
hogy mindig kapjanak egy mosolyt, lehe-
tőséget arra, hogy meghallgassuk őket.

Egy-egy időstől hallott élettörténet 
mély nyomokat tud hagyni bennünk, 
mert szembesülünk azzal, hogy mennyi 
elhagyott ember él köztünk, akinek nincs 
hozzátartozója, és csak ránk számíthat.

Kívülállóként azt gondolnánk, hogy 
a betegségekkel küzdő, idős embe-
rekkel igen nehéz lehet valamilyen 
közösségi tevékenységet végezni. A 
Facebook oldalukon rengeteg képet, 
bejegyzést látok, ami azt bizonyítja, 
hogy aktívan telnek a mindennapok. 

Hogyan lehet a közös tevékenységekbe bevonni 
az idős embereket?

Van egy nagyon jó foglakoztatás-szervezőnk, aki minden 
gondozottra személyre szabottan foglalkoztatási tervet készít a 
fizikai, egészségügyi és mentális állapotát figyelembe véve, így 
időseink egyéni és csoportos foglalkozásokon is részt vehetnek. 
Egyre több a demens betegünk, akiknek olyan programokat kell 
szerveznünk, amit ők is élveznek. Természetesen egyik ilyen 
tevékenység sem kötelező. Minden héten kirakjuk az órarendet 
a faliújságra, így láthatják az idősek, és válogathatnak közülük, 
hogy melyiken szeretnének részt venni. Nagyon szívesen járnak 
foglalkozásokra, ami a mentális állapotuk javulásán figyelhe-
tő meg leginkább. 
A hozzátartozók-
tól rengeteg po-
zitív visszajelzést 
kapunk, ami azt 
bizonyítja, hogy 
szükségük van az 
időseknek ezekre a 
programokra.

Milyen foglal-
kozásokra van 
lehetőségük az 
időseknek?

Az egyik legked-
veltebb közösségi 
programunk a tár-
sasjáték. Célja a 
memória frissíté-
se, megtartása, a 
demencia lassítása. 
Rengeteget hang-
súlyozzuk, hogy a 
jókedv, a mosoly, 
a játék nemcsak a 

,,A jókedv, a mosoly, a játék nemcsak a gyerekeknek szükséges, 
hanem nekünk is.”

Beszélgetés Gyömbér Norbertnével a Gondozási Központ vezetőjével

Épület

Társasjáték
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gyerekeknek szükséges, hanem nekünk 
is. Feltölti őket lelkileg ez a másfél óra. 
Ezenkívül nagyon szeretnek rajzolni, szí-
nezni, ragasztani. Az épületben látható 
papírdíszek egy részét ők készítik.

Van kukta klubunk, ahol az ápolók se-
gítségével süthetnek az idősek. 

Az évszakokra külön-külön készülünk, 
minden ünnepet megünneplünk. Szok-
tunk Márton napot tartani, amikor sok 
érdekes, nem mindennapi programra van 
lehetőségük, többek között libatömésre 
is. 

Talán egész évben a karácsonyt várják 
legjobban. Mindkét ebédlőben van egy 
fenyő, amit ők díszítenek fel. Továbbá 
mindig készülnek előadással is. Az a 10 
perces műsor nagyjából másfél hónap 
munkája. Itt sokan fellépnek, fejből meg-
tanulják a verseket, a szerepeket. Öröm-
mel tölti el őket, hogy meglephetnek minket, 
a próbákból ki nem hagynának egy alkalmat sem.

2019-ben volt egy versíró pályázat ,,Tudom, hogy van jo-
gom” címmel. Előtte verset elemeztek időseink, megtanulták, 
hogyan áll össze egy rím. Nagyon komoly munka volt benne, 
aminek meglett a gyümölcse: első helyezést értünk el.

Egy idősotthon nem kizárólag az ott lakókról, hanem 
részben a családtagokról, részben a fenntartóról is szól 
– az egész érintett kör egy nagy családként működik 
ideális esetben. Elérhető ez az ideális állapot?

Véleményem szerint igen. Törekszünk arra, hogy a család-
tagokkal mindig jó kapcsolatot ápoljunk. A járvány miatt az 
idősek fizikai és egészségügyi ellátása mellett az eddigieknél 
még nagyobb hangsúlyt kell fektetnünk a mentális gondozás-
ra. Nemcsak az itt lakókról beszélek, hanem szeretteikről is. 
Mivel nyitottak vagyunk feléjük, ők tudják, mindent megte-
szünk annak érdekében, hogy minél jobb legyen a viszony a 
gondozók, a gondozottak és a családtagok között. 

Úgy gondolom, hogy az intézmény fenntartójával való kap-
csolatunk is kimondottan jó, meg tudunk beszélni mindent. 
Polgármester úr szociálisan érzékeny, így maximálisan támo-
gatja a tevékenységünket. Egy-egy testületi ülésen a képvise-
lőtestület is többször megköszönte munkánkat, ami számunk-
ra fontos. Az elismerés, a megbecsülés érzése motivál minket 
arra, hogy még nagyobb energiával végezzük gyakran erőt 
próbáló feladatainkat.

Szerencsésnek érzem magam, hogy ilyen meghitt, családias 
légkörben dolgozhatok.

A koronavírus eléggé megnehezíti mind a magánem-
berek, mind a szervezetek, intézmények mindennapjait. 
Önök miként tudtak alkalmazkodni a kialakult helyzet-
hez? Milyen változtatásokat kellett bevezetni a járvány 
terjedésének megelőzése, valamint az idősek védelme 
érdekében?

Ahogy már előbb említettem, jelenleg látogatási tilalom 
van érvényben. Rengeteg fertőtlenítőt, maszkot és egyéb 
védőfelszerelést kellett vásárolnunk ahhoz, hogy megakadá-
lyozzuk a vírus bekerülését. Mindent megtesznek a dolgozók 
is ennek érdekében. Maszkkal közlekedünk, az intézményünket 

és az összes kilincset is naponta kétszer fertőtlenítjük, tehát 
maximálisan betartjuk a szabályokat. Dolgozóink nem csopor-
tosulnak, és amikor csak tehetik, a másfél méteres távolságot 
betartják. Mindent megteszünk, de lehet, hogy így sem tudjuk 
kivédeni, hogy minket is elérjen a járvány.

Milyen módon tudnak kapcsolatot tartani a gondo-
zottak és a hozzátartozók?

Telefonon tudják tartani a kapcsolatot, illetve videóhívást 
is kezdeményezhetnek kérésre, amit a saját telefonjainkkal 
biztosítunk nekik. Sok idősnek van saját készüléke, amit ke-
zelni is tudnak. Persze akinek nincs, az az intézményi telefont 
használja. Mindig tájékoztatjuk a hozzátartozókat, bármilyen 
állapotváltozás is történik. Az az érdekünk, hogy jó legyen a 
kapcsolat, és mindent meg tudjunk beszélni. 

Hogyan élik meg a bentlakók, hogy most még jobban 
el kell szigetelődniük a külvilágtól?

Véleményem szerint a vírus első hullámában nagyobb volt a 
feszültség, mint most. Sokan néznek híradót, így értesülnek ar-
ról, hogy milyen nagy gond van a világban és Magyarországon. 
Ők is belátják: jelenleg a legfontosabb a saját és szeretteik 
egészsége és védelme.

Van-e valami sajátos jelleg, amiért érdemes egyik 
idősotthont választani a másik helyett szerettünk szá-
mára?

Ha nekem kellene választani, mindenképpen egy kisebb 
létszámú idősek otthona mellett döntenék. Az ilyen helyeken 
sokkal családiasabb a hangulat, több idejük jut a gondozóknak 
arra, hogy bensőségesebbé tegyék az ellátást. Mivel keveseb-
ben vagyunk, ezért jobban ismerjük az itt lakók problémáit, 
nem csak egy tárgyként kezeljük őket. A gondozóknak ebben 
óriási szerepük van, hogy ilyen családias légkört tudunk biz-
tosítani az időseknek. Sajnos azt látom, hogy egy sokkal na-
gyobb intézményben ezek az apró dolgok elvesznek.

Képek forrása: 
Gondozási Központ Facebook oldala

Kiss Enikő

Foglalkozás
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A város különleges, egyedi épülete magasodik itt a telek kellős 
közepén, körüljárhatóan, szép homlokzatával, hívogató lépcsőivel, 
kapaszkodóival, az előkertben ágaskodó óriási, vén lombos fáival. 
Egy nagy ölelés az egész  Sokan talán nem is tudnak róla: aki 
siet, észre sem veszi. Pedig szép élete, története van. Igen: a há-
zaknak is van sorsuk!

A rendeltetését a SZOLGÁLAT és a MEGOLDÁS határozhatják 
meg.

A házról a teljesség igénye nélkül:
Brandenburg Sándor lakóházát 1897-ben vásárolta meg a 

község, amit járványkórházzá alakított, majd az átépítés után 
a szimmetrikusan szerkesztett épület homlokzatára az EGÉSZ-
SÉGHÁZ felirat került. Később szülőotthon lett, és így akkoriban 
a mélykúti gyerekek anyakönyvi kivonatába nem idegen városok 
neve került, mint manapság… Kiskoromban édesanyámmal jártam 
is ott. A hely 1960-tól 1992-ig a bölcsődéseket fogadta be. Az én 
kislányomra is itt vigyáztak. Akkoriban a szülési szabadság igen 
rövid volt, és amíg dolgoztam, a megoldást az intézmény jelentette 
sokunk számára. 

És nagy lépésekkel mostanában érkeztem el az Önkormányzat 
által működtetett Idősek Klubjába. Amikor az életem alaposan 
megváltozott, lázasan kerestem a megoldást. A Klubról alig tud-
tam valamit. Szervezetileg a Gondozási Központhoz tartozik, és a 
vezetője hívta fel a figyelmemet erre a megoldásra. 

Majd’ 50 évvel ezelőtt én hoztam el a kilányomat ide, és most 
is vele érkeztem. Zsibbadtan álltam az épület előtt. Sorakoztak 
az emlékek. Hogy kerültem ide, mi dolgom itt? Ez ma már nem 
kérdés.

Sokunkat szolgál reggeltől délutánig. Úgy kezdődik, hogy hoznak 
- visznek bennünket háztól-házig autóval. Nem csak kívülről, de 
belülről is barátságos, tiszta és rendezett a ház. Egyikünk úgy fo-
galmazott, hogy az első pillanatban boldogság-érzése volt, amikor 
mosolyogva befogadták.  

A jólétünkről 2 gondozónő és 1 takarítónő gondoskodik teljes 
szívvel. Minden ötletünkre vevők, különösen, ha nem kerül pénzbe 
– megoldják / megoldjuk. Nyugodt, otthonos légkörű, egyéni szük-
ségletekre épülő szolgáltatásokat kapunk ebben a közösségben. 
Van közöttünk, aki 21 éve békésen ül a foteljában, és nem szereti 
a hosszú hétvégéket otthon, egyedül. Ha valakinek dolga akad, 
csak szól, és nem jön be. Igény szerint ebédet is lehet rendelni. 
Rendszeresen bevásárolnak nekünk, elintézik a szociális ügyeinket, 
befizetik a csekkeket, kapcsolatot tartanak az orvosokkal, recepte-
ket íratnak, kiváltják, és be is adják a gyógyszereket, ellenőrzik a 
vérnyomást, a vércukorszintet. Szükség esetén segítenek eljutni a 
rendelőbe, laboratóriumba. Tisztálkodási lehetőséggel is élhet, aki 

kéri… Programokat, rendezvényeket szerveznek nekünk. Az ünne-
peken általában együtt vagyunk az Otthon lakóival, szól a zene, és 
még táncolni is szoktunk. 

Itt a Klubban bográcsozunk, névnapozunk, májusfát tánco-
lunk… Várjuk az óvodásokat kis, saját készítésű ajándékainkkal. 
Kézműves foglalkozásokat is tartunk, így kapcsolatban vagyunk a 
Mozgáskorlátozottak Egyesületével is. Méhes doktor úr látogatását 
is újra várjuk szeretettel. 

Bejár a Klubba a masszőr, a gyógytornász, a meridiántornász, 
a fodrász, a pedikűrös, a hentes, a tejesasszony, a varrónő, a zöld-
séges autó, még a vándorköszörűs is idelátogat. El ne felejtsem az 
Anna Tánccsoport és a Kopcsek Tamás vezette együttes kedvessé-
gét sem. Még a kántorunk is megtisztelt minket egy szép karácso-
nyi gitár-műsorral. Bocsánat, ha valakit, vagy valamit kihagytam 
volna… 

Ez a lendület 
most egy kicsit 
alábbhagyott a ví-
rus korlátai miatt, 
de ébren tartjuk.

Minden érdek-
lődőt szeretettel 
vár a Klub, ahová 
ismerősök közé 
jön a látogató  

Lejegyezte: 
Illés Lajosné

A házaknak is van sorsuk 
Mélykút, Damjanich utca 6.

Szépkorúak köszöntése

Matusevics Jánosné 90 éves

Rozinka Istvánné 95 éves
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A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény alapján 
a kutak vízilétesítmények, amelyek megépítéséhez, átalakítá-
sához, üzemeltetéséhez és megszüntetéséhez vízjogi enge-
dély szükséges. A korábban engedély nélkül létesített, vagy 
engedély nélkül üzemelő kutakra egyaránt meg kell kérni az 
engedélyt. A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról 
szóló 72/1996. (V. 22.) Kormányrendelet 24. § (1) bekezdése 
határozza meg azon kutak körét, amelyek engedélyezését a te-
lepülési önkormányzat jegyzője végzi, egyéb esetben az eljáró 
hatóság a területileg illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság. 
A lakossági felhasználási célú kutak döntő többsége a jegyző 
engedélyezési hatáskörébe tartozik.

Az engedélyezés egyik célja a kutak regisztrálása, amelyre 
a vízkészletek mennyiségével való fenntartható gazdálkodás 
(vagyis ne használjunk többet, mint amennyi víz utánpótlódik, 
mert az hosszútávon a vízadó rétegek és ezzel a kút kimerülé-
séhez is vezet) miatt van szükség.

Másrészt felszín alatti vizeink minőségi viszonyainak, eset-
leges szennyeződésének nyomon követése is kiemelt cél annak 
érdekében is, hogy a megfelelő célra a megfelelő minőségű 
vizet használjuk. Egy rosszul megépített kút a szennyeződés 
terjedését nagy mértékben elősegítheti. A már elszennyeződött 
felszín alatti vizeink minőségének javítása, a szennyeződés ter-
jedésének megállítása költséges, hosszú folyamat. A kutak olyan 
műszaki létesítmények, amelyek az emberi szem elől rejtve 
nyerik ki a vizet a felszín alól, építésük hozzáértést igényel. Az 
engedélyezés másik célja, hogy a kutak hatósági felügyelet mel-
lett létesüljenek, azokat megfelelő tudással rendelkező kútfúró 
szakember készítse, így az engedély egyfajta minőségi garanciát 
is jelent.

Amennyiben a kútból kitermelt vizet házi ivóvízigény kielégí-
tésére használják, a kút saját célú ivóvízműnek minősül. Új saját 
célú ivóvízmű csak ott létesíthető, ahol a közműves ivóvízhálózat 
nem áll rendelkezésre. Ivóvízcélú hasznosítás esetén a kitermelt 
víz minőségének meg kell felelnie az ivóvízminőségi követel-
ményeknek. A meglévő ivóvízmű, ha a vezetékes ivóvízellátás 
közben kiépült, egyéb házi vízellátás céljára (nem ivóvíz) enge-
délyezhető és továbbhasznosítható. A települési önkormányzat 
jegyzője talajvizet és parti szűrésű vizet kitermelő kutakra adhat 
engedélyt. Általánosságban elmondható, hogy a talajvíz minő-
sége Magyarországon döntő többségében emberi fogyasztásra 
alkalmatlan, ezért ivóvízcélú hasznosítás esetén kiemelt fontos-
ságú a vízminőség vizsgálata. A mélyebb, réteg-, vagy karsztvi-
zet kitermelő kutak engedélyezése a katasztrófavédelmi igaz-
gatóság hatáskörébe tartozik (https://www.katasztrofavedelem.
hu/130/vzgyi-s-vzvdelemi-hatsgi-tevkenysg). Arról, hogy egy 
kiépítendő, vagy már kiépített kút melyik hatóság hatáskörébe 
tartozik (melyiknél kell engedélyt kérni), a helyi település jegyző-
jétől érdemes előzetesen érdeklődni.

A kút használatához kapcsolódó fontos szabályok:
• Szennyvizet, csapadékvizet a kútba vezetni tilos! A kitermelt 

víz használata során keletkező szennyvizeket a környezetet nem 
veszélyeztető módon kell elhelyezni.

• Az ivóvíz közműhálózatba bekapcsolt házi ivóvízhálózatot 
saját célú vízellátó létesítménnyel összekötni tilos, mert a ta-

lajvízben esetlegesen jelen lévő kórokozók az ivóvíz hálózatba 
kerülve tömeges megbetegedést okozhatnak.

• A nem víziközműből származó víz azon mennyiségének méré-
sére, amelyet a felhasználó a közüzemi szennyvízhálózatba vezet 
be, vízmérőt kell beépítenie, és kérnie kell annak a leszerelést 
megakadályozó zárral vagy plombával történő ellátását a víziköz-
mű-szolgáltatótól.

• A jegyzői hatáskörbe tartozó fúrt kutak utólagos engedélye-
zésekor jogszabály szerinti szakember (vízkútfúró, vagy szakirányú 
felsőfokú végzettségű szakember) közreműködése szükséges. Új 
fúrt kút létesítése esetében a kivitelezést csak vízkútfúró szak-
ember végezheti. Ásott, vert kút bármilyen vízjogi engedélyezési 
eljárásában nem követelmény a jogszabály által meghatározott 
szakember közreműködése.

A kútra az ingatlan tulajdonosának az üzemeltetési vagy fenn-
maradási engedélyt akkor is meg kell szereznie, ha úgy nyilatkozik, 
hogy a kutat nem használja (ez alól a kút lefedése sem jelent kivé-
telt). Amíg a vízilétesítmény létezik (nem történik meg a szakszerű 
eltömedékelés, a megszüntetés), addig az engedélyezési eljárást 
le kell folytatni.

A települési önkormányzat jegyzőjének hatáskörébe tartozó 
kutak esetében a vízjogi engedélykérelemhez a 41/2017. (XII. 
29.) BM rendelet 2. számú melléklet II. pontja szerinti, a kútra vo-
natkozó műszaki adatokat tartalmazó dokumentáció benyújtása 
szükséges. 

A kérelem benyújtható az ASP rendszeren keresztül az e-önkor-
mányzat portálon 

(https://ohp- 20.asp.lgov.hu/nyitolap), vagy ha azt magánszemély 
nyújtja be, papír alapon. 

Az engedélyezési eljárás lefolytatása illetékmentes.

Vonatkozó hatályos jogszabályok:
• 1995.évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról
• 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet a vízgazdálkodási hatósági jogkör 

gyakorlásáról
• 41/2017. (XII.29.) BM rendelet a vízjogi engedélyezési eljáráshoz 

szükséges dokumentáció tartalmáról
• 101/2007. (XII.23.) 

KvVM rendelet a felszín alat-
ti vízkészletekbe történő be-
avatkozás és a vízkútfúrás 
szakmai követelményeiről

• 123/1997. (VII. 18.) 
Korm. rendelet a vízbázisok, 
a távlati vízbázisok, vala-
mint az ivóvízellátást szol-
gáló vízilétesítmények vé-
delméről

• 147/2010. (IV. 29.) 
Korm. rendelet a vizek hasz-
nosítását, védelmét és kár-
tételeinek elhárítását szol-
gáló tevékenységekre és 
létesítményekre vonatkozó 
általános szabályokról

A Belügyminisztérium Közfoglalkoztatási és Vízügyi Helyettes Államtitkárságának
tájékoztatója a lakossági kutak vízjogi engedélyezési eljárásáról

2020. szeptember
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Munkakör Iskolai végzettség Cég megnevezése Munkavégzés Munkabér
Kőműves Szakmunkásképző Generál Építőipari 

Szociális Szövetkezet
Kiskunhalas megegyezés szerint

Szobafestő és mázoló Szakmunkásképző Generál Építőipari 
Szociális Szövetkezet

Kiskunhalas megegyezés szerint

Egyszerű építőipari foglal-
kozású

Általános iskola Generál Építőipari 
Szociális Szövetkezet

Kiskunhalas megegyezés szerint

Kőműves Szakmunkásképző Kápé-Bau Kft. Mélykút és 
vidék

megegyezés szerint

Udvaros – Karbantartó Általános iskola, Szakmun-
kásképző

Fer-Er Kft. Jánoshalma megegyezés szerint

Szerelő - Anyagbeszerző Általános iskola, Szakmun-
kásképző, Szakközépiskola
„B” kategóriás jogosítvány

Fer-Er Kft. Jánoshalma és 
vidék

megegyezés szerint

Fenti ajánlatokról további információ a BKMKH Jánoshalmi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályán kérhető: 
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.

(Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)

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

Közzététel: 2020. 10. 22.

December 15-ig még érvényesek Magyarország területén 
azok az okmányok, amelyek a tavaszi veszélyhelyzet ideje alatt 
jártak le. A kormányhivatalok arra kérik az ügyfeleket, hogy 
akik még nem hosszabbíttatták meg személyi igazolványukat, 
útlevelüket vagy vezetői engedélyüket minél hamarabb, és 
lehetőség szerint előzetes időpontfoglalást követően keressék 
fel a kormányablakokat.

A koronavírus járvány első hulláma során a személyes 
találkozások csökkentése érdekében döntött úgy a kormány, 

hogy az állampolgárok 2020. március 11. és 2020. július 
3. között lejárt okmányai, valamint a gépjármű forgalmi 
engedélyek – Magyarország területén – még december 
15-ig érvényesek maradnak. Az érintett 660 ezer lejárt, de au-
tomatikusan meghosszabbított igazolvány közül eddig országosan 
már több mint 280 ezret cseréltek újra, vagy hosszabbítottak meg 
a kormányablakok munkatársai, akik a továbbra is készséggel áll-
nak az ügyfelek rendelkezésére. A gyorsabb és kényelmesebb ügy-
intézés, valamint az a 1,5 – 2 méteres szociális távolság betartása 
érdekében a kormányhivatalok arra kérik az ügyfeleket, 
hogy foglaljanak előzetesen időpontot a magyarorszag.
hu weboldalon vagy a 1818 Kormányzati Ügyfélvonalon 
keresztül. A lejárt forgalmi engedélyek vonatkozásában a műsza-
ki vizsgaállomásokat szükséges felkeresni.

A kormányablakok és kormányhivatalok ügyféltereiben kötele-
ző a szájat és orrot eltakaró maszk viselése, a sorszám-
kiadó gépeket pedig kizárólag az ügyfélszolgálatokon dolgozók 
kezelik. A fertőzések elkerülése érdekében az ügyfélszolgálatokon 
kézfertőtlenítő-szereket helyeztek ki, az ügyfélpultokon védőplexit 
alakítottak ki, a helyiségeket pedig rendszeresen fertőtlenítik. Az 
ügyfélterekben egy időben tartózkodók maximális létszámát is 
korlátozhatják a hivatalok, ennek kapcsán kérjük az ügyfelek meg-
értését.

(Koronavírus Sajtóközpont)

Még két hónapig érvényesek a veszélyhelyzet ideje alatt 
lejárt okmányok
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A fűtési időszak beköszöntével a légszennyezettség-
hez a lakosság is hozzájárul a szilárdtüzelés során kibo-
csátott füsttel, ezért különösen fontos, hogy környezet-
tudatosan válasszuk ki a helyes fűtési módot.

 
A helyes fűtés megválasztásával csökkenthetjük az egészség-

telen légszennyező anyagok kibocsátását, valamint tágabb érte-
lemben, saját környezetünkben is tehetünk a globális felmelegedés 
ellen.

 
A lakosság körében egyre inkább terjed a szilárdtüzelés a gáz-

tüzelés rovására, ezáltal számottevően nő a környezeti levegőbe 
jutó légszennyező anyagok mennyisége. Ez szükségessé teszi, hogy 
a szilárd tüzeléssel történő fűtés során fokozottan betartsák a vo-
natkozó követelményeket és jogszabályi előírásokat.

 

A tüzelésre vonatkozó ismeretek hozzáférhetősége, elsajátítása 
lehetővé teszi, hogy a lakosság egyedi módon, saját lehetőségeit 
fi gyelembe véve választhassa ki a megfelelő fűtési módot. Fatüze-
lés esetén a száraz keményfa eltüzelése elősegíti a fűtés gazda-
ságosabbá tételét.

 
Sajnos a lakosság körében gyakran előfordul a hulladékok el-

tüzelése. Amellett, hogy a hulladékkal történő fűtés bírságolási el-
járást von maga után, rendkívüli mértékben szennyezi egészségre 
káros anyagokkal a környezeti levegőt.

 
A Hermann Ottó Intézet részletes, jól áttekinthető kiadványaiban 

mutatja be a lakossági fűtés által okozott környezetterhelést, a 
helytelen fűtéssel okozott egészségkárosodást, hasznos ismeretek 
átadásával segíti elő a tüzelőberendezések kiválasztását, a gazda-
ságos fűtési mód használatát. 

  
A helyes fűtési mód alkalmazásával tegyünk meg mindent a 

környezetünk tisztaságának megőrzésért.
Ha kérdése merül fel, akkor bizalommal keresse fel hatóságunk 

ügyfélszolgálatát.
 
 
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály
elérhetőségei
6000 kecskemét, bajcsy-zsilinszky krt. 2.
Ügyfélszolgálati telefonszám:
76/795-860
Központi telefonszám:
76/795-870
Ügyfélfogadási idő:
Hétfő-Péntek: 8:30-11:30

Fűtsünk okosan, gazdaságosan, egészségesen!

Parkolási igazolványra az a személy jogosult, aki
közlekedőképességében súlyosan akadályozott vagy• 
fogyatékossági támogatásban részesül vagy• 
vakok személyi járadékában részesül vagy• 
azon magasabb összegű családi pótlékban részesülők, • 
akik vak-gyengénlátó, mozgásszervi fogyatékos, értelmi 
fogyatékos, autista betegségük alapján jogosultak erre 
az ellátásra.

A parkolási igazolvány iránti kérelmet a kormányablakoknál 
(Jánoshalmán a Béke tér 1. szám alatt), illetve a járáshoz tar-
tozó településeken ügyfélfogadást tartó ügysegédeknél lehet 
személyesen vagy meghatalmazott útján beadni. Szükséges 
a kérelemhez csatolni a jogosultságot igazoló szakvéleményt, 
határozatot. Amennyiben nem rendelkezik ilyen igazolással, 
akkor a járási hivatal a rendelkezésre álló orvosi dokumentáci-
óit közlekedőképesség minősítésre küldi. 

A jogosultság megállapítása esetén arcképmás készül és 
kiállításra kerül a parkolási igazolvány. Ágyhoz kötött betegek 
esetén orvosi igazolással a meghatalmazott is beadhatja a 
kérelmet és a kérelmezőről készült arcképet.

A parkolási igazolvány lejárati ideje a szakvélemény felül-
vizsgálati idejével egyezik meg. 2019. október 1. napjától in-
dult eljárásokban a végleges állapotú ügyfelek részére lejárati 
határidő nélkül kerül kiállításra a parkolási igazolvány.

(Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)

Ki jogosult parkolási igazolványra?
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A Könyvtár idén is csatlakozott az Országos Rendezvény-
sorozathoz. A programjainkkal igyekeztünk minél több ember 
igényét kielégíteni és minden korosztályt megszólítani. Ezen 
a héten az érdeklődök Miskolczi Zoltán könyvszobor készítő 
alkotásait tekinthették meg. 

Beiratkozott olvasóink a program sorozat alatt ingyenesen 
használhatták az internetet.  

 Meglátogattak bennünket a Szent Tamás Katolikus Álta-
lános iskola 3. osztályos napközis tanulói, akik a beiratkozás 
után megismerkedhettek könyvtárunk szolgáltatásaival. A ki-
választott könyveket saját maguk kölcsönözhették ki a nyáron 
kialakított OLIB könyvtári integrált rendszerrel. 

Előkerültek a tabletek, amin a Bookr Kids alkalmazással 
barátkoztak a gyerekek, ahol több száz magyar és világiro-
dalmi animált mesekönyvet és interaktív játékot érhetek el. 
Az első osztályos tanulók a Szegedi Látványszínház interaktív 
látványos műsorát tekinthették meg, Pötyi kutya megmentése 
címmel. 

Az érdeklődők kipróbálhatták az egészség megőrző Meridián 
tornát, amelynek vezetője Lipka Mihályné. 

Dr. Méhes Zoltán előadást tartott Felkészülés a téli idő-
szakra címmel, mellyel megtudhattuk, hogyan készítsük fel a 
szervezetünket a hideg hónapokra.

Idén első alkalommal díjat osztottunk könyvtárunk legfia-
talabb és legidősebb beiratkozott olvasójának. A legfiatalabb 
olvasónk Dobos Nóra, aki 1 éves, és már beiratkozott tagja 
könyvtárunknak.

A legidősebb, és egyben legaktívabb olvasónk Bakos Istvánné, 
akit nagy örömmel köszöntöttünk, hiszen 92 éves kora ellenére 
is rendszeresen látogatja könyvtárunkat.

Kívánunk mindkettőjüknek még sok-sok egészségben és 
olvasással eltöltött évet!

Aczélné Csorba Mariann
Geleta Brigitta
Könyvtárosok

Országos Könyvtári Napok 2020. október 5-11-ig
Mélykúti Könyvtár programjai

Ingyenes Internet használat

Jövő az olvasásban - Bookr Kids alkalmazás használata tablet segítségével
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Felkészülés a téli időszakra - dr. Méhes Zoltán előadása

Könyvszobrok

Könyvszobor kiállítás Könyvszobor kiállítás 

Legyél könyvtáros egy napra!

Könyvtári legek - A legfi atalabb beiratkozott 
olvasónk köszöntése

Könyvtári legek - A legidősebb beiratkozott olvasónk köszöntése

Hogyan éljünk egészségben - Meridián torna Lipka Mihályné vezetésével

Szegedi Látványszínház - Pötyi kutya megmentése

A Könyvtár programjai képekben


