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Az EFOP 1.5.3.-16-2017-00082 pályázat keretében, Mélykú-
ton, szeptember 18-án lebonyolításra került, a „Sportválasztó 
nap”. Ennek során fiataljaink, többféle sportolási lehetőséggel 
ismerkedhettek meg: atlétika, floorball, futball, íjászat, kézilab-
da, pingpong, rögbi, röplabda.

A rendezvény célja a sport iránti érdeklődés felkeltése mel-
lett, az aktív pihenés, és az egészséges életmód népszerűsítése 
volt. A rendezvényt a több fitnesz világbajnokságon is induló, 
magyar fitnesz bajnokság első helyezettje: Pancsó Gergely 
nyitotta meg.

A főként fiataljainkból álló közönség, nagy érdeklődéssel 
és lelkesedéssel vett részt a programsorozaton. A pályázat 
keretében, több százezer forint értékben, sportlabdák kerültek 
beszerzésre, melyek a nap zárásaként, a Szent Tamás Katoli-
kus Általános Iskola diákjaihoz kerültek, gazdagítva sportolási 
lehetőségeiket.

 Szabó Roland

Testébresztő nap

Az EFOP 1.5.3.-16-2017-00082 pályázat alkalmat teremtett 
kültéri sporteszközök beszerzésére, melyeknek telepítése a Rá-
kóczi utcai játszótéren valósult meg. Az átadásra szeptember 
19-én került sor. A rendezvényt ez esetben is Pancsó Gergely 
nyitotta meg, majd szervezett verseny, és spontán játék követ-
kezett. A fiatalok birtokba vették a kihelyezett eszközöket.

A program zárásaként, a Gypo Circus együttes adott színvo-
nalas koncertet a város lakosságának, a Művelődési Ház előtti 
téren.

Szabó Roland

Sportválasztó nap
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2020. október 31.

Projekt azonosító: TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00007
Projekt helyszíne: Tópart-Rákóczi utca Az akcióterület ut-

cahatárai: Galamb utca -Petőfi tér-Rákóczi utca-Tópart-Nagy 
utca-Kossuth Lajos utca.

A projekt kezdete: 2016.11.01.
A projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2020. októ-

ber 31.

A projekt alapvető célja az volt, hogy növelje Mélykút Város 
köz- és zöldterületeinek minőségét és javítsa a településképi 
arculatát úgy, hogy fenntartható, környezettudatos, valamint 
klíma- és családbarát módon járuljanak hozzá a városban 
élő, illetve az idelátogató családok, különböző generációk sza-
badidejének aktív eltöltéséhez, mindennapjaikat meghatározó 
városi funkciók elérhetőségének javításához. A fejlesztés nagy-
mértékben hozzájárult a város gazdaságélénkítő hatásának, és 
népességmegtartó erejének növeléséhez, mely a zöldfelületek 

bővítésével, 
illetve felújí-
tásával a vál-
lalkozásbarát 
környezet kiala-
kítását és a gaz-
dasági tevékeny-
ségek ösztönzését is 
támogatja.

A projekt városrészi 
céljainál két irány valósult 
meg. Egyrészt a rekreációs, sza-
badidős funkció megerősítése, melyet a pályázat közterületek 
és ezen belül a zöld területek megújítása szolgálta. Ezek a 
projektrészek sport, játszótéri, családi, közösségi tereket hoztak 
létre.  Másrészt a kereskedelmi funkció megerősítése, mely a 
helyi piac fejlesztésében jelenik meg.

A projekt egyik leghangsúlyosabb eleme a Tópart park. A 
Tóparton a zöldfelületi, az infrastrukturális és a piac fejleszté-
sek egy olyan egységet alkotnak, melyek egymást kiegészítve 
ötvözik a rekreációs, szabadidős, sport és kereskedelmi funk-
ciókat, ezzel egy városi multifunkcionális teret alkotva. Ezen 
térben került áthelyezésre a játszótér is.

A városi piac kialakítása azért volt indokolt, mert a városnak 
csak egy parkoló szerű területe volt a Tóparton asztalokkal, 
ahol az árusok a termékeiket kirakhatták. Ezért egy fedett tér 
épült, ahol a naptól, esőtől védve kínálhatják majd a portékáju-
kat és az eddig hiányzó illemhely is itt kapott helyet.

A piac és zöldterületek elrendezése megváltozott a két funk-
ció közti összhang megteremtése érdekében. A gépjárművel, 
illetve kerékpárral való megközelítés problémái is rendezésre 
kerültek.

Sajtóközlemény Mélykút Város Önkormányzat
PROJEKTZÁRÓ SAJTÓKÖZLEMÉNY

TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00007 MÉLYKÚT VÁROSKÖZPONT REKONSTRUKCIÓJA
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2020. szeptember 21. 8:46
Az országnak működnie kell, úgy, hogy közben fegyelmezetten, a 

szabályokat betartva védekezünk, ezért szeptember 21 - től lépnek 
életbe az újabb, már bejelentett védelmi intézkedések. A részleteket 
a Magyar Közlönyben megjelent kormányrendeletek tartalmazzák.

Hétfőtől tehát kötelező lesz a megfelelő maszkviselés már nem 
csak a tömegközlekedési eszközökön és az üzletekben, hanem a 
bevásárlóközpontok, mozik, színházak, múzeumok, könyvtárak kö-
zönség által látogatott területén, valamint egészségügyi és szociális 
intézményekben, közszolgálati és postai ügyfélszolgálatokon is.

A megfelelő maszkviselet azt jelenti, hogy a maszknak el kell 
fednie a szájat és az orrot is. Fontos változás az is, hogy valóban 
maszkot kell viselni, nem elég például sállal vagy kendővel eltakarni 
a szájat.  Ugyancsak hétfőtől lép életbe PCR-tesztek hatósági ára, 
valamint a zenés, táncos rendezvények, a vendéglátó üzletek és 
szórakozóhelyek esetében a 23 órás nyitvatartási korlát. Termé-
szetesen továbbra is fennmarad az 500 fő feletti rendezvények 
tilalma.  A kormány döntése értelmében október 1-jétől életkortól 
függetlenül bárki igényelheti ingyenesen az influenza elleni védő-
oltást.

A maszkviselési kötelesség be nem tartása szigorúbb szankciók-
kal fog járni. A tömegközlekedési eszközről leszállítható lesz az, aki 
nem visel maszkot, és emellett akár 50 ezer forintra lesz bírságol-
ható. Még szigorúbb lehet a büntetés, ha az illető együttműködése 
hiányában megzavarja a közösségi közlekedést, ez esetben ellene 
rendőri intézkedést is lehet kezdeményezni és elzárással is büntet-
hető. A maszkviselési kötelezettséggel kapcsolatos szabályokat - az 
üzletek, a mozik és a bevásárlóközpontok esetében a kereskedelmi 
hatóság, minden más helyen a kormányhivatal, a rendőrség pedig 
bármely helyszínen ellenőrizheti. A maszkviselés betartása az üzle-

tek, bevásárlóközpontok mozik üzemeltetőinek felelőssége is.  Ha 
az üzemeltető azt észleli, hogy valaki nem hord maszkot, akkor a 
jogsértő személyt a maszkviselésre felszólíthatja, ha az illető ennek 
ellenére sem vesz fel maszkot, akkor távozásra kell felszólítani és ki-
szolgálás is megtagadható tőle. Az üzemeltető csak akkor büntethe-
tő, ha semmit nem tesz a jogsértés ellen. Ez esetben a kereskedelmi 
hatóság az ellenőrzés során vagy a rendőrség értesítése alapján 
több fokozatban szankciót szabhat ki az üzletre is. Első alkalommal 
figyelmeztetést alkalmaz, második alkalommal 100 ezer forinttól 
1 millió forintig terjedő bírságot szab ki, harmadik alkalommal az 
üzletet, illetve a helyiséget legalább 3 napra, legfeljebb egy év idő-
tartamra ideiglenesen bezárathatja.

Testhőmérséklet-mérés az Iskolákban és óvodákban
Október 1-jétől az óvodákba, iskolába, szakképző intézményekbe 

az ott dolgozók és a tanulók csak testhőmérséklet mérés után lép-
hetnek be.  Lázas gyermeket azonnal el kell különíteni és a szülőt 
értesíteni.  A gyermeket az óvodába, iskolába kísérő szülő illetve 
más nagykorú személy intézmény területére a testhőmérséklet-
mérési pontig léphet be, ha az orrot és a szájat folyamatosan elfedő 
maszkot visel.

A szórakozóhelyekkel kapcsolatos szabályok
Héttől a vendéglátóhelyek és szórakozóhelyek 23 óráig lehetnek 

nyitva és továbbra is érvényben marad az 500 fős létszámkorlát. 
A zárt helyen vagy a nem zárt helyen tartott zenés, táncos rendez-
vény – függetlenül annak nyilvános vagy nem nyilvános, valamint 
alkalmi vagy rendszeres jellegétől – abban az esetben tartható meg, 
ha a rendezvény helyszínén a jelenlévők létszáma – beleértve az ott 
foglalkoztatott személyeket – egy időben nem haladja meg az 500 
főt, és az legfeljebb 23.00 óráig tarthat.

Hétfőtől hatósági árasak lesznek a  PCR-tesztek
Ugyancsak hétfőtől lép életbe az önköltséges PCR-tesztek 

19.500 Ft-os hatósági ára. Itt fontos tudni, hogy Magyarországon a 
mai nappal közel 600 ezer PCR-tesztet végeztek, ezek döntő részét 
teljesen ingyenesen, az állam költségére.  A potenciális koronavírus-
fertőzötteknél a háziorvos, a kórházak illetve járványügyi hatóság 
által elrendelt PCR-tesztek továbbra is ingyenesek. Fizetnie tehát 
kizárólag csak annak kell a tesztért, aki saját maga úgy dönt, hogy 
szeretne tesztet csináltatni vagy külföldről hazatérve 2 db negatív 
PCR-teszttel mentesülni szeretne a hatósági házi karantén alól. 
Az egészségügyi szolgáltató erre legfeljebb 19. 500 Ft-os árat szá-
molhat fel, amely magába foglalja a mintavétel és a vizsgálat árát 
is, és ezen túl semmilyen kiegészítő költség nem számolható fel.

(Kormányzati Tájékoztatási Központ)

Életbe léptek a már bejelentett, új védelmi intézkedések

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FELHÍVÁS 
a koronavírus - fertőzés elkerülése érdekében

Kormányablak 1818
idopontfoglalo.kh.gov.hu
Foglalkoztatási Osztály
vagy a +36 77 795-015
foglalkoztatas.janoshalma@bacs.gov.hu
Hatósági és Gyámügyi Osztály
+36 77 795-270
hatosagigyam@janoshalma.hu

További információk:     http://www.kormanyhivatal.hu
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„Hogy a sok szopástól gyermek os-
toba lesz,
Könnyelmű anyának a gondolatja ez.
Ki az anyatejből minél többet kivett,
Az lesz legerősebb testileg, lelkileg.”

/Vajda János/ 

Az Egészségügyi Világszervezet 
(WHO) 1992-ben nyilvánította au-
gusztus 1-jét az Anyatej Világnap-
jává, augusztus első hetét pedig a 

Szoptatás Világhetévé. 
Az emberi élet során a legnagyobb ütemű fejlődés a cse-

csemőkorban zajlik. A megfelelő táplálás alapvető fontosságú 
a gyorsan növekvő és fejlődő szervezet számára. Az újszülött 
és csecsemő számára az anyatej a legmegfelelőbb táplálék. 
Világszerte évente egymillió gyermek életét menthetné meg 
az első órában megkezdett, és az első hat hónapban kizáróla-
gosan tartó szoptatás. 

A kismama tejelválasztása mennyiségében és minőségében 
is a csecsemő igényeihez igazodik, aki ebből adódóan a minden 
szempontból a számára legtökéletesebb tápanyaghoz jut. Az 
anyatej olyan arányban tartalmazza a megfelelő fehérjéket, 
szénhidrátot, zsírt, ásványi anyagokat, vitaminokat és nyom-
elemeket, melyre éppen abban az életciklusban a gyermeknek 
szüksége van. Az anyatej aktív immunológiai alkotórészei 
védelmet nyújtanak a kórokozók ellen, valamint befolyással 
bírnak az immunrendszer egyensúlyára.

A szoptatás örömteli lelki kapcsolatot, szoros kötődést alakít 
ki a mama és a baba között, a megnyugtatás legkézenfekvőbb 
módja. Érzi az anyja biztonságos közelségét, továbbá maga 
a szopás pedig fájdalomcsillapító, ellazító endorfint szabadít 
fel gyermekben. A tartósan szoptatott csecsemők arcizomzata 
fejlettebb, fogzásuk könnyedebb, beszédfejlődésük harmoniku-
sabban alakul. Több éven át tartó kutatás eredménye alapján 
azok a gyerekek, akiket hosszabb ideig szoptatott az édesany-
juk, jobb eredményeket értek el az intelligencia-teszteken.

Mindezek mellett a szoptatás, a legbensőségesebb kapcso-
latot alakítja ki anya és gyermeke között, a méhen belüli élet 

után, itt teljesedhet ki az életre szóló kötődés, a láthatatlan 
fonál, mely egy egész életen át megbonthatatlanul összeköti 
ezt a két embert. 

A szoptatás csodája soha többé nem tér vissza az anya és a 
gyermeke életében, ezért is javasolt a tartós szoptatás.

Sok szeretettel köszöntjük e nap alkalmából a szoptató 
kismamákat. 

Védőnők

Szoptatás 2020.

2020. augusztusi születések
Ótott-Kovács Adél an.: Mondovics Hajnalka
Illés Gergő  an.: Grósz Amarilla
Molnár Máté  an.: Brandschott Brigitta

Házasságot kötöttek:
Kovács Emese és Popány Ádám
Szekulics Henrietta és Eiler Máté Miklós
Báder Anett és Dudás Gábor  

Elhunytak:
Ürmös Jánosné Vészi Erzsébet élt: 56 évet
Végel Katalin   élt: 83 évet

Anyakönyvi események

FELHÍVÁS SÍROK 
LEJÁRATI 
IDEJÉVEL 

KAPCSOLATBAN!

Felhívjuk az érintett személyek fi -
gyelmét, hogy a Mélykút Alsó temető-

ben kiváltott sírok lejárati ideje 25 év. Sajnos sok sír bérleti díja 
lejár, illetve sok gondozatlan, elhanyagolt sírról nem is tudjuk 
ki a tulajdonosa. Ezért hirdetjük meg és hívjuk fel a fi gyelmet 
immár 3. éve a következő fontos tényre: A kiváltáskor kapott 
Igazolásban is olvasható. „A 25 év lejárta és 3 év türelmi idő 
után nem váltják újra, a sírhely eladható!”

Mivel az Önkormányzati Tájékoztatóban már 3. éve felhív-
juk az érintettek fi gyelmét így az újra nem váltott sírhelyeket 
2021. január 1-től bárki számára eladható.

Ezért kérünk mindenkit szíveskedjen egyeztetni a Plébánián 
hivatali időben!

Köszönettel: Bolvári János plébános

Déli Autósiskola
A Déli Autósiskola 2020. szeptember 1-től 

Mélykúton a Rákóczi út 5. szám alatti irodában várja 
a régi és a leendő tanulóit.

Ügyfélfogadás: szerdánként 17:00 - 18:00 óráig 
és szombatonként 13:00 - 14:00 óráig.

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
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A Kővirágok Társulat, „Oltári Hölgyek” című előadását láthat-
ta a közönség, szeptember 26-án este, a művelődési házban. 
A társulat bár Budapesten működik, de vezetője, Szoboszlai-
Végel Zsuzsa mélykúti származású, így mindig hatalmas sze-
retettel látogatnak el hozzánk.

Aki részt vett az előadáson, két óra felhőtlen szórakozásban 
részesült.

Köszönjük a szereplők: Székécs Noémi, Terbe Dóra, Szkáli 
Edina, Szoboszlai-Végel Zsuzsa, Czigány Zsófi, és a rendező: 
Szoboszlai-Végel Zsuzsa munkáját.

Jövőre is visszavárjuk Őket!
  -Hurton Zoltán-

Oltári Hölgyek, musical-komédia a Művelődési Házban

Bemer esetismertetés

61 éves nő, kb. 30 éve kezdődtek derékpanaszai, ami derék-
fájdalom és lábzsibbadás formájában jelentkeztek, továbbá forgó 
jellegű szédülés is színesítette a képet. Ezen panaszok pár kilo-
grammos bevásárlási szatyor cipelésekor fokozódtak. Ezzel egy 
időben fáradékonyság, kisebb emelkedő megtétele esetén korai 
kifáradás jelentkezett, ami miatt többször meg kellett állnia séta 
közben.

Számtalan kivizsgálás történt a szédüléssel kapcsolatban, 
azonban konkrét okot egy sem igazolt. Derék panaszai hátterében 
a lumbalis V-ös csigolyán 5mm-es Spondylolisthesist (csigolyael-
csúszás) diagnosztizáltak. Sebészeti megoldás ebben az esetben 
azonban még nem jön szóba. Ez a mindennapi tevékenységében 

jelentősen hátráltatta. Évek során sok gyógyszeres próbálkozás, 
módszer kipróbálása történt, ami minimálisan enyhítette ugyan a 
tüneteket, de megoldást nem jelentett.

2019.01.10-én lett lehetősége a Bemer készüléket kipróbálni 
és naponta használni. Mivel sikerült bérelni készüléket, így a napi 
2x8 perces kezeléseket használta. Az áttörés nem gyorsan jelent-
kezett, mivel régóta meglévő panaszokról volt szó. Körülbelül a 
10. napon került felismerésre, hogy az alvás pihentetőbbé vált. 
A mozgásszervi panaszainak javulása kb. 4 hét használat után 
tudatosodott. Mozgása gördülékenyebbé vált, lábzsibbadása és a 
fájdalom napról napra csökkent.

3 hónap elteltével energikusabbá, kitartóbbá vált. Szédülése 
már fronthatásra sem jelentkezik. Fájdalma hosszabb munka-
végzés, tevékenykedés után sokkal enyhébben jelentkeztek és a 
fájdalomcsillapítók használata is jelentősen csökkent. Azóta saját 
készülékét használja. Állapota tovább javult, gyógyszert csak el-
vétve kell bevennie.

Dr. Méhes Zoltán
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VISSZA A PÁLYÁRA Magyar Állás Nap BACK ON TRACK Hungarian Job Day
Elvesztette munkáját? Vagy kész váltani? Mit szólna ahhoz, hogy VISSZA A PÁLYÁRA?

Találja meg következő munkahelyét online a VISSZA A PÁLYÁRA Magyar Állás Napon 2020. október 8-án 10:00 és 16:00 óra 
között.

Online toborzási eseményünkkel a magyar és az EU/EGT polgárokat kívánjuk összekapcsolni állásokkal és olyan magyar vál-
lalatokkal, amelyek képzett munkatársakat és motivált tehetségeket keresnek.

Nyitott pozíciókat fog találni a következő ágazatokból:

IT, kommunikáció, technológia,
pénzügyi szolgáltatások, üzleti adminisztráció,
Mérnöki helyek, autóipar, termelés,
Shared Service szolgáltatók, ügyfélszolgálatok,
Egészség & biotechnológia,
Hotel, turizmus, vendéglátás,
Kereskedelem & szállítás.

Álláskeresőként Magyarországon vagy más EU/EGT országokban tartózkodik?

Regisztráljon a toborzási eseményünkre és találja meg új foglalkoztatási lehetőségeit és boldogságát az EURES-sel! Lépjen 
kapcsolatba szabad pozíciókat kínáló munkaadókkal. Jelentkezzen szabadon megpályázható álláslehetőségekre, amelyek 
illeszkednek a tudásához, majd ne felejtsen el részt venni az eseményen.

Legyen biztonságban és virágzásban, díjmentesen, saját otthonában.

Munkaadóként magyarországi vállalatot képvisel?

Ön is visszatérhet a pályára az EURES-sel! Regisztráljon és töltse fel céges információit. Ossza meg állásajánlatait és 
találkozzon a legjobban Önökhöz illő jelöltekkel – nagyon egyszerűen bármiféle költség nélkül. Számíthat ehhez még a teljes 
támogatásunkra, igényeikhez igazított útmutatásunkra a toborzás, előválogatás, foglalkoztatási információk és minden kapcso-
lódó munkaerő-mobilitási kérdésben.

Az EURES-hálózat mindig készen áll, hogy segítsen Önöknek. 
A részvétel mindenki számára ingyenes. Mint mindig.
Vésse fel a naptárba és térjen VISSZA A PÁLYÁRA! 
Regisztráljon még MA és álljon készen egy WOW-ra!

     www.europeanjobdays.eu
     eures.munka.hu eures.europa.eu
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