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Egyes országokban Húsvét ünnepén eléggé furcsa hagyo-
mányokat tartanak. Többek között hazánkban is, ahol hajdanán 
a locsolást nem parfümmel, hanem nagy vödör vízzel hajtották 
végre a férfiak...

Az egyik legfurcsább húsvéti szokás a nagyvilág számára 
– ami Magyarországon is hagyomány – a locsolás. Az egész 
világon mindössze három országban tartják, a Cseh Köztár-
saságban, Magyarországon és Szlovákiában. Húsvét má-
sodik napján a férfiak vízzel locsolják le a lányokat, ez mellett 
pedig szalagokkal díszített fűzfavesszővel „korbácsolják” őket. 
A verés természetesen szimbolikus, a hagyomány szerint sze-
rencsét, egészséget és szépséget hoz egész évre a lányok és 
asszonyok számára.

Spanyolországban Nagycsütörtökön tartják a hagyomá-
nyos „halál táncot”, mely egy igen érdekes felvonulás. A 
résztvevők jelmezbe öltöznek és félelmetes csontvázakként, 
dobozban viszik a hamut. A félelmetes, ijesztő táncra éjfélkor 
kerül sor, és hajnali három óráig tart.

Finn hagyomány, 
hogy a gyerekek 
beöltöznek fekete 
ruhákba, arcukat 
korommal kenik 
össze és seprűkkel 
a kézben mennek 
ki az utcára. Kicsit 
hasonlít ez a szo-
kás az amerikai 
Halloween-re. A ha-

A fertőzéseket kiváltó kórokozók, köztük a vírusok okozta fertő-
zések ellen védőoltásokkal lehet a leghatékonyabban védekezni. Ez 
igaz az új koronavírus (SARS-CoV-2) okozta fertőzésekre is.

Csak a hatóságok által engedélyezett oltóanyagokat alkalmaz-
zuk Magyarországon. 

Az olthatóságról, beleértve az alkalmazandó oltóanyagról, az 
oltóorvos dönt.

A védőoltások nem okozhatnak COVID-19-betegséget.
Az oltóanyagok aktív immunizálásra javallottak a SARS-CoV-2 

vírus által okozott COVID-19 fertőzés megelőzésére, melyek 18 
évesek és idősebb személyeknél alkalmazható.

A védőoltás beadása oltási terv alapján történik majd a kijelölt 
oltópontokon. 

A koronavírus elleni védettség kialakulásához általában két 
oltásra van szükség. A védőoltásokat az oltóanyagtól függően 21 
napos, vagy 28 napos különbséggel szükséges beadni. Az oltottak 
védelme csak a vakcina második adagját követően alakul ki, várha-
tóan 1-2 héten belül. Az oltóanyagokat nem lehet felcserélni, első 
és a második oltást ugyanazon oltóanyaggal kell elvégezni. Mint 
minden vakcinánál, előfordulhat, hogy az nem véd meg minden 
beoltott személyt.

Az oltóorvos az oltást megelőzően kérdőív segítségével ki-
kérdezi és fizikálisan megvizsgálja az oltandó személyt. Az oltás 
beadásáról, és az alkalmazandó oltóanyagról minden esetben az 
oltóorvos dönt.

Jelenleg a várandós nőknek, illetve a gyermekeknek, az oltás 
nem javasolt.

Felhívom a figyelmet, hogy a fogamzásképes nők második oltás 
után legalább 2 hónapig kerüljék a terhességet.

Azon személyek, akiknek kórtörténetében bármely oltóanyag-
gal, vagy gyógyszerrel kapcsolatos azonnali anafilaxiás reakció 
szerepel, nem kaphatják meg a védőoltást. A vakcina második 
adagját nem szabad beadni azoknak sem, akik anafilaxiás reakciót 
mutattak az első oltás alkalmazása során.

Bármelyik védőoltás után jelentkezhet oltási reakció. A lehet-
séges oltási reakciókra az oltóorvos fogja felhívni a figyelmet. 
Ezek azonban átmeneti reakciók, melyek szövődmények nélkül 
megszűnnek. A leggyakoribbak: fájdalom a beadás helyén, fejfájás, 
hidegrázás, fáradtság, izomfájdalom, láz, injekció beadási helyén 
jelentkező duzzanat. Nagyon ritkán előfordulhat: megnagyobbo-
dott nyirokcsomók (hónalji nyirokcsomó duzzanata, érzékenysége), 
rossz közérzet, végtagfájdalom, álmatlanság, viszketés az injekció 
beadási helyén.

A felsorolt reakciók enyhítésére fájdalomcsillapító és / vagy 
lázcsillapító gyógyszerekkel (pl. Paracetamolt tartalmazó termé-
kekkel) tüneti kezelés alkalmazható. 

Az esetleges oltási reakciót a Nemzeti Népegészségügyi Köz-
pontnak vagy az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egész-
ségügyi Intézetnél lehet majd jelezni. https://www.ogyei.gov.hu/
gyogyszer_mellekhatas

Az oltás ingyenes és önkéntes.
Dr. Méhes Zoltán

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ A COVID-19 ELLENI VAKCINÁKRÓL

Húsvéti hagyományok a nagyvilágból
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gyomány szerint ezzel az álruhával elkergetik a környékről a 
boszorkányokat nagypénteken és húsvét vasárnapján.

Lengyelországban, ha a ház ura részt vesz a hagyomá-
nyos húsvéti kenyér elkészítésében és a bajusza megszürkül, a 
kenyértészta pedig nem fog megkelni. Így a szerencsés háziúr 
megmenekül a háztartási feladatoktól – ezt a lengyel férfiak 
előszeretettel és rendszeresen be is tartják.

Franciaország-
ban, Haux város-
ában több mint 
4500 tojásból ké-
szítenek egy óriási 
rántottát és 1000 
embert tudnak ven-
dégül látni ebédre, a 
város főterén. Érde-
kes, de mindenkép-
pen hasznos szokás 

ez, szinte mindenki éhgyomorral látogatja ezt a rendezvényt.

Svájcban olyan 
szokás van, hogy 
a szökőkutakat fel-
öltöztetik húsvéti 
díszbe, papírsza-
lagokkal, virágok-
kal és festett to-
jásokkal. A hagyo-
mány szerint ezzel 
a szokással a vizet 
ünneplik, valamint 
annak fontosságát, hogy az Alpok száraz területei is jó vízellá-
tásban lehessenek egész évben.

Németország-
ban az a hagyo-
mány, hogy hús-
véti tüzet raknak 
a télről megma-
radt karácsony-
fákból. A tűz a 
szépség, nap-
sütés és győze-
lem jele, amikor 
a meleg tavasz 

átveszi a hideg tél helyét – régen hasznos is volt, eltűntek a 
kidobált karácsonyfák.

Lettországban hagyományos húsvéti szokás az a játék, 
melyet gyerekek játsza-
nak, mégpedig tojással. 
A játékosok keményre fő-
zött színes tojásokat fűz-
nek zsinegre és összekoc-
cintják. Akinek a tojása 
keményebb, az nyeri meg 
a versenyt – a vesztes 
pedig szedegetheti az 
összetört tojás darabkáit.

Az amerikaiaknak köszönhetően mára a húsvéti nyuszi 
vált a húsvét egyik legnagyobb jelképévé. Ezt a maradandó 
hagyományt, jelképet nekik, az amerikaiaknak köszönhetjük. 
Ausztráliában is létezik egy „őslakó” erszényes, akit elősze-
retettel emlegetnek, mint húsvéti állatka, ő nem más, mint a 
bilby. Az ausztrálok nem kedvelik a nyulat, mert pusztító rág-
csálónak tartják.

Nagy-Britanniában egy valóban szokatlan hagyomány 
él. A Hungerford-ban tartott Hocktide fesztiválon egy rendőr 
belefúj a kürtjébe, amivel Hocktide minden lakosát a városház-
ára hívja. Itt kiválasz-
tanak két embert, aki 
felvonul az utcákon és 
a nőktől narancs el-
lenében csókokat kér. 
Kíváncsiak lennénk, 
hogy mi alapján vá-
lasztják ki a férfiakat!

Forrás: http://
boutiquehungaricum.

com/

2021. januári születések:
Hidvégi Raul Manuel  anyja neve: Hidvégi Alexandra
Ledenyák Léna  anyja neve: Hidasi Eszter Dóra

2021. februári születések:
Plósz Barbara   anyja neve: Arlett Barbara
Szerencsés Nimród  anyja neve: Tumbász Erika
Hodoniczki Nolen  anyja neve: Csallóközi Nikolett

Házasságot kötöttek:
Lakatos Bernadett és Csorba Csaba
Jenei Julianna és Kubina Ákos
Knapp Csilla és Balog Bence

Elhunytak: 
Bánoczki Istvánné Papp Franciska élt: 81 évet
Görhöny Kálmánné Vörös Erzsébet élt: 67 évet
Szécsi György    élt: 72 évet
Rapavi Kázmér Joákim   élt: 86 évet
Mikó Menyhértné Pataki Erzsébet élt: 82 évet
Subák Mátyásné Kiss Anna  élt: 81 évet
Pulya Istvánné Bodrics Margit Anna élt: 75 évet
Lázár Szilveszter   élt: 77 évet
Kovács Anna    élt: 90 évet

Anyakönyvi események
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Azért mert szerettek, jöttem a világra. 
S lettem új fény, csillag, szülők boldogsága. 

Szeressetek engem igaz szeretettel! 
A kincsetek vagyok, pici kincs, de Ember!”

Donkó László

1993. óta ün-
neplik a magzat-
gyermek napját 
március 25-én. 
Az idei évben saj-
nos a járványügyi 

helyzetre tekintettel az ünnepséget nem tud-
juk megtartani. E világnapon a növekvő élet 
csodáját és a várandósságot, a kialakuló és 
formálódó családot, a növekvő életet ün-
nepeljük.

A magzatgyermek napjának dátuma meg-
egyezik a keresztény Gyümölcsoltó Boldogasz-
szony ünnepével, ugyanis erre a napra teszik 

Jézus Krisztus fogantatását. A várandósság 
egy csoda: Az, ahogy a nők teste átalakul és 
40 héten át fejlődik bennük egy új élet.

A magzati élet attól függetlenül, hogy a 
méhben zajlik, ugyanúgy teljes értékű, melyet 
meg kell becsülnünk. Életünk a fogantatással 
kezdődik, a szerelem csodálatos gyümölcse, 
mely az anya méhében terem, két sejt ta-
lálkozásából fejlődik ki. A fogantatással nem 
általában egy ember keletkezik, hanem egy 
új, egyedülálló és soha meg nem ismételhető 
emberi Élet jön létre. Az anyaméhben eltöltött 
idő meghatározó szerepet játszik születé-
sünk utáni életünkben is. A magzat érzékeli 
mindazt, ami az édesanyjával történik, hall 
bennünket, fényt érzékel, érzelmi változása-
inkra reagál. 

Ez alkalomból köszöntünk minden kedves 
várandóst és anyát. 

Mélykúti védőnők

Ezzel a verssel egy olyan Édes-
anyáról emlékezünk meg, aki 
nemcsak családanyaként, ha-
nem óvónőként is melengette 
gyermeki szívünket, lelkünket.
Ő rakta csodás, odaadó sze-
retettel sorban tarisznyánkba 
a kincseket: a beszédnek, édes 
anyanyelvünknek szépséges kin-
csét, parányi játékokkal vezetett 
be a számolás művészetébe, és 
mindent, amiből megformáló-
dott egy ember vagyis rövideb-
ben: te!

Az otthon féltve őrzött melegéből kisírt szemű lányok és fiúk 
lépték át az óvoda küszöbét, s pár év alatt a sírdogáló gyer-
mekpalántákból iskolaérett ügyes, figyelmes nebulók lettek. 
Számos anyaszívet melengető meglepetés született a közös, 
együtt töltött évek alatt.
Ebben a rohanó és megváltozott világban figyeljünk oda szü-
leinkre, szeressük és támogassuk Őket, ahogy Ők is figyeltek 
ránk és óvtak minket miden rossztól az évek során.

Sík Sándor: Elmegyek, elmegyek...

Elmegyek, elmegyek, hosszú útra megyek,
Nem atyafiságom varjak és verebek,

Nyugtalan fecskének vagyok én testvére.
Udvarlom a holdat estérül estére,

De csak fogyatkozik, haloványul egyre,
Csillagevő ködök kúsznak a hegyekre,

Szeptemberi könnyek ülnek a haraszton,
Marasztom a nyarat, hasztalan marasztom.

Marasztom a csendet, kérlelem a békét:
Várja meg legalább az imádság végét.

Nincsen maradásom, megyek immár úgyis,
Nagy fekete felhő fenyeget is, húz is.

Ne sivalkodj gőzös, megyek, immár, megyek,
Hosszú út porából köpönyeget veszek,

Hosszú út porából, masina gőzéből.
Rőzse lesz az ágból, korom a rőzséből.

Hát a mezők méze, a mézarany emlék,
Illatos kasomban ami felgyülemlék,

Keserédes nélkül kitart -e az újig?
Bújdosik a bús hold, erdő mögé bújik.

Bújdosik a bús szél az ég erdejében,
Csillagokat fürdet a felhők tejében.

Fürdess meg engem is, nyughatatlan társam,
Felhő-fehérségben, csillagragyogásban.

Fújd el, jó szél, fújd el, hosszú útnak porát,
Hadd nézzem amott is az egek sátorát,

Ne a fogyó holdat, ne bukó napot,
Csak a sarkcsillagot, csak a sarkcsillagot!

Zadravecz Mihályné

Magzatgyermeknapi köszöntés

Mikó Menyhértné emkékére

A nagyböjti 
gyűjtés eredménye 
500 kg tartós élel-
miszer.

Köszönetünket 
fejezzük ki mind-
azon személyek-
nek, akik adomá-

nyaikkal segítették a mélykúti 
rászoruló embereket.

Külön köszönet Weisz István 
úrnak, aki a Szuper Csemege 
Kft adományaként 250 kg tartós 
élelmiszerrel járult hozzá gyűjté-
si programunk sikeréhez.

Az 50 adomány csomagot 
húsvét előtt adjuk át kiszállí-
tással.

Rasztik Tibor csoportvezető

Karitász hírek
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Tájékoztatjuk a város lakosait, hogy 
a Húsvéti Ünnepek elmúltával Mély-
kút Város Önkormányzat GAMESZ díj-
mentesen ágdarálást végez a település 
utcáin.

A közterületen elhelyezett gallyakat 
ledaráljuk, a keletkezett mulcsot elszál-
lítjuk és az arra alkalmas fűtőberende-
zésekben a városunk közintézményeiben 
a fűtési időszakban felhasználjuk.

A kihelyezés időszaka 2021. ápri-
lis 6.-tól 2021. április 12.-ig tart. 
A munkálatokat ez után kezdjük meg, 

azonban az ágaprító gép elhaladtával 
kipakolt gallyakat nem áll módunkban 
ledarálni.

A gallyakat ettől eltérő időpontban 
természetesen továbbra is ki lehet szál-
lítani a 6449 Mélykút, Széchenyi utca 
69. szám alatti önkormányzati ingatlan-
hoz, ahol városunk a mulcsnak felhasz-
nálható zöldhulladékot kezeli.

Továbbá kérjük Önöket, hogy csak fás 
szárú növények maradványait helyezzék 
ki, mivel a lágyszárú növények eltö-
míthetik a zúzógépet – ezek darálása 
nem lehetséges. Valamint kérjük, hogy 
kerüljék az oda nem illő anyagokkal 

szennyezett (pl.: drót, vas vagy beton-
karó) gallyak kihelyezését, ezek szintén 
tönkre tehetik a zúzógépet, ezért az 
ilyen ágakat a helyszínen hagyjuk, ilyen 
esetekben a kihelyezőnek kell gondos-
kodnia annak eltakarításáról.

Kérjük Önöket, hogy a gallyak kihelye-
zésénél ügyeljenek arra, hogy a forgal-
mat ne akadályozzák.

Egyéb hulladék kezelése a vaskúti 
székhelyű NHK NP Kft feladata, ezért 
annak elhelyezéséről velük kell egyez-
tetni, az ügyfélszolgálat telefonszáma  
+36 79 524 821.

Mélykút Város Önkormányzata Gamesz

Tájékoztató a 
lomtalanítás és a 

biológiailag lebomló 
hulladék 

gyűjtési rendjéről 
Az FBH-NP Nonprofit KFT továbbra 

is évente 2 alkalommal – az ingat-
lantulajdonossal egyedileg előre egyez-
tetett időpontban, annak megrendelését 
követően – a háztartásban keletkezett 
lom (feleslegessé vált használati tár-
gyakat, eszközöket, bútorokat) háztól 
történő elszállítását biztosítja. Ezál-
tal minden településen élő lakos maga 
választhatja meg a számára legmegfele-
lőbb időpontot.

Az egyeztetés folyamán szükség lesz 
az ügyfél partnerazonosító számára, mely 
a számlán megtalálható. A lom elszál-
lításának feltétele, hogy az ügyfélnek 
díjhátraléka ne legyen!

A házhoz menő lomtalanítás 
+36/79/524-821 telefonszámon igé-
nyelhető.

A lomtalanítási igény leadáshoz válasz-
sza a 4-es menüpontot (Lomtalanítás), 
azt követően tárcsázza a felhasználási 
hely irányítószámát.

A lomtalanítás folyamata:
 az ügyfél a megadott telefonszámon 1) 
egyezteti adatait, és a kért elszállítá-
si időpontot az FBH-NP Nonprofit Kft. 
munkatársával. 
 az előre egyeztetett időpontban az 2) 
ügyfél kihelyezi az ingatlan elé a 
lomhulladékot.

 az FBH-NP Nonprofit Kft. szállító 3) 
járműve az egyeztetett napon elszál-
lítja azt.

Lomtalanítás keretében elszállítha-
tó hulladékok a korábban megszokot-
tak szerint Pl. feleslegessé vált használati 
tárgyak, eszközök, bútorok. A nagydarabos 
lom (pl. bútor) kivételével a kisebb mére-
tű anyagok a hatékonyabb elszállítás és 
szétszóródás megakadályozása érdekében 
kizárólag bezsákolva, kötegelve kerülnek 
elszállításra.

Nem tartoznak a lomtalanítás köré-
be, így nem kerülnek elszállításra:

gally, salak, trágya, szalma, egyéb nö- �
vényi és állati hulladék, építési, bontási 
hulladék, egyéb mezőgazdasági, ipari 
hulladék;
elektromos, elektronikai készülékek (pl.  �
TV-készülék, hűtőgép…);
veszélyes hulladékok, gumiabroncs; �
a hetente rendszeresen gyűjtött ház- �
tartási, valamint gazdálkodói-vállal-
kozói tevékenységből származó hul-
ladék.

Biológiai Lebomló Hulladékgyűjtés 
időpontja Április 1. (csütörtök) és Ápri-
lis 29. (csütörtök) 

melyet a vaskúti székhelyű, NHK NP 
Kft végzi díjmentesen a szokásos előírá-
sainak megfelelően, biológiailag lebomló 
emblémás zsákokban (levélfű, lányszárú 
növény) ill. maximum 70 cm hosszú 50 cm 
átmérőjű kötegekben: (faág, fanyesedék, 
gally) esetében

A biológiailag lebomló hulladék gyűjtés 
során az ingatlanoknál kertekben, udvarok-
ban, konyhában keletkező minden szerves 
anyagtartalmú hulladék elszállítása törté-
nik. A biológiailag lebomló hulladékot az 

ingatlan előtti közterületre szíveskedje-
nek kihelyezni a gyűjtési napon reggel 
7 óráig kérjük kihelyezni és az elszállítás 
időpontjáig az ingatlan előtt kint hagyni, oly 
módon, hogy azt a begyűjtést végző gép-
jármű meg tudja közelíteni és kézi erővel 
mozgatható legyen.

Kihelyezhető biológiailag lebomló 
hulladékok:

Kerti hulladék:
maximum 70 cm hosszú 50 cm át- �
mérőjű kötegekben: faág, fanyesedék, 
gally
műanyag zsákokban vágott fű, vágott  �
virág, falevél, lágyszárú növény, virág-
ágyi növények, kezeletlen kéregdara-
bok, egyéb apró zöldhulladék

 Udvari hulladék: fűrészpor, fafor-
gács, száraz szalma

Konyhai hulladék: zöldség- és gyü-
mölcsmaradványok, kávézacc, tealevelek, 
tojáshéj, egyéb növényi származékok, élel-
miszer-maradék

Kérjük, ne helyezzenek ki a biológi-
ailag lebomló hulladék gyűjtés során 
állati ürüléket vagy azzal szennyezett 
anyagot.

 Amennyiben a biológiailag lebomló hul-
ladékos zsák települési szilárd hulladékot 
is tartalmaz vagy nem a fent leírt módon 
került kihelyezésre, úgy a hulladék nem 
kerül a jelen gyűjtés keretében elszállítás-
ra, melynek tényéről az ingatlantulajdonos 
írásbeli tájékoztatást kap

A biológiailag lebomló hulladékok aprí-
tás és komposztálás után hasznosításra 
kerülnek. Az elkészült komposztot a Tisztelt 
Érdeklődők a Regionális Hulladéklerakók-
ban (Vaskút, Kiskunhalas, Felgyő) besze-
rezhetik.

Tisztelettel:
FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit Kft.

Felhívás
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Megjelent a védettségi igazolvány bevezetéséről szóló kormány-
rendelet.

A rendelet a Magyar Közlöny 21. számában olvasható, 
amely 2021. február 12-én jelent meg.

Ez alapján háromféle módon lehet igazolni a koronavírus elleni 
védettséget:

ha v• alaki megkapta a védőoltást (az állam hivatalból kipos-
tázza a kártyát), vagy
ha • igazoltan átesett a koronavírus-fertőzésen (az állam 
hivatalból kipostázza a kártyát), illetve
ha valaki vélhetően átesett a fertőzésen, de nem tudott róla vagy • 
nem készült róla teszt és utólag elvégzett ellenanyag-vizs-
gálat igazolja a fertőzésen való átesését is. Ebben az esetben a 
védettségi igazolványt elektronikus úton, vagy személyesen 
is lehet igényelni bármely kormányablakban.

Ha valaki megkapta a védőoltást, nem kell igényelnie az iga-
zolványt. Az állam hivatalból postázza az ingyenes kártyát, an-
nak kiállítást külön nem kell kérni. A védőoltást igazoló kártyának nincs 
érvényességi ideje. Az igazolvány a személyi adatok mellett tartalmaz-
za majd a védőoltás idejét, valamint típusát.

Ha valaki korábban igazoltan átesett a koronavírus-fertőzésen, ak-
kor a fertőzésből való felgyógyulás napja jelenti a védettség kezdetét. 
A felgyógyulás napja az az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási 
Térben (EESZT) nyilvántartott dátum, amikor negatív PCR-tesztje vagy 
antigén gyorstesztje lett miután korábban pozitív tesztje(i) volt(ak). 
Abban az esetben, ha valakinek csak a fertőzést igazoló pozitív tesztje 
van, de több teszt nem készült – mert pl. tünetmentes, enyhe tünetes 
volt és otthoni karanténban maradt – akkor a teszt utáni 10. nap a fel-
gyógyulás hivatalos napja. A védettségi igazolvány érvényessége 
az igazolt felgyógyulást követő 6 hónap. A kártya ebben az 
esetben is ingyenes, az állam hivatalból postázza, annak kiállí-
tást külön nem kell kérni.

Ha valaki vélhetően átesett a fertőzésen, de nem tudott róla vagy 
nem készült róla teszt, akkor igazolhatja a fertőzésen való átesé-
sét ellenanyag-vizsgálattal is. Ebben az esetben a vizsgálat 
önköltséges, de hatósági áras lesz, amelynek összege 11 000 
forint. Emellett ki kell fizetnie a védettségi igazolvány kiállí-
tásnak 3000 forintos összegét is. Ha az ellenanyag-vizsgálat 
igazolja, hogy korábban valóban fertőzött volt, akkor a védettségi 
igazolvány érvényessége 4 hónap. Ebben az esetben a védettsé-
gi igazolványt elektronikus úton (a fővárosi és megyei kormányhi-
vatal által rendszeresített elektronikus űrlapon), vagy személyesen is 
lehet igényelni bármely kormányablakban.

A védettséget az igazolványon túl applikációval is lehet iga-
zolni. Az applikáció az érintett azonosítását követően – az EESZT-ből 
szerzett adatok alapján – igazolja az érintett oltottságát. Az applikáció 
az oltott nevét, az érintett TAJ számát, az oltás idejét, a védőoltás 
típusát, a fertőzéssel szembeni védettség tényét vagy annak hiányát 
jeleníti meg.

A kártya személyazonosító igazolvány vagy útlevél felmu-
tatásával együtt érvényes, és az egyes adatok megjelölését angol 
nyelven is tartalmazza.

(kormany.hu)

Munkakör Iskolai végzettség Cég megnevezése Munkavégzés Munkabér

Húsfeldolgozó Általános iskola Hunent Zrt. Mélykút 180.000 – 200.000, -Ft

Könyvelői adminisztrátor Szakközépiskola, Gim-
názium, Technikum

Vertikális Kft. Jánoshalma 219.000, - Ft

Baromfigondozó Általános iskola Bács-Tak Kft. Császártöltés 210.000 – 250.000, - Ft

Általános irodai 
adminisztrátor

Szakközépiskola,
Gimnázium

Cereália-Mix Kft. Csávoly 219.000, -Ft

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: 2021. 03. 10.

A legfontosabb tudnivalók a védettségi igazolványról

Kérjük, amennyiben megteheti támo-
gassa adója 1 %-val a 

Nagycsaládosok Mélykúti 
Egyesületét!

adószám: 18369449-1-03

Köszönjük támogatásukat!
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A Könyvtár élete a zárás alatt

Kedves Olvasóink!

A 2020. november 11.-én kiadott 484/2020. (XI. 10.) 
korm. rendelete szerint a feloldásig országosan zárva marad-
nak a könyvtárak

Részletek a szabályozásokból:
A szabadidős létesítmények használata tilos, beleértve kü- �
lönösen a fitnesztermeket, fedett uszodákat, múzeumokat, 
könyvtárakat, mozikat, állatkerteket és korcsolyapályákat.

A muzeális intézményekről,  � a nyilvános könyvtári ellá-
tásról és a közművelődésről szóló törvény szerint a nyil-
vános könyvtári ellátást biztosító intézményekben – az 
ott foglalkoztatottak kivételével – tilos a tartózkodás.

A zárást kihasználva 2021. február 25-től könyvtárunk fel-
újítás és korszerűsítés alatt áll. A nyitást követően egy korsze-
rű, felhasználóbarát szolgáltató helyet szeretnénk biztosítani 
a lakosság számára. Felújításunk tervezett befejezése: 2021. 
május vége.

A felújítás és a pandémiás helyzet alatt személyes könyvtári 
szolgáltatásainkat szüneteltetjük!

Ez a következőket foglalja magában:
Könyvállományunk nem hozzáférhető, ezért  � a könyvköl-
csönzés jelenleg teljesen szünetel!

Egyesületi hírek
A Mozgáskorlátozottak Mélykúti Egyesületének tájékoztatója

Tisztelt Tagtársaink!

Lapzártáig nem volt tudomásunk ar-
ról, hogy a járványügyi helyzet mikortól 
teszi lehetővé programok szervezését. 

Azért tájékoztatást adunk a megvaló-
sítandó programokról:

Április 28. Egészségügyi szűrővizs- �
gálat
Május 30. Esélyegyenlőségi nap �
Június 27. Kóborló-nap Balástyára �
Szeptember 12. Őszi Kulturális nap �
Október 10-17. Hajdúszoboszlói  �

gyógyüdülés (Az Erzsébet pályáza-
tosok is ekkor használhatják fel a ta-
valyi maradvány utalványukat.)
December 12. Évzáró ünnepség �

A tavaly elmaradt és befizetett szín-
házi programok pótlásáról még nem 
tudunk időpontokat közölni.

Folyamatosan működik a telefonos 
sorstársi tanácsadás, minden csütörtö-
kön 14-16 óra között hívható a 30/582-
7815 mobilszámon. Sorstársi tanácsadó: 
Ledenyák Gyuláné

Irodai szolgálatunk sürgős esetben, a 
járványügyi szabályok betartása mellett 
április 6-tól, munkanapokon 8-12 óra 
között lesz elérhető.

Elérhetőségeink: 
Mozgáskorlátozottak Mélykúti 
Egyesülete
6449 Mélykút, Petőfi tér 17.
E-mail: mkmelykut@gmail.com
Telefon: 77/460-010; Mobil: 70/387-0512
Honlap: www.mmemelykut.hu; 
facebook.com/mmemelykut
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Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a János-
halma, Béke tér 1. szám alatti kormányablak a 
Kölcsey u. 12. szám alá költözik, ezért március 11. 
és március 29. között szünetel az ügyfélfogadás. Az 
ügyintézés március 30-án, kedden a Kölcsey utcá-
ban folytatódik.

A szünet ideje alatt kérelmeiket benyújthatják Baján, 
a Deák Ferenc utca 11-13. szám alatti kormányablakban, 
valamint – szintén a közeli ügyfélszolgálatok közül – Bács-
almáson (Gróf Teleki u. 4-8.) és Kiskunhalason (Szilády 
Áron u. 19.) is. Beadványaikat bizonyos ügytípusok eseté-
ben az érintett napokon elektronikusan, e-papíron keresztül 
is be tudják nyújtani. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a kormányablakokban csak 
időpontfoglalással lehet ügyeket intézni. Időpontot fog-
lalhat a 1818 kormányzati ügyfélvonalon, a Központi 
Időpontfoglaló internetes alkalmazásban és a https://
idopontfoglalo.kh.gov.hu oldalon keresztül.

További információ a Jánoshalmi Járási Hivatal alábbi 
telefonszámán kérhető: Jánoshalma, Kölcsey F. utca 12. 
Tel. 77/795-270 

Megértésüket és türelmüket köszönjük.

(Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)

Az álláskeresési segély azok-
nak a nyugdíjhoz közel álló állás-
keresőknek nyújt segítséget az 
életvitelükhöz, akik tartósan nem 
tudnak munkaviszonyt létesíteni. 

Nyugdíj előtti álláskeresési 
segély állapítható meg annak 
az álláskeresőnek, aki 

- a kérelem benyújtásának idő-
pontjában a rá irányadó öregségi 
nyugdíjkorhatár betöltéséhez leg-
feljebb öt év hiányzik, és legalább 
45 napon át álláskeresési jára-
dékban részesült, és 

- az álláskeresési járadék 
folyósítási időtartamát kimerí-
tette, vagy a folyósítási időtar-
tam kimerítését megelőzően az 
álláskeresési járadék folyósítását 
az állami foglalkoztatási szerv 
– kereső tevékenység miatt – 
megszüntette és az álláskereső 
álláskeresési járadékra ismétel-
ten nem szerzett jogosultságot, 
és 

- az álláskeresési járadék folyó-
sításának kimerítését, vagy az 
előzőekben részletezett megszű-
nést követően három éven belül 
betölti a megállapításhoz szüksé-
ges életkort, és 

- rendelkezik az öregségi teljes 
nyugdíjhoz szükséges legalább 
20 év szolgálati idővel, résznyug-
díj esetén 15 év szolgálati idővel, 
és 

- korhatár előtt ellátásban, 
szolgálati járandóságban, balett-
művészeti életjáradékban és 
átmeneti bányászjáradékban 
nem részesül. 

A nyugdíj előtti álláskeresési 
segély akkor állapítható meg, ha 
a fent leírt feltételek mindegyike 
teljesül. 

A feltételként előírt 45 nap 
álláskeresési járadékban való 
részvétel több időszakból is 
összetevődhet. 

A nyugdíj előtti álláskere-
sési segély mértéke a kére-
lem benyújtásának időpontjában 
hatályos kötelező legkisebb mun-
kabér 40 százaléka, 2021-ben 
bruttó 66.960 Ft. Az egy napra 
járó nyugdíj előtti álláskeresési 
segély összege a fentiek szerint 
meghatározott segélyalap har-
mincad része. 

A folyósítás időtartama: 
A nyugdíj előtti álláskeresési 

segély folyósításának kezdő nap-
ja az álláskeresési ellátás irán-
ti kérelem benyújtásának nap-
ja. A nyugdíj előtti álláskeresési 
segély addig folyósítható, amíg 
a jogosult öregségi nyugdíjra, 
megváltozott munkaképességű 
személyek ellátására nem szerez 
jogosultságot. 

Az ellátás időtartama alatt, 
teljes körűen érvényes a beteg-
biztosítás, és szolgálati időnek 
számít az öregségi nyugdíj szem-
pontjából. 

További információ a János-
halmi Járási Hivatal Foglal-
koztatási Osztályán kérhető: 

6440 Jánoshalma, Kölcsey 
F. utca 12. Tel. 77/795-015 

(Bács-Kiskun 
Megyei Kormányhivatal) 

Ügyfélfogadási szünet lesz a 
jánoshalmi kormányablakban

Nyugdíj előtti álláskeresési segély

A nyomtatás / szkennelés / fény- �
másolás/ faxolás / spirálozás a 
felújítás miatti áramkimaradások 
miatt akadályokba ütközhet
A telefonhívások / e-mail-ek �  fo-
gadása is nehézségekbe ütközik, 
ezért kérjük szíves türelmüket, pró-
bálunk minden levélre a lehető leg-
hamarabb válaszolni!

Köszönjük szíves megértésüket!

Aczélné Csorba Mariann
Geleta Brigitta
Könyvtárosok
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Pár nappal húsvét előtt jókora 
plakátot szegeztek ki a Kerekerdő 
közepén álló bikkfa törzsére:

FIGYELEM, FIGYELEM!
NAGY HÚSVÉTI 

TOJÁSFESTŐVERSENYT
RENDEZÜNK KEREKERDŐ
VALAMENNYI TAPSIFÜLES 

NYUSZIJA RÉSZÉRE.
A LEGSIKERÜLTEBB HÚSVÉTI 

TOJÁST
MALOMKERÉK-NAGYSÁGÚ 

KÁPOSZTAFEJJEL
JUTALMAZZA A 

VERSENYBIZOTTSÁG.
 
 Ejha! – álmélkodott Tapsi Lajkó, amikor elolvasta a plaká-

tot. – Hallod, Miska? – fordult a pajtásához. – A legsikerültebb 
tojást malomkerék-nagyságú káposztafejjel jutalmazzák!

- Hallom, hallom – bólogatott Makmak Miska.
- Nevezzünk be mi is a versenyre! – indítványozta Tapsi 

Lajkó.
- Hát nevezzünk!
- Az ám! De valami nagyszerű ötlet kéne!
- Úgy bizony!
- Hopp! – rikkantott fel ekkor Tapsi Lajkó. – Kitaláltam vala-

mit: fessünk virágokat a tojásokra!
- Virágokat?! – meresztett nagy szemeket Makmak Miska.
- Hát persze! Virágokat! Ez teljesen eredeti ötlet! – lelkende-

zett Tapsi Lajkó. – Virágos tojásokról még sosem hallottam.
- Én sem – ismerte be Makmak Miska.
- Fogjunk hát nyomban hozzá a festéshez!
- A legelső tojásra harmatos rózsaszálat pingálok! – jelen-

tette ki Tapsi Lajkó, mihelyt hazaértek és előszedték az ecsetet 
meg a festékesbögréket.

- - Jó! – egyezett bele Makmak Miska, és az ecsetet bemár-
totta a piros festékbe.

- Így ni! – mondta elégedetten Tapsi Lajkó, amikor elkészült 
a rózsával.

- Most még szárat festek neki – két levélkével! … Addsza a 
zöld festéket!

- Máris adom! – készségeskedett Makmak Miska, és a zöld-
festékes bögre után nyúlt. – Azazhogy mégsem … Sajnos, nincs 
zöld festékünk! Kifogyott! – motyogott szomorúan.

- Micsoda-a-a-a? Kifogyott a zöld festék?! – ijedt meg Tapsi 
Lajkó.

- Egy csepp sincs a bögrében!
- Akkor hogyan fessek szárat a rózsának? Nem mondanád 

meg?! – fortyant fel Tapsi Lajkó.
- Nem tudom – nyögte Makmak Miska.
- Telefonálnunk kell a festékgyárba, hogy küldjenek sürgősen 

zöld festéket … Irány a posta! – pattant fel Tapsi Lajkó.
- Halló! Tarkabarka Festékgyár?! – lihegett bele a kagylóba a 

futástól kifulladva.
- Igen! Itt a Tarkabarka Festékgyár beszél!
- Küldjenek kérem sürgősen egy bögre zöld festéket Tapsi 

Lajkó címére a Kerekerdőbe …
- Sajnos, egy szemernyi zöld festékünk sincs raktáron – hal-

latszott akkor a kagylóból. Egy jó tanáccsal azonban szolgálha-
tunk: keverjen a krrk-krk-katt festékhez krrrk-katt festéket, és 
olyan szép zöld színt nyer, hogy no!

- Halló! Halló! Ismételje meg, kérem, amit mondott, mert 
recsegett a készülék! – kiáltott bele Tapsi Lajkó izgatottan a 
kagylóba.

Akkor azonban nagyot kattant valami, és a telefon elnémult.
- Letette – dadogta Tapsi Lajkó kétségbeesve. – Csak annyit 

hallottam, hogy valamilyen festéket kell keverni valamilyen 
festékhez, és szép zöld színt nyerek.

- Akkor nincs más hátra, minthogy végigpróbáljuk valameny-
nyi festéket – csillant fel Makmak Miska szemecskéje.

- Mondasz valamit! – rikkantott fel erre Tapsi Lajkó. – Futás 
haza!

Otthon legelőször is piros festéket kevertek a sárgához, és 
narancsszínt kapta. Aztán kékkel elegyítették a pirosat, aztán 
lila színt nyertek. Majd a piros festékhez kevertek fehéret, és az 
eredmény rózsaszín lett. Végül a fehérrel és a feketével próbál-
koztak, zöld helyett azonban hamuszürkét kaptak.

Már egészen elszontyolodtak, amikor Makmak Miskának 
mentőötlete támadt.

- Te Lajkó! – kiáltott fel izgatottan. – A sárgához még nem 
kevertünk kék festéket!

- Az ám! – kapott a fejéhez Tapsi Lajkó, és kék meg sárga 
festéket löttyintett hirtelen egy tálacskába, majd amikor az 
ecsetjét végighúzta egy hófehér tojáson, nagyot ugrott örö-
mében:

-  Hurrá!!! Megvan a zöld festék! – és nyomban nekilátott, 
hogy megfesse a piros rózsa hiányzó szárát és levélkéit.

De pingált még a tojásokra másféle virágokat, kék nefelej-
cset, lila orgonaágat, és olyan gyönyörűre sikerült valamennyi, 
hogy cseppet sem csodálkoznék, ha a versenybizottság neki 
ítélné oda a malomkerék-nagyságú káposztafejet.

Bemer esetismertetés
54 éves nő, kb. 2 éve jelentkező kéz zsibbadás miatt kivizsgá-

lás kezdődött. A különböző vizsgálatok a kéz alagút szindrómáját 
(Carpal tunnel syndroma) diagnosztizálta. Gyógyszeres kezelések 
ideig-óráig voltak hatásosak. Végleges megoldást csak kézsebé-
szeti műtéttel lehet elérni.

Műtét megtörtént, mely jól sikerült zsibbadás, fájdalom eny-
hült. De nem várt szövődmény jelentkezett, a kéz teljes egé-
szében megduzzadt, fájdalmasan feszessé vált. Kéz ujjait nem 
tudta mozgatni bármilyen tárgy megfogása kivitelezhetetlen 
volt. Szteroidos terápia helyett elkezdtem alkalmazni a bemert 
a rendelőben az érintett kézen. Már az első kezelést követően 
kissé ráncossá vált a bőr, ami addig fényes, feszes volt. Másnap-
ra kissé lappadt a kéz. A további 4 hétben napról napra egyre 
látványosabban javult. A duzzanat a 4 kezelésre majdnem egé-
szében eltűnt, ízületi mozgások szépen javultak. A második hét 
végére enyhe fájdalom még jelentkezett, ha kissé megerőltette 
de már közel azonos módon használta a kezét, mint amit nem 
kellett műteni.

Kezelések befejezése óta panaszmentes, fájdalomcsillapítót 
nem kell szednie.

Dr. Méhes Zoltán

Mesesarok             Enyedy György: Tojásfestés  - bökkenőkkel
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Az Európai Év Fája verseny célja, hogy erősítse a fák és az 
emberek közötti kapcsolatot, és hogy felhívja a figyelmet kulturális 
és természeti értékeinkre. Más versenyektől eltérően itt nem a fák 
szépsége, mérete vagy kora fontos, hanem a történetük és kapcso-
latuk a helyi közösségekkel. A versenybe ugyanis olyan egyedeket 
lehet nevezni, melyek fontosak a körülöttük élők, a helyi közösség 
számára: találkozási pontot kínálnak vagy történetek kapcsolódnak 
hozzájuk – közölte a magyarországi Év Fája versenyeket 2010 óta 
szervező Ökotárs Alapítvány.

2021-ben tizennégy ország fái versenyeztek egymással az 
Európai Év Fája címért, összesen több mint 600 000 szavazatot 
gyűjtve a februárban zajló online szavazáson. 

A szavazatok a következőképpen alakultak:
1.  Lecina ezeréves magyaltölgye, SPANYOLORSZÁG – 104.264 

szavazat
2. Curinga platánfája, OLASZORSZÁG – 78.210 szavazat
3. Ősi platánfa, OROSZORSZÁG – 66.026 szavazat
4. Rossio platánfája PORTUGÁLIA – 37. 410 szavazat
5.  Szent Jan Nepomucen-i hárs LENGYELORSZÁG – 35. 422 

szavazat
6. Az ősi Anya fa HOLLANDIA – 34. 244 szavazat
7. Almafa Lidmans közelében CSEHORSZÁG - 32 .028 szavazat
8.  Júdásfa a mélykúti templomdombon MAGYARORSZÁG 

– 31. 867 szavazat
9.  La Pouplie, a nyárfácska FRANCIAORSZÁG – 31. 594 szava-

zat

10.  Medulin legidősebb lakosa - emlékeink csokoládéfája HOR-
VÁTORSZÁG 31. 283 szavazat

11. A túlélő fa EGYESÜLT KIRÁLYSÁG – 31. 197 szavazat
12. A négytörzsű túlélő BELGIUM – 30. 886 szavazat
13. A drnavai ősi tölgy SZLOVÁKIA – 30. 058 szavazat
14. Az öreg eperfa BULGÁRIA – 30. 055 SZAVAZAT

Az idei versenyen összesen 604 544 szavazatot gyűjtöttek a 
jelölt fák. A koronavírus-járvány következtében, az eredmények 
bejelentése idén 2021. március 17-én internetes csatornán történt: 
a díjátadásról készült felvétel megtekinthető a www.treeoftheyear.
org oldalon.

Magyarországot a mélykúti júdásfa képviselte, amely 2020, 
októberében 5091 szavazattal lett a hazai Év Fája cím birtokosa. 
Az európai versenyen 31 867 szavazattal a 8. helyet szerezte 
meg.

Könyvtár, mint intézmény nevében jelöltük az ÉV FÁJA 2020-as 
versenybe a mélykúti júdásfát. Nagy öröm volt számunkra, hogy 
jelölésünk után egy 10 főből álló zsűri beválasztotta a júdásfát a 
döntőbe. Ekkor indult el a településen egy olyan megmozdulás, 
amire mi sem számítottunk. Ez az összefogás, amellyel orszá-
gosan is példát mutattunk, nagy büszkeséggel tölt el bennünket. 
Köszönünk minden támogatást, minden szavazatot, büszkék lehe-
tünk a mi kis városunkra, Mélykútra, és a júdásfára, mely öregbíti 
településünk hírnevét.

Aczélné Csorba Mariann
Geleta Brigitta

NYOLCADIK HELYEN VÉGZETT A MÉLYKÚTI JÚDÁSFA AZ EURÓPAI ÉV FÁJA VERSENYEN


