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Idén hetedik alkalommal szervezték meg szeptember 17-
18-án Jánoshalmán a szüreti fesztivált. Mélykútról a Gaz-
dasági Műszaki Ellátó Szolgálat (GAMESZ) munkatársai, és 
helyi kézművesek képviseltették magukat kézműves, és köz-
foglalkoztatásban előállított termékekkel. A fesztivál színes 
programokat kínált az érdeklődőknek: szüreti ételek kóstolója, 
színpadi attrakciók, kiállítások és különféle játékok várták a 
vendégeket. 

Mélykútiak a jánoshalmi szüreti fesztiválon

„A szoptatás nem csupán egy táplá-
lási mód a sok közül, hanem kapcsolat, 
vigasz, személyre szabott immunoló-
giai védelem is egyszerre.”

Az Egészségügyi Világszervezet 
(WHO) 1992-ben augusztus elsejét 
az Anyatej Világnapjává, augusztus 
első hetét pedig a Szoptatás Világhe-
tévé nyilvánította. A világnap cél-
ja, hogy felhívja a figyelmet az 

anyatej fontosságára, valamint arra, hogy a szoptatás 
nem csupán a gyermek táplálása, hanem az anya és a 
gyermek későbbi személyes kapcsolatában is döntő je-
lentőségű. 

Az emberi élet során a legnagyobb ütemű fejlődés a csecsemő-
korban 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 megkez-
dett, és az első hat hónapban kizárólagosan tartó szoptatás. 

Az egészséges, megfelelően táplálkozó édesanya teje kitűnő 
minőségű, könnyen emészthető. A kismama tejelválasztása meny-
nyiségében és minőségében is a csecsemő igényeihez igazodik, 
aki ebből adódóan a minden szempontból a számára legtökélete-
sebb tápanyaghoz jut. Az anyatej olyan arányban tartalmazza a 
megfelelő fehérjéket, szénhidrátot, zsírt, ásványi anyagokat, vita-
minokat és nyomelemeket, melyre éppen abban az életciklusban 
a gyermeknek szüksége van. Nincs túl híg, vagy túl sűrű anyatej. 

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. Az anyatej mennyisége elég, 
ha a kisbaba megfelelően fejlődik, élénk, érdeklődő, arcszíne ró-
zsás, nyugodtan alszik. A tartósan szoptatott csecsemők arcizom-
zata fejlettebb, fogzásuk könnyedebb, beszédfejlődésük harmoni-
kusabban alakul. Több éven át tartó kutatás eredménye alapján 
azok a gyerekek, akiket hosszabb ideig szoptatott az édesanyjuk, 
jobb eredményeket értek el az intelligencia-teszteken.

Az anyatej azonban nem csak táplálék. Védőanyagokat tar-
talmaz, amelyeknek köszönhetően a kicsik nehezebben kapnak 
el bélfertőzést, légúti megbetegedést vagy egyéb fertőzéseket. 
A fertőzés az anyatejjel táplált csecsemők esetében rendszerint 
enyhébb lefolyású.

Mindezek mellett a szoptatás, a legbensőségesebb kapcsolatot 
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.

Védőnői szolgálatunk 2021. szeptember 10. napján tartott 
Anyatejes táplálás rendezvényt az Egészségházban. Sok szeretettel 
köszöntjük e nap alkalmából a szoptató kismamákat. 

Védőnők

Anyatej Világnapja
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Mélykút Város Önkormányzat
SAJTÓKÖZLEMÉNY
TOP- 3.1.1.-16-BK1-2017-00008 azonosítószámú projekt
Buszmegálló áthelyezése Mélykút központjában

2021. szeptember 30. 

Projekt azonosító: TOP- 3.1.1.-16-BK1-2017-00008
Projekt helyszínei: Mélykút, 6449 705., 621/2., 621/3 hrsz-ú ingatlanok 
A projekt kezdete: 2018. január 1. 
A projekt fizikai befejezésének napja: 2021.09.30.
A projekt összköltsége: támogatás összege: 68 581 166 Ft.

A Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Progra-
mok Irányító Hatóság, mint Támogató pozitívan értékelte, Mélykút Város 
Önkormányzat, mint kedvezményezett által benyújtott pályázatát, amely-
nek célja a Buszmegálló áthelyezése Mélykút központjában.

A sikeres projekt a Terület és Településfejlesztési operatív Program (Továb-
biakban TOP) keretén belül 
TOP – 3.1.1.-16 Fenntartható települési közlekedésfejlesztés tárgyú felhí-
vás keretében valósul meg. 
A Buszmegálló áthelyezése Mélykút központjában című és TOP- 3.1.1.-16-
BK1-2017-00008
azonosítószámú projekt elszámolható költségei az Európai Regionális 
Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetésből vissza nem térítendő 
támogatás formájában kerül finanszírozásra. 

A projekt műszaki tartalma szerint létrejött 1db buszmegálló pár a 
korábbi buszmegállók áthelyezésével és új buszforduló kialakításával, 
valamint kialakításra került 17 db új parkoló a buszmegállók mellett.

A buszforduló és a parkolók közös ingatlanokon - 705. hrsz és a 621/2, 
és 621/3 hrsz-ú - kerültek kialakításra közös személygépkocsi-gyalo-
gos forgalmú térként. 
A buszmegállókhoz kapcsolódó peronok épültek a biztonságos és 
könnyebb le- és fölszállás érdekében. Az ingatlanon található vil-
lanyoszlop a műszaki leírás szerint ki kellett kerüljön a kialakítandó 
térből a biztonságos közlekedés kialakítása érdekében. A villanyoszlop 
áthelyezésre került költséghatékonyság miatt a föld alatti elvezetés 
helyett.

A buszmegálló és a körülötte kialakítandó 17 db parkoló, valamint 
az utasszám várható megnövekedése indukálta azt a döntést, hogy 
a csak kényelmi funkciókat kiszolgáló váróépület helyett a teret sze-
gélyező Kossuth utcában található csapadékvíz elvezető árok lefedé-
sével az útpadka kiszélesítésre kerüljön leállósáv kialakításával, ezzel 
is segítve a gyalogosok és a személygépkocsik biztonságos közleke-
dését.. A buszváró épület megépítése sem marad el az önkormányzat 
tervei szerint, a buszmegálló fejlesztésének II. ütemeként az is meg 
fog valósulni a közeljövőben.

2021. július hónapi születések:
Iván Luca  an: Piller Klaudia
Virág Mirabella Maja an.: Berta Karolina
Ürmös Kamilla   an.: Ürmös Beáta

2021. augusztus hónapi születések:
Illés Mira Rubina  an.: Illés Klaudia
Lingurar Noel Efraim an: Jakab Katalin
Vörös Petra  an: Börcsök Tímea
Virágh Miron                   an.: Kun-Szabó Loretta
Pipicz Máté                     an.: Szalai Szimonetta
Jegyugya Kristóf Gábor    an.: Vörös Nikolett

2021. szeptember hónapi születések:
Burai Laurent Liem an.: Bácskai Ivett
Rebenszki Mihály  an.: Vörös Rita
Orsós Lilla  an.: Orsós Krisztina

Házasságot kötöttek:
Nagy Andor és Váradi Éva
Szabó Róbert és Mikó Brigitta
Kiss Norbert és Molnár Melinda Irma
Kravcsenko Viktor és Kiss Bernadett
Horváth Zsolt és Murányi Tímea
Sipos Dániel és Horváth Ildikó
Lázár Zoltán és Kiss Annamária
Dózsai Zoltán és Vörös Viktória
Kovács Árpád és Vörös Beáta
Gáspár Martin és Horváth Adrienn
Berkó Roland és Burszki Vivien
Kornóczi János és Illés Dorottya
Sziráczki István és Rostás Brigitta

Elhunytak: 
Halász Zoltán   élt: 46 évet 
Lasancz Ferenc   élt: 79 évet
Lasancz Ferencné Bálint Julianna élt: 74 évet
Körtés Julianna született 
   Molnár Julianna  élt: 84 évet
Szabó Sándor József   élt: 56 évet
Sere Andrásné 
   Novok-Rostás Mária  élt: 99 évet
Tumbász Mihály   élt: 89 évet
Magyar József   élt: 81 évet
Deák György Jánosné 
   Lengyel Mária   élt: 78 évet
Kövesdi István Antalné 
   Rapavi Mária   élt: 81 évet
Weis Mártonné 
   Bergmann Gizella Klára  élt: 85 évet
Varga Lajosné Kristóf Katalin élt: 76 évet
Hovány Istvánné 
   Szöllösi Mária Terézia  élt: 75 évet
Dr. Lotz Gábor László  élt: 88 évet

Anyakönyvi események
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Tüzelő- és fűtőberendezések biztonságos használata

Miért jó a gyermeknek?
- meghitt időtöltés édesanyával
- érdekes, fejlesztő játékok és tevékenységek kipróbálása
- kortársakkal való ismerkedés
- egészséges tízórai
- megkönnyíti az óvodai beilleszkedést
- napirend biztonsága

Fűtési technológiától függetlenül komoly 
veszélyt jelenthet, ha a készüléket nem 
rendeltetésszerűen használjuk, ha szabály-
talan a kivitelezés, illetve ha elmulasztjuk a 
műszaki felülvizsgálatot vagy ellenőrzést. A 
nem rendeltetésszerű használat következ-
tében jelentős anyagi kárral és esetenként 
súlyos sérülésekkel járó tűzesetek alakul-
hatnak ki, sőt, robbanás is előfordulhat. 

Nagyobb eséllyel rakódik le káros anyag 
az olyan égéstermék-elvezető rendszerben, 
amelyben hulladékot vagy más, nem elő-
írás szerinti tüzelőanyagot égetnek, az így 
elzáródott kéményből pedig a káros anya-
gok áramolhatnak vissza. Ezek a veszély-
források a megfelelő használattal teljesen 
kiküszöbölhetőek.

A műszaki felülvizsgálat és ellenőrzés 
fontos feltétele a fűtési rendszer biztonsá-
gos működtetésének, hiszen időben kiderül, 
ha valamilyen karbantartási vagy javítási 
munkára van szükség. Ezt a munkát is min-
den esetben bízzuk szakemberre. 

A tűzre dobott háztartási hulladék azon 
túl, hogy nagy mértékben szennyezi a kör-
nyezetet és károsítja az egészséget, köny-
nyen életveszélyes állapotokat idézhetnek 
elő otthonunkban. Környezetünk védelme, 
egészségünk megóvása és a biztonságos 
fűtés érdekében kiemelkedő jelentőségű, 
hogy csak a tüzelőberendezésünkhöz hasz-
nálható tüzelőanyagokkal fűtsünk, a kémé-
nyeket pedig szakemberrel ellenőriztessük 
és tisztíttassuk. A nem megfelelő tüzelő-
anyag-választás és a kéménykarbantartás 
hiánya miatt megnőtt a szilárdtüzelésű 
fűtőberendezésekkel felszerelt lakóingat-
lanokban keletkezett kéménytüzek száma. 

Feltehetően a fűtési költségek csökken-
tése érdekében sokan otthon égetik el 
a háztartásban felgyülemlett hulladékot. 
Fontos hangsúlyozni, hogy szilárdtüzelésű 
fűtőberendezésben kizárólag papírhulladék 
és veszélyesnek nem minősülő, kezeletlen, 
száraz fahulladék égethető el. A tüzelőbe-
rendezések használatát kormányrendelet 
szabályozza, az abban leírtak megsértőivel 
szemben a környezetvédelmi hatóság eljá-
rást indíthat és bírságot szabhat ki, hiszen 
például a háztartási hulladékok otthoni 
fűtőberendezésben való elégetése során 
mérgező anyagok szabadulhatnak fel, illet-
ve olyan kémiai reakciók indulhatnak be, 
amelyek új, mérgező vegyületeket hoz-
hatnak létre. Ezek pedig a levegőbe kerül-
ve a környező talajba, a növényzetbe és 
az élővizekbe is beépülhetnek. A mérgező 
anyagok az emberi szervezetben különféle 
megbetegedéseket okozhatnak, elősegít-
hetik például a rosszindulatú daganatok 
kialakulását is. 

A tüzelő- és a fűtőberendezés, az égés-
termék-elvezető, valamint a környezetében 
levő éghető anyag között olyan távolságot 
kell megtartani, hogy az ne jelenthessen az 
éghető anyagra gyújtási veszélyt. A tüzelő-
berendezés füstcsöve legyen fémbilinccsel 
a falhoz rögzítve, ne tudjon szétcsúszni, 
kiesni a helyéről.

A tüzelőanyaggal üzemelő fűtőberen-
dezés használatakor győződjön meg arról, 
hogy a szellőzés megfelelő, így megelőz-
hető a szén-monoxid-mérgezés.

Éghető padozatú vagy padlóburkola-
tú helyiségben a szilárd tüzelőanyaggal 
üzemeltetett tüzelőberendezés ajtaja elé 

olyan, fémből készült parázsfelfogót kell 
elhelyezni, amely biztosítja, hogy a kihulló 
vagy kipattanó parázs (szikra) ne juthasson 
az éghető padozatra, és az a tüzelőberen-
dezés környezetében elhelyezett éghető 
anyagra gyújtási veszélyt ne jelentsen.

Salakot és hamut csak teljesen lehűtött 
állapotban, erre a célra szolgáló edény-
be, a kijelölt salaktárolóba vagy a kijelölt 
egyéb helyre szabad kiönteni! Forró hamut 
tilos üríteni épületben vagy annak köz-
vetlen közelében, illetve ott, ahol az tüzet 
okozhat.A tűzveszélyes folyadékkal (olajjal) 
üzemelő fűtőkészülék közelében ne tárol-
junk fűtőanyagot. Fűtőanyagot csak kihűlt 
fűtőberendezésbe szabad tölteni! A tarta-
lék folyékony tüzelőanyagot megfelelően 
lezárva és jól szellőztetett helyiségben kell 
tárolni, lehetőleg a házon kívül.

Rendszeresen (minden évben, lehető-
leg a fűtési szezon megkezdése előtt) 
ellenőriztessük gázkészülékeink állapo-
tát! A gázzal üzemelő tűzhelyet, pro-
pán-bután gázpalackos hősugárzót ne 
használjon lakásfűtés céljára! 

A fűtőberendezések, füstelvezetők okozta 
tüzek és balesetek, szén-monoxid-mérge-
zések megelőzése érdekében az alábbiakra 
kell odafigyelnünk: 

- A nyílt lánggal működő fűtőberende-
zések telepítését minden esetben szakem-
berrel végeztessük, valamint rendszeresen 
vizsgáltassuk felül a készülékeket és füst-
elvezetőket!

- A kátrány keletkezése csökkenthető és 
a kéménytűz megelőzhető, ha száraz fával 
tüzelünk, és folyamatosan biztosítjuk az 
égéshez szükséges levegő-utánpótlást.

Bendegúz Biztos Kezdet Gyerekház
Mélykúton

Közös időtöltés és játék délelőttönként 0-3 éves (óvodába nem járó) 
kisgyermekek és szüleik, valamint a kismamák számára!

Programok, szolgáltatások:
Közös játék, Játékos, fejlesztő tevékenységek: ének-zene,mese-vers, festés, rajzolás, gyurmázás, mozgás, Babamasszázs, 
Tanácsadások, Klubok, Fórumok, Internet hozzáférés stb.

Miért jó az anyukának?
- meghitt időtöltés gyermekével
-  új emberek megismerése, közösségi élet, aktív kikapcso-

lódás
-  hasznos csecsemőgondozási, gyermeknevelési ismere-

tek, tapasztalatcsere más szülőkkel
- szülésre való felkészülés támogató környezetben
- védőnői tanácsadás, fejlesztő szakemberek elérése
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- Tartsuk tisztán a fűtőberendezések és 
füstelvezetők környezetét, közelükből távo-
lítsuk el a gyúlékony, éghető anyagokat!

- A fűtőberendezést csak a gyártó által 
meghatározott tüzelőanyaggal üzemeljük 
be, begyújtáshoz ne használjunk tűz- és 
robbanásveszélyes folyadékot és ne éges-
sünk műanyag hulladékot! 

- Csak száraz fát, vagy erre alkalmas 
éghető anyagokat használjunk!

- Háztartási hulladékkal üzemeltetni a 
fűtőberendezéseket szigorúan TILOS!

- Fáradt olajjal üzemeltetni a fűtőberen-
dezést szigorúan TILOS!

- Tüzelőberendezéseket nem szabad túl-
terhelni, egyszerre sok fát rátenni!

- Szellőztessen rendszeresen!
- Kiskorú személyre tüzelő-fűtő beren-

dezés beindítása, üzemeltetése veszélyt 
jelenthet, ezért javasolt a fenti feladatok 
végzését nagykorú személyre bízni!

A készüléket csak rendeltetésének meg-
felelően használják, sütésre-főzésre készült 
berendezéssel fűteni tilos. Az égéstermék 
elvezető nélkül üzemelő készülékek hasz-
nálata során gyakran szellőztessenek. A 
készüléket mindig arra alkalmas eszközzel 
(elektromos gázgyújtó, hosszú szálú gyufa) 
gyújtsák be. A tűzhelyek, a kályhák és ezek 
tartozékai megannyi tűzveszély forrásai 
lehetnek, a füstelvezető csövek és kémé-
nyek hibái füstmérgezéshez vezethetnek. A 
szén-, fa-, vagy vegyes tüzelésű kályhánkat 
csak aprított fával, papírral, illetve a keres-
kedelemben kapható alágyújtóssal gyújtsuk 
be. Soha ne használjunk éghető folyadékot 
(pl. petróleum, gázolaj, benzin) a tűz éleszté-
sére, mert súlyos robbanás és sérülés lehet 
a végeredmény. Az olajkályhákról külön is 
szólni kell! Begyújtás előtt meg kell vizsgálni 
a kályha alatti olajfelfogó tálcát. Az össze-
gyűlt, lecsepegő olajat, pihét ki kell taka-
rítani, mert meggyulladhat. Begyújtáshoz 
nem használható könnyen gyulladó folya-
dék (alkohol, benzin stb.)! Begyújtás után 
az olajadagolást csak fokozatosan növeljük! 
Várjuk meg, míg a tűztér és a kémény jól 
átmelegedett! Csak akkor hagyjuk magára 
a kályhát, ha már egyenletes az olaj égése! 
Üzemelő kályha kiürülő tárolóját soha ne 
töltsük fel olajjal, mert az a forró kályhára 
fröccsenve azonnal lángra lobban. Lehető-
leg csőrös kannából, tölcséren át folyassuk 
az olajat a hideg kályha tartályába. 

Tanácsok röviden, tömören: 
• Évente egyszer a fűtési rendszert szak-

emberrel felül kell vizsgáltatni! 
• Ismerni kell saját fűtési rendszerünk 

tökéletes működését! 
• A kályhák körül ne tároljunk tüzelő-

anyagot! 

• Ne szárítsunk a fűtőkészülék tetején! 
• A szobai, konyhai függönyök legyenek 

távol a tüzelő-, fűtőberendezésektől, azo-
kat még a szél se fújja az égőtér fölé! 

Különösen ügyelni kell a fa szerkezetű 
(könnyűszerkezetes) épületekben létesített 
kandallók bekötésére, hogy megfeleljen a 
műszaki követelményeknek. A válaszfalon 
átvezetett füstcsövet un. Három héjú /acél-
cső-hőszigetelő anyag-belső füstcső/ bekö-
tőcsővel kell a kéményhez csatlakoztatni. 
Ezekben a házakban a kandalló mögötti 
falrészt nem éghető anyagú épületszer-
kezetből kell kialakítani, illetve e falszaka-
szon nem éghető anyagú burkolatot kell 
alkalmazni.  A kandalló beépítését minden 
esetben megfelelő szakemberrel végeztes-
sük el. A szilárd tüzelőanyaggal üzemelő 
fűtőberendezés begyújtásához ne használ-
junk tűz vagy robbanásveszélyes éghető 
folyadékot.

Füstelvezetésre csak jól összeillesztetett, 
nem éghető anyagú, az égéstermék legma-
gasabb hőmérsékletén is megfelelő szilárd-
ságú füstcsövet szabad használni.

A koromzsák- és tisztítóajtót tart-
suk folyamatosan hozzáférhető és zárt 
állapotban.A padlástérben a kémény leg-
alább egy méteres környezetében éghető 
anyagot ne tároljunk. Kémény tisztítható-
ságát – annak teljes hosszában – bizto-
sítani kell. Az elszaporodó kéménytüzek 
megelőzése érdekében magas ragasztó 
és gyantatartamú bútorlap hulladékkal 
egyéb tüzelésre alkalmatlan anyagokkal 
(műanyag, rongy, gumi, háztartási hulladék, 
stb.) ne tüzeljünk. 

Használaton kívüli kéményt újból hasz-
nálatba venni csak a kéményseprő szak-
ember kéményvizsgálata után szabad. Az 
alkalmassági vizsgálat elvégzése szüksé-
ges akkor is, ha a régi tüzelőberendezést 
újabbra cserélik. A gázkészülékek létesítési, 
üzemeltetési és karbantartási munkálatai-
ra – balesetek elkerülése végett – szigorú 
előírások vonatkoznak.

• Gáz égéstermék – elvezetőt minden 
esetben a tető fölé kell kivezetni.

• Új égéstermék elvezetőt, meglevő 
kémény gáz égéstermék-elvezetővé való 
átalakítását tervezni kell, terhelhetőségét 
számítással kell meghatározni.

• Tervezett levegő bevezető nyílások, 
szellőző nyílások eltakarása tilos.

• Gázüzemű tüzelőberendezést csak 
olyan kéményhez szabad csatlakoztatni, 
amely minősítéssel rendelkezik.

• Nyitott égésterű gázüzemű tüzelő-
berendezések helyiségében vagy azzal 
légtérkapcsolatban álló helyiségben 
reteszelés nélkül működő – depresz-

sziót keltő – gépi berendezés nem 
használható (páraelszívó, szellőztető 
ventilátor, cserépkályha, központi por-
szívó, szárítógép).

Figyelem! 1 m3 földgáz tökéletes elége-
téséhez 10 m3 levegő szükséges.

Egy légbevezető nélküli fokozott légzá-
rású ablakkal mi magunk „fojtjuk meg” a 
gázkészüléket és létesítünk életveszélyes 
helyzetet. A szagelszívó ventilátor megfor-
dítja a kémény huzatát és a visszaáramló 
égéstermék balesetet okozhat. Az égéster-
mék visszaáramlásáról egyszerű módon 
meggyőződhetünk, ha a nyílt égésterű 
gázkészülék áramlásbiztosítójához (készü-
lék felső síkjában lévő rács) a begyújtás 
után tükröt tartunk. Ha a tükör bepáráso-
dik visszaáramlás van. A fűtésrendszerek 
szabálytalan beépítése, üzemeltetése, a 
lakáshasználók és környezetük számára 
lappangó veszélyforrás. 

Mit tegyünk tűz esetén?
• Ha tüzet, füstöt észlelünk, azonnal érte-

sítsük a tűzoltóságot a 112-es telefonszá-
mon! Az eloltott tüzet is be kell jelenteni! 

• Gondoskodjunk a lépcsőházi szellőzés 
indításáról a többi lakó biztonságos mene-
külésének érdekében. 

• A lakásunkban keletkező tüzet próbáljuk 
meg eloltani!

• Amennyiben nem sikerül a tüzet elol-
tani, azonnal hagyjuk el a lakást! A bejá-
rati ajtót csukjuk be magunk után, ezzel 
megakadályozhatjuk, vagy lassíthatjuk a 
tűz továbbterjedését (kulccsal bezárni nem 
szabad).

• Kiabálással riasszuk a többi lakót!
• A meneküléshez semmilyen esetben se 

használjunk normál kivitelű személyfelvo-
nót! (biztonsági lift tűz esetén is használ-
ható) 

• Hagyjuk el a házat! 
• Amennyiben a lépcsőház sűrű füsttel 

telített, ne próbáljunk meg azon keresztül 
menekülni. Csukjuk be a bejárati ajtót. 
Tájékozódás (látás) hiányában két emelet 
magasból sem sikerülhet a menekülés! 
Várjuk a tűzoltókat, hogy a rendelkezésünk-
re álló információkkal segíthessük a gyors 
beavatkozást!

Bármilyen tűz észlelése során a leg-
fontosabb a gyors helyzetfelmérés. A tűz 
másodpercek alatt rohamosan elterjedhet, 
így ha látunk esélyt a tűz megfékezésére 
és eloltására, akkor azt azonnal kezdjük 
meg. Ha nincs ilyenre lehetőség, akkor az 
első dolgunk a tűzoltók értesítése legyen, 
és csak utána kezdjünk bele a tűz oltásába, 
illetve a kármentésbe. 

A füstérzékelő életet menthet a 
lakásokban! Nemcsak a tűz gyilkos ténye-
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Ne várjunk a kéménysepréssel,  keressünk fel szakembert fűtésszezon előtt!
Nyáron is szerencsét hoz, ha kéménysep-

rővel találkozunk, hiszen ha jól működik a 
házunk kéménye, biztonságban tudhatjuk 
otthonunkat és szeretteinket. Foglaljunk idő-
pontot minél hamarabb. A kéményseprők a 
fűtési szezonon kívüli is elérhetők, ajánlott 
ilyenkor felvenni velük a kapcsolatot, hogy 
elvégezzék az ingyenes kéményellenőr-
zést. Ilyenkor gyorsabb az ügyintézés, a 
várakozási idő rövidebb, a nyári szabad-
ságok miatt pedig könnyebb megfelelő 
időpontot találni a kéményseprők foga-
dására. 

2018. január 1-je óta a kéményseprők 
nem mennek ki automatikusan a családi 
házakhoz, az ellenőrzésre időpontot kell 

egyeztetni. Magánszemélyeknek az idő-
pontfoglalás, a kémény ellenőrzése, és ha 
szükséges, a tisztítás is ingyenes.

Lakhelytől függ, hogy kéményseprőcég, 
vagy a katasztrófavédelem kéményseprői 
végzik az ingyenes kéményseprést. A https://
kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/ 
weboldalon az ügyfélszolgálat ikonra 
kattintva irányítószám alapján ki lehet 
keresni, hogy a katasztrófavédelemnél, 
vagy valamelyik kéményseprőcégnél 
kell-e időpontot egyeztetni az ingyenes 
kéményellenőrzésre. Időpontot ugyanezen 
a felületen lehet foglalni. Ha valaki jobban 
szereti a telefonos ügyintézést, a 1818-
as telefonszámon foglalhat időpontot. A 

telefonos menüben a 9-es, majd 1-es 
nyomógombot kell megnyomni.

Minden hatodik lakástűz a kéményben 
keletkezik, idén már 684 ilyen esethez 
riasztották a tűzoltókat. Azért, hogy a 
kéménytüzeket és a szén-monoxid-mér-
gezés veszélyét elkerüljük, célszerű már 
most tenni otthonunk biztonságáért. Ha 
gázzal fűtünk, akkor a kéményt két-
évente, ha szilárd tüzelővel, akkor pedig 
évente érdemes szakemberrel megné-
zetni. Éljünk az ingyenes kéményseprés 
lehetőségével. 

A társasházakban élőknek nem kell 
időpontot foglalniuk, oda automatikusan 
érkeznek a kéményseprők.

Még mindig nem késő elvégeztetni a szezon megkezdéséhez 
elengedhetetlenül szükséges karbantartási munkálatokat a tüze-
lő-fűtő berendezések esetében. Fűtési technológiától függetlenül 
komoly veszélyt jelenthet, ha a fűtőeszközt nem rendeltetéssze-
rűen használják, ha szabálytalan annak kivitelezése, vagy ha a 
rendszeres műszaki felülvizsgálatot elmulasztották. Ugyan a fűtési 
szezon hivatalosan csak október 15-én kezdődik, az idő egyre hű-
vösebb, napról-napra közelebb kerülünk ahhoz, hogy újra üzembe 
helyezzük fűtőberendezéseinket. 
A fűtési szezon elindulása előtt fontos felülvizsgáltatni 
a fűtőeszközöket és a kéményeket. 
Egy elkoszolódott kazán teljesítménye romlik, működtetése ve-
szélyes. Nem szabad háztartási hulladékkal, lakkozott, festett 
vagy nedves fával fűteni, mert ezek amellett, hogy mérgező 
gázokat bocsátanak ki, fokozzák a kéményben a kátrány és a 
korom lerakódását. Az ilyen lerakódások miatt leszűkül a ké-
mény belseje, amely miatt visszaáramolhat a füst a házba. Ha 
valaki csak két hétig háztartási hulladékkal fűt, annyi korom 
és kátrány rakódik le a kéményben és a fűtőeszközben, mint 
normál fűtőanyag használata esetén egy teljes fűtési szezon-
ban. A kémény belső falára lerakódott vastag korom- és kát-

rányréteg a fűtés hatására izzani kezd, akár meg is gyulladhat, 
ami lakástűzhöz vezethet. Fontos figyelni arra, hogy a családi 
házakba a kéményseprő nem megy automatikusan, az állam-
polgár által foglalt időpontban végzi el az ingyenes ellenőrzést 
és tisztítást. A http://kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/
ugyfelszolgalat linken lehet időpontot foglalni.
A statisztikák egyértelműen azt mutatják, hogy a fűtési idő-
szakban megemelkedik a lakástüzek száma, míg naponta át-
lagosan tizenhat lakástűzhöz riasztják a katasztrófavédelem 
tűzoltóegységeit, a fűtési időszakban meg is duplázódhat ez 
a szám. A lakástüzek leggyakrabban emberi mulasztás mi-
att következnek be, holott könnyen megelőzhetőek lennének. 
Azokban a lakásokban, ahol füstérzékelő van, nem keletkezik 
nagyobb tűz, hiszen még annak kialakulásakor meg lehet fé-
kezni a lángokat. 
Egy füstérzékelő nemcsak életet ment, hanem annak kö-
szönhetően a keletkező károk mértéke is jóval kisebb.
A fűtési szezonban fokozott veszélyt jelent a szén-monoxid, a 
mérgezések elkerülése érdekében az eszközök karbantartása 
mellett a lakás megfelelő szellőzéséről is gondoskodni kell. Az 
új, jól szigetelő ajtókba és ablakokba célszerű résszellőzőt sze-

Biztonságban induljon a fűtési szezon

ző, hanem a keletkező füst és a különböző 
mérgező gázok is. A halálos kimenete-
lű szerencsétlenségek legtöbbször éjszaka 
következnek be, ugyanis tévhit az, hogy 
az ember álmából is felriad a tűz első 
jeleire. Ez sajnos ritkán van így. Az ottho-
nunkban előforduló tűzesetek megelőzését 
szolgálják azok a füstérzékelők, amelyek 
a mennyezeten elhelyezve hangjelzéssel 
riasztanak. Az otthoni riasztók optikai elven 
működő füstérzékelővel vannak ellátva. Ez 
azt jelenti, hogy a riasztó érzékelni tud egy 
esetleges tűzből származó füstöt a levegő-
ben, ugyanakkor nem érzékeli se a meleget, 
se a gázt, vagy közvetlenül a tüzet. Ha a 
füstérzékelőt megfelelően szerelik fel és 

kellően karbantartják, akkor veszély ese-
tén időben fog jelezni. Tűz esetén értékes 
másodperceket nyerhetünk vele, ez pedig 
elég lehet ahhoz, hogy el tudjuk hagyni a 
házat és hívni tudjuk a tűzoltókat.

Hova érdemes felszerelni:
Amennyiben a teljes lakás védelmét sze-

retnénk biztosítani, akkor minden helyiségbe, 
ahol fűtő-, sütő-, vagy főző-, illetve elektro-
mos berendezés található, szereljünk érzé-
kelőt. Amennyiben többszintes épületben 
lakunk, akkor minden szinten legalább egy 
berendezés szükséges a minimális védelem 
érdekében. A mennyezet sarkától több mint 
50 centiméter távolságra kell elhelyezni a 
készüléket.

Hova nem érdemes felszerelni:
Ne tegyük az érzékelőt olyan helyi-

ségbe, ahol a hőmérséklet 4 Celsius-fok 
alá, illetve 40 fölé emelkedhet, közvet-
lenül ajtó és ablak mellé, radiátor vagy 
ventilátor közelébe, illetve a gáz- vagy 
villanytűzhely fölé (a sütésnél, főzésnél 
keletkező gőzök is működésbe hozhat-
ják).

Figyelem!
• A füstérzékelő nem működik, ha leta-

karjuk, lefestjük!
• Ha lemerül az áramforrás (9V elem), 

hangjelzést ad!
• A riasztót füstérzékelésre tervezték, a 

tüzet nem tudja megakadályozni. 
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Szépkorúak köszöntése

Megnyílt az időpontfoglaló a harmadik 
oltásra is, amelynek felvételére augusztus 
1-től van lehetőség.

Az eeszt.gov.hu időpontfoglalóban a kór-
házi oltópontok már meghirdették a 
foglalható időpontokat. Az új, agresszív 
vírusmutánsok megjelenése indokolttá teszi, 
hogy megerősítsük azok immunvédelmét, akik 
korán, az elsők között kapták meg az oltást. 
A harmadik oltás is önkéntes és ingye-
nes. Az időpontfoglalóban az foglalhat idő-
pontot, aki elmúlt 18 éves, és a második 
oltását már több mint 4 hónapja kapta 
meg. (Az egydózisú Janssen vakcina esetében 
természetesen az első oltástól számítjuk a 4 
hónapot).  Az időseknek, a krónikus beteg-
ségben szenvedőknek, és a legyengült 
immunrendszerű betegeknek különösen 
ajánlott a harmadik oltás felvétele. A vírus 
és annak mutánsai ellen nem a lezárások és a 
korlátozások jelentik a megoldást, hanem az 
oltás. A kormányzati vakcinabeszerzéseknek 
köszönhetően van bőven vakcina az újabb ol-

tásokhoz is. Aki nem tud interneten foglal-
ni, a háziorvosánál is kérheti a harmadik 
oltás beadását.

Magyarország Európa egyik legbiztonságo-
sabb országa járványügyi szempontból. A tel-
jes immunitást jelentő átoltottság tekintetében 
továbbra is Európa és a világ élvonalában 
vagyunk. Azonban a delta vírusmutáns az eu-
rópai országokban és már hazánkban is erősen 
terjed, ezért amellett, hogy a még be nem 
oltottakat továbbra is a védőoltás felvételére 
kérjük, a harmadik oltást is lehetővé tesszük.

Ki tud időpontot foglalni harmadik oltás-
ra? Jelenleg csak az a 18 év feletti személy fog 
tudni a 3. oltásra időpontot foglalni, akinek eltelt 
legalább 4 hónap a második oltástól számítva 
és mindkét oltását Magyarországon kapta meg. 
Időpontfoglalás harmadik oltásra 
Az online időpontfoglaló elérhető-
sége: https://www.eeszt.gov.hu/
h u / c ov i d - o l t a s - i d o p o n t fo g l a l a s 
Az oltás felvételére augusztus 1-től nyílik 
lehetőség.

Az emberi erőforrások miniszter által ösz-
szehívott egészségügyi szakmai grémium 
kidolgozta az oltóanyagok felhasználásának 
lehetőségét, hogy melyik vakcinával lehet a 
harmadik oltást elvégezni.

A harmadik dózisra a háziorvosnál, illetve az 
időpontfoglalón keresztül a kórházi oltópon-
tokra is be lehet jelentkezni, ahol az orvos dönt 
arról, milyen vakcinát kapjon a jelentkező.

Az átoltottság miatt járványügyi szempont-
ból Magyarország Európa egyik legbiztonságo-
sabb országa, de a koronavírus delta variánsa 
agresszíven fertőz, és a többi közt a Spanyol-
országban, Portugáliában, Görögországban és 
Horvátországban nyaralók között is terjed. Ma-
gyarország nem rendelkezik biztosítékkal, hogy 
a fertőzést nem hurcolják be az emberek még 
nagyobb számban az országba, ezért csak az 
oltások jelentenek igazi védelmet.
További részletes információk a 

koronavirus.gov.hu oldalon!

(kormanyhivatal.hu, koronavírus.gov.hu)

Már a harmadik oltásra is lehet időpontot foglalni

Bánóczki Jánosné 90 éves

Szőke Istvánné 90 éves

Mike Józsefné 90 éves

Szőke Lajos Gusztáv 90 éves

reltetni. A szén-monoxid akkor alakul ki, ha a nyílt égésterű fűtő-
eszköz elhasználja a szoba levegőjét az égéshez, és nincs meg a 
szükséges levegő-utánpótlás. Ahogy a tűz, úgy a szén-monoxid 
érzékelésére is van eszköz, amelynek használata életeket ment-
het.Az alábbi linken található érzékelők megfelelő biztonságot 
nyújtanak:

http://www.katasztrofavedelem.hu/letoltes/piacfelugyelet/1_
CO_Pozitiv_lista_20190919.pdf
Kiskunhalasi Katasztrófavédelmi Kirendeltség
6400 Kiskunhalas, Kőrösi u. 15.
e-mail: kiskunhalas.hot@katved.gov.hu        
Tel.: 06 77 421-355
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Nagy érdeklődés fogadta a Nemzeti Népegészségügyi 
Központ szűrőbuszainak szolgáltatásait Mélykúton.

A településen, a Művelődési Ház előtti téren lehetőség 
volt az országos „Helybe visszük a szűrővizsgálatokat” 
program keretein belül a szűrővizsgálatokon, állapotfelmé-
résen és egyéb programelemeken részt venni.

A Kormány a mobil szűrőegységekkel a kis lélekszámú és a szű-
résekhez/vizsgálatokhoz a közlekedési adottságok miatt nehezen 
hozzáférő településeken teszi könnyen és gyorsan elérhetővé a 
vizsgálatokat és segíti a lakosság egészségtudatosságának növe-
lését. A „Helybe visszük a szűrővizsgálatokat” program ingyenes 
szűrővizsgálatokkal, állapotfelméréssel és tanácsadásokkal hívja 
fel a figyelmet az egészséges életmód fontosságára.

Az ide látogató érdeklődők a szűrőbuszok nyújtotta széleskörű 
vizsgálatokkal és hozzáértő egészségügyi szakemberekkel talál-
kozhatnak, akik minden segítséget megadnak annak érdekében, 
hogy még időben fény derüljön egy esetleges betegség kialaku-
lására.

A megelőzés, a szűrővizsgálatokon történő részvétel kiemelten 
fontos, hiszen a halálozási arány nagymértékben csökkenthető a 
betegségek időben történő diagnosztizálásával.

A településen összesen 3 db szűrőbusz volt elérhető, ahol az 
érdeklődők általános állapotfelmérésen, nőgyógyászati és szájüre-
gi szűrésen, kardiológiai és stroke rizikószűrés után pedig nyaki ér 
ultrahang vizsgálaton, neurológiai, illetve kardiológiai szakvizsgá-
laton vehettek részt.

Az általános állapotfelmérés magába foglalja a vércukor és 
koleszterin meghatározást, vérnyomás és artériás oxigén telített-
ség mérést, BMI kalkulációt, haskörfogat mérést, testösszetétel 
analízist (InBody készülékkel), csontsűrűség mérést, légzésfunkciós 
vizsgálatot, EKG-t és boka-kar index vizsgálatot, ami a perifériás 
érbetegség, közismert nevén az érszűkületről ad képet, valamint az 
életmódra és családi anamnézisre is kitérő kardiológiai és stroke 
rizikóbecslés kérdőív kitöltését. Ezen túlmenően részt vehettek 
egyéni életmód tanácsadáson is.

Az ellátást a Nemzeti Népegészségügyi Központ, a Gottsegen 
György Országos Kardiovasculáris Intézet és a Kiskunhalasi Sem-
melweis Kórház szakemberei végezték.

 

Ezek mellett egyéni tanácsadás is történt.
• dohányzásról való leszokás támogatása,
• „testösszetétel” vizsgálata,
• vérnyomásmérés,
• és egyéb életmód tanácsadás.
 
Mivel a szűrővizsgálatoknál rendkívül fontos, hogy a vizsgálat 

után a kiszűrtek ellátása is megtörténjen, ezért a vizsgálatokat 
a kiszűrtek után követését és kezelését is biztosító egészségügyi 
szolgáltatók végzik. Hangsúlyozzuk, hogy a szűrés megelőző 
(prevenciós) tevékenység; a gyanút vetheti fel, így nem azonos a 
kórismézéssel és a kezeléssel. A vizsgálóbuszok alapvető hasz-
nálatának célja, hogy egyrészt népszerűsítse a népegészségügyi 
szűrővizsgálatokat, másfelől, hogy a kiszűrt lakosok szakszerű 
iránymutatást kapjanak mindazon további lehetőségekről, amelye-
ket már az egészségügyi ellátórendszeren belül vehetnek igénybe.

 (Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)

Egészségügyi Szűrőbusz Mélykúton
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A Területi államigazgatás egységes működését támogató 
rendszerfejlesztések” című (KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-
00045 azonosító számú) kiemelt projektet a Széchenyi 2020 
program keretében, Budapest Főváros Kormányhivatala által 
vezetett konzorcium az Európai Unió által nyújtott vissza 
nem térítendő támogatással, 6,470 milliárd forint keretösz-
szegből valósítja meg. A projekt három fejlesztési területre 
irányult, amelyek egyike az aláírás minta alapú hitelesítési 
rendszer bevezetése a kormányhivatali ügyintézés során. 
Ez lehetőséget biztosít a biometrikus aláírás minta alkal-
mazására a kormányablakokban és egyes kormányhivatali 
ügyfélszolgálatokon.

A közigazgatás adminisztratív terheinek csökkentését célzó 
fejlesztésként jelenik meg az ügyintézési folyamatokban az 
aláírás minta alapú hitelesítés (AMAHIT). A fejlesztés lehe-
tővé teszi a napjainkban legelterjedtebb – dokumentumhi-
telesítésre használt – kézi aláíráson alapuló, új, elektronikus 
hitelesítési forma kialakítását és bevezetését a kormányab-
lakokban.

Az AMAHIT rendszerben használt aláírás mintán alapu-
ló működés az aláírás képének alkalmazásán kívül annak 
ellenőrzését is jelenti. A biometrikus aláírás minta esetében 
titkosított formában rögzítik és tárolják a kézjegy minden 
fizikai jellemzőjét, többek között az írás sebességét, illetve 

az érzékelt nyomásadatokat (hányszor és mikor emelte fel 
a tollat az aláíró). A biometrikus aláírások összehasonlítása 
során ezeket a jellemzőket ellenőrzi a rendszer.

Az új biometrikus aláírás – egyszeri regisztráció után – 
kényelmes hitelesítési lehetőséget teremt a személyes ügy-
intézések során. Így azok az ügyfelek is élvezhetik a papír-
mentes ügyintézés előnyeit, akik eddig nem rendelkeztek 
digitális aláírással vagy ügyfélkapu regisztrációval.

A fejlesztés eredményeként 2021. szeptember 6-tól 32 
ügytípus intézhető az AMAHIT rendszerrel, a kormányabla-
kokban és meghatározott kormányhivatali ügyfélszolgálati 
pontokon – a több mint 3 ezer ügyintézői munkaállomásra 
– kihelyezett aláírópadok segítségével. A későbbiekben a 
biometrikus aláírással intézhető ügytípusok száma folyama-
tosan bővül majd.

A fejlesztéssel kapcsolatban bővebb információ a https://
www.kormanyhivatal.hu/download/f/e0/07000/AMAHIT_
sz%C3%B6veg_honlapra.pdf oldalon található.

További információ: amahit@bfkh.gov.hu

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

Új típusú aláírási móddal egyszerűbb az ügyintézés 
a kormányablakokban

 
Munkakör Iskolai végzettség Cég megnevezése Munkavégzés Munkabér

Keltetőüzemi dolgozó Általános iskola Bács-Tak Kft. Jánoshalma 167.400 – 200.000, - Ft

Pultfeltöltő, árufeltöltő Általános iskola Hendrosz Kft. Jánoshalma 167.400, -Ft

Bolti eladó Általános iskola, szakmunkásképző Hendrosz Kft. Jánoshalma 167.400 – 219.000, -Ft

Bolti eladó Szakmunkásképző, Szakközépiskola, Gimná-
zium

Szuper Csemege Kft. Mélykút 260.000, -Ft

Kézi csomagoló Általános iskola Taskovics Tiborné Ev. Jánoshalma 167.400, - Ft

Húsfeldolgozó Általános iskola Hunent Zrt. Mélykút 180.000 – 230.000, -Ft

Pultos Szakmunkásképző Turcsik Attila Ev. Jánoshalma 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: 2021. 09. 21.
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A kormány újabb segítségként szeptember 15-től kiegészí-
tette a Vállalkozások munkaerő támogatása című programot a 
Munkatapasztalat szerzést elősegítő támogatással.

Ezt akkor kaphat a munkaadó, ha alacsony iskolai végzett-
ségű álláskeresőt foglalkoztat munkaviszony keretében, teljes 
munkaidőben, vagy legalább a napi 4 órát elérő részmunka-
időben és vállalja, hogy elősegíti a munkavállaló támogatás 
nélküli képzését. A kérelmeket a foglalkoztatást megelőzően 
a foglalkoztatni kívánt személy lakóhelye, tartózkodási helye 
szerint illetékes járási hivatal foglalkoztatási osztályához kell 
benyújtani.

A támogatás mértéke a foglalkoztatót terhelő bruttó bér és 
a ténylegesen átutalt szociális hozzájárulási adó 100 százalé-
ka, de teljes munkaidő esetén legfeljebb a megállapítás nap-
ján hatályos kötelező legkisebb munkabér és annak szociális 
hozzájárulási adója.

A munkaadók vissza nem térítendő támogatást kaphatnak, 
ha az állami foglalkoztatási szervnél regisztrált 25 év alatti, 
vagy legalább 1 hónapja nyilvántartott álláskeresőt foglal-
koztatnak munkaviszony keretében. A támogatás folyósítási 
időtartama 6 hónap lehet, mértéke pedig a foglalkoztatót ter-
helő bérköltség fele, de teljes munkaidős foglakoztatás esetén 
legfeljebb 100 ezer forint havonta. 

A támogatás további feltételeit a  Vállalkozások munkaerő 
támogatása - Hirdetményben olvashatja.

https://nfsz.munka.hu/cikk/1268/Vallalkozasok_munkaero_
tamogatasa

Amennyiben kérdése van, kérem, forduljon a Foglal-
koztatási Osztály munkatársaihoz!

(nfsz.munka.hu, Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)

Munkatapasztalat szerzést 
elősegítő támogatás munkáltatóknak

Megkezdődött a 60 év felettiek oltási akciója
A még be nem oltott 60 év felettieket személyesen keresik fel háziorvosok, önkéntes orvosok és egyetemi hallga-

tók.
A 60 év felettiek 83 százaléka kapta meg eddig az oltást, még 470 ezren vannak azok, akik eddig nem kérték.
A személyes felkereséskor, az érintett otthonában vagy az orvosi rendelőben is megtörténhet az oltás.
Sor kerül a 12 év felettiek tömeges oltására is, a tanév kezdetéig lehetőség van beadatni az oltásokat a gyermekeknek. 

A 12-18 éves korosztály oltási akciója az oktatási intézményekben augusztus végén kezdődik.

 (MTI, kormanyhivatal.hu)

A kormány 2021-ben is meghirdette a nyári diákmunka programot, Bács-Kiskun megyében több, mint 223 millió 
forint támogatást biztosítva erre. A programban azok a nappali tagozatos diákok vehettek részt, akik a tényleges 
foglalkoztatásukkor már betöltötték a 16. életévüket, és legkésőbb a program befejezésekor még nem múltak 
el 25 évesek, elősegítve ezzel a munkatapasztalat megszerzése mellett a jövedelemszerzés lehetőségét is.

A projektben a települési önkormányzatok és az önkormányzati fenntartású intézmények mellett a mezőgazdaság, 
a vendéglátás, valamint a turizmus területén működő vállalkozások is részt vettek.  Az önkormányzatoknál 6 órában, a 
vállalkozásoknál 8 órában vállalhattak munkát a fiatalok.

Az önkormányzatoknak, illetve a vendéglátásban, a mezőgazdaságban és a turizmusban tevékenykedő cégeknek a járási 
hivatalokhoz kellett benyújtaniuk a felmerülő munkaerőigényüket. A diákok az illetékes járási hivatal foglalkoztatási 
osztályánál regisztrálhatták magukat, szolgáltatást kérőként.

A tanulók így a szakképzettséget igénylő munkakör esetében bruttó 164 250 Ft/fő/hó, szakképzettséget nem igénylő 
munkakör esetében pedig bruttó 125 550 Ft/fő/hó összeget kereshettek.
 
A jánoshalmi járás területén 70 fiatal elhelyezésére kötöttünk szerződést a két hónap alatt. A Járási Hivatal 13 munkáltatóval 
kötött megállapodást a program végrehajtása érdekében 8 788 500 Ft összegben. A foglalkoztatott diákok a következő 
munkákat végezték: adminisztráció, gyermekfelügyelet, kisegítő feladatok.

(Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)

Sikeres volt járásunkban 
a nyári diákmunka program
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Mélykúton került megrendezésre a Bács Kiskun Megyei C 
kategóriás kettes fogathajtó bajnokság pontszerző versenye 
2021.09.19.-én.

A verseny közben Kovács Tamás polgármester egyben a 
Mélykúti LSE. elnöke, és Torma Gábor alelnök, valamint Vörös 
Gábor elnökségi tag koszorút helyezett el a Muity Sándor 
emléktáblánál. 

A vasárnapi napon megrendezett megmérettetésen 21 
fogathajtó állt rajthoz, a versenyen számos megye fogathaj-
tói képviseltették magukat, érkeztek versenyzők Bács Kiskun, 
Békés, Tolna, Baranya, Fejér, Csongrád-Csanád és Somogy 
megyéből is.

Az alábbi eredmények születtek:
Kettes fogat C kategória délelőtti versenyszám:
I. Viszus Szabolcs Fülöpházi LE.
II. Figura Szabolcs Péter Mélykúti LSE.
III. Nánai Zoltán Mélykúti LSE.
IV. Ifj. Schwarz Béla Zamárdi Petőfi SE.
V. András Gábor Hercegszántói LE.
VI. Sziráczki János Jánoshalmi SLE.
Póni kettesfogat C kategória:
I. Vörös Viktória Mélykúti LSE.
A délután folyamán egyfordulós akadályhajtás került lebo-

nyolításra C és D kategóriában melyen az alábbi eredmények 
születtek:

C kategória:
1. Fritz József Paksi Fogat Sport SE.
2. Viszus Szabolcs Fülöpházi LSE.

3. András Gábor Hercegszántói LE.
4. Varga János Hercegszántói LSE.
5. Kovács Dávid Bodor Lovas Klub SE.
6. Olasz Lajos Kéktói Ménes SE.
D kategória:
1. Ágoston Bianka Balatonlelle Kishegyi LK SE.
2. Luncz Tímea Hercegszántói LSE.
3. Kőrösi Zoltán Zamárdi Petőfi SE. 
4. Vinkó Hanna Mélykúti LSE.
5. Hartmann Enikő Barcsi LSE. 
A kettes fogathajtó verseny keretein belül a Mélykúti 

Nagycsaládosok 
Egyesülete régi 
hagyományok szá-
lát felszedve, újra 
megszervezte a 
Főzőversenyt (Bog-
rácskirályt) melyet 
ezentúl is minden 
évben szeretnének 
megvalósítani. A 
verseny keretében 
idén is rendkívül 
finom ételeket kós-
tolhattunk.

Mélykúti 
Lovassport 
Egyesület

A Mélykúti Napok rendezvénysorozat keretén belül megvaló-
suló programok 2021. augusztus 20-án vették kezdetüket.

 Az Ünnepi Szentmisét a Városi Ünnepség, majd a Könyv-
tárátadó Ünnepség követte. Délután a Piactéren a helyi 
fellépők zenés-táncos műsora következett (Anna Tánc-
csoport, Hagyományőrző Népdalkör, Mélykúti Szeder-
inda Népzenei Egyesület, Terno Serhaja Hagyományőr-
ző Tánccsoport, valamint a Vadvirág Néptánccsoport.) 
 Ezt követően a sütiverseny eredményhirdetése következett. A 
rendezvény ideje alatt helyi kézműves kiállítás és vásár, Civil 
Sziget, Kalandpark és a Bor&Kultúra Nonprofit Kft. biztosította 
a közönség szórakoztatását. A napot, a Neoton Família együt-
tes által adott nagyszerű koncert, majd a Retro Disco zárta. A 
helyi lakosokon túl a környékbeli településekről is szép szám-
mal érkeztek vendégek.

A következő napon délután kezdődtek a programok: kaland-
park, csillámtetoválás és ugrálóvár garantálta a folyamatosan 
érkező vendégek jó hangulatát. Ez a nap sem maradhatott 
koncert nélkül. A Mosolyra Hangolók Együttes produkcióját, 
Komáromi Pisti koncertje követte. A sportot kedvelők számára 
a Mélykúti SE-Kelebia KNSK labdarúgómérkőzés nyújtott tar-
talmas kikapcsolódást. A napot a Tánciskolás „Utcabál” zárta.

A rendezvénysorozat teljes ideje alatt megtekinthető volt 
a Rockenbauer Pál Természetjáró Egyesület és a Kézimunka 
szakkör kiállítása a Művelődési Házban. A Fenyő Miksa Könyv-
tár a helyi gyerekek által készített Legó kiállításnak, Malustyik 

László fényképezőgép kiállításának, Maczkó János festményei-
nek és a Vörös László emlékszobának adott helyet.

Telefonos egyeztetés alapján látogatható volt a Szent 
Joachim Katolikus és Falumúzeum, a Feliratos Téglatár és 
Gépgyűjtemény valamint a Szvetnik Joachim Emlékház is. A 
közösségi élményt a két nap során a Búcsúvásár is fokozta.

A rendezvénysorozat sikerrel megvalósult, a nagyszámú 
közönség sokszínű és tartalmas programokon vehetett részt, a 
visszajelzések is kedvezőek voltak.  

Köszönjük Kiss István alpolgármester úrnak, a polgárőrök, 
Gamesz munkatársainak, a konyha dolgozóinak, valamint 
mindazok munkáját, akik a rendezvény sikeres megrendezésé-
hez munkájukkal, felajánlásukkal hozzájárultak.

Hurton Zoltán

Kettes fogathajtó verseny Mélykúton

A Mélykúti Napok rendezvénysorozat
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Kettes fogathajtó verseny Mélykúton képekben

Mélykúti napok képekben


