
2017. október 4-8. között a Szent Tamás Katolikus Általános 
Iskola 29 hetedik osztályos diákja utazott Székelyföldre. Az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma által kiírt „Határtalanul! tanulmányi kirán-
dulás hetedik osztályos tanulóknak” című pályázaton immár ötödik 
éve nyer iskolánk lehetőséget, hogy a mélykúti gyermekek Erdélybe 
utazhassanak. 

Idén Hit és kultúra a múlt tükrében címmel adtak be pályá-
zatot a programot megvalósító pedagógusok. A kirándulás fő 
céljai között szerepelt a nemzettudat kialakítása, az Erdélyhez 
köthető történelmi és kulturális emlékek megismertetése, 
a földrajzi környezet tanulmányozása, a székely életmód 
bemutatása, s a mindennapos erkölcsi, társadalmi normák 
elmélyítése. Mindezek felett Katarina Verbita rendi nővérnek 
köszönhetően egész utunkon lényeges szerepet kapott a 
hitéleti nevelés is.

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik utunkat 
munkájukkal, felajánlásaikkal, imáikkal támogatták. Hálás 
köszönetünket fejezzük ki: 

Bolvári János plébános úrnak
Keresztes József intézményvezető úrnak
Kovács Tamás polgármester úrnak és a hivatali dolgo-

zóknak
Kiss István alpolgármester úrnak és a Magellán vendéglő 

dolgozóinak
Weisz István úrnak
Papp Lajos és Mikó Sándor buszsofőröknek
Katarina nővérnek, 
munkatársainknak, akik távollétünkben helyettesítettek, 
a velünk utazó gyerekeknek, akik szépen viselkedtek. 

Kollár Mária, Racsmánné Uzonyi Valéria, Vojnics-Rogics Antalné 
a pályázatot megvalósító pedagógusok

2. oldal

4-5. oldal

6 oldal

8. oldal. 

TARTALOMBÓL
Úti célunk: Erdély  2. oldal
Műfüves pálya Mélykúton 2. oldal
A Mélykúti Víziközmű Társulat 
elszámolásának menete 3. olda
Mélykút Községért Díj 1995 – 
NOVOK ROSTÁS ETELKA 4-5 oldal
Harmadszor indul el a Területi Közigazgatási 
Ösztöndíjprogram 5. oldal
A kulturált kutyatartás szabályai 6. oldal
Segítségnyújtás Önnek 7. oldal
Egyesületi hírek 8. oldal
Bemutatkozik a gondozási központ 
intézményvezetője 8. oldal
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A szerkesztőség a beküldött kéziratok rövidítésé-
nek és stilisztikai javításának jogát fenntartja!

Határtalanul! - Iskolai tanulmányút Erdélybe

10. oldal
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Bizony előzménye van ennek az erdélyi útnak, mely azzal kez-
dődött, hogy a mi mélykúti általános iskolánk az Emberi Erőfor-
rások Minisztériuma által meghirdetett Határtalanul! pályázaton 
már nem először nyert. Idén - mint eddig is - a hetedik évfolyam 
látogathatott el egy számára még csak a tankönyvekből ismert 
vidékre. 

Hetekkel a kirándulás előtt felkészítő 
órákon, foglalkozásokon vettünk részt, 
hogy minél jobban megismerjük a hatá-
rainkon túli magyarság történetét, múlt-
ját, a terület földrajzi, valamint néprajzi 
jellemzőit, vagy épp a székelyek mostani 
életét. Aki még nem volt ezen a vidéken, 
annak Erdély, szerintem, csak egy föld-
rajzi név. A mi pörgős mindennapjaink 
után nagyon jó kikapcsolódásnak tűnt ez 
a pár nap. Mindenki izgatottan várta az 
indulást, mely október 4-én hajnalban 
volt.

Számomra a határátlépés is nagy élmény volt, hisz még sosem 
jártam más országban. Pár óra utazás után tanulmányutunk első 

állomásához értünk, Déva várához, ahol a vár építésé-
hez kapcsolódó Kőmíves Kelemenné című népballadát 
olvastuk fel. Mivel a felvonót éppen javították, ezért 
gyalogosan jutottunk fel a sziklaormon épült várba, 
de ezt az akadályt is sikeresen vettük. Felérve nagyon 
élveztük a látványt. Következő megállónk Gyulafehér-
vár volt, itt a Hunyadi-család síremlékeit és Bethlen 
Gábor emléktábláját koszorúztuk meg, majd a város 
történetéről és érdekességiről olvastunk fel pár sort. 
Segesváron megnézhettük a turistacsalogató Drakula-
házat, melyhez a vámpírmítosz is kapcsolódik. Estére 
kifáradva értünk Zeteváraljára, a szállásra, ahol vacso-
ra után nyugovóra tértünk. 

Másnap igen mozgalmas napunk volt, mert először 
egy igazi természeti ritkaságot nézhettünk meg: a Sú-
gó-barlangot. Itt elmesélték a barlang felfedezésének 
történetét, és azt is, hogy miképp keletkezett. A nap to-
vábbi részében a Békás-szorosnál sétáltunk a 200-300 
méteres meredek sziklafalak között, majd a csodálatos 
látványt nyújtó Gyilkos-tónál töltöttünk el egy kis időt, 

ahol életem legfinomabb kürtőskalácsát ettem. Ezután Sikaszón, 
Sütő András nyári lakjánál ismertük meg a magyarságért tett 
hazafias cselekedeteit, majd emléktáblájára került intézményünk 
koszorúja. A harmadik napon Szejkefürdőn, Orbán Balázs néprajz-
gyűjtő sírjánál tartottunk rövid megemlékezést, és sétát tettünk 
a szabadtéri Székelykapu Múzeumban, ahol a kapuk fafaragásai 
szebbnél szebbek, igazi remekművek. Farkaslakán Tamási Áronra 
emlékeztünk sírjánál, ahol az Ábel a rengetegben című regényéből 
olvasott fel évfolyamtársunk egy részletet. Délután emléktárgya-
kat vásárolhattunk Korondon, ahol be is szereztem egy üveg finom 
erdélyi áfonyalekvárt, hogy a családom is megkóstolhassa.

Ezután egy különleges látványt nyújtó, és a holdra emlékez-
tető vidékre mentünk, az egyedülálló gyógyhatással bíró parajdi 
sóbányához, ami leginkább egy hatalmas fedett játéktérnek tűnt. 
Visszatérve szálláshelyünkre, Székelyvarságra, imádkoztunk a 
magyar nemzetért a község templomában, és megismerhettük a 
település történetét, szokásaikat, majd a helyi fiatal néptáncosok 
bemutatóját nézhettük meg. 

A negyedik napon első programunk a legismertebb zarándok-
hely, Csíksomlyó volt. Az itteni kegytemplomban őrzik a világ egyik 
legnagyobb méretű kegyszobrát, a csodatévő Mária-szobrot, me-
lyet mi is megérinthettünk. Innen továbbutaztunk Gyimesbükkre, 
ahol az 1000 éves határnál sétáltunk, s Wass Albert verssel 
emlékeztünk nemzetünk tragédiájára, a trianoni békekötésre. Erről 
a helyről emlékbe el is hoztam egy-két kavicsot. Kirándulásunk 
utolsó napján egy tartalmas és finom reggeli után elbúcsúztunk 

Úti célunk: Erdély!
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szállásadónktól, majd Nagyszalontára, Arany János szülőházá-
hoz utaztunk. Itt felidéztük ismereteinket a költőről, majd egyik 
társunk felolvasott egy részletet a Családi kör című verséből. 
Innen már nem messze volt Magyarország, s a határt átlépve 
Gyulán megvacsoráztunk, majd indulhattunk haza, Mélykútra. 
Bár a buszozást, a több mint kétezer kilométernyi utazást 

személy szerint annyira nem élveztem, de a szép erdélyi hegy-
vidék és a sok erdő, a csodás Székelyföld megérte minden 
percét. Köszönöm a lehetőséget, hogy ilyen programban részt 
vehettem. Ezt az élményt sosem felejtem el!

Csíkos Mónika
Szent Tamás Katolikus Általános Iskola, 7. a osztály

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Tisztelt Mélykúti Polgárok!

Elérkezik a Mélykúti Víziközmű Társulat elszámolásának 
ideje. Felvilágosítást szeretnék adni a lakosságnak a folyamat 
menetéről, lezárva ezzel a városban keringő találgatásokat.

A Mélykúti Víziközmű Társulat 2017. december 31-
ével lezárja hivatalos tevékenységét. Az ügyfélfogadási 
idő 2017. december 22-vel megszűnik. 

Aki nem kötött rá a szennyvízcsatornára, kérem, sürgősen 
keresse fel irodánkat, mert 2018. január 1. napjától ezzel a 
tevékenységgel már nem foglalkozunk. Ebben az esetben az 
elmaradott Ügyfeleinknek - ha jelzik igényüket és befizetik a 
megfelelő összeget - az időjárástól függően kiszállítjuk a csö-
veket. Kérem, igyekezzenek a jó időt kihasználva az elmaradt 
bekötéseket elvégezni. Még egyszer lesz kamerázás, amelyet 
2017. november végére - december elejére tervezünk.

Ha valaki nem mutatta be a Társulatnak a rákötési enge-
délyt és a vízszámlát, az még hivatalosan nincs rákötve a 
csatornára. A szennyvízdíj ebben az esetben nem jelenik meg a 
számláján, így illegális használónak számít, amely büntetést 
von maga után. Aki szennyvízkibocsátó és nem kötött hivata-
losan rá a szennyvízcsatornára, 2017. január 1. napjától talaj-
terhelési adó megfizetésére kötelezett, amelyet adók módjára 
1800 Ft/ m3 –rel kell megfizetni. 

Kimaradt csövet csak december 22-ig vesz vissza a Társu-
lat, később nem fogadunk el visszavételezési igényt.

Elszámolás a lakossággal a törvényesség előírásai szerint 
történik:

• a befizetett 132.515,- Ft hozzájárulás esetében. 
•  A visszafizetés előreláthatólag 2018 februárjában 

kezdődik. 

•  Az utcák ABC sorrendjében kezdjük a visszafizetést. 
Pl. Ady E. utca; Arany János utca… stb (Mélykút vá-
rosában 60 utca van, ezért kérjük a Tisztelt Lakosság 
szíves türelmét!)

•  Az elszámolás személyre vonatkoztatva, egyedileg 
történik a felhasznált csőmennyiségnek megfelelően 
(a visszaadott csöveket nem kell kifizetni). 

•  A visszafizetés minden esetben a szerződő felet illeti 
meg. 

•  Amennyiben haláleset történt vagy idő közben eladták 
az ingatlant, akkor kérem hozzák be a jogerős hagya-
téki végzést vagy az adásvételi szerződést. Kizárólag 
ezek birtokában tudjuk a visszafizetést megtenni. 

•  A visszafizetésről minden Ügyfelet ajánlott levélben 
kiértesítünk. 

•  Kérem, a levél kézhezvétele után a levélben foglaltak 
szerint fáradjanak be a Társulathoz, hogy lezárhassuk 
az elszámolást.

•  Kérem továbbá, hogy bankszámlaszámukat is hozzák 
be, ugyanis kizárólag bankszámlára tudjuk a kifizetést 
megtenni.

Amennyiben kérdésük van, rendelkezésükre állunk az Ügy-
félszolgálati irodában: 6449 Mélykút Rákóczi utca 13. 

Bozóki Gáborné
Mélykúti Víziközmű Társulat elnöke

A Mélykúti Víziközmű Társulat elszámolásának menete

déMász TelefonszáMAi

Általános kék szám 
(CALL CENTER) 

06-40-82-22-82
Hibabejelentés: 
06-40-82-20-00

Mérôállás bejelentése: 
06-80-82-81-80
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Mélykút Községért Díj 1995 – NOVOK ROSTÁS ETELKA
„Több évtizedes 

védőnői tevékeny-
ségéért.”

Novok Rostás 
Etelkáról a Drégely 
Ferenc által ösz-
szegyűjtött mély-
kúti adatbankban 
sajnos egyetlen 
sort, egyetlen ké-
pet sem találtam. 
Miután a „főhős” 
még él (Kecske-
méten), és állítólag 
– idős kora elle-
nére – szellemileg 
ép, ezért ismétel-
ten megkerestem, 
hogy önmagáról 

önéletrajzzal, vagy bármiféle visszaemlékezéssel adjon ismer-
tetést. Sajnálattal kellett tudomásul venni, hogy Etelka nem 
kívánt közreműködni a róla szóló fejezet megírásában. Ezért 
jobb híján egyik testvérével, illetve munkatársával próbálom őt 
bemutatni könyvem olvasóinak.  

Novok Rostás Lászlóval (Pacsirta u. 64.), Etelka testvérével 
beszélgetek a családi háttérről, illetve magáról Etelkáról.

- Valamikor a családi nevünk Novok volt, pontosabban 
Novák, de nyilván egy anyakönyvezés során módosult a név. A 
Rostás név ragadványnév volt, amelyet már apai nagyapám vi-
selt, mivel a cséplőbandánál dolgozván a rostát kezelte. Utódai 
között volt Rostás Novok, Rostás, Novok Rostás, ahogy az anya-
könyvvezető éppen gondolta. Édesapánk Novok Rostás Kálmán 
(1886-1958) mélykúti, édesanyánk Babos Ilona (1897-1967) 
zombori származású volt. 

- Etelka mikor és hol született?
- 1926. február 12-én született Mélykúton, az akkori Tükör 

(ma Bercsényi) utca közepe táján. Talán Etelkának anyaköny-
vezték, de családi körben Etának szólítottuk. A nagyszülőknél 
laktunk jó ideig, majd – miután kezdtünk sokan lenni – a Gá-
nyóban költöztünk be szüleimmel, testvéreimmel új lakásba. 
Édesapám egy szatócsboltot nyitott ott. Egyébként szüleim 
számára nem volt idegen a kereskedés, mert mind apai, mind 
anyai ágon az ősök között több kereskedő is akad. Minimális 
anyagi háttérrel fogtak bele a vállalkozásba, szülői támogatás, 
örökség nélkül. Apám ugyanis megegyezett a szüleivel, test-
véreivel, hogy az ő szülői öröksége az lesz: szakmát tanulhat. 
El is végezte Sopronban a vincellér (szőlész-borász) iskolát. A 
gányói bolt ugyan kicsi volt, de stabil vevőkörrel rendelkezett. 
A második világháború azonban a viszonylagos jólétet ketté-
törte. Visszaesett a kereslet (nem volt pénz), majd az üzlet 
bútorzatát államosítás gyanánt elvitte az akkori ÁFÉSZ. Ezzel a 
kereskedésnek vége is lett. 

- Nehéz időszak köszöntött a családra?
- Ezt követően apámnak szakmájában kellett megélhetést 

keresni. Állami borpincében vállalt állást. 
- Térjünk vissza Etelkára!

- Etelka az elemi iskola négy osztályát Mélykúton végezte el, 
majd utána Jánoshalmán a polgári iskolában tanult. Ezt köve-
tően az 1941-ben visszacsatolt Bácskában keresett magának 
iskolát. Nagyon jó érzéke volt a kézimunkához, a széphez, 
talán textilművész szeretett volna lenni. Szabadkán valamiféle 
képzőművészeti szakközépiskolában tanult, de elvégezni nem 
tudta, mivel 1944-ben a város újra a szerbek kezére került. 
Valószínűleg élete végéig sajnálta, hogy nem tudta befejezni 
képzőművészeti tanulmányait. 

- Magyarországon nem talált magának megfelelő iskolát?
- Nem volt lehetőség erre, mivel szüleink nem tudtak szá-

mára lakást bérelni. Kollégiumok akkoriban még nemigen 
voltak. Szabadkánál ilyen gond nem volt, mivel ide naponta be 
tudott járni. Mélykúttól a város nem volt túl messze. 

- Hogyan folytatódott az élete?
- Miután Mélykútra hazajött, az egészségügyet választotta. 

Itt a faluban kitörési pont nem volt. Ehhez messzire kellett 
mennie, Budapesten végezte el a védőnőképzőt. 

- Hol kapott állást?
- Sikerült szülőfalujában, Mélykúton védőnői álláshoz jutni. 

Szerette a gyerekeket, és a szülőkkel is jól tudott bánni. 
- Úgy tudom, hogy egyedül élt. Pontosabban fogalmazva: 

nem kötött házasságot és nem volt gyermeke.
- Életének nehéz pontja, hogy neki gyermeke soha nem le-

hetett. Amikor mi testvérek sorra kirepültünk a gányói családi 
fészekből, Etelka maradt a szülőkkel. Ő maradt a szűkös kö-
rülmények között élő szüleink fő támasza, s egyszer csak arra 
ébredt, hogy elmúlott felette az az idő, amikor családot alapít-
hatott volna. Emiatt soha nem panaszkodott, egyikünkkel sem 
éreztetett olyat, mintha emiatt bármelyikünkre is neheztelne. 
Ezért én Etát a családunk mártírjának tartom. 

- A munkáján kívül mivel foglalkozott?
- A községi könyvtárnak is volt egy ideig a vezetője. Ezt a 

munkakört Töröky Mátyás tanítótól vette át, aki az iskolában 
kapott állást. Tanácstag is volt, de nem lármás, hangoskodó 
típus volt. Egyéniségének megfelelően kulturáltan viselkedett 
mindig, mindenhol. Én a kislányt láttam mindig benne, aki 
minden iránt érdeklődik, mindent szeretne tudni, de soha nem 
okoskodik. 

- A mellékelt fényképeken egy fiús nőt látok, cigarettával a 
kezében.

- Egy ideig cigarettázott, de le tudott róla szokni. 
- Miért hagyta itt Mélykutat?
- Nyugdíjba vonulása után még egy ideig Mélykúton lakott, 

majd Kecskemétre költözött egy idősotthonba. Kecskeméten 
lakott két testvére, valószínűleg ez nagymértékben közreját-
szott döntésében. Egyúttal meg kívánt szabadulni a lakás-
fenntartás gondjától, továbbá Kecskeméten nagyobb kulturális 
választékot remélt ilyen irányú igényei kielégítéséhez. 

Somogyi Józsefné Gallai Erzsébet (Szent László u. 13.) 
nyugdíjas védőnő mesélte:

- Novok Rostás Etelka 1946-56 közötti munkájáról nem 
sokat tudok mondani, mivel akkor még nem voltunk munkatár-
sak. Talán egy védőnővel dolgozott együtt, akinek a nevét nem 
ismerem. Annyit tudok ezekről az évekről, amennyit ő elmon-
dott. Egyébként eléggé zárkózott volt, magáról nem szívesen 
mesélt, mindig másokat helyezett előtérbe. 
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- Hol tanulta ki 
a szakmát?

- A második vi-
lágháború alatt 
végezte el a vé-
dőnőképző iskolát 
Budapesten. A há-
ború volt az oka 
annak, hogy a két-
éves iskola három 
évig tartott. 

- Utána mindjárt 
Mélykútra került?

- Igen. Amikor 
Mélykútra került, 
akkor évente mint-
egy kétszáz(!) cse-
csemő született. 
Ráadásul az volt 
akkoriban a szo-

kás, hogy a fiatalok kiköltöztek a tanyára, az idős szülők pedig 
bejöttek a faluba. Hatalmas tanyavilágot kellett bejárni – első-
sorban kerékpárral. Mivel jó viszonyban volt a falu vezetésével, 
gyakran kapott lovaskocsit a tanyai kiruccanásokhoz. Nem csak 
a csecsemőket kellett látogatni, hanem a TBC-s betegeket (ak-
koriban igen sok volt belőlük), a rákos betegeket is. Így aztán 
igencsak oda kellett figyelni, hogy mindenkire és mindenre 
jusson idő. 

- Ha jól tudom, akkor az 1950-es évek közepéig Mélykúton 
születtek a gyerekek.

- Akkoriban még a mélykúti szülőotthonban (ma idősek 
napközi otthona a Damjanich utcában) születtek a gyerekek 
a körzeti orvos segítségével. Talán 1956-57-ben zárt be az 
intézmény.

- Milyenek voltak a tanácsadások?
- Kertész doktor úrral sok gond volt, mivel nem igen tudta 

beosztani az idejét. Emiatt a csecsemőtanácsadás délután 
három-négy órától este fél tízig tartott. Ennek ellenére az 
anyukák nem zúgolódtak, türelmesen várták ki sorukat. (Bez-
zeg ma!) Sem szülész-nőgyógyász, sem gyermekorvos nem 
volt a faluban, az ilyen problémákkal neki kellett megbirkózni. 
Nem volt jó, hogy nem volt a háttérben szakorvos. Emiatt 
előfordult, hogy csípőficamos gyerek maradt felfedezetlenül. A 
védőoltásokkal se nagyon foglalkoztak a körzeti orvosok. Amit 
mi előkészítettünk, azt ellenőrzés nélkül beadták. 

- Milyen volt Etelka családi háttere?
- Egyedülálló volt, a Széchenyi u. 53-ban lakott, nem kellett 

családhoz alkalmazkodnia. A munkája egyúttal a szenvedélye 
is volt, nagyon beleélte magát. Nagyon sok egészségügyi té-
májú előadást tartott az iskolában. Szerette a gyerekeket. 

- Volt-e valamilyen közéleti funkciója?
- 1956 után egy ideig tanácstagként is dolgozott. Volt egy 

megyei ünnepség, ahol nő tanácstagot kívántak a politikai 
vezetők bemutatni, és a választás – nem tudni miért – Novok 
Rostás Etelkára esett. Küldtek érte autót, amely vitte-hozta. 

- Mennyi időt dolgoztak együtt?
- Én 1956-ban kerültem Mélykútra védőnőnek és Etelka 

1981-ben történt nyugdíjba vonulásáig, vagyis negyedévszá-
zadon át voltunk munkatársak. 1964-65-ig ketten dolgoztunk 
védőnőként, majd csatlakozott hozzánk Racsmány Mátyásné. 

- A mellékelt fényképeken egy férfias megjelenésű nő lát-

ható nadrágban, ujjai között cigaretta. Ez az 1960-as években 
nem volt gyakori.

- Cigarettázott, de nem volt szenvedélyes dohányos.
- Volt valamilyen hobbija? 
- Nagyon szeretett kézimunkázni. Gyönyörű szép gobeline-

ket varrt, horgolt, kötött. És mindenekelőtt rengeteget olvasott. 
Tekintélyes nagyságú könyvtára volt.

- Nyugdíjba vonulását követően megszakadt a kapcsolatuk?
- Nem, még évekig bejárt a tanácsadóba meglátogatni 

minket. Aztán egyszer csak gondolt egyet, és Kecskemétre köl-
tözött egy idősotthonba. Azóta nem találkoztunk, pedig Ágota 
lányomnak ő a keresztanyja.

- Micsoda véletlen!
- Bácsalmáson volt 1964-ben a templomban a keresztelő 

(titokban), ahová Némethy doktor úr vitt el a kocsijával.
Részlet Dr. Rauzs József: 

Mélykút Községért Díj című könyvéből

Harmadszor indul el a 
Területi Közigazgatási 

Ösztöndíjprogram
Harmadik alkalommal Hirdeti meg a 
kormány a területi közigazgatási 

ösztöndíjprogramot 

(a továbbiakban: tkö program). 

A TKÖ Program keretében a felvételt nyert ösztöndíjasok 
szakmai gyakorlatának időtartama 12 hónap, amelyet a fővárosi 
vagy megyei kormányhivatalnál töltenek el. A TKÖ program vár-
ható időtartama: 2018. február 1. - 2019. január 31. 

A jelentkezési határidő: 2017. október 31. (kedd) 24:00 óra

Az TKÖ Program szervezői olyan a területi közigazgatási 
életpálya iránt elkötelezett, diplomás fiatalok jelentkezését vár-
ják, akik 35. életévüket még nem töltötték be, és szívesen 
megismernék a területi államigazgatás valamely szegmensét. A 
szakmai gyakorlat teljesítése során a befogadó intézményeknél 
az ösztöndíjasok beilleszkedését és a szakmai tapasztalatszer-
zését felkészített mentorok segítik.

A program egészének folyamán az ösztöndíjasok fejlődését 
és a közigazgatás alaposabb megismerését különböző jelenléti 
és e-learning képzések is kiegészítik. Az ösztöndíjprogram ered-
ményes teljesítése esetén a legkiválóbb ösztöndíjasok számára 
lehetőség nyílik az állami tisztviselői karrier megkezdésére. A 
TKÖ Programmal valamint a pályázat benyújtásával kapcsolatos 
bővebb információt a http://tko.kormany.hu/ weboldalon talál-
hatnak. Jelentkezni a http://tko.kormany.hu/tetszik-a-program-
jelentkezem linken keresztül lehetséges.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. október 31. 
(kedd) 24:00 óra (éjfél)

(Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)  
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Tisztelt mélykúti lakosok, ku-
tyatartók!

Településünkön nagy problé-
mát jelent, különösen az őszi és 
a tavaszi ivarzási időszak idején 
a nagyszámú kóbor kutya. A sza-
badon kóborló állatok befogását 
a jánoshalmi ebrendészet és a 
közterület felügyelet közösen 
végzi. A befogott ebek elhelye-
zése a jánoshalmi ebrendészeti 
telepen történik. A befogás és a 
befogott állat tartásának költsé-
gei a tulajdonost terhelik.

Az állat- és kutyatartásra 
számtalan jogszabály vonatko-
zik. Vajon minden felelősségtel-

jesnek mondható gazda tisztában van ezekkel?
A felelős kutyatartás szabályaira kitér a szabálysértési-, állat-

védelmi törvény, még a Polgári törvénykönyv is, nem beszélve, 
önkormányzati rendeletekről.

Ezek a rendeletek szabályozzák az állattartó személy köteles-
ségeit is, illetve, hogy hol, milyen körülmények között, méretüktől 
függően mekkora területen és adott esetben meddig tartható, és 
milyen kisállat. És természetesen a szabályszegések mértéke is 
szabályokhoz kötött.

Érdemes tisztában lenni ezekkel az előírásokkal. 2013-ban 
bevezették a mikrochip beültetésnek kötelezettségét, amelyet a 
legkorszerűbb és legbiztonságosabbnak ítélt elektronikus azo-
nosítónak tartanak. Elmulasztása a kutya négy hónapos korától 
büntetendő. 

Mire kell legfőképp tekintettel lenni?
Az állattartó mindenkor gondoskodni köteles az állat szökésének 

megakadályozásáról.
Az állatok közterületen tanúsított magatartása is szabályozva 

van, és minden esetben gazdájuk felelősségköre.
Ha a kutya szabadon engedését tiltó tábla nincs, akkor is tisz-

tában kell lenni azzal, hogy az esetleges károkozásért felelősséget 
kell vállalni. Kárt nemcsak emberekben, más állatokban, de tár-
gyakban is lehet tenni. Szabálysértésnek minősül egy kutya fel-
ügyelet nélkül hagyása éppúgy, mint póráz, vagy szájkosár nélküli 
sétáltatása. Minden esetben szigorú bírálat alá esik a szabályok 
megszegése, esetleges károkozás. 

A közterület-felügyelő, akik hivatalos személynek minősül, sza-
bálysértés esetén büntetést szabhat ki.

A póráz nélküli sétáltatás nem megengedett. Egy gazdának 
tisztában kell lennie kedvence természetével, és indokolt esetben 
szájkosarat is magánál kell tartania, illetve használnia.

Az állatvédelmi törvény arról is rendelkezik, hogy egy állattartó 
közterületről köteles az állati ürüléket eltávolítani. Az ürüléket köz-
téri szemetesben elhelyezni tilos.

Vannak olyan területek, ahová tilos kutyát vinni, bár tábla nem 
minden esetben van kihelyezve. Ilyen hely: a játszótér, oktatási-, 
kulturális intézmények, orvosi rendelők, ügyfélforgalmat bonyolító 
közintézmények.

Mindenképpen megemlítendőek a kutyatartás legfontosabb, de 
íratlan szabályai:

megfelelő életkörülmények biztosítása; szeretet, elismerés; 
megfelelő étrend biztosítása; az egészség védelme; utódokról való 
gondoskodás; környezetünk tiszteletben tartása.

Amit a kutyachipről tudni kell
2013 január 1-jétől hatályos a kedvtelésből tartott állatok 

tartásáról és forgalmazásáról szóló kormányrendelet módosítása, 
amely előírja, hogy a négy hónaposnál idősebb ebek csak elektro-
nikus transzponderrel (chippel) megjelölve tarthatók.

Mennyibe kerül a kutyachip?
A kutyachipet az állatorvos ülteti be kedvencünkbe, a chip ára 

helyenként változó, de az állatok védelméről és kíméletéről szóló 
törvény kimondja, hogy a kutyachip (transzponder) beültetéssel és 
annak regisztrációjával együtt nem lehet több, mint 3500 Ft. A ren-
delet szerint mindenkinek chipeztetnie kell a kutyáját, illetve akinek 
már volt chip a kutyájában, de még nem regisztráltatta a chipet, a 
regisztrációt is el kell végeztetni.

Mire jó a kutyachip?
Minden embernek van személyi igazolványa, de az állatoknak 

eddig nem volt, így amikor egy kutya elveszett, a rengeteg azonos 
fajtájú talált kutya között tűt kerestünk a szénakazalban. A chip az 
elveszett állat azonosítását, mielőbbi hazajutását szolgálja, és az 
állatvédő szervezeteknek nyújt segítséget. Ha egy kutya elveszik, 
a gazda bejelentést tesz az állatvédőknek, akik terjeszteni kezdik 
az elveszett kutya hírét. Közben amint az elveszett kutyát befogja 
valaki, az első chip leolvasóval rendelkező személynél – pl. állator-
vos, vagy állatmentők – leolvassák az állat gazdáinak adatait, így 
a kutya hamar hazakerül. Hogy mennyi idő alatt, az csupán attól 
függ, hogy a kóbor kutyákat milyen hamar jelentik be a “szemta-
núk”, illetve hogy befogja-e valaki az állatot; míg az állatvédők érte 
mennek…

Sajnos sok esetben a magánszemélyek tartva attól, hogy az 
állatvédők hely hiányában nem viszik el tőle a kutyát, a befogást 
jellemzően nem vállalják, csak bejelentést tesznek. A kötelező 
chippel előbb-utóbb a helyhiány is megszűnhet, hiszen az azono-
sítóval ellátott kutyák legfeljebb a gazdi érkezéséig lesznek bent a 
menhelyeken…

Ki és mivel olvassa le a chipet a kutyában?
Leolvasó természetesen nincs minden háztartásban, hiszen a 

gazdáknak nincs arra szüksége. Amennyiben valaki kóbor kutyát 
talál, az ebet állatorvoshoz kell vinni, vagy az állatvédő szerveze-
teknek bejelentést tenni; így az illetékesek ellenőrizni tudják, hogy 
a kutyában van-e chip. Ők egy 15 jegyű azonosítót tudnak leolvasni 
a chipből, vagyis magát az azonosítót, amire aztán a központi nyil-
vántartásban rákeresve adatvédelmi okokból kizárólag ők, illetve 
egyes önkormányzatok elérhetik a chipes kutyák gazdáinak elérhe-
tőségeit; így az elveszett kutyák hazajutása biztosított.

A chip leolvasás az állatorvosoknál, az állatvédő szervezeteknél, 
illetve néhány önkormányzatnál lehetséges, de azonosító alapján 
mi magunk is megnézhetjük, hogy kutyánk chipje regisztrálva 
van-e a petvetdata.hu rendszerben. A 15 számjegyű azonosító 
beírásával a kutyachipet viselő kutya alap adatait; a kutya nevét és 
fajtáját tudhatjuk meg, míg a hozzáféréssel rendelkező személyek 
(állatorvosok, állatvédő szervezetek) a kutya gazdájának elérhető-
ségét is láthatják.

fájdalmas a kutyachip beültetés?
Nem. Chip beültetést csak az arra felhatalmazott állatorvos 

végezhet. A chipet rejtő, szövetbarát kapszula mérete egy rizsszem 

A kulturált kutyatartás szabályai
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méretével megegyező eszköz, amit az állat bőre alá ültetnek 
be egy nagy injekciós tűhöz hasonló szerkezettel. A beültetést a 
nemzetközileg elfogadott testrészre, a kutya nyakának bal olda-
lára, a lapocka közelébe végzik.

A chip kapszula sem energiaforrást, sem mozgó alkatrészt 
nem tartalmaz, így a meghibásodása kizárható; mindössze egy 
antenna és egy microchip van benne. A chipet kivenni nem lehet, 
csak speciális, indokolt esetben. Az az állatorvos, aki ezt mégis 
megteszi, az Állatorvosi Kamara engedélyével játszik.

Milyen a kutyachip nyilvántartás?
A Magyar Állatorvosi Kamara rendelkezik ilyennel,  mely-

hez minden veszettség oltásra jogosult állatorvos hozzáfér. A 
petvetdata.hu online nyilvántartó rendszer használatával, a 
gazdi maga is rákereshet a kutyája chip számára, ellenőrizve an-
nak regisztráltságát. Az azonosítóra keresve adatvédelmi okokból 
mi, gazdák csupán a kutya nevét, és fajtáját látjuk, ám az állator-
vosok a gazda nevét és elérhetőségét is látják, amelyen keresztül 
értesíteni tudják az aggódó gazdát megtalált kutyájáról.

Kutyachip ellenőrzés
A jogszabály előírja, hogy minden állatorvosnak ellenőriznie 

kell a kutyákban a chipet, amit ha nem talál, fel kell ajánlania 
a beültetés lehetőségét a gazdinak. Ha a gazdi elutasító, az ál-
latorvosnak jelentést kell tennie a Főállatorvosi Hivatalban, akik 
felszólítják az állattartót, hogy tegyen eleget a kötelezettségének. 
Ezt követően, ha a gazdi még mindig nem intézkedik, bírság szab-
ható ki.

Kutyachip átírás
A mikrochippel megjelölt eb tulajdonosának, tartási helyének 

megváltozása, vagy az állat elpusztulása esetén az eb tartója az 
adatváltozást 8 napon belül köteles a szolgáltató állatorvossal az 
országos adatbázisban regisztráltatni. Az adatbázisban történő 
regisztráció, valamint az adatbázisban regisztrált eb adatainak 
megváltozása miatt történő adatmódosítás díjmentes.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat ügyfélfogadást tart minden hó-
nap első és második KEDDJÉN (november: 07, 14, december: 05, 12, 
január: 09, február: 06, 13, március: 06, 13, április: 03, 10….) a mély-
kúti gyermekjóléti szolgálat melletti irodában (6449 Mélykút Templom 
utca 12.) 09:00-11:00 h-ig. 

Amit nyújtunk:
- álláskeresési tanácsadás
- állásajánlatok, lehetőségek felkínálása
- ügyek intézésében való segítségnyújtás
- mentális támogatás
- egészségügyi tanácsadás
- szociális információnyújtás
- jogi tanácsadás szakemberrel

Jöjjön bátran! Megpróbálok mindenben segíteni: Görhöny Katalin 
(mentor)

30/252-3714
20/326-6003
TOP-5.1.1-15-BK-1-2016-0000

Tisztelt Mélykúti Lakosság! 

Vegye igénybe a Lakosságsegítő 
csoport szolgáltatásait - helyben.

NE UTAZZON!

Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a Lakosságsegítő 
csoport működése a Mélykút, Rákóczi u.13 szám alatti irodaházban 
– kibővült szolgáltatásokkal – továbbra is működik:

•  közüzemi szolgáltatókkal (víz, villany, gáz, szemétdíj) való 
kapcsolattartás (óraállás bejelentés, elmaradt számla befize-
tés, szerződésmódosítás, szolgáltatások átíratása, telefonos 
ügyintézés, levelezés)

•  kérelmek, nyomtatványok, támogatások igénylésében, ki-
töltésében való közreműködés, családtámogatási osztállyal 
való kapcsolattartás (levelezés, telefonos ügyintézés, anyasági 
támogatás igénylése, családi pótlék igénylése, gyermekgondo-
zási segélyek igénylése, egyéb)

•  leszázalékolási és nyugdíjazási ügyek intézése (leszázalékolás, 
özvegyi nyugdíj) 

•  általános tájékoztatások (telefonszámok, címek keresése 
interneten, email címek létrehozása, ügyfélkapu nyitásában 
való segítségnyújtás, egyéb internetes ügyekben tájékoztatás, 
hatósági levelek értelmezése)

•  időpont-egyeztetések (orvosi beutalók, munkaügyi központ, 
más egyéb szükséges időpontok kérése)

Tisztelettel:
a Lakosságsegítő csoport dolgozói

Segítségnyújtás Önnek

jánoshalmi 
rendôrŐrs
indokolt esetekben 

az alábbi 
telefonszámon hívható 

éjjel-nappal: 
06-20/539-6499

Mélykút város hivatalos honlapja: www.melykut.hu
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ÚJéVi GYÓGYfÜRdŐzés A MAKÓi 
HAGYMATiKUMBAn!
Időpontja: 2018. január 5. (péntek)
Indulás: reggel 8 órakor a Csorba-háztól
Költség tagoknak kedvezményesen: 2500,- Ft 
(útiköltség, belépőjegy) Étkezés: önellátó
Jelentkezéseket december 28-ig várjuk!

GYÓGYÜdÜlés
Az Erzsébet programban résztvevők gyógy-
üdüléséhez bárki csatlakozhat az alábbi felté-
telekkel: Időpont: 2018. március 4-9-ig. Hely-
szín: Béke Hotel **** Hajdúszoboszló Költségek: 
6 nap 5 éjszaka szállás, félpanziós ellátással: 
59.900,-Ft + IFA + útiköltség. Jelentkezéskor 
10000 Ft előleget kérünk befizetni.
5 napos gyógykezelések felvételére lehetőség 
biztosított TB támogatással. Jelentkezési ha-
táridő: 2017. december 15.

GYÓGYfÜRdŐ BéRleT
A mórahalmi Erzsébet Gyógyfürdőben, érvé-
nyes egyesületi tagkönyv felmutatása mellett 

– 10 alkalomra szóló kedvezményes bérlet 
váltható 9.900.- forintért, melyet hat hónap 
alatt lehet felhasználni egyéni odautazással. 

GYÓGYMAsszÍRozás
Tájékoztatjuk tagtársainkat, hogy a gyógy-
masszírozás folyamatosan igénybe vehető. 
Időpont egyeztetés személyesen a Csorba-
házban, vagy a 06-20/405-1876 telefonszá-
mon lehetséges.

eGészséGMeGŐRzŐ ToRnA
A Szt. Tamás Katolikus Általános Iskola tor-
natermében minden kedden és pénteken 17 
órától gyógytornát tartunk Csontos Ferenc 
tanár úr vezetésével. Mindenkit szeretettel 
várunk!

szolGálTATásAinK
Ügyintézés • sorstársi és tapasztalati ta-
nácsadás • klubfoglalkozások • tájékozta-
tó előadások • iskolai esélyórák tartása • 
egészségügyi szűrővizsgálatok • gyógytorna 

• gyógymasszírozás • gyógyüdültetés • szo-
bai kerékpár és gyógyászati segédeszközök 
kölcsönzése, beszerzése • rendezvények, ki-
rándulások és kedvezményes szolgáltatások 
szervezése • kisebb lakossági pályázatok el-
készítése • ingyenes internetes szolgáltatá-
sok.

eléRHeTŐséGeinK
6449 Mélykút, Petőfi tér 17.
Ügyfélfogadás: szerdán 14–17 és csütörtö-
kön 9-12 óráig
Telefon: 77/460-010
Mobil: 06-30/983-6384 (Szabó József) 
E-mail: szabojpal50@gmail.com
Mobil: 06-70/387-0512 (Rasztik Tibor) 
E-mail: mkmelykut@gmail.com
Honlap: www.mmemelykut.hu, www.facebook.
com/mmemelykut

EGYESÜLETI HÍREK
A Mozgáskorlátozottak Mélykúti egyesületének tájékoztatója

Bemutatkozik a Gondozási Központ intézményvezetője 

„Ott kezdődik a nagyemberség, hogy az ember észreveszi, 
hogy mások is élnek a földön ő kívüle,
és amit tesz, úgy teszi, hogy nemcsak magára gondol, 
hanem másokra is." (Szabó Magda)

Gyömbér Norbertné vagyok, 
jelenleg Katymáron élek a fér-
jemmel, és a 16 éves fiammal. 
2017. 10. 07- től intézményve-
zetője lettem a Mélykút Város 
Önkormányzat által fenntartott 
Gondozási Központnak. 

Engedjék meg, hogy az első 
gondolat a köszöneté legyen. Kö-
szönetemet szeretném kifejezni 

mindazoknak, akik támogattak abban, hogy jelentkezzem a Gon-
dozási Központ intézményvezetői állásra. Köszönöm a segítséget, a 
biztatást, és legfőképpen a bizalmat, amely felém irányult. Röviden 
bemutatnám magam

Tanulmányaimat a madarasi általános iskolában kezdtem, majd 
Szekszárdon a Szent-Györgyi Albert egészségügyi szakközépisko-
lában folytattam. Az érettségi megszerzése után ápolási asszisz-
tens és felnőtt szakápoló végzettséget szereztem. Pár év múlva 
a Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi és Szociális 
Képzési Karon szociális munkásként diplomáztam, majd ugyanitt 
szakvizsgáztam idősek szociális ellátásából.

Az első szakmai tapasztalataimat a madarasi Ezüst Évek Idő-
sek Otthonában ápolóként szereztem, majd a katymári Szociális 
Szolgáltató Központ Idősek Otthonába szociális- és mentálhigiénés 
munkatársként bővítettem.

Jövőképem egy olyan integrált szociális 
intézmény, mely sokrétű, egymásra épülő 
színvonalas szolgáltatásaival komplex mó-
don ellátja célcsoportjait a legkorszerűbb 
szakmai elvek figyelembevételével. Különös 
figyelmet fordítanék a település idős lakos-
ságára, a hátrányos helyzetű családokra 
és gyermekekre. A Gondozási Központ által 
nyújtott szolgáltatások, ellátások igénybe-
vételével nagy segítséget nyújthatunk szá-
mukra. 

Tisztelettel: 
Gyömbér Norbertné
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Az Idősek Világnapja alkalmából ünnepi műsorral és ebéddel 
kedveskedtünk a 80 éven felüli települési lakosoknak.

II. KARÁCSONYI – 
FENYŐFA KUPA!

2017. december 16-17-én (szombat-va-
sárnap) labdarúgó kupa kerül megrendezés-
re a mélykúti sportcsarnokban.

A mérkőzések kezdési időpontja szomba-
ton délután 16°° és vasárnap 9°° óra.

A mérkőzések 20x30m-es pályán zajla-
nak. A csapatokból 4+1 játékos tartózkodhat 
egyszerre a pályán. A kapus kidobhatja 
a labdát a félpályán túlra. Kapusról van 
szöglet. A hazaadást a kapus kézzel nem 
foghatja meg. A játékidő 2x12 perc.

A cseréket folyamatosan el lehet vé-
gezni.

A torna teljes időtartama alatt csapa-
tonként két igazolt játékos nevezhető, akik 
folyamatosan a pályán tartózkodhatnak.

A megyei I. osztályban vagy az annál ma-
gasabb osztályban szereplő és a külföldön 
játszó játékosok számítanak igazoltnak.

Nevezési díj: 4000 Ft
Az előző évek tapasztalatait figyelembe 

véve sok csapat nevezése esetén két na-
posra tervezzük a tornát. Az egyik csoport 
küzdelmeit szombaton délután bonyolítjuk 
le, a másik csoportot, pedig vasárnap dél-
előtt. A csoportmérkőzések után bonyolítjuk 
le a helyosztókat.

A sorsolás megtekinthető csütörtökön 
(12.14.) a sportcsarnok hirdetőtábláján és 
a www.melykut.hu honlapon, a sport me-
nüponton belül. Nevezni csak és kizárólag 
2017. december 13. (szerda) 16°°óráig lehet 
Bényi Józsefnél a 06-70/3747-398-as és 
Hurton Zoltánnál a 06-30/7374-185-ös te-

lefonszámokon, vagy 
a Művelődési Házban 
személyesen, mun-
kaidőben.

Kérjük a nevezési 
határidő pontos be-
tartását!

 Hurton Zoltán 
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Először is szeretném mindenkinek megköszönni a támogatását, 
munkáját, akik hittek benne és segítettek abban, hogy az álom valóra 
váljon, és műfüves pálya épüljön Mélykúton.

Engedjék meg nekem, hogy én egy kicsit másként lássam a 
történéseket, mint sokan az olvasók közül. Az egyesület vezetése a 
Polgármesteri Hivatallal közösen, már évek óta dolgozott azon, hogy 
épüljön egy műfüves pálya, amit minden időjárási körülmények között 
lehet használni. Ennek a munkának meglett az eredménye és 2017. 
szeptember 30. napon műfüves pályával gazdagodott városunk, ezzel 
javítva településünk infrastruktúráját. Nagyszerű új létesítményt ve-
hettek birtokba a városban élők, hiszen a műfüves pályát a kicsi gyere-
kektől kezdve a felnőttek és a seniorok is egyaránt használni fogják.

Ilyenkor szokták azt mondani, hogy ettől már biztosan nem lehet 
nagyobb sikert elérni! Én nagyon bízom benne, hogy lehet fokozni, és 

még több sikert elérni „mégpedig azzal”, hogy minél több gyerek és 
felnőtt használja ezt a minden igényt kielégítő létesítményt, és akkor 
már biztos, hogy az eddigieknél is nagyobb sikert érünk el!

Természetesen az építés során voltak ellenzők, kritikusok, azok 
mindig vannak! De senki közülük olyan építő jellegű ötletet, javaslatot, 
érvet nem tudott mondani, sem az építés előtt, sem az építés folya-
mán, ami megkérdőjelezhette volna a műfüves pálya jogosultságát!

A Mélykúti Sportegyesület nevében nem mondhatok mást és min-
denképp úgy érzem, hogy el kell mondanom, hogy van egy eszköz, 
egy játék, amely generációkat köt össze, és ezt a műfüves pálya 
megítélése során semmiképp nem lehet figyelmen kívül hagyni. Ez 
pedig a labdarúgás szeretete! A picik otthon a szülőkkel a nagyobb 
testvérekkel együtt gurítják, rugdossák a labdát. Kisgyerekek az ovi-
ban, nagyobbak az iskolában, a család ha elmegy nyaralni kikapcsoló-
dásként labdáznak, fociznak. Fantasztikus eszköz a labda, amely mint 
mondtam generációkat köt össze, hoz egy helyre és képesek együtt 
örülni, játszani, versenyezni. Kevés ilyen eszköz, játék van, amit ilyen 
sokrétűen lehet használni, ami észrevétlenül javítja a gyermekeink 
mozgáskoordinációját, szüleiknek pedig egy kis mozgást biztosít ebben 
a mozgásszegény világba.

A különböző csapatsportok fantasztikus közösségteremtő erővel 
bírnak. Fontos példaképeket adhatnak a mai fiatalok számára. Ez a 
csodálatos műfüves pálya is ezt a célt szolgálja, ezt segíti elő a Mély-
kúton élők számára!

Én bízom benne, hogy mindenki egy emberként örül ennek a min-
den igényeket kielégítő, létesítménynek! 

Szöllősi Ferenc
Mélykúti Sportegyesület

Elhunytak:
 
Mikó Mihály Imréné Gocol Mária  élt: 87 évet
 Hermesz Ibolya    élt: 48 évet
 Csorba Ferencné Bognár Margit  élt: 88 évet
 Pecze Szilveszter Károlyné Gyetvai Ilona élt: 87 évet

Házasságot kötöttek:
Nagy Dóra és Mélykúti Krisztián

2017. szeptemberi születések:
Vicai Ferenc Bence an.: Munkácsi Tünde
Füredi Blanka Beáta an.: Kolompár Beáta
Rostás Szelina Sztella an.: Bácskai Renáta

Anyakönyvi események

Műfüves pálya Mélykúton!

rendezvénysorozatunkra a Szent Joachim – templomban 
tartandó műsorokra  és az utána következő 

gyertyagyújtásokra a központi parkba. 
Adventi gyertyagyújtások időpontjai és rendezői: 

2017. december 3. 1700 óra Beregi Band és a Bácsbokodi 
Forgó Zoltán Egyesített Fúvószenekar 

Szederinda Citerazenekar 
Fenyő Miksa Könyvtár 

2017. december 10. 17:00 óra Szent Tamás Katolikus 
Általános Iskola hangversenye 

2017. december 17. 17:00 óra Nagycsaládosok Mélykúti 
Egyesülete 

Legyen vendégünk egy pohár teára, 
forralt borra és zsíros kenyérre!

szeretettel meghívjuk 

városunk minden lakosát 

Advent fényei 


