
„A karácsonyi bölcsőben a kisdedek ártat-
lanságával fekszik ez az ártatlan Isten, kinek 
szeretete soha többé nem hagyja nyugton 
szívünket. Békéje örök kísértője minden bé-
kétlenségnek, szelídsége minden háború-
ságnak. A karácsonyi ünnep külsősége mit 
sem ér e tiszta, ártatlan és egyetemes sze-
retet nélkül. Vajon valaha is meg fogja te-
remteni valódi gyümölcseit közöttünk?” 

(Pilinszky János) 

Hiszen – akármit is gondolunk az életről, 
a hitről, akár járunk templomba, akár nem 
– azt mindannyian tudjuk, hogy a karácsony 
emberi történetének és hitbéli misztériu-
mának a főszereplője ugyanaz, aki pólyába 

csavarva feküdt a jászolban: az újszülött 
Megváltó Jézus Krisztus. Egy csecsemő.

Nem tudom, elgondolkodtak-e már azon, 
hogy milyen különleges is a mi világunk, a 
keresztény gyökerű kultúránk! Hiszen az 
emberi emlékezet és hagyomány leginkább 
tetterős felnőtteket tart számon, sőt, olykor 
kifejezetten rettenetes hősöket, önfeledten 
gőgicsélő, anyai szeretetre szoruló kisdede-
ket a legkevésbé sem. Márpedig karácsony 
ünnepének mégiscsak ez a lényege, mert ki 
mellett, ki közelségében is bontakozhatna ki 
legtisztább formájában a szeretet, ha nem 
egy kiszolgáltatott, ám elbűvölő újszülött 
társaságában! Hogyan is élhető át az önzet-
lenség és az emberbe vetett bizalom mé-
lyebben annál, ahogy egy csecsemő teszi: 
teljes ráhagyatkozással. 

Valóban. Meggyőződésem, hogy kará-
csony ünnepe ezért áll annyira mindany-
nyiunk szívéhez közel, mert erre az erőtlen 
szeretetre vágyunk. Nem véletlenül, hiszen 
mindannyiunkban ott lakik egy csecsemő.

A nagy mesélő, Krúdy Gyula írja az ünnep-
re való készülődésről: „A máktörő koloncnak 

vendéghívogató hangja volt, és minden ház-
ból kihallatszott döngése. A dió olyan jóízű-
en roppant, mintha a bánatot törtük volna 
össze darabidőre. Az asszonyhang, amely a 
zúzmarás ablakú konyhában kommandíro-
zott, a legkeményebb férfit is meglágyítot-
ta. (…) a komondor alázatosan ólálkodott 
az ünnepi illatokra (…) a gyalogösvényen a 
postás csodálatos levelekkel közelgett, nyel-
ves szomszédasszony békét kötött, és szak-
értelemmel jött a fazékfedelek fölemelke-
déséhez, a sütők átvizsgálásához, a patkók 
megkóstolásához.”

De miért is idéztem ilyen hosszan Krúdy 
írását? Mit üzen, üzen-e egyáltalán nekünk 
valamit ennyi esztendő, egy évszázad táv-
latából?

Nos, lehet, hogy a dió – termés híján – 
idén nem roppan olyan jóízűen, és a postás 
sem érkezik csodálatos levelekkel – hiszen 
ma már a kapcsolatainkat az internet segít-
ségével tartjuk –, mégis ráismerünk benne a 
mindenkori karácsony hangulatára.

Hiszen az eszmei, a vágyott ünnep – 
amire törekszünk – éppen olyan, mint száz 

2. oldal

4. oldal 

Tartalomból

Karácsonyi köszöntő 1. oldal
Advent, a várakozás időszaka 2. oldal
Plébániai hírek – Most már maradjunk csöndben! 3. oldal
Anyakönyvi események 3. oldal
Szépkorúak köszöntése 3. oldal
Újra itt a floorball-szezon 4. oldal
Így kerülhetjük el, hogy a tűzoltókkal 
töltsük a karácsonyt 5. oldal
V. Karácsonyi Fenyőfa Kupa 5. oldal
Változás az álláshirdetéssel, munkaerőigény 
bejelentésével kapcsolatban 6. oldal
Munkatapasztalat szerzést elősegítő  6. oldal
Tájékoztató igazgatási szünet elrendeléséről 
a Mélykúti Polgármesteri Hivatalban 6. oldal
Kötelező a maszkviselés a kormányhivatalokban 7. oldal
Déli Autósiskola 7. oldal
Állásajánlatok 7. oldal
Karácsonyi jókívánságok 8. oldal

6. oldal

A szerkesztőség a beküldött kéziratok 
rövidítésének és stilisztikai javításának jogát fenntartja!

5. oldal

3. oldal

 Karácsonyi  köszöntő!



2Önkormányzati Tájékoztató       2021.  december

Az advent szó a latin 
„adventus Domini” kife-
jezésre utal, ami annyit 
jelent: az Úr érkezése, az 
Úr eljövetele. A keresz-
tény és minden emberi 
közösség közös tapaszta-
lata, hogy a nagy esemé-
nyekre készülni kell. Így 
az ókorban az uralkodó 
érkezését már hetekkel 
az esemény előtt hírmon-
dó adta tudtul, hogy a 
helyiek rendbe tehessék 

az utakat, a házakat. Ilyen esemény az advent is: amikor a Kirá-
lyok Királyának érkezését várjuk, akkor nemcsak környezetünket, 
házainkat, hanem szívünket és emberi kapcsolatainkat is rendbe 
szeretnénk tenni.

Az újkor adventi szimbólumának számít az adventi koszorú. A 
fenyőágakból font koszorún elhelyezett négy gyertya az adventi 
időszak négy vasárnapjára utal. A gyertyák színe lila (a bűnbánat 
színe) egyet kivéve (amely rózsaszín): ezek együttesen szimboli-
kusan azt jelzik, hogy a bűnbánati időszak harmadik vasárnapján 
van okunk az örvendezésre is, mert az úrjövet már közel van.

A keresztény ember számára az adventi időszak egyben az 
esztendő utolsó hónapja is.

A járvány miatt, mely most mindenkit próbára tesz, különösen 
fontossá válik az otthon, a családi körben együtt eltöltött idő-
szak.

Pilinszky János születésének 100. évfordulója alkalmából a 
költő adventi gondolataival kívánunk Áldott Előkészületet, és 
Békés Boldog Karácsonyt!

Könyvtár dolgozói

Pilinszky János: Hitünk titkairól (részlet)
Advent a várakozás megszentelése. Rokona annak a gyönyörű 

gondolatnak, hogy meg kell tanulnunk vágyakozni az után, ami a 
miénk.

Gyermekkorunkban éltünk így. Vágyakoztunk arra, ami biztosan 
megjött. Télen az első hóesésre. És várakozásunk ettől semmivel 
sem volt kisebb, erőtlenebb. Ellenkezőleg, nincs nagyobb kaland, 
mint hazaérkezni, hazatalálni, beteljesíteni és fölfedezni azt, ami a 
miénk. És nincs gyengébb és jogosabb birtoklás se, mint szeretnünk 
azt, ami a miénk, akit szeretünk és aki szeret minket. Csak a szere-
tetben, csak az ismerősben születhet valódi „meglepetés”; lehetsé-
ges végeérhetetlenül várakoznunk és megérkeznünk, szakadatlanul 
utaznunk és szakadatlanul hazatalálnunk.

Minden egyéb kaland, minden egyéb megismerés és minden 
egyéb várakozás véges és kérdéses. Így értem azt, hogy a kará-
csony a szeretet és advent a várakozás megszentelése.

Az a gyerek, aki az első hóesésre vár, jól várakozik, s már várako-
zása is felér egy hosszú-hosszú hóeséssel. Az, aki szeretni tudja azt, 
ami az övé – szabad és men-
tes a birtoklás minden görcsétől, 
kielégíthetetlen éhétől – szom-
jától. Aki pedig jól várakozik, az 
időből épp azt váltja meg, ami 
a leggépiesebb és legelviselhe-
tetlenebb: a hetek, órák, percek 
kattogó, szenvtelen vonulását.

Aki valóban tud várni, abban 
megszületik az a mélységes 
türelem, amely szépségében és 
jelentésében semmivel se keve-
sebb annál, amire vár.

Forrás: magyarkurir.hu

 Advent, a várakozás időszaka

esztendővel ezelőtt: meghitt, jó illatú, és a 
békességről szól. És ne gondoljuk, hogy ak-
kor – régen – mindig fehér volt a karácsony, 
mint a karácsonyi dalokban! Lám, Krúdy is 
erről panaszkodik: 

„Fehér vagy fekete karácsony köszönt 
ránk ez évben? Régente ez igen fontos körül-
mény volt az ünnepi hangulatban, mert az 
emberek mégiscsak jobban szerettek fehér 
országutakon szánkázni messzi kis falvak 
világos ablakai felé (…) Ez évben azonban 
hiába jósol a százeszendős jövendőmondó, 
sőt Herschel is nagy havazást a hónap vé-
gére, mindnyájuknak fekete karácsonya van 
már esztendők óta.”

Kedves Mélykútiak!
Sajnos a covid-járvány okozta bezártsá-

gunk, a vírustól való félelmünk beárnyékolta 
az életünket, és tette kiszámíthatatlanná a 
jövőt, a mindennapjainkat

Valóban. A bizonytalanságban felértéke-
lődik a bizonyosság, az állandó változásban 
a változatlanság, a rendetlenségben a rend 

utáni vágy. Mert ezekből fakad a remény ak-
kor, amikor úgy érezzük, elveszítettük a régi, 
megszokott életünket, és vissza szeretnénk 
kapni. 

Ebben rejlik az ünnepeink ereje és – a 
hit bizonyosságán túl – a karácsony meg-
kérdőjelezhetetlensége is. Most értjük meg 
igazán azt, hogy miért is ragaszkodtak a 
nagyszüleink és dédszüleink ahhoz, hogy a 
legreménytelenebb helyzetben is világítson 
a karácsonyfa fénye. Erről olvashatunk a 
visszaemlékezésekben is – csak a legköze-
lebbi múltra gondolva – akár a világhábo-
rús karácsonyokon, akár 1956 karácsonyán, 
amikor – gondolhatnánk – az ünnepet hát-
térbe szorította a történelem. 

Az idei ünnep mindannyiunk számára 
jelentsen valódi visszatérést az elve-
szettnek hitt, családi körben eltöltött ün-
nephez! Jelentse azt, hogy az élet ilyen-
kor – és a szentestéhez közeledve egyre 
inkább – leegyszerűsödik. Gondolataink 
lecsendesülnek, mozdulataink megsze-

lídülnek. Kívánom, hogy tennivalóink se 
különbözzenek attól, amit száz évvel ez-
előtt Krúdy Gyula szedett lajstromba:

„Ajándékot venni, ajándékot adni, mo-
solyt aratni, könnyet letörölni, gyermek-
kacajt élvezni, bús asszonyt felvidítani, 
elesett embert talpra állítani, jónak le-
hetni a tegnapi ellenséghez, kézadással 
fizetni az álnokságért, szegénységet eny-
híteni, a homlok mély redőit elsimogat-
ni, vad, keserű szívbe emberséget oltani, 
szilaj szemét a gyűlöletnek enyhíteni, 
bujdosó nyomornak halk, észrevétlen 
léptekkel utánamenni, a magányosan sír-
dogálókat gyengéden felkeresni, rongyos 
gyermeket átkarolni, a híd karfája fölött 
merengő asszonyféléhez szívesen szóla-
ni, megfogni az elkeseredett kezet…”

Mindannyiuknak Áldott Karácsonyt 
kívánok!

Kovács Tamás
Polgármester
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Kétségtelen, hogy ez a pár 
hét a legsűrűbb és legmozgal-
masabb az egész évben. Akár 
vallásos, akár nem vallásos az 
ember, a Karácsony mindenkit 
mozgósít. Miközben mi keresz-
tények arra készülünk, hogy a 
Békesség királyát fogadjuk szí-
vünkbe. Jól van ez így, ha köz-
ben bennünk nincsen béke?

Egy valamire mindig is kíváncsi voltam. Mégpedig arra, hogy 
vajon hogyan ünnepelték a Karácsonyt régen az emberek. Amikor 
még nem az ajándék volt a lényeg. Persze, védekezhetünk azzal, 
hogy „de hát nekünk nem is ez számít, mert a hitünk nem erről 
szól” – de azért valljuk be, az ajándékozás, még ha láthatatlanul 
is, de ott lebeg a fejünk felett. Nem beszélve arról, hogy olyan 
világban élünk, ahol mindenhonnan ömlik a reklám, és valljuk be, 
földre szegezett szemekkel kellene sétálni ahhoz, hogy az ember 
ne találkozzon ezekkel.

A mai társadalom nagyon gazdag. Abból a szempontból leg-
alábbis, hogy nagyon könnyű információt szerezni bármiről. Csupán 
egy kattintás, és feltárul előttünk szinte minden. Igazi világi embe-
rek lettünk, sokat fejlődtünk az elmúlt időkhöz képest. Mondom ezt 
úgy, hogy nincs túl sok fogalmam arról, hogy milyen volt régen. 
Nagyon fiatal vagyok, bőven a rendszerváltás után születtem. 
Mégis az idősebbektől hallok néha nosztalgikus történeteket, hogy 
milyen lehetett régen ünnepelni. És ebből a sok történetből egy 
konklúziót tudtam kivenni: Az emberek szívében és fejében volt 
bőven hely az ünneplésre.

És talán ez az, ami hiányzik. Rohanunk fel s alá, sürgünk-forgunk 
a nagy teendők közepette, hogy minden legalább olyan tökéletes 
legyen, amint azt a reklámokban, a médiában láttuk. Nos, ebben 
tényleg gazdagabbak vagyunk. Ez az „idilli Karácsony” az, ami 
nekünk úgy megvan, ami talán régen nem volt meg. Persze, azt 
nem mondom, hogy régen se lehetett egy ideális kép az emberek 
fejében, de talán nem is volt akkora szociális nyomás rajtuk ezen 
a téren.

De, hogy ne bágyadjunk bele a nagy nosztalgiába, szeretnék ja-
vasolni egy megoldást. Vegyünk példát az első karácsonyról, amikor 
még tényleg nem tud-
hatták, hogy milyennek is 
kéne lennie. A pásztorok 
egyáltalán nem voltak 
felkészülve arra, hogy 
mi fog a környékükön 
történni. A bölcsek egy 
nagy királyt vártak, Má-
ria és József pedig egy 
születendő gyermeket, 
de igazán szerintem ők 
sem sejthették, hogy ki is 
az ő kis Vendégük. Mégis 
bizton állíthatom, hogy 
az volt minden idők leg-
szebb Karácsonya.

Legyen bennünk is ez a fajta szegénység. Ne készüljünk 
túlzottan sem az érzésekre, sem az ajándékokra, legalábbis ne 
úgy, ahogy eddig tettük. MOST MÁR MARADJUNK CSENDBEN, 
ÉS LEGYÜNK NYITOTTAK ISTENRE, ARRA, HOGY MEGMUTASSA, 
MIT AKAR NEKÜNK NYÚJTANI EZEN AZ ÜNNEPEN. Mert látnunk 
kell, hogy az, amit Ő adni akar nekünk, sokkal értékesebb, mint 
az el tudnánk képzelni.

Kiss Máté írásából

 Plébániai hírek
MOST MÁR MARADJUNK CSÖNDBEN!

2021. október hónapi születések:
Lakatos Szofi   an.: Rádai Nikolett
Mészáros Adél  an.: Dora Csilla

Elhunytak: 

Mezei Józsefné Kiss Etelka  élt: 80 évet 
Miskolczi László Antal   élt: 65 évet
Szabó Mihályné Gyetvai Mária  élt: 90 évet
Hunyadi Mátyás    élt: 83 évet
Kunszabó Mária Piroska   élt: 74 évet
Bálint Lászlóné Börcsök Terézia  élt: 96 évet
Marcsa Józsefné Magó Margit  élt: 77 évet
Wittner Istvánné Vlasics Mária  élt: 70 évet
Viszmeg István    élt: 67 évet
Varga Imre Istvánné Kunszabó Etelka élt: 83 évet
Szabó György    élt: 78 évet
Kolompár Erzsébet   élt: 55 évet

Szabó Mihályné 
90 éves

Sajnálattal 
értesültünk, 

hogy 
Szabó Mihályné 

2021. november 02. 
napján elhunyt.

Őszinte Részvétünk!

Anyakönyvi események

A Szent Joachim és Szent Erzsébet 
egyházközségek nevében 

kívánunk minden kedves mélykúti 
testvérünknek Istentől megáldott, 

Boldog Karácsonyt!

Szépkorúak 
köszöntése
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2021. november 16-án rendezték meg a Floorball Diákolim-
pia megyei döntőjét Kecskeméten az I. és III. korcsoport részé-
re. Edzők és szülők kísérték a 4 mélykúti csapatot.

Eredmények: 
I. korcsoport lány: I. helyezés 
Csapattagok:  Anka Dorka, Debreczeni Nóra, 
  Galambos Jázmin, Nagyváradi Réka
I. korcsoport fiú: III. helyezés
Csapattagok:  Dobos Bence, Nagy Ádám, Ördögh Zétény,
  Palatinszki Viktor, Szabó Péter

III. korcsoport lány: I. helyezés
Csapattagok:  Dobos Luca, Gyetvai Kamilla, Kakuk Petra,
  Kovács Eszter, Vétek Enikő
III. korcsoport fiú: I. helyezés
Csapattagok:  Anka Noel, Balázs Csaba Rómeó, Besír Bálint,
  Dora Máté, Grizák Tamás, Kránicz Hunor

A mérkőzések Mélykúton folytatódtak 2021. november 
18-án a II. és IV. korcsoport részére, ahol a Szent Tamás Kato-
likus Általános Iskolát 6 csapat képviselte.

Eredmények: 
II. korcsoport lány: I. helyezés
Csapattagok:  Anka Dorka, Gömöri Gréta, Gyetvai Kamilla, 
  Klem Sára, Nagyváradi Réka, Pásztor Petra

II. korcsoport fiú:  Mélykút „A” I. helyezés
Csapattagok:  Anka Noel, Balázs Csaba Rómeó, 
  Besír Bálint, Szilágyi Kornél

   Mélykút „B” IV. helyezés
Csapattagok:  Dora Mihály, Kocsis Csaba Krisztián, 
  Kovács Ábel, Kovács Áron, Nagy Ádám

IV. korcsoport lány: Mélykút „A” I. helyezés
Csapattagok:  Besír Hanna, Dudás Diána, Kiss Karina, 
  Kovács Eszter
   Mélykút „B” II. helyezés
Csapattagok:  Bogdán Hédi, Dobos Luca, Gyetvai Noémi,
  Kakuk Petra, Kovács Zsóka, Vétek Enikő
IV. korcsoport fiú:  I. helyezés
Csapattagok:  Dora Máté, Grizák Tamás, Klem Máté, 
  Kovács Máté, Lengyel Zsombor, Nagy Patrik

Az I. és II. helyezést elért csapatok továbbjutottak a Diák-
olimpia országos elődöntőjébe.

Köszönet az edzőknek: Bogdán Benjámin, Hopp Eszter, 
Klem József; a szülőknek, valamint a kitartó sportolóinknak! 
Külön köszönjük Klem József tanárúr szervező munkáját!

Büszkék vagyunk Rátok!
Iskolavezetés  

Újra itt a floorball-szezon!
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Így kerülhetjük el, hogy a tűzoltókkal töltsük a karácsonyt

Télen naponta átlagosan harminc lakás-
tűzhöz riasztják a tűzoltókat, ez karácsony-
kor akár a negyvenet is eléri. Szenteste és 
karácsony mindkét napján ugyanúgy, mint 
az évben bármikor csaknem kétezer tűzoltó 
van szolgálatban mintegy ötszáz járművel. 
Azonban nem elég az, ha csak a tűzoltók 
gondoskodnak a biztonságos ünneplésről, 
mindenkinek körültekintőnek kell lennie. Aki 
az alábbi tanácsokat megfogadja, biztosan 
nem kell, hogy „vendégül” lássa a tűzoltó-
kat az ünnepek alatt.

A legtöbb karácsonyi tüzet gyertyák, 
mécsesek okozzák. Idén már több adven-
ti koszorú és hangulatgyertya okozott 
nagyobb lakástüzet. Ha nincs a gyertya 
alatt tűzálló alátét, amint csonkig ég a 
gyertya, lángra kap a koszorú is. Inkább 
ne is gyújtsuk meg a gyertyákat, ha nincs 
alattuk alátét.

A gyertyák és az adventi koszorú köze-
lében ne legyen semmilyen éghető anyag, 
ami meggyulladhat.

Soha ne hagyjuk magára az égő gyertyá-
kat, mielőtt kimegyünk a szobából, fújjuk 
el.

Ha gyenge minőségű, piacon, aluljáróban, 
csomagtartóból vásárolt fényfüzérünk van 
otthon, inkább ne használjuk.

Ha kint dekorálunk égősorral, csak kültéri 
fényfüzért tegyünk ki, mert áramütés és tűz 
is lehet belőle. Bent a lakásban már hasz-
nálhatunk beltéri és kültéri fényfüzért is.

A fényfüzér vezetéke ne kerüljön bútorok 
lába alá, mert megtörik, kidörzsölődik és 
zárlat miatt tüzet okozhat.

Ha a fényfüzér vezetéke, vagy a hosz-
szabbító eldeformálódott, megtört, megol-
vadt, ne használjuk, hiszen csak idő kérdé-
se, hogy mikor fog tüzet okozni.

Éjszakára húzzuk ki a fényfüzért a kon-
nektorból.

A karácsonyfára bármilyen szép is, soha 
ne tegyünk égő gyertyát, vagy csillagszórót. 
A november végén kivágott karácsonyfa a 
fűtött lakásban már annyira kiszáradt, hogy 
pillanatok alatt képes meggyulladni. Ha a 
karácsonyfa alján meggyullad egy ág, nem 
kell hozzá egy perc és már a csúcsdísz is 
lángolni fog.

A karácsonyfát tegyük másfél méter 
távolságra a kandallótól, kazántól, vagy 
egyéb fűtőeszköztől. A legjobb, ha egy 
méteres körben semmi sincs a fa köze-
lében.

Karácsonykor a tűzhelyen és a sütőben 
párhuzamosan készülnek a finomságok. 
Sok tűz a konyhában keletkezik, mert 
megfeledkezünk az ételekről. Hogy bizto-
san ne felejtsük el a készülő ételt, állítsuk 
be a telefonunkon az 
időzítőt.

Ha a tűzhelyen felej-
tettük az olajat és az 
meggyulladt, ne oltsuk 
el vízzel, mert az égő 
olaj ki fog robbanni az 
edényből és mindent 
meggyújt maga körül. 
Tegyük rá a fedőt és 
kapcsoljuk ki a tűzhe-
lyet.

Ha a sütőben gyul-
ladna meg az étel, kap-
csoljuk ki a sütőt és 
várjuk meg, amíg elal-
szik a tűz. Néhány perc 
után nyissuk ki a sütőt 
és edényfogóval vigyük 
ki a szabadba az oda-
égett ételt.

Igazán feldobja a 
szoba hangulatát, ha 
a kandallóban lobog 
a tűz. A begyújtáshoz 
soha ne használjunk 
benzint, gázolajat, hígí-
tót, mert robbanáshoz 
vezet.

A tüzelőt ne a kandal-
ló előtt, vagy mellette 
tároljuk, mert a kipat-
tanó szikrák meggyújt-
hatják azt. A kandal-
ló előtt mindig legyen 
szikrafogó.

A tűzoltókat nap 
mint nap rengeteg 
közlekedési balesethez 
riasztják, karácsony-
kor pedig sokan útnak 
indulnak, hogy meglá-
togassák távolabb élő 
rokonaikat. Vezessünk 
óvatosan és csak a téli 
útviszonyokra felkészí-
tett járművel induljunk 
el.

Azokban az otthonokban, ahol nyílt 
égésterű fűtőeszközzel fűtenek, vagy ilyen 
berendezéssel melegítik a vizet, szén-mo-
noxid keletkezhet, ha a működő fűtés, vagy 
a vízmelegítő nem kap elég levegőt. Ha 
megszólal a szén-monoxid-érzékelő, vagy 
a működő fűtés mellett többen is fejfá-
jásra, hányingerre panaszkodnak, azonnal 
hívjuk a 112-es segélyhívó számot.

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

2021. december 
19-én (vasárnap) 
labdarúgó kupa kerül 
megrendezésre a 
mélykúti sportcsarnok-
ban.

A mérkőzések 
kezdési időpontja 
vasárnap 9°° óra.

A mérkőzések 20x30m-es pályán zajlanak.
A csapatokból 4+1 játékos tartózkodhat egyszerre a 

pályán.
A kapus kidobhatja a labdát a félpályán túlra. Kapus-

ról van szöglet. A hazaadást a kapus kézzel nem fog-
hatja meg.

A játékidő 2x12 perc.
A cseréket folyamatosan el lehet végezni.
A torna teljes időtartama alatt csapatonként két 

igazolt játékos nevezhető, akik folyamatosan a pályán 
tartózkodhatnak.

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

Nevezési díj: 8.000 Ft.

Az előző évek tapasztalatait figyelembe véve, az 
idei évben az első 10 csapat jelentkezését tudjuk elfo-
gadni. Az egyik csoport küzdelmeit vasárnap délelőtt, a 
másik csoport pedig vasárnap délután játsza. A csoport-
mérkőzések után bonyolítjuk le a helyosztókat.

A sorsolás megtekinthető csütörtökön (12.16.) a 
sportcsarnok hirdetőtábláján, és a www.melykut.hu hon-
lapon, a sport menüponton belül.

Nevezni csak és kizárólag, 2021. december 
15. (szerda) 16°°óráig lehet Bényi Józsefnél 
a 06-70/3747-398-as és Hurton Zoltánnál a 
06-30/7374- 185-ös telefonszámokon, vagy a 
művelődési házban személyesen, munkaidőben.

Kérjük a nevezési határidő pontos betartását!

Hurton Zoltán

V. Karácsonyi Fenyőfa Kupa
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A kormány újabb segítségként 
szeptember 15-től kiegészítet-
te a Vállalkozások munkaerő 
támogatása című programot a 
Munkatapasztalat szerzést elő-
segítő 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 százaléka, de teljes munkaidő esetén legfeljebb a 
megállapítás napján hatályos kötelező legkisebb munkabér és annak szociális hoz-
zájárulási adója.

A munkaadók vissza nem térítendő támogatást kaphatnak, ha az állami foglalkoz-
tatási szervnél regisztrált 25 év alatti, vagy legalább 1 hónapja nyilvántartott állás-
keresőt foglalkoztatnak munkaviszony keretében. A támogatás folyósítási időtartama 
6 hónap lehet, mértéke pedig a foglalkoztatót terhelő bérköltség fele, de teljes mun-
kaidős foglakoztatás esetén legfeljebb 100 ezer forint havonta.

A támogatás további feltételeit a Vállalkozások munkaerő támogatása - Hirdetmény-
ben olvashatja.

https://nfsz.munka.hu/cikk/1268/Vallalkozasok_munkaero_tamogatasa 

Amennyiben kérdése van, kérem, forduljon a Foglalkoztatási Osztály mun-
katársaihoz!

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

A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat díjmentes állás-
hirdetési lehetőséget biztosítanak valamennyi Magyar-
országon munkát ajánló foglalkoztató számára, amelyet 
a https://vmp.munka.hu oldalon és a https://epapir.gov.
hu szolgáltatáson keresztül lehet megtenni.

 
A benyújtás részletei, valamint a foglalkoztató adatlap 

és a munkaerőigény bejelentőlap elektronikus formában 
kitölthető formanyomtatványa a 

https: / /nfsz .munka.hu/c ikk/586/Tajekoztato_
allashirdetessel_munkaeroigeny_bejelentesevel_kap-
csolatban oldalon érhető el.

 
Az álláshirdetéssel, munkaerőigény bejelentéssel kap-

csolatos ügyintézéshez az érintett járási hivatalok elér-
hetőségén  tájékozódhat.

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

Munkatapasztalat szerzést elősegítő 
támogatás munkáltatóknak

Változás az álláshirdetéssel, munkaerőigény 
bejelentésével kapcsolatban

Tájékoztató 
igazgatási szünet 

elrendeléséről
Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, 

hogy Mélykút Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete a közszolgálati 
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. 
törvény 232. § (3) bekezdése alapján a 
Mélykúti Polgármesteri Hivatalban

2021. december 27. napjától 2021. 
december 31. napjáig igazgatási szü-
netet rendelt el.

A halálesetek anyakönyvezésére 
2021. december 27-én hétfőn és 
2021. december 29-én szerdán 
(8 órától 16 óráig) ügyeletet tar-

tunk.  

A fentiek miatt a 2021. decem-
ber 30-ai  ügysegédi ügyfélfogadás is 
elmarad!

Megértésüket köszönjük!

Dr. Vörös-Börcsök Tímea jegyző
távollétében:

Dr. Szalai Judit 
aljegyző

2021. november 5. napjával új munkaerőigény 
bejelentőlap formátum került bevezetésre az 

állásbejelentésekhez.
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Munkakör Iskolai végzettség Cég megnevezése Munkavégzés Munkabér
Épületvillamossági szerelő, 
villanyszerelő

Szakmunkásképző, Szakközépiskola FER-ER Kft. Jánoshalma+ vidék megegyezés szerint

Termelésirányító Gimnázium, szakközépiskola, technikum, főiskola FER-ER Kft. Jánoshalma+ vidék megegyezés szerint

Ablakgyártó és szerelő
Szakiskola, szakmunkásképző, szakközépiskola, 
technikum

Univermetál Plusz Kft. Mélykút 219.000, - Ft - 

Targoncavezető Általános iskola, szakmunkásképző KEFAG Zrt. Jánoshalma 240.600 – 270.600, - Ft
Mezőgazdasági és ipari gép 
karbantartója, javítója

Szakmunkásképző Hunent Zrt. Mélykút 220.000 – 300.000, - Ft

Húsfeldolgozó Általános iskola Hunent Zrt. Mélykút 180.000 – 230.000, -Ft
Fafeldolgozó gép kezelője és 
gyártósor mellett dolgozó

Általános iskola KEFAG Zrt. Jánoshalma 195.500 – 218.000, -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. 09. 21.

Mélykút város hivatalos honlapja: 
www.melykut.hu

Déli Autósiskola
„B” kategóriás online (e-learning) tanfolyamot szeretne kezdeni? 

Ezt otthonról a számítógép előtt ülve is megteheti a 
jogositvany.com–on.

Oktatási helyszín: Bács-Kiskun megye;  Települések: Kiskunhalas 
Képzőszerv: DÉLI AUTÓSISKOLA Kft.

A tandíjfizetés történhet átutalással és bankkártyás fize-
téssel is a 11600006-00000000-85814356  számlaszámra.

Minden információ a weboldalon.

A tananyag az átutalás beérkezése után elérhetővé válik!
Személyes  ügyfélfogadás:  Mélykút, Rákóczi utca 5. 

Telefon:  +36-30-963-99-63

Üdvözlettel: Huszta István iskolavezető
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