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„A népdalkultúra megőrzése, ápolása és továbbadása területén 
kifejtett munkájának elismeréseként.”

Kodály Zoltánt idézem: „Addig van ország, míg népe van, s addig 
van nép, míg dala van.” 

Vannak, akik veleszületett adottságaik révén mindenféle tanu-
lás nélkül csodálatos énekhanggal rendelkeznek. A többség szá-
mára azonban csak tanulás, gyakorlás árán érhető el a szép hang. 
Kórusban énekelni egyedülálló élmény. Technikailag egyszerűbb, 
biztonságosabb, mint a szóló énekesi feladat, de nélkülözhetetlen 
a fegyelem az egységes hangzás érdekében.

Mélykúton az 1970-es évek eleje óta létezik valamilyen for-
mában népdalkör. A jelenlegi asszonykórus kezdetben, mint a 
Lenin tsz népdalköre, majd az Őszi napfény nyugdíjasklub, végül 
a művelődési ház asszonykórusaként adott lehetőséget az egy-
szerű, főleg mezőgazdasággal foglalkozó embereknek a közös 
dalolásra. A kórusvezetők Balogh Ignácné tanárnő, Ördögh Edit 
tanárnő voltak. A könyv megjelenésekor Takács Lajosné érsekhalmi 
tanárnő vezette a csoportot. 2006-ban Mélykút községért díjban 
részesültek. 2007-ben a KÓTA országos minősítőn arany fokozatú 
minősítést kaptak. Tagjai: Mikó Antalné és Vörös Joachimné alapító 
tagok, Csorba Istvánné, Ézsiás Ferencné, Gömöri Istvánné, Gyetvai 
Rozália, Mikó Ferencné, Molnár Istvánné, Romfa Lászlóné, Szabó 
Sándorné, Vlasics Mária. Újonnan csatlakoztak: Fődi Mihályné és 
Radvánszki Józsefné.

SAJTÓSZEMLE
A községtől vették át
- Az idén nem kevesebbet, mint 1 millió 861 ezer forintot sza-

vazott meg a közgyűlés szociális és kulturális alapra. Az összegnek 
több mint egyharmada művelődési célokat szolgál – vezeti be 
tájékoztatóját Kancsár Sándor, a mélykúti Lenin Tsz elnöke. Ebből 
tartjuk fenn a 30 tagú énekkart és a citerazenekart is. A népdalkó-
rust a községtől vettük át, mert anyagi források nélkül minden va-
lószínűség szerint felbomlás várt volna a csoportra. S egyébként is, 
az énekesek és a zenészek zöme a Lenin Termelőszövetkezetben 
dolgozik. Évente 30 ezer forintot adunk utazásra, ruha vásárlására, 
a karvezetői tiszteletdíj és a többi költség fedezésére. Hozzá-
tartozik a teljességhez, hogy a szomszédos Alkotmány Tsz-nek 
ugyancsak van énekkara és citera együttese. Hogy ne maradjunk le 
mögöttük, mi is megszerveztük a községben fellelhető citerásokat 
a kórus mellé.

Találkozókra utaznak
A művészeti együttes fő patrónusa Gregus Istvánné, a közös 

gazdaság nőbizottságának elnöke. A munkatervek összeállítása-
kor kiemelt helyen foglalkozik az öntevékeny csoporttal. Érzi ezt 
a kórusvezető Balogh Ignácné, a helybeli általános iskola zenei 
tagozatának tanítónője is, aki a következőket mondja:

- Két és fél éve alakult meg a csoportunk, községi jelleggel. 
Néhány hónap múlva már országos minősítésen jelentünk meg, és 
ezüst fokozatot értünk el. Egy esztendő elteltével vett át bennün-
ket a tsz. A fellépésekhez új ruhákat kaptunk, a korábbinál többet 
utazhatunk a közös gazdaság autóbuszával, többet tanulhatunk 
másoktól, s mi is gyakrabban mutatjuk be, hogy mit tudunk. 
Rendszeresen műsort adunk a helyi ünnepségeken, tavaly – a 
község életében először – népdaltalálkozón láthattuk vendégül a 
kisszállásiakat, nyárlőrincieket, és a bácsbokodiakat. Aztán minket 
hívtak meg Lakitelekre, s az idén Kecskeméten, a vasútkerti majá-
lison, majd Püspökladányban is szerepeltünk, ahonnan az országos 
népdal-nívódíjat és a Hajdú-Bihar Megyei Tanács különdíját hoztuk 
haza.

Bácskai vásározók
Nemrég Bácskai vásár címmel felvételt forgatott a televízió. A 

műsort rövidesen viszontlátjuk a képernyőn. Az összeállításban a 
mélykúti Lenin Tsz kórustagjai is szerepelnek. Ez alkalommal nem 
énekelnek, hanem század eleji öltözékben vásározást elevenítenek 
meg. A játék elemei a saját gyűjtésű népi emlékekből valók. (Petőfi 
Népe 1977. július 22.)

Mélykúti dalosok
Bács-Kiskun megyében ma is a legjobbak között tartják szá-

mon a Mélykúti Lenin Tsz Népdalkörét. Vezetőjük, Balogh Ignácné 
hat éve, a megalakulás óta foglalkozik a csoporttal. A népdalkör 
szervezésében nagy segítségére volt az együttesben ma is sze-
replő három nótafa: Vörös Mihályné, Balogh Istvánné és Czeglédi 
Kálmánné. Harminchatan énekelnek együtt, a tagok többsége a 
Lenin Tsz dolgozója, de van közöttük néhány diák is; általános 
iskolás és gimnazista.

- Legfontosabb feladatunk a helyi népdalanyag gyűjtése, ápolá-
sa és természetesen, megfelelő színvonalú előadása – kezdi a cso-
port munkájának bemutatását Baloghné, aki „civilben” a Mélykúti 
Általános Iskola pedagógusa.

- Repertoárunkban egyaránt szerepel régi és új stílusú mélykúti, 
valamint Kiskunhalas környéki népdal. Egy részük olyan, amely az 
ország egyetlen tájékán, még variánsában sem lelhető fel. Csak 
nálunk éneklik. (Petőfi Népe 1981. július 25.)

VISSZAEMLÉKEZÉS
Mikó (Kiss Anti) Antalné Kakas Gizella, (1927-) a kórus legidő-

sebb tagja.
- Mióta tagja az asszonykórusnak?
- 1972 körül kezdődött a kórusban való éneklésem. A kultúrte-

remben működött egy kézimunkaszakkör, ahová velem együtt több 
idősebb asszony járt. Egyszer valaki felvetette, hogy miért nem 
alakítunk egy népdalkórust? Tényleg: miért ne? Így aztán az Új Élet 
tsz patronálásával megalakult a népdalkör. Előbb fekete szoknya, 
fehér blúz volt a fellépő ruhánk, majd a tsz vásárolt nekünk szebb, 
alkalomhoz jobban illő fellépő ruhát.

- Mindennek immár negyven éve. Hányan kezdték az együtt-
éneklést?

- 12-14 asszony állt össze.
- Volt, aki előtte már tanult énekelni?

Mélykút Községért Díj 2006 – MÉLYKÚTI ASSZONYKÓRUS
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- Nem. Mindannyian abszolút kezdők 
és amatőrök voltunk. Bár az elemi isko-
lában alapos képzésben részesültünk az 
apácáktól. Gyerekkoromban tanyán éltem. 
Főleg téli estékkor összejött a szomszédság, 
előkerült a citera, furulya, és ment a közös 
éneklés. 

- Volt-e szakképzett vezetőjük?
- Előbb csak magunk énekelgettünk, 

majd megkértük Balogh Ignácné Sárikát, 
hogy vállalja el a csoport vezetését. Szí-
vesen elvállalta, és úgy gondolom, hogy 
szerette is ezt a munkát. 

- Mit énekeltek? Amit a Sárika néni jelölt 
ki, vagy amit az asszonyok akartak?

- Tulajdonképpen mi mondtuk meg a 
dalok címét, ő pedig utánanézett az eredetüknek, hogy tudniillik 
népdal-e vagy műdal-e? Mert csak népdalt énekeltünk.

- A népdalkör létszáma érdemben változott-e az idők során?
- Igen, volt, amikor húsznál is többen énekeltünk.
- Mekkora elfoglaltságot jelent a népdalkörbe járni?
- Heti egy alkalommal van próba. Fellépések a nyár kivételével, 

évente 6-10 alkalommal szoktak lenni.  
- Merre jártak a nagyvilágban a fellépések során?
- Amikor a tsz Búzakalász néven állt mögöttünk, akkor volt 

egy busza, amivel nagyon sok helyre el tudtunk menni. Szóló-
versenyre is beneveztünk, olyan bátrak voltunk. Bele is sültünk 
rendesen, de a zsűri kisegített bennünket. Manapság anyagi 
okok miatt csak a környékbe megyünk énekelni.

- Melyik volt a legemlékezetesebb fellépésük?
- Püspökladányban volt egy nagy országos találkozó, ahol 

egy nagy téren énekelt együtt több kórus. Felejthetetlen volt. 
Budapesten a Szépművészeti Múzeumban is felléptünk a cite-
razenekarral együtt. Jártunk Lengyelországban.

- Volt-e valami humoros, érdekes esemény a fellépések 
során?

- Amikor a Szépművészeti Múzeumban énekeltünk citera 
kísérettel, külföldi turisták (talán olaszok) jártak arra és dobál-
ták a pénzt, mintha utcai énekesek, zenészek lennénk, hiába 
tiltakoztunk. Az így szerzett pénzen hazafelé bementünk egy 
vendéglőbe, és elmulattuk a bevételt.

- Csak asszonyok énekelnek Mélykúton? Férfiak nem akar-
tak beszállni?

- Férfiak is voltak a kórusban (Balogh János, Illés István, 
Rasztik Márton, Romfa Lajos), de aztán fokozatosan elmarad-
tak. 

Folytassuk a beszélgetést az asszonykórus jelenlegi vezető-
jével, az érsekhalmi Takács Lajosné Varga Máriával (1953-).

- Hogy került Érsekhalmáról a mélykúti kórus 
élére?

- Az elődöm, Ördögh Edit, a jánoshalmi Lajtha 
László művészeti iskola igazgatója lett, és emiatt 
nem tudta tovább vállalni a kórus vezetését. Az 
asszonykórus Érsekhalmán lépett fel 2004 tava-
szán, ahol megkeresett Mikó Lászlóné Wittner Mar-
gitka, hogy nem vállalnám-e a csapat vezetését? 
Nekem akkor már sokéves kórusvezetői gyakorla-
tom volt, s vállaltam a mélykúti kórus vezetését. 
Ismertem is őket a közös fellépések miatt. 

- Vagyis ettől fogva két kórust vezetett?
- Igen. Ez év (2011) elejéig két kórusom volt. Az 

érsekhalmi vezetését huszonöt év után hagytam 
ott. 

- De működik tovább a kórus?
- Nem, abbamaradt a kórusélet. Jelenleg csak a mélykútiakat 

vezetem.
- Nyugdíjasként?
- Nem, a jánoshalmi Szent Anna katolikus általános iskolában 

tanítok. Császártöltésen heti egy alkalommal a kiskőrösi zeneisko-
la kihelyezett tagozatán szolfézst oktatok.

- Iskolai kórust nem vezetett?
- Dehogynem! Érsekhalmán az általános iskolában vezettem 

kórust. Sőt: Hajóson is tanítottam egy ideig éneket, ahol volt egy 
120 tagú kórusom, melynek fele nevelőotthoni gyerekekből került 
ki. 

- A családja hogyan viselte el a nem kevés munkát, időt, ame-
lyet a két kórus vezetésével tőlük vett el?

- A családom maximálisan támogatta ezt a munkámat is. Nem 
tudtam volna eredményt elérni, ha nem ilyen a családi háttér. 22 
éve kántor vagyok Érsekhalmán, ez is elvesz bizonyos időt. 

- Hányan vannak jelenleg a mélykúti asszonykórusban?
- 12 tagú a kórus.
- Mit énekelnek?
- Vajdasági, erdélyi népdalokat tanultunk, Gizi néni pedig a 

mélykúti és a környékbeli népdalokat ismerteti meg velünk. Vallá-
sos éneket is előadtunk már.

- Milyen sikereket értek el?
- A Bács-tv készített felvételt velünk, megjelent két CD leme-

zünk, országos arany minősítésünk van. Kiemelném, hogy meg-
kaptuk a hagyományőrző kórus címet is, ami komoly elismerésnek 
számít. A napokban nyertük el a Vass Lajos kórusverseny regioná-
lis fordulóján az arany minősítést. 

- Vannak gondok is?
- A legnagyobb tragédia országosan, nem csupán Mélykúton, 

hogy nincs utánpótlás. Nem jönnek a fiatalok. 
- Mindig ilyen rekedtes a hangja, vagy csak most teszi ilyenné 

valamilyen heveny betegség?
- A beszédhangom mindig ilyen rekedt. Egyébként, 

amikor énekelek, akkor ez a rekedtség eltűnik.
- Milyen emlékei lesznek Mélykútról?
- Jól érzem magam Mélykúton. Úgy gondolom, 

hogy befogadtak. Hálásan köszönöm, hogy a min-
denkori mélykúti önkormányzat megteremtette ez 
idáig a működésünk anyagi feltételeit. Mikóné Mar-
gitka mindig mögöttünk áll, bármilyen problémával 
fordulhatunk hozzá. A kórustagok aranyosak, kedve-
sek, hálásak.  

Részlet Dr. Rauzs József: 
Mélykút Községért Díj című könyvéből



4Önkormányzati Tájékoztató       2019. december

2019. december 21-22-én (szombat-
vasárnap) labdarúgó kupakerül megrende-
zésre a mélykúti sportcsarnokban.

A mérkőzések kezdési időpontja szom-
baton délután 16°° és vasárnap 9°° óra.

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

lyán.
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 végezni.
A torna teljes időtartama alattcsapatonként két igazolt 

játékosnevezhető, akik folyamatosan a pályán tartózkodhat-
nak.

A megyei I. osztályban, vagy az annál magasabb osztályban 
szereplő, és a külföldön játszó játékosok számítanak igazolt-
nak.18 éven aluliak nem számítanak igazolt játékosnak.

Nevezési díj: 6.000 Ft
Az előző évek tapasztalatait figyelembe véve sok csapat 

nevezése esetén két naposra tervezzük a tornát. Az egyik 
csoport küzdelmeit szombaton délután bonyolítjuk le, a másik 
csoportot pedig vasárnap délelőtt. A csoportmérkőzések után 
bonyolítjuk le a helyosztókat.

A sorsolás megtekinthető csütörtökön (12.19.)a sportcsar-
nok hirdetőtábláján és a www.melykut.hu honlapon, a sport 
menüponton belül.

Nevezni csak és kizárólag 
2019. december 18. (szer-
da) 16°°óráig lehet Bényi 
Józsefnél a 06-70/3747-
398-as és Hurton Zoltánnál 
a 06-30/7374-185-ös tele-
fonszámokon, vagy a Műve-
lődési Házban személyesen, 
munkaidőben.

Kérjük a nevezési határ-
idő pontos betartását!

Hurton Zoltán 

2019. októberi születések:
Radics Letícia Romina, an.: Radics Ramóna
Patai Titanilla Vivien, an.: Patai Vivien
Szvetnik Nimród, an.: Mészáros Szandra Veronika

Házasságot kötöttek:
Hodoniczki Bettina és Kovács Albert  

Elhunytak:
Pozsgai István   élt: 88 évet
Torma Etelka   élt: 85 évet
Maczkó Andrásné Kovács Gizella élt: 90 évet

Anyakönyvi események

IV. KARÁCSONYI–FENYŐFA KUPA!
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Időpontja: 2019. december 13-14-15. 
Szentmisék 18 órakor kezdődnek, előtte 17 órától lehetőség lesz a 
szentgyónások elvégzésére.
A lelkigyakorlatot Hurgoi Sándor SVD atya vezeti.

KARÁCSONYI ÉS ÚJÉVI SZENTMISÉK RENDJE

December 24 Ádám- Éva napján
Éjféli Szentmise Szt. Joachim templomban 24.00 órakor.
Szentmise után mindenkit szeretettel hívunk és várunk beszélge-
tésre forralt bora és lakodalmas kiflire.

December 25 Karácsony I. napján
Szt. Joachim templomban szentmisék reggel 6, 9 órakor 
ÉLŐ BETLEHEM A 9 ÓRAI SZENTMISE UTÁN
Szent Erzsébet templomban 16 órakor

December 26 Karácsony II. napján
Csak egy szentmise lesz Szt. Joachim templomban reggel 9 óra-
kor

December 31 Szilveszter napján
Szt. Joachim templomban Hálaadó szentmise este 18 órakor

Január 1 Újév napján
Szt. Joachim templomban szentmise reggel 9 órakor 
Szent Erzsébet templomban 16 órakor

A Szent Joachim és Szent Erzsébet egyházközségek nevében kí-
vánunk minden kedves mélykúti testvérünknek Istentől megáldott, 
boldog Karácsonyt!

Bolvári János plébános
Hernandez Elmer SVD káplán

A gazdag, milliárdos férfi nagy izgalommal lépett be az au-
tószalon fotocellás ajtaján, ahol a tervezőmérnök személyesen 
várta. Végre elkészült az, amire mindig is vágyott: egy teljesen 
személyre szabott luxusautó, a legkorszerűbb extrákkal.

– A slusszkulcsért jöttem! – mondta köszönés helyett a férfi.
– Jó napot – válaszolt a mérnök – arra gondoltam, hogy 

mielőtt beül a vadonatúj autójába, beszélgethetnénk néhány 
alapvető, de fontos dologról a kocsival kapcsolatban.

– Én nem beszélgetni akarok, hanem vezetni az autómat. Hol 
a kulcs? – kérdezte türelmetlenül a férfi.

– Szívesen átadom a kulcsot, de ha nem akarja meghall-
gatni a fontos információimat az autójáról, akkor a legjobb, 
ha néhány kilométeren át elkísérem, hogy megismerkedjen az 
újításokkal. – így a mérnök.

– Hogyisne! A maga kocsija ez, vagy az enyém?! – csattant 
fel idegesen a férfi – nem fogom sétakocsikázásra elvinni.

– Ahogy gondolja, – válaszolt a mérnök tudomásul véve 
az ügyfél akaratosságát – de ha már így áll a helyzet, akkor 
hadd adjam oda írásban azt a tájékoztatót, amelyet a mérnöki 
stábbal állítottunk össze, és amelyben felhívjuk a figyelmet az 
újításokra és az esetleges veszélyekre.

A gazdag fiatalember kikapta a mérnök kezéből a füzetet, 
majd immár ingerülten kérdezte meg:

– Végre megkaphatnám a kulcsot?
– Igen, parancsoljon. – válaszolta a mérnök, és átnyújtotta 

az autó kulcsát, ami egy modern, chipes kártya volt. – Esetleg 
segítsek beindítani?

– Nem szükséges – felelte gúnyosan a kocsi tulajdonosa, és 
a következő pillanatban a kezelési útmutatót beledobta az első 
kukába, majd bepattant a kocsiba és elhajtott.

A tervezőmérnök néhány perc múlva még utána telefonált, 
de hiába, mindannyiszor kinyomta, nem vette fel. A fiatalember 
aznap csak egy pár kilométert tudott megtenni a kocsijával. 

Először magától beindult az ablaktörlő, és nem tudta leállíta-
ni, aztán a számítógépes vezérlés vette át a kormányzást és 
egy teljesen más úti cél felé indult el – és amikor zavarában 
megnyomott néhány gombot a műszerfalon, kigyulladt három 
piros lámpa, amiről nem tudta, hogy mit jelentenek. A kocsi 
felgyorsult 180 km/h-ra, majd hirtelen fékezett, végül pörgések 
közepette egy árokban kötött ki. A férfi bosszúsan kiabálta a kö-
rülötte gyülekező emberek gyűrűjében, miközben kikászálódott 
az összetört kocsiból:

– Még ma feljelentem ezt a mérnököt! Meg akart ölni! Milyen 
tragacsot rakott össze nekem!

Sokszor mi emberek olyanok vagyunk, mint ez az újdonsült 
autótulajdonos. Isten adott nekünk egy csodálatos dolgot: az 
életünket. De ahhoz, hogy jól éljünk, meg kell hallgatnunk az Ő 
tanácsait és útmutatásait. Sokszor ezt elmulasztjuk, mert nincs 
időnk, mert türelmetlenek vagyunk, mert nem érdekel minket - 
mi csak élni akarjuk az életet! Aztán amikor bekövetkezik a baj, 
vádoljuk Őt: miért ilyen rossz az életem? Miért tette ezt velem? 
Miért ilyen kegyetlen és igazságtalan az Isten?

Ne felejtsd el kikérni a „tervezőmérnök” tanácsát!

Adventi lelkigyakorlat

Tervezőmérnök...
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A Bizottság legfontosabb feladata irányítani és ösz-
szehangolni a honvédelmi felkészítés és a katasztrófák 
elleni védekezés tevékenységeit a jánoshalmi járás 
területén. 

Ez évi utolsó ülését 2019. november 26-án a Járási Hivatal 
új épületében tartotta a Bizottság, ahol elfogadták a 2020. évi 
Feladat és Pénzügyi Tervet, beszámoló hangzott el a védelmi 
igazgatással összefüggő eseményekről, ismertették a kataszt-
rófavédelem területén végzett feladatokat, és tájékoztattak a 
járást érintő aktuális katasztrófavédelmi helyzetről, feladatok-
ról, eseményekről.

Előadás hangzott el a vízelvezető rendszerek állapotáról, 
a járás közbiztonsági helyzetéről. A bizottság tagjai megtár-
gyalták a rendkívüli téli időjárási viszonyokra való felkészülés 
helyzetét, tájékoztatást kaptak a járás humán egészségügyi 
helyzetéről és a honvédelmi igazgatás aktuális és 2019. évben 
végrehajtott feladatairól. 

A Helyi Védelmi Bizottság ülését megelőzően a HVB Kataszt-
rófavédelmi Munkacsoport tagjainak oktatására került sor. 

 (Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal) 

Ülésezett a Helyi Védelmi Bizottság

Bács-Kiskun megyében is elindult a munkaerőpiaci reformprogram
2019 októberétől Bács-Kiskun megyében is bevezetésre kerülta 

munkaerőpiaci reform végrehajtásának gyorsítása a foglalkoztatási 
osztályok átalakításával elnevezésű projekt. Ennek az új, országos 
szinten fokozatosan megvalósuló programnak célja a munkaerőpi-
ac valós igényeinek feltérképezése, az álláskeresők munkavállalási 
esélyeinek javítása. 

A rendszer egyik fontos pillére a megfelelő munkahely ha-
tékony kiválasztása. Ezt a leendő munkavállalók képességeinek 
felmérésével, pályaválasztási és munkavállalási tanácsadással, 
önéletrajzírásban történő segítségnyújtással, szükség esetén kész-
ségfejlesztéssel, képzésekkel kívánják elérni. Kiemelt hangsúlyt kap 
továbbá a munkáltatók igényeinek felmérése is, a járási és megyei 

hivatalok és a vállalkozások közötti hatékonyabb kapcsolattartás 
kialakítása. Az ügyfélfókuszú rendszerben gondolkodva pontosan 
kell felmérni a vállalati igényeket, valamint az álláskeresők szak-
mai tudását, munkaerő-piacon hasznosítható képességeit. 

A program megvalósításának érdekében a foglalkoztatási szer-
vezet kollégái Bács-Kiskun megyében is a modellnek megfelelően 
kezdték mega foglalkoztatók munkaerőigényeinek pontos felméré-
sét, a vállalati kapcsolattartás erősítésével törekednek arra, hogy 
mind a felmérések, mind a tapasztalatok visszajelzése alapján 
hatékony munkaerő-közvetítő tevékenység valósuljon meg.

(Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal által ajánlott álláslehetőségek a jánoshalmi járásban:                  
Közzététel: 2019. 11. 26.

  

Munkakör Iskolai végzettség Cég megnevezése
Munkavég-
zés Munkabér

Kőműves Szakmunkás Delta Product Kst . Vidék megegyezés szerint

Nehézgépkezelő Általános iskola, Szakmunkásképző Delta Product Kst . Vidék megegyezés szerint

Baromfi feldolgozó Általános iskola, Szakmunkásképző Hunent Zrt. Mélykút 189.000 -

Szakács Szakmunkásképző Csincsák Mihályné Ev. Jánoshalma 215.000,-Ft

Pultos Szakmunkásképző Csincsák Mihályné Ev. Jánoshalma 215.000,-Ft

Bolti eladó Szakmunkásképző Csincsák Mihályné Ev. Jánoshalma 195.000,-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)
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A jánoshalmi kormányablaka következő napokon országosan 
egységes ügyfélfogadási rend szerint fogadja az ügyfeleket: 

2019. december 06. (péntek) 08.00-12.00

2019. december 07. (szombat) 08.00-14.00

2019. december 13. (péntek) 08.00-12.00

2019. december 14. (szombat) 08.00-14.00

2019. december 23. (hétfő) 07.00-17.00

2019. december 24. (kedd) zárva

2019. december 25. (szerda) zárva

2019. december 26. (csütörtök) zárva

2019. december 27. (péntek) zárva

2019. december 30. (hétfő) 07.00-17.00

2019. december31. (kedd) 08.00-12.00

2019. január 01. (szerda) zárva

2019. január 02. (csütörtök) 08.00-18.00

2019. január 03. (péntek) 08.00.12.00
 (Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)

Bács-Kiskun megye szinte minden járásába és településére 
eljutott 2019. augusztus és november között, évi második kör-
útja alkalmával a kormányablak busz.

71 alkalommal állt az ügyfelek rendelkezésére, több mint 
ezren vették igénybe a jármű segítségével elérhető szolgálta-
tásokat. A munkatársak több mint 800 ügyet intéztek, további 
400 esetben pedig tájékoztatást nyújtottak az ügyfelek szá-
mára.

A mobilizált ügyfélszolgálat az egyes településeken – azok 
nagyságától függően – 2–5 óra közötti időtartamban volt jelen. 
A kollégák – a busz működése ellenére – a kormányablakokban 
sem tapasztaltak ügyfélszám-csökkenést, ami igazolja, hogy 
továbbra is szükség van a szolgáltatások „házhoz vitelére”. 
A jármű legtöbbször az önkormányzatok előtt parkolt le, de 
meglátogatott több szociális intézményt, óvodát és iskolát, 
részt vett a Kecskeméten megrendezett Digitális Reform a Kor-
mányhivatalban elnevezésű rendezvényen is. Szeptemberben 
a kecskeméti nagyvállalatokat kereste fel a mobil ügyintézés, 
többek között a Kühne&Nagel Kft.-t, a CabTec Kft.-t, a Phoenix-
Mecano Kecskemét Kft.-t, a Fornetti Kft. kecskeméti telephely-
ét, az SMP Hungary Kft.-t és a KÉSZ Kft.-t.

A kormányablak busz által szolgáltatott ügytípusok főleg a 
személyi igazolvánnyal, lakcímkártyával, diák- vagy parkolási 
igazolvánnyal, útlevéllel, vezetői engedéllyel kapcsolatosak, de 
szociális igazgatási és egészségbiztosítási ügyek is intézhetők.

A településeken örömmel fogadták a járművet, hasznosnak 

találták a kihelyezett ügyfélfogadást. A kollégák tapasztalatai 
alapján elsősorban az idősek, az egészségügyi okok miatt 
nehezebben közlekedők, kisebb számban pedig a fiatalok és 
családosok vették igénybe a szolgáltatásokat. A kormányablak 
busz által olyan helyeken is biztosított az ügyintézés, ahol ed-
dig esetleg nem voltak adottak a technikai feltételek.

A kormányablak busz a 2019. évben 196 alkalommal volt 
elérhető Bács-Kiskun megye településein, és több mint 3600 
alkalommal vették igénybe az általa kínált szolgáltatásokat. 
2020-ban folytatja útját a mobilizált ügyfélszolgálat.

 (Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)

A jánoshalmi kormányablak 
év végi nyitvatartása

Ismét eredményes körutat zárt 
a mobilizált ügyfélszolgálat 

Bács-Kiskunban
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GYÓGYTORNA
Minden kedden és pénteken 17:30 órakor 
kezdődik az ingyenes, csoportos gyógy-
torna Szalai Zita vezetésével a Szent 
Tamás Katolikus Általános Iskola torna-
termében.

KLUBFOGLALKOZÁS
Szeretettel hívjuk a „Van még esély” klub 
(kerekesszékes, mopedes, segédeszközt 
használó tagtársainkat), valamint az If-
júsági csoport tagjait a következő klub-
foglalkozásra. 
Időpont: 2019. december 14. (szombat) 
10 órakor
Helyszín: Csorba-ház
Program: Karácsony előtti készülődés, 
közös ebéd, kötetlen beszélgetés.
A foglalkozást Borsódi Mihályné és Király 
Anita vezeti.

TAGDÍJAK
Köszönetünket fejezzük ki mindazon 
tagtársainknak, akik rendszeres tagdíj-
fizetéssel is hozzájárulnak egyesületünk 
biztonságos működéséhez. A 2020. évi 
tagdíj összege 2000 Ft. Befizetése sze-
mélyesen egyesületi irodánkban, vagy 
átutalással a Takarékbank 51700083-
11074836 számlaszámra lehetséges.

MAKÓI GYÓGYFÜRDŐZÉS
Időpontja: 2020. január 14. (kedd)
Indulás: 8 órakor a Csorba-háztól
Költség tagoknak kedvezményesen: 
2500.-Ft 
Kívülállóknak: 3500.-Ft (útiköltség, be-
lépőjegy)
Étkezés: önellátó
Jelentkezéseket január 9-ig várjuk! 

BUDAPESTI SZÍNHÁZI ELŐADÁS
Jávori Ferenc Fegya: Menyasszonytánc
A világ első klezmer-operettje a Buda-
pesti Operettszínházban.
Időpontja: 2020. február 6. (csütörtök)
Indulás: 8.00 órakor a Csorba-háztól
Költség: 4.000 Ft (tagoknak); 5.000.- Ft 
(kívülállóknak)
Részvételi költséget a jelentkezéskor kér-
jük befizetni!
Jelentkezéseket január 23-ig várjuk!

2020. ÉVI RENDEZVÉNYEINK
Február 22. (szombat) Farsangi bál
Május 24. (vasárnap) Esélyegyenlőségi 
nap
Július 5. (vasárnap) Kóborló-nap 
Balástyán
Szeptember 13. (vasárnap) Őszi kultu-
rális nap

December 13. (vasárnap) Évzáró ünnep-
ség

FELHÍVÁS HÁZALÓKRÓL
Értesítjük a T. Lakosságot, hogy informá-
cióink szerint házaló árusok egyesüle-
tünkre hivatkozva keresnek fel többnyire 
magányos, idős személyeket és próbál-
ják értékesíteni termékeiket.
Ezúton is tájékoztatunk mindenkit, 
hogy sem egyesületünk, sem álta-
lunk megbízott személy gazdasági-
vállalkozási, ügynöki tevékenységet 
nem folytat.
Amennyiben hasonló eset előfordulna, 
kérjük jelezzék az alábbi elérhetősége-
ken.
E-mail: mkmelykut@gmail.com
Telefon: 77/460-010
Mobil: +36-70/387-0512
Javasoljuk, hogy lakásukba ne engedjenek 
be ismeretlen személyeket, vagy ha mégis, 
akkor kérjenek személyi igazolványt, meg-
bízólevelet, vállalkozói engedélyt.
Hívják fel családtagjaik, ismerőseik, 
szomszédaik fi gyelmét a fokozott elővi-
gyázatosságra a hasonló esetek elkerülése 
érdekében.

SZOLGÁLTATÁSAINK
Ügyintézés • sorstársi-, tapasztalati- és 
akadálymentesítési tanácsadás • klubfog-
lalkozások • tájékoztató előadások • iskolai 
esélyórák tartása • egészségügyi szűrő-
vizsgálatok • gyógytorna • gyógyüdültetés 
• szobai kerékpár és gyógyászati segéd-
eszközök kölcsönzése, beszerzése • ren-
dezvények, kirándulások és kedvezményes 
szolgáltatások szervezése • kisebb lakos-
sági pályázatok elkészítése • ingyenes in-
ternetes szolgáltatások.

ELÉRHETŐSÉGEINK
6449 Mélykút, Petőfi  tér 17.
Ügyfélfogadás: munkanapokon 8-12 és 
szerdán 14–17 óráig
Telefon: 77/460-010; Mobil: 06-70/387-
0512 
E-mail: mkmelykut@gmail.com
Honlap: www.mmemelykut.hu; 
www.facebook.com/mmemelykut

EGYESÜLETI HÍREK
A Mozgáskorlátozottak Mélykúti Egyesületének tájékoztatója

Már�on napi liba – galiba
2019.11.11-én hétfőn sikeresen meg�alósult a 

Már�on napi lampionos felvonulásunk.
Megemlékezt�nk Már�on püspökről a templomban, Elmer at�a 

közreműködésével.
Át�onult�nk lampionokkal aMűvelődési Házba, ahol a

Szederinda citerazenekar műsorát hallgathat��k.
A vendégeket libazsíros kenyér�el, teával, 

pat�ogatot� kukoricával vár��k.
Óvodák dolgozói
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Márton nap az Óvodában

Óvodai jótékonysági vásár

Tisztelt Szülők, Kedves Mélykútiak!
2019.12.14-én (szombaton) 

jótékonysági karácsonyi vásárt tartunk.
Helye: Weisz bolt melletti parkoló

A bevételt az óvodás gyermekek
 javára fordítjuk.

Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

Óvodák dolgozói




