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2. oldal

A magyar nemzet számára a legrégibb és egyben talán a legna-
gyobb ünnep az államalapítás ünnepe, ezért Szent István királyunk 
szentté avatása, az Új Kenyér tiszteletére, valamint Mélykút község 
várossá avatásának 10. évfordulójára rendezett városi ünnepsé-
gen ismét felélesztettük magyar büszkeségünket.

Kovács Tamás polgármester úr ünnepi beszéde után a BeregiBand 
fúvószenekar szólaltatott meg egy gyönyörű Dalcsokrot Beregi Ven-
del tanárúr hangszerelésében, majd Publik Antal szavalóművész 
lépett fel, akivel a Kunok hagyatéka kiállítás megnyitóján ismer-
kedtünk meg januárban. Akkor azt mondta, hogy akkora repertoár-
ja van, hogy 7 órán keresztül tudna szavalni verseket - ismétlések 
nélkül. Azonnal 
fel is kértük 
egy vers elő-
adására, amit 
Ő örömmel 
e l fogado t t . 
A u g u s z t u s 
20-án meg-
tisztelt ben-
nünket ismét 
jelenlétével, és 
felkértük újra. 
Publik Antal 
olyan szavaló-

művész, aki az ember lelkét meg tudja érinteni ismert és kevésbé 
ismert magyar költők gyönyörű verssoraival. S ne feledjünk még 
valamit: Publik Antal küldetéstudatú ember. Érzi, tudja, tisztában 
van azzal, hogy az általa előadott versekkel erősíti nemzettuda-
tunkat, buzdít bennünket magyarságunk megtartására, egymás-
hoz való kötődésünk szilárdítására. Reméljük, a kedves közönség 
örömmel fogadta be az általa előadott vers üzenetét. 

Az utolsó produkció egy igazi finálé volt. 2018 júniusában, a Hősök 
terén bemutatott Trianon című rockopera fináléja. A népzenei ele-
mekkel átszőtt szimfonikus hangszerelésű rockopera zeneszerzője 
Koltay Gergely, a Kormorán együttes vezetője. A szövegkönyvet 

Koltay Gábor 
állította össze. 
A Mélykúton 
fellépő lelkes 
előadók mind 
amatőr éneke-
sek, zenészek, 
t ö b b n y i r e 
Beregi Vendel 
tanárúr tanít-
ványai voltak. 
A produkcióba 
a néptáncosok 
is bekapcso-

Mélykút város ünnepelt
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lódtak Kopcsek Tamás vezetésével. Sok ötlettel, gyakorlással, 
próbákkal és izgalommal teli hetek álltak mögöttük. Múltat idéztek 
és jövőt kovácsoltak. Élmény volt őket látni, hallani…

Augusztus 20-án ismét bepillanthattunk a múltba. Abba a múlt-
ba, ami csak a miénk, amire nem emlékezünk nap mint nap, mégis 
meghatározza életünket. Legyünk büszkék ezer éves örökségünkre, 
és járjunk emelt fővel a „Szent Istváni” úton! A Szózat elhangzása 
után nem ért véget az ünneplés. Eljött Mélykútra Sziránszki Regös 
József, aki egy zenés időutazásban részesített bennünket, amelyet 
őseink is jártak. Mesélt nekünk régi dolgokról „síppal, dobbal, nádi 
hegedűvel”.

Minden város életében ünnepélyes pillanat egy új köztéri 
szobor felavatása, megszentelése. 

Az öreg kun vitéz szobrának alkotója Túri Török Tibor, neves 
muzeológus, szobrászművész, aki 1954-ben Budapesten szü-
letett. Nyíregyházán járt főiskolára, majd Somogyban üzem-
mérnökként, később nevelő- és óraadó tanárként dolgozott. 
Írással a hetvenes évek óta foglalkozik. A néprajzot igen szeret-
te, ennek szülöttje a keszthelyi Népviseletes Babamúzeum. A 
rajz, a grafika és a festészet lénye legüdébb része. Középiskolai 
rajzszakköröket vezetett – sokan közülük elvégezték a Képző-
művészeti Főiskolát. Az utóbbi években az írás mellett szobrá-
szattal foglalkozik: számos köztéri műve található meg többek 
között Keszthelyen, Zalaszentgróton, Sárváron, Várpalotán és 
Budapesten. Tevékenységét a Rákóczi, majd a Kossuth Szövet-
ség aranydiplomájával jutalmazták és 2009-ben elnyerte a Pro 
Cultura Keszthely díjat….

A szobor történetét kezdjük az elején…
10 éve településünk városi rangot kapott. 2016-ban a 

címerünkben szereplő 1716-os évszám alapján ünnepeltük 
300 éves fennállásunkat, de akit kicsit is érdekel lakó-
helyünk története, az tisztában van vele, hogy az sokkal 
ősibb. Gyakorlatilag a kőkor óta lakott ez a terület, ahol 
megtalálható a bronzkori földvárépítő urnamezős népesség, 
az íjfeszítő népek, a szarmaták, a hunok és avarok, majd a 
honfoglalónak nevezett magyarság nyomai, temetkezései 
is. 

Azért, hogy településünk lakóit megismertessük Mélykút 
valós történelmével – Lajdi Róbert ötletei alapján és szer-
vezésével – 2017-ben elindítottunk egy kiállítás sorozatot. 
Először a Sánc-dűlőben feltárt avar temető leletanyagát 
mutattuk be, majd 2019 januárjában a „Kunok Hagyatéká-

ból” nyújtottunk ízelítőt az érdeklődők számára.
Most miért pont a kunok? A 2017-ben elkészült Régészeti 

Örökségvédelmi Hatástanulmány szerint először egy 1572. 
évi kunsági összeírásban fordul elő Mélykút neve, amikor 
„kun telep"-nek nevezték. Borovszky Samu 1909-ben íródott 
„Magyarország vármegyéi és városai” című monográfiá-
jában is ezt erősíti meg, az az innentől tudjuk hivatalosan 
igazolni Mélykút település létét.

A „Kunok Hagyatéka” kiállítás hiánypótlónak számított, 
hiszen ilyen még nem volt sehol az országban... Jöttek is 
hazánk minden tájáról a téma iránt érdeklődők - lehet, hogy 
több vidéki volt a megnyitón, mint helybéli. A rendezvény 
végén Zetényi-Csukás Ferenc író munkánk elismeréseként 
felajánlotta Túri-Török Tibor szobrászművész csodálatos 
alkotását városunk részére, így az „Öreg Kun Vezér” méltó 
emléket állít a szállás alapító kun ősöknek és örök iránymu-

tatóként szolgál utódainknak, hogy soha ne felejtsék el, honnan 
is származnak.

Zetényi-Csukás Ferenc író családja Csanád vezértől származ-
tatja magát, nevükkel sűrűn találkozni Zsigmond király okirata-
iban, II. Ulászlótól kaptak birtokot és nemesi rangot, nagybátyja 
repülős vezérkari alezredesként Horthy István parancsnoka volt, 
Ő maga a Horthy Miklós Társaság elnöke.

A szoboravatón egy igazi énekmondó, Sziránszki Regös József 
a szállásalapító kun ősöket idézte dalával, majd Vass Ildikó nép-
dalénekes ríkatta meg a jelenlévőket, végül Bolvári János kerüle-
ti esperes, érseki tanácsos, plébános úr áldotta meg a szobrot.

Ezúton is tisztelettel szeretnénk megköszönni Zetényi-Csukás 
Ferencnek, túri-török Tibornak, Lajdi Róbertnek, hogy ez a szobor 
is díszíti városunkat emléket állítva eleinknek. 

Kun szobor a szállásalapító ősök tiszteletére
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Tizenhat évvel ezelőtt kez-
dődött, 2003 nyarán. Abban 
az évben tavasszal fogalma-
zódott meg bennem a nyári 
olvasó- kézműves tábor gondo-
lata. Mikó Lászlónénak, az akkor 
frissen kinevezett vezetőnknek 
is tetszett az ötlet, így július-
ban elindult az első táborunk, 
a Robinson-tábor a könyvtár-
ban. Kolléganőmmel együtt 
vezettük a foglalkozásokat. Volt 
totemoszlop festés, ruhakészí-
tés, vetélkedő és a záróesten 
kannibálleves-főzés. A 16 évvel 
ezelőtti gyerekek 5 év múlva a 
következő táborok csoportve-
zetői lettek. A majd’ két évtized 
alatt újabb és újabb korszakot 
dolgoztunk fel. Hol kalózok, hol 
rómaiak vagy vikingek voltunk. 
A létszámunk folyamatosan 
80-100 fő között mozgott. 

A táborok segítségével Mély-
kút olyan távoli országok gye-
rekei számára is ismertté vált, 
mint az Amerikai Egyesült Álla-
mok, de a vidéki településekről 
is sok kis vendégünk volt, akik - 
ígéretükhöz híven - a következő 
években is vendégeink voltak. 

A könyvtárban 25 éve 
dolgozom, és ebből 16 év 
csodálatos nyara telt el 
táborral. A gyerekfoglal-
kozások meghitt pillana-
tai, folyamatos megúju-
lás, az új kihívások meg-
oldása, az oktatás során 
tapasztalt figyelem és 
elért sikerek, a sok ked-
ves ember megismerése, 
szeretete, a könyvek illa-
ta az életem olyan fon-

tos részét jelentette, amelyet 
sohasem fogok elfelejteni!

Köszönöm a bizalmukat, a 
segítségüket, a támogatásukat, 
a könyvtárunk iránt érzett sze-
retetüket, amelyet mindig érez-
tem és remélem, hogy novem-
bertől a következő könyvtárosok 
is megtapasztalhatják majd! 

Búcsút intünk mindennek, 
ami ismerős volt, mindennek, 
ami lélekemelő volt. Tovább 
lépünk. De ez a város részese 
marad az életünknek, akármi is 
történjen, az apró tiszta hangok 
a szívünkben, amelyek velünk 
lesznek emlékezetünkben örök-
re.

Megtisztelő megbecsüléssel 
telt az elmúlt 25 év, és ehhez 
méltóan szeretnék elköszönni a 
vendégeinktől, a könyvtár olva-
sóitól, a gyermekektől, a peda-
gógusaiktól, akik látogatták a 
könyvtárat, annak foglalkozá-
sait és mint képviselő a város 
lakosaitól.

Köszönöm szeretetüket és 
bizalmukat és megbecsülé-
süket: Jakity Attiláné Mónika 
könyvtáros.  

„Magasztalni kell az 
anyát, 
akinek szeretete nem 
ismer határt,
s akinek emlőin nevelke-
dett 
az egész világ”

/Gorkij/
Az Egészségügyi Világ-

szervezet (WHO) 1992-
ben nyilvánította augusz-
tus 1-jét az Anyatej 
Világnapjává, augusztus 

első hetét pedig a Szoptatás Világhetévé. Az Anyatej nem csak a 
legértékesebb tápláléka az újszülötteknek és a koraszülötteknek, 
hanem mind az egészséges, mind a beteg csecsemők legfőbb 
immunszerve is, mely védi őket az akut betegségekkel szemben 
és jelentősen csökkenti a későbbi életkorban fellépő kóros állapo-
tok kockázatát.

Az emberi élet során a legnagyobb ütemű fejlődés a csecsemő-
korban zajlik. A megfelelő táplálás alapvető fontosságú a gyorsan 
növekvő és fejlődő szervezet számára. Az újszülött számára az 
anyatej a legmegfelelőbb táplálék. Világszerte évente egymillió 
gyermek életét menthetné meg az első órában megkezdett, és az 
első hat hónapban kizárólagosan tartó szoptatás. 

A szoptatás az élet nagy ajándéka az anyák és a csecsemők 
számára is. A természetben kialakult az ősi ösztön, mely gondos-
kodik az élet továbbviteléről. A kismama tejelválasztása mennyi-
ségében és minőségében is a csecsemő igényeihez igazodik, aki 
ebből adódóan a minden szempontból a számára legtökéletesebb 
tápanyaghoz jut.

A kiegészítő szoptatás egészen két éves korig eltarthat. Több 
éven át tartó kutatás eredménye alapján azok a gyerekek, akiket 
hosszabb ideig szoptatott az édesanyjuk, jobb eredményeket 
értek el az intelligencia-teszteken.

Mindezek mellett a szoptatás, a legbensőségesebb kapcsolatot 
alakítja ki anya és gyermeke között, a méhen belüli élet után, itt 
teljesedhet ki az életre szóló kötődés, a láthatatlan fonal, mely egy 
egész életen át megbonthatatlanul összeköti ezt a két embert. 

A szoptatás csodája soha többé nem tér vissza az anya és a 
gyermeke életében.

Sok szeretettel köszöntjük e nap alkalmából a szoptató kisma-
mákat. 

Védőnők

Szeretettel meghívom 
Anyatejes Világnapi ren-

dezvényünkre.

Helyszín: Bendegúz 
Biztos Kezdet Gyerekház

6449 Mélykút, 
Széchenyi u. 110.

Időpont: 2019. szeptember 
26. (csütörtök) 10:00 óra

25 év ... 16 év Az anyatej világnapja 

A Fenyő Miksa Könyvtár 
új nyitva tartással

várja kedves olvasóit, látogatóit:
Hétfőtől péntekig minden nap: 

8 – 12 óráig; 12.30 – 16.30 óráig.
Szeptember 01-től június 15-ig 

SZOMBATONKÉNT: 8 – 12 óráig.
Az iskolai nyári szünetben 

a könyvtár szombatonként nem tart nyitva. 
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pedagógus
„Több évtizedes pedagógusi 

munkásságáért.”

ÖNÉLETRAJZ

Mélykúton születtem 1938. 
július 5-én. Édesapám szo-
bafestő és mázoló kisiparos 
volt, édesanyám a háztartást 
vezette és gyermekeit nevelte. 
Öten vagyunk testvérek. Mind-
annyian tanultunk, diplomát 

szereztünk. Nem volt könnyű az anyagi helyzetünk. Egy magán 
kisiparosnak rengeteg adót kellett fizetnie.

Én kiskorom óta tanító néni szerettem volna lenni. Már a babá-
imat is tanítottam. Sikerült a vágyamat megvalósítani. Baján 
végeztem 1957-ben. Fél évig Kunbaján tanítottam, majd Mélykútra 
helyeztek. Egy értekezleten megismerkedtem Crnkovics Szilveszter-
rel, aki akkor Katymáron tanított. 1964-ben házasságot kötöttünk. 
Férjem csikériai születésű, 
szülei ott éltek mint föld-
művelő gazdák, kivéve 
azt a két évet, amíg kite-
lepítették őket az ötvenes 
években. Bunyevác család, 
öt gyermeket neveltek fel. 
Férjem Kalocsán, a jezsu-
ita Szent István gimnázi-
umban érettségizett, majd 
főiskolai évei után pályát 
módosított, szaktanítói 
oklevelet szerzett. Sok 
helyen tanított Budapesttől 
Battonyáig. Mélykútra kerülve pár évig osztályt vezetett, majd a 
napközi otthonban dolgozott nyugdíjazásáig és még pár évet utána 
is.

Gyermekeink: Tamás (sz. 1965) érettségi után Szegeden a József 
Attila Tudományegyetem jogi karán végzett, a felesége ugyanott. 
Győrben laknak. Tamás ügyvédi irodát nyitott. Három szép gyerme-
kük van: Anna, Noémi, József. Márta (sz. 1966) Mélykúton kezdett 
röplabdázni. Felfigyeltek a tehetségére, Kecskemétre hívták. A Kato-
na József gimnáziumba járt, közben a DUTÉP egyik vezető játékosa 
lett. A nemzeti válogatottnak is tagja volt. Férjhez menetele után 
nem folytatta a sportolást. Kecskeméten élnek, ő a megyei könyv-
tárban dolgozik, férje műszaki munkát végez, cége víztisztítással 
foglalkozik. Két szép gyermekük van: Eszter és Bence. András (sz. 
1968) Szegeden, a Tömörkény István Művészeti Gimnáziumban 
végzett szobrász szakon, majd felvették a Magyar Képzőművészeti 
Főiskola festő szakára, ahol hat évet töltött. Jelenleg Szegeden a 
Dugonics András piarista gimnáziumban tanít rajzot, művészettör-
ténetet, emellett kiállító művész. Felesége Rákóczi Sarolta a Karo-
lina gimnázium tanára (az ő szülei történelmi családok sarjai, apja 
Rákóczy Péter, anyja Bezerédj Katalin).

Nem volt könnyű dolog a három gyermek tanítása, ezért a peda-
gógusi munkánk mellett éveken át némi földet is műveltünk, ahol 
az egész család dolgozott. Magamról nem tudok „érdekes” dolgokat 
írni. Főleg az alsó tagozaton tanítottam. Amilyen munkával megbíz-
tak a tanításon kívül, becsülettel elvégeztem: gyermekeket táborba 

kísértem, színdarabokat rendeztem, bábelőadást tanítottam be, 
énekkart vezettem. Úgy érzem, szívvel-lélekkel tettem a dolgomat, 
mindig szeretettel fordultam a gyerekek felé.

A keresztény értékek számomra minden időben fontosak voltak, 
ezért örültem, hogy Jánoshalmán 1993-ban létrehozták a Szent 
Anna Katolikus Általános Iskolát, ahol én a kezdettől részt vettem 
a munkában alapító tagként. Ma is ott dolgozom. A tanítás mellett 
szívesen csinálok mást is: színdarabokat írok, énekkart vezetek 
(2002-ben a Szabadka térségben rendezett „Ezüstcsengő” kórus-
versenyen kategóriánkban első helyezést kaptunk). Osztályommal 
sokat kirándultunk, Egertől Esztergomig megfordultunk. 

Elismeréseket is kaptam az évtizedek során, dicséretet, kiváló 
munkáért járó minősítést, de aminek legjobban örültem, az a 
Kunszt-díj. 2001-ben Bábel Balázs kalocsai érsek alapított egy 
díjat Kunszt József hajdani érsek emlékére, aki sokat fáradozott az 
iskolarendszer, a nevelés érdekében. Ezt a díjat az egyházmegye 
katolikus iskoláinak nevelői közül elsőként nekem adományozta. Az 
ember nem azért dolgozik, tevékenykedik, hogy jutalmazzák érte, 
de a díj mégis örömmel töltött el.

Mélykút, 2002. augusztus 20. 
Crnkovics Szilveszterné 

Becsei Ica

VISSZAEMLÉKEZÉS

Sajnálatos módon Ica 
néni a könyvem írása előtt 
pár évvel, 2007-ben elha-
lálozott. Ezért tőle részle-
tesebb adatokat kapni már 
nem tudtam. Férje meg-
keresésemkor mereven 
elzárkózott az interjú elől, 
fia (Csobán András) pedig 

levelemre nem válaszolt. Ezért jobb híján volt pedagógus kollégái-
tól kíséreltem meg bővebb információt szerezni. Mélykúton Rapavi 
Kázmért és feleségét (Bóna Ilona) kérdeztem.

Rapavi Kázmér: Icával együtt gyerekeskedtünk, mivel a szüleink 
egymás közelében laktak a mai költségvetési üzem környékén. Jó 
tanuló volt, csak a testnevelés volt a gyengéje. Budai Géza bácsi 
erőltette a szekrényugrást és Ica szája felrepedt, mely sérülés 
nyomát élete végéig viselte.

Rapavi Kázmérné: Naponta találkoztunk, ha máskor nem, váltás-
kor. Ugyanis nagyon sokáig délelőtt is, délután is volt tanítás Mély-
kúton, mivel a sok gyereket nem lehetett egyidejűleg az iskolában 
elhelyezni. Emiatt még a könyvtárban, a kultúrházban, a párt-
házban és a volt jegyzőlakásban is tanítottunk. Az 1980-as évek 
közepén szűnt meg ez az áldatlan állapot. Ma már lassan nagynak 
bizonyul az iskola. Amikor tanítani kezdtem Mélykúton, akkor 1400 
körüli volt az iskolás gyermekek száma; ma kb. 400. Mi az úgy-
nevezett kisfelmenő rendszerben tanítottunk. Vagyis volt, aki az 
elsősöket és a másodikosokat tanította; volt, aki a harmadikosokat 
és a negyedikeseket. Ez a szisztéma a rendszerváltozás után szűnt 
meg. Ica az elsősöket és a másodikosokat tanította. Magasabb 
osztályosokat legfeljebb helyettesítéskor taníthatott. A felsősöket 
is taníthatta ilyenkor énekre, irodalomra, történelemre. Nagyon jól 
rajzolt. Az iskolai ünnepségekre szép dolgokat rajzolt a táblára. Jó 
hangja volt, szépen énekelt. A furulyán kívül tudomásom szerint 

Mélykút Községért Díj 2006 - CRNKOVICS SZILVESZTERNÉ
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más hangszeren nem 
játszott. A tanítóképző-
ben csak az tanulha-
tott zongorázni, akinek 
otthon volt zongorája 
– ezzel pedig kevesen 
dicsekedhettek. A pon-
tosságáról nem volt 
híres. Ha valamilyen 
gyűlés volt, biztosan ő 
esett be az ajtón utol-
sóként, nemegyszer 
elkésve. Bekapcsoló-
dott a falu életébe is. 
Mindig nyüzsgött, vala-
hol mindig szeretett 
lenni. Továbbképzésre 
mindig szeretett jelentkezni. Volt autója, szeretett és tudott is 
vezetni. 1993-ban nyugdíjas lehetett volna, de ő ment Jánoshal-
mára – nagyon szeretett tanítani. Fiait nagyon szerette. Mindkettőt 
tanítottam. Tamás fia olyan volt, mint fában a csomó. Mindenben 
benne volt, de mire felelősségre lehetett volna vonni, már nem 
volt kéznél. De nem lehetett rá haragudni. Értelmes volt, könnyen 
tanult. A Bandi nagyon jó rajzos volt. 

Rapavi Kázmér: Volt egy humoros esetem Icával (Crnkovicsnéval) 
kapcsolatban. A sok bizonyítvány kiállításakor bizony előfordult 
tévedés, elírás, ugyanis volt még 58 fős osztály is régen. Ica néni 
is a tévedés hibájába esett. Elterjedt a hír, hogy a Rapavi tanár úr 
fixírsóval dolgozik, ami eltünteti a tintát a papírról. Ica kért tőlem, 
de a Bundula tanító úr tréfából kicserélte a fixírsót tintára. Ica 
persze nem tudta, hogy a fixírsó milyen színű, ezért bátran hasz-
nálni kezdte javításra. A guta majd megütötte, amikor észrevette 
a turpisságot.

Rapavi Kázmérné: Abban az időben nem nagyon volt szabad 
templomba menni. A tanári gyűléseken többször is kibeszélték 
azt, aki mégis templomba járt. Icának ráadásul pap nagybátyja is 
volt. S hogy fokozzuk: férjének középiskolai osztálytársa volt Széll 
János, akit káplánként Mélykútra helyeztek és vele is tartotta a 
kapcsolatot. 

Ica néni 55 éves korában nyugdíjas lett, de csak Mélykúton, 
ugyanis itt nem igen marasztalták, Jánoshalmán viszont nagy 
örömmel fogadták. Nyugdíjas éveiből nem keveset a jánoshalmi 
katolikus iskolában töltött tanítással. Ezekről az évekről mesélt Kiss 
Györgyné (Kovács Klára), aki az iskola igazgatónője volt ebben az 
időszakban.

- Hogy került Ica néni Jánoshalmára? Önök hívták, vagy ő jelent-
kezett?

- 1993-ban lett nyugdíjas. Előző évben kezdte szervezni Tajdina 
József plébános úr a jánoshalmi katolikus iskolát. Ennek persze 
híre ment az akkori pedagógusok körében, és Ica néni megkereste 
a plébános atyát, hogy taníthatna-e az újonnan szerveződő isko-
lában. Úgy érezte, hogy még sok energia van benne, nem szeretne 
tétlenségbe süllyedni. Plébános úr nagyon megszűrte a jelentke-
zőket, s csak hiteles keresztény tanítókat vett fel. Ica néni ilyennek 
bizonyult.

- Úgy tudom, hogy Ica néniék akkor is jártak templomba, amikor 
az nem volt éppen előnyös a pályán történő előmenetelhez.

- Többnyire Jánoshalmára jártak misére. Itt ismertem meg 
Ica nénit, bár sokáig nem tudtam, hogy kik ők. Csak láttam, 

hogy megjelenik egy 
ismeretlen család gye-
rekekkel együtt hátul 
az oszlopnál. Soha 
nem panaszkodott, 
hogy emiatt mellőz-
ték volna, de kerülő 
úton tudomásomra 
jutott, hogy bizony ez 
történt. 

- Hogyan szerve-
ződött a tantestület? 
Milyen szerepe volt Ica 
néninek? 

- Ica néni volt a 
legidősebb közöttük, 
a többiek gyakorlati-

lag kezdők voltak e pályán. Nagyon sokat segítette a fiatalokat, 
önzetlenül átadta több évtizedes tapasztalatait. Nagyon hálás 
volt a jó Istennek, hogy ilyen fiatal tantestülettel dolgozhat együtt. 
Mélykúton, ha bement a tanáriba, akkor a kollégák arról beszéltek: 
ki, hogyan aludt az éjszaka; ki, milyen gyógyszert szed. Itt János-
halmán a kollégái fiatalok, vidámak voltak; a beszélgetés az életről, 
a jövőről szólt. 

- Milyen érdeklődés kísérte a szülők részéről az iskolát?
- Kezdetben kevés diákunk volt. Sokan még féltek, bizalmatlanok 

voltak, ezért 67 tanulót írattak be az alsó tagozatra, akik kizárólag 
jánoshalmiak voltak. Később kollégiumi elhelyezésre is lehetőség 
nyílt, így 30 környékbeli (köztük mélykúti) tanulóval gyarapodtunk. 

- Úgy tudom, hogy a kötelező óraszámain felül is aktívan részt 
vett az iskola életében…

- Szinte haláláig vezette az iskola énekkarát. Birtokában volt a 
magyar népdalkincsnek, a gyerekeknek gregorián műveket tanított 
be Rónaszéki atya beiktatási miséjére, de a taizé-i énekeket is ked-
velte. Ezáltal olyan képességeit sikerült kamatoztatnia, amelyek 
kibontására Mélykúton nem igen volt lehetősége. Víg kedélyű volt, 
szerette és értette is a viccet. A nyári táborokban szenzációs ötletei 
voltak a tábori élet színesítéséhez. Nagyon szeretett keresztrejt-
vényt fejteni, ezzel kívánta karbantartani az elméjét. 

- Balogh Ignácné és Beregi Vendel mellett nehéz is lett volna 
labdába rúgni. Úgy tudom, hogy pályája során az egyik legnagyobb 
kitüntetést a jánoshalmi évei alatt kapta. 

- A kalocsai főszékesegyház fennállásának ezeréves évfor-
dulóján, 2001-ben Bábel Balázs érsek alapította a város és az 
ország kulturális életéért oly sokat tett érsekről, Kunszt Józsefről 
(1790-1866) elnevezett díjat, amelyet a városi önkormányzat, a 
szerzetesrendek és a főszékesegyház által jelölt pedagógusoknak 
adományoznak. Ica néni elsőként kapta meg a kitüntetést. 

- A betegsége miatt fejeződött be Ica néni pedagógusi pályafu-
tása?

- Nyolc évig osztályfőnök volt, ami azzal járt, hogy teljes óra-
számban tanított. Később egyre csökkenő intenzitással vett részt a 
tanításban. A családja is mindjobban igényt tartott rá, és a beteg-
sége is egyre inkább gátolta ebben. A családját nagyon szerette. 
Képes volt hajnalban megsütni a kalácsot, férjét reggel vonatra 
ültette, délután a kalács Győrben volt az unokájánál. 2007-ben 
ősszel még elkezdte a tanévet, október közepén még átjött (ekkor 
már csak rajzot tanított heti egy nap), december elején temettük. 
Úgy terveztük, hogy majd együtt megyünk nyugdíjba 2008-ban, de 
előresietett. Nagyon hiányzik. 

Részlet Dr. Rauzs József: Mélykút Községért Díj című könyvéből
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A Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális és Fejlesztési 
és Operatív Programok Hatóság, mint támogató a Terület és 
Településfejlesztési Operatív Program keretében Mélykút Város 
Önkormányzata 2016 – 2019 között megvalósíthatta az Ipar-
terület fejlesztése Mélykúton megnevezésű projektjét. A projekt 
támogatása 100%-os finanszírozással jött létre, amely a követ-
kező elemeket tartalmazta.

•  55.sz. főút kanyarodó sáv és ipari övezet feltáró út megépí-
tése 

•  Mélykút külterület 0141/100 hrsz.-on 3000 kWA kiépítése 
•  Mélykút külterület 0143/2 hrsz.-on 1000 kWA kiépítése
•  Mélykút külterület 0141/100 hrsz.-on 750 m3 gáz kiépítése 
•  Mélykút külterület 0143/19 hrsz.-on 75 m3 gáz kiépítése 
•  Mélykút külterület 0143/2 hrsz.-on 75 m3 gáz kiépítése 
•  Mélykút Ipari Park optikai ellátásának kiépítése 
•  Mélykút 0141/100 hrsz.-ú telken létesítendő középfeszültsé-

gű fogyasztói tulajdonú 22 kV betonházas kapcsoló állomás 
kiépítése 

•  Mélykút külterületén, az Ipari övezetben, az 55.sz. útról 
leágazó 0141/97. hrsz-ú bekötőút útvilágításához 5db lám-
paoszlop létesítéséhez betápláló kábel kiépítése 

Projekt azonosító: TOP – 1.1.1. – 15 – BK1-2016-00003 
Iparterület fejlesztése Mélykúton

Projekt helyszíne: 6449 Mélykút fent megnevezett helyrajzi 
számok alatt valósult meg 

A projekt kezdete: 2016. augusztus 10.
A projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2019. 

augusztus 10.
A Projekt összköltsége: 
Eredeti támogatás: 253 000 000 forint
Többlettámogatás legfeljebb: 31 410 118 forint
Megnövelt támogatás legfeljebb: 284 410 118 forint
A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltség-

ének 100 %-a.

A projekt előzményei és leírása:
Bács-Kiskun megye egyik leghátrányosabb területe a János-

halmai kistérség, melynek egyik települése Mélykút. A jövedelem-
termelés és a foglalkoztatás növelése érdekében Mélykút Város 
Önkormányzat iparterületet kívánt kialakítani a termelő-szolgál-
tató vállalkozások részére, mint megfelelő üzleti környezetet. A 
projekt kezdetén sem a településen, sem pedig a környékén nem 
volt az ipari termeléshez vagy feldolgozói tevékenységhez szük-
séges infrastruktúrával ellátott szabad, megvásárolható vagy 
bérelhető mezőgazdasági termelésből kivont iparterület. 

Kedvezményezett részére heti rendszerességgel érkezett meg-
keresés a szabad munkaerő, a szabad vállalkozási zóna státusz 
és az országhatár közelségének előnyei miatt vállalkozásoktól, 
befektetőtől, betelepülésük érdekében szabad, nem mezőgazda-
sági jellegű termelési tevékenységre alkalmas ingatlan tulajdon-
jogának vagy bérleti jogának megszerzésére. 

Kedvezményezett a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény (továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) 
bekezdésben foglalt településfejlesztés, gazdaságszervezéssel 
kapcsolatos feladatok ellátása során érzékelte a vállalkozások 
számra szükséges üzleti környezet hiányát. 

A projekt során önállóan ellátható tervezett tevékenysé-
gek: Iparterület elérhetőségét megteremtő, illetve azt erősítő 

helyi közút fejlesztése során 
egy kanyarodósáv kialakítása. 
Iparterület közlekedőfelületé-
nek kialakítása érdekében külső 
bejáró út kialakítása. Ipaterület 
alap infrastruktúrájának kiépíté-
se érdekében optikai hálózat kiépítése, optikai hálózathoz kap-
csolódó informatikai csomópont kialakítása. 1000 kWA közepes/
kisfeszültségű transzformátor állomás kiépítése. 3000 kWA 
közepes/kisfeszültségű transzformátor állomás kiépítése. Iparte-
rület földgázhálózati kapcsolatának kialakítása.

Iparterület fejlesztése Mélykúton

TOP-1.1.1-15-BK1-2016-
00003 azonosító számú, Ipar-
terület fejlesztése elnevezésű 
pályázathoz kapcsolódó szak-
mai marketingkeretében fej-
lesztett iparterület népszerűsítő 
rendezvény 2019. július 19-én 
Magellán rendezvényközpont-
ban megrendezésre került.A 
rendezvényünk célja a már 
működő vállalkozások segítése.

Jelenlétével megtisztelt 
Bányai Gábor országgyűlési 
képviselő, jelenlévőket beszé-
dével köszöntötte Kovács 
Tamás polgármester is. Város-
unk jelentősebb vállalkozásai 
kerültek meghívásra.

Megvalósított fejlesztések:
-  0143/19 hrsz-ú ingatlanra 

75 m3/óra és 750 m3/óra 
kapacitású gáz csatlakozó 
pontok kiépítése

-  0143/2 hrsz-ú ingatlanra 
75 m3/óra kapacitású gáz 
csatlakozó pont kiépítése

- Q3000 kWA közepes-, és 
1000 kWA kisfeszültségű ener-
gia biztosítása és a lefogadás-
hoz szükséges transzformátor 
állomás és kapcsolóállomás 
kiépítése

- QA 0134. hrsz-ú, 55-ös 
számú főúton kanyarodó sáv 
és a 0141/97 hrsz-ú ingatlan-
ra feltáró út építése

Előadást tartott Horváth 
Gyula a Bács-Kiskun Megyei 
Területfejlesztési Non-Profit 
Kft. ügyvezető helyettese az 
ipari parkról és annak pályá-
zatáról.

Puskás Hajnalka az Bács-Kis-
kun Megyei Iparkamara tagja 
beszélt a munkaerő toborzás-
ról és a munkaerő megtartá-
sáról, ami napjainkban sarka-
latos probléma a munkáltatók 
világában. Ezúttal szeretnénk 
köszönetet mondani azon 
jelenlévőknek, akik elfogadták 
a meghívásunkat.

Épülünk, szépülünk…
Ipari park népszerűsítése
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A közbeszerzési eljárás 
lezárulása és sikeres szer-
ződéskötést követően 2019. 
július 19-én ünnepélyes kere-
tek között megtörtént a piac 
alapkőletétele, melyben köz-
reműködött Bányai Gábor 
országgyűlési képviselő, 
Kovács Tamás polgármester 
és Szabó József az Univerholz 
Kft. vezérigazgatója.Pár szó a 
projektről:

TOP 2.1.2.-15 Mélykút 
városközpont rekonstrukciója

Városrészi céloknál két irány 
fogalmazódott meg:

A projekt alapvető célja, hogy 
növelje Mélykút Város köz- és 
zöldterületeinek mennyiségét, 
minőségét és javítsa a tele-
pülésképi arculatát úgy, hogy 
fenntartható, környezettudatos, 
valamint klíma- és családba-
rát módon járuljanak hozzá a 
városban élő, illetve az idelá-
togató családok, különböző 
generációk szabadidejének aktív 
eltöltéséhez, mindennapjaikat 
meghatározó városi funkciók 
elérhetőségének javításához. 

Egyrészt a rekreációs, sza-
badidős funkció megerősítése, 
melyet a pályázat közterületek 
és ezen belül a zöld terüle-
tek megújítása szolgálja. Ezek 
a projektrészek sport, játszó-
téri, családi, közösségi tereket 
hozunk létre. Másrészt a keres-
kedelmi funkció megerősítése, 
mely a helyi piac fejlesztésében 
jelenik meg.

Már elkészült a játszótér hin-
tákkal homokozóval, mászó-
kákkal és a régi játszótérről is 
átköltözött az elefántos ivókút 
is. A Kiskunsági Nemzeti park 
segítségével kialakításra kerül 
egy tanösvény a helyi flórát és 
faunát bemutató szemlélte-
tő táblákkal, előadás kísére-
tében az óvódás és iskolás-
korú látogatóknak.

2019.július 17-én megtör-
tént az építési terület átadá-
sa a kivitelezőnek. A régi piac 
rekultivációja is folyamatban 
van. Az új piac építésében 

is már megtörténtek az első 
lépések. A betonpillérek 72 
méter hosszú, 12 méter széles, 
faszerkezetes tető alapját képe-
zik majd, alatta mintegy 1500 
négyzetméteren térkő borítás-
sal. Parkoló is épül hozzá egy 
átkötő úttal, a piactér közepén 
lesz egy szociális blokk, ahol 
iroda, mosdók, szeméttároló 
és a tovább feldolgozott élel-
miszerek: tej- és hústermékek 
számára az előírásoknak meg-
felelő, külön zárt elárusítóhelyek 
épülnek.

Ez a zöldfelületek elérhető-
ségét és átjárhatóságát bizto-
sító közlekedőfelület felújítását, 
kialakítását jelenti, kerékpárfor-
galmi létesítmények kiépítését, 
közbiztonság javítását szolgáló 
fejlesztéseket, energiatakarékos 
közvilágítás kialakítását, a terü-
let rendeltetésszerű használa-
tához szükséges eszközbeszer-
zést foglal magában.

– Előadássorozat az „Ener-
giatudatos háztartások, háztar-
tások energia optimalizálása, 
megújuló energiák használata 
a háztartásokban” témakörben 
a fűtési lehetőségek korszerűsí-
tése napelemmel, biomasszával 
előadás 1 alkalommal felnőtt 
lakosság részére, valamint a 
helyi iskolásoknak és az óvodá-
soknak 1-1 alkalommal előadás 
rendhagyó természetismeret 
óra keretében a szelektív hulla-
dékgyűjtés fontosságáról.

Az építési munkálatok és az 
új árusítótér befejezéséig a piac 
ideiglenesen áthelyezésre került 
a sportpálya mellett lévő beton 
burkolatú kosárlabda pályára. 
Kérjük a lakosság megértését 
és türelmét az ebből adódódó 
kellemetlenségek miatt.

Épülünk, szépülünk…
Az új piac alapkőletétele

Segítség a jelen-
leg nem dolgozó, 

nem tanuló 
fiatalok számára
A Bács-Kiskun Megyei Kor-

mányhivatal segítséget nyújt 
azoknak a fiataloknak is, aki még 
nem biztosak benne, hogy szak-
mát szeretnének tanulni vagy 
dolgozni, nem tudják, mi lenne 
számukra a megfelelő irány.
Amennyiben szakmát szeretne 
tanulni, akkor az Ifjúsági Garan-
cia Programon belül, kérésére 
van lehetőség a képzési költség 
100%-os támogatására, továb-
bá a képzés idejére megélhetési 
támogatás nyújtására (kereset-
pótló támogatás) és útiköltség 
megtérítésre. A programban 
való részvételhez szükséges, 
hogy 25 év alatti nyilvántartott 
álláskereső legyen a jelentkező. 
Amennyiben dolgozni szeretne 
az érintett, a megfelelő feltéte-
lek fennállása esetén, az alábbi 
támogatások segíthetik az elhe-
lyezkedést:
•  A 90 napos támogatási forma 
munkatapasztalat szerzéshez.

•  Hosszabbtávú elhelyezkedés 

esetén a 12 vagy 15 hóna-
pos konstrukció, ami azt jelen-
ti, hogy 8. illetve 10 hónapig 
támogatásra kerül a munkál-
tató a bérrel és a hozzátartozó 
szociális hozzájárulási adóval, 
majd további 4, illetve 5 hóna-
pig foglalkoztatási kötelezett-
séggel kell foglalkoztatnia a 
munkavállalót.

•  A program keretében támo-
gatható az is, ha a kiszemelt 
munkahely miatt a jelenlegi 
lakóhelytől távolabbra (leg-
alább 60 km-re) kell költözni. 
Ez esetben – az adott felté-
telek mellett – akár 12 hóna-
pig támogatható az albérleti 
költség.
A támogatási formák közül a 

leendő munkáltató és a munka-
vállaló – a járási hivatal közre-
működésével – közösen döntik 
el, melyik a legalkalmasabb 
támogatási forma mindkettőjük 
számára.Az Ifjúsági Garancia 
Rendszerbe való belépéshez 
bármikor van lehetőség, a fog-
lalkoztatási osztály munkatársai 
igyekeznek összehozni a mun-
kavállalót olyan munkáltató-
val, akiknek épp egymásra van 
szükségük.                          (Bács-
Kiskun Megyei Kormányhivatal)

Sikeres volt 
járásunkban a nyári 
diákmunka program

A Kormány 2019-ben is 
meghirdette a nyári diákmunka 
programot, Bács-Kiskun megyé-
ben mintegy 245 milliárd forint 
támogatást biztosítva erre. A 
programban azok a nappali 
tagozatos diákok vehettek részt, 
akik a tényleges foglalkozta-
tásukkor már betöltötték a 16. 
életévüket, és legkésőbb a prog-
ram befejezésekor még nem 
múltak el 25 évesek, elősegítve 
ezzel a korai munkatapasztalat 
megszerzése mellett a jövede-
lemszerzés lehetőségét is.

A projektben a települési 
önkormányzatok és az önkor-
mányzati fenntartású intéz-
mények mellett a mezőgazda-
ság, a vendéglátás, valamint 
a turizmus területén működő 
vállalkozások is részt vettek. Az 

önkormányzatoknál 6 órában, a 
vállalkozásoknál 8 órában vál-
lalhattak munkát a fiatalok. 

Az önkormányzatoknak, illet-
ve a vendéglátásban, a mező-
gazdaságban és a turizmusban 
tevékenykedő cégeknek a járási 
hivatalokhoz kellett benyújta-
niuk a felmerülő munkaerőigé-
nyüket. A diákok az illetékes 
járási hivatal foglalkoztatási 
osztályánál regisztrálhatták 
magukat. A jánoshalmi járás 
területén 69 fiatal és 17 mun-
káltató került be a programba, 
ebből Mélykút város Önkor-
mányzat 19 diákot foglalkoz-
tatott. A foglalkoztatott diákok 
többek között adminisztrációs 
feladatokat végzetek, gyermek-
felügyeletet és idősgondozást 
vállaltak, továbbá kisegítő fel-
adatokat is elláttak.

(Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatal)
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Tájékoztató az önkormányzati 
támogatások igényléséről

Tisztelt mélykúti lakosok!
Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. augusz-

tus 26. napi testületi ülésén módosította a szociális rászorultságtól 
függő helyi pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 4/2015.
(II.27.) önkormányzati rendeletét. A jelenleg hatályos szabályozás 
alapján az alábbi szociális támogatások igénylésére van lehetőség: 

1. Beiskolázási támogatás 
Ki jogosult a támogatásra? 

•  18 év alatti gyermek szülője, akinek gyermeke 2019. szeptember 
1. napján tanulói jogviszonnyal rendelkezik, vagy  

•  18 – 20 év közötti középfokú iskolában nappali oktatás mun-
karendje szerint tanulmányokat folytató és 2019. augusztus 1. 
napján családi pótlékra jogosult gyermek,
aki a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre 2019. augusz-

tus 1. napján nem jogosult és a családjában az egy főre jutó havi 
jövedelem nem haladja meg a 71.250,-Ft-ot.

A támogatás mértéke: 
6.000,- Ft / gyermek (pénzbeli ellátás formájában)
Igénylés módja és határideje: 
A kérelmet a Polgármesteri Hivatal által rendszeresített forma-

nyomtatványon 2019. szeptember 1. - szeptember 30. napja között 
lehet benyújtani.

Benyújtandó mellékletek: 
•  tanulói jogviszony fennállásáról szóló igazolás (amennyiben nem 
tanköteles a gyermek)

•  2019. augusztus 01 – 31. napja közötti jövedelemről szóló 
igazolás(ok)

2. Természetbeni tűzifa támogatás
Ki jogosult a támogatásra? 
a) akinek 2019. szeptember 1. napján

• időskorúak járadékára való jogosultsága áll fenn, vagy
•  egészségkárosodási és gyermek felügyeleti támogatásra való 
jogosultsága áll fenn, vagy

•  normatív (nem alanyi!) közgyógyellátásra való jogosultsága áll 
fenn, vagy

•  nyugdíj előtti álláskeresési segélyre való jogosultsága (NYES) áll 
fenn, vagy

•  megváltozott munkaképességű személyek ellátására való jogo-
sultsága áll fenn (rehabilitációs ellátás, rokkantsági ellátás) és 
családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 
85.500,-Ft-ot, vagy

•  öregségi nyugdíjra való jogosultsága áll fenn, és családjában az 
egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a 85.500,- Ft-ot, vagy

•  családjában három vagy annál több halmozottan hátrányos hely-
zetű (HHH) gyermeket nevel és
b) lakása fával fűthető és rendelkezik fatüzelésre alkalmas fűtő-

berendezéssel.
A támogatás mértéke: 
10 q tűzifa
Igénylés módja és határideje: 
A kérelmet a Polgármesteri Hivatal által rendszeresített forma-

nyomtatványon 2019. szeptember 1 - október 15. napja között 
lehet benyújtani.

Benyújtandó mellékletek:

A meghatározott feltétek fennállását igazoló okiratok.
Megjegyzés:

•  Egy személy csak egyféle jogcímen jogosult a támogatásra.
•  A támogatás családonként csak egy személy részére állapítható 
meg.

•  A tűzifa kiszállításáról az önkormányzat gondoskodik, az átvételt a 
jogosult aláírásával, átvételi elismervényen köteles igazolni.

3. Szemétszállítási díj támogatás
Ki jogosult a támogatásra?

•  egyfős háztartás esetében, ha az ott lakó 2019. január 1. napján a 
60. életévét betöltötte és havi jövedelmének összege nem haladja 
meg a 85.500,-Ft-ot, vagy 

•  kétfős háztartás esetében, ha legalább az egyik ott lakó személy 
2019. január 1. napján a 60. életévét betöltötte és az egy főre jutó 
havi jövedelem összege nem haladja meg a 71.250,-Ft-ot.
A támogatás mértéke: 
Egyszeri 5000,-Ft, amit a Polgármesteri Hivatal közvetlenül a 

szolgáltató részére folyósít.
Igénylés módja és határideje: 
A kérelmet a Polgármesteri Hivatal által rendszeresített forma-

nyomtatványon 2019. november 1 - november 30. napja között 
lehet benyújtani. 

Benyújtandó mellékletek:
•  megelőző havi jövedelemigazolás;
•  a kérelmező, vagy a vele közös háztartásban élő személy nevére 
szóló szemétszállítási közüzemi számla másolata.

4. Eseti gyógyszertámogatás 
Ki jogosult a támogatásra? 

•  közgyógyellátásra nem jogosult nagykorú személy, 
•  akinek a háziorvos által igazolt havi rendszeres gyógyszerköltsége 
meghaladja az egy főre jutó jövedelem 15 %-át, és 

•  családjában az egy főre jutó havi jövedelem a 57.000,-Ft-ot, 
egyedülálló vagy egyedül élő esetén jövedelme a 71.250,-Ft-ot 
nem haladja meg.
A támogatás mértéke: 
Évente négyszer adható, esetenként 8.000,-Ft összegben.
Igénylés módja és határideje: 
A kérelem a Polgármesteri Hivatal által rendszeresített forma-

nyomtatványon, egész évben benyújtható.
Benyújtandó mellékletek: 

•  megelőző havi jövedelemigazolás, és 
•  a háziorvos által kiállított havi rendszeres gyógyszerköltség össze-
géről szóló igazolás.

5. Gyermekgyógyszer támogatás
Ki jogosult a támogatásra? 

•  közgyógyellátásra nem jogosult gyermek szülője, 
•  ha a gyermekorvos igazolása alapján a gyermek beteg volt és 
gyógyszereit a szülő kiváltotta és

•  családjában az egy főre jutó havi jövedelem az 57.000,-Ft-ot nem 
haladja meg.
Támogatás mértéke: 
Évente kétszer adható, esetenként 5.000,-Ft összegben.
Igénylés módja és határideje: 
A kérelem a Polgármesteri Hivatal által rendszeresített forma-

nyomtatványon egész évben benyújtható.
Benyújtandó mellékletek: 

•  megelőző havi jövedelemigazolás
•  a gyermekorvos igazolása arról, hogy a kérelem benyújtását meg-
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előző 30 napon belül a gyermeket kezelte.
6. Temetési segély
Ki jogosult a támogatásra?

•  aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott; 
•  (A) kérelmező háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem az 
57.000,-Ft-ot, egyedül élő esetén havi jövedelme a 71.250,-Ft-ot 
nem haladja meg.

•  (B) a kérelmező háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem 
a 57.000,-Ft-ot meghaladja, de nem haladja meg 71.250,-Ft-ot, 
egyedül élő esetén havi jövedelme a 71.250,- Ft-ot meghaladja, 
de nem haladja meg 85.500,- Ft-ot.

Támogatás mértéke: 
• (A) esetben 45.000,-Ft
• (B) esetben 30.000,-Ft
Igénylés módja és határideje: 
A kérelmet a Polgármesteri Hivatal által rendszeresített forma-

nyomtatványon a temetés napját követő 30 napon belül lehet 
benyújtani.

Benyújtandó mellékletek
•  megelőző havi jövedelemigazolás,
•  a temetés költségeiről az eltemettető nevére kiállított számla ere-
deti példánya és a halotti anyakönyvi kivonat másolata.
Megjegyzés
Az elhunyt eltemettetéséhez temetési segély csak egy alkalom-

mal állapítható meg.

7.  Lakhatási támogatás
a villanyáram-, a víz-, a gázfogyasztás és a csatornahasználat 

díja könnyítéséhez.

A támogatás 
összege

Háztartás 
jövedelme

Egyedül élő 
jövedelme

2.000,-Ft/hó 57.000 – 71.250,-Ft 71.250 – 85.500,-Ft
3.000,-Ft/hó 42.750 – 57.000,-Ft 57.000 – 71.250,-Ft
4.000,-Ft/hó 28.500 – 42.750,-Ft 42.750 – 57.000,-Ft
5.000,-Ft/hó 0 – 28.500,-Ft 0 – 42.750,-Ft

•  feltéve, hogy a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona.
Igénylés módja és határideje: 
A kérelem a Polgármesteri Hivatal által rendszeresített for-

manyomtatványon egész évben benyújtható.
Benyújtandó mellékletek: 

•  megelőző havi jövedelemigazolás(ok)
•  az érintett lakás használati jogcímét igazoló irat másolata, 

és
•  azon közüzemi szolgáltató által kiállított, a kérelmező nevére 

szóló legutolsó számla másolata, amely közüzemi szolgálta-
tóhoz a kérelmező a támogatás folyósítását kéri,

•  a szemétszállítási díj fizetésére vonatkozó legutolsó negyed-
éves közüzemi számla másolata, valamint az annak teljesíté-
sét igazoló dokumentumot (befizetett csekk)

Megjegyzés: 
•  A támogatást a kérelem benyújtása hónapjának első napjától 

egy évre kell megállapítani.
•  A támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak álla-

pítható meg.
•  A támogatást a Polgármesteri Hivatal közvetlenül a szolgál-

tató részére folyósítja.
•  A támogatásra jogosult személy köteles házának, kertjének 

rendben tartására.

Munkakör Iskolai végzettség Cég megnevezése Munkavégzés Munkabér
Pultos Általános iskola, szakmunkásképző Turcsik Attila Ev. Jánoshalma megegyezés szerint
Üzemeltető technikus Szakközépiskola, Gimnázium, Technikum FER-ER Kft. Jánoshalma megegyezés szerint
Víz- és gázvezeték szerelő Szakmunkásképző, Szakközépiskola Masters Union Kft. Jánoshalma megegyezés szerint
Egyszerű ipari foglalkozású Általános iskola Masters Union Kft. Jánoshalma megegyezés szerint
Egyszerű ipari foglalkozású Általános iskola Hunent Zrt. Mélykút 164.800 – 220.800,-Ft
Baromfifeldolgozó Általános iskola, Szakmunkásképző Hunent Zrt. Mélykút 189.000 - 
Nehézgépkezelő Általános iskola, Szakmunkásképző Foresta-98 Kft. Soltvadkert megegyezés szerint
Egyszerű ipari foglalkozású Általános iskola Hunent Zrt. Mélykút megegyezés szerint
Hűtéstechnikai berendezés kezelő Szakmunkásképző, Szakközépiskola,

Technikum
Hunent Zrt. Mélykút megegyezés szerint

Árukezelő Szakmunkásképző, Szakközépiskola Hunent Zrt. Mélykút megegyezés szerint
Raktári árukezelő Szakmunkásképző, Szakközépiskola Hunent Zrt. Mélykút megegyezés szerint
Intézményi takarító és kisegítő Általános iskola, Szakmunkásképző Hunent Zrt. Mélykút megegyezés szerint

Fenti ajánlatokról további információ a BKMKH Jánoshalmi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályán kérhető: 
6440 Jánoshalma, Arany János utca 13. Tel. 77/ 795-015 
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: 2019. 08. 23.
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A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 
Jánoshalmi 

Járási Hivatal elérhetőségei 

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 
Jánoshalmi Járási Hivatal 
Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály
Szociális ügyintézés:
6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77/795-288   Fax: 06-77/999-621
E-mail cím: janoshalma@bacs.gov.hu

Gyámügyi ügyintézés:
6440 Jánoshalma, Arany János utca 13.
Telefon: 06-77/795-081, 06-77/795-082
Fax: 06-77/999-620
E-mail cím: hatosagigyam.janoshalma@bacs.gov.hu

Ügyfélfogadási idő:
hétfő: 800-1200 és 1300-1600

kedd: 800-1200

szerda: 800-1200 és 1300-1600

csütörtök: nincs ügyfélfogadás
péntek: 800-1200

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Jánoshalmi Járási Hivatal
Foglalkoztatási Osztály
6440 Jánoshalma, Arany János utca 13.
Telefon: 06-77/795-015 Fax: 06-77/999-622
E-mail cím: foglalkoztatas.janoshalma@bacs.gov.hu

Ügyfélfogadási idő:
hétfő: 800-1200 és 1300-1600

kedd: 800-1200

szerda: 800-1200 és 1300-1600

csütörtök: nincs ügyfélfogadás
péntek: 800-1200

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 
Jánoshalmi Járási Hivatal 
Kormányablak Osztály
6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77/795-217, 06-77/795-290,
06-77/795-291, 06-77/795-294
Fax: 06-77/999-621
E-mail cím: kormanyablak.janoshalma@bacs.gov.hu
Ügyfélfogadási idő:
hétfő: 700-1700

kedd: 800-1200

szerda: 800-1600

csütörtök: 800-1800

péntek: 800-1200

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal hivatalos internetes 
oldala a www.bkmkh.hu címen érhető el. 
A honlapon megtalálhatók a Jánoshalmi Járási Hivatal legfris-
sebb információi, állásajánlatok nyomtatványok, kérelmek és 
az intézhető ügyekről szóló tájékoztatók is.

Tervezett képzések regisztrált 
álláskeresők részére

1. Tisztítás-technológiai szakmunkás (Takarító)
Helyszín: Jánoshalma
Időtartam: 3 hónap
Belépési szint: 8 általános iskola megléte

2. Vágóhídi munkás
Helyszín: Mélykút
Időtartam: 2 hónap
Belépési szint: 8 általános iskola megléte

A képzések időtartamára nyújtott támogatások:
•  Vidékieknek utazási támogatás (Bérlet vagy utazási igazo-
lás)

•  Képzési költség átvállalása 100%-ban
•  Keresetpótló juttatás: 100.575, -Ft nettó juttatás/ hó
A képzés ideje alatt igénybe vehetőa családi adóked-

vezmény.
Felhívom figyelmét, hogy amennyiben köztartozása 

van a NAV felé, úgy tanfolyamon nem vehet részt.
Érdeklődni: 
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Jánoshalmi Járási Hivatal 

Foglalkoztatási Osztály
6440 Jánoshalma, Arany János utca 13.
Tel: 06 77/795-015, Fax: 77/999-621 
e-mail: foglalkoztatas.janoshalma@bacs.gov.hu

Szépkorú köszöntése
Nagyváradi Lászlóné 90 éves - Maczkó Andrásné 90 éves

Felhívás védjegy igénylésre

Mélykút Város Önkormányzat a megújuló piac keretében 
szeretné kiemelten megkülönböztetni a helyi termékeket áruló 
helyi lakosokat. Ennek érdekében pályázatot írtunk ki helyi 
védjegy kitalálására. Nagy örömünkre, sokan éltek a lehető-
séggel és mostanra a beérkezett pályaművek értékelése lezaj-
lott. A nyertes pályázatból készült megkülönböztető plakettet 
az októberi számban kívánjuk Önöknek bemutatni. 

Kérjük azon lakosokat, akik szeretnének élni a védjegy hasz-
nálatának lehetőségével, 2019.szeptember 30-ig adják le igé-
nyüket a Mélykúti Polgármesteri Hivatal 3.számú irodájában. 

Az igényléshez szükséges adatok: Név, lakcím, helyi termék 
megnevezése.
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Mile Zsigmond költő inspirálta azt a gondolatot, hogy min-
den helynek megvan a maga zenéje. Aki ráhangolódik, az meg 
tudja szólaltatni. Aki ott, benne él, annak van képe, mítosza, 
története róla, aki ott tölti a mindennapjait és nem hagyja el, 
az érteni, hallani kezdi a helyet. Mélykút Város Önkormányzata 
kiemelten fontosnak tartja a kulturális hagyományok feltárását 
és annak bemutatását, hogy arra ráhangolódva megértsük tör-
ténelmünket, szaggatott, avarokig visszavezethető múltunkat, 
az itt élő emberek világszemléletét, gondolkodását… 

Az idei hagyományőrző napon 3 ország 4 településének 6 
együttese mutatkozott be: a mélykútiak mellett érkeztek fellé-
pők a vajdasági Bácskossuthfalváról és Palicsról, valamint az 
erdélyi Paptamásiból is. 

Faragó Laura énekművész egyik interjújában mesélt egy 
templomi prédikációról, amelyben azt hallotta, hogy „a zene 
Isten mosolya.” Az embereket jókedvre deríti és leveszi rólunk 
a földi terheket. A mai neurológiai tudásunk szerint a zenélés 
az idegrendszerünkre is hatással van: összhangot teremt a 
jobb és a bal agyféltekénk között, ezáltal segít megteremteni a 
belső lelki harmóniánkat is.

És hogy miért fontos ezen belül a népzene, mennyivel lehe-
tünk többek általa? Népzenénk több mint ezer éves, és mindaz, 
ami ezer évig fönn tudott maradni, érték. Hiszen nem a papír 
őrizte számunkra évszázadokon keresztül, hanem az emberi 
memória, az emberi szív. A talmi, az értéktelen szellemi limlom 

rég kihullott belőle. Hálásak lehetünk érte, hogy ezt a kultúrát 
őrző régiséget, a magyarság szellemi kincsét ma már nagyon 
is értékeljük. 

Mert nem mindegy, hogy megőrizzük-e múltunkat, és hogy 
mit adunk tovább ezekből az értékekből gyermekeinknek. 
Hiszen az éneklés elszáll, mint a madár, s a tanítás gyümölcsét 
pedig majd az unokáink fogják learatni. Kodály Zoltán idézte 
gyakran az ókori görög bölcset: „Ha egy évre tervezel, vess 
magot. Ha tíz évre tervezel, ültess fát. Ha száz évre tervezel, 
tanítsd a nép fiát! Ha magot vetettél, egyszer aratsz. Ha fát 
ültettél, tízszer aratsz. Ha tanítottál, százszor aratsz”. Nagy 
örömmel láttunk köreinkben csillogó szemű, lelkes gyermeke-
ket is a fellépők között és a nézők között egyaránt. Szerintem 
százszor arattunk a 2019. augusztus 17-én.

A folklór nap népzenei szakértője Fehérváry Lilla volt, 
akinek a Hattyúdal utcaszínház és a Madárdal zenekar 
fémjelezte nevét az 1998-as évektől kezdve. A Szigeti Vesze-
delem zenekar tagjaként járta több évig az országot. Gérecz 
Attila, az egyetlen 56-os költő-áldozat ragadta meg lelkét, 
ezért egy önálló költői estet álmodott meg megéneklésére. 
Több nagyszínház, bábszínház darabjaiban zeneszerző, és ami 
még benne maradna a lelkében, azt versek formájában írja ki 
magából. A külhoni magyarokkal való kapcsolattartás fontos 
része életének, így Kanadában többször képviselte hazánkat 
kulturális nagykövetként. Fehérváry Lilla népdalénekes, népze-

Népzenei és néptánc találkozó Mélykúton

2019. július havi születések:
Ledenyák Izabella  an.: Kiss Angéla
Veverka Zalán  an.: Magyar Edit

Elhunytak:
Torma Sándor József  élt: 84 évet
Mayer István   élt: 90 évet
Kolompár József  élt: 68 évet
Kárász János György  élt: 71 évet

Anyakönyvi események

MOBIL KORMÁNYABLAK

MÉLYKÚT
2019. 09. 12. csütörtök
10.00 – 15.00
Polgármesteri Hivatal mögötti parkoló 

A Mobil Kormányablakban helyben intézhető ügyek:
•  személyi igazolvány, lakcímkártya ügyintézés
• útlevél ügyintézés
• diákigazolvány, ügyfélkapu regisztráció
• parkolási igazolvány ügyintézés
• vezetői engedély ügyintézés
•  szociális, egészségbiztosítási, nyugdíj, családtámogatási 

kérelmek
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nész, tanár, színész, költő… Örömmel méltatta az együtteseket, 
és amikor egy-egy tehetséges csapatra vagy gyöngyszemre 
bukkant, nem győzte dicsérni. 

A hagyományőrző nap célja volt, hogy az együttesek, vala-
mint a helyiek és a városban ilyenkor nagy számban tartózko-
dó búcsúra hazatérő vendégek jól érezzék magukat. 

A fellépő együttesek:
• Hagyományőrző Mélykúti Népdalkórus 
• Szederinda Citerazenekar - Mélykút
• Gilice Néptáncegyüttes - Paptamási
• Rezeda Asszonykórus - Bácskossuthfalva
• Anna Tánccsoport – Mélykút
• Szederinda népdalkör - Palics
A gulyásleves elfogyasztása után egy újabb népzenei együt-

test köszönthettünk a nagyszínpadon: a Palmetta zenekart.
Kima Norbert zenekarvezető azon ötlete, hogy a metál zenét 

ötvözze a magyar népdalokkal 1999-re vezethető vissza. Az 
akkori tervek sajnos meghiúsultak, így a közönség csak 2008 
májusában hallhatta e két zenei műfaj ötvözetét. A mindössze 
3 számos produkciót kitörő siker fogadta. Így született meg 
2008. május 27-én a Palmetta. Mottójuk: „Ismerd meg a 
múltad, építsd a jövőt!” Egyedi stílust alkottak: a hagyo-
mányőrző népi rockot. Ezek rockzenei alapokra hangszerelt 
népdalok, melyekhez vizuális élményként a szín-
padon 3 pár néptáncos a dal megfelelő tájegy-
ségének népviseletében táncol. A legismertebb 
népdalokat is feldolgozzák, mint az Indulj el egy 
úton…, Tavaszi szél vizet áraszt…, de nagyon 
fontos missziójuk a kevésbé ismert népdalok 
közismertté tétele is. 6 nagylemezük és egy 
koncert DVD-jük jelent meg az elmúlt 11 évben, 
rock, akusztikus, és egy népi gyermekdalokból 
álló gyermeklemez is, mely mára Aranylemez 
lett. 

A mélykúti napok további programjai 
voltak:

Augusztus 17-én este 7 órakor szentmise 
csendesítette le a főteret, majd fél 9-kor Edda 
Művek koncert zengte be. Azt követte egy ámu-
latba ejtő lézershow, majd a hagyományos retro 
disco.

Augusztus 18-án reggel 9 órakor a búcsú 
szentmiséje indította a napot, majd 10 órától 
a Holló együttes adott zenés műsort gyere-
keknek és felnőtteknek egyaránt. Este 8 órakor 
streetfighter show kápráztatta el a közönséget, 
majd tűzijáték, ami a Hunent Zrt. támogatásával 
valósult meg.

Köszönetem fejezem ki munkatársaimnak - 
a nonprofit kft, a polgármesteri hivatal és a 
GAMESZ dolgozóinak- a „Mélykúti Napok” ren-
dezvénysorozat lebonyolításáért és megszerve-
zéséért. Köszönöm továbbá a rendőröknek, pol-
gárőröknek, hogy rendben, nyugodt körülmények 
között ünnepelhettünk. Köszönet a civil szer-
vezetek, csoportok tagjainak a kiállításokért, a 
vállalkozásoknak a felajánlásokért, valamennyi 
fellépőnek, felkészítőnek, segítőnek a színvona-
las műsorokért. Minden megjelentnek köszönöm 
a részvételt!

Kovács Tamás polgármester


