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Lassan magunk mögött hagyjuk a 2017-es évet. Ilyenkor a gazdál-
kodó ember számot vet, mit is tett, és hogyan zárult az év. Mit sikerült 
elvégezni, az milyen eredményeket hozott és milyen feladatok várnak 
rá az elkövetkezendő évben, években.

Nincs ez másképp az önkormányzatnál sem, így tehát megpróbá-
lom én is összegezni a fejlesztéseink aktualitásait és az elkövetkező 
év ránk váró feladatait.

Kezdjük az útépítésekkel: sokak örömére sikerült megépíteni több 
útalapot, az Attila, Bercsényi, Táncsics, Vezér utcában, valamint az 
aszfalt utat a Damjanich és Hunyadi utca között. Ezt a feladatot 2018-
ban folytatjuk: az alábbi utcákkal útalap épül a Kölcsey, Dózsa György, 
Damjanich, Vörösmarty, Kinizsi, Lénárd, Nagy, Új, Rákóczi, Sallai utcák 
azon szakaszán, melyek jelenleg földutak. Aszfalt burkolat javítás lesz 
a Május 1, Kandó Kálmán, és a Nyár utcában. 

A megyei területi operatív program keretében az alábbi forrásokra 
pályáztunk sikeresen. Mélykút Iparterület infrastruktúrával / út, villa-

mos és gáz / ellátása 253 millió Ft. Mélykút piactér és zöldterületek 
fejlesztése 140 millió Ft, Orvosi rendelő fűtéskorszerűsítése, szigetelé-
se 20 millió Ft. Ezen beruházásokat 2018-ban valósítjuk meg. Pályázat 
eredményére várunk az iskola energetikai fejlesztésénél 114 millió 
Ft-ot, az iparterület további fejlesztésénél 150 millió Ft-ot, valamint a 
buszpályaudvar építésénél 60 millió Ft-ot.

Sikeresen pályáztunk a Nemzeti Pályaépítő Program keretében 
műfüves focipálya építésére, ez az első lépés a Művelődési és Sport-
fejlesztésünkben. 380 millió Ft-ot nyertünk Művelődési ház építésére, 
mely szintén a 2018-as évet érinti.

Nem szabad megfeledkezni a Mélykút történelmének legnagyobb 
fejlesztéséről, az Ipari területen már épülő víziszárnyas vágóhídról 
sem. Köszönet érte a Hunent Zrt.–nek. Ez a fejlesztés jelen pillanatban 
Bács-Kiskun megye második legnagyobb gazdasági beruházása.

Összegezve: a 2017-es év sok pályázati sikert hozott Mélykútra, 
mely kivitelezései a 2018-as évet fogják zömében érinteni. 

A következő évben az önkormányzat több mint 1 milliárd Ft fejlesz-
tési pénzt fog Mélykútra fordítani. 

Ez egy nagy siker, köszönet érte a megyei vezetésnek, Bányai Gábor 
országgyűlési képviselő úrnak és a kormányzatnak.

De nem szabad hátradőlni, és csak szemlélni az eredményeket.
Rengeteg megoldandó feladat és megvalósítandó terv vár még 

ránk.
Tisztelettel:  Kovács Tamás 

polgármester

Tisztelt Mélykútiak!
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Az elmúlt hetek szokatlanul hideg időjárása mellett nagy veszélyben 
vannak a vízellátó rendszer berendezései. Gyakori, hogy egy rosszul lezárt, 
sekély mélységű aknában szétfagy a vízóra, ami aztán – az időjárás eny-
hülésekor – nehezen észrevehető vízelfolyáshoz vezet. Egy teljesen szét-
fagyott vízórán keresztül akár napi 70 köbméter víz is elfolyhat, így már 
néhány ilyen hiba is veszélyeztetheti a kisebb települések vízellátást. 

A felderítetlen csőtörések nem csak kellemetlenséget okoznak, de súlyo-
san veszélyeztethetik a lakóingatlanok állapotát, megsüllyedést, repedése-
ket okozhatnak!

Honnan tudhatja, hogy probléma lehet a vízórával?
1. Lakott ingatlanoknál is előfordulhat, hogy éjszaka elfagy a vízmérő. Ha 

reggelre azt tapasztalja, hogy a víz nem, vagy csak nehezen indul meg a 
csapból, mindenképpen ellenőrizze a vízóra aknát!

2. Elfagyás van, ha a vízmérő felső számlapja széttört, vagy öntvényháza 
repedt.

3. Lehet, hogy a víz már spriccel, folyik, de az is lehetséges, hogy a csőben 
lévő jégdugó ezt egyelőre megakadályozza. 

Mit tehet, hogy megelőzze a hasonló bajt?
1. Rendszeresen ellenőrizze a vízóra aknát! A fedele mindig legyen jól 

rátéve, hogy mellette a hideg ne szökhessen le az aknába. 
2. Ha az akna nem elég mély, vagy a fedele nem zár jól, szigetelésként 

helyezzen rongyokat, vagy más szigetelőanyagot a vízórára és a csövekre!
3. Legrosszabb esetben hagyja kis mértékben folyni valamely benti csa-

pot, így a mozgó víz nem fagy meg!
Máshol is történhet fagyás?
Igen. Ellenőrizni kell a kerti csapokat is. Hiába zárta el jól a fagycsapot, 

a szigeteletlen vízcső levezetheti a hideget és szétfeszülhet a fagycsap. 

Enyhüléskor megindul a vízelfolyás, amit sokszor csak nehezen lehet 
észrevenni. Szigetelje le a kerti csap csövét, valamint helyezzen rongyot a 
fagycsap feletti, elzáró szár védőcsövébe is!

Érdemes átgondolni, hogy az ingatlanon belül van-e fagyveszélyes he-
lyen vezetett vízcső (padlástérben, melléképületben, fűtetlen helyiségben). 
Ezeket a vezetékeket is szigetelni és rendszeresen ellenőrizni kell!

Hogyan vehetem észre a belső csőtörést?
1. Rendszeresen ellenőrizze a vízmérőt! Ha minden csapot elzárt és a 

vízmérő mégis pörög, biztosan csőtörése van!
2. Az elfolyó víz suhogó hangja hallható is lehet, amit a csőhálózat jól 

vezet. 
Lakatlan ingatlanoknál a fagyás ilyen hidegben szinte biztos! Ha 

lakatlan ingatlanja van, megelőzésként inkább kérje a szolgáltatás 
ideiglenes szüneteltetését, amikor a BAJAVÍZ Kft. a vízmérőt leszereli. 
Később kérésre a vízmérő bármikor visszaszerelhető.

Segítsen az idősebb szomszédoknak, ellenőrizze az ő aknájukat is!  
Ha hibát észlel, hívja helyi vízműkezelőnket, vagy a BAJAVÍZ Kft. 24 órás 
központi telefonszámát!

Vízműkezelő: Mélykút
Kothenc János 70/953-5825

BAJAVÍZ Kft. központi hibabejelentő:
79/426-991

Tájékoztatás a rendkívüli hideg 
időjárás miatt szükséges vízhasználói 

intézkedésekről

Mélykút Város Önkormányzat Gondozási 
Központja tájékoztatója 

Tisztelt Lakosság! Ha házi segítségnyújtást Ön vagy családja 
igénybe kívánja venni, keressenek bátran bennünket bizalommal! A 
feladataink közül csak néhányat felsorolva a következőket nyújtjuk:

• háziorvos írásos rendelésén alapuló terápia követése: gyógyszer-
íratás, kiváltás, gyógyszerezés, vérnyomásmérés, vércukormérés, felüle-
ti sebkezelés, mosdatás, fürdetés, mobilizálás, kényelmi- és gyógyászati 
segédeszközök beszerzésében való közreműködés és használatának 
betanítása;

•bevásárlás;
•információnyújtás, tanácsadás;
•ügyintézés az ellátottak érdekeinek védelmében.
Szolgáltatásaink térítési díj kötelesek. 

Érdeklődni: Mélykút, 
Hunyadi u. 31. Tel.: 06-
77/460-175 Hétköznap 
7:00 -14:00 óráig For-
duljanak bizalommal 
házi segítségnyújtóink-
hoz, akik a szolgáltatás-
ról bővebb információt 
nyújtanak: Mikóné Szabó 
Zsuzsanna, Kollár Noémi, 
Bíróné Sallai Tünde, Hor-
váth Józsefné

Idősek Klubja
Az idősek nappali ellátá-

sának alapvető célja, hogy az 
ellátást igénybevevők számá-
ra nyugodt, otthonos légkörű, 
egyéni szükségletekre épülő 
szolgáltatást nyújtson. Ha az 
idős ember minél előbb kerül 
a nappali ellátás rendszerébe, 
annál korábban tapasztalja 

meg a közösség megtartó erejét, enyhíti a magányosság érzetét. Fel-
vételét kérheti az időskorú, illetve az a 18. életévét betöltött személy 
is, akinek ezt egészségi állapota indokolja.

A be-és hazaszállítást intézményünk gépjárműjével biztosítja az 
ellátott részére.

Az ellátott igénye szerint többek között gondoskodunk: 
• a bevásárlásról,
•  segítünk a szociális ügyintézésben, csekkek befizetésében,
•  kapcsolatot tartunk a háziorvossal, szakorvossal, szükség 

szerint segítünk eljutni az orvosi rendelőbe, laborba,
•  vállaljuk az ellátottak gyógyszereinek felíratását, kiváltását, 

gyógyszerelését,
• rendszeresen ellenőrizzük a vérnyomást, vércukorszintet,
• tisztálkodási és mosási lehetőséggel is élhetnek időseink,
•  figyelembe véve az ellátottak fizikai, mentális állapotát foglal-

kozást tartunk, biztosítjuk a szabadidő hasznos eltöltését,
• programokat, rendezvényeket szervezünk.
Célunk, hogy klubtagjainknak szeretetteljes, nyugodt légkört te-

remtsünk, biztosítsuk a társaságot, a közösséghez való tartozást, 
enyhítsük a magányt.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Érdeklődni: 6449 Mélykút, Damjanich utca 6. Tel.: 77/460-172
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Alig három hónap telt csak el a 2017/2018-as tanévből, de már sok - 
munkaterv szerinti - iskolai rendezvényt valósítottunk meg. Most ezekből 
válogatva két kiemelt területről: a pályaorientációs napról és sportsikere-
inkről szeretnénk tájékoztatni a város polgárait. 

Pályaorientációs nap- betekintés a munka világába
A Nemzeti alaptanterv egyik fontos nevelési célja a pályaorientáció: 
„Az iskolának - a tanulók életkorához igazodva és a lehetőségekhez 

képest - átfogó képet kell nyújtania a munka világáról. Ennek érdekében 
olyan feltételeket, tevékenységeket kell biztosítania, amelyek révén a 
diákok kipróbálhatják képességeiket, elmélyülhetnek az érdeklődésüknek 
megfelelő területeken, megtalálhatják hivatásukat, kiválaszthatják a 
nekik megfelelő foglalkozást és pályát, valamint képessé válnak arra, 
hogy ehhez megtegyék a szükséges erőfeszítéseket. Ezért fejleszteni kell 
bennük a segítéssel, az együttműködéssel, a vezetéssel és a versengés-
sel kapcsolatos magatartásmódokat és azok kezelését.”1

A 14/2017. (VI. 14.) EMMI rendelete a 2017/2018. tanév rendjéről 
5. §-a kimondja, hogy „a  tanév helyi rendjében meghatározott peda-
gógiai célra az általános iskolában hat munkanapot … tanítás nélküli 
munkanapként használhat fel, … egy tanítás nélküli munkanap kizárólag 
pályaorientációs célra használható fel.”2

A törvényi előírásnak megfelelően iskolánk november 14-én meg-
szervezte pályaorientációs napját. Úgy gondoltuk, hogy érdemes lenne 
megmutatni a tanuló ifjúságnak szűkebb hazánk, Mélykút munkahelyeit. 
Vállalkozókat és közintézményeket kerestünk fel, hogy mutassák be az 
adott munkahelyet, a munkaköröket, a dolgozók időbeosztását, a kere-
seti lehetőségeket, valamint azt is, hogy milyen iskolát kellett elvégeznie 
az ott dolgozóknak, milyen tantárgyak tanulására volt nagy szükségük a 
munkakör betöltéséhez. 

A 2.-7. osztályos gyerekek nagy élvezettel látogatták az üzleteket, 
üzemeket, hivatalokat. Sok érdekességet láttak, hallottak; kérdezhettek, 
sőt bekukkanthattak olyan helyekre is, ahová egyébként nem szoktak 
„civileket” beengedni.

A cégtulajdonosok, hivatalvezetők szívesen fogadták a diákokat, a 
leendő munkavállalókat.  Több helyen komoly előadást hallgathattak a 
munkalehetőségektől, feladatokról; s még saját termékekkel is megkínál-
ták a hallgatóságot. 

A 8. évfolyamnak más programot szerveztünk: ők egy továbbtanulást 
érintő érzékenyítő tréning után Bajára utaztak a pályaválasztási kiállítás-
ra. A ,,Jövőd a tét!” címet viselő rendezvényen elsősorban a térség közép-
fokú intézményeivel, valamint duális partnereikkel ismerkedhettek, ill. élő 
szakmabemutatókat tekinthettek meg. Délután a már hagyományosnak 
számító PÁV-szülői értekezletet rendeztük meg 18(!) középiskola és több 
mint 100 diák és szülő részvételével. 

Rendkívül hasznos nap volt ez. Sok tanuló nem is tudja elképzelni, 
hogy egy-egy munkakör milyen feladatokkal, kötelezettségekkel jár, hogy 
miért muszáj, miért érdemes tanulni. Sokukban talán elindult egy gondo-
lat, ami majd a jövőbeli pályája felé indítja el egyiküket-másikukat. 

Ezúton köszönjük meg az alábbi vállalkozóknak, hivataloknak, hogy 
fogadták iskolánk diákjait, lehetőséget biztosítva számukra a ,,kulisszák 
mögé” való betekintésbe:

Cuki Csemege (Weisz István)
Doszpod Cukrászda és Pékség
Fényes Bt. (Török István)
Fókusz Takarékszövetkezet (Földes Istvánné fiókigazgató)
Kiss Zoltán és Nagy Róbert vállalkozó
Magellán Kiss - Vendéglő 

1   110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, 
bevezetéséről és alkalmazásáról

2 14/2017. (VI. 14.) EMMI rendelete a 2017/2018. tanév rendjéről

Magyar Honvédség határvédelmi bázisának szálláshelye
Mélyút Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 
(Vargáné dr. Egyed Ilona jegyzőasszony)
Mini Market (Weisz Istvánné)
Piglets Farm Kft.
Szűcs János autószerelő
Univerholz Kft. (Dora Tibor és Szabó József)
Vörös tanya (Vörös István)

A Szent Tamás Katolikus Általános Iskola hírei 

Rockenbauer Pál Természetjáró Egyesület

Az emberiség legmeghittebb ünnepéhez közeledve, már a fenyőillatú 
karácsonyra gondolunk. Ilyenkor megnyugszik az ember és elgondolko-
dik, hogy mi történt vele az elmúlt évben. Úgy érzem a mögöttünk mara-
dó esztendő is nagy, életre szóló élményeket hozott mindannyinknak.  A 
2017. évi első túránkat január 14-én rendeztük meg a Mecsekben. Visz-
szagondolva, ez egy jel volt, hogy milyen évre számíthatunk. Mintha egy 
meseországban jártunk volna. Gyönyörű, havas táj fogadott bennünket. 
Talpunk alatt ropogott a friss hó, s a fák ágait vastag hó lepte be, ami 
le-lehajolva csodálatos látvány volt. Akkor többen is mondták, hogy ha 
ilyen lesz a többi túra, akkor egy nagyon szép évnek nézünk elébe. Ilyen 
lett!!! Az egyesület egy évben kilenc egynapos, kettő háromnapos és egy 
hétnapos túrát szervez. Pár hely ahol egynapos túrán megfordultunk: 
Benedek-szurdok, Kőszikla-szurdok, Palóc Grand-kanyon, Dera-szurdok, 
SzentGyörgy-hegy, Budai-hegység, Zengővárkony, Köves-tető. Az első 
három napos kirándulást a Szlovák-paradicsomba szerveztük. Bejártuk 
a Velky Sokol szurdokvölgyét, a Szucha Bela létráit és végigmentünk 
a Hernád-áttörésén is. A második háromnapos túránk – a hagyomá-
nyokhoz híven – a Bihari-hegységben (Erdély) került megrendezésre. 
Biharfüredről csillagtúráztunk; a környék hegyeit, völgyeit jártuk be, Jád-
völgye, Mezőhavas, Csoda-forrás, Ördögmalom és a Szerenád-vízesést. 
Nyári hétnapos túránkat Lengyelországba szerveztük a Magas-Tátrába.  
Zakopanéban volt a szállásunk ahol a város nevezetességeit is bejártuk 
egy idegenvezető segítségével. Könnyebb és nehezebb túrákat egyaránt 
tettünk a Lengyel Magas-Tátrában. Hogy egy-két példát említsek, ahol 
jártunk: Kasprowy (1987m) Swinica (2301m) Zawrat (2158m). Ez a túra 
emberpróbáló és szemet gyönyörködtető volt, élményekben gazdagon 
tértünk haza. Az alapító tagoknak köszönhetjük, hogy Rockenbauer Pál 
Természetjáró Egyesület ilyen túrákat tud szervezni. Ők mutatták meg 
a helyes irányt, nekünk kötelességünk folytatni és tovább adni a jövő 
nemzedékének. Az a baráti társaság, ami 2001-ben megalakult 25 fő-
vel, mára Bács-Kiskun megye egyik legnagyobb egyesületévé vált 135 
fővel. Sokat gondolkoztam, hogy mi lehet az oka, hogy így felfejlődött? 
Rájöttem. Erős alapokra lehet építkezni. A vezetőség már évekre előre 
gondolkodik, hogy hová szervezzen túrákat, mert aki a jövőt tervezi, 
annak múltja is van. Köszönjük támogatóinknak a segítséget, nagy-
ban hozzájárultak az egyesület működéséhez. Kívánom mindenkinek, 
hogy a szeretet és a vele járó békesség tegye széppé az ünnepeket. 
Az ünnepen az emberek félreteszik az ellentéteket és megbékélnek 
egymással. Az ünnep szépségét nem az ajándékok nagyságával kell 
mérnünk, hanem egy olyan ajándékkal, amiből mindenki kaphat, amit 
mindenki adhat, s ez nem más, mint a szeretet. Kívánom, hogy kará-
csony ünnepén töltse el mindenki szívét a szeretet és segítse mindnyá-
jukat testi, szellemi megújuláshoz, hogy az újesztendőt megújult erővel 
kezdhessük.

Rockenbauer Pál 
Természetjáró Egyesület

Mészáros Ferenc
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A Szent Tamás Katolikus Általános Iskola hírei 
A Sportban Is Sikeresek Vagyunk!
2017. november 12-én vasárnap U11-es korosztályban országos 

bajnoki fordulót rendeztünk Mélykúton. A mélykúti csapatok mellett 
Magyarország ,,floorball nagyhatalmai�: Komárom, Érd, Budapest és 
Paks vett részt a megmérettetésen. A fiúk (Dora Máté, Kránicz Hu-
nor, Klem Máté, Tóth Szilárd, Lengyel Zsombor, Nagy Patrik, Maráczi 
Marcell, Ugri Márkó, Földi Botond, Varga Bence összeállításban) 5. 
helyen végeztek, a lányok (Kiss Karina, Kovács Nóra, Maczkó Rebe-
ka, Fábián Eszter, Besír Hanna, Ágoston Anna, Kovács Eszter, Kovács 
Zsóka, Kovács Anna, Molnár Eszter, Gyetvai Noémi összeállításban) 3. 
helyen zártak. Annak különösen örültünk, hogy a nagyszámú, lelkes 
nézőközönség is együtt élt a játékkal, és sportszerű drukkolásukkal 
lelkesítették a gyerekeket.

2017. november 15-én Mélykút volt a házigazdája a Floorball Diák-
olimpia I. és III. korcsoportos megyei döntőjének. 

I. korcsoportos fiú csapatunk nagyon meggyőző játékkal, veretlenül, 
kapott gól nélkül védte meg megyei bajnoki címét. A csapat tagjai: 
Dora Máté, Bogdán Martin, Kránicz Hunor, Grizák Tamás, Veverka Csa-
ba, Somogyi Tibor. 

I. korcsoportos lány csapatunk ugyan 4:1-re megnyerte utolsó 
meccsét, ám sajnos egy góllal lecsúszott a továbbjutást jelentő máso-
dik helyről, így végül megyei harmadikként zárt. A csapat tagjai: Kovács 
Eszter, Klem Sára, Nagyváradi Dorka, Gyetvai Kamilla.

III. korcsoportos fiú csapatunknak nem sikerült kvalifikálnia magát 
a megyei döntőre, ők a bajai körzeti döntőn a 4. helyen végeztek. A 
csapat tagjai: Marosi Roland, Ugri Márkó, Kovács Ádám, Maráczi Mar-
cell, Nagy Noel.

III. korcsoportos lány csapatunk 2. helyen végzett a megyei döntőn. 
A csapat tagjai: Fábián Eszter, Kovács Nóra, Maczkó Rebeka, Sarusi 
Hanna, Kiss Adrienn.

2017. november 17-én Kecskemét adott otthont a II. és a IV. kor-
csoportos megyei döntőnek.

II. korcsoportos lány csapatunk 3. helyen végzett. A csapat tagjai: 
Kiss Karina, Kovács Eszter, Kovács Anna, Gyetvai Noémi, Kovács Zsóka, 
Molnár Eszter.

II. korcsoportos fiú csapatunkat 3 perc választotta el a megyei 
bajnoki címtől, végül azonban Kecskemét mögött második helyen 
végeztek a fiúk. A csapat összeállítása: Nagy Patrik, Klem Máté, Dora 
Máté, Lengyel Zsombor, Tóth Szilárd, Földi Botond.

IV. korcsoportos lány csapatunk 2. helyen végzett: az első helyről a 
döntő meccsen, Kecskemét elleni szoros csatában 3:2-re maradt alul. 
A csapat tagjai: Szabó Napsugár, Torma Tamara, Németh Adrienn, 
Kovács Rebeka, Fábián Eszter, Morvai Zoé.

IV. korcsoportos fiú csapatunk nagyon magabiztosan 4:0-s és 2:0-s 
győzelemmel, csoportelsőként jutott a torna elődöntőjébe, ahol Szent-
király sem volt ellenfél (4:0). A döntőben sajnos 3:1-re nyert a Baja, 
de a fiúk nagyon magas szinten játszottak az egész tornán, és megér-
demelten végeztek a 2. helyen. A csapat tagjai: Klem Balázs, Sziráczki 
Armand, Keresztes Antal, Nagy Roland, Knapp Péter, Knapp Bálint.

Sztánkó Árpád tanár úr szakmai vezetésével az I. korcsoportos fiú, 
II. korcsoportos fiú, III. korcsoportos lány, IV. korcsoportos fiú és IV. kor-
csoportos lány csapatunk továbbjutott az országos elődöntőre, amely 
december elején kerül megrendezésre. 

Csapatunk (és ezzel iskolánk is) gazdagabb lett egy a nemzetközi 
floorball szövetség által is elfogadott palánkkal, amelyet Lengyelor-
szágból szereztünk be. A palánknak köszönhetően lényegesen megnőtt 
a ténylegesen edzéssel töltött idő (nem megy ki a játék területéről a 
labda), illetve az edzésmunka minőségét is javítja. A palánk 1 200 000 

Ft-ba került, melynek felét Mélykút város polgárai gyűjtötték össze 
(floorballos bál, flakongyűjtés, üzletekbe kihelyezett perselyek, magán-
személyek adományai), a másik felét a Mélykút Város Önkormányzata 
által támogatott Budai Géza Diáksport Egyesület tette hozzá. 

Köszönjük mindenkinek, aki bármilyen módon támogatta csapa-
tainkat, hozzásegítve ezzel tanulóinkat az újabb sikeresen megvívott 
versenyekhez!

Tavaly indította be iskolánk a női röplabda sportágat a III. (4., 5., 
6., évfolyam) és a IV. (7., 8. évfolyam) korcsoportban. Ők is indulnak a 
Diákolimpia versenyein, meghívásos tornákon vesznek részt, sőt ebben 
a tanévben bekapcsolódnak a Röpsuli versenyeibe. Az utánpótlás kine-
velése is megkezdődött: alsó tagozaton labdás készségfejlesztő fog-
lalkozáson, játékos formában ismerkednek a kisdiákok a sportág alap-
jaival. Távlati célunk, hogy a településen több évtizedes hagyománnyal 
rendelkező sportágat is felzárkóztassuk; ehhez minden feltétel adott: 
lelkes sportolók, szakemberek (Csontos Ferenc edző, Naszvadi Katalin 
testnevelő), sőt az anyagi fedezet, a szponzorálás is biztosított. Kedves 
lányok! Csatlakozzatok a sikeres sportolók táborához! Kedves Szülők, 
biztassák Önök is gyermekeiket, hisz a sport nemcsak az egészséges 
életmód alapja, hanem személyiségformáló és közösségépítő szerepe 
is hatalmas!

A Szent Tamás Katolikus Általános Iskola méltán lehet büszke fenti 
sportsikereire.  Tehát nincs más hátra, mint keményen edzeni. 

Hajrá fiúk, mindent bele, lányok!
Vojnics-Rogics Antalné

intézményvezető-helyettes

Programok, szolgáltatások:
Közös játék, játékos, fejlesztő 

tevékenységek: ének-zene, mese-
vers, festés, rajzolás, gyurmázás, 
mozgás, Babamasszázs, Tanács-
adások, Klubok, Fórumok, Internet 
hozzáférés stb.

Miért jó a gyermeknek?
meghitt időtöltés édesanyával• 
érdekes, fejlesztő játékok és te-• 
vékenységek kipróbálása
kortársakkal való ismerkedés• 
egészséges tízórai• 
megkönnyíti az óvodai beillesz-• 
kedést
napirend biztonsága• 
Miért jó az anyukának?

meghitt időtöltés gyermekével• 

új emberek megismerése, kö-• 
zösségi élet, aktív kikapcsoló-
dás
hasznos csecsemőgondozási, • 
gyermeknevelési ismeretek, ta-
pasztalatcsere más szülőkkel
szülésre való felkészülés támo-• 
gató környezetben
védőnői tanácsadás, fejlesztő • 
szakemberek elérése
különböző szülői klubok: főzés, • 
torna, kézművesedés stb.

Várunk mindenkit sok szeretettel! 

Bendegúz Biztos Kezdet Gyerekház
6449 Mélykút, Széchenyi u. 110.

Nyitva tartás:
Hétfő:  8.00- 13.00
Kedd:   8.00- 13.00
Szerda:  8.00- 13.00
Csütörtök:  8.00- 13.00
Péntek:  8.00- 13.00

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

kismamák számára!



5 2017. december      Önkormányzati Tájékoztató   

Dr. Rauzs József: A mélykúti Szent Joachim templom és plébánia
Könyvbemutató a mélykúti 

templomban 2017. szept. 16-
án

Bevezető gondolatok
Egy könyv bemutatója a könyv 

keresztelője – szokták félig tréfá-
san, félig komolyan mondogatni. 
Ma itt ez egészen komolyan el-
mondható, hiszen a téma és a hely 
szelleme is kitűnően illeszkedik a 
keresztelő-hasonlathoz. A mélykúti 
hívek közösségének története szü-
letett meg most könyv formájában, 
s elhoztuk ide a templomba, hiszen 
ez az ősi „ecclesia” jelenti a hívek 

mindenkori közösségét, s egyben a helyet-épületet is, ahol Istennel 
találkozhatunk.

A könyv születésére szép alkalmat adott a templom építésének 
250. évfordulója, bemutatására-keresztelőjére pedig a mai este, mely 
országszerte a templomok éjszakája. Ma este sokan gyűltek egybe a 
templomokban, hogy rácsodálkozzanak közösségeik értékeire.

Ebben a rácsodálkozásban, ebben a gazdagodásban nyújt hosszú 
távú segítséget ez a könyv, melyről elmondhatjuk – visszatérve a 
keresztelős-újszülött hasonlatunkhoz – hogy szerelemből, szeretetből 
született. E nélkül nehezen lenne magyarázható a szerző éveken át 
tartó erőfeszítése, szenvedélyes és kitartó adatgyűjtése. Láthattuk ezt 
a szorgalmat éveken át levéltárunk kutatószobájában – kevesen veszik 
ennyire komolyan hasonló feladatukat – és talán nem túlzás azt állíta-
ni, hogy Rauzs doktor úr számára ez a könyv nem csupán egy feladat 
volt, ő szerette témáját és szereti a közösséget, a mélykúti embereket. 
Számomra ez a szeretet a sorokon át, olvasva is észrevehető, bízom 
benne, hogy a mélykútiak is érezni fogják.

A könyv tartalmának ismertetése
A „kötelező” feladat a jubiláló templom építésének és történetének 

ismertetése volt, de a szerző bevezetőként Mélykút korábbi évszáza-
daiból, a település eredetéről-múltjáról is kiváló összefoglalót adott. A 
régi templomok ismertetésével, s a nagy formátumú, építtető kegyúr, 
Grassalkovich I. Antal életútjával pedig már teljesen a 18. században 
érezhetjük magunkat. Már itt is jól kivehető, és az egész könyvön át 
jellemző marad Rauzs doktor úr munkamódszere: magát szerényen 
amatőr kutatónak nevezve, jól érthetően fogalmazza meg kérdéseit, 
a szorgosan egybegyűjtött adatokból sokat idéz, egymás mellé állítva 
az egymást erősítő vagy éppen megkérdőjelező állításokat, gondosan 
elemez-értékel, de nem ítélkezik, és fogalom-magyarázataival rend-
szeresen segíti a megértést a széles olvasóközönség számára. Mindez 
teljesen indokolt, hiszen ez a könyv elsősorban a közösségnek, a mély-
kúti embereknek szól, véleményem szerint sikerült úgy megírni, hogy 
valamennyiünk számára érthető, használható legyen.

Külön fejezetekben olvashatunk a templom építéséről, majd későb-
bi bővítéséről, javításairól. Képekkel gazdagon illusztrálva ismerhetjük 
meg a templombelsőt, a liturgikus tárgyakat, a felszerelést. A fest-
mények és szobrok részletesebb ismertetése után a harangokkal is 
megismerkedünk, majd búcsúzva a templom épületétől a szakrális tér 
újabb távlatait tekintjük át: a temetők, útszéli keresztek, a kálvária és a 
stációk világát bejárva egészen a lakóházakig jutunk, megmutatva az 
otthonok díszítésének vallásos jelképeit, tárgyait. Szépen kifejezi ez a 
képzeletbeli séta, hogy a hit és vallásos élet gyakorlata milyen gazda-
gon körülvette, átszőtte őseink környezetét, élettereit. A múlt adataitól 

egyébként egészen a jelenig jutunk, és olvashatunk beszámolót az 
utóbbi évtizedekből is, pl. a Szent Joachim Katolikus és Falumúzeumról 
vagy éppen a Katolikus Közösségi Házról, az ún. Csorba-házról.

A könyv következő, hangsúlyos része a plébánia és a közösség éle-
téről szól. Épület, anyagiak, jövedelem után itt plébánosok és káplánok 
életrajzai következnek, a 20. sz. elejétől már arcokkal, fényképekkel 
is illusztrálva. Mindez természetes őszinteséggel, a nehézségeket, 
problémákat sem elkendőzve. A közösség tisztségviselőinek sorában 
aztán a diakónusok, kántorok és más egyházi alkalmazottak (temp-
lomgondnok, sekrestyés, harangozó, orgonafújtató) is szerepelnek, 
majd a hitéletről szóló részben megelevenednek a közösség ünnepei, 
hétköznapjai. Találkozunk itt vallási egyesületekkel, lelkigyakorlatok-
kal, népmissziókkal, katolikus nagygyűlésekkel, búcsújárással és más 
szokásokkal is. Az olvasottakat időrendben, naptár szerint is segít 
elhelyezni az egyházi ünnepek és jeles napok című fejezet. Végezetül 
a plébánia közösségének alapsejtje, a család sem marad el, felidézve 
a fontos családi eseményeket, ünnepeket. Ide kapcsolódik az anya-
könyvek adatainak szemléje, az előforduló vezeték- és keresztnevek 
vizsgálata több időmetszetben, mely akár a további családkutatások 
kiindulópontja, ösztönzője is lehet.

A templom és a plébánia-közösség történetét az egyházszervezés 
és igazgatás szárazabb, de a gyakorlatban mégis szükséges informá-
ciói és a statisztikai adatok zárják, lehetővé téve a gyors áttekintést, 
tájékozódást. A szerző egy utószóban összegezte munkája történetét, 
ismertette felhasznált forrásait. Mivel könyvét minden bizonnyal hasz-
nálni fogják történészek, néprajzosok, művészettörténészek és más 
szakemberek is, hivatkozásokat, jegyzeteket is gazdagon alkalmazott, 
ezeket azonban a könyv végén, végjegyzet formájában helyezte el, 
hogy ne zavarja velük az olvasókat. A könyv tartalma, felvetései való-
ban jó alapot adnak a további kutatásokhoz, s a jegyzetek segítséget 
az eligazodáshoz, az előzmények áttekintéséhez. Itt jegyezzük meg, 
hogy az A/4-es méret és a műnyomó papír a képek nagyobb méretű 
és jó minőségű megjelenítésére is megfelelő lehetőséget adott. A 
könyvhöz mellékelt DVD-n pedig további, gazdag képanyag található. 
Itt nem csak eseményeket, épületeket és építményeket láthatunk, de 
sok esetben a szerző által használt dokumentumok digitális képei is 
elérhetők elektronikus formában, az olvasó tehát akár az eredeti for-
rások képével is találkozhat.

Összegzés, záró gondolatok
A tartalmi áttekintésből minden bizonnyal érezhető volt, hogy mi-

lyen sokoldalú a téma feldolgozása, sokrétű a szerkesztettsége. Így 
nem veszünk el az egyébként gyakran pusztán időrendben közölt ese-
mények-adatok tengerében, hanem számos felvetés, fejezet-cím vár 
bennünket. Egy-egy fejezet terjedelme jól befogadható, az olvasók is 
valószínűleg így, tartalom és címek (és természetesen a képek) alapján 
böngésznek majd a könyvben. Ez a megközelítés szükségszerűen is-
métléseket is tartalmaz, hiszen pl. a kegyuraság szerepe Grassalkovich 
életénél és a templom építésénél is teljes joggal felvethető, de ez az 
ismétlés véleményünk szerint helyénvaló, minden témának érdemes 
kereknek-egésznek lennie, nem baj, ha bizonyos részek több helyen is 
szerepelnek. A fejezetek így akár önállóan is megállnak, s a tartalom 
kézikönyv-szerűen is használható.

A szerző fogalmazása világos, a gondolatmenetek jól érthetők. 
A stílusnak véleményünk szerint ezen túl van még egy nagy erénye: 
élettel teli. Az adatok sokaságában lépten-nyomon megelevenedik 
egy-egy történet, felbukkan egy-egy személyes emlék, a középpont-
ban az ember áll a maga esendőségével, legszebb törekvéseivel vagy 
éppen humorával. Hosszasan lehetne idézni, most csak egyetlen példa: 
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jánoshalmi 
rendôrŐrs
indokolt esetekben 

az alábbi 
telefonszámon hívható 

éjjel-nappal: 
06-20/539-6499

a plébánia épületének ismertetésénél olvashatjuk az 1950-es évek 
elejéről, hogy „Az utcai bejárat felőli első szoba volt Prokop Péter 
káplán (később ismert pap-festőművész) szobája. Eredetileg nem 
tartozott hozzá kályha. A káplán úr szerzett téglát, az egyik sarok-
ban kályhát épített, és humorára jellemzően a magyar kártyából 
ismert makk ászt festette az oldalára (egy télikabátos alak tűznél 
melegszik).” Lám, hosszú téli estékre is ajánlhatjuk, mert hasonló 
történetek melengetnek bennünket...

A stílus és a módszer minden bizonnyal összefügg a szerző 
hivatásával is: doktor úr orvosként mindig is az embert vizsgálta, 
most is ezt tette, amikor a mélykúti hívek közösségéről adott törté-
nelmi diganózist. Egy ilyen látlelet természeténél fogva őszinte, mint 
ahogy betegségeinket-gyengeségeinket sem érdemes eltitkolnunk, 
sokkal inkább szembe kell nézni velük. Ezt nekünk kell megtennünk, 
még akkor is, ha a gyógyulást, a növekedést végül az Isten adja.

Visszatérve keresztelős hasonlatunkhoz, a keresztelők alkalmá-
val fogadalmat is tesznek a szülők-keresztszülők a gyermek jövőjé-
vel, hitre nevelésével kapcsolatban. A kiadó egyházközség figyelmét 
szeretném most erre a jövőre irányítani, a könyv olvasásán túl ui. a 
jövőt élni is kell a hétköznapokban, megtartva a közösséget. Biztos 
vagyok benne, hogy ez a szép kiadvány az emlékezésre és a munka 
folytatására is rengeteg alkalmat ad majd. Jól tagolt tartalma kivá-
lóan kommunikálható akár a plébánia honlapján, az interneten is, s 
mindez további emlékek, képek stb. gyűjtésének kiindulópontja, akár 
rendszeres fóruma is lehet.

Könyv-keresztelőnk végéhez érve gratulálunk a szerző, Dr. Rauzs 
József munkájához, de eszünkbe kell jussanak a keresztszülők, azaz 
a vállalkozás további kezdeményezői, segítői és közreműködői is, így 
pl. Bolvári János plébános atya, aki a jubileumi év és a könyvkiadás 
ügyét szervezte-összefogta, és valószínűleg még mások is, akiket 
felsorolni-megnevezni sajnos nem tudok, de valamennyiüknek hálá-
sak lehetünk, s a könyvre méltán lehet büszke az egész közösség.

A könyv ára: 2.500,- Ft; megvásárolható a plébánián. 
Mélykút, 2017. szeptember 16.

Dr. Lakatos Andor
levéltárvezető, KFL

A „Pro-Team” Rehabilitációs Közhasznú 
Nonprofit Kft. Mélykúti telephelyének 

működési beszámolója
Engedjék meg, hogy először néhány mon-

datban tájékoztassuk a Tisztelt Önkormány-
zatot és a Képviselő Testületet a Pro-Team 
Nonprofit Kft Mélykúti üzemének 2018-ra vo-
natkozó üzemeltetésével, működésével kap-
csolatban. Az idei évben is újabb pályázatot 

nyújtunk be a 2018. évre vonatkozóan. Az elmúlt 5 évre visszatekintve a 
támogatás mértéke 4 évig változatlan volt, az idei évben történt első alka-
lommal pozitív irányú változás. A minimálbér változására 5 év távlatában 
átlagosan évi 3-5%-os emelkedés volt jellemző, 2017-ben azonban 15%-
os volt az emelés, melyet cégünk minden dolgozója esetében alkalmazta. 
Ez jelenetős terhet jelentett és fog jelenteni a jövőben is gazdálkodó szer-
vezetünk számára, mert várhatóan 2018-ban további 8 % emelés van elő-
irányozva. Ehhez kapcsolódó támogatási intenzitást egyelőre nem látunk 
prognosztizálva a szaktálca részéről. Stabil foglalkoztatás csak magasabb 
árbevétellel és hatékony költséggazdálkodással érhető el.

2017. 09. 27-én a Mélykúti telephelyünkön a foglalkoztatott létszám 
29 fő (előző évben 30 fő) melyből mindenki helyi lakos. 

A telephelyen az alábbi partnereknek végzünk bérmunka tevékenységet 
napi 4 munkaórában:

1. A 2016. év elején kerültünk a Renner Bt-vel szerződött bérmun-
kapartneri kapcsolatba, mely munkakapcsolat továbbra is fennáll mindkét 
fél kölcsönös megelégedettségével.

A Renner Bt részére végzett bérmunkadíjak változatlanok:
- Standard gumirugók  3-6 Ft/db
- Egyéb gumiipari alkatrészek  5-7-10-13 Ft/db
2. Régebbi bérmunka partnerünk a Halas Irodaszer Kft. 2017. július 

1-től a bérmunkadíjak minimális emelésével, de még mindig alacsony 
vállalási árakkal dolgozunk: 

- Füzetbox, felíró tábla borítás A/4 méret  5,0 Ft/db
- Füzetbox, felíró tábla borítás A/5 méret  4,5 Ft/db
- Szalagos irományfedél fűzés  3,2 Ft/db 
Az üzem az alacsony bérmunkaárak mellett kizárólag a költségek mini-

malizálásával tudja fenntartási-, rezsi költségeit kigazdálkodni. 
2017 január - szeptember hónap átlag havi nettó árbevétel 194.794 Ft 

(előző év ugyan ezen időszakban 212.175 Ft)!
Az üzem havi átlag rezsi költsége 2017-ben összesen 181 834 Ft/hó
A Telephely valamennyi közüzemi, önkormányzati, egyéb szolgálta-

tói számlája ki van egyenlítve, tartozása nincs. A kisebb karbantartási, 
állagmegóvási beruházások ellenére jelentkeztek a külső homlokzaton, 
valamint a belső falakon jelentősebb repedések (felrobbant autó hatása), 
vízszivárgások, felázások (járdaépítés hatása), melyek javításra szorulnak. 
A Tisztelt Önkormányzat segítségét kérjük az épület átfogóbb javítási mun-
káinak elvégzéséhez; ha a javítási munkálatok nem kivitelezhetők, vagy 
gazdaságtalan lenne, akkor estlegesen településen belül a foglalkoztató 
áthelyezésének mérlegelését, a lehetőségek felkutatását.

Bérmunkaadó partnereink jövőbeni folyamatos megrendeléseire szá-
mítva és működésünkben az állam szerepvállalásában bízva, valamint 
a Tisztelt Önkormányzat segítségével 2018-ban szeretnénk a mélykúti 
üzem munkatársait továbbra is foglalkoztatni egy felújított, komfortosabb, 
kellemesebb környezetben. Végezetül ezúton szeretném megköszönni az 
Önkormányzat támogatását, segítségét!

Jó gazdálkodást, valamint jó egészséget kívánva,
Tisztelettel,
Kerekes András  Makra Zoltán
Általános Igazgató Termelési Igazgató helyettes

A Képviselő-testület 
hatáskörébe tartozó díjak 

felülvizsgálata
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Mélykút Város Ön-

kormányzat Képviselő-testülete a hatáskörébe tartozó díjak és 
adómértékek felülvizsgálatát elvégezte és úgy döntött, hogy a 
helyiségbérleti díjak, a piaci helypénz, a mezőőri járulék, a közterü-
let használat díj, a magánszemélyek kommunális adója és a helyi 
iparűzési adó mértékét nem kívánja módosítani. Az önkormányzat 
tulajdonában álló, bérbe adott lakások lakásbérleti díjának vonat-
kozásában 5 %-os díjemelésről határozott.
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Terméktámogatás: Igen, miben segíthetek? 
Vásárló: Hát, hosszas megfontolás után úgy döntöttem, installálni 

fogom a Szeretetet. Végigvezetne kérem a folyamaton? 
Terméktámogatás: Rendben, szívesen segítek. Készen áll az indu-

lásra? 
Vásárló: Hát, nem vagyok egy műszaki zseni, de azt hiszem, készen 

állok. Mit kell először tennem? 
Terméktámogatás: Első lépésként nyissa meg a Szívét. Megtalálta 

a Szívét? 
Vásárló: Igen, de egy csomó más program is fut jelenleg. Lehet tele-

píteni a Szeretetet, miközben ezek futnak? 
Terméktámogatás: Milyen más programok futnak? 
Vásárló: Lássuk csak, van Múltbéli Megbántódás, Alacsony Önértéke-

lés, Harag és Neheztelés. Ezek futnak éppen. 
Terméktámogatás: Nem gond, a Szeretet fokozatosan törölni fogja 

a Múltbéli Megbántódást a jelenleg működő rendszeréből. A hosszú távú 
memóriában esetleg megmaradhat, de már nem fog megzavarni más 
programokat. Végül a Szeretet felül fogja írni az Alacsony Önértékelést 
a saját moduljával, amit Egészséges Önértékelésnek hívnak. Viszont a 
Haragot és a Neheztelést teljesen ki kell kapcsolnia. Ezek a programok 
megakadályozzák a Szeretet megfelelő installálását. Ki tudja kapcsolni 
ezeket? 

Vásárló: Nem tudom, hogyan kell kikapcsolni őket. Meg tudja mon-
dani? 

Terméktámogatás: Örömmel. Menjen a startmenübe és indítsa el a 
Megbocsátást. Ezt addig kell ismételnie, amíg a Harag és a Neheztelés 
teljesen ki nem törlődnek. 

Vásárló: Rendben, kész! A Szeretet automatikusan elkezdte telepíteni 
magát. Ez normális? 

Terméktámogatás: Igen, de ne feledje, önnek csak az alapprogram 
van meg. El kell kezdenie kapcsolódni más Szívekhez, hogy hozzáférjen 
a frissítésekhez. 

Vásárló: Hoppá! Máris kaptam egy hibaüzenetet. Azt mondja: „Hiba – 
A program nem fut külső egységeken.” Most mit tegyek? 

Terméktámogatás: Ne aggódjon. Ez azt jelenti, hogy a Szeretet prog-
ram Belső Szíveken való futásra lett tervezve, de az ön Szívén még nem 
futott. Kevésbé technikai nyelven ez csak annyit jelent, hogy önnek először 
saját magát kell Szeretnie, mielőtt másokat Szerethetne. 

Vásárló: Tehát most mit tegyek? 
Terméktámogatás: Gördítse le az Önelfogadás menüt; majd kat-

tintson az alábbi fájlokra: Megbocsátok Magamnak 2.0, Felfedezem az 
Értékeimet 1.5, Tudomásul Veszem a Korlátaimat 3.0. 

Vásárló: Rendben, kész. 
Terméktámogatás: Most másolja őket az „Én Szívem” könyvtárba. 

A rendszer felül fog írni minden zavaró programot és kijavítja a hibás 
programozást. Ezen kívül törölnie Kell a Terjengős Önkritikát az összes 
könyvtárból és kiürítenie a Kukát, hogy biztosan eltávolítsa teljesen és 
soha ne jöhessen újra elő. 

Vásárló: Megcsináltam. Hé! A Szívem új fájlokkal telik meg. Mosoly 
jelent meg a képernyőmön és a Béke meg az Elégedettség bemásolja 
magát minden felé a Szívembe. Valamint az egész rendszerem melegedni 
kezdett. Ez normális? 

Terméktámogatás: Sok esetben. Másoknak eltart egy ideig, de végül 
minden helyreáll a megfelelő időben. A rendszer melegedése normális, és 
javítja a Szív működését, ne aggódjon. Egyébként jó érzés nem? 

Vásárló: De, csak szokatlan. 
Terméktámogatás: Szóval, a Szeretet telepítve és rendesen fut. 

Még egy dolog mielőtt letennénk. A Szeretet Ingyenes Program. Figyeljen 

rá, hogy továbbítsa azt és a különféle változatait mindenkinek, akivel 
kapcsolatba kerül. Ők is megosztják majd másokkal és visszajuttatnak 
viszonzásul önhöz is új és izgalmas változatokat. 

Vásárló: Köszönöm… 
Ez egy jó, tanulságos történet! Így szoktuk magunkba lezárni, miután 

legalább kétszer elolvastuk. Azért kétszer, mert először érdekes, utána 
pedig a tanulságot hámozzuk ki belőle! Értő olvasás!

Ez nemcsak egy jó, tanulságos történet, hanem a valóság is lehet! 
Hiszen az adventi időszak erre készít fel bennünket. Mert karácsonykor 
valóban „letölthetjük” a szeretetet. János evangéliumában így olvashatunk 
erről:

„10 A világba jött, a világban volt, általa lett a világ, mégsem ismerte 
föl a világ. 11 A tulajdonába jött, de övéi nem fogadták be. 12 Ám akik 
befogadták, azoknak hatalmat adott, hogy Isten gyermekei legyenek. 
Azoknak, akik hisznek nevében, 13 akik nem a vérnek vagy a testnek a 
vágyából s nem is a férfi akaratából, hanem Istentől születtek. 14 S az 
Ige testté lett, és közöttünk élt. Láttuk dicsőségét, az Atya Egyszülöttének 
dicsőségét, akit kegyelem és igazság tölt be.” Jn 1,10-14

Sokan sokféle ajándékot adnak, kapnak, remélnek…
Plébánosként minden Mélykútinak éljen a világ bármely pontján, távol 

vagy közel ezt az ajándékot kérem Istentől: programozza újra a SZÍVÜN-
KET az Ő SZERETET programjával!

Ezekkel a gondolatokkal kívánok a magam, a nővérek és a Szent 
Joachim és Szent Erzsébet egyházközségek nevében Istentől áldott, bol-
dog Karácsonyt!

Adventi vasárnapokon a szentmisék végén vásárolni lehet az egyház-
község ajándéktárgyaiból és könyveiből!

Szeretet programozás

December 24 Ádám- Éva napján
Szent Joachim templomban: Hajnali szentmise: 6.00 órakor

Éjféli Szentmise Szt. Joachim templomban 24.00 órakor.
Szentmise után élő Betlehem megtekintése ünnepi forralt 

borozással, melyre mindenkit szeretettel hívunk és várunk.
Szent Erzsébet templomban reggel 9.00 órakor
December 25 Karácsony I. napján
Szt. Joachim templomban szentmisék reggel 6.00, 9.00 órakor 
Szent Erzsébet templomban 16.00 órakor
December 26 Karácsony II. napján
Csak egy szentmise lesz Szt. Joachim templomban reggel 9.00 

órakor
December 31 Szilveszter napján
 Szt. Joachim templomban: reggel 7.00 Hálaadó szentmise este 
18.00 órakor
Január 1 Újév napján
Szt. Joachim templomban szentmise reggel 9.00 órakor 
Szent Erzsébet templomban 16.00 órakor

Bolvári János 
plébános

KARÁCSONYI 
ÉS ÚJÉVI 

SZENTMISÉK 
RENDJE
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Mélykút Községért Díj 1995 – RAPAVI KÁZMÉR
tanár
„Több évtizedes fizika-ma-

tematika oktató, nevelő munka 
elismeréseként.”

- 1935. január 18-án szület-
tem Mélykúton a Széchenyi u. 7. 
szám alatti házban. Édesapám 
sok mindennel foglalkozott, de 
zömmel fodrász volt (ez volt 
a tanult szakmája). A második 
világháború szele előbb Ausztri-
ába, majd szovjet hadifogságba 
sodorta. Három év múlva szaba-

dult. Emiatt nekem kellett otthon minden olyan munkákat elvégezni, 
amihez férfi kellett volna. A hazajövetele után a tsz-ben raktáros, sző-
lészeti brigádvezető volt. Édesanyám, Csorba Mária háztartásbeliként 
dolgozott, de időnként besegített apámnak is a munkába.

- Édesapja hadifogsága miatt az átlagosnál nehezebb volt a gye-
rekkora.

- Azért sokat játszottunk itt a homokban, rúgtuk a rongylabdát. A 
világháború alatt pár hónapig nem jártunk iskolába az oroszok miatt. 
Az iskolában kórház működött. 

- Milyen tanuló volt? 
- Ötödikig színjeles, majd átmenetileg romlott az eredmény, de a 

végére ismét jeles lettem. Jó tanítóim voltak: alsó tagozatban Horváth 
Lajos, Bánhegyi János, Budai József, Töröky Mátyás. A felső tagozat-
ban nagyon szerettem Budai Gézát, miatta a testnevelés a kedvenc 
tantárgyam volt. Nagylétszámú osztályok voltak, a miénkben nyolcva-
nan(!) szorongtunk. Ennek ellenére úgy nézett ki, hogy női fodrásznak 
tanulok tovább. Apám ugyan nem erőltette, de ajánlotta. A férfifodrá-
szatot addigra már megtanultam apám mellett: nyírtam, borotváltam, 
kést fentem. Végül a nyolcadik osztályból gimnáziumba akartam 
menni, de nem vettek fel, ezért a bajai tanítóképzőbe kerültem. Pár 
hónapig voltam csak itt, mivel Kiskunhalason a Szilády Áron Gimná-
ziumban pótosztályt indítottak, így mégis csak gimnazista lehettem. 
A reál osztályban tanultam. Bejárós voltam, a négy év alatt egyszer 
késtem csak le a vonatot. 

- Csak a tanulás volt a feladat, vagy segíteni kellett a szülőknek 
is?

- A földekre már nem kellett kimenni, de a ház körüli állatokat 
nekem kellett gondozni: baromfit kellett vágni és megfőzni, kacsákat 
etetni, tehenet fejni. A borbélyműhelyben is segítettem apámnak. 
Szombatonként így is éjfél után két óra körül(!) fejeztük be a munkát, 
mivel a parasztemberek akkor értek rá a szépítkezésre. Amikor az 
érettségire készültem, akkor különösen sok tennivalóm volt itthon. 

- Milyenek voltak a gimnáziumi órák, tanárok?
- Szerettem a matematikát és a testnevelést, úgy gondoltam, 

hogy egyiket sem kell nagyon tanulni. Volt egy nagyon jó tanárom: 
Nagy Ferenc, aki igen jól tanította a matematikát és a fizikát, meg is 
kedveltem mindkét tárgyat. Egyik középiskolai tanárom mondta, hogy 
rendszerek jönnek, rendszerek mennek, de 2x2 mindig 4 marad. Mindig 
tőlem idősebb társak vettek körül. Hogy ne maradjak alul, igen sokat 
edzettem magam. Neki is mentem bármelyik erős cimborának. Sokat 
sportoltam: futballoztam, atletizáltam, tornáztam. 17 évesen a halasi 
városi futball nagycsapatba is betettek. Nagy élmények fűződnek hoz-
zá. A torna nehezebben ment. Az egyik edzésen – érettségi előtt pár 
hónappal – agyrázkódást szenvedtem, kórházba kerültem. 1953-ban 

érettségiztem. Előtte az igazgatónk hívatott, aki azt ajánlotta, hogy 
jelentkezzek a katonatiszti pályára. Én gépészmérnök szerettem volna 
lenni, de ez négyéves iskolát jelentett volna. Anyagilag nagyon rosszul 
álltunk idehaza, ezért a legrövidebb idejű továbbtanulásban kellett 
gondolkodnunk: ez volt a pedagógusi pálya. Egyszer már úgyis taníta-
nom kellett otthon a húgomat.

- Ez hogy történt?
- Mari húgom – aki két évvel volt fiatalabb nálam – egy időben 

hanyagolta a tanulást. Apám megkért, hogy mutassam meg neki: 
milyen munka vár rá, ha nem tanul rendesen. Nyáron, rekkenő meleg-
ben, délben kivittem a kukoricaföldre fattyazni. Szállt a por, csorgott a 
veríték. Este odahaza elpanaszolta apámnak, hogy miként történt az 
okítás. Apám csak annyit mondott nekem: „Kicsi (ez volt a becenevem), 
azért ennyire nem kellett volna!” Nem is volt baj később a tanulással, 
védőnőként dolgozott a húgom a nyugdíjazásáig.

- Kanyarodjunk vissza Kázmér bácsi továbbtanulásához.
- A szegedi pedagógiai főiskolára adtam be a jelentkezésemet 

testnevelés szakra. A felvételi vizsgán a vizsgáztató megnézi a bizo-
nyítványomat, és azt mondja: „Magából is lesz egy jó matematikus!” 
Hiába teljesítettem jól a testnevelés gyakorlati részét, matematikából 
és fizikából folytatódott a felvételim és felvételt is nyertem erre a két 
szakra.

- Miután testnevelés szakra jelentkezett és azzal is kezdte a fel-
vételit…

- Olyan nevetségesen könnyű dolgokat kérdeztek a matematika-
fizika felvételin, hogy nem lehetett nem megfelelni. Hanem utána pár 
héttel sürgősen meg kellett műteni vakbélgyulladás miatt. Ekkor már 
főiskolás voltam. Otthon semmit sem tudtak a betegségemről. Saját 
felelősségemre távoztam a klinikáról, majd másnap indultam haza, 
Mélykútra. Apám hazajött a szőlőből, meglátott, azt hitte, hogy én 
is otthagytam az iskolát (Horváth Laci barátom ugyanis nem sokkal 
előtte ezt tette). Nem sok hiányzott hozzá, hogy megcsapjon. Anyám 
rémülten kiáltott: „Ne bántsd a Kicsit, most műtötték!”

- Végül is milyennek bizonyult a főiskola?
- Visszamenve tanulgattam, egyre jobban. Szorgalmas gyerek 

voltam. Az elején nagyon kevés ösztöndíjat kaptam, talán az ebédet 
futotta. Később több volt a járandóság, az utolsó félévben már any-
nyit kaptam, hogy mindenre elég volt. Kollégiumban laktam. Az orosz 
nyelv tanulásával volt csak gondom, én se nagyon szerettem, de a 
társaim sem voltak különbek. Miután befejeztük az orosz tanulását, a 
kollégium udvarán máglyán elégettük a tankönyvet. Lett is belőle némi 
bonyodalom. Az mentett meg mindannyiunkat, hogy a tűzrakók között 
volt a szobatársam, az iskolai hallgatók párttitkára. 

- Kétévnyi tanulás után, 1955-ben végzett. Hol folytatódott az 
élete?
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- Végzéskor volt egy formális 
kérdés, hogy hol szeretnék dol-
gozni? Akkoriban ugyanis kijelölték 
a végzősöknek, hogy hol szeret-
nének tanítani. Nekem a Szol-
nok közeli Fegyverneket jelölték 
ki. Ez egy Mélykút nagyságú falu 
volt. Az ottani általános iskolában 
kezdtem tanítani matematikát, fi-
zikát. A faluban laktam egy olyan 
„lakásban”, ahol télen, ha éjszaká-
ra bennmaradt a víz a lavórban, 
akkor reggelre belefagyott. Kezdő 
fizetésem havi 800 forint volt. 

Ebből még békekölcsönt is kellett volna jegyeznem (fiatalabbak kedvéért: 
a jegyző fizetése tekintélyes részét visszaadta az államnak hosszúlejá-
ratú, kamat nélküli kölcsönbe). Egyedüliként a tantestületből erre nem 
voltam hajlandó. Mondották is a kollégák, hogy bajom lesz belőle, de nem 
tágítottam. (Volt olyan tanártársam, aki emiatt évekig nem taníthatott.) 
Hamarosan be kellett vonulni katonának.

- Milyen volt a katonaélet?
- A főiskolán hetente egy nap már kaptunk katonai ismeretekből ki-

képzést. Az első év letelte után egy hónapig voltunk gyakorlaton. Amikor 
végeztünk, akkor három hónapra vittek el. (Utána még többször is behív-
tak – főként a nyári szünetben – gyakorlatra. Voltam Békéscsabán, Buda-
pesten, Császártöltésen, Dobozon, Kalocsán, Nagyatádon, Nyíregyházán. 
Mélykúton rám sózták az MHSZ-t. Negyven vasárnap kellett lövészetet 
tartani.) Pesten az egyik barátom révén találkoztam egy őrnaggyal, aki az 
akadémián testnevelést tanított, de előtte a Szolnok megyei pártbizottsá-
gon volt valaki. A beszélgetés során egyszer csak kérdezi: „Nem te vagy, 
aki nem jegyzett békekölcsönt?” Én vagyok. Elmesélte, hogy ügyemet tár-
gyalta a pártbizottság is, de végül ejtettek. Tovább beszélgettünk. Kiderült, 
hogy Bóna Ilona a feleségem. Ismerte, majd a nyakamba borult.

- A feleségéről eddig még nem esett szó.
- Ő volt életem legnagyobb szerencséje. Fegyverneken megláttuk egy-

mást és azonnal megszerettük egymást. Ica alsósokat tanított. Nagylány 
korában az volt az elképzelése a jövendőbelijéről, hogy az vagy tudjon 
zenélni, vagy tudja a matematikát. Miután megtudta rólam, hogy mate-
matikát tanítok – végem volt. 1956-ban házasodtunk meg.

- Jut eszembe: 1956? Mindig megkérdezem azoktól, akik akkor már 
felnőttként éltek.

- Fiatal házas voltam, engem nem érdekelt a politika. Leváltották az 
igazgatónkat, puskákkal jártak-keltek.

- Meddig tartott a fegyverneki kitérő?
- Két évig. Csodálatos volt ez a két év. Ott volt a Holt-Tisza az iskolától 

nem messze. Annyi halat fogott az ember, hogy nem győzte megenni. 
Rengeteg volt a hal akkoriban, szinte kézzel is fogni lehetett. Az emberek 
is csodálatosak voltak. Kedvünket lesték, mindenben segítettek. 

- Hogyan került haza, Mélykútra?
- Nagyon maradtam volna, mert igen jól éreztük magunkat. Édes-

anyám betegsége miatt apám egyre jobban hívott haza. Végül a hazajö-
vetel mellett döntöttünk. Akkoriban nagyon nehéz volt elhelyezkedni, főleg 
egyik megyéből a másikba. Hihetetlen szerencsémnek köszönhetően olyan 
ismerősökre bukkantam a felsőbb vezetői szinten, hogy sikerült a dolog. A 
szüleimnél laktunk tíz éven át. 1958-ban megszületett Róbert, 1960-ban 
Kázmér nevű fiunk. Róbert matematika-fizika szakos tanár lett Szegeden, 
majd Budapesten számítástechnikai szakon végzett. Utána a Sziládyban, 
majd a Bibóban tanított. Kázmér épületgépész mérnöki oklevelet szerzett 
Budapesten, majd közgazdász szakmérnöki végzettséggel egészítette ki 
tudását. Kecskeméten lakik. Elég nehéz időszak volt egy szobában élni.

- Miként fogadták az iskolában?

- Örültek, hogy lett valaki, aki a fizikát tanítja. A kísérletezések miatt so-
kan nem nagyon kedvelték. Bennem volt egy kis szorongás, hogy azokkal 
vagyok egy tantestületben, akik engem is tanítottak. Annyi gyerek soha 
nem járt Mélykúton iskolába, mint akkor. Négy osztályt indítottak. 

- Meddig tartott az aktív időszak?
-1995-ben mentem nyugdíjba. Végig matematikát, fizikát tanítottam. 

A fizikát kizárólag én tanítottam Mélykúton – nem nagyon szerették. Vé-
gül is nem bántam meg, hogy nem testnevelés szakos tanár lettem. Az 
ismeretek segítettek abban is, hogy a ház körül nagyon sok mindent meg 
tudtam csinálni. Saját magam készítettem el a fürdőszobánkat, a balatoni 
nyaralónkon is sokat dolgoztam. Kőműveskedtem, villanyt szereltem.

- Kázmér bácsi melyik tantárgyát kedvelte jobban?
- A fizikát a sok kísérlet miatt. Igyekeztem mindent bemutatni, s ez 

bizony sok időt elvett a hosszas előkészítés miatt. Közel 4300 tanulóm 
volt, ebben benne vannak a felnőttek is. Ugyanis a dolgozók iskolájában is 
tanítottam azok számára, akik valamilyen oknál fogva nem végezték el a 
nyolc általános iskolát gyerekkorukban. Késő este, munka után került sor a 
foglakozásra. Emiatt volt olyan napom, hogy tizenegy órát tanítottam. 

- Szakköri foglakozást is vezetett?
- Igen. Kb. húszan kezdtek, ebből a végére maradtak tizennégyen. 

Közülük öten lettek matematika-fizika szakos tanárok, négyen-öten mér-
nökökké váltak. Anyagilag nem volt értelme csinálni. Például a foglalkozás 
tervezetét több pénzért gépelték le, mint amit kaptam érte. Más. Otthon a 
permetezésre emiatt embert kellett fogadni. Kétszer annyit fizettem érte, 
mint amit kaptam a szakköri munkámért. 

- A „Mélykút községért díj”-on kívül kapott-e valamilyen kitüntetést?
- 1969-ben „Az oktatásügy kiváló dolgozója” elismerésben része-

sültem. 1977-ben „Kiváló úttörővezető” kitüntetést kaptam. 1986-ban 
jutalmaztak „Kiváló pedagógus” oklevéllel. 2006-ban Mélykút címeres 
aranygyűrűt kaptam az aranydiplomás pedagógusi címem mellé. 

- Az, hogy a felesége is tanított, inkább jó vagy rossz volt?
- Jó volt. Nyáron másfél- két hónap szabadságunk volt, amit általában 

a balatoni nyaralónkban töltöttünk. Egyébként a családja meg van fer-
tőzve pedagógiával. A bátyja kémia-biológia szakos tanár volt, a felesége 
tanítónő. A nővére tanítónő, a férje a tanítóképzőnek volt az igazgató-
helyettese. A húga pedagógus, a lánya szintén pedagógus. A családjában 
tizenhárom pedagógust lehet összeszámolni. Robi fiunk szintén tanít, 
felesége úgyszintén.

- Emlékezetes tanítványok, történetek?
- Nem jött az egyik gyerek napokig az iskolába. Nézzük meg, mi van 

vele! A Kálvária-temető mellett látom, hogy két alak megy be a kukori-
cásba. Gyanúsak voltak, be utánuk. Ott van egy nagy gödör, két gyerek 
kuporgott ott. Az egyik a hiányzó tanítványom. Hazakísértem, ahol kide-
rült, hogy már napok óta a szárkúpban aludt. Ugyanis postagalambokat 
tenyésztett, eladogatta őket, így tett szert némi zsebpénzre. Egyszer 
eladás előtt az anyja levágta a kiszemelt galambot. Ezen úgy elkesere-
dett, hogy „világgá ment”. Később ettől a gyerektől vettem galambokat 
és elkezdtem tenyészteni őket. Így 
lettem galambász. A gyerek pedig 
megjavult és aranyos gyerekké 
vált. Egyébként néha elgondolko-
dom, hogy érdemes volt-e olyan 
jól tanítani a mélykúti gyereke-
ket? Nagyon sokan vitték valamire 
(mérnök, orvos, tanár), de alig jött 
közülük valaki vissza Mélykútra. 

- Ragadjunk le egy kicsit a ga-
lambászatnál. 

- A gyerekkoromban már kap-
tam nagyapámtól galambokat, de 
nem értettem hozzájuk. Apám is 
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szerette őket, mindig volt néhány a háznál, de különösebben nem tö-
rődtünk velük. A fent említett gyerektől tanultam meg néhány dolgot, 
majd Bácsalmáson láttam gyönyörű galambokat az 1970-es évek 
elején. Elkezdtem tartani, szaporítani, kiállításokra jártam. Van néhány 
oklevelem is.

- Nyulakat is tartott.
- Nagyon szerette a család a húsát. Volt olyan év, hogy közel hatvanat 

vágtunk. 
- Bélyegeket is gyűjtött.
- Amikor az 1950-es évek végén megalakult Mélykúton a bélyeggyűjtő 

kör, akkor nem sokkal később beléptem a tagok közé. Horváth Lajos tanító 
úr csábított be a körbe. Mára a kezdeti hatvanas létszám nyolc-kilencre 
csökkent. A mai napig gyűjtöm a bélyegeket, az elmúlt fél évszázad alatt 
igen sok szép bélyeg került hozzám.

- Szőlészkedjünk egy kicsit!
- Édesapámnak volt szőlője a falu határában több helyen is. A bor 

mindig kihúzott bennünket a csávából, mivel azt bármikor jó pénzért el 
lehetett adni. Egy liter borért egy kilogramm birkahúst kaptunk. De nem 
csak szőlő termett ezeken a helyeken, hanem cseresznye, meggy, barack 
is. Olyan finom ízű gyümölcsökkel azóta sem találkoztam. A gyümölcsök 
miatt szerettem a szőlőben dolgozni, hiszen mindig volt valamilyen éppen 
érő közülük. A kukoricaföldön nem szerettem, mivel ott ilyen finomságok 
nem voltak. Később elkezdtük gyűjteni az új fajtákat, majd az Alkotmány 
tsz-ben történt telepítések során is szereztünk vesszőket. Jelenleg kb. 
ötven fajta szőlő van a kertemben. Nagyon szeretem a szőlőt. Megiszom 
a bort is, de igazából a szőlő a kedvencem. Egy humoros történet jut 
eszembe még édesapámmal kapcsolatban. Az egyik mélykúti kocsmáros 
eljött hozzánk bort vásárolni, de előre kijelentette, hogy neki Otello fajta 
szőlőből készült bor nem kell. Végigkóstolta a pincében az összes bort, 
nem tetszett egyik sem. Végül megkóstolta az utolsó hordó tartalmát, 
mely után így kiáltott: „Ez kell!” Ez volt az Otello. 

- Újabb hobbi: a fafaragás.
- Az általános iskolában kezdődött. Elküldött a tanítónk néhány 

tanulót a bognárhoz, ott hasogatták a diófát, cseresznyefát. Aztán 
kisorsolta, hogy kié legyen a diófa, kié a cseresznyefa. A diófa volt az 
igazi, az volt a jobbik. Nekem a cseresznyefa jutott. Év végén volt a kiál-
lítás, engem csak két diófás előzött meg. Utána egy időre abbamaradt. 
Egyszer elkezdtek dagadni az ujjaim - kb. 30 éves voltam - nehezen 
hajlottak, orvoshoz fordultam. Az orvos azt mondta, hogy mozgassam 
sokat az ujjaimat. Egy darabig mozgattam is, de roppant unalmas volt. 
Eszembe jutott, hogy megvan még a késem, akkor is mozog az ujjam, 
ha faragok, de legalább valami értelmeset csinálok. Készíttettem egy 
dobozt Drégely Mihály asztalossal. Megtanultam az apósomtól a búto-
rok politúrozását, s elkezdtem faragni ezt a dobozt. Diófa volt az alap-
anyag, s esténként faragtam tv nézés helyett. Megterveztem a mintát. 
Napi négy órát faragtam, s négy hónap alatt készültem el vele. Minden 
oldalra más minta került. Az ujjaim megjavultak.

- De a fával való foglalatosság a gyógyulás után sem maradt 
abba.

- Aztán más fákat faragtam: almafát, körtefát, hársfát. Ha éreztem, 
hogy nem jól működik a kezem, akkor mind többet faragtam, s ez 
minden esetben bevált gyógymódnak bizonyult. Ez az első pár év volt a 
dobozkorszak, mivel dobozokat faragtam. Aztán később más munkákba 
is fogtam. Legnagyobb munkám egy csónak elkészítése volt. A Bala-
tonnál segítettem a szomszédomnak a csónakja javításában. Közben 
kérdezgettem, hogy ez mi, az mi, minek mi a szerepe? Hazajöttem, 
szerszámokat kértem kölcsön, s alig több mint egy hét alatt elkészül-
tem vele. Utána levittük a Balatonra és 26 éven át prímán működött. A 
szomszédom alig hitte el, hogy én készítettem. Aztán csináltam később 
konyhaszekrényt, éjjeliszekrényt, ágyakat stb.

- De ehhez már nem volt elég a fafaragó kés.

- Valóban. Kovács Bandinál nagyon megtetszett az esztergálás, ott volt 
gyalugép, szalagfűrész, ide átjártam dolgozni. Telt-múlt az idő, készítet-
tem magamnak szalagfűrészt, gyalupadot, esztergát ügyes szakemberek 
segítségével és most már nem szorultam másokra. Ha rossz hangulatom 
volt, kimentem a műhelybe, dolgoztam és megjavult a hangulatom is, 
meg elkészült egy faragott szék, vagy egy esztergált ülőke.

- A nyersanyagbeszerzés könnyű volt?
- Ezzel volt a legnagyobb gondom. Volt olyan hely, ahol azért nem 

adták oda a diófát, mert „ha a tanárnak kell, akkor ez biztosan nagy ér-
ték, nem adjuk!” Emiatt a tűzifákat is kezdtem felfedezni és felhasználni. 
Mellékesen megcsináltam a parkettánkat is. Annyit soha nem kerestem, 
mint ezzel a munkával, ha kiszámítom, hogy mibe került volna mesterrel 
elkészíttetni. Próbáltam szerezni juharfát meg hársfát, de nem sikerült. 
Az akácfa is jó esztergálni, de azt nehéz megmunkálni. Volt szilvafánk a 
kertben, kivettem, nagyon jól lehetett esztergálni. A fenyő nem alkalmas 
a faragásra. 

- Valami figurát, szobrot soha nem faragott?
- Nem, oda más ész kell, elgondolni, hogy menjen a kés stb. Érzék kell 

hozzá, hogy meglássa az ember, mi jöhet ki egy fatörzsből, gyökérből.
- Felesége jól tűri a hobbiját?
- Hát a dobozkorszak az nehéz volt, rengeteg volt az apró fadarab, 

szilánk, s mivel a szobában dolgoztam a szőnyeg takarítása bizony meg-
viselte néha az idegeit.

Dr. Rauzs József: Mélykút Községért Díj című művéből
(Sajnálattal tudatjuk Mélykút lakóival, hogy Rapavi Kázmér Joákimné, 

szeretett Ica néni 2017. október 27-én, Mélykúton örök álomra hajtotta 
fejét. Kazi bácsinak ez úton is szeretnénk részvétünket kifejezni. A 
Szerkesztők)

Elhunytak:
 Rapavi Kázmér Joákimné Bóna Ilona Anna élt: 82 évet
 Holka Terézia    élt: 78 évet
 Grizák Mihály    élt: 68 évet
 Mikó László István   élt: 61 évet 
 Maczkó András    élt: 97 évet
 Sajtos János    élt: 80 évet
 Dudás Jánosné Illés Gabriella  élt: 89 évet

2017. októberi születések:
Sztánkó Lara  an.: Dér Hargita
Nagy Kristóf  an.: Bognár Zsanett
Dobos Áron  an.: Szalai Katalin
Szerencsés Máté László an.: Tumbász Erika
Gömöri Sára  an.: Török Nóra

Anyakönyvi események
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ÚJÉVI GYÓGYFÜRDŐZÉS A MAKÓI 
HAGYMATIKUMBAN!
Időpontja: 2018. január 5. (péntek)
Indulás: reggel 8 órakor a Csorba-háztól
Költség tagoknak kedvezményesen: 2500.- Ft 
(útiköltség, belépőjegy)
Étkezés: önellátó
Jelentkezéseket december 28-ig várjuk!

SZÍNHÁZI ELŐADÁS SZEKSZÁRDON!
Móricz Zsigmond: Nem élhetek muzsikaszó 
nélkül
Vígjáték kettő felvonásban, az ÚJ SZÍNHÁZ 
művészeinek előadása, a szekszárdi Babits 
Mihály Kulturális Központban.
Időpontja: 2018. február 5. (hétfő)
Indulás: 16 órakor (Csorba-háztól)
Költség tagoknak: 3600 Ft (belépőjegy)
Kívülállóknak: 4600 Ft (belépőjegy, útikölt-
ség)
Jelentkezéseket január 15-ig várjuk!
(Részvétel 50 főig lehetséges!)

SZOLGÁLTATÁSAINK
Ügyintézés • sorstársi és tapasztalati tanács-
adás • klubfoglalkozások • tájékoztató előadá-
sok • iskolai esélyórák tartása • egészségügyi 
szűrővizsgálatok • gyógytorna • gyógy-mas-
szírozás • gyógy-üdültetés • szobai kerékpár 
és gyógyászati segédeszközök kölcsönzése, 
beszerzése • rendezvények, kirándulások és 
kedvezményes szolgáltatások szervezése • 
kisebb lakossági pályázatok elkészítése • in-
gyenes internetes szolgáltatások.

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

EGYESÜLETI HÍREK
A Mozgáskorlátozottak 

Mélykúti Egyesületének tájékoztatója

II. KARÁCSONYI – FENYŐFA KUPA!
2017. december 16-17-én (szombat-va-

sárnap) labdarúgó kupa kerül megrendezésre 
a mélykúti sportcsarnokban.

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

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

A kapus kidobhatja a labdát a félpályán 
túlra. Kapusról van szöglet. A hazaadást a 
kapus kézzel nem foghatja meg. A játékidő 
2x12 perc. A cseréket folyamatosan el le-
het végezni. A torna teljes időtartama alatt 
csapatonként két igazolt játékos nevezhető, 

akik folyamatosan a pályán tartóz-
kodhatnak.

A megyei I. osztályban vagy 
az annál magasabb osz-

tályban szereplő és a 
külföldön játszó já-

tékosok számítanak igazoltnak.
Nevezési díj: 4000 Ft. Az előző évek ta-

pasztalatait figyelembe véve sok csapat ne-
vezése esetén két naposra tervezzük a tornát. 
Az egyik csoport küzdelmeit szombaton dél-
után bonyolítjuk le, a másik csoportot pedig 
vasárnap délelőtt. A csoportmérkőzések után 
bonyolítjuk le a helyosztókat. A sorsolás meg-
tekinthető csütörtökön (12.14.) a sportcsarnok 
hirdetőtábláján és a www.melykut.hu honla-
pon, a sport menüponton belül.

Nevezni csak és kizárólag 2017. december 
13. (szerda) 16°°óráig lehet Bényi Józsefnél 
a 06-70/3747-398-as és Hurton Zoltánnál a 
06-30/7374-185-ös telefonszámokon, vagy 
a Művelődési Házban személyesen, munka-
időben. Kérjük a nevezési határidő pontos 
betartását!

 Hurton Zoltán

A Jánoshalmi Járási Hivatal Foglalkoztatási 
Osztálya 2017. november 23-án délelőtt az Eu-
rópai Munkáltatói Napok keretében álláskereső 
ügyfeleinek tájékoztatót szervezett Jánoshal-
mán a Polgármesteri Hivatal dísztermében. 

A rendezvényen megjelenteket Mészáros 
Pongrác a Jánoshalmi Járási Hivatal Foglal-
koztatási Osztályának osztályvezetője, valamint 
Almási László a Bács-Kiskun Megyei Kormányhi-
vatal Foglalkoztatási Főosztályának főosztályve-
zető helyettese köszöntötte.

Kiss Éva a HUNENT Zrt. vezérigazgató he-
lyettese tájékoztatta a résztvevőket, hogy a 
kiemelt kormányzati beruházásnak köszönhe-
tően Mélykúton 2018. október végéig felépül 
egy víziszárnyas vágóhíd, egy feldolgozó üzem, 
hűtő és fagyasztóházzal és szennyvízteleppel. Az 
üzemben 450 munkahelyet tudnak kínálni majd 
a térség dolgozni akaró lakóinak.

Molnárné Balogh Erika termelésvezető 
beszélt az üzemben folyó munka kapcsán a 

legalapvetőbb tudnivalókról. Beszédében 
hangsúlyozta, hogy Kiskunhalason a képzés 
gyakorlati helyszínén mindenkit meg tud-
nak tanítani a feldolgozás során szükséges 
alapfogásokra. Véleménye szerint a képzés 
gyakorlati ideje alatt minden tudnivaló és 
készség elsajátítható lesz.  

A munkáltató tájékoztatóját követően a 
Bács-Szakma Nonprofit Kft. képviseletében 
Rigó Kinga ismertette a tervezett képzési 
lehetőségeket.  

A tájékoztatón megjelent közel 140 álláske-
reső teljes körű felvilágosítást kapott a jelenleg 
tervezés és szervezés alatt álló Húskészítmény 
gyártó és Húsipari termékgyártó képzésekkel 
kapcsolatban. 

A munkáltatói igényre épülő képzések három 
és hét hónap időtartamban kerülnek megszerve-
zésre. A képzések ideje alatt közfoglalkoztatási 
bér, vagy kereset pótló juttatás jár a részt vevő 
álláskereső ügyfeleknek attól függően, hogy 
melyik képzésre jelentkeznek. 

A tájékoztatón minden részt vevő érdeklődő-
nek lehetősége volt jelentkezési lapot kitölteni a 
Jánoshalmi Járási Hivatal szervezésében induló 
képzésekre. A jelentkezés jelenleg is folyamatos 
és minden érdeklődőt várnak a Jánoshalmi Járá-
si Hivatal Foglalkoztatási Osztályának dolgozói, 
akik teljes körű felvilágosítást adnak a képzések 
iránt érdeklődő ügyfelek részére. 

BKMKH Jánoshalmi Járási Hivatala

Tájékoztató munkalehetőségről és 
képzésekről a Jánoshalmi Járásban
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November 23-26 –ig a már 
sokadik alkalommal megren-
dezett, nagysikerű Galamb és 
Díszmadár Kiállítás volt a Mű-
velődési Házban. 

12 település 34 tenyésztő 
39 fajta 450 galambja és 15 
fajta díszmadara volt látható, 
a kiállításon most is nagyon 
sok kiváló és kitűnő minősítést 
elért kisállatot láthattak az 
érdeklődők. 

Sok ősi magyar galambfaj-
tát bemutattak a tenyésztők, 
Magyar fodros, Magyar páva, 
Magyar csibe, Magyar óriás, 
Tyúk tarka, ezen egyedek szá-
ma a 100-at meghaladta! A 

kiállítás keretében rengeteg 
elismerő oklevél és díj került 
kiosztásra. Köszönet a Mély-
kúti Galamb-, Díszmadár-, 
Kisállattenyésztő és Termé-
szetvédő Egyesület tagjainak 
ezért a színvonalas kiállításért 
és a sokéves kitartó mun-
káért.

Külön köszönet Sziráczki 
Szilveszternek és családjának, 
aki motorja a minden évben 
megtartott kiállításnak.

Sok sikert és kitartást kí-
vánok az egyesület tagjainak 
munkájukhoz!

Kovács Tamás
polgármester

A Galamb- és Díszmadár Kiállításról

rendezvénysorozatunkra a 
Szent Joachim – templomban tartandó 

műsorokra és az utána következő 
gyertyagyújtásokra a központi parkba. 

Adventi gyertyagyújtások időpontjai és rendezői: 
2017. december 10. 17:00 óra 

Szent Tamás Katolikus Általános Iskola 
hangversenye 

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

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

Szeretettel meghívjuk 

városunk minden lakosát 

Advent Fényei


