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„Több évtizedes peda-
gógusi munkásságáért, 
valamint a népdalkultúra 
megőrzése, ápolása és to-
vábbadása területén vég-
zett népzenei munkájáért.”

ÖNÉLETRAJZ
1931. október 9-én szü-

lettem Tataházán. Édes-
apám, Kurucz Márton gép- 
és autószerelő szakmával 
rendelkezett. Édesanyám, 
Mészáros Ilona az ottani 
kántortanító lánya volt.

Az elemi iskolát Tata-
házán végeztem. A 4 polgárit és az első leánylíceumot Baján, a 
Miasszonyunkról elnevezett zárdában, majd tovább szintén ott, 
az állami Pedagógiai Gimnáziumban végeztem. Itt érettségiztem. 
Egy év gyakorlatra a mélykúti általános iskolába kerültem. 1952-
ben képesítő vizsgát tettem Baján. Utána Mélykútra neveztek ki 
tanítónőnek.

1955-ben házasságot kötöttem Balogh Ignác, magyar-történe-
lem szakos tanárral. Két fiúgyermekünk született. A férjem 1967-
ben hirtelen meghalt. Utána egyedül, édesanyám segítségével 
neveltem két gyermekem.

1975-től a községi Népdalkört vezettem. Egy év múlva a Le-
nin, majd a Búzakalász tsz vállalta a fenntartó szerv szerepét. A 
mélykúti hiteles, tiszta népdalokat gyűjtöttem össze, amiben nagy 
segítségem volt Tamás fiam. Ezek a dalok a Magyar Tudományos 
Akadémián vannak, amit Olsvai Imre népzenekutató vitt fel. 20 év 
alatt sok járási, megyei és országos találkozón vettünk részt, igen 
szép elismeréssel. Az utolsó 12 évben állandóan „országos arany” 
minősítést kaptunk. Mi képviseltük a déli rész népzenéjét.

Kétszer kaptam népzenei munkámért miniszteri kitüntetést. 
Egyszer kiváló társadalmi munkáért. Nyugdíjba vonulásomkor 
megadták a Pedagógus Szolgálati Emlékérmet. Mint nyugdíjas 
pedagógus itt élek Mélykúton. A munkámat nem hagytam abba, 
mert az unokáimat örömmel tanítom itthon. 

Mélykút, 2000. április 25.
BALOGH IGNÁC
1930. október 12-én született Mélykúton. Földműves kispa-

raszti család gyermeke volt, ahol a szülők a földművelés mellett 
kubikolással is foglalkoztak.

Elemi iskoláit Mélykúton, a polgári iskolát Jánoshalmán, a líce-
umot Kalocsán végezte, ahol érettségizett. Általános iskolai tanári 
képesítést Szegeden, a Juhász Gyula pedagógiai főiskolán kapta 
meg magyar-történelem szakképesítéssel. A mélykúti általános 
iskolában tanított magyar-történelmet 1951-től 1967-ig, korai 
haláláig.

A mélykúti futballcsapatban aktívan játszott centerhalf játékot. 
1951-től tagja volt a még létező „nagy csapat”-nak, de bőven 
kivette részét a későbbi években a csapat életbentartásáért vívott 
küzdelemből is. Így több éven keresztül azzal is törődnie kellett, 
hogy a játékosok munkalehetőséghez jussanak, edzésre is járhas-
sanak. Több éven a tataházi futballcsapat játékos-edzője volt. 

Felesége Kurucz Sarolta tanítónő. Házasságából két fiúgyermek 
született.  Elismert, példásan szigorú, szociálisan érzékeny peda-
gógus volt. Ballagásra nemegyszer a saját ruháját adta át az arra 

rászoruló diákjainak. Rejtett betegsége végül is legyőzte fizikai 
ellenálló erejét. Halála nagy megrendülést okozott családja, tanu-
lói, barátai, futballista társai körében. Utolsó útjára sokan kísérték 
el 1967. január 7-én a mélykúti alsótemetőbe. (Drégely Ferenc 
gyűjteményéből.)

VISSZAEMLÉKEZÉS
Miután a fenti szűkszavú önéletrajz nem elégít ki, ezért Sárika 

néni egyik fiával, Gáborral beszélgetve kívánom az ismereteimet 
bővíteni.

– Néhány adat az őseiről. Édesanyja Mészáros Ilona, aki anyai 
ágon nemesi család leszármazottja. Ugyanis nagyanyja Czirják 
Margit, aki görög-katolikus püspök, állatorvos, lovassági tábornok 
ősökkel dicsekedhetett (de nem dicsekedett). Nagyapja Mészáros 
Sándor tataházi kántor-tanító. Most pedig nézzük az apai ágat! 
Édesapja Kurucz Márton géplakatos. Érdekes, hogy grófi, bárói iva-
dékot vesz feleségül egy géplakatos. Ez abban az időben senkinek 
sem tetszett. 

– A szegénység miatt?
– Nem. Kurucz Márton Tataháza leggazdagabb embere volt. 

Horthy Miklóssal is barátságban állt. A kormányzó soha nem érzé-
keltette, hogy egy kétkezi munkással került kapcsolatba. 

– Ön már a szocializmusban születvén erre a korra nem emlé-
kezhet.

– Amikor gyerekek voltunk Tamás testvéremmel együtt, akkor a 
Mészáros nagymama nekünk nem Benedek Elek meséket olvasott, 
hanem arról mesélt, hogy miként éltek a családban régen. Mi volt, 
amikor jöttek Horthyék. Vagy milyen grófi, bárói összejövetelek, 
bálak voltak. Hogyan viselkedtek az akkori főurak. Ez mélyen 
belénk égett. Mi mindig egy más világban éltünk. Van, akinek ez 
tetszik, van, akinek nem. 

– Milyen tanuló volt Sárika néni?
– Alig volt négyese, az is leginkább testnevelésből. Mindenben 

zseni volt. Apu már nem volt ennyire jó tanuló, de magyarból a 
legjobb volt a főiskolán. Emiatt Lőrincze Lajos hívta Pestre tanár-
segédnek, sőt egyidejűleg a Fradihoz is hívták focizni. A föld miatt 
maradt Mélykúton.

– Tataháza után hol tanult tovább Sárika néni?
– Baján az apácáknál tanult valameddig, majd ott végezte el a 

tanítóképzőt. 
– Az nyomott hagyott, hogy a nagyapja kántor-tanító volt?
– Az Úr nélkül egy lépést sem tett. Nagyon vallásos érzületű, 

gondolkodású ember volt. Ebben a szellemben nevelt bennünket is. 
Rendszeresen járt templomba, amikor más pedagógus rajta kívül 
nem mert. Illetve a Crnkovics-házaspár igen, de ők Bácsalmáson, 
illetve Jánoshalmán látogattak misét. A mélykúti AVH főnöke az 
egyik ma is közismert, elismert tanár volt, és több besúgó volt 

Mélykút Községért Díj 2004 – BALOGH IGNÁCNÉ tanító
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a pedagógusi karban, akik rendszeresen jelentettek anyámról, 
apámról. Ha valami említésre méltó elhangzott, azt három perc 
múlva már tudta az illetékes főnök. Az iskolaigazgató volt a leg-
nagyobb III/III-as. És mindezt tudta anyám, de nem változtatott 
vallásos meggyőződésén, magatartásán. Más kérdés, hogy emiatt 
a pedagógusi karban az övé volt mindig a legalacsonyabb fizetés.

– A tanítóképző elvégzése után mindjárt Mélykútra került?
– Igen, mivel itt volt állás. Egy ideig albérletben lakott. Az AVH 

mindent elkövetett, hogy anyámat kirúgják a mélykúti iskolából. Az 
akkori igazgató, Gusztonyi Károly védte meg. Abban a rendszerben 
(Rákosi-rendszer) olyan volt a beosztottaival szemben, mint egy 
apa a gyerekeivel. Emiatt majdnem őt is eltávolították az iskolából. 
Anyám soha nem félt. 

– Pedig a Rákosi-rendszerben félhetett volna…
– 18 éves volt, amikor az AVH-sok mindenüket elvették. Apját 

agyonverték, anyját Kalocsán két évre becsukták a börtönbe. Apá-
mat pedig 1957-ben verték meg úgy, hogy 1967-ben belehalt. 
(Hivatalosan ugyan „rejtett betegség”-ben halt meg.) Tudja mit je-
lentett egyedül maradni, felnevelni két gyereket? Aki nem élt abban 
a korban, az nem tudja elképzelni, hogy mi volt akkoriban. Minden 
kocsmáros, kultúrházigazgató III/III-as volt, akiknek rendszeresen 
kellett hangulatjelentést írni (fiatalabbak kedvéért: írásos formájú 
besúgást, beárulást). Ha nem írtak volna, másnap röpültek volna az 
állásukból. Így működött a rendszer. 

– Ki vigyázott magukra, amikor Sárika néni tanított?
– A nagymama. Nagyrészt ő nevelt bennünket. Ő volt egy sze-

mélyben az apa, az anya, a nagymama, a nagypapa. Keményen 
nevelt, de nem vált kárunkra. Katonatiszt típusú ember volt, nem 
is nagyon szerettek hozzánk járni a pajtásaink. Anyám délelőtt-
délután tanított (reggel nyolctól délután hatig), sőt akkoriban még 
szombaton is volt tanítás. A kötelező órákon felül még ott volt a 
népdalkör. 

– Sárika néni maradandó nyomott hagyott e téren maga után.
– A népzenében profi volt. A legjobb volt a népdalköre, ennek 

ellenére mindig csak az ezüstérmet kapták. Nem tetszett az elv-
társaknak a származása. Kérdezte Kancsár Sanyi bácsitól, hogy mi 
legyen? Ne törődj vele, ti vagytok a legjobbak! Egyébként hogy a 
szocializmusban az elvtársak között is lehetett embernek maradni, 
azt Gulyás Matyi bácsi esete példázza. A legjobb szomszédunk volt. 
Párttitkár volt, és a mamával, a grófi ivadékkal a legjobb viszonyt 
ápolták.

– Soha nem volt egy kis rendszerellenesség a családban? Már 
csak dacból is.

– Nagypapáról ránk maradt a Siemens rádió. A Kádár-rend-
szerben sokáig hivatalosan csak vezetékes néprádióhoz lehetett 
hozzájutni, amin kizárólag a Kossuth-rádiót lehetett hallgatni. Mi 
a saját rádiónkkal tudtuk Szabad Európát hallgatni (fiatalabbak 
kedvéért: Németországból magyar nyelven sugárzott adás, ami a 

szocializmus ideológiai aláaknázást célozta), bár mi elsősorban a 
könnyűzenei adásokra voltunk vevők. 

– Úgy tudom, hogy Tamással együtt komoly népdalgyűjtő mun-
kát végzett Sárika néni és az anyag Budapestre került.

– Húsz éven keresztül dolgoztak együtt, gyűjtötték az anyagot. 
Tamás ebben ma is profi, hiszen ez a szakmája. Én ebben nem 
vettem részt, ezért erről nem is tudok mit mondani. Persze a zenét 
bizonyos szinten nekem is művelnem kellett. Beregi Vendel bácsi 
zenekarában voltam tag, tudok zongorázni, mindenféle fúvós 
hangszeren játszani. Vendel bácsi az ország legjobb zenetanára 
volt. Aki nem ezt mondja, az hazudik. Később eltávolodtam ettől és 
a progresszív jazz-rock világában mélyültem el. 

– Sárika nénit nem érdekelte a könnyűzene?
– Meghallgatta, mert tudta, hogy kik a profik. Itthon kénytelen 

volt ilyen zenét hallgatni, mivel mi állandóan ezt hallgattuk a 
rádión, illetve a magnón. Utóbbit vele kölcsönöztettük ki az isko-
lából. 

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

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

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

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

– Két és fél éve alakult meg a csoportunk, községi jelleggel. 
Néhány hónap múlva már országos minősítésen jelentünk meg, és 
ezüst fokozatot értünk el. Egy esztendő elteltével vett át bennün-
ket a tsz. A fellépésekhez új ruhákat kaptunk, a korábbinál többet 
utazhatunk a közös gazdaság autóbuszával, többet tanulhatunk 
másoktól, s mi is gyakrabban mutatjuk be, hogy mit tudunk. Rend-
szeresen műsort adunk a helyi ünnepségeken, tavaly – a község 

Elhunytak:
Ábrahám András   élt: 75 évet
Eszter József    élt: 86 évet
Vörös Attila    élt: 55 évet
Bencsik Ferenc    élt: 61 évet
Horváth Lászlóné Tátrai Judit Anna élt: 71 évet
Szirácki István    élt: 59 évet
Dusnoki István    élt: 71 évet
Dora Ferenc    élt: 76 évet

Anyakönyvi események
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életében először – népdaltalálkozón láthattuk vendégül a kisszál-
lásiakat, nyárlőrincieket, és a bácsbokodiakat. Aztán minket hívtak 
meg Lakitelekre, s az idén Kecskeméten, a vasútkerti majálison, 
majd Püspökladányban is szerepeltünk, ahonnan az országos 
népdal-nívódíjat és a Hajdú-Bihar Megyei Tanács különdíját hoztuk 
haza.

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

műsort rövidesen viszontlátjuk a képernyőn. Az összeállításban a 
mélykúti Lenin Tsz kórustagjai is szerepelnek. Ez alkalommal nem 
énekelnek, hanem századeleji öltözékben vásározást elevenítenek 
meg. A játék elemei a saját gyűjtésű népi emlékekből valók. (Petőfi 
Népe 1977. július 22. Halász Ferenc írása) 1977. augusztus 20. 
alkalmából Kecskeméten, a Megyei Művelődési Központban dr. 
Gajdócsi István, a Bács-Kiskun megyei tanács elnöke kitüntetése-
ket adott át. A kulturális miniszter által adományozott Szocialista 
Kultúráért kitüntetést kapott Balogh Ignácné, a mélykúti általános 
iskola népdalkörvezető tanítója. 

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

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

– Legfontosabb feladatunk a helyi népdalanyag gyűjtése, ápo-
lása és természetesen, megfelelő színvonalú előadása – kezdi a 
csoport munkájának bemutatását Baloghné, aki „civilben” a Mély-
kúti Általános Iskola pedagógusa.

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

Részlet Dr. Rauzs József Mélykút Községért Díj 
című művéből

FOGYATÉKKAL ÉLŐK KLUBJA
Szeretettel hívjuk a kerekesszékes, mope-
des, segédeszközt használó tagtársainkat 
a következő klubfoglalkozásra. 
Időpont: 2018. december 15. (szombat) 
10 órakor 
Helyszín: Fenyő Miksa Könyvtár
A foglalkozást Börcsökné Kiss Erzsébet és 
Borsódi Mihályné vezeti.
IFJÚSÁGI CSOPORT TALÁLKOZÓJA
Szeretettel hívjuk egyesületünk Ifjúsági 
csoportjának tagjait, illetve a 35 év alatti 
súlyosan mozgássérült tagtársainkat a 
következő csoportfoglalkozásra.
Időpontja: 2018. december 15. (szombat) 
10 órakor Helyszín: Fenyő Miksa Könyvtár
A foglalkozást Király Anita vezeti.
ÚJÉVI GYÓGYFÜRDŐZÉS A
HAGYMATIKUMBAN!
Időpontja: 2019. január 9. (szerda)
Indulás: 9 órakor a Csorba-háztól
Költség tagoknak: 2500 Ft
Kívülállóknak: 3500 Ft
Jelentkezési határidő január 4.

CSOPORTOS GYÓGYÜDÜLÉS 
HAJDÚSZOBOSZLÓN!
Helyszín: Hőforrás Gyógyhotel
Időpontja: 2019. február 24. – március 
3-ig. (8 nap 7 éjszaka, félpanziós ellá-
tással) 
Költség, tagok részére: 52.500 Ft + Ide-
genforgalmi adó + útiköltség.
Lemondási feltételekről a jelentkezéskor 
adunk írásos tájékoztatót.
Jelentkezéseket 2019. január 16-ig várjuk 
a teljes összeg befizetésével.
Őszi gyógyüdülés időpontja: 2019. no-
vember 10-17-ig.

TAGDÍJAK
Ezúton is szeretnénk megköszönni tagtár-
sainknak, hogy rendszeres tagdíjfizetéssel 
is kifejezik egyesületünkhöz való tarto-
zásukat. A Küldöttközgyűlés által 2019. 
évre megállapított tagdíj összege 1600 
Ft, melyet irodánkban személyesen, vidéki 
tagjaink pedig a következő levélben meg-
küldött postai csekken tudják befizetni.

SZOLGÁLTATÁSAINK
Ügyintézés • sorstársi és tapasztalati 
tanácsadás • klubfoglalkozások • tájé-
koztató előadások • iskolai esélyórák 
tartása • egészségügyi szűrővizsgálatok 
• gyógytorna • gyógy-üdültetés • szobai 
kerékpár és gyógyászati segédeszközök 
kölcsönzése, beszerzése • rendezvények, 
kirándulások és kedvezményes szolgál-
tatások szervezése • kisebb lakossági 
pályázatok elkészítése • ingyenes inter-
netes szolgáltatások.

ELÉRHETŐSÉGEINK
6449 Mélykút, Petőfi tér 17.
Ügyfélfogadás: munkanapokon 8-12 és 
szerdán 14–17 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

Pillanatképek a felújított I. világháborús hadisírok 
átadó ünnepségéről (2018.11.10).
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Mélykút Város Önkormányzat pályázatok felhasználásával is 
szebbé és élhetőbbé szeretné tenni kicsiny városunkat. E cikkso-
rozatban be szeretnénk mutatni önöknek, hogyan használtuk ki 
lehetőségeinket. Sok pályázat már befejeződött és sok még folya-
matban van. A lezárultakról írnánk önöknek pár mondatot.

Adósságkonszolidáció
2015-ben az Adósságkonszolidációban nem részesült önkor-

mányzatok fejlesztési célú támogatásáról döntött a Belügyminisz-
térium. Éltünk a lehetősséggel, ugyanis eme támogatás segítségé-
vel valósult meg a több út és épület felújítása is. Ezek közé tartozik 
a Bercsényi, a Táncsics, a Vezér, az Új, a Vörösmarty, a Sallai, a 
Rákóczi, a Lénárd, a Nagy, a Kölcsey, a Kinizsi, a Dózsa, a Dankó, a 
Damjanich, az Árpád utca és a Tavasz utca 56-78 közötti szakasza, 
melyek felújítása zúzott kő útalap építésével valósultak meg.

A Galamb utca szilárd burkolattal nem rendelkező része aszfalt-
burkolatot kapott, valamint a Május 1, a Nyár (Felszabadulás) utca, 
Kandó Kálmán utca egy részének aszfaltburkolat felújítása történt 
meg. A Petőfi tér észak-keleti része felújításra került, a Petőfi tér 
és a Galamb utcában új parkolókat építettünk, valamint a Galamb 
utcában járdaszakaszokat újítottunk fel.

Az orvosi rendelők északi falának szigetelését és az Alkotóház 
felújítását is ebből oldottuk meg. Vásárlásra került még egy beton-
elem -gyártó gép is. Ennek segítségével újultak meg a parkon át-
vezető sétautak. Nyílászáró csere történt a Gamesz és a Városháza 
épületén. A Tópart csapadékvíz-elvezető rendszerének felújítása is 
megtörtént. A Tóparton jellemző belvizes időszakban megjelenő 
talajvíz és csapadékvíz elvezetése a jövőben - reményeink szerint 
– megfelelően fog működni. Az I. számú óvoda is megújult a saját 
költségvetés terhére, önerőből. Az épület alá lett szigetelve, így 
ezzel az épület eddigi felvizesedését megszüntettük, és az utólagos 
falszigeteléssel a fűtési költségek csökkenthetők lettek. 

Kovács Tamás
polgármester

Épülünk, szépülünk

Tájékoztató a fenyőfagyűjtés 
rendjéről

Az FBH-NP Nonprofit KFT ezúton kívánja tájékoztatni a 
Tisztelt Lakosságot, hogy 2019. január és február hónapban 2 
alkalmas díjmentes fenyőfa begyűjtést szervez.

A fenyőfákat az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek 
kihelyezni a gyűjtési napon reggel 7 óráig és az elszállítás 
időpontjáig az ingatlan előtt kint hagyni, oly módon, hogy azt a 
begyűjtést végző gépjármű meg tudja közelíteni és kézi erővel 
mozgatható legyen.

Fenyőfabegyűjtés időpontjai:

Település Időpont

Mélykút 2019. január 10.
2019. február 7.
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Az elmúlt hónapok a Gondozási Központban sem teltek 
eseménytelenül. Többek közt verset írtunk, megemlékeztünk 
halottainkról, és Márton napot tartottunk.

Az Integrált Jogvédelmi Szolgálat (IJSZ) „Tudom, hogy 
van jogom 2018! Otthonban Családban” címmel pályázatot 
hirdetett a szociális bentlakásos intézményekben élők és az 
alapszolgáltatásban részesülők részére országos szinten. A 
pályázatra verseket, prózákat, festményeket, rajzokat, fotókat 
vártak. Erre a pályázatra neveztünk be az idősek otthonának 
csoportfoglalkozáson résztvevő ellátottjaival. Nagy örömünkre, 

vers kategóriába I. helyezettek lettünk – A díjak ünnepélyes 
átadása – a pályaművek zsűrizését követően - 2018. december 
3-án 12:00 órakor került sor a Magyar Tudományos Akadémia 
Nagytermében, melyet követően a díjazott pályaművekből ké-
szült kiállítás is megtekinthetővé vált.

Nagyné Kauz Mária foglalkoztatás szervező sokat dolgo-
zott azon, hogy időseink által megszülethessen ez a vers. A 
foglalkozásokon irodalom és nyelvtan órákba csöppenhettünk. 
Marika elmondása alapján így született az Otthonban az élet 
értelme című vers: 

„Ahhoz, hogy készítsünk egy szép verset, sok költeménnyel 
ismerkedtünk meg, hogy tudjuk „mi fán terem a vers” írása. 
Többek között például Kárpáti Éva: Az élet alkonyán…, Kerék 
Rózsa: Száguldó idő című verseket olvasgattuk, elemeztük. 
Érdeklődtünk, melyek azok a gondolatok, amik foglalkoztatták 
időskorú íróinkat, és azok milyen versformában íródtak. Több 
gyerekverssel is megismerkedtünk, hiszen verset minden élet-
korban lehet írni. A megismert költemények sok ötletet adtak. 
Megbeszéltük, hogy mi is megpróbálkozunk egy közös versírás-
sal. Először természeti jelenségekről, aztán meg az életünkről 
szedtük össze a gondolatainkat a pályázatra. Sok költeményt 
elemezgettünk, gondolatokat, szavakat, rímeket gyűjtöttünk, 
szótagokat számoltunk. Így jutottunk el a „mi” versünkhöz!”

Otthonban az élet értelme...
Az élet értelme a reggeli felkelés,
egy kedves nővérrel egy alapos fürdőzés.
Az élet értelme egy kiadós reggeli,
kényelmesen asztal mellett elfogyasztani.
Az élet értelme a reggeli torna is,
az ízületeknek ez soha nem korai.
Az élet értelme a csoportfoglalkozás,
itt mindig nagyon fontos a jó válaszadás.
Az élet értelme: játék és beszélgetés,
agyfrissítésnek ezekből sohasem elég!
Az élet értelme a finom, meleg ebéd,
ami a gyomrunknak is bőségesen elég.
Az élet értelme délután a pihenés,
meleg, puha ágyban szunyókáló ejtőzés.
Az élet értelme kinn a szabadban lenni,
friss, oxigéndús levegőt belélegezni.
Az élet értelme a vacsorát megenni,
nem jó korgó gyomorral este lefeküdni.
Az élet értelme az estéli tévézés,
egy szép műsor megnézése mindig jó érzés.
Az élet értelme hálaimát mondani,
a nap végét hálás, szép szavakkal lezárni.
Az élet értelme a sok kis apró dolog,
ettől lesz az ember elégedett és boldog.
Az életünk értelme egy idősotthonban:
emberhez méltó élet az idősebb korban!
Ahol jogunk van a saját érzéseinkhez,
Ahol jogunk van a saját igényeinkhez.

Gondozási Központ, 
foglalkoztatottak csoport

November 1-jén megemlékeztünk halottainkról egy kis 
műsor keretében, és gyertyát gyújtottunk elhunyt szeretteink 
emlékére.

Betekintés a Gondozási Központ mindennapjaiba
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A „Közfoglalkoztatásból a versenyszférába” segítő központi 
munkaerőpiaci program keretében nyújtott elhelyezkedési juttatás 
igényléséhez a közfoglalkoztatottak elhelyezkedési juttatásáról

Elhelyezkedési juttatás illeti meg kérelmére azt:
a) akinek a legalább egy hónapja fennálló közfoglalkoztatási 

jogviszonya a kérelem benyújtását megelőző 30 napon belül 
azért szűnt meg, mert a versenyszférában határozatlan idejű vagy 
legalább egy évre szóló határozott idejű legalább napi hatórás 
munkaviszonyt létesített, és

b) aki a kérelem benyújtását megelőző két éven belül legalább 
180 napig közfoglalkoztatási jogviszonyban állt.

Az elhelyezkedési juttatás összege megegyezik a foglalkozta-
tást helyettesítő támogatás összegének kétszeresével (45.600 Ft/
hó), a közfoglalkoztatási jogviszony megszűnését követő naptól 
addig az időpontig tartó időtartamra számított összegével, amed-
dig a közfoglalkoztatási jogviszony - munkaviszony létesítése 
hiányában - fennállt volna.

Az elhelyezkedési juttatás iránti kérelmet a közfoglalkoztatási 
jogviszony megszűnésétől számított 30 napon belül kell benyújtani 
a lakóhely/tartózkodási hely szerint illetékes járási hivatalhoz.

 TÁJÉKOZTATÓ MUNKÁLTATÓI SZÁMÁRA 
A „Közfoglalkoztatásból versenyszférába” segítő központi 

munkaerőpiaci program keretében nyújtott szakmai segítő bér-
költség támogatás igényléséhez

Azon munkáltató, aki közfoglalkoztatásból kilépő, elhelyezkedési 
juttatásban részesülő/jogosult személyt alkalmaz és a munkahelyi 
beilleszkedése elősegítése érdekében az alkalmazottai köréből 
szakmai segítőt jelöl ki, bérköltség támogatásban részesülhet.

A szakmai segítő feladata a korábban közfoglalkoztatott sze-
mély munkahelyi beilleszkedésének, szakmai munkájának, fejlő-
désének segítése. 

A munkaadó részére bérköltség támogatásként – a szakmai 
segítő támogatása érdekében – havi 50.000 Ft és annak tényle-
gesen megfizetésre kerülő szociális hozzájárulási adója együttes 
összegének 100 %-a kerül megtérítésre, maximum 3 hónap idő-
tartamig. 

A szakmai segítő(k) alkalmazására megállapított támogatás 
akkor számolható el, ha a szakmai segítő megfelel az alábbi kri-
tériumoknak:

- a támogatott munkáltatónál legalább egy éve, és legalább a 
támogatás időtartamáig fennálló munkaviszonyban áll;

- a szakmailag kapcsolódó területen olyan szakképzettséggel 
rendelkezik, amely alkalmas arra, hogy a korábban közfoglalkozta-
tott személy betanítását elősegítse.

 
Részletesebb felvilágosításért kérjük, forduljon a járási 

hivatal munkatársaihoz!

A Járási Hivatal tájékoztatója ügylefei és a munkáltatók számára

2018. november 8-án Mártonnapi vetélkedővel, és liba-
zsíros - lilahagymás kenyérrel, sült tökkel emlékeztünk meg 
Márton napjáról.

Vendégeink az idősek klub ellátottai, akik izgatottan várták 
az ötletes feladatokat.

Volt kukoricamorzsolás, liba terelés, libatömés, liba kirakó. 
Beszélgettünk Márton-legendájáról, Szent-Márton püspök élet-
történetéről, a nevéhez fűződő népszokásokról, hiedelmekről.

A feladatokat Nagyné Kauz Mária foglalkoztatás szervezőnk 
állította össze, és készítette elő a versenyre. Az összejövetel 
több célt is szolgált:

• A mindennapokba egy kis plusz örömet, izgalmat, élményt 
vittünk időseink számára. Ilyenkor időseink elfelejtik a betegsé-
geiket, bánatukat, és egy kicsit visszatérnek gyermeknek lenni, 
önfeledten játszani.

• A bentlakók és a klubos ellátottaink között a jó kapcsolat 
ápolása is fontos.

• Nem utolsó sorban ez a vidám délelőtt az ellátottak, és a 
dolgozók csapatépítésére is szolgált. 

November 16-án a Gondozási Központban Kovács Tamás 
polgármester úr köszöntötte a dolgozókat a szociális munká-
sok napja alkalmából. Az ellátottak nevében Hunyadi Mátyás 
mondott szívhez szóló verset, ezzel megköszönve a dolgozók 
munkáját. Ebből a pár képkockából is kitűnik, hogy mennyire 
fontos az idősek számára a településen működő szociális szol-
gáltatás. Szívesen vesznek rész ellátottaink a foglalkozásokon 
akár az idősek otthonában, akár a klubban. Számos programot 
szervezünk számukra, amelyben jól érzik magukat, készülnek, 
várják az aktuális rendezvényeket. A változatosságra is tö-
rekszünk, figyelemmel kísérve ellátottaink igényeit, fizikai és 
mentális állapotukat, és nem utolsó sorban prevenciós céllal 
igyekszünk úgy cselekedni, hogy az idősek elmagányosodása, 
kapcsolati rendszerük beszűkülése ne következzen be.

Gyömbér Norberté
intézményvezető
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Az utóbbi években egyre gyakoribb, hogy – elkerülve az akciós 
napokkal együtt járó vásárlói tömeget – interneten keresztül vá-
sárolnak az fogyasztók. Különösen számukra lehetnek fontosak 
a fogyasztóvédelmi szakemberek által megfogalmazott alábbi jó 
tanácsok.
• Csak jól azonosítható webáruházból rendeljen! A karácsony előtti 
időszakban megszaporodnak azok a honlapok, amelyek jellemzően 
egyszerű felépítésűek, „bombasztikus” ajánlatokkal kecsegtetnek, 
ám valódi teljesítés helyett átverik a vásárlókat, akiktől csak a pénzt 
szeretnék beszedni.
• Online vásárlás esetén legkésőbb annak kézhezvételétől számított 
14 napon belül indokolás nélkül elállhatunk a vételtől. Elállás esetén 
a megvásárolt termék visszajuttatásának költsége a jogszabály 
alapján a fogyasztót terheli.
• Amennyiben magánszemély magánszemélytől vásárol, a fogyasz-
tóvédelmi rendelkezések nem érvényesek, így például az elállás vagy 
a szavatossági jogok sem.
• Az irreálisan alacsony áron hirdetett terméket a kereskedőnek 
nem kötelessége odaadni. Az irreálisan olcsó ár feltüntetése téves 
rögzítésnek minősül, esetleg rendszerhiba következménye is lehet, 
ami árfeltüntetési hiba. A fogyasztó kérheti, de jogszabályra hivat-
kozva nem követelheti, hogy a hibásan feltüntetett áron kapja meg 
a terméket.
• Amennyiben a webáruház fizetésként csak az előre utalás lehető-
ségét biztosítja, érdemes alaposan utánajárni, kitől vásárol, illetve 
kinek a részére utalná a kifizetésre kerülő összeget. Egy oldal meg-
bízhatóságával kapcsolatban különböző fórumokon is tájékozódhat. 
Amennyiben nem tudja egyértelműen beazonosítani az eladót, illetve 
mások kedvezőtlen tapasztalatokat fogalmaztak meg, érdemes 
megfontolni a vásárlást.
• Nem magyarországi székhellyel rendelkező webáruházzal szemben 
felmerülő jogvita esetén (pl. hibás teljesítés, elállás érvényesítése), 
amennyiben a vállalkozás székhelye az EU valamely tagállamában, 
Norvégiában vagy Izlandon található, segítség kérhető az Európai 
Fogyasztói Központtól (info@magyarefk.hu, ITM-Európai Fogyasztói 
Központ 1011 Budapest, Iskola u. 13.). Ilyen esetekben az ún. online 
vitarendezési kapcsolattartó ponthoz (onlinevita@bkik.hu) is fordul-
hatunk, illetve felkereshetjük az online békéltető testület honlapját 
(http://ec.europa.eu/odr) is.
• Mielőtt interneten vásárolna, érdemes elolvasni az itt található 
hasznos információkat is: http://mintawebaruhaz.fogyasztovedelem.
kormany.hu

Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatal

Körültekintően vásároljunk a 
karácsony előtti időszakban is!

Kunok hagyatéka
Kedves Mélykútiak!
Mélykút a Bácskai löszös 

síkság tipikus települése, ős-
idők óta kiváló adottságokat 
kínált megtelepülésre. Ennek 
ellenére a településünk tör-
ténelméről, elődeink hagya-
tékáról vajmi keveset tudunk. 
Ez leginkább a kutatottság 
elmaradásával és a fellelt 
leletek bemutatásának hiá-
nyával indokolható. Ez év májusában bemutatott „Avarok Mély-
kúton” című kiállítással próbáltuk ezen hiányosságokat részben 
orvosolni. Kutatásaink, munkánk eredményei révén egy újabb 
korszakkal, hajdan itt élt népességgel szeretnénk megismertetni 
Önöket.

Mélykút település vonatkozásában nem ismerünk középkori 
okleveles forrásokat, ennek ellenére a település határában több 
helyről van adatunk középkori megtelepülésre. Először egy 1572. 
évi kunsági összeírásban fordul elő Mélykút neve, amikor „kun te-
lep"-nek nevezték. Ezért most a „Kunok Hagyatékát” szeretnénk 
bemutatni egy kamarakiállítás formájában.

Tisztelettel meghívjuk Mélykút 
város minden polgárát 

2019. január 18-án, pénteken 9:00 órára a 
„Kunok Hagyatéka” című kiállítás megnyitójára!

A megnyitón Kovács Imre volt Kiskun Kapitány, Kunszállás 
polgármestere tart előadást az Iloncsuk nembéli Buthamer Ja-
kab kiskun kapitány történetéről. 

Ezt követően az Iloncsuk Szabadcsapat a betelepedés kori 
kunok viseletét és fegyverzetét mutatja be.

A Kunszövetség által alapított Sudár István díjas Vass Gergő 
tárlatvezetése mellett megismerhetjük a tárlókban elhelyezett 
tárgyakat.  

A megnyitó ünnepség méltó befejezéseképpen megtekinthet-
jük Karácsony Sándor rendező „Kunok Hazája” című csodá-
latos filmjét. Terveink szerint Karácsony Sándor is megtisztel 
bennünket jelenlétével a bemutatón. 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Lajdi Róbert 

a megnyitó házigazdája
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5-ből 4 csapatunk továbbjutott az országos elődöntőbe a 
floorball diákolimpia megyei döntőjének első napján, Kecskemé-
ten. Első korcsoportos fiú "A" csapatunk veretlenül lett megyei 
bajnok Anka Noel, Besír Bálint, Horváth Flórián, Radvánszki Noel 
összeállításban. Ugyanebben a korcsoportban "B" csapatunk 
harmadikként végzett, a csapat: Balázs Rómeó, Lakatos Ákos, 
Szabó Nimród, Navratil Krisztián. Harmadik korcsoportban lánya-
ink másodikak, a csapat tagjai: Kiss Karina, Kiss Adrienn, Peták 
Viktória, Besír Hanna, Dudás Dorina és Burai Izabella. Harmadik 
korcsoportban a fiúk mezőnyében kettős győzelmet arattunk, "A" 
csapatunk: Lingurár György, Ugri Márkó, Tasi Martin, Tóth Levente, 
Maráczi Marcell, Mikó Milán megyei bajnok lett, "B" csapatunk 
pedig mögötte másodikként végzett. "B" csapatunk tagjai Dora 
Péter, Marosi Roland, Torma Dávid, Kovács Máté, Tüske Liem 
és Tumbász Marcell. Első korcsoportos lány csapatainknak nem 

kellett elutazni a kecskeméti megyei döntőre, ugyanis ebben a 
korcsoportban Mélykúton kívül más településnek/iskolának nincs 
csapata, így lányaink hazai pályán egymás ellen döntötték el a 
megyei bajnoki címet. A találkozót 2:0-ra nyerte a Gömöri Gréta, 
Gömöri Csenge, Dobos Luca, Pásztor Petra alkotta csapat, de 
a másodikként végző Klem Sára, Kakuk Petra, Gyetvai Kamilla, 
Nagyváradi Réka négyes is ott lesz az országos elődöntőben.

Sikeres napot zártak floorballosaink a megyei döntő második 
napján is, ezúttal hazai pályán. Második korcsoportos fiú csapatunk, 
amely tavaly első korcsoportban országos harmadik volt a diákolim-
pián, a várakozásoknak megfelelően veretlenül, kapott gól nélkül 
tudta le mindhárom meccsét. A csapat tagjai Nagy Patrik, Klem Máté, 
Dora Máté, Bogdán Martin, Kránicz Hunor, Grizák Tamás. A meglepe-
tést ebben a korcsoportban a második számú csapatunk szolgáltatta, 
amely a továbbjutásról döntő meccsen 5:0-val ütötte ki a Kecske-
mét csapatát és így második, szintén továbbjutó helyen végzett. 
A csapat tagjai: Lengyel Zsombor, Földi Botond, Sári Balázs, Jakab 
Gábor és Somogyi Tibor. Ugyanebben a korcsoportban a lányok-
nál a Kovács Eszter, Kovács Zsóka, Gyetvai Noémi, Balázs Jázmin, 
Dudás Diána, Molnár Eszter hatos szintén megyei bajnokként zárt, 
míg a Nagyváradi Dorka, Kovács Réka, Bogdán Hédi, Kovács Anna 
alkotta csapat harmadik helyen végzett. A negyedik korcsoportos 
fiúknál szintén kettős győzelemmel zártunk: Nagy Roland, Knapp 
Péter, Knapp Bálint, Kovács Ádám, Kiss Krisztián, Nagy Noel meg-
győző játékkal, 4 győzelemmel lett a megye legjobb csapata, míg 
a második csapatunk Vojnics-Rogics Levente, Beszedics Dávid, 
Somogyi Máté, Filipovics Adrián és Vörös Norbert hatalmas meg-
lepetést okozva másodikként zárt, megelőzve a két kecskeméti és 
a bajai csapatot is. A negyedik korcsoportos lányoknál elmaradt 
a hazai siker, Torma Tamara, Kovács Rebeka, Szabó Napsugár, 
Fábián Eszter, Német Adrienn és Morvai Zoé második, míg Vörös 
Viktória, Csorba Leila, Kanta Anett, Kiss Adrienn és Kiss Tamara 
harmadik helyen zárt. Külön öröm volt ezen a napon, hogy meg-
érkezett a digitális eredményjelző, melyet a tavaszi floorball bál 
bevételéből tudtunk megvásárolni. Ezúton is köszönjük minden-
kinek a támogatást. Folytatás december 14-én Kecskeméten az 
országos elődöntőn, ahova soha nem látott számú csapattal, nem 
kevesebb mint 12-vel jutottunk ki. Hajrá Mélykút!

Sztánkó Árpád

Sporthírek a Szent Tamás Katolikus Általános Iskolából

Nem hiteles tulajdoni lap másolat 
lekérési lehetőség díjmentesen! 
Természetes személyek számára elérhető évente két alkalom-

mal a díjmentes elektronikus dokumentumként szolgáltatott nem 
hiteles tulajdonilap-másolat. 

A szolgáltatás a Földhivatal Online rendszerén keresztül vehető 
igénybe Ügyfélkapus bejelentkezéssel a www.magyarorszag.hu-
ról a Földhivatali nyilvántartás menüpontból.

A Földhivatali Online rendszer egy olyan adatszolgáltatási fe-
lület, amelyen keresztül külső felhasználók is hozzáférhetnek a 
földhivatali adatbázishoz. A harmadik lekérdezéstől a nem hiteles 
tulajdoni lap másolat díja 1000 Ft/tulajdoni lap, amely elektronikus 
bankkártyás díjfizetéssel teljesíthető. Az állampolgárok –+++ az 
ügyfélkapus regisztráció birtokában - a Földhivatal Online rendsze-
rén keresztül közvetlenül férhetnek hozzá földhivatali adatokhoz a 

hét minden napján, a nap 24 órájában. Az elektronikus formában 
szolgáltatott nem hiteles tulajdonilap-másolat, valamint az erről 
készített papír alapú másolat bizonyító erővel nem rendelkezik. A 
földhivatali adatszolgáltatáshoz kapcsolódó lekérdezési adatok 
naplózásra kerülnek. A nem hiteles tulajdonilap-másolat hasz-
nálható, például:

• ingatlanvásárlást megelőzően tájékozódhatunk az ingatlan 
adatairól (tulajdonosok személye, terheli-e az ingatlant valamilyen 
tulajdonszerzést korlátozó vagy akadályozó jog) vagy

• a közüzemi szolgáltatóknál tulajdonosváltáskor az ingatlan-
használat jogcímének igazolására

Ügyfélkapus regisztrációra a jánoshalmi kormányab-
lakban ingyenesen lehetőség van ügyfélfogadási időben. 
Az ügyfélkapu nyitása ma már nélkülözhetetlen az állampolgárok 
ügyeinek elektronikus intézéséhez. 

Várjuk Tisztelt Ügyfeleinket a Kormányablakban.
BKMKH Jánoshalmi Járási Hivatala
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Immár hagyományainkhoz híven megemlékeztünk Szent 
Márton püspökről óvodáink/óvodásaink részvételével. Lámpás 
felvonulás keretében a templomban meghallgattuk János atya 
előadását és megnéztük diafilmek segítségével Márton püspök 
jócselekedeteit. Ezek után a Művelődési Házban zsíros kenyér 

és tea várta a gyermekeket és szüleiket. Szórakoztatásunkról 
Fredericó és Bonifác gondoskodott. Hagyományaink ünneplése 
nagy szerepet játszik óvodáink életében, igyekszünk a gyereke-
ket is megismertetni ezekkel a szép szokásokkal.

Mackó Zoltánné
óvodavezető

Márton napi Liba-galiba!

Tisztelt Mélykútiak!
Legnagyobb örömünkre az új nevelési évet felújított, rendezett 

környezetben tudjuk elkezdeni. A nyár folyamán megtörtént az 
I.sz. Óvoda alsó szigetelése az egész épület felvizesedett részein, 
a kiscsoport kültéri burkolása 10 cm-es hungarocell réteggel és 
nemesvakolattal.

Az utcai homlokzat szintén megújult.
A II.sz. Óvoda első bejárati része betonozása is elkészült.
Az új nevelési évet 121 gyermekkel indítottuk.

I.sz. Óvoda-csoportve-
zető

II.sz. Óvoda-csoportve-
zető

Kiscsoport 22 Bartosné Horváth Éva 23 Lengyelné Gáspár Er-
zsébet

Középső csoport 15 Doszkocs Lászlóné 18 Papdi Christa
Nagycsoport 22 Török Györgyné 21 Torma Lászlóné

Nevelő munkánkat segítik:
Taskovics Emese – gyógytestnevelő
Lukácsné Horváth Magdolna – logopédus
Papdi Christa – gyógypedagógus
Frechné Sándorfi Aranka – logopédus az SNI-s gyermekek ellá-

tására
Változatos programokkal, rendezvényekkel színesítjük az óvodai 

életet.
Rendezvényeink a 2018/2019-es nevelési évben:
• Szüreti bál Frederíkóval 
• Márton napi lampionos felvonulás
• Az „egészség hét” nyílt napok keretében
•  A városi karácsonyi program sorozaton: Mindenki karácsonya, 
karácsonyi vásár

•  Az Idősek Napközi Otthonában: Idősek Világnapján, Karácsony-
kor, Anyák napján a gyermekek köszöntő műsora

• Télűzés a  II.sz Óvoda udvarában 
• Március 15-i városi és iskolai ünnepség
• A központi parkban Tojásfa díszítése
• Májusfa állítás az I.sz. Óvoda udvarában 
• Anyák napi ünnepségek

• Költészet napja – versmaraton a könyvtárban
• Gyermeknap
• Családi sportnap
• Búcsúzás
• „Hívogat az iskola” program
Folytatjuk a tehetséggondozó foglalkozásainkat heti váltásban, 

önkéntes alapon délutánonként:
I.sz. Óvoda – „Így tedd rá!” foglalkozás
II.sz. Óvoda – Mozgáskotta foglalkozás
A szülők nyílt nap keretében láthatják a tehetséggondozó munka 

éves eredményét. Az év folyamán GYEP szervezésben a középső 
csoportosaink fog- és kézmosóshow aktív részesei. Kirándulásokat, 
munkadélelőttöket, ünnepkörökhöz kapcsolódó nyílt napokat szer-
vezünk a szülők számára. Szociális segítő minden hétfőn a szülők 
rendelkezésére áll. Célunk továbbra is gyermekközpontú óvodai 
nevelésünkben a gyermeki személyiség szabad kibontakoztatása.

Törekszünk arra, hogy a gyermekek
• megfelelő kommunikációs képességekkel rendelkezzenek
• környezetbarát szokás-és normarendszerrel rendelkezzenek
•  kreatívan, bátran mondják el véleményüket, bizalommal fordul-
janak társaikhoz és az őket körülvevő felnőttekhez

• szerezzenek sokféle közvetlen tapasztalatot, élményt, amelyek 
hozzájárulnak harmonikus testi, szociális, emocionális és intellektu-
ális fejlődésükhöz, hogy az iskolai életmódra alkalmassá váljanak

•  személyiségük szabad kibontakoztatásához váljék az önkife-
jezésük legfőbb formájává a játék, a játékban teljesedjék ki 
kreativitásuk

• mozgáskultúrájuk legyen harmonikus
•  ismerjék és ápolják mindazokat a hagyományokat, ünnepeket, 
melyekről óvodánkban megemlékezünk

•  szerezzenek ismereteket az önkifejezés módjairól (mozgás és 
művészet) 

•  egyformán magas színvonalú és szeretetteljes nevelésben ré-
szesüljenek, a meglévő hátrányaik csökkenjenek. 

Mackó Zoltánné
óvodavezető

Beszámoló az óvoda 2018/2019-es nevelési évéről
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Tájékoztatás munkalehetőségről 
Mélykút településen a HUNENT Zrt. üzeme megkezdi a vízi 

szárnyas húsfeldolgozást. A termeléshez szükséges munkaválla-
lói létszámot Mélykút város 50 km-es körzetéből kívánja feltölte-
ni. A BKMKH Jánoshalmi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya 
a foglalkoztatással kapcsolatosan 2018. év során már több 
tájékoztatót szervezett, amelyen részt vett a munkáltató képvi-
selője is.  A munkalehetőségről 2018. november hó 12. napján 
10 órakor a Mélykúti Önkormányzati Közszolgáltatási, Művészeti 
és Kulturális Non-profit Kft nagytermében (a Művelődési Házban) 
tartottunk legutóbb tájékoztatót.

Kiss István a HUNENT Zrt tulajdonos vezérigazgatója rész-
letesen bemutatta a különböző munkafolyamatokat, az egyes 
munkaműveletek humánerőforrás igényét. Ismertette azokat 
a folyamatokat, amelyeken keresztül eljut a beérkező élő áru 
konyhakész állapotban a kereskedelembe, vagy a hűtő tárolóba. 

A tulajdonos kitért a munkarendre, illetve a lépcsőzetes munka-
kezdés szükségszerűségére. Beszélt védő- és munkaruha jutta-
tásról, személyi juttatásokról.  A tájékoztatón 170 fő érdeklődő 
vett részt. A tulajdonos előadását követően a résztvevők kérdé-
seket tettek fel, amelyekre Kiss István vezérigazgató válaszolt. 
Az üzemben dolgozni kívánó regisztrált munkanélküli személyek 
Húskészítmény gyártó képzésen, valamint Húsipari termékgyártó 
képzésen vehettek részt. A 2019. évben új húsipari termékgyártó 
képzés indul, amelyre folyamatosan lehet jelentkezni a Foglal-
koztatási Osztályon. A képzésre a regisztrált munkanélküliek egy 
felvételi teszt megírását követően kerülnek kiválasztásra. A je-
lentkezés továbbra is lehetséges; információ a Jánoshalmi Járási 
Hivatal Foglalkoztatási Osztályán is 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

Pillanatképek a Gyerekház életéből 
Várunk mindenkit sok szeretettel színes és izgalmas programokkal.

Nagy szeretettel köszöntöm a ked-
ves olvasókat. Múlt heten örömmel 
kaptam kézhez kinevezésemet Mély-
kútra. Ngamba Mungwala Albert-nek 
hívnak, verbita szerzetes vagyok, ok-
tóber 6-án szenteltek diakónussá. Di-
akónusi időszakom alatti pasztorális 
gyakorlatára küldtek Mélykútra. 
Kongó Demokratikus köztársaságból 
származom, egy hét gyermekes ka-
tolikus családból. Négy fiú és kettő 

lánytestvérem van, én a hatodik gyermek vagyok. Szüleim általá-
nos iskolában tevékenykedtek, igazgatóként és tanítónőként. Test-
véreim és anyukám ma már Kikwit varosban laknak, Kongó nyugat 
részén, 523 km-re Kinshasa-tól, a fővárostól. Általános és gimná-
ziumi iskolákat befejezve, szerzetes papnak jelentkeztem az Isteni 
Ige Társaságában 2007-ben. Öt évig otthon Kongóban végeztem 
az alapképzést, posztulánst, filozófiát és noviciátust. A verbitáknál 
szokás külföldre küldeni kispapokat a képzés ideje alatt, így egy 
honfitársammal együtt kerültünk Magyarországra 2012 novem-

berében. Hat éve élek Budapesten, ahol először a magyar nyelvet 
tanultam, majd teológiát a Sapientia Hittudomány Főiskolán. 

Pasztorális gyakorlatom ideje alatt úgy jövök Mélykútra, hogy 
remélem, egy leszek közületek, ahogy Szent Pál is írta: „zsidók kö-
zött zsidóvá váltam” – így remélem, hogy a mélykútiak között én 
is mélykútivá válhatok. 

Számomra Mélykút ismerős hely, mert tartottunk itt már misz-
sziós hétvégét, és több alkalommal is visszatértem látogatóba. 
Amikor ide jövök, mindig úgy érzem mélyen a lelkemben, hogy 
hazajövök. Bízom benne, hogy amikor majd sikerül beköltözköd-
nöm, lesz rá lehetőségem, hogy személyesen és közelebbről is 
megismerkedjek mindenkivel. 

December 2-án érkezem és március végéig fogok köztetek 
lakni. Örülök, hogy a plébános atya, Bolvári János, nyitott szívvel és 
szeretettel kínálta fel nekem ezt a lehetősséget, hogy Mélykúton 
szolgáljak. 

Isten áldása szálljon minden mélykúti emberre. Szép adventi 
időt kívánok mindnyájatoknak. Éljen a hit, a testvériség, a szeretet 
és Isteni Igéje szíveinkben. 

Ngamba Mungwala Albert svd, diakónus.

Egy kongói verbita szerzetes Mélykúton
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