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4. oldal

Megszűnt a veszélyhelyzet az egész ország területén. 
Túlzás nélkül mondhatom, hogy egy rendkívüli, az élet min-

den területét befolyásoló időszakot tudhatunk magunk mögött. 
Egyik napról a másikra megváltozott az életünk, életritmusunk. A 
rendkívüli helyzet státusz megszűnt, de az élet számos területén 
változásokat hagyott maga után ez az időszak. Az oktatás, az 
egészségügy maradandó változásokon ment keresztül. Az emberi 
kapcsolatok mibenléte ugrásszerűen eltolódott a digitalizáció felé. 
Az ismeretlen, megfoghatatlan kórokozó tovább növelte az embe-
rekben a bizonytalanságot, bizalmatlanságot.

De ez mellett a veszélyhelyzetnek pozitív hozadéka is volt. Sok 
szívmelengető, őszinte segítőkészséget tapasztaltam ebben az 
időszakban. Hála és köszönet érte. 

Voltak persze csalódások is, de ezek miatt nem érdemes a soro-
kat szaporítani. Régi közmondás: „Bajban ismerszik meg a barát”. 

Fontosabb dolog most a köszönetnyilvánítás!
Hála és köszönet illeti meg az egészségügyi dolgozó-

inkat, orvosainkat, védőnőinket, ápolóinkat, óvónőinket, 
pedagógusainkat, rendőreinket, polgárőreinket, önkéntes 
tűzoltóinkat, akik nagyszerűen tették a dolgukat a meg-
változott, embert próbáló körülmények között is. 

Külön köszönet a szociális intézményünk, idősotthonunk 
dolgozóinak: rájuk fokozottan több teher hárult ebben az 
időszakban, de derekasan helytálltak, és megbirkóztak a 
feladattal. 

Köszönet a védekezésben szerepet játszó önkormány-
zati munkatársaimnak, a GAMESZ dolgozóinak, a masz-
kokat készítő önkénteseknek, a konyha dolgozóinak. A 
házi segítségnyújtóknak a tanyagondnoki szolgálatnak, 
a sofőröknek, akik segítettek az időseknek bevásárolni, 
gyógyszert kiváltani. 

Köszönet a gazdasági élet, a kereskedelem szereplő-
inek, akik ebben a nehéz helyzetben is kitartottak és 
munkát adtak az embereknek, a családoknak. 

Külön köszönet a felajánlásokért, melyek segítették 
a védekezés hatékonyságát.

Köszönöm a közvetlen munkatársaimnak, hogy támo-
gatták a munkámat.

Nem utolsó sorban köszönetemet fejezem ki Önök-
nek, kedves mélykútiak, hogy betartották az országos 
és helyi rendeleteket, előírásokat, amelyek szüksége-
sek voltak biztonságunk, egészségünk megőrzésének 
érdekében! 

Nem tudjuk, mit hoz a jövő, mikor vár ránk újabb megpró-
báltatás, veszélyhelyzet, szigorító intézkedés, de egy bizo-
nyos: már tudjuk, hogy számíthatunk egymásra!

További jó egészséget kívánok minden mélykúti állampol-
gárnak!

Tisztelettel: Kovács Tamás polgármester

Kedves Mélykútiak!
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A tavasz-
szal kirobbanó 
koronavírus-
járvány nagy 
hatással volt 
a magánem-
berek életén 
túl a vállala-
tok, oktatási 
intézmények 
működésére 
is. Sok helyen 
s z i g o r í t a n i 
kellett a sza-

bályokon, átreformálni a következő időszakra megalkotott 
terveket. Ez a Szent Tamás Katolikus Általános Iskolában sem 
történt másképp. A mostanra szilárd, jól működő oktatási 
rendszert is pillanatok alatt felborította a vírus, azonban a 
vezetőség és a tanári kar gyors, áldozatkész munkája lehetővé 
tette, hogy a diákok tanítását segítő távoktatás mihamarabb 
kiépülhessen. Keresztes József intézményvezető úr nyilatko-
zott lapunknak arról, hogyan alkalmazkodott ehhez a váratlan 
helyzethez az iskola.

Amióta Ön a mélykúti általános iskola igazgatója, több 
lényeges változtatás is történt az intézményen belül. Hogyan 
fogalmazná meg az iskola fő célkitűzéseit?

Mélykút sajátos helyzetű település, amely abból adódik, 
hogy hátrányos helyzetű térségben élünk. Ez azt jelenti, hogy 
sok tekintetben rosszabb kondícióban van a város, mint az 
országos átlag. Ez az iskolájában is tükröződik: nagy fejlett-
ségi eltéréssel érkeznek diákok hozzánk. Van egy markáns 
társadalmi réteg, ahol nagyon jó anyagi körülmények között 
élnek a családok, pontosan tudják, hogy milyen szerepet szán-
nak az iskolának. Az innen érkező tanulók döntő többsége jó 
teljesítményt nyújt. Van egy másik réteg, amelyikről ez nem 
mondható el. A középréteg meglehetősen szűk a kettő között. 
Mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy a jól teljesítő 
réteg megkapja mindazt, amire szüksége van a középiskola 
megfelelő teljesítéséhez, és meg kell próbálnunk felzárkóztatni 
a másik réteget. Ez adja meg az iskola filozófiáját, és ehhez 
szabjuk a pedagógiai tevékenységeinket is.

A koronavírus-járvány gyökeresen megváltoztatta 
mindannyiunk életét. Milyen hatással volt ez az okta-
tásra?

Arra, hogy március 15-e után nem tudunk visszajönni az 
iskolába, nem voltunk felkészülve sem mi, sem a magyar köz-
oktatási rendszer. Számítottunk rá, mint lehetőségre, de nem 
tudtuk megbecsülni ennek az időpontját, ebből adódóan akkor, 
amikor március 15-ét követően bejöttünk hétfőn az iskolába, 
meglehetősen nagy volt a tanácstalanság azzal együtt is, hogy 
addigra már azért kaptunk a kormányzattól instrukciókat. Az 
első hetünk első fele azzal telt, hogy megpróbáltuk a tanári 
kar kondícióit átállítani a digitális oktatásra. Nyilván ez nem 
ment zökkenőmentesen, de körülbelül két hét alatt kialakul-
tak az utak, amelyeken keresztül tudtunk dolgozni. A másik 

probléma az volt, hogy fel kellett mérnünk, hogy a diákok, a 
családok miként tudnak rácsatlakozni azokra a csatornákra, ami-
ken keresztül el tudjuk érni őket. Ez meglehetősen hosszú időt 
vett igénybe azzal együtt is, hogy már az első héten a korábbi 
tapasztalatokól ki tudtunk szűrni körülbelül húsz családot, akik 
egész biztosan nem fognak tudni a digitális térben mozogni. A 
többieknél, akiknél a technikai feltételek adottak voltak, ott a 
technikai eszközök használatával kapcsolatosan merültek fel 
nehézségek, mert a meglévő digitális eszközöket ők eddig egé-
szen más fórumokon és másként használták. Ezekből a kiindu-
lópontokból szélesedett a digitális eszközök használatára az 
oktatás lehetősége eszközhasználatban, forráshasználatban, 
és mindenféle egyéb tekintetben. Körülbelül a tanulók 15%-a 
esett abba a kategóriába, akiket nem tudtunk becsatornázni 
ebbe az online térbe semmilyen formában sem annak ellenére, 
hogy helyeztünk ki számítógépeket családokhoz. Ők nyomtatott 
formában kaptak tőlünk anyagokat, amivel próbáltuk támogat-
ni tanulásukat.

Az imént már említette a hátrányos helyzetű diákokat. 
Ők ugye nem, vagy csak részben tudtak bekapcsolódni 
az online oktatási rendszerbe. Ez jelentős hátránnyal, 
lemaradással jár nekik? Esetleg van lehetőségük majd 
valamilyen formában ezeket a hiányosságokat pótolni?

Azoknál a diákoknál, akik vették a fáradságot, kaptak kellő 
szülői támogatást, és a nyomtatott anyagokkal dolgoztak, a 
lemaradás nem nőtt, ez egészen biztos. Ők – nyilván a leg-
jobbakhoz képest – egyébként is hátrányban vannak. Azonban 
van közöttük egy réteg, ahol nem kellő színvonallal dolgoztak a 
tanulók, ott felhalmozódtak hiányok. Az utolsó két hétben meg-
próbáltuk behozni őket – mert erre volt már lehetőségünk ebben 
az időszakban –, és ott már megkezdődött a kompenzációs te-
vékenység. Ez a tíz tanítási nap – sőt, nem is volt tíz, mert ugye 
az osztályozó konferencia miatt igazából már az utolsó két nap 
e tekintetben nem volt mérvadó, tehát hét munkanap - inkább 
csak arra volt elegendő, hogy egy kicsit felmérjük, mekkora le-
maradással kell számolnunk. Nyilván lesz módunk és lehetősé-
günk, sőt, kötelességünk is jövő tanév elején ezeket a hiányokat 
pótolni. Megjegyzem, hogy csak azokat a mulasztásokat kell 
bepótolni, amik a középiskola szempontjából meghatározóak. 
Ez más egy történelem tantárgynál, más egy matematikánál, és 
más egy idegen nyelvnél.

Mit gondol, mennyiben múlik a pedagóguson az, hogy 
hogyan teljesít egy gyerek?

A gyermek teljesítménye nagyon összetett dolog, ezer tényező 
befolyásolja; a tanuló életkorától kezdve a szülői háttérig, a szülő 
által adott mintákig. A kortárscsoport körülbelül 12 éves kortól 
kezdve rendkívüli módon meghatározza azt, hogy a tanulónak 
milyen lesz a teljesítménye. Ebben a sok-sok összetevőben a 
pedagógus szerepe meghatározó. Alapvetően három fontos 
tényezőre lehet ezt bontani: az egyik az, hogy sikerül-e a kellő ér-
deklődést megteremteni és fenntartani, a másik, hogy sikerül-e 
felmérnie azt, hogy milyen képességekkel, kondíciókkal rendelke-
zik a diák, és a harmadik, hogy sikerül-e a felmérés után azokat 
a fejlesztő programokat elindítani, amelyek lehetővé teszik, hogy 
a tudás elsajátítása zökkenőmentes legyen. Ha ezek optimálisan 

,,Arra, hogy március 15-e után nem tudunk visszajönni az iskolába, nem voltunk felkészülve…”
Keresztes Józseffel a járványhelyzet átvészeléséről, 

hatásairól az oktatásban és a felújításokról
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és jól működnek, akkor egészen biztos, hogy minden diákra jó 
hatással tud lenni a pedagógus.

Önt, mint intézményvezetőt milyen nehézségekkel 
szembesítette a kialakult helyzet?

Az első időszak megpróbáltatásai után a nehézségek jelen-
tős mértékben csökkentek. A legfontosabb problémák abból 
adódtak, hogy mi, pedagógusok sem tudtuk pontosan, hogy 
miként kell dolgoznunk. A munkatársaim túlnyomó többsége 
rendkívül áldozatkész volt, így nagyon sok olyan csatornát 
találtunk, amikről korábban nem gondoltuk, hogy használható 
lesz az oktatás tekintetében. Mivel a tudás megosztása na-
gyon intenzíven zajlott a pedagógusok körében, ezért rendkívül 
gyorsan terjedtek ezek a struktúrák nemcsak a csatornák 
felfedezésében, hanem a használatának célszerűségében is. 
Ebből adódóan a problémáink fokozatosan csökkentek. Nyilván 
tartani kellett a lelket a kollégákban, bíztatni őket, anyagokat 
küldeni nekik. Összességében nem úgy gondolok vissza erre az 
időszakra, mint ami akadályokkal és problémákkal túlterhelt 
volt.

Jelentős felújítások is történtek az intézményben. 
Miképp zajlottak? Mennyiben befolyásolta a járvány-
helyzet ezek véghezvitelét?

E tekintetben fordítva van a dolog: tehát a felújítás szempontjából 
az, hogy az iskolába a diákok nem jöttek be, nem nehézséget jelen-
tett, hanem ellenkezőleg, könnyebbséget. Egyetlenegy példát hagy 
említsek: amikor az iskolák munkarendjének átalakítása megtörtént, 
akkor kezdődött el nálunk a csapadékvíz elvezetésének kiépítése, 
ami azt jelenti, hogy fel kellett ásni az udvart. Hogyha kétszáz diák 
szaladgál fel és alá, akkor ezt csak szakaszosan lehetett volna vég-
hez vinni, így pedig egészében meg tudtuk csinálni probléma nélkül. 
Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy felújítás szempontjából a vírus 
nem okozott hátrányt, inkább előnyt jelentett.

Mik a tervei a következő tanévre nézve?
A következő tanév indítása nagyon nehéz lesz, főként a lesza-

kadó rétegekkel, mert őket vissza kell szoktatni a napi munkába. 
Egészen biztosan számolnunk kell azzal, hogy a diákjainknak körül-
belül 15%-a most nagyobb hátránnyal fog indulni, mint amilyennel 
indulna, ha itt töltötte volna ezt a két és fél hónapot. Erre is fel kell 
készülni. Az is kétségtelen, hogy a kialakult lemaradásokat úgy kell 
ledolgoznunk és kompenzálnunk, hogy közben a többiekkel, akikre 
ez nem jellemző, a munka tovább haladjék. Ennek a megszervezése 
komoly gondot fog jelenteni. Ettől eltérő egyéb problémával nem 
kell számolnunk.

Kiss Enikő

Felhívom a mélykúti polgárok, a politikai, gazdasági, érdek-
képviseleti és szakmai szervezetek, egyesületek, munkahelyi 
kollektívák, települési képviselők, önkormányzati bizottságok 
figyelmét, hogy javaslatot tehetnek kitüntető címek adomá-
nyozására. 

„Mélykút Város Díszpolgára” cím adományozható annak 
a magyar vagy külföldi állampolgárnak, aki valamely kiemelke-
dően jelentős munkájával, vagy egész életművével a helyi tár-
sadalmi-gazdasági életben olyan általános elismerést szerzett, 
amely hozzájárult a település jó hírnevének megőrzéséhez és 
öregbítéséhez, továbbá példamutató emberi magatartása mi-
att egyébként is köztiszteletben áll. A kitüntető díj posztumusz 
is adományozható. 

„Mélykút Városért Díj” cím adományozható azoknak, akik 
Mélykút fejlesztése, hírnevének emelése érdekében 

•  a társadalmi, gazdasági életben, településfejlesztésben, az 
ipari, mezőgazdasági, kereskedelmi, műszaki, közigazga-
tási és egyéb területeken példamutató, kiemelkedő tevé-
kenységet fejtettek ki, 

•  elméleti vagy gyakorlati munkájuk révén kiemelkedő mó-
don hozzájárultak Mélykúton a korszerű és eredményes 
oktatás-nevelés megvalósításához, 

•  a kulturális élet, a művészetek, az irodalom területén kima-
gasló színvonalú tevékenységet végeztek, 

•  tartósan kiemelkedő gyógyító- megelőző, szociális tevé-
kenységet fejtettek ki, az egészségügyi és szociális ellátás 
helyi célkitűzéseinek eredményes megvalósításához hoz-
zájárultak, 

•  az ifjúságpolitikai feladatok végrehajtásában, a testneve-
lés és sportmozgalom szervezésében, fejlesztésében és 
feltételei megteremtésében kiemelkedő sporteredménye-

ket értek el. Kitüntető díj adományozható átfogó életmű 
elismeréseként is. A kitüntető díj egyénnek és közösségnek, 
továbbá posztumusz is adományozható. 

A javaslatokat 2020. év augusztus 1. napjáig írásban 
kérjük benyújtani a Polgármesteri Hivatal Titkárságán. A javas-
latnak tartalmaznia kell a javasolt személy munkásságának, 
tevékenységének részletes ismertetését. 

Kovács Tamás 
polgármester

Felhívás kitüntető címek adományozása tárgyában

TÁJÉKOZTATÓ VESZETTSÉG 
ELLENI VÉDŐOLTÁSRÓL

A kutyatulajdonosok veszettség elleni oltási kötelezettsé-
gük teljesítésének elősegítésére 

2020. 07 .13-án, hétfőn 18-20 óra és
2020. 07. 16-án, csütörtökön 18-20 óra 
között a Mélykút, Kossuth u. 4. sz. alatti rendelőben oltási 

időpontot tartok.
Háznál oltásra jelentkezni a 06-30/273-5795 telefonszá-

mon lehet.
A veszettség elleni védőoltásra a rendelőben egész évben 

folyamatosan van lehetőség.
Dr. Sirkó Éva
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2020. februári születések: 
Szabó Bálint István an.: Dervaderics Ildikó 
Kovács Maja an.: Hodoniczki Bettina
Végel Zselyke an.: Werth Zsanett

2020. márciusi születések: 
Kollár Zoltán Zalán an.: Tímár Cecília 
Szalai Szonja Zora an.: Szalai Anetta 

2020. április születések: 
Burai Nolen Roland an.: Bácskai Ivett
Hermann Benett an: Kurucz Annamária Margit 
Ugri Áron an.: Lukács Gréta 
Burai Máté an.: Dömötör Vanessza Karolina 

Házasságot kötöttek:
Dömötör Vanessza Karolina és Burai Martin
Lakatos Anita és Kocsándi Gyula
Hajdú Csilla és Matus László

Elhunytak:
Ignácz Lászlóné Nagy Mária Erzsébet élt: 73 évet
Király József    élt: 91 évet
Futó Miklós    élt: 77 évet
Bánó Gyula    élt: 83 évet
Babicskovics Márkné Laczi Klára  élt: 87 évet
Sere Kálmánné Görhöny Margit  élt: 81 évet
Banász Józsefné Sári Cecilia Mária élt: 83 évet
Szőke Józsefné Pivarcsik Rozália  élt: 87 évet
Csíkos Terézia élt: 81 évet
Szűcs Mihályné 
  Radvánszki Erzsébet Rozália  élt: 89 évet
Való Lajosné Osztrogonácz Karolina élt: 74 évet
Mártonhegyi Lászlóné Doszpod Margit élt: 65 évet
Dudás Attila Zsolt   élt: 49 évet
Gyetvai Ferenc    élt: 75 évet
Takács Judit    élt: 40 évet
Torma Istvánné Pintér Erzsébet  élt: 75 évet
Szalonnás Lénárd Józsefné 
  Berta Anna Veronika   élt: 65 évet

Anyakönyvi események

A koronavírus járvánnyal kapcsolatos kor-
látozó intézkedések enyhítése lehetővé 
teszi, hogy a 2020. évre tervezett prog-
ramjaink egy részét meg tudjuk valósítani. 
Ezekről adunk a következőkben tájékoz-
tatást.

JÚLIUSI PIKNIK
Szeretettel hívjuk a „Van még esély” 
klub tagjait a nyári találkozóra.
Időpontja: 2020. július 9. (csütörtök) 10 
órától a Csorba-házban
Program: Kézműves foglalkozás, vetélke-
dő, zene, ebéd
Kérjük, a részvételi szándékot július 
8-ig közöljétek!

CEGLÉDI GYÓGYFÜRDŐZÉS 
Időpontja: 2020. augusztus 25. (kedd)
Indulás: 8.00 órakor a Csorba-háztól
Költség: 2500 Ft (tagoknak) 3500 Ft (kí-
vülállóknak)
Étkezés önellátó!
Jelentkezéseket augusztus 14-ig vár-
juk!

SPORT ÉS EGÉSZSÉGNAP TÜDŐSZŰ-
RÉSSEL
Időpontja: 2020. szeptember 19. (szom-
bat) 10-16 óráig  
Többek között vércukor, koleszterin, lég-
zéskapacitás, vérnyomás, EKG vizsgálat, 
ultrahangos érdopler, véroxigén és lá-

tásvizsgálat. Az eredmények tájékoztató 
jellegűek.
A tüdőszűrést a Máltai Szeretetszolgálat 
budapesti munkatársai végzik.
Mindegyik vizsgálat ingyenes, de elő-
zetes regisztrációhoz kötött. Azért, 
hogy a tüdőszűrés gördülékenyen menjen a 
jelentkezők személyes adatait, TAJ számát 
előre kérjük megadni a regisztrációkor. 
Szeretnénk, ha minél többen élnének a 
lehetőséggel és helyben elvégeztetnék a 
tüdőszűrő vizsgálatukat. 
Sportnap helyszíne a sportpálya, a szűrő-
vizsgálat helyszíne a Béke Étterem. 
A részvevőknek szerény vendéglátást biz-
tosítunk.
Jelentkezéseket szeptember 15-ig 
várjuk!

MAKÓI GYÓGYFÜRDŐZÉS
Időpontja: 2020. október 13. (kedd)
Indulás: 8.00 órakor a Csorba-háztól
Költség: 2500 Ft (tagoknak) 3500 Ft (kí-
vülállóknak)
Étkezés önellátó!
Jelentkezéseket október 9-ig várjuk!

HAJDÚSZOBOSZLÓI GYÓGYÜDÜLÉS
Helyszín: Hőforrás Gyógyhotel ***
Időpont: 2020. november 8-15-ig. (8 nap 
7 éjszaka).
Ellátás: félpanzió (reggeli és ebéd, vagy 
vacsora)

Költség: 53200,-Ft kétágyas szobában. 
Egyágyas felár: 1000,-Ft/éjszaka. Továb-
bá útiköltség.
Jelentkezéseket július 31-ig várjuk 
10 ezer Ft előleg befizetésével.

TOVÁBBI PROGRAMOK

Őszi kulturális napot szeptember 12-én 
(szombat), az Évzáró ünnepséget decem-
ber 13-án (vasárnap) rendezzük meg a 
Béke Étteremben, melyekre a szokásos 
meghívót küldeni fogjuk.
Minden szerdán 10 órától kézműves fog-
lalkozást tartunk a Csorba-házban. Aki 
kedvet érez ehhez a tevékenységhez sze-
retettel várjuk a fenti időpontban.

ELÉRHETŐSÉGEINK
6449 Mélykút, Petőfi tér 17. 
Ügyfélfogadás: munkanapokon 8-16 órá-
ig
Telefon: 77/460-010; Mobil: 70/387-
0512 
E-mail: mkmelykut@gmail.com
Honlap: www.mmemelykut.hu facebook.
com/mmemelykut

Egyesületi hírek
A Mozgáskorlátozottak Mélykúti Egyesületének tájékoztatója
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A Bács-Tak cégcsoporthoz tartozó Hunent Zrt. városunk 
legnagyobb, legjelentősebb vállalata, amely sok mélykúti 
és vidéki dolgozónak ad munkát. Magyarország piacvezető 
víziszárnyas-feldolgozó üzeme magas minőségű termé-
keket állít elő és szállít egész Európa-szerte. Az utóbbi 
években jelentős változtatásokat, újításokat vezettek be, 
ezenkívül a cég modernizálásának előrehaladása is folya-
matosan zajlik.

A vállalat és a gyár működése rendkívül sokoldalú 
tevékenység. Mennyiben alakította át működését, min-
dennapjait a koronavírus? Milyen megpróbáltatásokkal 
szembesültek?

Miután elkészült a gyár, 2018. november 24-én elkezdődött 
a vágás. A próbaüzem illetve a műszaki tartalom optimalizálása 
valamint a személyzet betanítása elhúzódott 2019 decemberéig. 
Ekkor értük el a vágóüzem teljes kapacitását, mely 5000 db kacsa/
óra. Ez év január-február-márciusban ez nagyon jól működött, vág-
tuk óránként az 5000 db kacsát. Utána jöttek a problémák: első a 
Covid19. Mi zömében kínai gasztronómiába és európai éttermekbe 
szállítunk, ahol teljesen megállt a forgalom. Ez volt az első pofon. 
Érzékeltetésképpen mondom, hogy heti 220-260 millió forintról 
az árbevétel leesett 20 millióra, mely a cég életében igen komoly 
gondot okozott. Március 22-én jött a következő nagy pofon, a ma-
dárinfluenza. A hatóságok elrendelték cégünk állatállományának 
leölését, beleértve a szülőpárokat is. Most szedjük össze magunkat 
és úgy néz ki, hogy a 34-es naptári héten - tehát augusztus 17-
ével kezdődő héten - indulunk újból meg a vágással. Szülőpárja-
inknál is megkezdődik a termelés. Megindítottuk a keltető üzemet, 
tehát most indul meg igazából az élet. Így tudunk talpra állni, és 
folytatni a munkát.

Hogyan változott a foglalkoztatottak száma a világjár-
vány előtti állapothoz képest?

Egy embert sem küldtünk el. A Bács-Tak Kft. illetve a Hunent 
Zrt. esetében igénybe vettük a munkahelymegőrző támogatást, 
így el tudtuk kerülni a leépítéseket. Munkavállalóink jelenleg havi 
40 órát dolgoznak, melyet cégünk fizet, a többit a magyar állam 
bértámogatáskéni teszi hozzá.

Milyen új szabályok bevezetésére volt szükség a korona-
vírus elleni védelem fokozása érdekében?

Februárban - amikor már látszott, hogy ez a járvány Európában 
is ki fog teljesedni –, bevezettük dolgozóink belépés előtti testhő-
mérséklet ellenőrzését. Ha véletlenül valakinek enyhe hőemelke-
dése volt, azonnal orvoshoz küldtük, illetve már a portán, belépés 
előtt, kézfertőtlenítést kellett végezni. Bent a gyárban folyamatos 

a kézfertőtlenítés ki-be járáskor. Ennél 
szigorúbb intézkedéseket nem kellett be-
vezetni. Ettől függetlenül lázas ember-
rel sem találkoztunk, mert a dolgozók, 
amennyiben hőemelkedésük volt, otthon 
maradtak. Szerencsére ezek az esetek kisebb náthák illetve meg-
ázások voltak.  Koronavírusos megbetegedést nem tapasztaltunk a 
gyár területén, de nagyon Mélykúton és a térségben sem.

A munkavállalók hogyan tudtak ehhez az új helyzethez 
alkalmazkodni?

Szerintem gyorsan megszokták ezt a rendszert, nem volt vele 
probléma. Mindenki tudta, hogy ezek az intézkedések a saját ér-
deküket is szolgálják és kisebb nehézségektől eltekintve zökkenő-
mentesen végezték a munkájukat. 

Voltak a közelmúltban fejlesztések, amelyek még jelen-
leg is tartanak?

A gyár elkészült, és átadásra került, ez volt a legnagyobb fej-
lesztés, mintegy 47 millió eurós beruházás. 2017. szeptember 
15-én volt az alapkőletétel, és mint említettem, 2018. november 
24-én kezdtünk el vágni. A cégcsoporton belül sok kisebb projekt 
futott, de ezek zömében inkább fenntartási munkák voltak, mint 
beruházások.

Vannak tervben egyéb újítások?
Természetesen a madárinfluenzára való tekintettel újabb szigo-

rításokat vezetünk be, melyek leginkább a szülőpártelepeket érintik. 
További beruházások is történnek. Az egyik ilyen, hogy géppel vagy 
tehergépkocsival ne kelljen bemenni a telep területére, hanem a 
kerítés vonalában legyen lehetőség a takarmány lerakására, illetve 
a keltetőtojások tárolására valamint szállítójárműre rakására. Az 
öltözőket felújítjuk, dolgozóink teljesen megfürödve, hajat mosva 
tudnak a telep területére belépni. Ezzel a védekezési intézkedés-
sel még jobban meg tudjuk akadályozni az emberre veszélytelen 
viszont az állatállományt pusztító vírus terjedését. Továbbá ter-
vezzük a vágóhídi nagyberuházás második fázisát, a sütőüzem 
megépítését. Ez reményeim szerint jövő év második felében meg 
fog valósulni.

Nem túlzás azt állítani, hogy az Ön cége a térség és az 
ország egyik legsikeresebb vállalata, amely szinte egész 
Európában ismert. Milyen tényezők játszottak szerepet 
vállalkozása eredményességében?

Sok munka, kitartás, mely előbb-utóbb meghozza a gyümöl-
csét

Kiss Enikő

,,Megindítottuk a keltető üzemet, tehát most indul meg igazából az élet”
Beszélgetés Kiss Istvánnal a HUNENT Zrt. igazgatóságának elnökével 

a vállalat fejlesztéseiről, működéséről
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A korai munkatapasztalat és jövedelemszerzés előse-
gítésére, valamint a fiatalkori inaktivitás csökkentése 
érdekében az Innovációs és Technológiai Minisztérium 
ismét meghirdeti a Nyári diákmunka programot.

A munka révén szerzett korai tapasztalat elősegíti a későb-
bi munkaszocializációs folyamatot, valamint hatással van a 
pályaválasztásra.

A 2020. évi program és a támogatott foglalkoztatás 2020. 
július 1-től 2020. augusztus 31-ig tart, a program részletes 
tájékoztatójában megfogalmazott feltételek mellett. 

A munkalehetőségek kétirányúak: 
Önkormányzati diákmunka esetén napi 6 órás munkavégzés 

támogatható. 
A mezőgazdaság, vendéglátás és turizmus területén legfel-

jebb napi 8 órás munkavégzés támogatható. Ebben az eset-
ben a munkabér és a hozzá kapcsolódó szociális hozzájárulási 
adó együttes összegének 75%-a támogatható. 

A programra jelentkezés előfeltétele, hogy a 16-25 év 
közötti nappali tagozatos diák közvetítést kérőként regiszt-
ráljon a lakó-, vagy tartózkodási helye szerint illetékes járási 
hivatal foglalkoztatási osztályán.

Jelentkezéshez szükséges dokumentumok:
személyes okmányok (személyi igazolvány, lakcímkártya, TAJ  �
kártya, adókártya)
érvényes diákigazolvány / az iskolai tanulmányok befejezése  �
után a diákigazolvány visszavonáskor kiadott iskolalátoga-
tási igazolás
18 éves kor alatt szülői/törvényes képviselői hozzájárulási  �
nyilatkozat

Bővebb tájékoztatás a nyári diákmunkáról a Nemzeti Fog-
lalkoztatási Szolgálat weboldalán, illetve a járási hivatalok 
foglalkoztatási osztályain kérhető.

(Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)

SZÉPKORÚAK 
KÖSZÖNTÉSE

Veverka Józsefné 90 éves

Idén is elindul a Nyári diákmunka program
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Mélykút város hivatalos honlapja: 
www.melykut.hu

Munkakör Iskolai végzettség Cég megnevezése Munkavégzés Munkabér
Szakács Szakmunkásképző BAR-MÉ Kft. Mélykút 210.600,-Ft
Sütőipari 
segédmunkás

Általános iskola BESI COCAJ Kft. Mélykút 165.000 – 180.000,-Ft

Nyílászáró 
gyártó asztalos

Szakmunkásképző COLOR-PLAST Kft. Mélykút megegyezés szerint

Kézi csomagoló Általános iskola TASKOVICS TIBORNÉ Jánoshalma 161.000,-Ft
Nehézgépkezelő Általános iskola, 

Szakmunkásképző
FORESTA-98 Kft. Vidéki munka megegyezés szerint

Fenti ajánlatokról további információ a BKMKH Jánoshalmi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályán kérhető: 
Ügyfélfogadási idő:

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
08.00-12.00
13.00-16.00

08:00-12:00 08.00-12.00
13.00-16.00

nincs 08.00-12.00

Kérjük a Munkáltatókat,szíveskedjenek bejelenteni állásajánlataikat a Foglalkoztatási Osztály számára.
(Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal által ajánlott álláslehetőségek a jánoshalmi járásban:                  
Közzététel: 2020. 06. 23.

A NAV ügyfélszolgálat 
továbbra is várja ügyfeleit 

Jánoshalmán a 
Kormányablakban

A Kormányablakban az adóügyek intézése heti két 
napon lehetséges: 

hétfőn délelőtt 8-12 óra, délután 13 és 15:30 óra között
csütörtökön délelőtt 8-12 óra. délután 13-17 óra között 
Az ügyfélszolgálaton a NAV kormánytisztviselője dolgozik, 

a Jánoshalmi Járási Hivatal helyet biztosít az ügyintézőnek. 
Az ügyfelek kihelyezett tájékoztató táblán, az ügyfélhívó 

berendezés kijelzőjén, valamint az online és a telefonos idő-
pontfoglalás során kapnak tájékoztatást.

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Jánoshalmi Járási Hivatal 

FIGYELEM!  
Meghosszabbodik a veszélyhelyzet ideje alatt lejárt okmányok érvényessége!
A 2020. MÁRCIUS 11. ÉS JÚLIUS 3. KÖZÖTT LEJÁRÓ OKMÁNYOK 
MAGYARORSZÁG TERÜLETÉN DECEMBER 15-IG ÉRVÉNYESEK!

Javasoljuk, hogy vegyék igénybe az időpontfoglalási lehetőségeket:
 kormanyablak.hu  | 1818 kormányzati ügyfélvonal | mo.hu
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