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Önkormányzati Tájékoztató

Feleljünk, egymásért Egyházi hírek Óvodai beszámoló

4. OLDAL 6. OLDAL 10. OLDAL

Városok viadala
Az idén szeptember első hétvégéjén, immár kilencedik alka-

lommal került megrendezésre a Hajdú-Bihar megyei Tégláson a 
történelmi íjászok egyik legrangosabb eseménye a Városok Via-
dala, ahol képviselhettük Mélykút városát. A rendezvény festői 
környezetben, a Degenfeld kastélykertben és a vele szomszédos 
sportpályán került megrendezésre. 

Beszámolónkat a 8. oldalon olvashatják.
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Tájékoztató
Hatósági bizonyítvány igénylés földgáz támogatáshoz

Tisztelt Lakosság! 

A családi fogyasztói közösségekre, valamint a családi otthon- 
teremtési kedvezményből megvalósuló tetőtér beépítésekre vo-
natkozó kedvezmények bevezetése érdekében az egyes egyetemes 
szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 
21.) Korm. rendelet 2022. szeptember 9-én módosult. 

A módosítás következtében jegyzői hatáskörben, az ingatlan 
rendeltetési egységek számáról - 8 napon belül - kiadott hatósági 
bizonyítvány alapján a többgenerációs együtt élő családok ked-
vezményesen vehetik igénybe a többlet gázfogyasztást, amennyi-
ben az ingatlanban egy mérőóra van felszerelve, de az adott címen 
több rendeltetési egység található.

A módosítás értelmében a kérelmezett ingatlan esetében a 
következő feltételeknek kell megfelelni: 

– az ingatlan társasháznak, lakásszövetkezetnek nem minősü-
lő ingatlan, 

– az ingatlanon belül több, de legfeljebb négy – tehát 2-4 - 
önálló, országos településrendezési és építési követelményekről 
szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) 105. §-a sze-
rinti lakás rendeltetési egység (a továbbiakban: lakás rendeltetési 
egység) található.

A rendeltetési egységekre vonatkozó meghatározás:
Az OTÉK 105. § (1) bek. alapján: 
„a lakás olyan huzamos tartózkodás céljára szolgáló önálló 

rendeltetési egység, melynek lakóhelyiségeit (lakószoba, étkező 
stb.), főzőhelyiségeit (konyha, főzőfülke), egészségügyi helyisé-
geit (fürdőszoba, mosdó, zuhanyozó, WC), közlekedő helyiségeit 
(előszoba, előtér, belépő, szélfogó, közlekedő, folyosó) és tároló 
helyiségeit (kamra, gardrób, lomkamra, háztartási helyiség stb.) 
úgy kell kialakítani, hogy azok együttesen tegyék lehetővé

a. a pihenést (az alvást) és az otthoni tevékenységek foly-
tatását, 

b. a főzést, mosogatást és az étkezést,
c. a tisztálkodást, a mosást, az illemhely-használatot, 
d. az életvitelhez szükséges anyagok és tárgyak tárolását ter-

vezési program szerint (pl. élelmiszertárolás, hűtőszek-
rény elhelyezési lehetősége, mosás céljára szolgáló beren-
dezés, ruhanemű, lakáskarbantartás eszközeinek, egyéb 
szerszámoknak és sporteszközöknek az elhelyezése).”

A hatósági bizonyítványt a lakossági fogyasztó nyújt-
ja be az egyetemes szolgáltató részére, ezért célszerű a hatósági 
bizonyítványt annak kérelmeznie, aki az egyetemes szolgáltatóval 
szerződéses jogviszonyban áll (akinek a nevére a földgáz számla szól).

Felhívnánk azonban a figyelmet arra, hogy a jogszabály 
alapján:

„Ha az egyetemes szolgáltató azt észleli, hogy az ingatlan la-
kás rendeltetési egységeinek száma nem egyezik meg a hatósági 
bizonyítványban foglaltakkal, ezt hatósági ellenőrzés lefolytatása 
érdekében az eljáró hatóság felé jelzi.” 

„Ha ez az eljárás azzal az eredménnyel zárul, hogy a hatósági bi-
zonyítványban foglaltnál kisebb számú, ténylegesen kialakult lakás 
rendeltetési egység található az ingatlanon belül, az egyetemes szol-
gáltató megállapítja, hogy a felhasználó jogosulatlanul vette igény-
be a kedvezményes többletmennyiséget a bejelentett és a tényleges 
lakás rendeltetési egységek különbözete vonatkozásában. Ebben az 
esetben a jogosulatlanul igénybe vett kedvezménnyel elszámolt 
földgáz mennyiséget a jogszabály 5. § (2) bekezdése szerinti 
versenypiaci költségeket tükröző ár másfélszeresének megfelelő 
egységáron kell a felhasználóval elszámolni.” 

A hatósági bizonyítványhoz kérelem-nyomtatvány a Mélykúti 
Polgármesteri Hivatalban igényelhető. 

Tájékoztatom továbbá a lakosságot, hogy a családi fogyasztói 
közösségekre, valamint a családi otthonteremtési kedvezményből 
megvalósuló tetőtér beépítésekre vonatkozó kedvezmények be-
vezetése érdekében az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások 
meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet 
7/B. §-a alapján „ a tetőtérbeépítésre igénybe vehető családi ott-
honteremtési kedvezményt igénybe vevők számára biztosított 
kedvezmény” a lakossági fogyasztó az új lakások építéséhez, vá-
sárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló 16/2016. (II. 
10.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés b) pontja szerinti új lakás-
hoz kapcsolódó lakáscélú állami támogatásról szóló támogatói 
okirat bemutatása esetén vehető igénybe.

Mélykút, 2022. szeptember 20.
Dr. Vörös-Börcsök Tímea

     jegyző távollétében: 
        Dr. Szalai Judit 

         aljegyző

Ki jogosult parkolási igazolványra? 
Parkolási igazolványra az a személy jogosult aki
• közlekedőképességében súlyosan akadályozott vagy
• fogyatékossági támogatásban részesül vagy
• vakok személyi járadékában részesül vagy
• azon magasabb összegű családi pótlékban részesülők, 

akik vak-gyengénlátó, mozgásszervi fogyatékos, értelmi 
fogyatékos, autista betegségük alapján jogosultak erre az 
ellátásra.

A parkolási igazolvány iránti kérelmet a kormányablakoknál, 
illetve ügysegédeknél lehet személyesen vagy meghatalmazott 
útján beadni. Szükséges a kérelemhez csatolni a jogosultságot 
igazoló szakvéleményt, határozatot. Amennyiben nincs ilyen iga-
zolása, akkor közlekedőképesség minősítésre elküldjük az orvosi 

leleteit és a háziorvostól kért beutalóját az Orvosszakértő Osz-
tályhoz Kecskemétre, akik elkészítik a közlekedőképességükről a 
szakvéleményt.

Jogosultságuk megállapítása esetén arcképmást készítünk 
és kiállításra kerül a parkolási igazolvány. Ágyhoz kötött bete-
gek esetén orvosi igazolással a meghatalmazott is behozhatja a 
kérelmet és a kérelmezőről készült arcképet.

A parkolási igazolvány lejárati ideje a szakvélemény felülvizs-
gálati idejével egyezik meg. 2019. október 1. napjától indult el-
járásokban a végleges állapotú ügyfelek részére lejárati határidő 
nélkül tudjuk már kiállítani a parkolási igazolványokat.

(Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)
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Áramkedvezményre jogosultak
az elektromos gyógyászati segédeszközt használók

A nagycsaládosok gázkedvezményéhez hasonlóan az elek- 
tromos gyógyászati segédeszközt használók (pl. mozgássérültek) 
áramkedvezményre jogosultak, amelyet a kormányablakban igé-
nyelhetnek.

A társadalombiztosítási támogatással rendelt  elektromos 
kerekesszéket, elektromos mopedet használó mozgássérül-
tek, és a hálózati áramról működő oxigén koncentrátort napi 
rendszerességgel használók az átlagfogyasztás sávhatárához 
képest 1697 kwh-val megemelt,  kedvezményes sávhatárig jo-
gosultak a rezsicsökkentett áramárra. Tehát egy olyan család, 
amelynek tagja ilyen kedvezményre jogosult, az átlagos 2523 
kwh/év áramfogyasztáson felül további 1697 kwh/év áramot 
fogyaszthat  a rezsicsökkentett áron. A kedvezményt igénybe 
vevő háztartások éves szinten így akár 60 ezer forintot is meg-
spórolhatnak.

A kedvezményt a vonatkozó kormányrendelet hatálybalépé-
sétől, 2022. augusztus 24-től a felhasználási hely szerint illeté-
kes kormányhivatal egészségbiztosítási ügyfélszolgálatán vagy 
bármely kormányablakban, az erre szolgáló formanyomtat-

ványon igényelheti minden olyan fogyasztó, aki, vagy akivel egy 
háztartásban élő személy napi rendszerességgel használ gyógyá-
szati segédeszközt. 

 A kérelem benyújtása során új felhasználási hely esetén iga-
zolni szükséges a szolgáltatásra vonatkozó szerződéses jogvi-
szony fennállását, vagy ha már történt számlakibocsátás, a kére-
lem benyújtása előtt kézhez kapott utolsó számla teljesítését. A 
kedvezményre való jogosultság megállapítására irányuló kérelem 
a kedvezményes év folyamán bármikor benyújtható.

A kormányhivatal ellenőrzi, hogy az adott háztartásban élő 
személy kapott-e társadalombiztosítási támogatással elektromos 
gyógyászati segédeszközt. A kedvezményre való jogosultságot 
határozattal állapítja meg, arról elektronikus úton, 5 napon be-
lül értesíti az egyetemes szolgáltatót. Az egyetemes szolgáltató 
a felhasználási helyen alkalmazott, a villamos energia egyetemes 
szolgáltatás árképzéséről szóló rendelkezések szerinti általános 
árszabáshoz kapcsolódóan érvényesíti a kedvezményt.

(kormanyhivatal.hu)

Tájékoztató
az önkormányzati szemétszállítási díj támogatás igényléséről 

Tisztelt mélykúti lakosok!

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Mélykút Város Ön-
kormányzat Képviselő-testületének a szociális rászorultságtól függő 
helyi pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 4/2015.(II.27.) 
önkormányzati rendelete jelenleg hatályos szabályozása alapján a 
szemétszállítási díj támogatás igénylésének feltételei az alábbiak:

Ki jogosult a támogatásra?
• egyfős háztartás esetében, ha az ott lakó 2022. január 1. 

napján a 60. életévét betöltötte és havi jövedelmének ösz-
szege nem haladja meg a 85.500,- Ft-ot, vagy 

• kétfős háztartás esetében, ha legalább az egyik ott lakó 
személy 2022. január 1. napján a 60. életévét betöltötte és 
az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg 
a 71.250,- Ft-ot.

A támogatás mértéke: 
Egyszeri 5000,- Ft, amit a Polgármesteri Hivatal közvetlenül 

a szolgáltató részére folyósít.

Igénylés módja és határideje: 
A kérelmet a Polgármesteri Hivatal által rendszeresített for-

manyomtatványon 2022. november 1 - november 30. napja kö-
zött lehet benyújtani. 

Benyújtandó mellékletek:
• megelőző havi jövedelemigazolás;
• a kérelmező, vagy a vele közös háztartásban élő személy 

nevére szóló szemétszállítási közüzemi számla másolata.

Kovács Tamás
polgármester

Oktatási helyszín:  Bács-Kiskun megye;  
Települések: Kiskunhalas

Képzőszerv: DÉLI AUTÓSISKOLA Kft.
A tandíjfizetés történhet átutalással és bankkártyás fizetéssel is a

11600006-00000000-85814356  számlaszámra.
Minden információ a weboldalon.

A tananyag az átutalás beérkezése után elérhetővé válik!
Személyes ügyfélfogadás:  Minden szombaton 13:00-tól 14:00-ig

Mélykút, Rákóczi út 5.
Telefon:  +36-30-963-99-63

Üdvözlettel: Huszta István
iskolavezető

„B” kategóriás online (e-learning) 
tanfolyamot szeretne kezdeni? Ezt 

otthonról a számítógép előtt ülve is 
megteheti a jogositvany.com–on
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Népszámlálás, 2022: Feleljünk, egymásért!
Október 1-jén kezdődik hazánkban a Magyarország teljes 

népességére és az összes lakására kiterjedő népszámlálás. Az 
adatgyűjtés pontos és részletes képet ad a népesség számáról, 
demográfiai jellemzőiről, egészségi állapotáról, iskolázottságáról, 
foglalkoztatottságáról, nemzetiségi és vallási összetételéről, élet- 
és lakáskörülményeiről. A népszámláláson való részvételt a 2018. 
évi CI. törvény írja elő, eredményei mindannyiunk mindennap-
jait, jövőjét befolyásoló szociális és gazdasági döntések, országos, 
regionális és helyi fejlesztések alapjául szolgálnak.

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) minden magyaror-
szági lakcímre szeptember utolsó napjaiban postai felkérőlevelet 
küld. Ez nem névre szólóan érkezik a postaládába, a címzésben 
csak a ház címe szerepel. Annak érdekében, hogy a felkérőlevél 
minden háztartásba eljusson, kérjük, még a népszámlálás előtt 
mindenki gondoskodjon arról, hogy háza falán, a kerítésén lát-
ható legyen a házszám, hiszen ezzel megkönnyítik a felkérőleve-
leket kézbesítők munkáját. Nagyon fontos, hogy a felkérőlevelet 
mindenki őrizze meg! A levélben a népszámlálásról szóló hasznos 
információk mellett egy 12 jegyű belépési kód is található, ami-
nek segítségével minden háztartás önállóan, interneten keresztül 
ki tudja tölteni a népszámlálási kérdőíveket a népszámlálás hon-
lapján (nepszamlalas2022.hu).

Kérdőívet kell kitölteni
• mindenkiről, aki Magyarországon él,
• azokról is, akik átmenetileg, 12 hónapnál rövidebb ideig 

külföldön tartózkodnak,
• a külföldi állampolgárokról is, ha legalább 3 hónapja Ma-

gyarországon tartózkodnak.

A népszámlálás során a lakáskörülményekről is nyilatkozunk. 
Az ország területén minden

• lakás,
• lakott üdülő és lakott egyéb lakóegység,
• közösségi éjszakai elhelyezést szolgáló intézmény össze- 

írása megtörténik.
(Fontos, hogy a lakáskérdőívet minden, a tulajdonunkban 

álló, de adott esetben nem lakott, üresen álló lakásról is ki kell 
tölteni, az arra a címre érkezett felkérőlevél alapján.)

Minden háztartásnak egy lakáskérdőívet és annyi személyi 
kérdőívet kell kitölteni, ahányan a lakásban laknak. A kérdőív 
kérdéseire a 2022. október 1-jén fennálló állapotot alapul véve 
kell válaszolni.

A népszámlálási kérdőívet önállóan, az interneten október 
1. és 16. között lehet kitölteni, egy, erre a célra létrehozott zárt 
rendszerű, online felületen keresztül, amelybe a felkérőlevélben 
szereplő egyedi, 12 jegyű kóddal lehet belépni. Mindazok, akik 
október 16-ig online kitöltik a népszámlálási kérdőívet, nyere-
ményjátékban vehetnek részt, amelynek keretében az online kitöl-
tési időszak alatt naponta 5 db, egyenként 100 000 forint értékű 
ajándékutalványt sorsol ki a KSH a kitöltők között. Fontos, hogy 
a kitöltés végeztével kapott, a kitöltést igazoló kódot mindenki 
őrizze meg, mert azzal igazolható, hogy valóban megtörtént az 
online válaszadás, ki lettek töltve a kérdőívek. Azokat a háztartá-
sokat, amelyek október 16-ig nem élnek az online kitöltés lehető-
ségével, október 17. és november 20. között számlálóbiztosok 
keresik fel, akik tableten rögzítik a válaszaikat. Akik pedig sem 
online, sem számlálóbiztos által nem teljesítik november 20-ig az 
adatszolgáltatási kötelezettségüket, november 21. és 28. között a 
település jegyzőjénél jelentkezve tehetnek ennek eleget. 

Feleljünk, egymásért!

A nagycsaládosoknak a kormányhivatalhoz kell beadni 
a gázárkedvezmény iránti igényt

A rezsicsökkentés fenntartásáért felelős kormánybiztos arra 
kérte a nagycsaládosokat, hogy a kormányhivatalokban igényeljék 
a rezsicsökkentés által számukra biztosított további gázárkedvez-
ményt, ugyanis az nem jár automatikusan.

Az átlagfogyasztás mértékéig minden magyar háztartásban, 
magyar családnál fennmarad a rezsicsökkentés. A gáz esetében az 
átlagfogyasztás 1729 köbméter évente, az áramnál 2523 kilowat-
tóra évente. Eddig a rezsicsökkentett határig az átlag fogyasztású-
ak 2 millió 175 ezer forintot tudnak megspórolni.

A nagycsaládos gázfogyasztási kedvezményt három- és az an-
nál több gyermekes családok vehetik igénybe. A háromgyerekesek 
esetében az éves 1729 köbméteren túl további 600, négygyerme-
kesektől felfelé pedig minden gyermek után még 300 köbméterrel 
nő a kedvezményes sávhatár. Tehát a nagycsaládos kedvezményes 
sávhatárig köbméterenként 102 forintot kell fizetniük, a piaci ár, 
1020 forint tizedét.

Példaként említette, hogy egy háromgyermekes család a nagy-
családos kedvezménnyel további 550 ezer forintot, a négy gyer-

meket nevelők plusz 875 ezer forintot, az ötgyermekesek pedig 
további 1 millió 100 ezer forintot tudnak megtakarítani.

A kormánybiztos hangsúlyozta, hogy a nagycsaládosoknak 
eddig is jártak kedvezmények, azonban ezeket „nagyon kevesen 
vették igénybe, hiszen korlátlan volt a rezsicsökkentés minden-
ki számára”. Tájékoztatása szerint a 300 ezer magyar nagycsalá-
dosból eddig 26 ezer család igényelte ezt a kedvezményt. Mint 
közölte, a nagycsaládosoknak járó kedvezményt a kormányhiva-
talokban, kormányablakokban kell igényelni, ahol megtalálhatóak 
az igénylőlapok.

Az igénylőknek magukkal kell vinniük a legutolsó gázszámlá-
jukat és a szolgáltatási szerződésüket, és a kedvezményt csak az a 
szülő veheti igénybe, akinek a nevére szól a gázszámla.

A kérelmet az igénylő lakóhelye szerint illetékes fővárosi/ 
megyei kormányhivatalhoz kell benyújtani az erre a célra rend-
szeresített igénylőlapon. A kérelem a kormányhivatalok csa-
ládtámogatási  ügyfélszolgálatán,  valamint az ország több mint 
300 kormányablakában is benyújtható.

(MTI, kormanyhivatal.hu)

Nagycsaládos gázárkedvezmény
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Tájékoztatás álláskeresők részére
Az álláskeresőként történő nyilvántartásba vétel az egyes ellá-

tások, illetve támogatások igénybevételének előfeltétele. 

Álláskereső, az a személy aki:
1. a munkaviszony létesítéséhez szükséges feltételekkel ren-

delkezik, és
2. oktatási intézmény nappali tagozatán nem folytat tanul-

mányokat, és
3. öregségi nyugdíjra nem jogosult, valamint a megváltozott 

munkaképességű személyek ellátásaiban nem részesül és
4. az alkalmi foglalkoztatásnak minősülő munkaviszony 

és a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony kivételével 
munkaviszonyban nem áll, és egyéb keresőtevékenységet 
sem folytat, és

5. elhelyezkedése érdekében az állami foglalkoztatási szerv-
vel együttműködik, és akit

6. az állami foglalkoztatási szerv álláskeresőként nyilvántart,

Együttműködési kötelezettség
Az álláskeresési járadékra vagy nyugdíj előtti álláskeresési 

segélyre jogosult vagy abban részesülő álláskereső az együttmű-
ködési kötelezettség keretében a számára felajánlott megfelelő 
munkahelyet köteles elfogadni, az állami foglalkoztatási szervnél 
meghatározott időpontban jelentkezni, az elhelyezkedést befolyá-
soló körülményeiben bekövetkezett változást a tudomásszerzés-
től számított 15 napon belül bejelenti, a felajánlott foglalkoztatást 
elősegítő szolgáltatást elfogadja.

A jelentkezési kötelezettségének az e-ügyintézési tv.-ben fog-
laltak szerint is eleget tehet.

Amennyiben az álláskereső együttműködésként előírt jelentke-
zési kötelezettségének személyesen, vagy elektronikusan nem tesz 
eleget, az állami foglalkoztatási szerv a mulasztás tényének pótlásá-
ra való külön felhívás nélkül törli az álláskeresők nyilvántartásából.

Megfelelő munkahely:
a. egészségi állapota szerint az álláskereső a munka elvég-

zésére alkalmas,
b. a várható kereset az álláskeresési járadék összegét, illető-

leg - amennyiben az álláskeresési járadék összege a kö-
telező legkisebb munkabérnél alacsonyabb - a kötelező 
legkisebb munkabér összegét eléri,

c. a munkahely és a lakóhely közötti naponta - tömegköz-
lekedési eszközzel vagy munkáltatói személyszállítással - 
történő oda- és visszautazás ideje a három órát, illetve tíz 
éven aluli gyermeket nevelő nő és tíz éven aluli gyermeket 
egyedül nevelő férfi álláskereső esetében a két órát nem 
haladja meg,

d. az álláskereső foglalkoztatása munkaviszonyban történik.

Álláskeresési járadék illeti meg azt, aki  
a. álláskereső,
b. az álláskeresővé válását megelőző 3 éven belül legalább 

360 nap jogosultsági idővel rendelkezik,
c. munkát akar vállalni, de önálló álláskeresése nem vezetett 

eredményre, és számára az állami foglalkoztatási szerv 
sem tud megfelelő munkahelyet felajánlani.

Álláskeresési járadék időtartama:
a. az álláskeresési járadék folyósítási idejének számítása so-

rán 10 nap jogosultsági idő 1 nap járadék-folyósítási idő-
nek felel meg. 

b. az álláskeresési járadék folyósításának leghosszabb idő-
tartama 90 nap.

c. az álláskeresési járadék folyósításának kezdő napja az 
álláskeresőnek az állami foglalkoztatási szervnél történő 
jelentkezésének napja. 

A nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony abban az esetben 
minősül jogosultsági időnek, ha annak időtartama alatt a nevelő-
szülő álláskeresési ellátásban nem részesül.

A mezőgazdasági őstermelőként folytatott tevékenység abban 
az esetben minősül jogosultsági időnek, ha annak időtartama alatt 
a mezőgazdasági őstermelő álláskeresési ellátásban nem részesül.

Álláskeresési járadékra jogosultsági idő:
Annak az időtartamnak az alapulvételével kell megállapítani, 

amely alatt az álláskereső az álláskeresővé válást megelőző 3 év 
alatt munkaviszonyban, közfoglalkoztatási jogviszonyban töltött, 
vagy egyéni, illetőleg társas vállalkozói tevékenységet folytatott, 
feltéve ez utóbbi esetben, hogy vállalkozói tevékenysége alatt já-
rulékfizetési kötelezettségének eleget tett.

Álláskeresési járadék mértéke:
Az álláskeresési járadék összegét a kérelem benyújtását meg-

előző, vagy - ha az álláskeresőként való nyilvántartásba vételre 
későbbi időpontban kerül sor - az álláskeresőnek az álláskeresővé 
válását megelőző négy naptári negyedévben az ezen időszakkal 
érintett jogviszonyokban elért járulékalapja havi átlagos összegé-
nek alapulvételével kell kiszámítani. 

Megelőző négy naptári negyedévi járulékalap hiányában a já-
radék számításának alapja a négy naptári negyedévnél rövidebb 
időszakban elért járulékalap havi átlagos összege. 

Ha a megelőző négy naptári negyedévben egyáltalán nincs az 
álláskeresőnek járulékalapja, akkor az álláskeresési járadék meg-
állapításának alapja a jogosultság kezdő napján hatályos kötelező 
legkisebb munkabér 130 százaléka.

Az 1 napra járó álláskeresési járadék számításának alapja a 
meghatározott járulékalap harmincad része.

Az álláskeresési járadék napi összege a meghatározott járadé-
kalap 60 százaléka, legfeljebb a jogosultság kezdő napján hatályos 
kötelező legkisebb munkabér napi összegének megfelelő összeg.

Foglalkoztatási Osztály elérhetőségei:
cím: 6440 Jánoshalma, Kölcsey Ferenc utca 12.
telefon: 0677/795-015 (központi telefonszám)
e-mail: foglalkoztatas.janoshalma@bacs.gov.hu
Ügyfélfogadási idő:

Hétfő  08:00 – 12:00 és 13:00 – 16:00
Kedd  08:00 - 12:00
Szerda  08:00 – 12:00 és 13:00 – 16:00
Csütörtök  Nincs
Péntek  08: 00 – 12:00

(Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)

Azon nyilvántartott, regisztrált álláskereső, aki sem álláske-
resési ellátásban, sem aktív korúak ellátásában nem részesül, to-
vábbá egészségügyi szolgáltatásra semmilyen jogcímen nem jogo-
sult az egészségügyi szolgáltatási járulék megfizetésére kötelezett.
Az egészségügyi szolgáltatási járulék összege 2022. január 1-jétől 
8.400,- Ft (280,- Ft/nap), amelyet a bejelentkezés időpontjától 
havonta, a tárgyhót követő hónap 12-ig kell megfizetni.

A Járási Hivatal az egészségügyi szolgáltatásra való jogosult-
ságot állapíthat meg szociális rászorultság figyelembe vételével az 
ügyfél kérelmére és nyilatkozata alapján.
Az egészségügyi szolgáltatás igénybevételére irányuló kérelmet és 
nyilatkozatot Kormányablakban teheti meg.
További információért forduljon ügyintézőjéhez!
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Zsolt atya
Bemutatkozás

Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Engedjék meg, hogy néhány szóval bemutatkozva egyben kö-
szönetet is mondjak mindenek előtt, hogy közösségüknek tagja 
lehetek!

Retkes Zsolt atya vagyok, Kiskunfélegyházán születtem 
1982-ben. Szép emlékű szüleim nagyon egyszerű, szép családi 
élettel ajándékoztak meg, annak ellenére, hogy fiatalon elveszítet-
tem őket. 15 éves voltam, amikor édesapám súlyos betegségében 
feladta a küzdést és megtért a teremtő Istenhez. Halálos ágyán 
két dolgot kötött a lelkemre: “Kisfiam! Soha ne feledd el, hogy 
honnan jöttél, és Soha ne ess át a ló másik oldalára!”. Örök lecke, 
feladat, de élhető és csodálatos!

Ebben az esztendőben kezdtem meg a középiskolai tanulmá-
nyaimat egy helyi középiskolában! Érettségi után, 2001-ben je-
lentkezve a Kalocsa- Kecskeméti Főegyházmegye főpásztoránál, 
Dr. Bábel Balázs érsek úrnál, felvételt nyertem és a váci papneve-
lő-intézetbe kerültem tanulmányaim megkezdésére. Egy eszten-
dő elteltével a szegedi papnevelő intézet növendéke lettem. Mi-
közben a papságra készültem 2004 elején édesanyám is hirtelen 
elhunyt. Nagy veszteségének éltem meg így már minden közeli 
szerettem elvesztését. Testvérem nincs és ekkorra már nagyszüle-
im is elmentek. Édesanyám húga állt mellettem és segített, ugyan 
akkor már magam mögött tudtam a gyerekkort.

2005-ben Hercegszántóra kerültem lelkipásztori gyakorlat-
ra, utána a pécsi szemináriumban töltöttem egy évet. 2007- ben 
szenteltek diakónussá, amikor Kiskunmajsán szolgáltam. 2008 
június 28-án szentelt áldozópappá érsek úr! Papi jelmondatom, a 
kispapkoromat is végigkísérő idézet lett: “Vade et ama mundum!, 
Menj és szeresd a világot!”. Egész életemet ennek a gondolatnak 
szenteltem és mindennap törekszem ezen gondolat mentén járni 
az életem útját!

2009–ben kápláni kinevezést kaptam a bajai belvárosi egy-
házközségbe, ahol Gál Jenő és Binszki József atya mellett telje-
sítettem szolgálatot. Ezen időszakban megajándékozott az Úr a 
Szent László ÁMK-val, így ott tanítottam 7 tanévet. Csodála-
tosan szép időszak volt. Majd Kalocsára kerültem, ahol az egész 
egyházmegyére kiterjedő feladatokat láttam el.

Egész papi életemet áthatotta a szeretet, a gyerekek közötti 
Istenkeresés velük, bennük és értük…, talán ez a legdrágább kin-
csem. Ezt szeretném itt is folytatni; csak menni és tenni a dolgom: 
szeretni! Imádkozzanak értem, hogy állhatatosan, életem végéig 
ez legyen a célom és az üdvösségre vezető utam!

Retkes Zsolt
káplán

Gyermeki nyár
Az idei nyár nagy reménységekkel indult. Mindenki látta elő-

re, ezt a nyarat nem tudja semmi beárnyékolni. Szabadon utazha-
tunk, kibonthatjuk szárnyainkat és átrepülhetjük az egész nyarat.

A nebulók letéve az iskolatáskát, minden bizonnyal nagyon 
várták az előttük álló nyári szünet csodásnak ígérkező program-
jait.  A tanév végén látszólag bezárult az iskola kapuja, de bizony 
azon zárt ajtók mögött szorgos kezek munkálkodtak. Villámgyors 
átállással a pedagógusok és segítőik programszervezésbe, utazás-
szervezésbe kezdtek, hogy a nyárra tervezett Erzsébet-,  Hitta-
nos-, Musical-, Plébániai Napközis tábort előkészítsék a gyere-
kek fogadására. A pedagógusok a programokról gondoskodtak, 
az atyák a lelkiélet és hitbéli tartalomról, a segítő fiatalok pedig a 
lebonyolítás apró, de annál jelentősebb háttér csodáit készítették.

A legkisebbek elsőnek egy egyhetes helyben szervezett Erzsé-
bet- táborban vehettek részt, ahol a velük lévő pedagógusok kísé-
retével kirándultak Baján, helytörténeti kiállításokat tekintettek 
meg, valamint fejlesztették kézügyességüket, a kézműves foglal-
kozásokon, sétáltak, fürödtek. 

Egy csodálatos hétfőn 
egy nagy busz várta az 
indulást, hogy a hittanos 
gyerekeket Szentendrére 
vigye az egyhetes hittanos 
táborba. Az öt nap alatt a 
táborozók megtekintették 
Esztergomban a bazilikát, 
jártak a visegrádi várban 
és egy nap sárkányhajóval 

szelték a Duna hullámait. Ezek mellett fürdés, nagy séták, közös 
játékok, móka és kacagás tette szebbé a napjaikat.

A Musical táborban énekeltek, kirándultak és felkészültek az 
Egyházközségi napon bemutatott csodálatos produkcióra. A gye-
rekek szebbnél szebb hangon énekelve, ügyes tánc koreográfiák 
kíséretében, a különböző egyházi énekeken keresztül a klasszikus 
mese-zenéken át, szép musical részleteket mutattak be, melyen 
szüleik és az egyházközség tagjai, mint nézők vettek részt.

A Plébániai napközis táborban a gyerekek az önfeledt játék-
nak, a mobil- okostelefon nélküli létnek teljesen szabad élvezői 
voltak. Minden pillanatukat áthatotta a gyermeki lelkület igazi 
mozgatója, az együttlét, a játék, a figyelmesség, előzékenység, biz-
tatás és sok más erény, ami megélve egymásért ér igazán sokat 
sokunk életében. Ezen a héten a gyerekekben talán az élmények 
voltak a legmeghatározóbbak.

A táborokban összességében több száz gyereket foglalkoztat-
tak a pedagógusok, az atyák, a fiatalok, akik nem rég még gyere-
kek voltak. Csodálatos megtapasztalás volt, amikor rádöbbenhet-
tünk arra, hogy egy felnövekvő generációt a felnőtté válás útján 
elindulók segítik, gondoskodnak róluk, figyelnek, vigyáznak rá-
juk. Mindegyik tábor a diákokról és nekik szólt. 

Látnunk kell, hogy rengeteg szervező munkával, az azt támo-
gató felajánlásokkal óriási lépéseket tehetünk a dolgozó, pénzke-
reső szülők gyermekeiért. Istennek legyen hála, hogy a szülők jó 
kezekben tudhatták gyermekeiket és bízunk abban, hogy az idei 
tanévben sok élménnyel a hátuk mögött a gyermekek meghálálják 
szorgalmas tanulással, fejlődéssel a nyár eseményeit.

Megköszönve mindenki munkáját, emberségét, szeretetét, a 
szülőknek a bizalmat, a gyerekeknek részvételt igyekszünk a lehe-
tőségeket keresni és megtalálni, hogy a jövő nyarunk is hasonlóan 
szép és tartalmas legyen. 

Retkes Zsolt
káplán
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Tiszta lappal
Minden ember szereti az életben, 

amikor tiszta lappal indulhat neki va-
laminek. Minden vállalkozás, törekvés, 
elhatározás sikerének az alapja, ami-
kor őszinte, megtisztult gondolkodás, 
lelkület vezeti az embert közeli vagy 
távolabbi céljai útján.

Kilenc ötödik osztályos gyermek tett tanúságot erről szep-
tember elején, amikor először járultak a bűnbocsánat szentségé-
hez. Kilenc kitartó lélek, akik a legnehezebb utat választották így 
meghozva az életük egyik legszebb döntését; letették kis életük 
minden terhét.

Az izgalomtól és kicsit talán a félelemtől is átitatatott légkör 
kitapintható volt a szertartás kezdetén, de ahogy sorra egyik a 
másik után megszabadult terheitől a megnyugvás, a felszabadult-
ság, a tehermentes miliő volt érezhető a templomban. A gyerekek 
szüleik kíséretében lépdeltek a bűnbocsánat széke felé, ahol Já-
nos atya, az irgalmas Jézus szeretetével oldozta fel őket bűneiktől, 
majd fehér ruhájukat felöltve az oltár előtt megpihenve adtak há-
lát, szüleik támogatásával a hátuk mögött.

A szertartás befejező mozzanata volt, hogy a gyerekek végig-
nézték bűneik, gyarlóságaik, hibáik porrá válását, amint a cetlire 
–már előre készülve kigyűjtötték a lelkiismeretvizsgálat segítsé-
gével hibáikat- felírt bűnök, meggyújtást követően a lángok mar-
talékává lettek. A szimbolikus bűnégetés jól szemléltette Isten 
végtelen megbocsátó szeretetét.

Mindannyiunk előtt megnyitotta kilenc megtérő lélek az új-
rakezdés útját. Keresztelésük óta számukra is eltelt 5-10 év, hogy 
élhettek ezzel a lehetőséggel. Példát mutatnak a gyerekek ebben is, 
hogy Isten előtt nem az idő számít és nem az, hogy mennyi bűnünk 
van, hanem egyedül az, hogy újra és egyre szorosabban fel akarjuk e 
eleveníteni Istennel a kapcsolatot. Legyen bátorságunk a gyerekek 
példáját követni és törekedjünk mi is időről időre élve a szentgyó-
nás lehetőségével tiszta lappal kezdeni életünk egyes szakaszait. 

Retkes Zsolt
káplán

Veni Sancte - táskaszentelés
Alig csendesedett meg a helyi Szent Tamás Katolikus Általá-

nos Iskola és Óvoda a nyári készület és gyerektáborok zsibongá-
sától, amikor is az iskola csengőjén először felhangzott Néri Szent 
Fülöp „Legyetek jók, ha tudtok” bátorító, hívogató himnuszának 
közismert dallama.

Ez a különös, nem klasszikus csengőszó először és minden 
reggel, az iskolai közösségi életre, tanulásra hív aztán a nap többi 
szakaszában a tanórák kezdetét jelzi.

Az idei tanévben több mint 255 diák kezdte meg a tanévet az 
iskola falai között és 75 picike lépte át, az új, immár ettől a tanév-
től katolikus óvoda kapuját.

A tanév első tanítási napját megelőző nap délutánján tanév-
nyitó szentmisére érkeztek meg az iskola diákjai, hogy közösségük 
együttesen kérje a Szentlelket az év sikereiért, emberi kapcsolata-
iért, barátságaiért. Imádkoztak a diákok szüleikért, családjaikért, 
nevelőikért, diáktársaikért, barátaikért.

Ezzel a Szentmise jelenléttel is –ugyan tanévnyitó ünnepség-
nek is nevezhetnénk ezt egyszerűen- a gyerekek valami többletet 
kínálnak. Számukra még nem a szentségi erőnek, a kultikus val-
lásgyakorlatnak van ereje, hanem, hogy Isten előtt együtt vannak. 
De hát az ősegyházban is ezért jártak az eucharisztiát megünne-
pelni. A legszebb tanévkezdésnek mondhatjuk, amikor a gyerekek 
családtagjaikkal, nevelőikkel együtt Isten előtt megállva, imád-
sággal is kérik a tanév még nem ismert, csak vélt nehézségeinek 
megoldásához a bölcsesség, okosság, tudás, jámborság Lelkét. A 
Veni Sancte szentmise lényegéhez tartozik, hogy hívjuk a Lelket, 
jöjjön közénk. Hinnünk kell abban, hogy a zavaros hétköznapok-
ban legalább gyermekeink őszinte Isten felé való odafordulásaik 
megértetik előbb utóbb velünk felnőttekkel is, hogy sokszor nincs 
már más remény. A felnövekvő generációba vetett reménység, ad-

jon erőt a küzdéshez a családokban, az iskolában, hogy mindig 
van miért összetartoznunk, nevelnünk, formálnunk egymást.

Az összetartozás, az egy cél egy szeptemberi vasárnap délelőtt 
újabb ünneplésre adott okot, hiszen a gyerekek iskolatáskáik, akik 
elhozták megszentelődtek. A kilencórás –a tanévben elsősorban 
a gyerekek miséje- szentmise keretében az oltár előtt összerende-
zett iskolatáskákra, azok tartalmára és a kis gazdákra kértük Isten 
áldását. Bízva bízunk, hogy a tanév elején igen súlyos táskák, az 
év végére könnyedebbé válnak a tartalmi változás következtében.

Reméljük a táskákban megbújó könyvek tudásanyaga, gyer-
mekeink fejében vándorol, mire befejezzük ezt a tanévet. 

Isten végtelen szeretetének áldásával, egymás felé nagy biza-
lommal kezdtük meg ezt a 22/23-as tanévet, hogy egész évben 

ebben kitartva és megerősödve várjuk 
a Te Deumot, hálaadást, ahol sok-
kal több szép és örömteli pillanatért 
mondhatunk köszönetet.

Retkes Zsolt
káplán
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Városok viadala
A „legjobb íjászok városa”

A versengésen 36 város képviseltette magát a Kárpát–me-
dencéből: érkeztek csapatok Erdélyből és a Felvidékről is. 5 fős 
csapatok jelentkezhettek. A csapatban legalább egy főnek nőnek 
vagy 14 év alatti gyermeknek kellett lennie. Mi voltunk az egyet-
len csapat, ahol két nő és egy gyermek is indult. A verseny előtt 
két nappal az egyik férfi csapattagunknak baleset miatt vissza 
kellett lépnie, így a szervezők segítségével kellett toboroznunk 
gyorsan egy íjászt. Mélykút képviseletében Szabadi Dóra, Szigeti 
Viola, Slámer István, Lajdi Horka és Lajdi Róbert csapatkapitány 
küzdöttünk. A viseletünket Lajdi-Illés Genovéva készítette, Elek 
József biztosította számunkra a jurtáját a rendezvényre.

A viadalon csak történelmi viseletben és történelmi íjjal le-
hetett részt venni, az utcai viselet kizáró tényező volt. Szabály-
sértésnek minősült a történelmi viselet keverése bármilyen hét-
köznapi ruhadarabbal, tárgyal, cipővel, kellékkel, így ez szigorú 
szankciókat vont maga után.  A viseletet külön értékelték. A 
jurtával (sátorral) érkező csapat bónuszpontot kapott. A viada-
lon nincs egyéni pontozás, a csapat egységes teljesítménye került 
értékelésre. A viadal két napos volt. Első nap szombat, amelyen 
14-14 célt kellett teljesíteni, délután virtuskodások. Második na-
pon ugyanúgy 14-14 cél, majd döntő a négy legtöbb pontot lövő 
csapatnak. Mindig két település csapata haladt együtt a pályán. A 
csapatokat a szervezők sorsolták össze. Mi Füzesgyarmat csapa-
tával kerültünk össze, ők nyerték meg zsinórban, idén harmad-
jára a versenyt.

Péntek délután érkeztünk a helyszínre: 300 km megtétele 
után, szakadó esőben álltunk neki felállítani a jurtát. Néhány 
órával később, ronggyá ázva azon imádkoztunk, hogy másnap ne 
essen az eső! 

Szombaton reggel nyolckor volt még egy utolsó eligazítás a 
csapatkapitányoknak, ezt követően ünnepélyes megnyitó, és kez-
detét vette a „harc”. Minden évben egy kerettörténetre építik fel 
a megnyitót és a viadalt. Erről az idén így tájékoztattak minket: 
„Először is szeretnélek felkészíteni benneteket arra, hogy az idei 
viadal keményebb lesz, mint a tavalyi. A tavalyi viadal során egy 
békeidőben kihirdetett versengésre hívta udvarába az íjászokat 
egy magas rangú katonatiszt, idén viszont egy háborús cselek-
ményről fog szólni. Erre építjük fel a megnyitót, és a pályán el-
helyezett célokat is. A Lófő azt a feladatot kapja a fejedelemtől, 
hogy mérjen csapást egy adott ellenségre, szerezzen vissza pár 
korábban elrabolt kincset, és térjen vissza. A Lófő, hogy eleget te-
gyen a parancsnak, összehívja 50 legjobb harcosát és embereiket. 

Így a versenyen nagyobb hangsúlyt fognak kapni a mozgással járó, 
illetve a mozgó célok, a szívdobogást erősítő, lihegtető célok, vala-
mint a balkezes lövés. Remélem kellőképpen elkezdtetek izgulni. 
Kezdjetek imádkozni...”

A megnyitó előtt a Vezér - táltosai segítségével - jelet kért az 
égiektől, majd lovas futárral végig küldte a táboron a véres kardot, 
majd a lovas felvezetésével a csapatok felvonultak a Vezér előtt. 
Minden csapat a számára kijelölt helyen, kovával-acéllal meggyúj-
totta a saját tábortüzét, és a csapatvezető részt vett a haditanács-
ban. A tanácskozást követően a Regős buzdító dalaival feltüzelve 
elindult a had… 

Első napon a sportpályán kialakított célokat kellett leküzde-
nünk. Rendkívül technikás feladatok voltak. Vaklövés bekötött 
szemmel, mozgó tutajról, majd lórol lövés, különböző forgó-moz-
gó célok, és sok időre történő lövés. A célok jelentős részét fut-
va kellett teljesíteni. A versenynap  végére 576 pontot sikerült 
begyüjtenünk. Nyilván a velünk párban lévő bajnok csapathoz 
képest sehol sem voltunk, de nagyon korrekt bajtársias légkör volt 
végig a két csapat között.

Vasárnap reggel 9 órakor indult a megmérettetés, ekkor a kas-
télykertben kialakított pályát kellett teljesíteni. Nem gondoltuk 
volna, hogy az előző napi feladatoknál még lehet nehezebb, de a 
szervezők bizonyították, hogy lehet: 120 méterre zászlólövés, 40 
méterre lovas harcos és még több futás, állandóan harcban az idő-
vel, meg persze a fordított kezes lövések. 
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Az anyatej minden cseppje aranyat ér.

nyen. A Városok Viadala vitathatatlanul egy olyan űrt tölt be a 
történelmi íjászatban, ami kézzelfogható. Nem a sportíjászatot 
helyezi előtérbe, hanem a harc szellemiségét, a bajtársiasságét, a 
csapatmunkáét. A hitelesség felé mutató törekvésük pedig min-
denképpen példamutató és követésre érdemes célkitűzés. 

Köszönjük Mélykút Város Önkormányzatának és Kovács 
Tamás polgármester úrnak, hogy támogatták részvételünket a 
Városok Viadalán, hogy ez által öregbíthettük városunk hírnevét.

Lajdi Róbert 

Az előző napról hozott fáradtságunk és a még nehezebb, tech-
nikásabb pálya ellenére ezen a napon 938 pontot sikerült lőnünk. 
Így összességében 1514 ponttal zártuk a viadalt, ami a 28. helyre 
volt elegendő. A viadalon nagy hangsúlyt fektettek a viseletek és 
a felszerelés történelmi hitelességére, amit külön értékeltek. Itt a 
harmadik leghitelesebb viselet címet értük el úgy, hogy az első és 
a második helyezett ugyanannak a társaságnak a két csapata volt.

Számunkra felejthetetlen élmény és felemelő érzés volt részt 
vennünk városunkat képviselve ezen a rendkívül nívós rendezvé-

„A szoptatás természetes ereje 
a világ egyik legnagyobb csodája. 

A valódi szeretetről, az új élet
ápolásának csodálatos öröméről 

való gondoskodásról és
megünnepléséről szól,

nővé válásról. ”
/Anwar Fazal/

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) már 30 éve, hogy 
augusztus 1-jét az Anyatej Világnapjává, augusztus első hetét pe-
dig a Szoptatás Világhetévé nyilvánította. 

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

A szoptatás örömteli lelki kapcsolatot, szoros kötődést ala-
kít ki a mama és a baba között, a megnyugtatás legkézenfekvőbb 
módja. Érzi az anyja biztonságos közelségét, továbbá maga a 
szopás pedig fájdalomcsillapító, ellazító endorfint szabadít fel a 
gyermekben. A tartósan szoptatott csecsemők arcizomzata fej-
lettebb, fogzásuk könnyedebb, beszédfejlődésük harmonikusab-
ban alakul. Több éven át tartó kutatás eredménye alapján azok 
a gyerekek, akiket hosszabb ideig szoptatott az édesanyjuk, jobb 
eredményeket értek el az intelligencia-teszteken.

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

A szoptatás csodája soha többé nem tér vissza az anya és a gyer-
meke életében, ezért is javasolt a tartós szoptatás.

Az idei évben 2022. szeptember 09. napján az érdeklődő vá-
randósok és kisgyermekes anyák társaságában a védőnői szolgá-
latnál személyesen is megemlékeztünk e jeles napról.

Sok szeretettel köszöntjük e nap alkalmából a várandósokat 
és szoptató kismamákat. 

Védőnők
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Beszámoló az óvoda működéséről
Szeresd a gyermeket, öleld szívedre őt,

Ringasd el lágyan szegény kis szenvedőt,
Lehunyt pilláinak töröld le könnyeit:

S míg te a gyermekek könnyét törölgeted,
Egy láthatatlan kéz a csillagok felett

Letörli vétkeid!”

Móra Ferenc

Létszámaink a 2022/2023-as nevelési évben:
Óvoda 

kis-
csoport

Óvoda 
középső 
csoport

Óvoda 
nagy-

csoport

Összesen

Létszám: 25 fő 25 fő 23 fő 73 fő

Az óvodák személyi ellátottsága, csoportbeosztások:

Óvoda vezető: Mackó Zoltánné
Vezető helyettes: Doszkocs Lászlóné
2,5-3-4 évesek csoportvezetője: Rostás Nóra
Délutános csoportvezető: Bartosné Horváth Éva
Dajka: Somogyi Csabáné
4-5 évesek csoportvezetője: Doszkocs Lászlóné
Dajka: Kolompár Ildikó
5-6-7 évesek csoportvezetője: Török Györgyné, Farkas-Tor-

da Zsófia – kéthetes váltásban
4-5-6-7 –évesek délutáni csoport vezetője: Török György-

né, Farkas-Torda Zsófia – kéthetes váltásban
Dajka: Sziráki Gabriella
Pedagógiai asszisztens: Grizákné Szöllősi Éva

Ebben a nevelési évben is óvó és szeretetteljes légkörben vár-
juk óvodásainkat.

Megújult udvarunkat örömmel vették birtokba a gyerekek.

A Pedagógiai Programunk kiegészítésenként a következő tehet-
séggondozó foglalkozásokkal színesítjük az óvodánk életét:

• Ovi angol – nagycsoportosok
• Mozgáskotta – kis-, középső és nagycsoportosok
• „Így tedd rá!” – kis-, középső és nagycsoportosok

Kistérségi ellátás keretében:
• gyógytestnevelés
• logopédia
• hátránykompenzáció
• Farm-ovi
• Egészséges életmódra nevelés
• jóga

Gyermekközösséggel kapcsolatos hagyományaink:
• Közös megemlékezések a gyermekek név, illetve születés-

napjáról,
• Óvodai ünnepélyek, rendezvények megtartása, 
• Télapó,
• Karácsony,
• Pünkösd,
• Farsang,  
• Gyermeknap, 
• Anyák napja,
• Búcsúzás, 
• Családi nap (sport, játékos vetélkedők)
• Madarak és fák napja
• Népi hagyományok felelevenítése, Márton napi felvonu-

lás, karácsonyi vásár, Télűzés, Májusfa állítás, szokások, 
népi kézműves technikák bemutatása.

• Őszi, tavaszi kirándulások, / szüret, terménygyűjtés, in-
tézmények, létesítmények meglátogatása.

Pedagógiai Programunk célja:

Gyermekközpontúság, a szeretetteljes légkör kialakítása. Az 
óvodai nevelés  „alapozó” funkció, amelynek célja : a gyermekek 
között  meglevő nagyfokú fejlődésbeli, társadalmi, szociális elté-
rést úgy kompenzálni, hogy közben minden gyermek az adottsá-
gainak megfelelően, optimálisan fejlődjön. Potenciális tanulási za-
varok megelőzése. A gyermekek környezettudatos szemléletének 
megalapozása. A sajátos nevelési igényű gyermekek integrálásával 
esélyegyenlőségük biztosítása.

Mackó Zoltánné
intézményvezető
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Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 
Jánoshalmi Járási Hivatal

Elérhetőségek:
6440 Jánoshalma, Kölcsey Ferenc u. 12.

Telefon: 06-77/795-270
E-mail cím: janoshalma@bacs.gov.hu

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

kedd: 800-1200

szerda: 800-1200 és 1300-1600

péntek: 800-1200

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 
Jánoshalmi Járási Hivatal 

Hatósági és Gyámügyi Osztály

6440 Jánoshalma, Kölcsey Ferenc u. 12.
E-mail cím: 

hatosagigyam.janoshalma@bacs.gov.hu

Szociális ügyintézés:
Telefon: 06-77/795-288,

06/77-795-274
E-mail cím: 

hatosagigyam.janoshalma@bacs.gov.hu

Gyámügyi ügyintézés:
Telefon: 06-77/795-276

06-77/795-081, 
06-77/795-082, 
06-77/795-272

E-mail cím: 
hatosagigyam.janoshalma@bacs.gov.hu

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 
Jánoshalmi Járási Hivatal 

Foglalkoztatási Osztály

6440 Jánoshalma, Kölcsey Ferenc u. 12.
Telefon: 06-77/795-015

E-mail cím: foglalkoztatas.janoshalma@bacs.gov.hu

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 
Jánoshalmi Járási Hivatal 

Kormányablak Osztály

6440 Jánoshalma, Kölcsey Ferenc u. 12.
Telefon: 06-77/795-217, 06-77/795-290,

06-77/795-291, 06-77/795-294
E-mail cím: kormanyablak.janoshalma@bacs.gov.hu

Ügyfélfogadási idő:
hétfő: 700-1700

kedd: 800-1200

szerda: 800-1600

csütörtök: 800-1800

péntek: 800-1200

NAV ügyfélfogadás a kormányablakban:
hétfő: 800-1200 és 1300-1500

csütörtök: 800-1200 és 1300-1700

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 
Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály 

Építésügyi Osztály 1.

Telefon: 06-77/795-274
Ügyfélfogadási idő: hétfő: 800-1130 és 1300-1600

kedd, szerda, csütörtök: az ügyintézővel telefonon előzetesen 
egyeztetett időpontban

Tájékoztató
a Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatal 
Jánoshalmi Járási Hivatal
elérhetőségeiről és 
ügyfélfogadásáról

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal hivatalos internetes oldala a www.bkmkh.hu címen érhető el.
A honlapon megtalálhatók a Jánoshalmi Járási Hivatal legfrissebb, információi, állásajánlatok, nyomtatványok,

kérelmek és az intézhető ügyekről szóló tájékoztatók is.
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2022. július hónapi születések:
Balogh Hanna      an.: Balogh Alexandra
Kun-Szabó Hanna      an.: Hetyei Mirtill
Horváth Zsolt Noel      an.: Horváth Kamilla
Jakab Mirjam Emília      an.: Jakab Klaudia

2022. augusztus hónapi születések:
Ledenyák Kamilla      an.: Busa Leila
Bartalis Borbála      an.: Jámbor Éva
Burai Áron Szebasztián    an.: Burai Patricia Renáta
Pap Ádám       an.: Ozsvár Szandra
Kovács Sztefani Lilien     an.: Kovács Vivien Tímea

Házasságot kötöttek:
Ördög Bence és Gyöngyösi Magdolna
Gyugyut Levente és Sziráczki Amanda
Handó Tamás és Rostás Regina
Vörösváczki Dániel és Veizer Fanni
Kuris Attila és Fejes Franciska Judit 

Elhunytak:
Szőke Istvánné Nagy Etelka  élt: 90 évet 
Fülöp Istvánné Szabó Ibolya Ilona élt: 87 évet
Mikó Sándor    élt: 73 évet
Kiss Mihály    élt: 57 évet
Csorba József László   élt: 62 évet
Szalonnás György   élt: 76 évet
Budai Zoltán József   élt: 71 évet
Szöllösi Péter Pálné Körmöczi Gizella Rozália  

     élt: 70 évet
Brezovszki Ferenc Józsefné Balog Mária élt: 83 évet
Deák Tibor Imre   élt: 43 évet
Kovács Mihályné Némedi Rozália élt: 84 évet
Kárász Katalin   élt: 50 évet
Dubecz Istvánné Jacsa Mária Bernadett élt: 77 évet
Fábián Lajos    élt: 63 évet
Dervaderics Istvánné Bircsák Erzsébet élt: 80 évet
Tüske László    élt: 52 évet
Fehér Ádámné Szirácki Erzsébet élt: 82 évet
Berger Pál    élt: 66 évet
Nagy Péterné Magyar Margit  élt: 90 évet
Balog Nándor    élt: 87 évet
Szalonnás Istvánné Retek Ilona   élt: 91 évet
Bálint Mihályné Radvánszki Erzsébet élt: 98 évet
Katus László Tiborné Stefán Katalin élt: 76 évet
Sziráczki Jánosné Juhász Rozália élt: 71 évet
Jakab Roland    élt: 43 évet
Szvetnik Józsefné Lengyel Margit élt: 89 évet
Stadler Jánosné Bárány Aranka Mária élt: 74 évet
Mészáros Nándor   élt: 54 évet
Német Sándor   élt: 72 évet
Stibrik Ferencné Kőrösi Erzsébet élt: 86 évet
Szőke Lajos Gusztáv   élt: 91 évet

Anyakönyvi 
események

90 éves Bényi Lajos
Méltó módon került köszöntésre Mélykút Város Ön-

kormányzata és a Mélykúti Sportegyesület részéről Bényi 
Lajos bácsi a 90. születésnapján.

Lajos bácsi 1932. augusztus 06. napon született Mélykúton 
az akkori futballpálya mellett, ez a mai lóversenypálya, így már 
gyerekként is labdaszedőnek állt a nagycsapat edzésein, bajnoki 
mérkőzésein. Igy már gyermekként magába szívta a sport, azon 
belül a labdarúgás szeretetét, ami a mai napig megmaradt. Ahogy 
nőtt bekerült az ifjúsági csapatba, majd a felnőtt csapat játéko-
sa lett, amivel az 1957-1958 évi szezonban bajnoki címet nyert. 
Aktív pályafutását befejezve továbbra is a mélykúti labdarúgásért 
dolgozott. Az 1970-es, 1980-as években a Labdarúgó Baráti Kör 
vezetőjeként segítette a csapatot. Aktív szurkolóként évtizedeken 
keresztül látogatja a hazai meccseket, és kíséri a csapatot ma is a 
vidéki mérkőzésekre. Nagy valószínűséggel kijelenthető, hogy La-
jos bácsi látta a mélykúti labdarúgó csapatot legtöbbször játszani!

A tiszteletére rendezett labdarúgó mérkőzésen, amelyen 
a mélykúti csapat erre az eseményre készített és a családja által 
felajánlott szerelésben játszott elmondta, hogy igazi meglepetést 
okozott neki a születésnapi megemlékezés, nagyon boldog és szép 
emlékezetes napot szereztek neki a szervezők, az önkormányzat, 
a sportegyesület, a családja és természetesen a mérkőzésen megje-
lent közönség is, amely nagy tapssal köszöntötte Lajos bácsit ezen 
az ünnepen.

A szervezők képviselőjeként sok boldogságot és további jó 
egészséget kívánok Lajos bácsinak!

Szöllősi Ferenc


