
Kedves Mélykútiak!
Két igazán szép ünnep van a 

tavasz közepén, az egyik az anyák 
napja, a másik a gyermeknap. 

A következő gondolatokkal kí-
vánok boldog anyák napját minden 

anyukának, nagymamának, és vidám 
gyermeknapot minden gyereknek.

Kedves Gyerekek!
Amóta megszülettetek, a szüleitek, elsősorban az édesanyátok 

állandóan jelen van az életetekben. Enni ad, tisztába tesz, álomba 
ringat. Ahogy nőttök, egyre több embertől tanultok: megteszitek az 
első lépéseket, aztán szaladni kezdtek, játszani másokkal, beszélni, 
énekelni és táncolni. A háttérben pedig mindig ott vannak a fel-
nőttek, akik mindezt figyelik és segítik. Azért, hogy okos, értékes 
gyerekekből okos és értékes felnőtté váljatok egy napon. Rólatok 
szól az óvoda, az iskola, a szakkörök, a sportolás, a közös és az 
egyedül töltött idők. Még akkor is, ha néha nem így érzitek.

Biztosan sokatokkal előfordult már, hogy anya vagy apa összeszi-
dott titeket, mert nem pakoltátok el a játékokat, megettétek a titkos 
szekrényben tárolt csokit, nem mostatok fogat, rossz jegyet kapta-
tok az iskolában, vagy elfelejtettetek elmenni edzésre. Ilyenkor jön 
a fejmosás, a szidás, a kiabálás. Amit, tudom, egyikőtök sem szeret. 
Ahogy Janikovszky Éva, a gyereklélek jó ismerője írja: „A felnőttek 
mindent előre tudnak. Azt is, hogy leesem onnan, azt is, hogy ösz-
szetöröm, azt is, hogy felgyújtom, azt is, hogy kiöntöm, azt is, hogy 
megfázom, azt is, hogy tönkreteszem, és azt is, hogy nem lesz ennek 
jó vége. Csak azt nem értem, hogy akkor miért mérgesek, amikor a 
végén igazuk lesz.”

Tudom, nehéz elhinni, hogy a szidásban, a dorgálásban, a 
büntetésben lehet valami jó is. Higgyétek el, amikor mi, felnőttek, 
mérgesek vagyunk rátok, az csakis azért van, mert szeretnénk, ha 
gyerekkorotokban megtanulnátok mindazt a sok fontos dolgot, 
amitől felnőttként könnyebb és jobb, elsősorban pedig értékesebb 
lesz az életetek. 

Mélykúton a gyereknapi programok május 28-án szombaton 
lesznek, melyre szeretettel várunk minden gyermeket, családot.

Kedves Anyukák, kedves Szülők!
Ingeborg Stadelmann szerint „a ma születő és felnevelkedő gye-

rekek lesznek a holnap felnőttjei, ezért jó alapokra van szükségük. 
A gyermekeknek annyi önbizalomra és szeretetre van szükségük, 
amennyi csak megadható nekik”. Úgy gondolom, ahány szülő, 
annyi nevelési mód. Biztosan sokan vannak Önök között, akik a 
szigorúbb irányt követik, míg mások az engedékenyebb csoportba 

tartoznak. Vannak, akik a büntetés erejében hisznek, és vannak, 
akik a szavak rábeszélő erejében bízva keresik a megoldást. 
Egyben azonban, és úgy gondolom, ezt nyugodtan kijelenthetem, 
közösen gondolkodunk: abban, hogy mindannyian azt szeretnénk, 
ha a gyerekeink felelősségteljes, önálló, kiegyensúlyozott felnőttek-
ké válnának, akik megtalálják helyüket a világban, és hozzá tudnak 
tenni ahhoz értékeikkel, tehetségükkel és látásmódjukkal. 

Miközben erre törekszünk, egyvalamit nem szabad elfelejte-
nünk: azt, hogy nemcsak mi tanítjuk a gyerekeinket, hanem ők is 
minket! Hiszen egy gyermeknek mi vagyunk a legmeghatározóbb, 
az elsődleges forrás mind érzelmi, mind szellemi szinten. Minket 
utánoznak, s közhely, de igaz, hogy kevés fájóbb és dühítőbb 
dolog van annál, mint amikor saját gyengeségeinkkel, hibáinkkal 
szembesülünk. Pedig a gyerek ezt ártatlanul, tudattalanul teszi, 
mégis: rá vagyunk mérgesek, amiért lázad, szemtelen, lusta vagy 
közömbös. Tegyük a szívünkre a kezünket: mi nem ugyanezt tet-
tük annak idején? És ha már itt tartunk, tegyük fel a kérdést: nem 
kell-e időnként eltávolodnunk saját életünktől, problémáinktól, 
önmagunktól ahhoz, hogy meglássuk, mi miért történik, és hová 
szeretnénk visszatalálni? 

A gyermek pontosan ezt teszi: otthon, óvodában, iskolában, 
közösségben és egyedül, támogató és ellenséges környezetben 
folyamatosan teszteli, keresi, értékeli önmagát és a világot. Ahhoz, 
hogy végül meg tudja határozni, ki is ő, mik az értékei és a hibái, 
kívülről is rá kell látnia arra a közegre, amelynek határai között 
mozog. Ha ez sikerül neki, akkor megláthatja mindazt, amit eddig 
kapott, tanult és átélt, s legfőképpen azt, hogy ezzel a batyuval 
kétfelé indulhat: kamatoztathatja a jót és a rosszat egyaránt, vagy 
elfecsérelheti a birtokában lévő dolgokat. Ahhoz, hogy jól döntsön, 
két dologra van szüksége: szeretetre és bizalomra. Ezt pedig csak 
mi adhatjuk meg neki. 

Kovács Tamás
polgármester
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Anyakönyvi hírek
Születtek:
2016. februári születések:
Kolompár Leila Lilla     an.: Balogh Alexandra
Kovács Ábel János      an.: Kolompár Brigitta
Balázs Miron               an.: Csámpai Henrietta
Szarvas Mira               an.: Bálint Nóra
Pásztor Ábel               an.: Ignácz Annamária
2016. márciusi születések:
Kovács Emília             an.: Novok-Rostás Éva
Oláh Rubina Lolita       an.: Oláh Noémi

Meghaltak:
Jónás Jánosné Bende Piroska élt 96 évet, Iván István Kálmán élt 
87 évet, Nagy Béláné Doszpod Ilona élt 94 évet, Gárgyán József 
élt 63 évet, Kiss Jánosné Oláh Erzsébet élt 89 évet, Berger János 
élt 52 évet, Borsos Sándorné Jakity Vilma élt 85 évet, Kristóf János 
élt 58 évet
Házasságot kötöttek: Áprilisban:
Rendek Rózsa és Czeller László István

Tóth Sarolta

Gyermeknapra
 

A gyermekek szépek, 
kedvesek, szeretetteljesek. 

Mosolyuk nyíló virág, 
ártatlan, illatos ár. 

Értük, nekik, velük 
szépül, épül 

a megújuló világ. 
Ők a jövő palántái, 

kertünkben zamatos gyümölcsei 
az életfának. 

Örömforrásai szülőknek, 
egymásnak, hazánknak. 

Szeretjük, neveljük, 
gondozzuk őket 

születésüktől, 
virrasztunk kiságyuk mellett, 

ha lázasan, bágyadtan szenvednek, 
amíg velünk élnek, minden nap. 

De legyen egy nap ünnep, 
mely csak az övék! 
Legyen sok játék, 
ajándék, öröm. 

A boldog gyermek mosolyog, 
önfeledten nevet, csacsog, 

ünnepeljünk gyermeknapot! 
Szervezzünk sok színes programot, 
legyenek gyermekeink boldogok, 

ajándékozzuk nekik e szép 
májusi vasárnapot!

Dsida Jenő:     Hálaadás

Köszönöm Istenem az édesanyámat! 
Amíg ő véd engem, nem ér semmi bánat. 
Körülvesz virrasztó áldó szeretettel, 
Értem éjjel-nappal dolgozni nem restell. 
Áldott teste, lelke csak érettem fárad, 
Köszönöm Istenem az édesanyámat! 
Köszönöm a lelkét, melyből reggel, este 
imádság száll Hozzád, gyermekéért esdve. 
Köszönöm a szívét, mely csak értem dobban  
itt e földön senki sem szerethet jobban! –  
Köszönöm a szemét, melyből jóság árad, 
Istenem köszönöm az édesanyámat! 
Te tudod, Istenem – milyen sok az árva, 
Aki oltalmadat, vigaszodat várja. 
Leborulva kérlek: gondod legyen rájuk, 
Hiszen szegényeknek nincsen édesanyjuk! 
Vigasztald meg őket áldó kegyelmeddel, 
Nagy-nagy bánatukat takard el, temesd el! 
Áldd meg édesanyám járását-kelését, 
Áldd meg könnyhullatását, áldd meg szenvedését! 
Áldd meg imádságát, melyben el nem fárad, 
Áldd meg két kezeddel az édesanyámat! 
Halld meg jó Istenem, legbuzgóbb imámat: 
Köszönöm, köszönöm az édesanyámat!

TÁJÉKOZTATÓ
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Mélykút Város közigazga-

tási területén a hiányzó utcanév táblák pótlása, illetve a megváltozta-
tott utcanév táblák cseréje befejeződött.

Felkérjük ismételten a Lakosságot, hogy amennyiben azt észleli, 
hogy valahol még indokolt lenne tábla kihelyezése, de arra nem került 
sor vagy igényt tart házszámtáblára, akkor azt a Polgármesteri Hivatal 
3. számú irodájában személyesen vagy a 77/560-003-as telefonszá-
mon szíveskedjen jelezni 2016. július 31. napjáig. A házszámtáblákat 
mindenkinek magának kell elhelyeznie az ingatlanon, azokat az ön-
kormányzat ingyenesen biztosítja az igénylők részére. 

„Az anyaság alázat. Szolgálat 
és lemondás. Élethosszig tartó ag-
gódás. Önismereti lecke. Kétkedés 
és hit magadban. A hited őbenne. 
Az ő hite tebenned. Bizonytalanság 
és bizonyosság. egyszerre. Könnyek 
a zuhany alatt. Végtelen fáradtság. 
Végtelen káosz és mindent elsöprő 
harmónia. Ismeretlen szívelszorulás. 
A szeme a szívedben. A hangod az 
övében. A mosolya mindenhol. Az 

illata a lelkedben. Szövetség vele. Az anyaság kötelék. Ragaszkodás és elengedés. 
Kérdések magadnak, válaszok magadtól. Az anyaság áldozat. És mindenek előtt hála. 
Hála annak, akit megszültél; és annak, aki téged megszült.”

(Kőváry Anett)

Sok szeretettel köszöntjük az édesanyákat!
Védőnők
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Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. március 10. 
és március 29. napján tartott képviselő-testületi ülést.

Az üléseken történt fontosabb eseményeket az alábbiak szerint 
foglaljuk össze:

2016. március 10.
A piacon történő árusításért fizetendő helypénz mértékének 

módosítása. 

Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 48/2016. (III.10.) 
Kt. számú határozatával a piaci helypénzek mértékét az alábbiak sze-
rint módosítja 2016. március 11. napjától:

1. Zöldség, gyümölcs, élelmiszer, virág 200 Ft/m2/nap, 
500 Ft/m2/hó

2. Ruházat (új és használt), textil, cipő, 
műszaki cikk  500 Ft/m2/nap

3. Minden egyéb 1. és 2. pontba nem 
sorolható cikk

 500 Ft/m2/nap

4. Járműről történt árusítás esetén 500 Ft/db

5. Szopós csikó és borjú, hízott sertés, 
anyakoca és 6 hónaposnál idősebb süldő

200 Ft/db

6. 6 hónaposnál fiatalabb sertés, malac, juh, 
kecske, bárány, gida

100 Ft/db.

2016. március 29.
1. A Nonprofit Kft. által alkalmazott terembérleti díjak megha-

tározása, illetve a közösségi terek nyitvatartási idejének megha-
tározása a  59/2016. (III.29.) Kt. számú határozat alapján. 

I. Bérleti díjak:
1. Művelődési Ház Nagyterem:        2.200,- Ft/óra,    
   Klubterem:         1.700,- Ft/óra.
Tartós terembérbeadások esetén (nyelvtanfolyam, KRESSZ 

tanfolyam stb.) az időszakra vonatkozó terembérleti szerződést 
kötünk. A számítás alapja 1600,- Ft/óra.                         

Egyéb foglalkoztatást elősegítő képzések, felzárkóztató tanfo-
lyamok, képzőintézményekkel vagy azokat segítő szervezetekkel 
megkötött bérleti szerződés alapján az alábbiak szerint kerül 
megállapításra. 

óradíj esetén:  min óradíj 500,- Ft/óra• 
alkalom esetén: min. 3.000,- Ft/alkalom (mely nem haladhatja • 
meg a napi 6 órát)
egyéb családi és társas nem üzleti és teremigények esetén az • 
alábbi óradíjat alkalmazzuk.
családi rendezvények: névnap, születésnap, keresztelő, esküvő, • 
ballagás, lakodalom stb.
1300,-Ft/óra/kisterem, teakonyha, WC-k, bútorzat• 
1500,-Ft/óra/nagyterem, kisterem, teakonyha, WC-k, bútorzat• 
Teljes intézmény használata: 2200,- Ft/óra• 
60,- Ft/fő (étkészlet használat, pohár, terítő)• 

2. Sportcsarnok óradíja 2000,- Ft/óra (kivéve a rendeletben 
foglaltakat)

A településen kívüli szervezetek részére, kizárólag sport és kul-
turális rendezvények lebonyolítására!

A Mélykúti sport és civil szervezetek, önszerveződő egész-
ségmegőrző és rekreációs vagy rehabilitációt szolgáló csoportok 
számára, kizárólag egészségmegőrző, sport és kulturális rendez-
vényeik, szervezett és előzetesen egyeztetett programjaik részére 
a teremhasználat ingyenes!

A Sportcsarnok magán és családi rendezvényekre nem adható 
bérbe!

II. nyitvatartási idő meghatározása:
1. Művelődési Ház Mélykút, Tópart 58.

 DE. DU.  ESTE
Hétfő  8 – 12 13 - 1530 RENDEZVÉNYFÜGGŐ            
Kedd 8 – 12  13 – 21 RENDEZVÉNYFÜGGŐ                    
Szerda 8 – 12 13 – 1530 RENDEZVÉNYFÜGGŐ             
Csütörtök 8 – 12 13 – 1530  RENDEZVÉNYFÜGGŐ   
Péntek 8 – 12  RENDEZVÉNYFÜGGŐ 
Szombat   RENDEZVÉNYFÜGGŐ 
Vasárnap   RENDEZVÉNYFÜGGŐ 
Nyitvatartási időn túl, előre egyeztetett időpontban az ügyelet.

2. Sportcsarnok Mélykút, Tópart 57.
Az iskolai tanítási időszak alatt a nyitva tartás az órarendhez 
igazodik.
Hétfő – Péntek   7 – 14 óráig
14 óra után a Sportcsarnokban elhelyezett kiírás szerint 19 óráig a 
DSE szakosztályai használják a Sportcsarnokot.
19-22 óráig a civil szerveződések, amatőr focicsapatok, a tömeg-
sport rendezvények résztvevői számára biztosítjuk az intézmény 
használatát.
A hétvégi nyitvatartás az aktuális igényekhez, versenyekhez 
igazodik.

3. Alkotóház Mélykút, Hunyadi u. 18.
Hétfő – Vasárnap  RENDEZVÉNYFÜGGŐ        

2. A település rossz állapotú utcáinak felmérése és dön-
tés a felújításukra vonatkozó rangsorról a  62/2016. (III.29.) 
Kt. számú határozat alapján.

A Képviselő-testület a település rossz állapotú utcáinak felújí-
tására a Gazdasági Bizottság javaslata alapján az alábbi rangsort 
határozza meg:

Elsődlegesen zúzott köves terítést az alábbi utcák kap-1. 
janak – vízelvezető árok megépítésével: Galamb utca 
(Szabadság tér – Damjanich u. között) amennyiben 
lehetőség van rá, akkor aszfaltos legyen, Bercsényi utca 
(Ady E. u. – Eötvös u. között), Attila utca, Dózsa utca 
(Madách u. – Jánoshalmi u. között), Kölcsey utca, Sallai 
utca (szennyvíz átemelő – Templom u. között), Nagy utca 
(Eötvös u. – Dankó között), Kinizsi utca, Dankó utca (Új 
u – Nagy u. között), Rákóczi u. 55-ös főúttal délről párhu-
zamos szakaszból: Rákóczi u. 40. – Damjanich u. között, 
Szabadság tér (Galamb u. – Damjanich u. között), Tavasz 
utca (Béke u. – tól végéig), Damjanich utca (volt Hámán 
Kató u. – végéig), Lénárd utca, Vezér utca (Bartók B. u. 
– Széchenyi u. között), Új utca 1 – 14., Árpád utca burko-
latlan része, Vörösmarty utca, Táncsics utca (Traktorosok 
u. – Nyár u. között), Rigó utca vége.

A tanácskozó teremből jelentjük …
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Amennyiben az anyagi források lehetővé teszik, akkor zú-2. 
zott köves terítést kapjanak az alábbi utcák (amennyiben a 
rendelkezésre álló forrás nem fedezi a költségeket, akkor 
gépi erővel – gléderrel – az utca rendbetétele szükséges): 
Botond utca, Béke utca burkolatlan szakasza, Templom 
utca (Eötvös u. – Sallai u. között), Kis utca (Rózsa u. felöli 
köz), volt Hámán Kató utca, Pacsirta utca – Magyar utca 
közötti 1. köz, Új utca 14 – Arany János u. közötti földes 
szakasz, Dankó utca település északi határáig 2 utca, 
Bem tér (Szent László u. – Templom u. közötti szakasz), 
Széchenyi utca burkolt úttal párhuzamos szakaszai, Vezér 
utca temető mögötti szakasz.

Amennyiben a rendelkezésre álló forrás még engedi zúzott 3. 
köves terítést kapjanak az alábbi utcák (jellemzően nem la-
kott ingatlanok vannak). Amennyiben a rendelkezésre álló 
forrás nem engedi –  gépi erővel – gléderrel – szükséges a 
rendbetétele: Rákóczi utca délről párhuzamos szakasza 
(Mondovics vendéglő – Tavasz u. között), Kisfaludy utca, 
Pesti utca Dankó utcától délre fekvő szakasza.

A Vidékfejlesztési Pályázati forrásra pályázni kell a külte-4. 
rületen elhelyezkedő Világos utcának a felújítására, vagy 
építésére, valamint szintén a Vidékfejlesztési Pályázati 
forrásból javasolják földmunkagép, útkarbantartó gép 
megvásárlását is.

Rossz burkolattal rendelkező utcák felújítása, szükséges 5. 
mértékben újraaszfaltozása: Új utca 55-ös számú főút és a 
Dankó utca közötti szakasza, Nagy utca (Kossuth u. – Eötvös 
u. között), Május 1. utca, Nyár utca.

Madách utcát lehetőség szerint szélesíteni szükséges.6. 

Mátyás király utca felújítására fel kell kérni a közút 7. 
kezelőjét.

A település összes utcájában lehetőség szerint el kell végezni 8. 
az út padkázását, hogy a csapadék miatt ne romoljon tovább 
az út minősége.

Az újonnan zúzott kővel terített, valamint gléderrel rendbe 9. 
hozott utcákról külön döntés alapján a nagy tömegű gépjár-
művek forgalmát korlátozzák le, vagy tiltsák ki.

A munkák elvégzésére az árajánlatot úgy kell megkérni, hogy 10. 
az ajánlat megadásakor vegyék figyelembe az önkormányzat-
nál rendelkezésre álló erőforrásokat, illetve alapanyagot is.

A képviselő-testület javasolja a polgármesternek, hogy az út-11. 
építési munkák elvégzéséhez műszaki ellenőri vagy mérnöki 
végzettséggel rendelkező szakember kerüljön foglalkoztatásra 
a megfelelő minőségű munka elvégzése érdekében. 

3. Az államháztartáson kívüli források átvételéről és az önkor-
mányzat által államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról 
2016-ban a 63/2016. (III.29.) Kt. számú határozat alapján.

1. Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, 
hogy a költségvetésben államháztartáson kívülre nyújtott támogatá-
sokra elkülönített 4.600.000.-Ft előirányzatát 4.880.000.- Ft összegre 
megemeli. 

2. Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
az előirányzat terhére 2016. évben az alábbi működési célú támogatá-
sokat nyújtja: 

Budai Géza Diáksport Közh. Egyesület 600 E Ft
Mozgáskorlátozottak Mélykúti Egyesülete 100 E Ft 
Mélykúti Egyházközségekért Alapítvány 100 E Ft 
Nagycsaládosok Mélykúti Egyesülete 90 E Ft 
Mélykúti Galamb-, Díszmadár-, Kisállattenyésztő 
és Természetvédő Egyesület 50 E Ft
Rockenbauer Pál Természetjáró Egyesület 100 E Ft 
Római Katolikus Plébánia 100 E Ft,
Mélykúti Sportegyesület 1.600 E Ft, 
Mélykúti Szederinda Népzenei Egyesület 200 E Ft,
Mélykúti Lovasegyesület 800 E Ft, 
Mélykúti Önkéntes Tűzoltó Egyesület  630 E Ft 
Mélykúti Polgárőr Egyesület 150 E Ft
Mélykúti Gyermekekért Alapítvány 360 E Ft

3. A támogatás kifizetése utólagos elszámolás mellett előfinanszírozás 
formájában történik egy összegben 2016. május 31-ig. 

4. Az államháztartáson kívüli források átvételéről és az önkormány-
zat által államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról szóló 5/2014.
(II.28.) önkormányzati rendelet 4. § (6) bekezdése értelmében a támoga-
tási összegből a bejegyzett szervezetek személyi jövedelemadóról szóló 
törvény szerinti reprezentációs célú kiadásokat nem teljesíthetnek.
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A Képviselő-testület a 2016. március 29. 
napján tartott ülésén módosította a szociális 
rászorultságtól függő helyi pénzbeli és termé-
szetbeni ellátások szóló 4/2015.(II.27.) önkor-
mányzati rendeletét. A módosítás következ-
tében – többek között - változtak a lakhatási 
támogatásra, valamint a felnőttek gyógyszertá-
mogatására vonatkozó rendelkezések. 

A lakhatási támogatás vonatkozásában az 
egyedülélő személyek esetén sor került a 
támogatásra való jogosultság jövedelemhatá-
rának, valamint – bizonyos esetekben - a tá-
mogatási összeg megemelésére. A lakhatási tá-
mogatást továbbra is a lakhatáshoz kapcsolódó 
rendszeres kiadásnak minősülő villanyáram-, 
a víz-, gázfogyasztás, a csatornahasználat és 
a szemétszállítás díjához lehet igényelni, egy 
hónapra jutó összege a hatályos rendelkezések 
szerint:

a) 2000,- Ft, ha a háztartásban az egy főre 
jutó havi jövedelem meghaladja a nyugdíj-
minimum 200%-át,  de nem haladja meg a 
nyugdíjminimum 250%-át; egyedülélő személy 
esetén a havi jövedelem meghaladja a nyug-
díjminimum 250 %-át, de nem haladja meg a 
nyugdíjminimum 300 %-át,

b) 3000,- Ft, ha a háztartásban az egy főre 
jutó havi jövedelem meghaladja a nyugdíj-
minimum 150%-át, de nem haladja meg a 
nyugdíjminimum 200 %-át, egyedülélő sze-
mély esetén a havi jövedelem meghaladja a 
nyugdíjminimum 200 %-át, de nem haladja 
meg a nyugdíjminimum 250 %-át,

c) 4000,- Ft, ha a kérelmező háztartásá-
ban az egy főre jutó havi jövedelem megha-
ladja a nyugdíjminimumot, de nem haladja 
meg a nyugdíjminimum 150 %-át, egyedülélő 
személy esetén a havi jövedelem meghaladja 
a nyugdíjminimum 150 %-át, de nem haladja 
meg a nyugdíjminimum 200 %-át,

d) 5000,- Ft, ha a kérelmező háztartásá-
ban az egy főre jutó havi jövedelem nem ha-
ladja meg a nyugdíjminimumot, egyedülélő 
személy esetén a havi jövedelem nem halad-
ja meg a nyugdíjminimum 150 %-át,

feltéve, hogy  a háztartás tagjai egyikének 
sincs, illetve az egyedülélő személynek nincs 
vagyona.

Egyedülélő személynek az a sze-
mély minősül, aki egyszemélyes háztar-
tásban lakik, tényének megállapításánál 
a népesség- és lakcímnyilvántartásban  

szereplő adatokat kell figyelembe venni.
A felnőttek gyógyszertámogatása esetén 

kibővítésre került a támogatásra jogosultak 
köre, továbbá a támogatási alkalmak száma. 
A hatályos szabályozás szerint felnőtt gyógy-
szertámogatásra az a nagykorú személy jo-
gosult, akinek a háziorvos által igazolt havi 
rendszeres gyógyszerköltsége meghaladja az 
egy főre jutó jövedelem 15 %-át, feltéve, 
hogy családjában az egy főre jutó havi jöve-
delem a nyugdíjminimum összegének 200 
%-át, egyedülálló vagy egyedülélő esetén 
jövedelme a nyugdíjminimum 250 %-át nem 
haladja meg, feltérve, hogy a kérelmező a 
kérelem benyújtásának időpontjában  az 
Szt. szerinti közgyógyellátásra nem jogosult. 
Felnőttek részére gyógyszertámogatás évente 
négyszer nyújtható, esetenként 8.000,- Ft 
összegben.

Az igénylés további feltételeiről, a be-
nyújtandó dokumentumok köréről, továbbá 
a további támogatási formák köréről és fel-
tételeiről a Polgármesteri Hivatal szociális 
ügyintézőjénél érdeklődhetnek.

Kovács Tamás 
polgármester

2013. január 1-től minden járásban megala-
kultak a Helyi Védelmi Bizottságok. Elnökük 
a Honvédelmi törvény alapján a Járási Hivatal 
vezetője. A munkát katasztrófavédelmi és 
honvédelmi elnökhelyettes segíti, ők nem a 
Járási Hivatal állományába tartoznak, csak 
szükség esetén segítik a munkát.

A Helyi Védelmi Bizottság legfontosabb 
feladatai: A jánoshalmi járás területén irányítja 
és összehangolja a honvédelmi felkészítés és 
a katasztrófák elleni védekezés feladatainak 
végrehajtását. Részletes munkáját a kataszt-
rófavédelemre és a honvédelemre vonatkozó 

jogszabályok valamint a saját Szervezeti és 
Működési Szabályzata tartalmazzák, tevé-
kenységét a Kecskeméten működő Megyei 
Védelmi Bizottság irányítja. A HVB meg-
alakulása óta rendszeresen ülésezett, orszá-
gos honvédelmi és katasztrófa védelmi gya-
korlatokban vett részt.  Az üléseken részt 
vesznek az elnök, elnökhelyettesek, titkár, a 
Rendőrőrs parancsnoka, a hatósági állatorvos, 
az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság kép-
viselője, a járás polgármesterei, önkormány-
zatok képviselői. 

A Bizottság legutóbbi ülése 2016. április 

14-én volt, ahol elfogadták a Helyi Védelmi 
Bizottság új Szervezeti és Működési 
Szabályzatát és a 2016. évi Feladat és Pénzügyi 
tervét, amelyet Bodroginé dr. Mikó Zsuzsanna 
elnök terjesztett elő.  

Beszámoló hangzott el a HVB két ülése kö-
zött történt, védelmi igazgatással összefüggő 
eseményekről, előadó Farkas Margit titkár volt.   
Szabó Balázs az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi 
Igazgatóság Igazgatójának területi felügyelője 
tájékoztatót adott az ár- és belvízvédekezésre 
való felkészülés helyzetéről, a vizek kártételei 
elleni védelem helyzetéről

Kiss Zoltán tű. alezredes HVB katasztrófa-
védelmi elnökhelyettese ismertette a tagok-
nak és meghívottaknak az aktuális katasztró-
favédelmi feladatokat, a vis-maior eljárás és 
hőségriasztás rendjét.

A járás közbiztonsági helyzetéről Kutyifa 
István a Rendőrőrs parancsnoka számolt be. 

Jánoshalma, 2016-04-14.

Bodroginé dr. Mikó Zsuzsanna 
hivatalvezető 

 BKMKH Jánoshalmi Járási Hivatala 

Tájékoztató a szociális rászorultságtól függő helyi pénzbeli 
és természetbeni ellátások módosításáról

Áprilisban ülésezett a Járási Helyi Védelmi Bizottság
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BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL 

Támogatás célja: A munkaerő-piaci programban a meghatározott 
feltételeknek megfelelő álláskereső személyek vállalkozói készsé-
gének, hajlandóságának előmozdítása, saját vállalkozás, illetve 
vállalkozói tevékenység beindítására való ösztönzése.

E támogatás tekintetében az Flt. és a kapcsolódó végrehajtási 
rendelet – az álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támoga-
tásokra vonatkozó – rendelkezéseit a következő eltéréssel szük-
séges alkalmazni (megjegyezve, hogy a projekt célcsoportjához 
tartozók e programelemben attól függetlenül vehetnek részt, hogy 
rendelkeznek-e az Flt.-ben és végrehajtási szabályaiban az adott 
támogatásra előírt feltételekkel):

Támogatás formája: a projekt keretében csak legfeljebb hat 
hónap időtartamra nyújtható, havonta a kötelező legkisebb mun-
kabér összegéig terjedő támogatás adható. Vállalkozóvá válás 
támogatása keretében tőkejuttatás semmilyen formában nem 
nyújtható a munkaerő-piaci programban.

Támogatás feltételei: A kérelmező
a támogató döntés közlését követő 30 napon belül ható-• 
sági szerződést köt a járási hivatallal,
legkésőbb a hatósági szerződés megkötéséig csatolja a • 
vállalkozás alapítására vonatkozó és a tevékenység meg-
kezdéséhez szükséges dokumentumokat (pl. vállalkozói 
igazolvány, az egyéni vállalkozók nyilvántartását vezető 
hatóságtól a nyilvántartásba vételről kapott igazolás, me-
zőgazdasági őstermelői igazolvány és annak betétlapja, 
gazdasági társaság esetén a társaságot bejegyző cégbíró-
sági végzés/módosítás, társasági szerződés (alapító okirat), 
vállalkozói bankszámla/lakossági folyószámla szerződés, 
szakhatósági engedélyek stb.),
vállalja, hogy valamennyi bankszámlájára azonnali besze-• 
dési megbízást (inkasszót) engedélyez,
a támogatás iránti kérelmét a vállalkozói tevékenység meg-• 
kezdése előtt benyújtja,
vállalja, hogy a járási hivatal kérésére a kérelem érdemi • 
elbírálásához – az előírt kötelező mellékletein túl – egyéb 
iratot is (pl. előzetes elvi szakhatósági engedélyek, szán-
déknyilatkozatok, bérleti előszerződés, adásvételi előszer-
ződés) benyújt a járási hivatal foglalkoztatási osztályára,
vállalja, hogy a hatósági szerződésben megjelölt időpontig • 
tevékenységét (a létrehozott kapacitásokat, szolgáltatáso-
kat) megkezdi, és a támogatás folyósításának ideje alatt 
fenntartja. A kérelmező ezen időszak alatt a foglalkoztatás 
elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. 
évi IV. törvény 58. § (5) bekezdés a) pontjában meghatáro-
zott munkaviszonyt nem létesíthet.

A legfeljebb 6 havi támogatást nem lehet más
programokból (IGR keretén belüli egyéb programokból vagy 

mezőgazdasági programokból stb.) való vállalkozóvá válási támo-
gatásokhoz kapcsolni. Vállalkozóvá válás 
támogatása GINOP 5.2.2

A támogatás az Ifjúsági Garancia 
Rendszer részeként, elsősorban az ál-
láskereső fiatalok vállalkozóvá válásához 
kíván segítséget nyújtani.

Program célcsoportja a 18-25 év 

közötti, más vállalkozásban többségi tulajdonnal nem rendelkező 
új mikro-vállalkozást indítani tervező természetes személyek. A 
felhívás mindenekelőtt azokat a fiatalokat célozza, akik a vállal-
kozás indításához ötlettel, reális elképzeléssel, vállalkozói attitűd-
del rendelkeznek. Feltétel, hogy az egyén az Ifjúsági Garancia 
Rendszer regisztrált alanya legyen, tehát olyan fiatal, aki a prog-
ramba történő bevonáskor a munkaügyi szervezetnél álláskereső, 
vagy olyan fiatal, aki sem oktatásban sem képzésben nem vesz 
részt és nem is dolgozik.

A program részcéljai:
- életképes üzleti ötlettel rendelkező fiatalok komplex szolgál-

tatással történő támogatása üzleti tervük megvalósítása érdekében 
(tanácsadás, készségfejlesztés, képzés, mentorálás);

- élet-és piacképes, hosszútávon is fenntartható vállalkozások 
létrehozásának elősegítése pénzügyi támogatással 

a fenntartható növekedést szolgáló önfoglalkoztatás erősí-• 
tése, a munkahelyteremtés elősegítése;
A program keretében tervezett fő tevékenységek két kom-• 
ponens mentén valósulnak meg. 

Az első komponens keretében kerül sor az üzleti készségfej-
lesztésben tapasztalt és megfelelő referenciákkal rendelkező 
szolgáltató, kiválasztására, a támogató háttér kialakítására 
és a program teljes futamideje alatt történő folyamatos mű-
ködtetésére. A potenciális fiatal vállalkozók az első kompo-
nens keretében nyújtott képzési programok teljesítésével 
kaphatják meg, a vállalkozásindításhoz szükséges kompeten-
ciákat, megszerezhetik az lapvető jogi, pénzügyi, gazdálkodási, 
munkaszervezéssel, gazdálkodással és irányítással kapcsolatos 
ismereteket,megismerhetik a vállalkozási formák típusait, ké-
pessé válhatnak előkészíteni önfoglalkoztatóvá vagy vállalkozó-
vá válásuk lépéseit. A támogató szolgáltatásokon keresztül se-
gítséget kapnak üzleti tervük összeállításához, illetve az indítási 
időszakban tanácsadás és mentorálás keretében kiemelt segít-
séget kapnak a jogszerű működéshez, az adótudatos vállalkozói 
magatartás kialakításához. A második komponens keretében 
az elfogadott üzleti tervvel rendelkező, az első komponensben 
nyújtott képzési programokat eredményesen elvégző, vállalko-
zásukat megalapító 
fiatalok legfeljebb 3 
millió Ft összegű, 
vissza nem téríten-
dő támogatásban 
részesülnek induló 
költségeik támoga-
tása céljából, 10% 
önrész mellett.

Tájékoztató az Ifjúsági Garancia Rendszer keretében igénybe vehető 
vállalkozóvá válás támogatásokról 
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Ruhátlanoknak ruhát adni

Egy film - melynek a Szent szív a címe 
- jómódú főszereplője egy hajadon hölgy, 
aki csak a cégének él, senki és semmi nem 
számít ezen kívül. Az élet apró találkozásai: 

egy hajléktan fiatalember és egy tolvaj kislány lesznek azok, akik 
megváltoztatják ennek a nőnek a pénzhez és az emberekhez való 
viszonyát. Rádöbben arra, hogy eddig mennyire vak volt, mennyi-
re baj volt az, hogy nem törődött embertársaival. Életét másokért 
kezdi el élni. A film zárójelenete az, hogy minden ruhadarabját 
szétosztja egy aluljáróban.

Igen. Mi hogyan ruházkodunk? Mennyi a szükséges ruha? Van-e 
fölöslegem? Szoktam-e másoknak ruhát venni, vagy ajándékozni 
régi darabjaimból. Karitászunk ebben is élen jár. Sok helyen, így 
városunkban is van kedvezményes ruhaosztás a rászorulóknak. 
Tudatosan odafigyelve hihetetlen örömet tudunk másoknak 
szerezni. Nem kell megvárnunk, hogy valaki olyan jöjjön szembe 
velünk, aki tejesen ruhátlan. Mindig van olyan környezetünkben, 
akin segíthetünk ilyen szempontból is. Ha valakinek vannak olyan 
ruhaneműi, melyek még használhatóak, akkor kérjük, hogy a ki-
dobás helyett hozza el a plébániára, valakinek még jó lesz.

Jézusról feljegyzi a Szentírás, hogy egy ruhája volt, és a tanítvá-
nyait is erre biztatta. Amikor a népet tanította, azt is mondta, hogy 
akinek két ruhadarabja van, adja oda az egyiket annak, akinek egy 
sincs. Ezzel arra nevel minket Jézus, hogy egyszerűségre töreked-
jünk saját ruházkodásunkban.

Hány férfi mondhatja, hogy felesége sokkal több ruhát birtokol, 
mint ő, és mégsem elég neki. Lehet ez zsörtölődés tárgya, de a 
kedveskedés eszköze is. Vegyél valami szép ruhadarabot felesé-
gednek, hagy érezze, hogy szereted!

Fiataljaink élnek leginkább a divat világában. „Ilyet hord más 
is, nekem is ez kell” – lehet a szlogenjük. A szülők feladata, hogy 
gyermekek ruházkodásában is tudatosan az igényességre és egy-
szerűségre törekedjenek.

Ministránsok felöltöztetésénél sokszor jól jön egy igényes kéz, 
mely szépen rendbe szedi a ráncos ruhákat. A templomi ruhák 
rendbetételénél szintén jól jön az ügyes asszonyi kéz. Régen az 
oltáregyletekben voltak azok az asszonyok, akik a templom oltá-
raiért voltak felelősek, terítővel ruházták fel, és virágokkal tették 
méltóbbá a Jézust jelképező oltárt!

Ruhátlanoknak ruhát adni látjuk, hogy lehetséges és szükséges 
is. Adja Isten, hogy legyen szemünk és szívünk ilyen formában is 
segíteni rászoruló embertársainkat.

Halottakat eltemetni

Az utolsó ítéletről szóló beszédében Jézus nem szól a halottak 
eltemetéséről. Valamiféleképpen az Egyház mégis úgy tartja, hogy 
hallottaink eltemetése is erényes életünk része. Jézus életének 
megható eseménye volt, hogy amikor levették testét a kereszt-
fáról, Arimateai József és Nikodémus temették el. Az ő példájuk 
áll ellőttünk akkor, amikor arra gondolunk, hogy halottainkat 
temessük el.

A mi világunk ezt sem tartja egyértelmű dolognak, akárcsak 
a házasság intézményét, a nemek Isten adta voltát, és lehetne 
folytatni a sort. Ma nem egyértelmű, hogy a halottakat eltemetjük. 
Sokszor nem csak a magányos emberektől sajnálják a végtisztesség 

megadását, de egyre több családban is dívik az a szokás, hogy a 
halottakat nem temetik el. Egy vidéki magányos idős ember eltar-
tói, miután meghalt az eltartott személy, elhamvasztatták, urnáját 
feltörték, hamvait egy lepedőbe szórták és úgy ásták el hamvait 
a kert sarkában. A végtisztesség, és annak biztosítása, hogy az 
elhunyt méltó helyen és méltó módon pihenhessen, minden em-
bernek jár. Erre szolgálnak a temetőink, sírkertjeink, ahol békében 
várhatják a feltámadás napját elköltözött embertársaink.

Olyan eset is sokszor előfordul, hogy valaki elhunyt hozzátar-
tozóinak hamvait hazaviszi, és egy lakásban él vele. Nemcsak az 
elhunytnak jobb, ha méltó helyen, az elhunytak között pihen, 
hanem a még földön élő hozzátartozónak is könnyebb feldogoznia 
azt, hogy hozzátartozója nincs már mellette. Ilyen esetekben je-
lentkeznek olyan pszichés betegségek, melyek megzavarják a még 
itt élő lelki állapotát. Elhunytjaink a temetőben nyugodjanak.

Mindazzal együtt, hogy elhunytjainkat el kell temetnünk, 
fontos, hogy illő módon tegyük azt. Ne a külső pompa legyen 
a fontos, hogy minél drágább legyen a temetés, az egyszerű 
igényesség sokszor többet kifejez gyászunkból és szívünk fáj-
dalmából. Haláleset kapcsán a legtöbb, mit adni tudunk elhunyt 
szerettünknek, az az imádság. Mi magunk csendesen kérjük 
Istent, hogy halottunk Nála nyerjen új lakást, másrészt szentmisét 
mondatva, egyházi temetést szolgáltatva az Egyház imádsága által 
emlékezzünk rá és búcsúzzunk el tőle. Sokszor hallani, hogy azt 
kéri az elhunyt még életében, vagy a hozzátartozói kérik, hogy a 
koszorúkra költött pénzt inkább adják szentmisére, vagy valami-
lyen konkrét karitatív célra.

Lehetőleg ne művirágot vigyünk szeretteink sírjára. Tartósabb, 
de méltatlanabb. Egyszer egy műsorban tárgyalták, hogy a mű-
anyag szemét újrahasznosításának egyik terméke a művirág. Élő 
virágot vigyünk, ne sokat, de élőt, mert ez fejezi ki szeretetünket 
és hitünket is az örök életben.

Amikor temetésen veszünk részt, imádsággal és csenddel 
kapcsolódjunk be. Szinte minden temetésen vannak olyanok, 
akik halkabb, vagy hangosabb beszélgetésükkel zavarják a szer-
tartást és a gyászolók iránt ezzel tiszteletlenséget tanúsítanak. Ha 
imádkozni nem tudunk, akkor maradjunk csendben, így rójuk le 
kegyeletünket.

Többek között így engedje az Úr, hogy elhunyt szeretteinket 
méltó módon tudjuk eltemetni, mindig kifejezve hitünket is: 
„Várom a holtak feltámadását és az eljövendő örök életet”.

Szécsényi Attila káplán

Az irgalmasság iskolájába járva III.
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Budapesti Politechnikum Alapítvány 
munkatársai 2016. március 17-én előadást 
tartottak a Jánoshalmi Járás Foglalkoztatási 
Osztályán ott megjelent érdeklődő álláske-
resőknek az Ifjúsági Garancia Rendszer 
részeként megvalósuló GINOP 5.2.2 prog-
ram Vállalkozóvá válás támogatásának 
lehetőségeiről, feltételeiről, lépéseiről.

A támogatás az Ifjúsági Garancia 
Rendszer részeként, elsősorban az állás-
kereső fiatalok vállalkozóvá válásához kíván 
segítséget nyújtani.

A programba kerülés/program 
lépései:

- Regisztráció, jelentkezés; regisztrálni 
a www.gondolkozzokosan.hu honlapon 
lehet, valamint az aláírt „Jelentkezési adat-
lap” postai úton való megküldése.

- Kompetenciamérés; a kiválasztott je-
lentkező készségeit írásban és szóban is 
felmérik, az üzleti ötletét meghallgatják, 
értékelik.

- Teendők a Foglalkoztatási Osztálynál; a 
kiválasztott 25 év alattiak az IGR rendszer-
ben regisztrálnak, a 25 évet betöltött, de a 
30. életévét még nem, azok álláskeresőként 
regisztrálnak.

- Képzés; képzésen résztvevők pénzügyi, 
gazdálkodási, munkaszervezési jogi piacku-
tatási, marketing ismereteket sajátítanak el.

- Üzleti terv; a résztvevő saját üzleti ter-
vének elkészítése, ehhez szakértő tanácsát 
vehet igénybe, bíráló bizottság értékeli az 
elkészült üzleti tervet.

- Pályázás a támogatásra; kizárólag a 
jóváhagyott üzleti tervvel, a képzés végén 

kézhez kapott névre szóló tanúsítvány-
nyal, valamint a megalapított vállalkozással 
lehet. 

Program célcsoportja a 18-25 év közöt-
ti, más vállalkozásban többségi tulajdonnal 
nem rendelkező új mikro-vállalkozást indí-
tani tervező természetes személyek. A fel-
hívás mindenekelőtt azokat a fiatalokat cé-
lozza, akik a vállalkozás indításához ötlettel, 
reális elképzeléssel, vállalkozói attitűddel 
rendelkeznek. Feltétel, hogy az egyén az 
Ifjúsági Garancia Rendszer regisztrált alanya 
legyen, tehát olyan fiatal, aki a programba 
történő bevonáskor a munkaügyi szerve-
zetnél álláskereső, vagy olyan fiatal, aki sem 
oktatásban sem képzésben nem vesz részt 
és nem is dolgozik.

A program részcéljai:
- életképes üzleti ötlettel rendelkező fia-

talok komplex szolgáltatással történő támo-
gatása üzleti tervük megvalósítása érdeké-
ben (tanácsadás, készségfejlesztés, képzés, 
mentorálás);

- élet-és piacképes, hosszútávon is fenn-
tartható vállalkozások létrehozásának elő-
segítése pénzügyi támogatással 

- a fenntartható növekedést szolgáló 
önfoglalkoztatás erősítése, a munkahelyte-
remtés elősegítése;

- A program keretében tervezett fő tevé-
kenységek két komponens mentén valósul-
nak meg. Az első komponens keretében 
kerül sor az üzleti készségfejlesztésben 
tapasztalt és megfelelő referenciákkal ren-
delkező szolgáltató, kiválasztására, a támo-
gató háttér kialakítására és a program teljes 

futamideje alatt történő folyamatos működ-
tetésére. A potenciális fiatal vállalkozók az 
első komponens keretében nyújtott képzési 
programok teljesítésével kaphatják meg, 
a vállalkozásindításhoz szükséges kompe-
tenciákat, megszerezhetik az lapvető jogi, 
pénzügyi, gazdálkodási, munkaszervezéssel, 
gazdálkodással és irányítással kapcsolatos 
ismereteket, megismerhetik a vállalkozási 
formák típusait, képessé válhatnak előké-
szíteni önfoglalkoztatóvá vagy vállalkozóvá 
válásuk lépéseit. A támogató szolgáltatá-
sokon keresztül segítséget kapnak üzleti 
tervük összeállításához, illetve az indítási 
időszakban tanácsadás és mentorálás ke-
retében kiemelt segítséget kapnak a jog-
szerű működéshez, az adótudatos vállalko-
zói magatartás kialakításához. A második 
komponens keretében az elfogadott üzleti 
tervvel rendelkező, az első komponensben 
nyújtott képzési programokat eredménye-
sen elvégző, vállalkozásukat megalapító 
fiatalok legfeljebb 3 millió Ft összegű, vissza 
nem térítendő támogatásban részesülnek 
induló költségeik támogatása céljából, 10% 
önrész mellett. 

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 
Jánoshalmi Járási Hivatala Jánoshalma 
Béke tér 1. sz. épületében elkészült és 
2015. október 21-től megnyílt a kormány-
ablak az okmányiroda korábbi helyén. 
Az ügyfeleket szép, akadálymentesített, 
modern környezetben, jól felkészített ügy-
intézők várják.

Az eltelt néhány hónap alatt már tízezer 
ügyfél kereste fel a kormányablakot, akik 
nem csak a jánoshalmi járás területéről, 
hanem az ország különböző részeiről illet-
ve külföldről érkeztek.   

A tízezredik ügyfelet jubileumi aján-
dék várta, amelyet Bodroginé dr. Mikó 
Zsuzsanna hivatalvezető asszony adott át. 

A szerencsés jánoshalmi lakos Novák 
Norbert elmondta, hogy több alkalommal 
kereste már fel a kormányablakot külön-
böző ügyeket intézve, ahonnan minden 
alkalommal elégedetten távozott.   

Önt is szeretettel várjuk a kormány-
ablakban, ahol 2016 január 1-től több 
eljárás illetékmentes lett és a hét minden 
munkanapján van ügyfélfogadás, ezért az 
ügyfeleknek alig kell várakozniuk. 

Vállalkozóvá válás támogatása álláskereső fiataloknak

 Tízezer ügyfelet szolgált már 
ki a kormányablak
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A hulladék lerakása itt és Mélykút közigazgatási területén belül 
bárhol szigorúan tilos! Önkormányzatunk az illegális hulladéklerakást 
folyamatosan ellenőrizni fogja! Akik vétenek a szabályok ellen, több 
százezer forintos büntetésre számíthatnak!

Az idei évtől a lomtalanítás a következőképpen fog változni: 
évente 1 alkalommal – azonban az ingatlantulajdonossal egyedi-
leg előre egyeztetett időpontban, annak megrendelését követően 
– a háztartásban keletkezett lom (feleslegessé vált használati tárgyak, 
eszközök, bútorok) háztól történő elszállítását kívánja biztosítani. 
Lomtalanítással kapcsolatban az FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit 
Kft. munkatársától a következő telefonszámon érdeklődhet: a +36-
20-401-4304. 

Továbbá lehetőség van még BÁCSALMÁSRA és JÁNOSHALMÁRA, 
a HULLADÉKUDVARBA átszállítani a hulladékot. Ez lehet veszélyes és 
nem veszélyes hulladék. 

Veszélyes hulladéknak számít pl. a fáradt olaj, festék, növényvédő 
szer, lejárt szavatosságú gyógyszer, fénycső, izzó, akkumulátor, mosó-
gép, szárazelem stb.

Nem veszélyes hulladéknak számít pl. a bútorfélék, üveg, fém, 
papír, műanyag, kartondoboz, textil, gumi, zöldhulladék stb.

A hulladékudvar minden olyan magánszemély számára térítésmen-
tes, aki rendelkezik lakcímigazoló kártyával és befizetett hulladékszál-
lítási számlát igazoló bizonylattal, melyet a helyszínen be kell mutatni. 

Bácsalmási Hulladékudvar nyitvatartása:
Hétfő:  ZÁRVA
Kedd:  ZÁRVA
Szerda: 9:00h-12:00h 
Csütörtök: ZÁRVA
Péntek: 8:00h-12:00h
Szombat: 7:00h-11:00h
Vasárnap: ZÁRVA
Bővebb információ a +36-20/326-2785 telefonszámon.

Jánoshalmi Hulladékudvar nyitvatartása:
Hétfő:  ZÁRVA
Kedd:  9:00h-18:00h
Szerda: 9:00h-18:00h 
Csütörtök: 9:00h-18:00h
Péntek: 8:00h-18:00h
Szombat: 9:00h-18:00h
Vasárnap: ZÁRVA

Bővebb információ a +36-77/523-654 telefonszámon.

Tájékoztató
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Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Jánoshalmi Járási Hivatala 
2016. április 7-én az Imre Zoltán Művelődési Központban Munkáltatói 
Fórumot tartott.

Először Bodroginé dr. Mikó Zsuzsanna a Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatal Jánoshalmi Járási Hivatalának vezetője köszöntötte a 
megjelenteket. 

Ezután Bányai Gábor országgyűlési képviselő tartott tájékoztatót 
Fejlesztési lehetőségek a jánoshalmi járás területén címmel.

Őket követte a BKMKH Foglalkoztatási Főosztály munkatársainak 
előadása.

Elsőként Szegfű Rita projekt menedzser, GINOP 5.1.1 „Út a 
munkaerőpiacra” projektet mutatta be. Projekt célja az álláskeresők 
és inaktívak, különösen az alacsony iskolai végzettségűek foglal-
koztathatóságának javítása, nyílt munkaerő-piaci elhelyezkedésének 
támogatása, a közfoglalkoztatásból a versenyszférába való átlépés 
elősegítése azon közfoglalkoztatottak esetében, akik képessé tehetők 
és készek munkát vállalni a versenyszférában. Ismertette a projekt 
célcsoportjait, bértámogatás és a bérköltség támogatás módozatait, a 
támogatási kérelem benyújtásának feltételeit, a munkáltatóval szem-
beni elvárásokat. 

Őt Ráczné Kólya Panna projekt menedzser követte, aki bemu-
tatta a GINOP 5.2.1 Ifjúsági Garancia program célját, hogy a 25 
év alatti álláskereső és inaktív fiatalok minél rövidebb időt töltsenek 
munkanélküliségben, inaktivitásban vagy tanulás nélkül, illetve, hogy 
személyre szabott segítséget kapjanak munkaerő-piaci helyzetük ja-
vítása érdekében. Célcsoport az a 25 év alatti sem nem tanuló, sem 
nem dolgozó fiatal, aki kevesebb, mint 6 hónapja munkanélküli. Aki 
hajlandó képezni magát annak a képzési költség teljes egészében a 
program finanszírozza. A pályakezdő álláskereső foglalkoztatásának 
támogatására többféle lehetőség van, ilyen a bértámogatás illetve bér-
költség támogatás a munkatapasztalat megszerzéséhez.  Munkáltatóval 
szembeni elvárások; köztartozás mentesség; rendezett munkaügyi 
kapcsolatok az Ávr. 82. § (1) alapján; statisztikai létszám növekedése.

A legfontosabb munkavédelmi tudnivalók dióhéjban címmel 
tartott előadást Ferenczi Éva munkavédelmi szakügyintéző. Ismertette 
a hatáskört, illetékességet, az állami foglalkoztatási szerv valamint a 
munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek 
hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló jogszabályokat, a munka-
védelmi szaktevékenység és a bírságkiszabás folyamatát, bírságnövelő/
bírságcsökkentő tényezőket. 

Vaskúti Gábor munkaügyi szakügyintéző Jogszerű foglalkoz-
tatás, a munkaügyi ellenőrzések tapasztalatairól. Az ellenőrzések 
jogszabályi hátteréről, munkaügyi ellenőrzések szerepéről tartott tájé-
koztatót. Az ellenőrzések során a felügyelők többek között vizsgálják 

a munkavállalók bejelentését a hatóságok felé, megfelelő munkaszer-
ződés megkötését, a dolgozók megkapják-e a megfelelő munkabért 
és bérpótlékokat, a munkaidő megfelel-e a megengedett mértéknek, 
biztosított-e az elegendő a pihenőidő, a szabadságukat megkapják-e, 
a védett munkavállalói csoportokra vonatkozó rendelkezéseket betar-
tották-e, stb. Az előadó ismertette a kötelező bírságolás eseteit is.

Aki a rendezvényen nem tudott részt venni az Út a munkaerőpiacra 
és az Ifjúsági Garancia program projektek által nyújtott támogatások-
kal kapcsolatban a Jánoshalmi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályán 
Bogdán Józsefhez és Szép Péterhez fordulhat tájékoztatásért. 

Bodroginé dr. Mikó Zsuzsanna 
járási hivatalvezető 

Munkáltatói fórumot tartottak a járás munkáltatói számára

MÉLYKÚTI POLGÁRMESTERI 
HIVATAL

SZERVEZET VEZETŐI:
Kovács Tamás polgármester 06/77/560-001
Vargáné dr.Egyed Ilona jegyző 06/77/560-002
Dr.Vörös-Börcsök Tímea aljegyző 06/77/560-003

TITKÁRSÁG:
Fölföldiné Borbás Györgyi 06/77/560-001
Pitzné Ercsi Ágnes 06/77/560-001 

(hivatal@melykut.hu)
FAX: 06/77/560-030

ADÓCSOPORT:
Dudás Ildikó 06/77/560-044

PÁLYÁZATOK:
Kósa Róbertné 06/77/560-033

NÉPESSÉG, ANYAKÖNYV,TERMŐFÖLD:
Szabó Gabriella 06/77/560-036

IPARI ÉS KERESKEDELMI ÜGYEK:
Dr.Dudás Anita 06/77/560-003

LAKOSSÁGSZOLGÁLATI ÜGYEK: 
Bényi József 06/77/560-006

SZOCIÁLIS ÜGYEK, HAGYATÉK
Lajdi-Illés Genovéva 06/77/560-004

PÉNZÜGY:
Görhöny Edit csop.vez. 06/77/560-040
Miskolczi Lászlóné - pénztár 06/77/560-043
Kovács Tamásné 06/77/560-041
Tokodi Tamás 06/77/560-041
Radvánszkiné Deák Csilla 06/77/560-042

PIAC, MÉHEK:
Rasztikné Zombai Zsuzsanna 06/77/460-065
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 „Száguldva vágtat, rohan az idő,  
Sorra váltják egymást föl a hetek  
Minden nyár gyorsabb, mint az előző,  
Az időnek nem mondhatsz „állj meg”-et…

(Zsoldos Imre) 

Nagyon ritka eseménynek számít, ha va-
lakit köszönthetünk 90. és 95. születésnapja 
alkalmából. Településünkön 2015. évben 5 
főnek nyújtottam át a Miniszterelnök Úr által 
aláírt emléklapot, valamint önkormányzatunk 
ajándékát.

Még nagyon sok boldog és örömökben 
gazdag éveket kívánunk nekik!

Kovács Tamás

SZÉPKORÚAK KÖSZÖNTÉSE

95  éves Jónás Jánosné köszöntése aki sajnos már 
nem lehet közöttünk, 2016. 03. 09-én elhunyt.

90 éves Szalonnás István köszöntése.

95 éves Rasztik Antalné köszöntése.

90 éves Rozinka Istvánné köszöntése.

90 éves Nehéz Istvánné köszöntése.
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Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi 
Erőforrás Támogatáskezelő a Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának 
2015–2016. évi cselekvési programja alapján nyílt pályázatot hirdetett a 
nagy hagyományú és szakmailag elismert versenyek támogatására.

A Szvetnik Joachim Általános Iskola erre a pályázati kiírásra nyúj-
totta be a Vállald érzelmeidet! – A legszebb emberi érzés, a sze-
relem elnevezésű 3 fordulóból álló, komplex, tehetséggondozó csa-
patverseny programját. Örömmel vettük tudomásul, hogy a beadott 
pályamű 100%-os támogatottságot, 1 128 000.- Ft támogatást nyert.

Versenyünk újszerűsége abban rejlik, hogy nem egy műveltségte-
rülethez illetve tantárgyhoz kapcsolódik, hanem komplexen szemléli 
mindazt, amit a tanulók tanulmányaik során elsajátítottak a különböző 
műveltségterületeken.

A megszokottól merőben eltérő témát állítottunk versenyünk kö-
zéppontjába. Az emberi érzelmek közül a szerelmet választottuk. A 
Nemzeti alaptanterv szándéka, hogy az elsajátított tudás értékálló és 
használható legyen, ezért előnyben részesíti a személyközpontú, a 
tapasztalati tanulásra épülő módszereket. Ennek szellemében szerve-
ződött és bonyolódott le versenyünk. A feladatok összeállítása során 
törekedtünk a különböző tehetségterületeknek megfelelő válogatásra, 
melynek hatására a szerelem témakörét igyekeztünk komplex és színes 
módon megközelíteni. A feladatok a kor kihívásának megfelelőek voltak, 
lehetőséget adtak a kreativitás széleskörű kibontakozásának, az érzel-
mekkel átitatott, élményszerű, vidám közös gondolkodásra és játékra. 

A 3 fordulós versenyre 10 iskola 40 csapata, 160 tanulója nevezett 
be. A 2016. március 8-án megrendezésre került országos döntőre hat 
csapatot hívtunk be. Számukra rendeztük meg a változatos feladatokból 
álló megmérettetést. A verseny előtt két meghívott vendégünk, akik a 
Debreceni Egyetem oktatói, előadást tartottak az érzelmi intelligenciáról. 
Dr. Mező Ferenc a Szvetnik Joachim Általános Iskola pedagógusainak, 
Mező Katalin pedig a verseny döntőjén résztvevő diákoknak. Mindkét 
előadás elbűvölte és élményekkel gazdagította hallgatóságát. 

A vetélkedő végig jó hangulatban telt, minden csapat igyekezett 
tudásának a maximumát adni. Nagyon szoros versengésnek lehettünk 
szemtanúi. A csapatok lelkesen oldották meg a feladatokat. A zsűri – 
Mező Katalin, Dr. Mező Ferenc (mindketten a Debreceni Egyetem 
oktatói), Gosztonyi-Weis Dóra, Illésné Birkás Mária, Vojnics-Rogics 
Antalné - sokszor méltatta a gyerekek tudását, kreativitását, ötletességét, 
kitartását, minden szerepben való maximális helytállását. 

A versenyen az NTP-TV-15-ös pályázatnak köszönhetően rendkívül 
értékes jutalmakat adhattunk át a díjazott csapatoknak: az 1. helyezést 
elért csapat tabletet, a 2. powerbankot, a 3. pendive-ot, a 4-5. társasjá-
tékot, a 6. tollkészletet vehetett át. A csapatoknak járó díjakat minden 
csapattag és felkészítő tanár is megkapta. Különdíjjal jutalmaztuk a dön-
tőn legjobb jelenetet bemutató csapatot (Örökhatbé) illetve a verseny 
legeredményesebb Szvetnik csapatát (Cupidó angyalai).

A verseny végeredménye a következő lett: 
 1. Szerelmes levelek – Kiskunhalas, Bibó István Gimnázium
 2. Szerelemszakértők – Bácsborsód
 3. Édes Négyes – Baja, Szent László Gimnázium
 4. Diamonds – Borota
 5. Láva – Baja, Szent László Gimnázium
 6. Örökhatbé – Bácskossuthfalva
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4. alkalommal rendeztük meg. Nagy öröm számunkra, hogy az évek 
múlásával egyre népszerűbb, egyre nagyobb érdeklődés övezi, és egyre 
több dicsérő visszajelzés érkezik versenyünkről. 

Ez a verseny piciny kezdeményezés ahhoz, hogy 
minden fiatal elérje az érzelmi stabilitást, hogy az értelmi intelligen-
ciájuk mellett az érzelmi intelligenciájuk is fejlődjön, de mi, szervezők 
mindent megteszünk annak érdekében, hogy gyermekeink figyelmét 
az érzelmek fontosságára, életükben betöltendő jelentős szerepére 
irányítsuk. 

Weisné Puskás Ágnes
Köszönetnyilvánítás: 
Meg szeretném köszönni a Fenyő Miksa Könyvtár dolgozóinak, 

hogy a helyszínt és a termeket biztosították a verseny döntőjének 
megrendezéséhez!

Köszönöm kollégáimnak, a Tehetséggondozó Munkaközösség tagjai-
nak: Behányné Illés Máriának, Brezovszkiné Beszédes Ágotának, Csontos 
Ferencnének, Ecsődi Anitának, Eszterné Matosovits Ágnesnek, Hurton 
Katalinnak, Illésné Birkás Máriának, Klem Józsefnek, Lipták Katalinnak, 
Mackó Józsefnénak, Malustyikné Csorba Máriának, Nasz Ildikónak, 
Polyákovicsné Molnár Ágotának, Racsmánné Uzonyi Valériának, Vojnics-
Rogics Antalnénak a verseny sikeressége érdekében nyújtott támogatását, 
segítségét, munkáját!

Weisné Puskás Ágnes
munkaközösség-vezető

Vállald érzelmeidet! - Legszebb emberi érzés, a szerelem 
komplex tehetséggondozó csapatverseny


