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Mélykút Város Önkormányzatának Képviselő-testülete évek 
óta nagy hangsúlyt helyez arra, hogy anyagilag is támogassa a 
város közigazgatási területén működő lakossági önszerveződő 
közösségek, egyesületek, egyházak, alapítványok működését, 
melyek jelentős részt vállalnak a város szociális, kulturális, sport 
és közbiztonsági feladatainak megvalósításában. 

A civil szervezetek támogatása önkormányzati érdek is, mi-
vel ezek a szerveződések a helyi érdekeket képviselik, a helyi 
közösségek a város kulturális életét színesítik, segítik a városi 
programok megszervezését, lebonyolítását.

Ennek érdekében minden évben a Képviselő-testület a költ-
ségvetésében fedezetet biztosít a civil szervezetek támogatására, 
melyek odaítélése egyedi kérelem alapján történik.

Mélykút város közigazgatási területén működő lakossági 
önszerveződő közösségek, egyesületek, egyházak, alapítványok 
tevékenységének elősegítése, támogatása érdekében kiírt pályá-
zatra 13 bejegyzett szervezet nyújtott be pályázatot. A szervezetek 
által igényelt támogatás összege 2016. évre 8 385 000 Ft volt, és 
a Képviselő-testület a 63/2016. (III.29.) Kt. számú határozatával 
4 880 000 Ft államháztartáson kívülre nyújtott támogatás felosz-
tásáról rendelkezett a táblázat szerint.

Támogatott szervezet megnevezése Nyújtott támogatás 
összege (Ft)

Budai Géza Diáksport Közhasznú Egyesület 600 000

Mozgáskorlátozottak Mélykúti Egyesülete 100 000

Mélykúti Egyházközségekért Alapítvány 100 000

Nagycsaládosok Mélykúti Egyesülete 90 000

Galamb-, Díszmadár-, Kisállattenyésztő és 
Természetvédő Egyesület 50 000

Rockenbauer Pál Természetjáró Egyesület 100 000

Római Katolikus Plébánia 100 000

Mélykúti Sportegyesület 1 600 000

Mélykúti Szederinda Népzenei Egyesület 200 000

Mélykúti Lovasegyesület 800 000

Mélykúti Önkéntes Tűzoltó Egyesület 630 000

Mélykúti Polgárőr Egyesület 150 000

Mélykúti Gyermekekért Alapítvány 360 000

Összesen 4 880 000

A Képviselő-testület döntése alapján megkötött támogatási szerző-
dések szerint a Támogatott a támogatást nyújtónak címezve pénzügyi 
és szakmai beszámolót köteles készíteni, melynek benyújtási határide-
je a szakmai feladat megvalósulásának befejezési határidejét követő 30 
napon belül, legkésőbb 2017. január 15. volt. A szervezetek a szakmai 
és pénzügyi beszámolókat határidőre elkészítették és benyújtották. 
A szakmai beszámolókban bemutatták a támogatásból megvalósítani 
kívánt és az elért célokat, 2016. évben megvalósított programokat, 
beszámoltak az elért sikerekről, melyek hozzájárulnak a mélykúti 
közösségi élet fenntartásához, Mélykút hírnevének öregbítéséhez.

A helyi önkormányzatok számára kötelező feladatot továbbra is 
törvény írhat elő, az önkormányzatok eltérő adottságait (gazdasági 
teljesítőképesség, lakosságszám, a közigazgatási terület mérete) is 
figyelembe véve. A kötelezően ellátandó, törvényben előírt egyes 
feladatok ellátását feladatalapú támogatással biztosítja az állam 
(felhasználási kötöttséggel).

A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok 
körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok: a településüze-
meltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágítás, a helyi 
közutak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek 
kialakítása és fenntartása), az egészségügyi alapellátás, az óvodai ellá-
tás, a kulturális szolgáltatás, a gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások, 
a szociális szolgáltatások és ellátások (amelyek keretében települési 
támogatás állapítható meg), a helyi környezet- és természetvédelem, 
vízgazdálkodás, vízkárelhárítás, a helyi közfoglalkoztatás stb.

Az önkormányzatok szabadon vállalhatnak olyan feladatokat, 
amelyek ellátása nem tartozik kizárólagosan más szerv hatáskörébe, 
ezen tevékenységek azonban nem veszélyeztethetik a kötelezően 
ellátandó feladatok végrehajtását, illetve finanszírozásuk csak az 
önkormányzat bevételeiből, valamint az erre a célra biztosított for-
rásokból lehetséges. Önkormányzat saját bevétele a helyi adókból 
és a nyújtott szolgáltatások ellenértékéből, az önkormányzati vagyon 
hasznosításából (pl. bérbeadás) származik.

Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. 
évi XC. törvény 2016. július 24-én került kihirdetésre, mely alapján 
kerültek megtervezésre a Mélykút Város Önkormányzat feladataihoz 
igénybe vehető központi források. A költségvetés készítése során al-
kalmaztuk a központi jogszabályokban és a helyi önkormányzati ren-
deletekben meghatározott előírásokat. A költségvetési rendeletben a 
Mötv. 111. § (4) bekezdése szerint működési hiány nem tervezhető. A 
2017. évre megfogalmazott költségvetési alapelvek a következők:

Takarékos, átlátható és biztonságos működtetés.1. 
A kötelezően ellátandó feladatok biztosítása.2. 
A szociálisan rászorultak támogatása.3. 
Az elindított beruházások megvalósítása, a forrás biztosítása.4. 
Tudatos városüzemeltetés és fejlesztés.5. 
Az önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaság 6. 
részvétele az önkormányzati feladatok ellátásában.
Pályázatok figyelése, kapcsolódás az aktuális pályázatokhoz, a 7. 
pályázatok önrészének megteremtése. 

A költségvetési szervek vezetőivel a költségvetés tervezetét a 
jegyző egyeztette, ennek eredményét emlékeztetőben rögzítette, 
továbbá a Képviselő-testület minden bizottsága tárgyalta.

Mélykút Önkormányzat 2017. évi költségvetését a Képviselő-
testület a 2017. február 14-ei ülésén fogadta el a 2/2017. (II.21.) 
önkormányzati rendeletével.

A költségvetés az Önkormányzat, a helyi önkormányzat által 
irányított költségvetési szervek, így a Mélykúti Polgármesteri Hivatal, 
a Mélykút Város Önkormányzat Óvodája, a Mélykút Város Önkor-
mányzat Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezete (GAMESZ), valamint 
Mélykút Város Önkormányzat Gondozási Központjának előirányza-
tait elkülönítetten tartalmazza. 

A 2017. évi költségvetési bevételek tervezett előirányzata 
683 612954 Ft, melyet a finanszírozású pénzügyi műveletekből szár-
mazó bevétel 368 391 231 Ft-tal egészít ki, így összesen 1 052 004 
185 Ft forrás fog rendelkezésre állni.

Államháztartáson kívülre 
nyújtott támogatás 2016-ban

Mélykút Város Önkormányzat 
2017. évi költségvetése
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A megjelenő pályázati lehetőségeket folyamatosan vizsgáljuk, mert 
rendkívül fontos az önkormányzat költségvetésének külső forrásokkal 
való bővítése. Felhalmozási kiadások esetében – figyelembe véve a 
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 
előírásait –32 396 421 Ft hitel felvétellel számoltunk.

Az önkormányzat a kötelező és önként vállalt feladatok körében 
egyaránt színvonalas közszolgáltatásokat kíván nyújtani. A feladatellátás 
tárgyi és személyi feltételei biztosítottak, azonban a működési célú 
kiadások az Önkormányzat tervezett bevételének a 65 %-át teszik ki, 
a finanszírozási kiadások aránya 1,2 %, a beruházási és felújítási kiadá-
sokra (település-fejlesztésre) tervezett források aránya 33,8 %. A 2017. évi 
költségvetési kiadások tervezett előirányzata 1 039 398 885 Ft, melyet 
a finanszírozású célú pénzügyi műveletek kiadásai 12 605 300 Ft-tal 
egészítenek ki, így összesen 1 052 004 185 Ft kiadással számoltunk.

Az állam által biztosított támogatási formákon túl az emberek 
szociális támogatással való ellátása az önkormányzatok feladata, mivel 
a helyi közösségek rendelkeznek leginkább azzal a tudással, amely 
alapján dönthetnek a jogosultság tekintetében. Az önkormányzatok 
szabadabban dönthetnek a támogatások nagyságáról és formájáról. Az 
új támogatási rendszerben senki sem maradhat ellátás nélkül, ugyanis 
a megfelelő forrással nem rendelkező önkormányzatok központi költ-
ségvetési forráshoz jutnak. Az állam és az önkormányzat segélyezéssel 
kapcsolatos feladatai élesen elválasztásra kerültek. Az állami felelősségi 
körbe tartozó ellátások járási kormányhivatali hatáskörben, az önkor-
mányzati ellátások képviselő-testületi hatáskörben találhatóak. Az Ön-
kormányzat által működtetett szociális támogatási rendszer 2017-ben 
is jelentős támogatást tud nyújtani a nehéz anyagi helyzetben lévők 
számára. 

2017-ben az Önkormányzat folytatja az elmúlt évben elkezdett 
útépítéseket és útfelújításokat, tervezzük az orvosi rendelő szigetelését, 
a Tópart vízelvezetési problémáinak megoldását. 2016. év végén meg-
hozott Kormányhatározat szerint Mélykút 380 000 000 Ft támogatást 
nyert új Művelődési Ház kialakítására, ennek kivitelezési munkálatai is 
megkezdődnek ebben az évben.

A költségvetési rendeletben szereplő összesített bevételi jogcímek 
részletezése:
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 391 115 839 Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 Ft
Közhatalmi bevételek: 154 910 000 Ft
Működési bevételek: 117 654 115 Ft
Felhalmozási bevételek: 0 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök: 15 933 000 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 4 000 000 Ft
Finanszírozási bevételek: 368 391 231 Ft

A költségvetési rendeletben szereplő összesített kiadási jogcímek 
részletezése:
Személyi juttatások: 255 039 741 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 
57 615 312 Ft
Dologi kiadások: 267 007 324 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai: 24 225 720 Ft
Egyéb működési célú kiadások: 80 222 619 Ft
Beruházások: 98 629 470 Ft
Felújítások: 247 658 699 Ft
Egyéb felhalmozási kiadások: 9 000 000 Ft
Finanszírozási kiadások: 12 605 300 Ft

A részletes költségvetés a http://njt.hu/njt.php?onkormanyzati_rendeletek 
honlapon elérhető, megismerhető.

Helyi adókkal kapcsolatos 
2017. évi tudnivalók, határidők

Adónem Bevallási határidő Befizetési határidő

Magán-
személyek: 
kommunális 
adó

Adókötelezettségben 
bekövetkező változástól 
számított 15 napon be-
lül (értékesítés, vásárlás, 
mentességre jogosultság)

Két egyenlő részletben az 
első félévi adó befizetésé-
nek határideje: 2017. márci-
us 15. a második félévi adó 
befizetésének határideje 
2017. szeptember l5. 

Iparűzési adó:
- állandó 
jellegű 
tevékenység 
esetén

A 2016-os adóévről a be-
vallást 2017. május 31-ig 
kell megtenni.
Adóelőleg-kiegészítés 
összegéről 2017. de-
cember 20. napjáig kell 
bevallást tenni. 
Az adókötelezettségben 
bekövetkező változást 
15 napon belül be kell 
jelenteni.

A 2017. első félévi iparűzési 
adóelőleget 2017. március 
15-ig, a második félévi ipar-
űzési adóelőleget 2017. szep-
tember 15-ig, a várható éves 
fizetendő adó összegére a 
kiegészítést 2017. december 
20. napjáig kell megfizetni. A 
2016. évre megfizetett adó-
előleg és a 2016. évre megál-
lapított tényleges adó pozitív 
különbözetét 2017. május 
31-ig kell megfizetni.

Iparűzési adó:
- ideiglenes 
jelleggel vég-
zett tevékeny-
ség után

A tevékenység befe-
jezésének napját köve-
tő hónap 15. napjáig. 

Az adóbevallással 
egy időben történik a 
befizetés – átutalás.  

Termőföld 
bérbeadásából 
származó 
jövedelem 
adója

Magánszemély esetén 
a jövedelem megszer-
zését követő év március 
20. Kifizető esetében az 
adólevonás évét követő 
év február 15.

Magánszemély esetében 
a jövedelem megszerzé-
sének negyedévét követő 
hónap 12. napjáig. Kifizető 
esetében a kifizetést köve-
tő hónap 12. napjáig.

Gépjárműadó

2004. január 1-től az 
adó kivetése hatósági 
adatszolgáltatás alapján 
történik.

Két egyenlő részletben az 
első félévi adó befizetésé-
nek határideje: 2017. már-
cius 15. a második félévi adó 
befizetésének határideje 
2017. szeptem-ber l5. 

Talajterhelési 
díj

2018. március 31.
A bevallás benyújtásával 
egy időben, 2018. március 
31.

Őstermelők helyi iparűzési adó kötelezettsége:
Az a mezőgazdasági őstermelő, akinek az őstermelésből származó 

éves bevétele a 600 ezer Ft-ot meghaladja, a helyi iparűzési adó alanyává 
válik, bejelentkezési és adóbevallási kötelezettsége keletkezik. Az önkor-
mányzati adóhatósághoz már korábban bejelentkezett őstermelőknek, 
amennyiben az adóévben az éves bevétele a 600 ezer Ft-ot nem éri 
el, erről nyilatkozatot kell benyújtania 2017. május 31-ig. Fontos tudni, 
hogy az adóalanyiság megállapítása szempontjából valamennyi támo-
gatást is figyelembe kell venni, vagyis, ha a mezőgazdasági őstermelő 
éves árbevétele az általa kapott támogatással együtt a 600 ezer Ft-ot 
meghaladja, akkor iparűzési adó alanyának minősül, be kell jelentkeznie, 
és adóbevallást (nyilatkozatot) kell tennie. Amennyiben az árbevétele a 
támogatással együtt sem éri el a 600 ezer Ft-ot, úgy nem minősül ipar-
űzési adóalanynak, ezért sem bejelentkezési, sem bevallási kötelezettsége 
nem keletkezik.

Közös őstermelői igazolvánnyal rendelkezők iparűzési adó kötele-
zettség teljesítése: Ez évtől a közös őstermelői igazolvánnyal rendelkező 
adóalanyok az adóévi iparűzési adókötelezettségüket úgy is teljesíthetik, 
hogy az adószámmal rendelkező adóalany a közös őstermelői tevékeny-
ség végzéséből származó teljes iparűzési adóalap alapulvételével állapítja 
meg, vallja be és fizeti meg az adót. Az adó-megállapítás ezen módjának 
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A Gondozási Központ intézménye látja el a település szociális 
feladatait. Ide tartozik a szociális étkeztetés, a házi segítségnyújtás, a 
tanyagondnoki szolgálat, az Idősek Klubja, az Idősek Otthona, a Család- 
és Gyermekjóléti Szolgálat és a Biztos Kezdet Gyerekház. Az étkeztetés 
keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri 
meleg étkezéséről gondoskodunk, akik önmaguk, illetve eltartottjaik 
részére tartósan, vagy átmenetileg nem képesek biztosítani, különösen 
a koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, 
szenvedélybetegségük vagy hajléktalanságuk miatt. Az ellátásban része-
síthetők körét a helyi rendelet szabályozza. A szolgáltatás az év minden 
napján igénybe vehető. Az ellátásért térítési díjat kell fizetni. Az intézmé-
nyi térítési díjat Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete állapítja 
meg rendeletében. A szolgáltatások igénybevételéért fizetendő személyi 
térítési díjat az intézményvezető határozza meg a vonatkozó jogszabályok 
alapján a kérelmező jövedelmi helyzete figyelembevételével.

Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy 
saját lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása 
érdekében szükséges ellátást. A házi segítségnyújtás keretében az 
ide vonatkozó jogszabályok alapján szociális segítést vagy személyi 
gondozást nyújtunk. Ennek keretében közreműködünk a szűkebb 
lakókörnyezeti higiénia megtartásában, a háztartási tevékenységekben, 
gondozási és ápolási feladatok végzésében. A házi segítségnyújtásban 
részesülőnek térítési díjat kell fizetni, melyet az ellátottak jövedelmi 
viszonyaik alapján a vonatkozó jogszabályok figyelembevételével az 
intézményvezető állapít meg. 

A tanyagondnoki szolgálat alapfeladatai közé tartozik az étkeztetésben, 
a házi segítségnyújtásban, a családsegítésben, háziorvosi rendelésre vagy 
egyéb egészségügyi intézménybe szállításban való közreműködés. A 
tanyagondnok feladata továbbá a közösségi, művelődési, sport és sza-
badidős rendezvények szervezése, segítése, azok lebonyolításában való 
közreműködés, egyéni hivatalos ügyek intézésének segítése, lakossági 
igények továbbítása. E feladatok közben a tanyagondnok rendszeresen 
személyes segítséget nyújt a rászorulóknak problémáik meghallgatásával 
és megbeszélésével. A tanyagondnoki szolgáltatás térítésmentes.

Az Idősek Klubja szolgáltatásait a saját otthonukban élő, tizennyolcadik 
életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és 
mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes szemé-
lyek vehetik igénybe. A klub biztosítja a napközbeni tartózkodást, lehető-

séget a társas kapcsolatok kezdeményezésére, fenntartására, az alapvető 
higiéniai szükségletek kielégítését. A klub munkatársai szükség esetén 
megszervezik az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutást, szabadidős 
programokat szerveznek, pl. táncos mulatság formájában. Szükség esetén 
más szociális alapszolgáltatáshoz való hozzájutásban segítenek. A jelenleg 
hatályos önkormányzati rendelet szerint a klubban térítési díjat kell fizetni 
a napközbeni tartózkodásért. 

Család- és gyermekjóléti szolgáltatást nyújtunk a településen élő szo-
ciális/mentálhigiénés problémák miatt veszélyeztetett, illetve krízishelyze-
tekbe került családok, egyének életvezetési képességének megőrzése, az 
ilyen helyzetekhez vezető okok megelőzése, valamint a krízishelyzetek 
megszüntetésének elősegítése érdekében. Feladatunk a gyermek testi, 
értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének, családban való 
nevelésének elősegítése. Szakmai hitvallásunk szellemében mindent 
meg kell tenni annak érdekében, hogy a gyermekek, lehetőség szerint 
a saját családjukban nőhessenek fel. A Biztos Kezdet Gyerekház célja 
a szociokulturális hátrányokkal küzdő, elsősorban a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek egészséges 
fejlődésének biztosítását támogató, fejlődési lemaradását kompen-
záló, a szülői kompetenciákat erősítő, a szülő és az óvodába még 
nem járó gyermek számára együttesen nyújtott társadalmi felzárkózást 
segítő prevenciós szolgáltatás biztosítása. A gyerekházba rendszeresen 
várják a munkatársak a 3 éves kor alatti gyermekeket szüleikkel együtt. 
Minden nap egy adott téma köré szerveződik, és ennek megfelelően 
alakítjuk a napi tevékenységeinket ügyelve arra, hogy a gyermek 
fejlődéséhez igazodó, komplex fejlesztést valósítsunk meg a szülő be-
vonásával. Különböző klubokat működtetnek az ott dolgozók, mint pl. 
a Kukta klub, a szülők kreatív klubja, varró klub. A gyerekház szolgáltatásai 
térítésmentesek.

Az étkeztetés, házi segítségnyújtás, Idősek Klubja, Idősek Otthona 
vonatkozásában a Gondozási Központ székhelyén – Mélykút, Hunyadi u. 
31. szám alatt – várjuk az érdeklődőket. A Család- és Gyermekjóléti Szol-
gálat a Mélykút, Templom u 12. szám, a Biztos Kezdet Gyerekház pedig a 
Mélykút, Széchenyi u. 110. szám alatt található meg. A Gondozási Központ 
telefonszáma, melyen szolgáltatásainkról érdeklődhetnek: 77/460-175.

Deákné Traski Katalin
Gondozási Központ igazgató

választásáról a közös őstermelői igazolványban feltüntetett valamennyi 
adóalany az adószámmal rendelkező adóalany adóévi bevallásában a 
bevallási nyomtatvány „J” lapján nyilatkozik. A családi gazdálkodó a családi 
gazdaság tekintetében az adóévi iparűzési adókötelezettségét a közös 
őstermelői igazolvánnyal rendelkező adóalanyokra irányadó szabályozás 
szerint is teljesítheti.

Gépjárműadó: A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 
szerint az adó alanya az a személy/szervezet, amely a közúti közleke-
dési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény alapján vezetett 
járműnyilvántartásban az év első napján üzembentartóként, vagy 
tulajdonosként szerepel. Év közben újonnan vagy újra forgalomba he-
lyezett gépjármű esetében az adó alanya az a személy/szervezet, aki 
a forgalomba helyezés utolsó hónapján a hatósági nyilvántartásban 
tulajdonosként szerepel. Amennyiben a gépjármű tulajdonjogában 
bekövetkezett változást az átruházó korábbi tulajdonos (eladó) az át-
ruházás évének utolsó napjától számított 15 napon belül bejelentette, 
akkor a szerződés megkötésének időpontját követő év első napjától 
nem minősül adóalanynak. Ez azt jelenti, hogy amennyiben az eladó 
legkésőbb az adásvétel évének utolsó napjától számított 15 napon 

belül (azaz az adásvételt követő év január 15-ig) bejelenti, akkor 
mentesül az adásvétel évét követő évtől a gépjármű utáni adófizetési 
kötelezettség alól.

Talajterhelési díj: A talajterhelési díjról szóló 22/2016.(XI.10.) önkor-
mányzati rendelet szerint 2016. évtől talajterhelési díjfizetési kötelezett-
sége keletkezik annak az adóalanynak, aki a műszakilag rendelkezésre 
álló közcsatornára nem köt rá. A rendelet értelmében a 2017. évtől 
minden olyan szennyvízkibocsátónak, aki az ingatlana előtt kiépített 
műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá, talajterhelési 
díjfizetési kötelezettsége keletkezik. A talajterhelési díjfizetési kötele-
zettség megszűnik azzal a nappal, amelyen a közszolgáltató szervezet 
a házi szennyvízhálózat utcai közcsatornára történő rákötését igazolja. 
A talajterhelési díj mértéke 1200 Ft/m3 * 1,5 szorzó = 1800 Ft/m3. A 
talajterhelési díj alapja a fogyasztott víz mennyisége. A talajterhelési 
díj bevallási kötelezettséget évente a tárgyévet (2017. évet) követő év 
március 31-ig azaz első ízben 2018. március 31-ig kell teljesíteni min-
den adóalanynak (aki a közcsatornára 2017. évben nem kötött rá, vagy 
a rákötés 2017. évben történt). A bevallást a Mélykúti Polgármesteri 
Hivatal Lakosságszolgálati csoportjához kell benyújtani.

Tájékoztató a Gondozási Központ feladatairól
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,,Unatkozom, mit csináljak?” 
Ugye, ismerősen hangzik a fenti mondat gyermekeink szájából? 
Egy nevelési-oktatási intézménynek mindenképpen válaszolnia kell 

a kérdésre. Mégpedig úgy, hogy gazdag programkínálatot biztosítunk 
tanulóink számára. A Szent Tamás Katolikus Általános Iskola az 
iskolahasználók igényeinek ezen a téren is meg akar felelni.

A szabadidős tevékenység nem csupán időtöltés, hanem testi, 
szellemi felfrissülés, ami elősegíti a fizikai-lelki egyensúlyt. Ugyanakkor 
regenerálódást, felüdülést, kikapcsolódást biztosít, nem utolsó sorban 
tanulási, fejlődési lehetőséget is ad.

Az utóbbi években azt tapasztaljuk, hogy a gyerekek már rendel-
keznek bizonyos fogyasztói szokásokkal, amelyek a család, a reklám és 
más környezeti hatásra alakulnak ki. Ezek egy része hasznos, pozitív 
(pl. közös társasjáték, túrázás, stb.), amire építeni tudunk, de sok 
olyannal is találkozunk (pl. korlátlan internethasználat, mozgásszegény 
életmód, stb.), amelyet alaposan át kell formálnunk.

A szabadidős tevékenységek pedagógiai értéke oly mértékű, s oly 
kedvező hatású, hogy azzal együtt tudjuk a legkedvezőbben elősegíte-
ni tanítványaink formálódását, fejlődését, nevelését.

A tanórán kívüli rendezvények alakításában nagy teret biztosítunk 
a Diákönkormányzatnak. Közgyűlésükön javaslatot tesznek, milyen 
programokat szeretnének. 

Legnagyobb szabású rendezvényük a Szüreti- és Farsangi bál. En-
nek szervezésébe, lebonyolításába több osztálynyi diákot vonnak be, 
akik plakátot készítenek, termet díszítenek, tombolát árulnak, büfét 
üzemeltetnek, takarítanak. A majd’ háromszáz jókedvűen szórakozó 
gyerek látványa mindent elmond.

Farsangi bál
Az idei tanévben a DÖK szervezte a kerékpártúrát is a Magyar Di-

áksport Napján. A célállomás Tataháza volt, ahol a sportpályán játékos 
erőpróbán vetélkedtek az osztályok egymással. Diákjainknak annyira 
tetszett, hogy a tavasz folyamán ismét kerekezni fogunk. 

Kiemelt figyelmet fordítunk a környezettudatos magatartás formá-
lására. A Felső-Bácskai Hulladékgazdálkodási Kft. által köznevelési 
intézményeknek meghirdetett őszi papírgyűjtési akción iskolánk aktív 
részvételéért különdíjat érdemelt ki. A műanyag flakonok gyűjtése 
osztályszinten történik a tanév során folyamatosan. Ennek bevétele 
az osztálykasszát gyarapítja. Szintúgy, mint a hatalmas érdeklődéssel 
kísért adventi vásáré.

Az osztályfőnökök az adott korosztály igényeinek megfelelően 
fakultatív közösségépítő programokat szerveznek. A teadélutánokon 
zenével, tánccal, activityvel, csapatvetélkedővel szórakoztatják a gye-
rekeket. Az aktív szülők bevonásával akár pizza, hamburger vagy 

palacsinta is készül. A felsősöknek – igény szerint – még szélesebb a 
kínálat: korcsolyázás, bowlingozás, mozifilm megtekintése, kerékpár-
túra áll a népszerűségi lista élén. 

Végzőseinknél nagy gondot fordítunk továbbtanulásuk előkészíté-
sére. Ősszel részt vettek a bajai Jövőd a tét! pályaválasztási kiállításon, 
ahol a megye középiskolái mutatták be képzési kínálatukat.

PÁV- kiállítás
Szakköri kínálatunkat tanítványaink érdeklődésének megfelelően 

alakítjuk. Ének- és furulyakarunk fellépéseivel az iskolai és városi ren-
dezvények színvonalát emeli. A biztos idegen nyelvtudás a 21. század 
elengedhetetlen alapkövetelménye. Ezért a kötelező nyelvoktatás előtt 
két évvel már megteremtjük a nyelvtanulás lehetőségét a második és 
harmadik osztályban. Izgatottan várják a Christmas Partyt és Német 
karácsonyt, ahová rajtuk kívül természetesen a felsőbb évfolyamos an-
golt vagy németet tanulók is hivatalosak. A Mozgáskotta módszerével 
az első osztályosok fejlesztését segítjük 

Látva a sportolási lehetőség iránti fokozott igényt, a futball, floorball, 
kézilabda mellett a tanév 2. félévétől iskolánk Csontos Ferencet kérte 
fel, hogy az alsósoknak játékos, labdás készségfejlesztő foglalkozást, a 
felsős leányoknak két korcsoportban röplabda edzést tartson.

Nagyon szeretik tanítványaink a színdarabokat; a tavasz folyamán 
ismét utaznak az érdeklődő kisdiákok a Bajai Fiatalok Színháza bér-
letelőadásaira. Az itthon maradókról sem feledkeztünk meg: a farsangi 
időszakban a Szegedi Látványszínház előadását tekinthették meg az 
iskolai tornateremben Farsangi csínytevés címmel. 

Színházi előadás
Nagyon jó kapcsolatot ápolunk a kiskunhalasi Szilády Áron Re-

formátus Gimnáziummal – a tanév folyamán négyszer ötórás labor-
gyakorlaton vehetnek részt a felsős tanulók, sőt a Kutatók éjszakája 
programjukhoz is csatlakoztunk.

Iskolai élet a tanórákon kívül
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Mindig nagy érdeklődést tapasztalunk a versenyek iránt, tanítvá-
nyaink szeretik megmérettetni magukat. Mi ennek is teret biztosítunk. 
Társas kompetenciáik fejlesztésére kitűnő lehetőség a csapatverseny. 
Az alsó tagozatosoknak a Fenyő Miksa Könyvtárban rendeztük meg a 
Népmese napja vetélkedőt, a felsősök helytörténeti ismereteiket bizo-
nyíthatták az Ismered-e szülővárosodat? elnevezésű csapatversenyen.

Csapatverseny
A tanítók még az óvodásokról, leendő elsőseinkről sem feledkez-

nek meg! Számukra Iskolába hívogató foglalkozásokkal kedveskednek 
a tanító nénik és -bácsik.

Iskolába hívogató - Táncház
Még messze a tanév vége, így a programkínálat is hosszú. Lássuk, 

mi minden vár még a Szt.T.K.Á.I.-ba járó diákokra: osztályfoci bajnok-
ság, Szvetnik-kupa, rajzpályázat, amőba-, malom-, Sodoku háziverseny, 
osztálykirándulások, DÖK-nap – hogy csak a legnagyobb szabásúakat 
említsük!

Bízunk abban, hogy ilyen irányú pedagógiai munkánkkal is hozzá-
járulunk ahhoz, hogy tanítványaink előbb-utóbb önállóan tudják majd 
megkeresni és megtalálni azokat a kulturált, színvonalas, értéket képviselő 
szabadős programokat, amelyekbe szívesen kapcsolódnak be, vagy akár 
ők maguk is szervezők lesznek!

Vojnics-Rogics Antalné
intézményvezető-helyettes

Hogyan legyünk biztonságban a közösségi oldalakon?
Korábban az online böngészés a konkrét tartalmak keresését vagy a 

kedvenc új weboldalaink olvasását jelentette. Ma már a közösségi média, 
az online videók és az azonnali üzenetküldés képezik az internetes 
felhasználói élmény alapjait. A közösségi felületeken a barátokkal és az 
ismerősökkel való kapcsolattartás kényelmének ára van. Új kockázatok 
jelentek meg, és bár a közösségi felületek is igyekeznek megvédeni 
tagjaikat, mégis gyakran a felhasználók gondatlansága vezet a profilok 
veszélyeztetéséhez. 

Hogyan védhetjük meg személyes adatainkat és profiljainkat a 
közösségi felületeken? 

Rendszeresen frissítsük az operációs rendszerünket és egyéb szoftvere-
inket (különösen a böngészőket), valamint az okos eszközeinken található 
applikációkat. Emellett használjunk megbízható és naprakész biztonsági 
megoldást a számítógépünkön, vagy mobileszközünkön. 

Használjunk erős jelszavakat 
Ezt az alapvető szabályt nem pusztán a közösségi média, hanem min-

den online felület esetében érdemes betartani. Alkossunk hosszú jelsza-
vakat, amelyek kis- és nagybetűket, speciális karaktereket, számokat 
is tartalmaznak, és ne használjuk több helyen őket, valamint, ha ez túl 
bonyolult, választhatunk jelszókezelő programot vagy jelmondatokat is. 

Ellenőrizzük az adatvédelmi beállításainkat 
Egy új profil létrehozása során az a legfontosabb, hogy elvégezzük 

a személyes adatainkkal kapcsolatos beállításokat. Ellenőrizzük, hogy 
posztjainkat tényleg csak a barátaink látják, illetve azok a csoportok, 
akiknek ezeket szántuk. Ha részletes adatokat adunk meg a profilunkban, 
akkor ne engedjük, hogy idegenek láthassák ezeket, így az online 

bűnözők sem tudják felhasználni adatainkat a jelszavaink kitalálásához, 
vagy ami még rosszabb: személyazonosságunk ellopásához. Ellenőrizzük 
rendszeresen a beállításokat, mivel a szolgáltatók hajlamosak időnként 
megváltoztatni ezeket. 

Gondoljuk át kétszer is, hogy mit posztolunk 
Ha rossz emberekben bízunk meg, akkor annak ellenére is kikerülhet 

az internetre egy képernyőfelvétel a profilunkról, hozzászólásunkról vagy 
valamelyik üzenetváltásunkról, ha adatainkat bizalmasan kezeljük és 
figyelünk a helyes beállításokra. Ezért mindig kétszer gondoljuk át, hogy 
mit, kinek és hogyan posztolunk a közösségi felületeken, legyen szó egy 
véleményről, üzenetről, képről, vagy videóról, mert ami egyszer kikerült az 
internetre, azt már nem tudjuk később visszavonni. 

Legyünk kétkedőek, sok a netes átverés 
Általános szabály, hogy ami túl jó, hogy igaz legyen, az általában 

átverés. Ezért, ha valaki új autót, számítógépet, vagy okostelefont ajánl 
valamilyen személyes információért cserébe (születési hely, idő, személyi 
igazolvány száma stb.), az szinte biztosan csapda. Ezeket az adatokat 
ne adjuk ki, illetve mielőtt rábízzuk személyes információinkat valakire, 
győződjünk meg az ajánlat vagy a személy hitelességéről. 

Kerüljük az idegeneket a neten! 
Egy csinos hölgy, vagy úr üzenetet küldött nekünk valamelyik kö-

zösségi felületen? Ha nem ismerjük az illetőt, nem találkoztunk vele 
még személyesen, akkor legyünk nagyon óvatosak. A kibertérben sok a 
rejtőzködő, illetve a hamis személyazonossággal rendelkező egyén, akik 
az álcákat az áldozatok manipulálására használják fel, és olyan dolgokra 
veszik rá a felhasználókat, amelyeket alapesetben nem tennének meg. 
Ha biztonságban szeretnénk lenni, akkor csak olyan embereknek enge-
délyezzük, hogy kapcsolatba léphessenek velünk, akiket személyesen is 
ismerünk. És persze: frissítsük rendszeresen szoftvereinket és ügyeljünk 
eszközeink biztonságára! 

Bács-Kiskun Megyei Rendőr- Főkapitányság 
Bűnmegelőzési Osztály Kecskemét 
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Az Egyházközségben Szent 
József ünnepéhez kapcsoltuk az 
Apák napját. Az alábbi gondola-
tok, írások segíteni szeretnének 
az apai hivatás teljesebb meg-
éléséhez. 

Az Egyesült Államokban kez-
deményezték először az apák 
megünneplését a század ele-
jén. A nyugat-virginiai Fairmont 
templomában 1908 júliusában 
tisztelegtek először az apák előtt, 
majd 1909-ben a megemlékezés 
túllépte a templom kapuit. 1972-

ben Richard Nixon amerikai elnök kezdeményezésére törvénybe 
iktatták megünneplését. Ma már a világ számos helyén minden év 
júniusának harmadik vasárnapján köszöntik a gyermekek édesapjukat. 
Az APÁK NAPJA magyarországi meghonosítására 1994-ben a Borsod 
megyei United Way indított mozgalmat Miskolcon.

A mai családokban legalább ötféle apát lehet találni:

Az árnyék-apa testileg jelen van a családban, de mint apa nem lé-1. 
tezik. Ha otthon van: eszik, tévét néz, újságot olvas, morog, kiabál, 
vendéget fogad, tárgyal, alszik.
Az infantilis apa egy a gyerekek közül. Természetesen öregebb a 2. 
gyerekeknél, mert mélyebb a hangja és rendszeresen borotválkozik 
(ha csak nem növeszt szakállat), de ha irányításra vagy döntésre 
van szükség, nem lehet rá számítani. 

Két típusa van:
a mama parancsainak engedelmes végrehajtója;
a gyerekek cinkosa.
Ez az utóbbi a gyerekeknek kellemesebb, de semmivel sem jobb 
az elsőnél.
A tekintélyelvű apa felelősséget érez a családjáért, mindig van véle-3. 
ménye, és határozott útmutatást tud adni, ezért biztonságot is nyújt. 
De nem lehet felmelegedni a közelében, mert nem tűr ellentmon-
dást vagy kritikát, mindig követel és rendszeresen büntet.
A „humanista” apa nem követel, nem büntet, nem fegyelmez. 4. 
Annyira tiszteli a gyerek kibontakozó személyiségét, hogy útirányt 
sem mutat neki. (Az életveszélyre való figyelmeztetés is a személyes 
jogokba való beavatkozás?)
A család pásztora – Isten munkatársa. Keleti szokás szerint előtte 5. 
megy a nyájnak, azaz követhető. „Az Úr tanítása szerint”: fegyel-
mezéssel és biztatással nevel (Ef 6,4). Felelős a rábízottakért, ezért 
fegyelmez. Tiszteli a kibontakozó személyiséget, ezért biztat, 
bátorít.
Amit az apostol a gyülekezet vezetéséről ír, az érvényes a családnak, 

mint gyülekezetnek a vezetésére is: „Legeltessétek az Isten közöttetek 
levő nyáját; ne kényszerből, hanem önként, ne nyerészkedésből, ha-
nem készségesen; ne is úgy, mint akik uralkodnak a rájuk bízottakon, 
hanem mint akik példaképei a nyájnak. És amikor megjelenik a Fő-
pásztor, elnyeritek a dicsőség hervadhatatlan koszorúját.”(1Pét 5,2-4)

Legeltet, azaz gondoskodik a rábízottak testi-lelki jólétéről. Valóban 
az apa felelős a család anyagi helyzetéért is, de fontos tudni, hogy 
a gyerekek kapcsolatra is „éhesek”. Azután, minthogy „nem csak 
kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából 

származik” (Mt 4,4), apai felelősség Isten igéjének a továbbadása is a 
gyerekeknek. 

Vezet, azaz élete példájával megtanítja a helyes úton való járást. 
„Legyetek a követőim, mint én is követője vagyok a Krisztusnak. ” 
(1Kor 11,1)

Az apa példát adhat abban,hogy hogyan kell bízni Istenben nehéz 
helyzetekben is. Anyagi csődben, infláció alatt, háborús veszélyben 
lehet jókedvűen dicsérni az Urat. Az imádság közben „tetten ért” apa 
évtizedekre példa és erő lehet a gyerekeknek.

Példát adhat az apa arra is, hogy hogyan lehet Istennek enge-
delmeskedni a „korszellem” ellenére is. Amikor „mindenki” csal és 
hazudik: hogyan lehet becsületesen élni. Amikor „természetes”, hogy 
minden férfi „félrelép” egy kicsit, hogyan tud a papa hűséges lenni 
a mamához. És ha otthon mégis „fölmegy a pumpa” vagy „kiborul 
a vödör”: hogyan lehet bocsánatot kérni egymástól és megbocsátani 
egymásnak.

A férj és apa lelkiismeret-vizsgálata
Törekedtem-e kezdettől 

fogva szeretetünk és há-
zasságunk megerősítésére? 
Törekszem-e erre még ma 
is?

- Gondom van-e rá, 
hogy feleségemmel közösen 
megbeszéljünk mindent? 

- Ismerem-e, elisme-
rem-e feleségem jogos 
kívánságait, törekszem-e 
megérteni és elfogadni a 
nézeteit?

- Lelkiismeretesen gazdálkodom-e a pénzzel és a vagyonnal? Fele-
ségem kielégítően el van-e látva mindennel, amire saját magának, a 
háztartásnak, a gyerekeknek szüksége van? Vagy fösvény vagyok?

- Feleségem és gyermekeim bizalommal vannak-e hozzám, vagy 
félniük kell tőlem?

- Kölcsönös tisztelettel és tapintattal vagyunk-e egymás iránt? 
Elmulasztottam-e hogy feleségem iránt gyakran bizonyságát adjam 
szeretetemnek és gyöngédségemnek?

- Megdicsérem-e, elismerésben részesítem-e feleségemet? Meg-
ünneplem-e születésnapját, névnapját, házassági évfordulónkat?

- Gondolok-e mindig arra, hogy feleségem boldogságát találja 
odaadásában és hogy társadalmilag is érvényesüljön?

- Szoktam-e feleségemet szidni, sértegetni a gyerekek, idegenek 
előtt?

- Őszinte és igaz vagyok-e mindig feleségemhez? Tud-e minden-
ről, amit teszek?

- Mellette állok-e amikor áldott állapotban van? Osztozom-e a 
gyermekek nevelésében? Segítek-e neki a házimunkában?

- Szakítok-e elegendő időt a szórakozásra vagy csak a hivatásom-
nak élek?

- Sugárzik-e a házasságunkból és a családunkból a szeretet a 
többi emberre, különösen a szomszédokra és a szegényekre?

- Gondolok-e feleségem pihenésére is? Segítőkész vagyok-e az 
egyéb szükségleteiben?

- Tiszteletben tartom-e feleségem lelkiismeretét, jó példát adok-e 
gyermekeimnek?

CSAK AZ APÁKNAK
  APÁK NAPJÁRA
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SZJA 1%
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik az 
elmúlt években személyi jövedelemadójuk 
1%-át egyesületünknek ajánlották fel. További 
munkájukhoz sok sikert, jó erőt és egészséget 
kívánunk! Továbbra is kérjük adófizető tagtársa-
inkat, családtagjaikat és mindazon személyeket, 
akik szeretnék támogatni egyesületünk sokirá-
nyú tevékenységét, ajánlják fel személyi jövede-
lemadójuk 1%-át közhasznú szervezetünknek. 
Adószámunk: 18343438-1-03 Köszönjük! 

TÁMOGATÁSOK
Az adott feltételek fennállása esetén a követ-
kező támogatások ügyintézésében tudunk tag-
társaink segítségére lenni:
- Fogyatékossági támogatási kérelem
- Parkoló kártya igénylése
- Lakás-akadálymentesítési támogatás
- Gépjármű-szerzési és átalakítási támogatás
- Méltányossági nyugdíjemelési kérelmek
- Gyógyszer és segédeszköz támogatási 
  kérelmek
- Gyógyászati segédeszközök igénylése
- Szociális üdülési támogatás

TÁJÉKOZTATÓ A LAKÁS-AKADÁLYMENTESÍ-
TÉSI TÁMOGATÁSRÓL
2016. január 1-től a következő módosításokról 
döntött a Kormány: A súlyosan mozgáskorlá-
tozott személyek 10 évenként igényelhetik a 
Lakás-akadálymentesítési támogatást, melynek 
megemelt összege 300 ezer Ft.
Egészségügyi feltételek: Közlekedőképesség sú-
lyos akadályozottsága minősítés megléte, vagy
Fogyatékossági támogatás szakvéleménye moz-
gásszervi okból. További információért az érdek-
lődők keressék fel egyesületi irodánkat.

ORTOPÉDIAI SZAKRENDELÉS 
A mélykúti Központi Orvosi Rendelőben (Nagy 
u. 4.) ortopédiai szakorvosi rendelés lesz. 
Időpontja:   2017. március 29-én (szerda) 13:30 
órától 

A rendelés keretén belül – kizárólag – gyó-
gyászati segédeszközök felírására nyílik lehető-
ség. Eddigi orvosi leleteit, személyi igazolványát 
és TAJ kártyáját hozza magával. 
A rendelés ingyenes, beutaló nem szükséges! 
A rendelésre irodánkban lehet előzetesen je-
lentkezni és időpontot kérni.

GÉPJÁRMŰ-SZERZÉSI ÉS ÁTALAKÍTÁSI 
TÁMOGATÁS
Kérelem beadási határideje: 2017. március 31. 
és szeptember 30.
Kérelem nyomtatvány kitöltésében segítséget 
adunk.

4 NAPOS KIRÁNDULÁS – MEZŐKÖVESD-
MÁRIAPÓCS-EGER
Időpont: 2017. szeptember 19-22. (kedd – pén-
tek)
Utazás: kényelmes autóbusszal
Szállás: Hajnal Hotel *** – Mezőkövesd 4 nap / 
3 éjszaka (www.hajnalhotel.hu)
Ellátás: Svédasztalos reggelivel, svédasztalos va-
csorával, élőzenével
Ingyenes gyógy és wellness szolgáltatások: 
gyógyvizes medencék, úszómedence, szauna, 
pezsgőfürdő, sókamra, infrakabin, 20 perces 
3Dmasszázsfotel, vagy 45 perces Jadeköves 
masszázs ágy egyszeri igénybevétele.
Költség: 36 000.- Ft (útiköltség, szállás, félpan-
zió, IFA) + belépőjegyek tagoknak ingyenes, 
kívülállóknak kb. 3 000 Ft.
Részletes program a Csorba-ház hirdetőtábláján 
és Facebook oldalán olvasható.
Buszon helyfoglalás a befizetett jelentkezés 
sorrendjében történik.
Jelentkezéseket a teljes összeg befizetésével 
május 31-ig várjuk!

HAJDÚSZOBOSZLÓI GYÓGYÜDÜLÉS
Szeretettel hívjuk tagtársainkat és a kívülálló 
személyeket is a hagyományos hajdúszobosz-
lói gyógyüdülésre. Időpontja: 2017. november 
5-12-ig. (8 nap 7 éjszaka, félpanziós ellátással) 

Költség tagok részére: 45500 Ft+IFA+útiköltség. 
Kívülállók részére: 49000 Ft+IFA+útiköltség. A 
csoportos gyógyüdülés teljes időtartama alatt (7 
éjszaka) jelenlévők közül – sorsolással – egy fő 
részére a Hőforrás Gyógyszálló ajándékaként, 
lehetőséget biztosít 2018. utószezonban történő 
7 éjszakás gyógyüdülésre (szállás, félpanzióval). 
Jelentkezéseket május 31-ig várjuk 10000 Ft 
előleg befizetésével.

GYÓGYFÜRDŐ BÉRLET
A mórahalmi Erzsébet Gyógyfürdőben, érvé-
nyes egyesületi tagkönyv felmutatása mellett – 10 
alkalomra szóló kedvezményes bérlet váltható 
9.900.- forintért, melyet hat hónap alatt lehet 
felhasználni egyéni odautazással. 

EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ TORNA
Az Általános Iskola tornatermében Csontos Fe-
renc tanár úr vezetésével kedden és pénteken 
17-órától egészségmegőrző tornát tartunk 10-es 
turnusokban. Várjuk új résztvevők jelentkezését 
is!

GYÓGYMASSZÍROZÁS
Tájékoztatjuk tagtársainkat, hogy a gyógy-masz-
szírozás folyamatosan igénybe vehető. Időpont 
egyeztetés személyesen a Csorba-házban, vagy a 
06-20/405-1876 telefonszámon lehetséges.

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

EGYESÜLETI HÍREK
A Mozgáskorlátozottak Mélykúti Egyesületének tájékoztatója

MEGHÍVÁS
APÁK NAPI MOZI
2017. március 18-án szombaton 19 órára a Csorba Házba egy közös filmvetítésre hívnánk az Édesapákat.
Majd egy kis borozgatás mellet diskurálnánk a filmről. (Felajánlást elfogadunk!)
APÁK NAPI SZENTMISE
 2017. március 19-én vasárnap 9 órakor kezdődő Szentmisére és az azt követő műsorra, melyet a Szent Tamás Katolikus Iskola készít az 
Édesapáknak. Utána egy kis agapéra is szeretettel várjuk őket!

MINDEN ÉDESAPÁT SZERETETTEL HÍVUK MINDEGYIK PROGRAMRA! 
A KETTŐ EGYÜTT TELJES, DE TERMÉSZETESEN A FÉL IS TÖBB A SEMMINÉL!

APÁK BÁTORSÁG!
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Járási ügysegédi ügyfélfogadás 
Mélykúton 

2013. január 1-től kezdődően Kopcsekné Dr. Dora Éva a Bács-
Kiskun Megyei Kormányhivatal Jánoshalmi Járási Hivatalának szociális 
szakügyintézője ügysegédi feladatokat lát el Mélykút városban. A ki-
helyezett ügyfélfogadás minden pénteken 7,30 – 12,30 óráig a Polgár-
mesteri Hivatal 8. sz. irodájában kerül megtartásra. Az ügyfélfogadáson 
kérelem nyújtható be elsősorban a következő ügyekben: 

Időskorúak járadéka •Aktív korúak ellátása •Közgyógyellátás• 
Ápolási díj • Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság • 
Hadigondozotti ellátások • 

Az ügyfelek az ügyfélfogadást változó számban veszik igénybe, 
átlagosan 17 – 24 fő, a felvett kérelmek száma változó, a megjelentek 
számától függően 12-18.

Fenti ellátásokon kívül sokan érdeklődnek még személyi igazol-
vány, lakcímkártya, jogosítvány, útlevél megújításával kapcsolatban, 
mozgáskorlátozottak közlekedőképesség minősítését érintően. Kollé-
ganőnk igyekszik tájékoztatást adni a nyugdíjszerű ellátásokkal és a 
megváltozott munkaképességű személyek ellátásával, fogyatékossági 
támogatással kapcsolatosan érdeklődőknek is. Több szülő fordul hoz-
zá gyermekgondozást segítő ellátásokat érintő kérdésekkel.

A Járási Hivatal legfrissebb hirdetményei a Mélykúti Polgármesteri 
Hivatal 8. sz. irodája melletti faliújságon megtalálhatóak. 

Kérjük Tisztelt Ügyfeleinket  kísérjék figyelemmel ezt a faliújságot 
és hivatalunk honlapját a http://bkmkh.hu/janoshalmi_jarasi_hivatal 
címen, mert sok Önök számára fontos információt, nyomtatványokat, 
havonta frissített állás ajánlatokat találnak ott.  

Kopcsekné Dr. Dora Éva igyekszik munkáját az ügyfelek legna-
gyobb megelégedettségére végezni. Ügyfeleink visszajelzései alapján 
problémáikkal nagy bizalommal fordulnak hozzá a mélykúti lakosok. 
Hivatalunk fontosnak tartja, hogy a kihelyezett ügyfélfogadás által mi-
nél közelebb vigyük a segítséget a helyi lakosokhoz, akik ezáltal utazás 
nélkül, helyben is intézhetik ügyeik egy részét.

BKMKH Jánoshalmi Járási Hivatala 

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály

FELHÍVÁS
A Népegészségügyi Program keretében a veszélyeztetett női lakos-

ság emlőszűrő vizsgálata tovább folytatódik.
Mindazok a 45-65 éves korú nők meghívó levelet kapnak, akik 

2 éven belül emlőszűrő vizsgálaton nem vettek részt, vagy az első 
megszólítás alkalmával távolmaradtak. Meghívólevél felmutatásával 
a vizsgálat ingyenes, háziorvosi beutalóra nincs szükség. Az 
útiköltség utólag visszaigényelhető, utazási utalványt a szűrőköz-
pontban lehet kérni.

A mélykúti nők 
2017. március 07 és 14 között kapnak meghívót.

A vizsgálat helye: Kiskunhalasi Semmelweis Kórház, Kiskunha-
las, Dr. Monszpart László u. 1. Mammográfiás Szűrőközpont

A szűrővizsgálat ütemezésével kapcsolatban felmerülő kérdések-
ben Dr. Sebestyén Julianna radiológus főorvosnő és Oláhné Tölgyesi 
Ildikó vezető operátor készséggel szolgáltat további információt a 
77/522-072 telefonszámon.

Akinek a meghívó levélben jelzett időpontban nincs módjuk a 
szűrővizsgálaton megjelenni a fent megadott telefonszámon, új idő-
pontot kérhetnek
Az időben felfedezett emlődaganat jó eséllyel gyógyítható!
Éljen a felkínált lehetőséggel! 

Programok, szolgáltatások:

Közös játék, játékos, fejlesztő 
tevékenységek: ének-zene, mese-
vers, festés, rajzolás, gyurmázás, 
mozgás, Babamasszázs, Tanács-
adások, Klubok, Fórumok, Inter-
net hozzáférés stb.

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

• 
Miért jó az anyukának?

meghitt időtöltés gyermekével• 

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

Várunk mindenkit 
sok szeretettel! 

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

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

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

kismamák számára!

Anyakönyvi események
2016. november havi születések:
Vas Amanda Elizabeth  an.: Varga Amanda Alexandra
2016. december havi születések:
Wiesz Panna an.: Modok Csilla
2017. január havi születések: 
Sztanyik Péter an.: Börcsök Dóra

Meghaltak:
  1. Varga Jánosné Pivarcsik Julianna Mária  élt   86 évet
  2. Gilice Zoltán élt   53 évet
  3. Torma Sándor Józsefné Mikó Etelka élt   80 évet
  4. Bereczki Sándor élt   67 évet
  5. Figura István élt   86 évet
  6. Viszmeg István élt   86 évet
  7. Pásztor Pongrác élt   83 évet
  8. Molnár Miklós Pálné Kinczer Irén Erzsébet élt   85 évet
  9. Borsos István élt   74 évet
10. Honvédi Béla élt   88 évet
11. Kiss Mihály élt   90 évet
12. Sári Sándor Lajos élt   63 évet
13. Kancsár Sándorné Kőrösi Klára élt   86 évet
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Lakossági 
Felhívás!

Tisztelt Mélykútiak! 2017. június első 
hétvégéjén (június 1-4.) a Mélykúti Lovas 
Egyesület Nemzetközi Kettes Fogathajtó 
Versenyt rendez. 

Ezzel kapcsolatosan 2017. május 28-
június 4-ig tartó időszakra (1 hét) legalább 
komfort szintű házakat bérelne versenyzői 
szálláshelyek kialakítása céljából a Lovas 
Egyesület.  

Érdeklődni, jelentkezni Mészáros Zé-
nónál lehet munkaidőben az 560-003-as 
telefonszámon, ill. személyesen a Pol-
gármesteri Hivatal 3. számú irodájában.

 Versenyrendezőség

Könyv Szent Joachim templom történetéről
A hamarosan megjelenő Szent Joachim templom történetét bemutató könyvre előjegyzést veszünk fel. Mindazok, akik szeret-

nének e könyvből vásárolni, az előjegyzéssel már most megtehetik kedvezményes 2.000 Ft-os áron a Plébánián.

Nagyböjti lelkigyakorlat
Nagyböjti lelkigyakorlatunk időpontja 2017. március 31. (péntek) és április 1. és 2. (szombat-vasárnap) lesz. Pénteken és szom-

baton gyóntatás 17 órától, a szentmise 18 órától, vasárnap pedig a szokott időpontokban. Lelkigyakorlatot Seffer Attila kiskőrösi 
plébános atya tartja. 

Az élet kezdete
Március 25-e magyar elnevezéssel 

Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe. 
Ekkor emlékezünk arra, hogy a gyermek 
Jézus megfogant Mária méhében és 9 
hónap múlva december 25-én megszü-
letik e világra.

Ehhez az ünnephez kapcsolódik a Kis-
mamák és az 1 éve kereszteltek ünnepe, 
2017. március 26-án vasárnap 9 órakor. A 
szentmise után a Család csoport készül 
egy kis műsorral.

Minden Kismamát és 
egy éve kereszteltet szeretettel várunk!

Mélykútiak az óvodásokért,
nem csak óvodás szülők számára!

Tisztelt Vendégeink, Támogatóink!
Köszönjük, hogy megtisztelték részvételükkel az eseményt,
jegyeket, pártolójegyeket vásároltak és tombola tárgyakat 

ajánlottak fel az óvodák részére!
Köszönjük az étteremnek, hogy méltó körülményeket biztosított az 

esemény lebonyolítására!
Óvodák dolgozói

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Jánoshalmi Járási Hivatala

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal az álláskeresők vállalkozóvá válásának 

elősegítésére legfeljebb 2.500.000,- Forint összeg erejéig vissza nem térítendő pályázatot 
hirdet meg.

Az önfoglalkoztatóvá válással kapcsolatos beruházás megvalósításához 2017. február 15-
től 2017. június 15-ig nyújtható be pályázat.

A pályázattal kapcsolatban további információ Fricska Nagy László (76/795-649) és 
Makra Zsuzsanna (76/795-677) ügyintézőknél kérhető telefonon vagy személyesen a Bács-
Kiskun Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály (6000 Kecskemét, Klapka u. 34.) 
206. irodájában.

A pályázati dokumentáció elérhető és letölthető:  http://bacs-kiskun.munka.hu


