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„30 éve szabadon” szabadságkoncert

A 2019-es esztendőt - az 
1989-90-es rendszerváltoz-
tatás 30. évfordulóját - a 
magyar kormány emlékévvé 
nyilvánította „30 éve sza-
badon” címmel. Ennek egyik 
nyitányaként idén júniusban 
hatalmas Szabadságkoncer-
tet rendeztek meg a Hősök 
terén, ahol több tízezren ün-
nepeltek. Az emlékév prog-
ramjai 2021 júniusáig tarta-

nak majd, ugyanis akkor lesz 30 
éve, hogy az utolsó szovjet kato-
na is elhagyta Magyarországot. 
A programsorozat elindításával 
szeretnék a mai fiatalokat is meg-
szólítani, hogy ők is megértsék, 
miként jutott el Magyarország 
a sikeres rendszerváltoztatásig. 
A szabadságvágyat, a nemzeti 
és a közép-európai összetartozás 
érzését kívántuk kiemelni Mély-
kúton is 2019. október 18-án a 
Beatrice koncerttel.
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A Képviselő-testület a 2019. szeptember 25. napja és a 2019. 
október 28. napja közötti időszakban egy alkalommal ülésezett. 
Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. október 
13. napján megtartott helyi önkormányzati képviselők és polgár-
mesterek általános választását követően 2019. október 28. napján 
tartotta alakuló ülését a Művelődési Házban. 

Az alakuló ülés kezdetén Viszmegné Széll Margit a Helyi Vá-
lasztási Bizottság (továbbiakban: HVB) elnöke köszöntötte a je-
lenlévőket, majd ismertette a HVB tájékoztatóját a választással 
kapcsolatban, amelyből az alábbiakat emelnénk ki: A HVB 2019. 
augusztus 30. napján tartotta alakuló ülését, amelyen sor került 
a bizottság elnökének és elnökhelyettesének megválasztására. A 
bizottság három taggal kezdte meg működését, létszáma a 2019. 
október 13. napjára kiírt önkormányzati választás napjáig a FIDESZ-
MPSZ – KDNP általi delegálást követően 4 főre bővült. A választott 
tagokon kívül delegált tagként Holka István vett részt a bizottság 
munkájában. 

A HVB hatáskörébe tartozott a polgármester-jelölt, az egyéni 
listás jelöltek, a települési nemzetiségi önkormányzati képviselője-
löltek nyilvántartásba vétele, a szavazólapok jóváhagyása, valamint 
a polgármester választás, a képviselők egyéni listás választása 
eredményének megállapítása, továbbá a roma nemzetiségi ön-
kormányzati képviselők szavazólapjainak megszámlálása, illetve a 
települési roma nemzetiségi önkormányzati képviselők választása 
eredményének megállapítása.

A 2019. október 13-ai önkormányzati választás napján a 
választás során a településen hat szavazókör működött, mely 
szavazókörök magukba foglalták a korábban 7. szavazókörként 
működő nemzetiségi szavazókört is. A szavazatszámláló bizott-
ságok munkájában 31 bizottsági tag vett részt, akik munkáját 6 
jegyzőkönyvvezető segítette. A Polgármesteri Hivatal „belső mun-
kacsoportjában” további 6 fő dolgozott.

A névjegyzéken szereplő választópolgárok száma a választás 
napján 4205 fő volt. A választáson a szavazópolgárok 31,46 %-a, 
1323 fő jelent meg. A részvételi arány 6,66%-kal volt alacsonyabb 
az előző önkormányzati választás részvételi arányánál.

A választópolgárok a leadott 1155 érvényes szavazat 100 
%-ával, azaz 1155 szavazattal Kovács Tamást, a FIDESZ-KDNP 
jelöltjét választották meg a település polgármesterének. 

A 12 képviselő-jelöltre 1267 érvényes szavazólapon 6637 érvé-
nyes szavazatot adtak le. 

A képviselő-jelöltek közül 
Dr. Sztantics Péter Dániel, független jelölt (774 szavazat), 
Kopcsek Tamás, független jelölt (771 szavazat), 
Szabó Ernő Miklós, a FIDESZ-KDNP jelöltje (698 szavazat), 
Kiss István, a FIDESZ-KDNP jelöltje (593 szavazat), 
Burai Béla, független jelölt (541 szavazat), 
Weisz István, a FIDESZ -KDNP jelöltje (541 szavazat),
Mészáros Zénó, a FIDESZ-KDNP jelöltje (536 szavazat), 
Szőllősi Ferenc, a FIDESZ-KDNP jelöltje (479 szavazat), 
kapott mandátumot a képviselő-testületben. 
A HVB elnöke zárásként gratulált a polgármesternek és a meg-

választott képviselőknek és eredményes munkát kívánt nekik a 
következő öt évre.

A HVB elnökének tájékoztatást követően került sor a polgár-
mester és a képviselők eskütételére, a polgármesteri program 

ismertetésére, majd - a jogszabályi előírásoknak megfelelően - a 
polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítására. 

Ezt követte az önkormányzat Szervei Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 5/2013. (IV.15.) önkormányzat rendelet (to-
vábbiakban: SZMSZ) felülvizsgálata, amelynek során a Képviselő-
testület - a jegyzőkönyvek számára vonatkozó rendelkezések mó-
dosítása mellett - döntött az alpolgármester jogállására vonatkozó 
rendelkezések módosításáról, valamint a bizottságok létszámának 
megváltoztatásáról. A módosítás eredményeként a polgármester 
munkáját a jövőben az eddigi két alpolgármester helyett egy alpol-
gármester segíti majd. A Képviselő-testület az eddigi struktúrának 
megfelelően ismét két állandó bizottságot hozott létre munkájának 
segítésére, a jövőben is a Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság, 
valamint a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság segíti munkáját azzal, 
hogy a Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság létszámát az eddigi 5 
főről 7 főre emelte. 

Az SZMSZ hatályba lépését követően a Képviselő-testület saját 
tagjai közül Kiss István képviselőt 2019. október 28-ai hatállyal 
társadalmi megbízatású alpolgármesternek megválasztotta, majd 
polgármester úr kivette az esküt az újonnan megválasztott alpol-
gármesterből. Ezt követően a Képviselő-testület - a jogszabályi elő-
írásokat figyelembe véve - döntött az alpolgármester illetményéről 
és költségtérítéséről. 

A Képviselő-testület a Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság 
elnökének Kopcsek Tamást, képviselő tagjainak Burai Bélát, Mé-
száros Zénót, Weisz Istvánt, nem képviselő tagjainak: Dr. Méhes 
Zoltánt, Rasztik Tibort és Sári Józsefnét, a Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottság elnökének dr. Sztantics Pétert, képviselő tagjainak Szabó 
Ernőt, Szőllősi Ferencet, nem képviselő tagjainak: Bozóki Gábornét 
és Földes Istvánt választotta meg. 

Tanácskozó teremből jelentjük...

2019. október havi születések:
Szűcs Tifani an.: Fodor Kitti
Nagy Elizabet an.: Bognár Klaudia
Balogh Lorenzó an.: Balogh Alexandra
Herczeg Mira an.: Brandschott Bianka
Zatykó Martin an.: Gilice Mónika

Házasságot kötöttek:
Csősz Renáta és Szalai Zsombor
Filipovics Angelika és Orsós Tamás
Kolompár Brigitta és Kovács János
Rádai Nikolett és Lakatos Ádám

Elhunytak:
Kékesi Oszkárné Gavlik Erzsébet élt: 91 évet
Szabó József Pál   élt: 69 évet
Barna György   élt: 76 évet
Ignácz Ferencné Doszpod Mária élt: 78 évet
id. Gelányi János   élt: 88 évet
Doszpod Józsefné Bélecki Klára élt: 86 évet
Bényi Györgyné Illés Magdolna élt: 98 évet

Anyakönyvi események
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Mélykút Város Önkor-
mányzat Képviselő-tes-
tülete 2016-ban nyújtott 
be pályázatot a Tóparti 
parkban 1 db B típusú 
kültéri sportpark épí-
tésére. 2019. áprilisában 
kaptunk értesítést, hogy 
a pályázatot elbíráló 
szervezet 1 db D típusú 
sportpark megépíté-
sét támogató döntést 
hozott. A Sportpark ki-
alakítására az épülő piac 
és az új játszótér szom-
szédságában kerül sor15 

eszköz telepítésével, amelyek 
tolódzkodásra, húzódzkodás-
ra, has- és hátizom erősítő 
gyakorlatokra és fekvőtá-
masz gyakorlatokra, valamint 
lépcsőzésre, létramászásra 
és függeszkedésre alkalmas 
eszközök lesznek.

A kivitelezési munkálatok 
már elkezdődtek, így a sport-
park hamarosan átadásra 
kerül a közösség számára.

Hernandez Elmer SVD (Verbita szerzetes)

Az elmúlt évek növekvő születési számát 
tekintetbe véve Mélykút Város Önkormány-
zat pályázatot nyújtott be „Bölcsőde építése 
Mélykúton” címmel a Terület- és Területfej-
lesztési Operatív Program keretében. Öröm-
mel értesítjük önöket, hogy pályázatunk 
pozitív elbírálásban részesült. A támogatási 
szerződés megkötése ugyan még nem tör-
tént meg, de terveink szerint az építkezés 
2020-ban kezdetét is veszi.

Az bölcsőde épületét a II. számú Óvoda 
szomszédságában fogjuk felépíteni. A II. szá-
mú Óvodának helyt adó, Hunyadi u. 5. szám 
alatti ingatlan és az új bölcsőde épületének 
helyt adó Hunyadi u. 3. szám alatti ingatlan 
telekegyesítése révén lehetőség adódik a 
bölcsőde épületének telekhatárra merőlege-
sen történő megépítésére. Az épületben he-
lyet kap 4 teljesen felszerelt csoportszoba, 2 
csoportszobánként egy fürösztő és biliztető 
helyiség, melegítő konyha, zöldség és gyü-
mölcs előkészítő helyiség, tálaló, irodahelyi-
ség. Homokozókkal és babaházzal felszerelt 
játszóudvar is kialakításra kerül. Térkövezett 
parkolók lesznek kialakítva, megkönnyítve a 
szülők parkolással kapcsolatos problémáját 
- mindkét intézményre nézve.  

Épülünk, szépülünk
Sportpark pályázat

Épülünk, szépülünk
Bölcsőde építése-
nyertes pályázat

Papi, szerzetesi és missziós 
hivatásomat nagy titoknak tar-
tom. A családomból soha senki 
nem gondolta volna, hogy ilyen 
pályára lépek. A Fülöp-szige-
teken születtem, én vagyok a 
legidősebb gyerek a családban. 
A mi kultúránkban legidősebb-
nek lenni jelentős dolog, nagy 
felelősséggel jár; íratlan sza-
bály, hogy a legidősebb segít 
a többieknek. Szegény család-
ból származom, a szüleimnek 
nem volt diplomájuk, de már 

a dédszüleimnek és a nagyszüleimnek is az volt az álma, hogy a 
gyereküknek sikerül egyetemre mennie. Nagyon sokat dolgoztak ezért. 
Mérnök akartam lenni, és a diploma megszerzése után természetesen 
támogatni tudtam volna a családomat.

Hogy tanulhassunk, először édesapa ment el külföldre dolgozni, 
Szaúd-Arábiába. Nem járt sikerrel, a keresete nem volt elég ahhoz, 
hogy mi, gyerekek később egyetemre menjünk. Édesapa 1989-ben 
véglegesen hazajött. Együtt volt a család egy darabig, ám édesanya 
úgy döntött, hogy ő is megpróbálkozik a külföldi munkavállalással. Az 
1990-es években sokan mentek a Fülöp-szigetekről Olaszországba, 
hogy ott háztartási alkalmazottként vagy betegápolóként dolgozzanak. 

Édesanya 1993-ben indult el kölcsönből, sokat kellett fizetni az útért. 
Illegálisan jutott el Olaszországba, és sokáig nem tudott hazajönni, 
mert nem volt papírja. Négy év után kapta meg a tartózkodási enge-
délyt. Amikor elment, negyedikes általános iskolás voltam, a húgom 
másodikos, az öcsém pedig hároméves. Édesapa nevelt fel minket. 
Azért tudtunk iskolába járni, mert édesanya elment. A legnagyobb, a 
legkeményebb és a legszeretetteljesebb döntést hozták az életükben, 
mint szülők. Számunkra ők hősök.

Egy újmisés verbita atya életpéldája által született bennem a 
missziós hivatás. A ballagás után bejelentettem, hogy nem megyek 
egyetemre, hanem belépek a szemináriumba. A családom nem értette, 
hogyan született meg bennem a gondolat, hogy pap legyek és misz-
szionárius. Ráadásul így nem tudtam teljesíteni a feladatomat, mint 
legidősebb gyerek. Volt egy időszak, amikor majdnem feladtam emiatt. 
Ötödik évben, még a noviciátus előtt bementem az elöljárómhoz azzal, 
hogy szeretnék kilépni, segíteni akarok a szüleimnek, hogy könnyebb 
legyen nekik. Egy nagyon fontos kérdést tett fel akkor nekem: ki tud 
jobban segíteni, te, vagy az, aki téged erre a hivatásra hívott? Egyértel-
mű a válasz… Továbbmentem a pályán, és egyszer csak a szüleim is 
elfogadták a döntésemet.

A verbita misszionáriusi hivatás nem egyszerű, de sok öröm van 
benne. Késznek kell lennünk arra, hogy elküldhetnek messzire, oda, ahol 
szükség van ránk. Amikor elindultam otthonról, próbáltam felkészülni 
arra, hogy ha valami történik valakivel a családban, nem leszek ott. 
Annak idején ez komoly próba volt számomra.
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ZARÁNDOKLAT MÁLTÁRA, SZENT PÁL APOSTOL NYOMÁBAN
2020. július 21-25.
5 nap/4 éjszakai szállással (4 reggeli, 4 vacsora)
A zarándoklat lelkivezetője Bolvári János mélykúti plébános.
Keretprogram
1. nap: Budapest -Málta
Utazás 12:45-kor Budapestről a Wizz Air menetrend szerinti köz-
vetlen repülőjáratával Máltára. Érkezés 15:00–kor, majd transzfer 
a szállodába, ahol elfoglaljuk szobáinkat a tengerparthoz közeli 
hotelben (4 éj). Szabadidő, pihenés, fürdőzés a tengerparton. Este 
vacsora a szállodában.
2. nap:Szent Pál öböl és fakultatív Gozo-szigeti kirándulás
A Szent Pálról elnevezett öbölben sétálunk, ahol Pál hajótörést 
szenvedett. Hajóra szállunk, a kompról megcsodáljuk Comino 
kopár szikláit és Mgarr festői kikötőjét. Rövid utazást követően 
Gozószigetére érkezvén elzarándokolunk a máltaiak nemzeti 
kegyhelyéhez, a TaPinuhoz, ahol Szent II. János Pál pápa is járt 
és imádkozott a csodás kegykép előtt. Késő délután rövid szabadidő 
keretében megpihenhetünk a lehengerlő szépségű parton, vagy 
akár vehetünk egy kellemes fürdőt valamelyik öblöcskében. Este 
vacsora.
3. nap: Rabat – Mdina – Mosta – La Valetta
Rabatban elzarándokolunk a Szent Pál templomba, majd a kata-
kombákba. Pál apostol itt élt és prédikált, és ezek hatására létrejöt-
tek az első keresztény közösségek. Megtekintjük a régi erődvárost, 
Mdinát, melyet a 9. században arabok alapítottak. Mostaba uta-
zunk, ahol a II. világháborúban egy bomba beszakította a hatalmas 
dóm a kupoláját, de csodák csodájára nem robbant fel, és senkinek 
nem esett bántódása. A bomba napjainkban is látható a templom-
ban. Városnézés Málta fővárosában, La Vallettán. A Szent János 
templomot, valamint a Hajótörés templomát nézzük meg. Elsétá-
lunk a Barakka kertekbe, ahonnan csodálatos panoráma nyílik a 
kikötőre és az öbölre. Este vacsora a szállodában.
4. nap: Marsaxlokk – Kék-Barlang – HagarQim - Vittoriosa
Felfedezzük Marsaxlokk gyönyörű halászfalvat a piaccal, 
majd időjárás függvényében fakultatív csónakázás a csodás Kék-
Barlangnál. Ezt követően megtekintjük aHagarQuimmegalitikus 
templomot, végezetül a napot Málta egyik legszebb középkori vá-
rosa, Vittoriosa megcsodálásával zárjuk.
5. nap: Málta – Budapest
Reggeli után szabad program: kis fürdési lehetőség, séta, vásárlás.
Transzfer a repülőtérre 13:00 órakor, utazás 15:45-kor Máltáról a 
Wizz Air menetrend szerinti közvetlen repülőjáratával Budapestre. 
Érkezés 18:00 órakor. Felhívjuk kedves utasaink figyelmét, hogy 
Máltán a programok sorrendje változhat, felcserélhető!
KÖLTSÉGEK
1. Szállás és ellátás:
A 159.000 Ft/fő részvételi díj az alábbiakat tartalmazza
4 éjszakai szállást félpanziós ellátással (4 reggeli + 4 vacsora)
A szállás 2/3 ágyas, zuhanyzós, WC-s szállodai szobákban történik:
 Hotel Sunflower*** (Szent Pál öböl közelében, innen a tengerpart kb. 
10 perc sétára van)

A program szerinti transzfereket, kirándulásokat autóbusszal
A magyar nyelvű idegenvezetést, aki a reptéren várja a csoportot 
(kinn élő magyar idegenvezető)
2. Repülőjegy:
A repülőjegy árát illetékkel: kb. 60.000 Ft/fő
Az alaprepülőjegy árában minden utas magával vihet a fedélzetre 
egy darab, legfeljebb 40×30×20cm méretű ingyenes kézipoggyászt, 
amelyet az előttük található ülés alatt kell elhelyezniük.
Fedélzetre felvihető kézipoggyász 10 kg súlyig: kb. 18.000 Ft/db; 
feladható 20 kg-os poggyász: kb. 29.000 Ft/db.
3. Fakultatív program: 
A fakultatív kirándulás díja (komppal Gozo szigetére):  
   18.900 Ft/fő. 
4. Utas- és sztornóbiztosítás
Sztornóbiztosítás díja:  4.000 Ft(útlemondási biztosítás díj).
Utasbiztosítás:   3.550 Ft
5. A belépődíjak 
Kb. 50 €/fő, mely a helyszínen az idegenvezetőnek fizetendő és az 
idegenforgalmi adó.
Összesen tehát: 245.450 Ft és 50 €
A jelentkezéskor a következő adatok szükségesek: 
Név:
Lakcím:
Kártyás személyi igazolvány vagy útlevél száma (amelyiket hozza 
magával az utazásra):
Születési hely és idő:
Telefonos elérhetőség:
E-mail cím: 
Fizetési feltételek:
Jelentkezéskor: 2019. december 01-ig.
Előleg+ biztosítás + repülőjegy
53.450 Ft + 7.550 Ft + 60.000 Ft= 121.000 Ft
Fennmaradó: 2020. június 01-ig.
124.450 Ft + 50€

2007. október 2-án érkeztem Magyarországra. A negyedik évben 
kezdtem megérteni, mi lehetett az idős atyák – akik távoli misszióban 
voltak harminc, negyven évig – titka, hogyan voltak képesek annyi évig 
szolgálni? Voltak magyar verbiták – Bellér Lajos atya, Werner József 
atya és Halász Lajos atya – akik a Fülöp-szigeteken szolgáltak, és még 
volt lehetőségem találkozni velük, amikor ideérkeztem. Általuk meg-
értettem, hogy a titok nem más, mint az emberek szeretete. Tizenegy 

éve vagyok itt, nem tartok még a harmincévnyi szolgálatnál, de tudom, 
hogy engem is ez tart meg a hivatásomban.

A verbita szerzetesi és missziós hivatás nem könnyű, de nagy aján-
dék számomra. Sok mindenre vágyhat az ember, de nekem nem kell 
más, hiszen boldog vagyok. Kérem a Jóistent, hogy váljak az ő eszkö-
zévé nap mint nap.

Közmeghallgatás
Tisztelt Lakosság!
Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkor-

mányzat Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
5/2013.(IV.15.) számú önkormányzati rendeletének 26. § (1) be-
kezdése értelmében 2019. november 26. napján (kedden)

17.00 órakor közmeghallgatást tart a Polgármesteri 
Hivatal (Mélykút, Petőfi tér. 1.) Tanácskozó Termében. 

A közmeghallgatáson az állampolgárok és helyben érdekelt 
szervezetek képviselői közérdekű ügyben, valamint helyi önkor-
mányzati ügyben a képviselő-testülethez, az egyes képviselőkhöz, 
a polgármesterhez, alpolgármesterekhez és a jegyzőhöz kérdése-
ket intézhetnek, illetőleg tehetnek javaslatokat.

Kovács Tamás sk. polgármester
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A játékok évszázadokon 
át segítették a gyerekeket 
az életre való felkészülés-
ben. Ha jól nyúlunk hozzá 
ehhez az örökséghez, a ma 
gyerekeinek is épp olyan jó 
játékos tanulási élményt 
közvetíthetünk. Mert a játék 
örök!

Az Így tedd rá! Program 
próbálja megreformálni a 

gyermekek hétköznapjait. A népi játékok „vissza tanításával” és 
terjesztésével szeretné segíteni a gyermekek fejlődését és har-
monikus életének kialakítását. A tánctanulás az egyik legjobb 
készségfejlesztő mozgás – állítják a szakemberek. Elméletüket 
a gyakorlat is bizonyítja: már az első lépésüket alig megtevő 
porontyok is ősi ösztöneiknek engedelmeskedve rázni kezdik 
magukat a zene hallatán.

Az Így tedd rá! Program célja, hogy játékos formában, a 
hagyományos népi játékok segítségével kerüljön fejlesztésre a 
gyermekek mozgáskészsége, miközben észrevétlenül sajátítják 
el a magyar néptánc alapjait, és értik meg egy-egy motívum 
struktúráját.  Komplexitásának köszönhetően minden kompe-
tencia fejlődését segíti, támogatja.

2019.10.18-án délelőtt 9 órától a Művelődési Házban 
szerveztük meg a szakmai napot. Örömünkre szolgált, hogy 
elfogadták meghívásunkat a környező települések óvodapeda-
gógusai és a partner intézmények dolgozói. 

A bemutatót Doszkocs Lászlóné intézményvezető helyettes, 

a tehetséggondozó program koordinátora és alkalmazója tar-
totta, az I.sz. Óvoda nagycsoportos gyermekeinek közreműkö-
désével. Átfogó képet kaptunk a gyakorlati megvalósítás lehe-
tőségeiről, a gyermeki aktivitás önfeledt megnyilvánulásáról.

Szakmai megbeszélés keretében az óvodapedagógusok ér-
tékelték a látottakat és kicserélték gondolataikat.

Az egész program tulajdonképpen egy teljesen megújult pe-
dagógiai szemléletmódot akar meghonosítani, a pedagógusok 
között a néptánc és a néphagyományok körében.

Mackó Zoltánné intézményvezető
Doszkocs Lászlóné intézményvezető helyettes 

November a fogápolás 
hónapja

Ez alkalomból 2019. november 28. 
napján a Bendegúz Biztos Kezdet Gyer-
mekházban tartunk egészségnevelő elő-
adást. 

Mélykúti védőnők

Mélykút Város Önkormányzat Óvodájának szakmai napja, az
„Így tedd rá!” módszer alkalmazásáról
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KLUBFOGLALKOZÁS
Szeretettel hívjuk a „Van még esély” klub 
(kerekesszékes, mopedes, segédeszközt 
használó tagtársainkat), valamint az Ifjú-
sági csoport tagjait a következő klubfog-
lalkozásra. 
Időpont: 2019. december 14. (szombat) 
10 órakor
Helyszín: Csorba-ház
Program: Karácsonyi készületek, közös 
ebéd, kötetlen beszélgetés.
A foglalkozást Borsódi Mihályné és Király 
Anita vezeti.

ÚJÉVI GYÓGYFÜRDŐZÉS MAKÓN
Időpontja: 2020. január 14. (kedd)
Indulás: 8:00 órakor Mélykút, Csorba-ház
Költség: 2.500.- Ft (tagoknak), 3.500.- Ft 
(kívülállóknak)
Jelentkezéseket január 9-ig várjuk!

TAGDÍJAKRÓL
Egyesületünk elnöksége köszönettel tarto-
zik mindazon Tagtársaknak, akik rendsze-
res tagdíjfizetéssel is segítik egyesületünk 
biztonságos működését, szolgáltatásaink 
folyamatos biztosítását. Küldöttközgyűlé-
sünk határozata értelmében a 2020. évi 
tagdíj összege: 2.000.- Ft.

Befizetési lehetőségek: személyesen egye-
sületi irodánkban, vagy banki átutalással 
az egyesület számlájára. (Fókusz Takarék 
51700083-11074836).

2020. ÉVI RENDEZVÉNYEINK
Február 22. (szombat) Farsangi bál
Május 24. (vasárnap) Esélyegyenlőségi 
nap
Szeptember 13. (vasárnap) Őszi kulturális 
nap
December 13. (vasárnap) Évzáró ünnep-
ség

ÚJ SZOLGÁLTATÁSOK
Állítható elektromos betegágy, - 
gyógymatraccal együtt - kölcsönzésére 
nyílik lehetőség egyesületünknél. 
Egy személy max. 3 hónapig használhatja 
a betegágyat. Kölcsönzésének meghosz-
szabbítása akkor lehetséges, hogyha más 
személynek nincs ilyen jellegű igénye. 
Az ágyat használható állapotban, fertőtle-
nítve adjuk át és hasonló állapotban kérjük 
vissza. Szállításáról a kérelmezőnek kell 
gondoskodni. Az esetleges meghibásodás-
okért a használó vállalja a felelősséget és 
téríti meg az esetleges javítás költségeit.
Azonos típusú elektromos betegágyak vá-

sárlásában is tudunk segítséget nyújtani. 
Jelenlegi ára a használt állítható elektro-
mos betegágynak, gyógymatraccal együtt 
75 ezer Ft.
Egyesületi szolgáltatásaink keretén belül 
lehetőséget biztosítunk egy új, nagy telje-
sítményű szobai kerékpár ingyenes hasz-
nálatára a Csorba-házban. 
Információt és időpontot a 77/460-010 
telefonszámon kérhetnek az érdeklődők.

SZOLGÁLTATÁSAINK
Ügyintézés • sorstársi-, tapasztalati- és 
akadálymentesítési tanácsadás • klubfog-
lalkozások • tájékoztató előadások • iskolai 
esélyórák tartása • egészségügyi szűrő-
vizsgálatok • gyógytorna • gyógyüdültetés 
• szobai kerékpár és gyógyászati segéd-
eszközök kölcsönzése, beszerzése • ren-
dezvények, kirándulások és kedvezményes 
szolgáltatások szervezése • kisebb lakos-
sági pályázatok elkészítése • ingyenes in-
ternetes szolgáltatások.

ELÉRHETŐSÉGEINK
6449 Mélykút, Petőfi tér 17.
Ügyfélfogadás: munkanapokon 8-12 és 
szerdán 14–17 óráig
Telefon: 77/460-010; Mobil: 06-70/387-
0512 
E-mail: mkmelykut@gmail.com
Honlap: www.mmemelykut.hu; www.
facebook.com/mmemelykut

Tisztelt Lakosság!
A Katolikus Közösségi Ház (Mélykút, Petőfi tér 17.) kapu-

bejárójában újból fogadjuk a téli kabátokat, melyek szükség 
szerint szabadon elvihetők.

Kérjük, hogy az egyéb használt ruhákat, cipőket a Család-
segítő Szolgálat Templom utcai székhelyére, vagy a Széchenyi 
utcai Bendegúz Gyerekházba szíveskedjenek leadni.

Beteglátogató képzés
Karitász önkéntesek részére beteglátogató képzés volt a 

mélykúti Katolikus Közösségi Házban. Hajósi, borotai, kelebiai 
és mélykúti karitász önkéntesek vettek részt - húsz fő - az 
Országos Karitász Központ által szervezett és finanszírozott 
képzésen, melyet Kisné Lovasi Mária a Veszprémi Főegyház-
megyei Karitász kislődi csoportjának vezetője tartott, aki 40 
évig a Veszprémi Egyesített Szociális Intézmény igazgatója 
volt. A képzés célja: a beteg, idős emberekkel végzett segítő 
tevékenységre való felkészítés, érzékenyítés, kommunikáció, 
probléma kezelés, kompetencia határok, etikai kérdések, be-
teglátogatói gyakorlat és szituációs játékok.

A képzésen jelen volt Cselik Beatrix a Kalocsa-Kecskeméti 
Főegyházmegye karitász igazgatója is. A résztvevők a nap 
végén emléklapot vehettek át. Köszönet az együtt töltött, hasz-
nos információkat nyújtó képzési napért. 

Rasztik Tibor csoportvezető

Karitász hírek

EGYESÜLETI HÍREK
A Mozgáskorlátozottak Mélykúti Egyesületének tájékoztatója
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Újabb szép délelőttöt töltöttek együtt a mélykúti Gondozási 
Központ Idősek klubjának bejáró tagjai és a Mozgáskorlátozot-
tak Mélykúti Egyesületének Kézműves klubjának munkatársai. 
A közös foglalkozások hetente ismétlődnek, de minden alka-
lom új élmény, az új találkozás öröme hatja át a csoportot. A 
kis kézműveskedés után ülő torna következett, majd kötetlen 
beszélgetésre került sor. Köszönet az együttműködési lehető-
ségért.

A Mozgáskorlátozottak Mélykúti Egyesülete EFOP-1.3.5. pályá-
zatának keretén belül sportnapot tartottunk a mélykúti Sportcsar-
nokban. A kiskunhalasi, tataházi és mélykúti résztvevők különféle 
sportágakban mérhették össze tudásukat. Mindenki megtalálhatta 
egészségi állapotának, érdeklődésének megfelelő elfoglaltságot. 
A sportnap szervezője Szöllősi Ferenc a Mélykúti Sportegyesület 
elnöke volt. Köszönet érte és még Körmösné Rasztik Máriának az 
Anna klub, valamint Borsódi Mihálynénak a Kézműves klub veze-
tőjének, hogy tagjaik aktív közreműködésével megvalósulhatott 
a kellemesen eltöltött délelőtt. Folytatás a Csorba-házban volt, 
ahol az elhasznált kalóriák pótlására egy szerény ebéd várta a 
kifáradt sportolókat. A jó hangulatú eseménynek már tervezzük a 
folytatását.

Közös foglalkozások az Idősek 
klubjában

Egyesületi sportnap



8Önkormányzati Tájékoztató       2019. november

Az 1956-os forradalomról emlékeztek meg 
a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal munkatársai

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Jánoshalmi Járási Hivatal elérhetőségei 

Átadták a Bács-Kiskun megyei Kormányhivatal új épületét Jánoshalmán

Az 1956-os forradalom és szabadságharc tiszteletére tartott 
kormányhivatali ünnepi megemlékezésnek 2018. után, idén is Já-
noshalma adott otthont. A Járási Hivatal aznap ünnepélyes keretek 
között felavatott épülete várta a megye minden járásából érkező 
megemlékezőket. 

A jánoshalmi és mélykúti forradalmi megmozdulások egyik fő 
szervezője Dr. Szobonya Zoltán volt, aki az 1950-es években ügy-
védként Mélykúton és Jánoshalmán dolgozott. A polgári demokrá-
ciáért küzdött, munkásságának és egyéniségének köszönhetően 
köztiszteletben álló és megbecsült lakója volt a térségnek. Az ’56-

os forradalom vértanúja lett, a megtorlás idején egy koncepciós 
perben halálra ítélték, 1958. szeptember 29-én a kecskeméti bör-
tönben felakasztották. 1989-ben rehabilitálták, családja a 301-es 
parcellában újratemettette.

Az ünnepségen köszöntőt mondott Dr. Zombor Attila a Kor-
mányhivatal főigazgatója, Bodroginé dr. Mikó Zsuzsanna hivatal-
vezető, és Kissné Szobonya Csilla a mártírrá vált dr. Szobonya 
Zoltán lánya. 

(Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)

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

kedd: 800-1200

szerda: 800-1200 és 1300-1600

csütörtök: nincs ügyfélfogadás
péntek: 800-1200

Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály

Szociális ügyintézés:
6440 Jánoshalma, Kölcsey Ferenc u. 12.
Telefon: 06-77/795-288, 77/795-284, 
77/795-271
E-mail cím: janoshalma@bacs.gov.hu

Gyámügyi ügyintézés:
6440 Jánoshalma, Kölcsey Ferenc u. 12.
Telefon: 06-77/795-081, 06-77/795-082
Fax: 06-77/999-620
E-mail cím: hatosagigyam.janoshalma@bacs.gov.hu
gyam.janoshalma@bacs.gov.hu

Foglalkoztatási Osztály
6440 Jánoshalma, Kölcsey Ferenc u. 12.
Telefon: 77/795-015 Fax: 77/999-622
E-mail cím: foglalkoztatas.janoshalma@bacs.gov.hu

Kormányablak Osztály
6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77/795-217, 06-77/795-290,
06-77/795-291, 06-77/795-294
Fax: 06-77/999-621
E-mail cím: kormanyablak.janoshalma@bacs.gov.hu
Ügyfélfogadási idő:
hétfő: 700-1700

kedd: 800-1200

szerda: 800-1600

csütörtök: 800-1800

péntek: 800-1200

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal hivatalos internetes oldala a 
www.bkmkh.hu címen érhető el. 
A honlapon megtalálhatók a Jánoshalmi Járási Hivatal legfrissebb 
információi, állásajánlatok nyomtatványok, kérelmek és az intézhető 
ügyekről szóló tájékoztatók is.

A Kölcsey Ferenc utca 12. szám alatti épületbe köl-
tözött át korábbi helyéről a Jánoshalmi Járási Hivatal, 
egyrészt a gazdaságos működtetés érdekében, másrészt 
az állami és önkormányzati feladatok egyértelmű elha-
tárolása céljából. 

A járási hivatal egyes szervezeti egységeiben megforduló 
ügyfelek száma, akárcsak az igénybe vehető szolgáltatások 
köre évről-évre nőtt, ezért szükségessé vált egy új, integrált 
elhelyezést biztosító járási hivatali épület felépítése.

Az épület október 22-ei átadó ünnepségén köszöntőt mon-
dott Dr. Bíró Attila hatósági ügyekért felelős helyettes államtit-
kár, Bányai Gábor országgyűlési képviselő, Czeller Zoltán jános-
halmi polgármester, Dr. Zombor Attila, a Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatal főigazgatója és Bodroginé Dr. Mikó Zsuzsanna, 
a Jánoshalmi Járási Hivatal vezetője.

Dr. Zombor Attila köszönetet mondott Miniszterelnökségnek 
a rendelkezésre bocsátott 290 millió forintos támogatásért, 

továbbá a Jánoshalmi Önkormányzatnak, amely az épülethez 
szükséges 2267 négyzetméteres telket a Magyar Állam tulaj-
donába adta.

(Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)
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Munkakör Iskolai végzettség Cég megnevezése Munkavégzés Munkabér
Kőműves Szakmunkás Delta Product Kft. Vidék megegyezés szerint
Bolti eladó Általános iskola, Szakmunkásképző Fajszi Józsefné Ev. Jánoshalma megegyezés szerint
Nehézgépkezelő Általános iskola, Szakmunkásképző Delta Product Kft. Vidék megegyezés szerint
Konyhai kisegítő Általános iskola BAR-MÉ Kft. Mélykút 165.000,-Ft
Üzemi takarító Általános iskola Hunent Zrt. Mélykút 164.800 – 220.800,-Ft
Egyszerű ipari foglalkozású Általános iskola Hunent Zrt. Mélykút 164.800 – 220.800,-Ft
Baromfifeldolgozó Általános iskola, Szakmunkásképző Hunent Zrt. Mélykút 189.000 - 
Nehézgépkezelő Általános iskola, Szakmunkásképző Foresta-98 Kft. Soltvadkert megegyezés szerint
Egyszerű ipari foglalkozású Általános iskola Hunent Zrt. Mélykút megegyezés szerint
Hűtéstechnikai berendezés kezelő Szakm.képző, Szakközépisk., Techn. Hunent Zrt. Mélykút megegyezés szerint
Árukezelő Szakmunkásképző, Szakközépiskola Hunent Zrt. Mélykút megegyezés szerint
Raktári árukezelő Szakmunkásképző, Szakközépiskola Hunent Zrt. Mélykút megegyezés szerint
Intézményi takarító és kisegítő Általános iskola, Szakmunkásképző Hunent Zrt. Mélykút megegyezés szerint

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

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
08.00-12.00
13.00-16.00

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

nincs 08.00-12.00

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

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal által ajánlott álláslehetőségek a jánoshalmi járásban:                  
Közzététel: 2019. 10. 24.
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Mélykút életéből képekben

Szüreti forgatag

Idősek Világnapja

Idősek Világnapja Juhász Ferenc 90 éves

Október 23. Október 23.

Idősek Világnapja

Szüreti forgatag


