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Projekt azonosító:TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00062
Projekt helyszíne: 6449 Mélykút Rákóczi utca 1-3.
A projekt kezdete:2018.január 1.
A projekt fi zikai befejezésének tervezett napja: 2020. 

január 31. 
A Projekt összköltsége: Vissza nem térítendő támogatás ösz-

szege:117 millió forint
Beruházó: Mélykút Város Önkormányzata, 6449 Mélykút, Petőfi  

tér 1.

Kiinduló helyzet:
Az intézmény hat darab, építészetileg is elkülönülő épületrészre 

oszlik. Különálló épületként helyezkedik el az egykori zárda épület, 
mely jelenleg a nevelői helyiségeket foglalja magában. Jelen be-
ruházás 2 épületrészt érintett.

A projekt a Terület- és Településfejlesztési Opera-
tív Program (továbbiakban TOP) TOP-3.2.1-16-BK1-2017-
00062 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése 
keretében valósult meg. 

Megvalósult műszaki tartalom:
A korszerűsítési munkák 3 részre bonthatóak:
Utólagos hőszigetelés: Utcai és udvari homlokzatok utólagos 

hőszigetelése, grafi t adalékos, polisztirol hőszigetelő lemezekkel, 
15 cm vastagságban. Lábazat szigetelése 4 cm vastagságban XPS 
táblákkal történik. Az egykori lányiskola helyi építészeti értékvéde-
lem alatt áll, ezért annak utcai homlokzata nem kerül hőszigete-
lésre, a tégla architektúrás homlokzat megőrzése érdekében.

Nyílászáró csere: Minden beépített ablak megfelel az üvege-
zés tekintetében az Ug= 1,0 W/m2K, és a teljes szerkezetre vonat-
kozó Uw= 1,15 W/m2K hőátbocsátási követelményeknek.

Fűtéskorszerűsítés: A HALEX TW-ADM/H 200, (telj. tartom.: 
50-210kW) automata mozgórostélyos biomassza tüzelésű, kettős 
üzemű melegvizes kazán, füstgáz ventilátorral, automata hamuki-
hordással, vezérléssel, elektronikával, 2,5 m3-es alapanyag táro-
lóval az „F” épületrész földszintjén került elhelyezésre. A kazánhoz 
méretezett szerelt kémény készült.

Mélykút Város Önkormány-
zat pályázatot nyújtott be a 
TOP-1.4.1-19-BK1 – Bölcső-
dei férőhelyek kialakítása, 
bővítése című felhívásra. A 
358.757.671 forintos, vissza 
nem térítendő uniós forrás-
ból egy új bölcsőde infrast-
rukturális beruházását, valamint minőségi és mennyiségi 
eszközbeszerzését valósítják meg. 

A projekt alapvető célja egy két gondozási egységes, négy cso-
portos, 48 férőhelyes új bölcsőde építése, szükséges helyiségek 
kialakítása, az új csoportok és bölcsőde működtetéséhez kötelező-
en előírt eszközök és berendezések beszerzése. A projekt során két 
gondozási egységes bölcsőde építése és tárgyi eszközökkel való 
felszerelése valósul meg a projekttervekben szereplő részletezett-
séggel. További megvalósuló tevékenységek: energiahatékonysági 
szempontok érvényesítése, udvar, játszóudvar kialakítása, kerék-
pár támaszok és tárolók kiépítése, babakocsi tároló létesítése, 
parkoló-férőhely és akadálymentes parkoló férőhely fejlesztése, 
kialakítása.

Az új intézmény 48 férőhely révén javítja a bölcsődei ellátási 
formához hozzáférést, fejleszti a bölcsődei ellátási formák által 
nyújtott szolgáltatások minőségét, hozzájárulva a kisgyermeket 
nevelők munkavállalásának támogatásához, a családok segíté-
séhez, különösen a leghátrányosabb helyzetű térségekben lévő 
gyermekek minél korábbi életkorban történő megsegítéséhez.

További információ: www.melykut.hu

Tisztelt lakosság! 

A 2020. évi mezőőri járulék megállapítása érdekében kérjük 
Önöket, hogy bevallásban nyilatkozzanak arról, mely földterüle-
teket használják 2020-ban. Amennyiben nem történt változás az 
előző évhez (2019) képest, nem szükséges bevallást készíteni. 
Amennyiben a használat jogcíme bérlet, abban az esetben, kér-
jük, feltétlenül adják meg a bérbeadó pontos nevét és címét is. 

A bevallás elérhető Mélykút Város Önkormányzat honlapján 
az Önkormányzat => Nyomtatványok menüben, a Gazdálkodási 
ügyek címszó alatt, illetve felvehető a Polgármesteri Hivatal 
14-es irodájában. A bevallás beadható a Polgármesteri Hivatal 
14-es irodájába vagy elküldhető a tokoditamas@melykut.hu 
email címre.

A bevallás hiányában, továbbá amennyiben a bevallás az 
ingatlan-nyilvántartás adataitól eltér, a mezőőri járulék megálla-
pítására hivatalból kerül sor. 

Határidő 2020. március 31.

Köszönjük segítő hozzáállásukat! 
Mélykúti Polgármesteri Hivatal Pénzügyi csoport

Szent Tamás Katolikus Általános Iskola épületenergetikai fejlesztése

Bölcsőde építése Mélykúton Nyilatkozat 2020. évi 
mezőőri járulékról

Mélykút város hivatalos honlapja: www.melykut.hu
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Talán kezdjük el az építkezést!

Étkezésünk:
a falánkak, habzsolók - egyenek kevesebbet
kisétkűek, fi nnyásak - egyenek többet,
egészségüket elhanyagolók - rendszeresebben, tudatosabban óvják 
testük épségét.

Életrendünk: 
a reggelente lustálkodók – keljenek öt perccel korábban
akik mindig elkésnek – legyenek ott mindenütt pontosan
a rendszertelenül élők – tervezzék meg napjaikat, tartsanak rendet 
időbeosztásukban

Szenvedélyeink
a dohányosok – szívjanak kevesebbet
édességet, alkoholt stb. kedvelők – mérsékeljék a nyalánkságokat, az 
italt
a gyorshajtók – közlekedjenek szabályosan!!!
a sokat beszélők – néha hallgassanak el, s fi gyeljenek oda másokra
a hallgatagok, mogorván félre húzódók – kedvesen szólítsanak meg 
másokat

Érzelmeink:
a robbanékony természetűek – fékezzék haragjukat
a türelmetlenek – tanuljanak várakozni
a kesergésre hajlamosak – próbálják derűvel, humorral szemlélni az 
életet, magukat és másokat

Embertársaink:
a megszólást, pletykát kedvelők, az önzők és mások kárára ügyeske-
dők – legalább néhányszor naponta legyenek előzékenyek másokkal
az úrhatnám parancsolgató természetűek – engedjék érvényesülni a 
többiek szempontjait, kívánságait

Munkánk:
a felületességre vagy lustaságra hajlamosak – végezzék el a munká-
jukat idejében, alaposan
a megbízhatatlanok, feledékenyek – most minden ígéretüket teljesít-
sék pontosan
a közös munkából magukat kihúzók - önként vállaljanak nagyobb részt 
a közös feladatokból.

Kapcsolataink:
az elrontott munkahelyi kapcsolatokból – legalább egyet próbáljunk 
rendezni.

a szűkebb és tágabb családon belül - legyünk kedvesek és fi gyelmesek 
ahhoz, akit mostanában elhanyagoltunk, vagy összefeszültünk. 

Imádságos életünk:
Hetente legalább egy csendes órát szánjunk elmélkedésre, imádságos 
együttlétre Istennel.
Esténként gondosabban, kitűzött sajátos szempontjaink szerint, lelkiis-
meretvizsgálatban gondoljuk át a napot.
Hetente egyszer hétköznap is igyekezzünk elmenni szentmisére.

Egyházunk:
Akiknek van rendszeres feladatuk, felelősségük, megbíztatásuk egy-
házközségekben, - közösségben végezzék különös odaadással, gond-
dal, a jobbulás és jobbítás szándékával.
Akiket csak a vasárnapi szentmise kapcsol az Egyházhoz – keressenek 
legalább egy alkalmat, mikor egyházközségükért, másokért tesznek is 
valamit, legalább néhány órát rááldozva erre a munkára.
Te melyik vagy?

Bolvári János plébános

Gaudium – Plébániai hírek

2019. novemberi születések: 
Tóth Hanna  an.: Debella Ildikó

2019. decemberi születések: 
Virág Mirella Mira  an.: Berta Karolina
Kolompár Flóra Zoé an.: Kolompár Annabella
Sári Balázs Ferenc  an.: Kárász Zsófi a

Elhunytak:
Mikó Mihályné Görhöny Anna Ilona  élt: 72 évet
Mélykúti Gáborné Paska Anna  élt: 79 évet
Orsós Melinda    élt: 30 évet
Kovács Pálné Kiss Mária   élt: 75 évet
Kuris Joakim Imréné Körmöczi Erzsébet élt: 75 évet
Maczonka Jánosné Labádi Juliánna Klára élt: 78 évet

Anyakönyvi események

Keress olyanokat, akik nem adták fel a jövőt!

JÁNOSHALMI 
RENDÔRŐRS
indokolt esetekben 

az alábbi 
telefonszámon hívható 

éjjel-nappal: 
06-20/539-6499
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Képzés megnevezése: „Együttműködési készségek fej-
lesztése” tréning, mely térítésmentes álláskereső és inaktív 
személyek részére.

Tréning időpontjai: 2020. 02. 11. (kedd)
2020. 02. 12. (szerda)
Helyszín: Művelődési Ház 6449 Mélykút, Tópart 39.
A képzések napi időtartama: 8.00-16.10-ig. 
Étkeztetés (ebéd) biztosított.
A képzésvégén 10. 000 Ft képzési támogatást kapnak 

a résztvevők, amennyiben mind két napon részt vett a képzé-
sen. 

A csoportok létszáma: 12-15 fő.
Nincs vizsga, dolgozat stb. A tréningek tréning módszerekkel 

valósulnak meg, játékos, beszélgetős formában.

Jelentkezni az alábbi elérhetőségen lehet:
•Köteles Eszter   0630/722-9803eszter.top512@gmail.com

Tisztelt Mélykúti Polgárok!

Szeretném összefoglalni az alapítványnál 2019-ben történte-
ket és erről Önöknek beszámolni.

A Mélykút Pacsirta utca 64 számú ház megvásárlása megtör-
tént, amely ezzel a közalapítvány tulajdonába került. Elkezdődhet 
az EMLÉKHÁZ megvalósításának folyamata. Köszönet a támo-
gatóknak és ifj  Novok-Rostás Lászlónak, aki nagyon sokat tett 
azért, hogy ez a folyamat elkezdődhessen. Külön köszönet Kovács 
Tamás polgármester úrnak, aki összefogta és koordinálta ezt a 
folyamatot. A munka neheze viszont csak most kezdődik, amikor 
az EMLÉKHÁZ-ban megvalósul az a tárlat, amely betekintést nyújt 
a XX. század történelmébe és mesél az utókornak az igazságról. 
Dr. Szobonya Zoltán tragédiája metszetet ad az akkori diktatúra 
kíméletlenségéről és Novok Rostás László történelem tanár élete 
az egyenes gerinccel való túlélés mintaszerű példájáról. E két 
nagyszerű embernek állítunk emléket ebben az EMLÉKHÁZ-ban. 
A munkálatok és a rendbetételek elkezdődtek és ehhez kérjük a 
mélykúti lakosok támogatását is.

Adományaikat a Takarék Bank ZRT-nél (Fókusz Takarék) ve-
zetett EMLÉKHÁZ bankszámlára utalhatják vagy fi zethetik be. 
Bankszámlaszám: 51700083-10062849.

A SZVETNIK JOACHIM MÚZEUM megvalósításának fontos ál-
lomása a volt ÁFÉSZ iroda épületének megvásárlása. A vásárlás 
folyamatban van. A múzeum fontos és felbecsülhetetlen értéket 
képviselő gyűjteményeknek adna otthont. Ezt az épületet a mély-
kúti gazdák apáink és anyáink Hangyaszövetkezetnek építették. 
Nekünk utódoknak kötelességünk megmenteni ezt az épületet. 
Szvetnik Joachimról elnevezett múzeum pedig határon kívülre is 
elröpíti hírünket Az Országgyűlés múzeumi kutatója, Plank Ibolya 
tanulmányt ír a Szent Korona hazahozataláról, amelynek Szvetnik 
Joachim restaurátor városunk szülötte volt az egyik résztvevő-
je és beazonosítója. A kutatásaihoz felhasználja az alapítvány 
által Dr. Rauzs József által írt könyvet és ellátogat Mélykútra 
is. Az alapítvány a Szvetnik Joachim EMLÉKHÁZ gondozását is 
átveszi, amely folyamatban van. Szvetnik Joachim életműve 
nem mehet kárba, hiszen nincs olyan magyar szív, ami a Szent 
Korona láttán ne dobbanna a HAZÁÉRT, határon innen és határon 

túl. Kérem a mélykúti lakosságot, aki felelősséget érez ezért az 
ügyért adományával bármekkora összeg segítse a vételár még 
hiányzó részének összegyűjtését. Adományaikat a Takarék Bank 
ZRT-nél (Fókusz Takarék) vezetett SZVETNIK JOACHIM MÚZEUM 
bankszámlára utalhatják vagy fi zethetik be. Bankszámlaszám: 
51700083-10062832. 

Ezek a létesítmények – ha megvalósulnak – az iskolai oktatás 
részévé válhatnak úgy, mint múzeum pedagógiai oktatás, szakkör 
és kihelyezett történelem órák formájában. 

Az alapítvány könyvkiadással is foglalkozik – mint ismeretes - 
és tervezi a Szvetnik Joachimról és Muity Sándorról szóló könyvek 
kiadását.

Az alapítvány minden évben 10 könyvet adományoz a Szent 
Tamás Általános Iskolának a néhai Novok Rostás László tanár úr 
által írt Iskolánk Diákjaink múltja, jelene, jövője Mélykúton című 
könyvből jutalmazási célokra.

Kedves Mélykúti Polgárok!

Farsangi idő lévén az 1933-ban megjelent Bácskai Évkönyv  
„Nevető Fejfák” mosolyra fakasztó felirataiból szeretnék Önökkel 
megosztani  egy-két sírfeliratot az 1800-as évekből.

„Boldogan halt meg Balázs Vince
ivás közben rogyott rá a boros pince.”

Itt nyugszik férjem, ki volt szabómester
hátrahagyott engem öt árva gyermekkel
jöjjenek el hozzám sok megrendeléssel

„Pártos Imre ügyvéd megnyugszik itt csendben 
fellebbezés nélkül a nagy ítéletben.” 

„E férfi  90 évet élt és sírásás volt a kenyere
de aki másnak vermet ás elvégre ő esik bele.”

Minden kedves mélykúti Polgárnak kívánok sikerekben és sze-
retetben gazdag új évet!

Bozóki Gáborné kuratóriumi elnök

TÁJÉKOZTATÓ KÉPZÉSI LEHETŐSÉGRŐL

Krónika
A MÉLYKÚTI KÖZMŰVELŐDÉSÉÉRT KÖZALAPÍTVÁNY TÁJÉKOZTATÓJA
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FŐZŐKLUB
A Jánoshalmi Egészségfejlesztő Iroda 

szervezésében folytatódik a tavalyi év-
ben elkezdődött FŐZŐKLUB. Célja a 
könnyen elkészíthető, egészséges ételek 
elkészítésének népszerűsítése. 
Időpontja: 2020. február 18. (kedd) 
14 órakor a Csorba-házban. 
Szeretettel várjuk az érdeklődő szemé-

lyeket!

ORVOSI ELŐADÁS
Tisztelettel hívjuk tagtársainkat és az 

érdeklődőket a Mélykúton is elérhetővé 
vált BEMER Fizikai Érterápiás készü-
léket bemutató tájékoztató előadásra 
melyet Dr. Méhes Zoltán háziorvos 
tart a Csorba-házban. 
Vendégünk: Dr. Frányó Ildikó házi-
orvos, BEMER terapeuta és szakta-
nácsadó.
Időpontja: 2020. február 19. (szerda) 

15 órakor.
A BEMER terápia olyan betegségek és 

panaszok megelőző és kiegészítő kezelé-
sére javasolt, amelynek kiváltó oka, vagy 
velejárója a gyenge ér összehúzódás 
okozta zavart keringés.
Ilyen megbetegedés és panasz például:
- krónikus sebgyógyulási zavar;
-  az izomzat- és csontrendszer krónikus 

degeneratív megbetegedései;
-  krónikus anyagcserezavar; (Pl. cukor-

betegség, zsíranyagcsere zavar)
-  szervi működési elégtelenség; (Pl. máj-

funkció zavar, több szerv egyidejű 
működési zavara)

-  cukorbetegség okozta, vagy daganat-
kezelés utáni perifériás idegkároso-
dás;

-  perifériás artéria elzáródás megbete-
gedések;

-  krónikus fáradékonyság; (Pl. krónikus 
terheléses, vagy szklerózis multiplex 
betegeknél)

- akut és krónikus fájdalom;
-  korlátozott életminőséget okozó álla-

potok.
Az előadást követően egyéni kérdések 

feltételére, illetve a készülék kipróbálá-
sára is lehetőség nyílik.
Mindenkit szeretettel várunk az 
előadásra!

„VAN MÉG ESÉLY” KLUB TALÁLKO-
ZÓJA
Szeretettel várjuk a kerekesszékkel, mo-

peddel közlekedő, vagy egyéb súlyosan 
sérült személyeket, valamint az Ifjúsági 
csoport tagjait a farsangi foglalkozásra. 
Időpontja: 2020. február 20. (csütörtök) 

10 óra a Csorba-házban. 
Témák: 
- 2020. évi foglalkozások, előadások 

megbeszélése, ütemezése;
- Farsangi zenés, jelmezes buli János 

bácsival.
A foglalkozást Borsódi Mihályné Erika és 

Király Anita vezeti.

EGYESÜLETI SPORTNAP
Szeretettel várjuk tagtársainkat a mély-

kúti sportcsarnokban megrendezendő 
sportnapra.
Időpontja: 2020. március 7. (szom-
bat) 10 óra
Könnyű, mindenki által végezhető gya-

korlatok, egyéni és csoportos játékok 
kerülnek a programba. Szöllősi Ferenc 
vezeti a sportnapot.
A nap zárásaként szerény ebédre hívjuk 

a résztvevőket. Részvétel ingyenes.
A sportnapra március 5-ig várjuk a 
jelentkezéseket!

CEGLÉDI GYÓGYFÜRDŐZÉS
Időpontja: 2020. április 16. (csütörtök)
Indulás: reggel 8 órakor a Csorba-háztól
Költség tagoknak: 2500.- Ft, kívülállók-

nak: 3500.- Ft
A fürdő területén étkezési lehetőség 

biztosítva van.
Jelentkezéseket április 2-ig, illetve 
50 főig várjuk!

HAJDÚSZOBOSZLÓI GYÓGYÜDÜLÉS
Helyszín: Hőforrás Gyógyhotel ***
Időpont: 2020. november 8. – november 

15-ig. (8 nap 7 éjszaka).
Ellátás: félpanzió (reggeli és ebéd, vagy 

vacsora)
Költség: 53200.-Ft kétágyas szobában. 

Egyágyas felár: 1000.-Ft/éjszaka. Továb-
bá IFA + útiköltség.
Jelentkezéseket május 31-ig várjuk 
10 ezer Ft előleg befizetésével.

GYÓGYTORNA
Az általános iskola tornatermében min-

den kedden és pénteken 17.30 órakor 
ingyenes gyógytornát tartunk Szalai Zi-
ta gyógytornász vezetésével. A program 
egyesületi felelőse Pozsgai Ferencné. Új 
résztvevők jelentkezését is várjuk! 

GYÓGYFÜRDŐ BÉRLET
A mórahalmi Erzsébet Gyógyfürdőben, 

érvényes egyesületi tagkönyv felmutatá-
sa mellett – 10 alkalomra szóló kedvez-
ményes bérlet váltható 13000.- forin-
tért. Felhasználása egyéni odautazással 
történhet.

TÁMOGATÁSOK, SEGÉLYEK
A szükséges feltételek megléte esetén 

az alábbi támogatások, segélyek ügyin-
tézésében tudunk segítséget nyújtani:
-  Lakás-akadálymentesítési tá-

mogatás;
-  Közlekedési támogatások; (par-

koló kártya, gépjármű átalakítá-
si- és szerzési támogatás)

- Fogyatékossági támogatás;
- Közlekedőképesség minősítése;
-  Méltányossági nyugdíjemelési 

kérelmek;
- Gyógyszersegély kérelmek;
-  Települési támogatások, segé-

lyek;
- Üdülési pályázatok elkészítése;
-  Kisebb lakossági pályázatok el-

készítése;
Bővebb tájékoztatásért keressék 
fel irodánkat!

ERZSÉBET ÜDÜLÉSI PÁLYÁZATOK
Az Erzsébet program ügyfélszolgála-

tának tájékoztatása szerint a beadott 
pályázatok feldolgozása és elbírálása - 
azok nagy száma miatt - a vártnál több 
időt vesz igénybe. A pályázatok ered-
ményéről azok feldolgozását követően, 
várhatóan 2020. márciusában küldenek 
értesítést. A pályázók szíves türelmét 
kérjük!

TAGDÍJAKRÓL
Egyesületünk elnöksége köszönettel tar-

tozik mindazon tagtársaknak, akik rend-
szeres tagdíjfizetéssel is segítik egyesü-
letünk biztonságos működését, szolgál-
tatásaink folyamatos biztosítását. 
A 2020. évi egyesületi tagdíj ösz-
szege:2000 Ft/fő. Befizetési lehető-
ségek: személyesen egyesületi irodánk-
ban, banki átutalással (Takarékbank 
51700083-11074836), vagy csekkes 
befizetéssel.

SZJA 1 %
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik 

az elmúlt években személyi jövede-

Egyesületi hírek
A Mozgáskorlátozottak Mélykúti Egyesületének tájékoztatója
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Új ügykörök a kormányablakban 2020. 01. 01-től:
- Erkölcsi bizonyítvány iránti kérelmek befogadása.
- Levéltári szolgáltatással kapcsolatos ügyek:
1.  Közigazgatási eljárásokhoz kapcsolódó levéltári szolgáltatá-

sok kezdeményezése
2.  Levéltári adatok igénylése építésügyi hatósági eljárások tá-

mogatásához
3.  Levéltári adatok igénylése a hadigondozási igényjogosultság 

megállapításához, hadigondozással kapcsolatos iratok meg-
keresése és másolatok készítése

4.  Levéltárban lévő hagyatéki iratkora vonatkozó adtok igénylése 
és másolat készítése

5.  Levéltári adatszolgáltatás az ingatlan nyilvántartásba bejegy-
zett jogok és tények igazolására vonatkozóan

6.  Levéltári adatszolgáltatás és másolat kiadás a Levéltár őrize-
tében lévő bírósági iratanyagokról

7.  levéltári adatszolgáltatás munkaviszony, nevelései segély 
illetve ösztöndíj folyósítása, nyugdíj -, valamint társadalombiz-
tosításai és egyéb kapcsolódó ügyekben

8.  Levéltárban lévő névváltozásai iratokról másolat készítése
9.  Levéltári adatszolgáltatás tanulóidőre illetve iskolai végzett-

ségre vonatkozóan
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal által ajánlott álláslehetőségek a jánoshalmi járásban:                  
Közzététel: 2020. 01. 22.

Munkakör Iskolai végzettség Cég megnevezése Munkavégzés Munkabér
Egyéb szakképzett oktató, 
nevelő Egyetem, főiskola Szent Ágota Gyer.véd.Szolg.

Haynald Gyermekotthona Hajós 195.000 Ft. -

Kazángépkezelő Szakmunkásképző Hunent Zrt. Mélykút 195.000 Ft.-

Baromfifeldolgozó Általános iskola, 
Szakmunkásképző Hunent Zrt. Mélykút 189.000 Ft. - 

Hűtőközpont és – hálózat kezelő Szakmunkásképző Hunent Zrt. Mélykút 195.000 Ft.-
Munka és termelésszervező 
(Üzemvezető)

Szakm.képző, 
Szakközépisk., Techn. Fer-Er Kft. Jánoshalma megegyezés szerint

Elektromoshálózat-szerelő, - 
javító Szakmunkásképző Fer-Er Kft. Jánoshalma megegyezés szerint

Lakatos (Hegesztő) Szakmunkásképző Fer-Er Kft. Jánoshalma megegyezés szerint

Pultos Általános iskola, 
Szakmunkásképző Turcsik Attila egyéni vállalkozó Jánoshalma 161.000 – 210.600, -Ft

Pultos Általános iskola, 
Szakmunkásképző Tóth Tamás egyéni vállalkozó 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)

lemadójuk 1%-át egyesületünknek 
ajánlották fel. További munkájukhoz sok 
sikert, jó erőt és egészséget kívánunk! 
Továbbra is kérjük adófizető tagtár-

sainkat, családtagjaikat és mindazon 
személyeket, akik szeretnék támogatni 
egyesületünk sokirányú tevékenységét, 
ajánlják fel személyi jövedelemadójuk 
1%-át közhasznú szervezetünknek. 
Adószámunk: 18343438-1-03 
Köszönjük szépen! 

SZOLGÁLTATÁSAINK
Ügyintézés • sorstársi és tapasztalati ta-

nácsadás • klubfoglalkozások • tájékoztató 
előadások • iskolai esélyórák tartása • 
egészségügyi szűrővizsgálatok • gyógytor-
na •gyógy-üdültetés • szobai kerékpár és 
gyógyászati segédeszközök kölcsönzése, 
beszerzése • rendezvények, kirándulások 
és kedvezményes szolgáltatások szerve-
zése • kisebb lakossági pályázatok elkészí-
tése • ingyenes internetes szolgáltatások.

ELÉRHETŐSÉGEINK
6449 Mélykút, 
Petőfi tér 17.
Ügyfélfogadás: 
munkanapokon 8-12 óráig és 
szerdán 14–17 óráig
Telefon: +36-77/460-010; 
Mobil: +36-70/387-0512 
E-mail: mkmelykut@gmail.com
Honlap: www.mmemelykut.hu 
www.facebook.com/mmemelykut

Megszűnik az egyéni vállalkozói igazolvány
Megszűnik 2020. január 1-jével az egyéni vállalkozói igazolvány, valamint már nem lesz lehetőség új kérelem 

benyújtására sem. A korábban kiállított és érvénytelenné vált igazolványokat az érintettek legkésőbb 2020. már-
cius 1-jéig kötelesek leadni a székhelyük szerinti járási (kerületi) hivatalban (postai úton vagy személyesen).

A jogszabályi határidő betartása érdekében kérjük, hogy mihamarabb, de legkésőbb 2020. február 29-ig szíveskedjenek leadni ok-
mányaikat a helyi kormányablakban. Amennyiben ez nem történik meg, az egyéni vállalkozó székhelye szerint illetékes járási (fővárosi 
kerületi) hivatalnak határozattal kell visszavonnia az igazolványokat.

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
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A Kölcsey Ferenc utca 12. szám alatti épületbe köl-
tözött át korábbi helyéről a Jánoshalmi Járási Hivatal 
2019 októberében, egyrészt a gazdaságos működtetés 
érdekében, másrészt az állami és önkormányzati felada-
tok egyértelmű elhatárolása céljából. 

2020. január 28-án délután a Bács-Kiskun Megyei Kormány-
hivatal bemutatkozó értekezletet tartott a jánoshalmi járás tele-
püléseinek. A rendezvényen részt vettek az érintett járás polgár-
mesterei, önkormányzati képviselői, intézményvezetői és a civil 
szervezetek vezetői. 

Az eseményen résztvevőknek a közeljövőben megvalósuló já-
noshalmi járást érintő pályázatokról Bányai Gábor országgyűlési 
képviselő adott tájékoztatást, majd Bodroginé dr. Mikó Zsuzsanna 
járási hivatalvezető a 2013. január 1-jén munkáját megkezdő hi-
vatal által ellátott feladatokról beszélt. Továbbá elmondta, hogy az 
új épületben egyelőre a Foglalkoztatási Osztály, illetve a Hatósági, 
Gyámügyi és Igazságügyi Osztály kollégái fogadják az ügyfeleket. 

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

Bodroginé dr. Mikó Zsuzsanna köszönetet mondott az önkor-
mányzatoknak és az intézményeknek a jó együttműködésért, a 
Szüreti Expo közös megszervezéséért, a közfoglalkoztatásban és a 
kormányablak busz ügyfélfogadásában nyújtott segítségért. 

Külön köszönetet mondott a Miniszterelnökségnek a rendelke-
zésre bocsátott 290 millió forintos támogatásért, Bányai Gábor 
képviselőnek az épület megépüléséért, továbbá a Jánoshalmi 
Önkormányzatnak, amely az épülethez szükséges 2267 négyzet-
méteres telket a Magyar Állam tulajdonába adta.

 (Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)

Magyarország Kormányának felhívása kis- és 
középvállalkozások számára a munkahelyteremtés 

célzott megvalósítása érdekében.
A feszes munkaerőpiac egyfajta alkalmazkodási kényszert 

jelent a vállalkozások számára. A munkaerőhiány kezelésének 
egyik lehetséges módja a tevékenységük bővítése a mun-
kaerő-tartalékkal rendelkező térségekben. A beavatkozás az 
ország azon négy régiójában érhető el, ahol a foglalkoztatási 
ráta az országos átlag alatti szinten volt 2017-ben: Észak-
Alföld, Észak-Magyarország, Dél-Dunántúl, Dél-Alföld. 

A felhívásra az a KKV nyújthat be támogatási kérelmet, 
amely vállalja, hogy az adott régiók valamelyikében működő 
vagy újonnan létrehozott telephelyen legalább 3 fővel bővíti 
a foglalkoztatottak számát úgy, hogy annak az előző tizenkét 
hónap átlagos statisztikai állományi létszámához képest az 
érintett létesítményben és a vállalkozás által foglalkoztatottak 
számának nettó növekedését is kell eredményeznie, továbbá 
aki vállalja a kormányhivatallal való együttműködést a tobor-
zás során. 

Az egy főre jutó támogatás maximális mértéke a becsült 
2 teljes éves bérköltség 70%-a kisvállalkozás esetén, 60%-a 
középvállalkozás esetén. Becsült bérköltségként legfeljebb a 
garantált bérminimum másfélszeres összegéhez tartozó teljes 
bérköltség vehető figyelembe. Minimum 3 fő, maximum 15 fő 
foglalkoztatásához igényelhető támogatás. 

Felhívjuk a tisztelt támogatást igénylők figyelmét, hogy a 
Felhívás, az ÁÚF, a támogatási kérelem adatlap, továbbá ezek 
dokumentumai esetén az irányító hatóság, illetve az Innováci-
ós és Technológiai Minisztérium a változtatás jogát fenntartja, 
ezért kérjük, hogy kövessék figyelemmel a www.szechenyi2020.
hu honlapon megjelenő közleményeket, a pályázattal kapcsolatos 
dokumentumok https://www.palyazat.gov.hu/ linken elérhető el.

Programra a munkáltatók 2020. január 27-én 12 
órátólpályázatukat elektronikusan tudják benyújtani az 
Elektronikus Pályázó Tájékoztató és Kommunikációs rend-
szerben (EPTK), mely előzetes regisztrációhoz kötött. Az EPTK az 
alábbi linken érhető el:

https://eptk.fair.gov.hu/?p=xL0OMBzTKAHneraNHYgWqr8YaD
fFGRnNFzcI87ItQha_C-

Amennyiben kérdés merülne fel, a következő elérhetőségeken 
kaphatnak segítséget:

Telefonon a 06-1/896-6666 számon a „GINOP” menü-
pont alatt hétfőtől csütörtökig 9 - 12 óraközött, e-mail-ben a 
gazdaságfejlesztes@pm.gov.hu címen.

Bemutatkozó értekezletet tartott 
a Járási Hivatal Jánoshalmán

Megjelent a „Foglalkoztatás-bővítés 
ösztönzése” elnevezésű program

(GINOP-5.3.12-19)

A 2019-es év a jánoshalmi kormányablakban

A jánoshalmi Kormányablakban a 2019-es év folyamán 
összesen 26.193ügyfél jelent meg, akik 31.615 ügyet intéztek 
el. Az egész éves statisztika alapján a legnagyobb forgalom a 
tavaszi és nyári hónapokban mutatkozott, a legtöbben július 
hónapban (2513 fő), május hónapban (2510 fő), valamint április 
hónapban(2452 fő) jelentek meg ügyintézésre.

A leggyakoribb ügytípusok a klasszikus okmányirodai felada-
tok közül továbbra is a személyigazolvány, lakcím igazolvány, 
vezetői engedély és gépjárművekkel kapcsolatos ügyek intézése. 
Az integrált ügyfélszolgálatban az egészségbiztosítás, nyugdíj és 
családtámogatás ügyekben jelentkeztek. Elmondható, hogy az 
integrált ügyfélszolgálati területen a fent említett ügytípusok-
ban a második félévben jelentős emelkedés volt tapasztalható. 
A legmagasabb júliusi ügyfélforgalom az EU és TAJ kártyának 
kiadásának is köszönhető, mivel ebben a hónapban indult el 
azonnali ügyintézés keretében a gyártásuk. A 2019-es évben 
a legkevesebb ügyfél december hónapban 1563 fő volt. Nagy-
mértékű csökkenés a megváltozott munkaképességű ügyekben 
jelentkezett. Többen érkeznek ügyintézésre délelőtti órákban, így 
ezekben az időszakokban hosszabb a várakozási idő.

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

Istentisztelet
Meghívó

Sok szeretettel meghívunk mindenkit
2020. március 07-én 14:00 órakor tartandó

Istentiszteleti alkalomra a Művelődési Házba,
ahol Sárközi Attila mélykúti és Suki Nándor 

szolnoki hitközösség vezetők fogják Isten Igéjét hirdetni a 
Biblia alapján.
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2019. december 21-én a Művelődési Házban került megrendezésre 
a „Mindenki Karácsonya”.

A résztvevőket a mélykúti óvodás gyerekek, a bácskossuthfalvai fel-
lépők, a Vadvirág tánccsoport, a Szent Tamás Katolikus Általános Iskola 
növendékei, Béleczki Richárd, valamint Zöldi Nikolett és Fodor Tamás 
musical-színészek szórakoztatták.

Az ünnepi műsor után egy fi nom babgulyást ehettünk, melyet 
Béleczki Krisztián és felesége Kati főzött. Weisz István által felajánlott 
kalácsot fogyaszthatta mindenki, Vörös István forralt borával leöblítve.

Köszönjük az önkormányzat, valamint minden magánszemély, 
vállalkozó, cég felajánlását, munkáját, amivel hozzájárultak a sike-
res, meghitt rendezvény megvalósításához!

2019. december 22-én került megrendezésre a IV. Karácsonyi 
Fenyőfa Kupa.

Köszönet a csapatoknak a nevezésért és a sportszerű mérkő-
zésekért.

A tornán 10 csapat vett részt. A küzdelmek 2 csoportban zaj-
lottak. A csoport első három helyezettje jutott tovább, a kieséses 
szakaszba. A három mérkőzés továbbjutói körmérkőzéssel döntöt-
ték el a végső sorrendet.

A torna végeredménye:
1. Bad-Boys
2. P.L.F.
3. Ruform
A torna gólkirálya: Velez Donát (P.L.F.) és Merkler Tamás (Ruform) 

8-8 góllal. 
A torna legjobb kapusa: Farkas Ákos (Bad-Boys)
A torna legjobb játékosa: László Noel (Bad-Boys)
Reméljük mindenki jól szórakozott, jól érezte magát. Legköze-

lebb is várunk minden megjelent csapatot és természetesen új 
csapatokat is. 

1989. óta, minden évben megrendezésre kerülő „Budai Kupára” idén, 
január 4-én került sor.

A 32. alkalommal megrendezett találkozón részt vevők: Baja, Gara, 
Jánoshalma, Kisszállás, Paptamási, Mélykút öregfi úk csapatai. A 
csapatok reggel 9 órától érkeztek. Egy fi nom reggeli, és célzóvíz elfo-
gyasztása után elkezdődtek a sportszerű, jó hangulatú küzdelmek.

A csoportkört követően a helyosztók és azok eredményei így alakul-
tak:

5. – 6. hely Jánoshalma – Kisszállás 8:1
3. – 4. hely Baja – Gara 6:4
1. – 2. hely Mélykút – Paptamási 8:4
Így - a tavalyi évhez hasonlóan - Mélykút Öregfi úk csapata hódította 

el a kupát.
A díjak átadásakor dr. Sztantics Péter kiemelte, hogy minden idők 

legsportszerűbb tornája volt az idei kupa.
Különdíjban részesültek:
Gólkirály: Döbrentei Attila (Paptamási)
Legjobb kapus: Csernók Csaba  (Jánoshalma)
Legjobb játékos: Velez Attila (Mélykút)
Budai család díjait Purger Norbert, Rebenszki László és Vinek László 

kapták.
Különdíjban részesült továbbá Pető Ferenc (Baja), mint a legkeve-

sebbet játszó játékos. Életmű díjban részesült Torma Kálmán, 
aki a mai napig hetente több alkalommal bejár a sportcsarnokba 

focizni, továbbá aktívan részt vesz a teremtornákon. Az est legfel-
emelőbb és megható élménye volt a különdíj átadása. Mindenki 
állva tapsolta hosszú perceken keresztül, a remek sportembert. 
Ezúton is kívánunk jó egészséget, hogy még sok évig tagja le-
hessen csapatunknak. Nekünk csapattársaknak és minden spor-
tolónak azt kívánjuk, hogy ennyi évesen hasonló teljesítményre 
legyünk képesek!

Az eredményhirdetés után a felülmúlhatatlan Vörös István kemen-
cés sült malacát fogyasztották el a csapatok. Az éjszakába nyúló 
vacsora nagyon jó hangulatban telt. Torok nem maradt szárazon.

Köszönjük a szurkolók biztatását, továbbá mindazoknak a támoga-
tását, akik munkájukkal, felajánlásukkal hozzájárultak a rendezvény 
színvonalának emeléséhez!
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