FELHÍVÁS
a BURSA HUNGARICA 2019.
ösztöndíjpályázatra
Önkormányzatunk csatlakozott a BURSA HUNGARICA 2019. évi Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz és meghirdeti az állandó mohácsi lakhellyel rendelkezõ, felsõfokú tanulmányokat
nappali tagozaton folytató hallgatók részére. A
pályázati feltételekrõl és az eljárásrendrõl részletes tájékoztatás
a www.emet.gov.hu (BURSA HUNGARICA)
oldalon található.
A jelentkezés módja:
– új pályázónak a regisztrációt követõen,
– korábban már pályázóknak a meglévõ jelszavukkal az alábbi helyen lehetséges:
https://bursa.emet.hu/play/playbelep.aspx
Kötelezõ mellékletek:
„A” kategória
(már hallgató, egy évre kaphat támogatást):
1) eredeti hallgatói jogviszony igazolása,
2) a család egy fõre esõ jövedelemének hivatalos
igazolása, 3) állandó mohácsi lakhelyet igazoló
dokumentum
„B” kategória
(2018-2019-es tanévben fog érettségizni, felsõfokú tanulmányait 2019 szeptemberében kezdi
meg, 3 évre kaphat támogatást):
1) iskolalátogatási igazolás, 2) a család egy fõre
jutó jövedelemének hivatalos igazolása, 3) állandó mohácsi lakhelyet igazoló dokumentum
Az internetes felületen kitöltött pályázati ûrlapot kinyomtatva, aláírva, a kötelezõ mellékletekkel kiegészítve legkésõbb november 6-án
(kedden) 16.00 óráig a Mohácsi Polgármesteri
Hivatal Tourinform irodájában kell leadni (Széchenyi tér 1. – telefon: 505-515).

Õszi szünet: meleg étkezés
az arra rászorulóknak
Felhívjuk azon szülõk figyelmét, akik rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülõ, hátrányos vagy halmozottan hátrányos
helyzetû gyermeket nevelnek, hogy az õszi
szünidõ ideje alatt a települési önkormányzat
számára a déli, meleg fõétkezést az alábbi napokon biztosítja: október 29., 30. és 31.
Tájékoztatjuk, hogy bölcsõdei vagy óvodai
jogviszonnyal rendelkezõ gyermek az ingyenes
étkeztetést kizárólag bölcsõdébe vagy óvodába
járva veheti igénybe!
Igény esetén, kérjük, keresse fel a Mohácsi
Polgármesteri Hivatal Népjóléti Osztályát
(18-as iroda) a nyilatkozat kitöltése céljából!
A nyomtatványok benyújtási határideje:
október 24. (szerda), 12.00 óra
Ügyfélfogadás – hétfõ: 8.00-12.00, 13.00-16.00
kedd: 8.00-12.00, 13.00-17.00 szerda: 8.00-12.00

Horvát színházi elõadás
A Vis-i Amatõr Horvát Színház vendégszerepel
november 10-én (szombaton) 19.00 órától a
moziban. A belépés ingyenes, várja Önöket a
Mohácsi Horvát Önkormányzat!

Tájékoztató a temetõ rendjérõl
A törvényi elõírásnak megfelelõen elvégeztük a római katolikus temetõ bekerítését a Bégrét
utcai részen (a Zaki Centrum felõl). Az Önök értékeinek védelme érdekében az itt található
nagykaput – amely a tehergépkocsik behajtására lett kialakítva – zárva tartjuk.
A csap és a kutak környékén öntözõkannákat helyezünk el, melyeket mindenki igénybe vehet.
A kannákat biztonsági zárral láttuk el, ami a bevásárlókocsikhoz hasonlóan 100 forintos és 1
eurós érmével mûködik. A használatban lévõ „flakonokat” eltakarítjuk. Vizet itt kizárólag temetõi felhasználásra lehet igénybe venni. A ravatalozó épületénél hétköznap 7.00-16.00 óráig mindenki számára PI-víz fogyasztására van lehetõség, valamint a WC-t is nyitva tartjuk.
A ravatalozó mögötti részen az urnakripta-parcellát zöldkerítéssel különítjük el.
A temetõ arculati tervének figyelembe vételével kialakítottunk elõre megváltható sírhelyeket,
urnasírboltokat, továbbá kriptákat.
A temetõ nyitva tartása Mindenszentek és Halottak napja idején: október 26-ától november 4éig naponta 7.00-21.00 óráig. November 5-étõl téli nyitva tartás veszi kezdetét, a látogatók naponta 7.00-18.00 óráig kereshetik fel a nyughelyeket.
Felhívjuk a hozzátartozók figyelmét, hogy a lejárt sírhelyek újraváltása ügyében keressék
fel irodánkat ügyfélfogadási napokon, mert a lejárat után – a fennálló rendelkezések értelmében – az újra meg nem váltott temetkezési helyeket kiüríthetjük és megszüntethetjük.
Ezzel kapcsolatos kérdésüket feltehetik e-mailben is ezen a címen: mohacsitemeto@gmail.com,
valamint lehetõséget biztosítunk ügyintézésre a ravatalozónál megtalálható ügyfélszolgálati irodánk rendkívüli nyitva tartása idején, november 1-4-éig naponta 9.00-16.00 óráig.
Célom, hogy a köztemetõ minden látogató számára nyugalmat biztosító sírkertté váljon.
Walter József
temetõüzemeltetõ

„Ahány ember, annyiféle csodálatos világ…” – énekelték a
Meixner Ildikó Egységes Gyógypedagógiai Módszertani
Intézmény Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és
Kollégium diákjai a legutóbbi testületi ülésen. Nem tudni,
hogy akinek daloltak, életében hányszor hallotta a csengõszót, most viszont, zenei kíséretként, apró harangok hangjában gyönyörködhetett az õt köszöntõ gyerekek jóvoltából.
Jeles alkalomból szólt a dal és a vers: idén hatvan éve, hogy
diplomát szerzett a Mohácson évtizedekig tanító Mihály
Béláné Hantos Piroska. A szépkorú hölgy életútját egyik
alpolgármesterünk, Kovácsné Bodor Erika ismertette a
díszteremben összegyûlt hallgatósággal, a fellépõket Balogh
Valéria és Friedrich-Mészáros Erika készítette fel. A jubiláló pedagógushölgy gyémánt diplomáját Szekó József adta
át az önkormányzat ajándékával.
Az ünnepelt Olaszon született egy pedagógusdinasztia 4.
generációja képviselõjeként. 1957-ben a Teleki Blanka Tanítóképzõben kitûnõ eredménnyel érettségizett, majd a Nagynyárádi Általános Iskolában végzett gyakorló év után 1958ban szerezte meg tanítói oklevelét. Elsõ munkahelye a Külvárosi Általános Iskola zene-tagozata volt, ahol gyermeke
megszületéséig dolgozott. Ezt követõen, 1959-1962 közt a
Szeremlei Iskola lett a munkahelye. 1962-ben nevezték ki
Mohácsra, a Gyógypedagógiai Intézetbe. A tanítás mellett
1963 és 1968 között elvégezte a Budapesti Bárczi Gusztáv
Gyógypedagógiai Fõiskolát, ahol gyógypedagógusi végzettséget szerzett. Több éven keresztül elõbb az iskolai, majd a
megyei alsó tagozatos munkaközösséget vezette. Állandó
feladata volt a felmérések és az önképzés szakirodalmának
összeállítása. Hosszú éveken keresztül mentor tanárként
segítette a végzõs gyógypedagógus hallgatók szakmai gyakorlatát. Pályája során rendszeresen szakmai továbbképzéseken

bõvítette tudását. Több alkalommal
tantárgykísérleti programok kidolgozójaként, kipróbálójaként is nevet
szerzett magának. 1975-78 közt az
Országos Pedagógiai Intézet Gyógypedagógiai Csoport Tantervbíráló bizottságának tagjaként a matematika
tantárgy bírálatában vett részt. Pedagógus munkája mellett hosszú
éveken keresztül oszlopos tagnak
számított a Bartók Béla Vegyeskarban. Munkáját 1993-ban, nyugdíjba
vonulásakor fejezte be. Kitüntetései: 1975: Miniszteri dicséret, 1987:
Kiváló Munkáért Kitüntetés

Sváb disznótorosra és kolbásztöltõ versenyre
várja Önöket a Mohácsi Német Önkormányzat november 3-án (szombat)
14.00 órától a Német Házba (Kossuth u. 51.). A délutáni programokat vacsora
és zenés-táncos mulatság zárja. Közremûködik a Millich Kapelle és a Mohácsi
Német Ház harmonikaiskolájának növendékei. A kolbásztöltõ versenyre 2-5 fõs csapatok jelentkezését várjuk, nevezési díj csapatonként 5.000 Ft. A díj befizetése ellenében a szervezõk 5 kilogramm, betöltendõ húsról gondoskodnak, továbbá a csapattagok részt vehetnek a vacsorán. A
töltõcsapatok értékes díjakat nyerhetnek! Jelentkezni kizárólag elõzetesen lehet a (06) 30-39357-18-as telefonszámon október 31-éig. A csak vacsorát igénylõknek 2.500 Ft-ot kell fizetniük.
Menü: többféle kolbász- és hurkakülönlegességek, hagyományos töltött káposzta.

