JELENTKEZÕKET VÁRNAK!

Most szép lenni katonának…

ÚJ LEHETÕSÉGEKET KÍNÁL A KÖZÉTKEZTETÉS

Útnak indítjuk diétás részlegünket…

A Magyarország Kormánya által indított gazdaságvédelmi akcióterv munkahelyteremtési intézkedéséhez csatlakozva a Magyar Honvédség (MH)
egy új szolgálati formát, a speciális önkéntes tartalékos katonai szolgálatot (továbbiakban: SÖTT) vezetett be – tájékoztatták nemrég levélben
jegyzõnket, Dr. Kovács Mirellát. A SÖTT-re jelentkezõk elsõ alkalommal
2020. júliusában kezdhették meg szolgálatukat.
Az összefoglaló arra is kitér: az MH ezzel a szolgálati formával a koronavírus-járvány során munkahelyüket elveszítõ, elhelyezkedni szándékozó, 18. életévüket betöltött, erkölcsi bizonyítvánnyal rendelkezõ
magyar állampolgároknak kíván segíteni.

A Tomori konyha a 2020-as évben nagy változásokon ment át, megújult
az épület, a szellemiség. Ez a változás nem áll meg, mert egyre nagyobb
igény van a különleges táplálkozási igényû diéták biztosítására. Ezt
ma már (gyermekek esetében) jogszabály írja elõ, ezért az étkeztetõ cégek kötelesek kiszolgálni a szakorvos által igazolt betegségben szenvedõ
fiatalokat és idõseket. Ennek ismeretében alakítottuk ki a diétás részlegeinket, ahol gluténmentes, tej-, tojás-, olajosmag-mentes ételeket készítünk gyermekek és igény esetén felnõttek részére. A speciális menüket
dietetikus szakember állítja össze a közétkeztetési rendelet figyelembe
vételével, összehangolva azt a „normál” étrendünkkel.
Idén az MH állományában e speciális szolgálati forma vállalására elsõ Itt már nem csak az a mottónk, hogy „mi a saját gyerekeinknek fõzünk”,
alkalommal 2021. februárjában történik a bevonulás, amely során a je- hanem az is, hogy „inkább 15-ször irigyeljék a diétázó gyermeket, mint
lentkezõk hat hónapon keresztül képezhetik magukat, honvédelmi isme- egyszer sajnálják.”
retekre tehetnek szert és emellett anyagi támogatásban részesülnek. A
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jelentkezés feltétele a büntetlen elõélet és egy egyszerûsített egészségügyi és pszichológiai vizsgálaton való megfelelõség. A felvételt nyert ka- Konyhánk kizárólag a 37/2014. (IV. 30.) „EMMI rendelet a közétkeztetonák három ciklusban végzik hat hónapos kiképzésüket, amely alapki- tésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi elõírásokról” alapján biztosít
képzésbõl, általános lövész kiképzésbõl és szakkiképzésbõl áll. Ez idõ diétás étkeztetést az abban meghatározott, az alábbi szakorvosok által kialatt bruttó 161.000 Ft-os illetményt, utazási költségtérítést, ruházati el- állított igazolásokon szereplõ szakorvosi javaslatnak megfelelõen:
látást és étkezést kapnak. A foglalkozások heti 40 órás elfoglaltságot je- „15.§ (1) * A fekvõbeteg-ellátást nyújtó intézményben, személyes gonlentenek. A honvédség mindenki számára életre szóló karrier-lehetõséget doskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátást, gyermekvédelmi szakelláés kiszámítható életpályát biztosít, hiszen a klasszikus katonai feladatok tást, illetve szociális szakosított ellátást nyújtó intézményben, valamint
mellett szinte valamennyi civil szakma képviselõit tudja foglalkoztatni. a nevelési-oktatási intézményben minden, szakorvos által igazolt diétás
étkezést igénylõ személy számára az állapotának megfelelõ diétás étA témában további felvilágosítást az alábbi elérhetõségeken adnak:
rendet kell biztosítani a (2)-(5) bekezdésben, valamint a 16.§ (5) és a (6)
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bekezdésében foglaltak betartásával.
Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság
22. * szakorvos:
7. Katonai Igazgatási és Érdekvédelmi Iroda
a) endokrinológia és anyagcsere-betegségek ráépített szakképesítéssel
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rendelkezõ szakorvos, b) gasztroenterológia alap szakképesítéssel renE-mail: baranya.toborzo@mil.hu Telefon: (06) 72/513-900
delkezõ szakorvos, c) diabetológiai szakorvosi licenccel rendelkezõ szakorA Városházán (Széchenyi tér 1.) mûködõ Tourinform irodában átvehetõ vos, d) allergológia és klinikai immunológia ráépített szakképesítéssel
regisztrációs adatlapok a Baranya Megyei Kormányhivatal
rendelkezõ szakorvos;
Mohácsi Járási Hivatalban is leadhatók (Széchenyi tér 3.),
Kérjük, a fentiek értelmében háziorvos által kiállított igazolást, illetve
e-mail: mohacs.jaras@baranya.gov.hu
laborvizsgálati eredményeket ne küldjenek konyhánkra, ill. az étkeztetést biztosító intézményekbe, mivel ezek értelmezése szakorvosi feladat.
Az emelt családi pótlékra és további kedvezményekre (pl. utazás, étkezés) jogosító szakorvosi igazolás nem megfelelõ a személyre szabott étNyilván lapunk Olvasói is értesültek arról a természeti katasztrófáról, rend összeállításához, mert a dokumentumon csak a kedvezményre jogosító diéta kerül megnevezésre. Kizárólag a gyermek minden diétáját,
amely pár hete sújtotta a szomszédos Horvátországot. Mint ismert, nagy
ételérzékenységét és allergiáját tartalmazó részletes szakorvosi igazolást
erejû földrengés pusztított Petrinja községben és annak közelében, több
tudjuk elfogadni. A szakorvosi igazolás megfelelõségét minden esetben
hullámban, a lökéseket hazánkban és itt, Mohácson is érzékelni lehetett.
dietetikus ellenõrzi.
Szinte napokon belül széleskörû nemzetközi összefogás bontakozott ki
Amennyiben a gyermek diétájában/állapotában változás következik be,
a károk enyhítésére, a tönkrement, lerombolt javak újjáépítésére.
akkor azt a szülõ újabb szakorvosi igazolás benyújtásával köteles jelezni.
Az Országos Horvát Önkormányzat napokban kelt levelében arra kérte Más – a rendeletben nem meghatározott – szakorvos által kiállított igaönkormányzatunkat és Pávkovics Gábor polgármestert: a sérültek miha- zolást nem áll módunkban elfogadni.
marabbi felépülése és a földrengéssorozat okozta károk felszámolása, a Köszönjük az együttmûködést!
mielõbbi újjáépítés érdekében ha tehetik, nyújtsanak támogatást, segíta Közétkeztetési Ellátó Szervezet dolgozói
séget a szomszédos államnak. A tájékoztatóból kiderül továbbá: az Országos Horvát Önkormányzaton keresztül megnyitottak egy, a károk enyhítésére létrehozott bankszámlát, amelyre bárki befizetheti adományát.

Segítsünk együtt Horvátországnak!

Önkormányzatunk – karöltve a Mohácsi Horvát Önkormányzattal és a
Mohácsi Sokacok Olvasókörével – tisztelettel arra kéri Önöket és a helyi
vállalkozásokat: amennyiben tehetik, nyújtsanak anyagi segítséget a
bajbajutottaknak, ezzel is kifejezve együttérzésünket, szolidaritásunkat.
Adományunkat ide utalhatjuk el:
Számlatulajdonos: Országos Horvát Önkormányzat
Számlavezetõ neve: K & H Bank ZRt.
Számlavezetõ címe: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.
Számlaszám: 10402427 – 00032952 – 00000009
IBAN: HU40 1040 2427 0003 2952 0000 0009
SWIFT: OKHBHUHB Megjegyzés: horvátországi földrengés

„ÉLÕ NÉPHAGYOMÁNYUNK”

címmel hirdet rajzpályázatot
a Busóudvar és Mohács Város Önkormányzata.
Az immár hagyományosnak mondható pályázatra óvodások és általános
iskolások adhatják le munkáikat a Busóudvar recepcióján január 22-éig.
A Busójárás témakörében benyújtandó alkotásokat szabadon választott
technikával, A/4-es vagy A/3-as méretben várjuk.
Busó Bendegúz már javában készíti a rajzát, tartsatok vele Ti is!
Sok sikert és jó alkotást kívánunk!
Busóudvar – 7700 Mohács, Eötvös utca 17-19.
Telefon: (06) 20-222-9339

Önkormányzati Hírek Mohács Város Önkormányzatának
(7700 Mohács, Széchenyi tér 1. Tel.: 505-500, Fax: 505-505) ingyenes, mellékletként megjelenõ hetilapja. A szerkesztésért felelõs: Ádám Miklós sajtóreferens

Készíti a MAYER NYOMDA.
7700 Mohács, Árok utca 17.
Telefon: (69) 311-047 E-mail: info@informayer.hu

