
Kedves Mélykútiak!
Mikor ezt a cikket írom, javában tombol a

kánikula, július közepe van. Közeledik egyik
legnagyobb ünnepünk, augusztus 20-a, Szent
István ünnepe, amely esemény után már – azt
mondja az ember – lassan vége van a nyárnak.
Az iskolakezdés ott lebeg a gyermekek feje fe-
lett, akik még utolsó energiájukkal megpróbál-
ják kihasználni augusztus megmaradt harmadát. 

Na de ne szaladjuk ennyire elõre. Mint
említettem, államalapításunk ünnepére ké-
szülünk. Milyen csodás a magyar nyelv, állam-
alapítás; a szóban benne van az alap szó,
mely nélkül nincs építkezés, vagy ha van, nem
idõtálló. Alap, amely biztosan tart, megtart,
tartja a jövõt, a feltörekvõt, a falat, a várat,
mely védelmez és erõt sugároz. Mint ahogy
alapot ad az embernél a család, a múlt és az
õsök tisztelete, melyre folytonosan építgetheti
önmagát és a jövõt gyermekeiben.

Fontos, hogy együtt legyünk és ünnepel-
jünk, és ezzel kövessük Szent István útmutatá-
sát, aki fiának írt intelmeiben így fogalmaz: „A
fiak kövessék az elõdöket. Mert az atyák azért
atyák, hogy fiaikat gyámolítsák, a fiak pedig
azért fiak, hogy szüleiknek szót fogadjanak.”

Szent László királyunk 1092-ben illesztette
az ünnepek sorába az államalapító Szent Ist-
ván király napját, és ezzel a legrégibb, legna-
gyobb múltú állami, nemzeti ünnepünk ha-
gyományát teremtette meg. Szent László a
törvényeiben azonban nemcsak az ünnepen
való részvétel kötelezettségét írta elõ, de ren-
delkezett arról is, hogy ha valamely falu népe
a nagyobb alkalmakkor – így Szent István ki-
rály napján – a távolság leküzdhetetlensége
miatt nem mehet templomba, „egy közülük
mégis menjen el mindnyájuk képében, kezé-
ben bottal, és vigyen az oltárra gyertyát meg
három kenyeret”.

Szent István tisztelete is így válhatott – az
atyák gyámolító szándéka szerint, a fiak enge-
delmessége okán – a Kárpát-medence legtávo-
labbi zugaiban is a legnagyobb alázattal ápolt,
összetartozásunkra, sorsközösségünkre emlé-
keztetõ és figyelmeztetõ ünnepi eseménnyé: a
nemzeti önazonosságunk alapjává. 

Minden ünnep méltósága, emelkedettsége
és végsõ soron értelme, célja attól függ, hogy
mit gondolunk az ünnepeltrõl. 

De vajon mit gondolhatunk mi, késõi 21.
századi magyarok államalapító királyunkról?
Mit gondolunk több mint ezer esztendõ távla-
tából a pogány Vajkról és az elsõ keresztény
vértanú nevét felvevõ Istvánról? Arról az ifjúról,
aki – mai szemmel mérve – éppen csak kama-
szodott, amikor atyjától, Gézától egy egész or-
szág terhét kapta örökül, és alig 15-16 éves,
amikor legyõzte és felnégyeltette legnagyobb
ellenfelét, Koppányt, hogy érett férfi korára a
keresztény világ elõtt korábban csak rettegve
emlegetett ismeretlen nép, a magyarok immár
ismert és elismert uralkodója legyen? 

Az Európai Unióval folytatott hónapok óta
tartó vita és küzdelem után – amely során
számtalan esetben megkérdõjelezték hazánk,
a magyarság európaiságát – úgy éreztem, az
idei ünnepen idõszerû Szent Istvánról, mint
európai uralkodóról is megemlékeznünk. 

Fontos megemlíteni, hogy Szent István nem
belecsöppent a békés Európába, hanem segített
megteremteni azt! A letelepedett és államát
megszervezõ magyarságot nem egy kész Európa
várta és fogadta be kegyesen – egyfajta középko-
ri Európai Unió –, hanem többek között általunk
vált azzá, ami évszázadokig lett: Respublica
Christiana, azaz: a Krisztus-hitben egyesülõ Nyu-
gat. Európa a középkorban úgy alkotott egysé-
get, hogy az egyes régiók, népek sajátosságai, kü-
lönleges jogszokásai, a számtalan kisebb auto-
nóm közösség „szabadságai” megmaradtak, s az
európai közösségbe integrálódva megtalálták a
maguk helyét. Az egység alapja és biztosítéka
nem az egyetlen, mindenre rátelepedõ politikai
hatalom volt, hanem egy szellemi, erkölcsi té-
nyezõ: a kereszténység, a keresztény hit, a ke-
resztény latin kultúra, s a mindezt hordozó és
képviselõ intézmény, az egyház. Ezt mindenütt
mindenki elfogadta, magáénak tekintette. A ke-
reszténység és Európa fogalma egymást fedte.

Szent István alakjában egy olyan uralkodót
tisztelhetünk, akinek gondolatai és cselekedetei,
tettei összhangban voltak egymással. Összhang-
ban volt mindazzal, amit Imre hercegnek szánt
Intelmeiben követendõ példaként állított.
Olyan uralkodó volt, aki számára a hit és a ke-
reszténységébõl fakadó erkölcsi parancsok a
politikai és a katonai tevékenysége közepette
útmutatóul szolgáltak.          (Folytatás a 2. oldalon)

RRéésszzlleetteess  pprrooggrraamm  aazz  uuttoollssóó  oollddaalloonn

XII. „BOGRÁCSKIRÁLY” 
FÕZÕVERSENY
A Nagycsaládosok Mélykúti Egyesülete idén
ismét megrendezi fõzõversenyét augusztus
25-én, 9.00 órakor a Lovaspályán. 
Nevezni lehet az alábbi telefonszámokon: 
Gelete Mátyásné: 06/30 617 8179
Kakas Éva: 06/30 929 2368
Nevezési díj nincs!

MMiinnddeennkkiitt  sszzeerreetteetttteell  vváárr  
aa  NNaaggyyccssaallááddoossookk  MMééllyykkúúttii  EEggyyeessüülleettee
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Az Anna Tánccsoport petõfiszállási fellépése
A Mozgáskorlátozottak Mélykúti Egyesületének Anna Tánccsoportja meghívást kapott a

Petõfiszállás-Szentkúton megrendezett 60 év feletti amatõr elõadók KI-MIT-TUD-jára. Különfé-
le kategóriákban léptek fel a közremûködõk. A tánc kategóriában 7 csoport indult. Táncosaink
a zsûri szakmai bírálata alapján a 2. helyezést érte el. Gratulálunk a sikeres részvételért.

Folytatás a címoldalról
Akárhogy is tekintünk a múltunkra és ben-

ne emlékezésre méltó és kevésbé méltó nagy-
jainkra, Szent István alakja és tette mindegyik
közül kiemelkedik. Hiszen – mondhatjuk – az
államalapítás történelmünk legsikeresebb ese-
ménye, és Szent István a legnagyobb hatású
személyisége a mögöttünk hagyott ezer esz-
tendõnek. E nélkül, nélküle minden kétséget
kizáróan ma már csupán porfelhõ lennénk,
amit egy hajdan volt nagy nemzet vert fel a
történelem országútján. Csakúgy, mint az ava-
rok vagy a kunok és más sztyeppei népek. 

Másként alig képzelhetõ el, hogy az ezernyi
szétfutó akarat ellenében fél-országból és fél-ki-
rályból egész lehetett volna. Alig képzelhetõ el –
Illyés Gyula szavaival – „az elsõ magyar csoda”,
hogy a nyugatot kalandozó, a kidõlt víz módjá-
ra elözönlõ magyarság a visszaütõ veszély pilla-
natában egyszerre összefut, összeáll, merev egy-
séggé válik, a német és a cseh hadak véres fej-
jel kényszerülnek vissza róla. Ahogy ez 1030-
ban, a Szent Imre herceg által gyõzedelmes
gyõri csatában történt. És aligha képzelhetõ el az
ezt követõ második, harmadik és sokadik csoda
is, hogy tudunk csatákat veszteni anélkül, hogy
földet vagy szabadságot vesztettünk volna.

Nem csupán a külsõ kényszerek szeszélyes
játéka tehát az, ami több mint ezer esztendõ-
vel ezelõtt történt. Nem tõlünk, magyaroktól
független véletlen szerencse, hogy a sztyeppei
népek közül egyedül nekünk sikerült megka-
paszkodnunk, egyedül nekünk sikerült ke-

resztény államot építenünk és ezt az államot
ezer esztendõn keresztül megtartanunk. Gon-
doljunk augusztus 20-án erre!

TTiisszztteelltt  MMééllyykkúúttii  ppoollggáárrookk!!
Készülõdünk városunk, településünk ün-

nepére is. Szükségesnek tartom a mostani kis-
sé nehézkes idõben is az összetartozás érzését
erõsíteni. Fontos megmutatni településünk-
nek és ismerõseinknek egyaránt, hogy kik va-
gyunk, mit csinálunk. Ezért tartom fontosnak,
hogy minden évben a civilszervezetek, kéz-
mûvesek, vállalkozók mutassák meg magukat,
portékáikat, értékeiket, eredményeiket a tele-
pülés lakosainak.

A magunk részérõl igyekszünk minden
korosztálynak megalapozni a kulturális és
egyéb mûsorokkal a jó hangulatot, a kedvet,
hogy minél többen üdvözölhessük egymást a
város parkjában és környékén. 

Egy jó hangulatú, sok-sok rég nem látott is-
merõssel való beszélgetés, találkozás egy kicsit
feledtetni tudja a munkával teli hétköznapo-
kat. És higgyék el, hogy kell az, hogy néha ki-
lépjünk a mindennapok mókuskerekébõl, és
rácsodálkozzunk arra, hogy milyen szép a vi-
lág, és hogy mennyi kedves emberismerõsünk
van, akivel jókat lehet beszélgetni.

Kérem Önöket, hogy jöjjenek és ünnepel-
jünk együtt. Fedezzük fel újra városunk sok-
színûségét és értékeit.

Várom Önöket városunk ünnepén.
KKoovvááccss  TTaammááss  ppoollggáárrmmeesstteerr

Kedves Mélykútiak!

GYÓGYSZERTÁMOGATÁS 
Ezúton értesítjük a lakosságot, hogy Mélykút
Város Önkormányzata Képviselõ-testülete
önkormányzati rendeletében határozott a
szociális ellátások helyi szabályairól az alábbi-
ak szerint: 
Gyógyszertámogatás 
• Az önkormányzat felnõttek részére – kére-
lemre – gyógyszertámogatás formájában
évente négyszer (nneeggyyeeddéévveennttee  eeggyysszzeerr) át-
meneti segélyt nyújt 8000 Ft összegben. A ké-
relem egész évben folyamatosan benyújtható.
• A gyógyszertámogatásra az a 6622  éévv  ffeelleettttii
nyugdíjas személy jogosult, akinek a házior-
vos által igazolt rendszeres gyógyszerköltsége,
vagy az orvos által igazolt gyógyászati segéd-
eszköz – kivéve szemüveg és kontaktlencse –
költsége meghaladja az 1 fõre jutó jövedelem
15%-át, feltéve, hogy a családban az egy fõre
jutó jövedelem az öregségi nyugdíj minden-
kori legkisebb összegének két és félszeresét
(jjeelleennlleegg  7711..225500 Ft) nem haladja meg,
egyedülélõ esetén az öregségi nyugdíj min-
denkori legkisebb összegének háromszorosát
(jjeelleennlleegg  8855..550000  FFtt).
• Az önkormányzat a gyermek szülõjének
vagy a gyermeket gondozó más személynek
–  kérelmére  –  évente ggyyeerrmmeekkeennkkéénntt  eeggyy
aallkkaalloommmmaall gyógyszertámogatás formájában
átmeneti segélyt nyújt 55000000  FFtt összegben. A
kérelem egész évben folyamatosan benyújt-
ható.
• Nem állapítható meg a (3) bekezdés szerin-
ti gyógyszertámogatás, ha a család egy fõre ju-
tó jövedelme meghaladja a mindenkori nyug-
díjminimumot. (jjeelleennlleegg  2288..550000  FFtt)
• A gyógyszertámogatás iránti kérelemhez csa-
tolni kell a kérelmezõ és a családban élõk jöve-
delemigazolását, valamint a gyermekorvos iga-
zolását arról, hogy a kérelem benyújtását meg-
elõzõ 30 napon belül kezelte a gyermeket.

A gyógyszertámogatás iránti kérelmekrõl a
polgármester dönt. A kérelmek benyújthatók
ügyfélfogadási idõben a Polgármesteri Hivatal
18. számú irodájában:

Hétfõn 8-12 óráig és 13-15 óráig
Keddenként az ügyfélfogadás szünetel
Szerdán és csütörtökön 8-12 óráig
Pénteken 8-10 óráig
Kérelem benyújtása esetén feltétlenül hoz-

za magával családja jövedelemigazolásait!
LLaajjddii  --  IIllllééss  GGeennoovvéévvaa  ((vveezzeettõõ--ttaannááccssooss))
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AZ AUTÓBUSZ KÖZLEKEDÉSRÕL
2012. július 1-jével megváltozott a buszközle-
kedés a térségben, így településünkön is. Na-
gyon sok bejelentés érkezett a járatszámok
csökkenésérõl és zsúfoltságáról. A járatok válto-
zása leginkább az öregmajori lakosoknak jelent
problémát, mivel kevesebb járattal tudnak el-
jutni Mélykútra, illetve más településekre. Ezért
találkozót kezdeményeztem a Közkekedés
Koordinácis Irodával, amelynek feladata a sze-
mélyszállítás megszervezése, legyen az autó-
busz, illetve vasúti személyszállítás.

Ezen megbeszélésen jelen volt Meller
Timea öregmajori lakos (aki jól ismeri az adott
közlekedési problémákat) és Fuszkó Attila ön-
kormányzati képviselõ. A megbeszélésen
megkérdeztük, mi az oka a járatok ritkításá-
nak, illetve átszervezésének. A következõ vá-
laszt kaptuk: A közlekedés átalakításáról szó-
ló törvény autóbusz közlekedésrõl szóló ré-
szében arról ír, hogy a távolsági buszok nem
állnak meg kisforgalmú megállóhelyeken, te-
hát tényleges gyors járatok lesznek. Helyettük
bevezetésre kerülnek viszont regionális jára-
tok, melyek a kisebb megállók utasforgalmát
bonyolítják, ezzel váltva ki a távolsági buszok
eddigi feladatát.

Konkrét problémákat vetettünk fel a KKI
munkatársainak, mint a munkába járás, házi-
orvoshoz bejutás, jánoshalmi, bácsalmási
szakrendelõbe való átjutás, Öregmajorba a
délutáni esti hazajutás hiányát, a szegedi bu-
szok zsúfoltságát stb.

Felhívták figyelmünket, hogy a változások
miatt elõfordul, hogy Bácsalmás, Jánoshalma,
de több esetben Baja és Szeged irányába is
Öregmajorból mélykúti átszállással lehet eljut-
ni. 5-15 perces Mélykúton történõ várakozás-
sal. Ígéretet kaptunk, hogy a lehetõ leghama-
rabb, augusztus-szeptember hónapban 3
járatpár beállításával csökkentik a lakosok és
legfõképp az öregmajori lakosok közlekedési
problémáit.

Remélem a 3 járatpár beállítása minél ha-
marabb megtörténik és csökkenek a település
közlekedési problémái. Amint a változások
életbe lépnek, tájékoztatjuk a lakosságot az új
járatok menetrendjérõl.

KKoovvááccss  TTaammááss,,  MMééllyykkúútt  vváárrooss  ppoollggáárrmmeesstteerree

A 2013 évi Táncverseny eredményei: 
I. Agócs Hanna -Allaga Dániel
II. Kósa Edina-Doszkocs Bence
III. Tokodi Réka-Ézsiás Gábor

Közönségdíjas: 
Agócs Hanna -Allaga Dániel

2013 Bálkirálya és Bálkirálynõje:
Kósa Edina-Ézsiás Gábor

Táncverseny
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••  FFÕÕZZÕÕVVEERRSSEENNYY  AA  LLOOVVAASSPPÁÁLLYYÁÁNN  Egyesüle-
tünk is benevez az idei Bográcskirály fõzõver-
senybe. Idõpontja: augusztus 25. (vasárnap) 9-
óra (Ebéd: 12-órakor). Tagjaink is igényelhet-
nek ebédet: bográcsos marhapörkölt, körettel,
savanyúság: 1.200 Ft/adag. Jelentkezéseket,
ebédrendeléssel augusztus 22-ig várjuk!
••  SSZZOOBBAAII  KKEERRÉÉKKPPÁÁRRTT  és kerekes járókeretet
kölcsönzünk tagtársaink részére. Igényeiket
ügyfélfogadási idõben várjuk. 
••  AA  MMÓÓRRAAHHAALLMMII  EERRZZSSÉÉBBEETT  GGYYÓÓGGYYFFÜÜRRDDÕÕBBEENN
érvényes egyesületi tagkönyv felmutatása mel-
lett 10 alkalomra szóló kedvezményes bérlet
váltható 8.000 forintért, melyet hat hónap alatt
lehet felhasználni egyéni odautazással. 
••  VVÁÁSSÁÁRRLLÁÁSSII  KKEEDDVVEEZZMMÉÉNNYY!!  A JOZSMÁR BT
baromfi szaküzletében (Mélykút, Pacsirta u.)
2%-os kedvezménnyel vásárolhatnak egyesüle-
ti tagjaink. A kedvezményre jogosító utalványt
a 2013-as tagdíjfizetést követõen adjuk át.
••  CCSSOOPPOORRTTOOSS  HHAAJJDDÚÚSSZZOOBBOOSSZZLLÓÓII  GGYYÓÓGGYY--
ÜÜDDÜÜLLÉÉSS  2013. november 10-17-ig. (8 nap 7
éjszaka, félpanziós ellátással) Költség, tagok
részére: 44.500 Ft + IFA + útiköltség. A cso-
portos gyógyüdülésen kívülállók is részt vehet-
nek. Költség: 49.000 Ft + IFA + útiköltség. A
csoportos gyógyüdülés teljes idõtartalma alatt
(7 éjszaka) jelenlévõk közül – sorsolással – egy
fõ részére a Hõforrás Gyógyszálló visszatéríti
az üdülés alapösszegét. Jelentkezéseket még
augusztus végéig elfogadunk!

EEGGYYEESSÜÜLLEETTII  TTAAGGDDÍÍJJ!!  
A 2013-i évi tagdíjunk változatlanul 1.000.-
Ft. Befizetés elõtt keressék fel egyesületi iro-
dánkat. 
SSZZOOLLGGÁÁLLTTAATTÁÁSSAAIINNKK::  
Ügyintézés • tanácsadás• klubfoglalkozások•
elõadások• kirándulások és kedvezményes
szolgáltatások szervezése• vérnyomásmérés•
gyógytorna• gyógy-üdültetés• szobai kerék-
pár és gyógyászati segédeszközök kölcsönzé-
se, beszerzése• könyvet-házhoz program• in-
gyenes Internetes szolgáltatások.

Az adott feltételek fennállása esetén a kö-
vetkezõ támogatások ügyintézésében tudunk
tagtársaink segítségére lenni: • Fogyatékossági
támogatási kérelem • Parkolókártya igénylése
• Lakás-akadálymentesítési támogatás • Gép-
jármû-szerzési és átalakítási támogatás • Mél-
tányossági nyugdíjemelési kérelmek • Gyógy-
szer és segédeszköz támogatási kérelmek •
Gyógyászati segédeszközök igénylése

Gépjármû-szerzési és átalakítási támogatás
beadási határideje: szeptember 30. A kérel-
mek továbbításában segítséget nyújtunk tag-
társainknak. Bõvebb információ:  
ttp://www.mmemelykut.hu/tamogatasok/gepjar-
mu-szerzesi-es-atalakitasi-tamogatas/

MMOOZZGGÁÁSSKKOORRLLÁÁTTOOZZOOTTTTAAKK
MMÉÉLLYYKKÚÚTTII  EEGGYYEESSÜÜLLEETTEE

EGYESÜLETI HÍREK
AA  MMoozzggáásskkoorrllááttoozzoottttaakk  MMééllyykkúúttii  EEggyyeessüülleettee  aa  kköövveettkkeezzõõ  pprrooggrraammookkrraa  hhíívvjjaa  ttaaggjjaaiitt::

EELLÉÉRRHHEETTÕÕSSÉÉGGEEIINNKK::
6449 Mélykút, Petõfi tér 17.
Ügyfélfogadás: szerdán 14-17 és csütörtökön 9-12 óráig. Telefon: 77/460-010
Mobil: 06-30/983-6384 (Szabó József) E-mail: mmeelnok@t-online.hu
Mobil: 06-70/387-0512 (Rasztik Tibor) E-mail: mmemelykut@t-online.hu
Honlap: www.mmemelykut.hu; www.facebook.com/mmemelykut

Japán – 
a felkelõ nap országa

Kiállítás a könyvtárban
SSáárrkkáánnyyookk  ééss  ppöörrggeettttyyûûkk  
••  A sárkányok és pörgettyûkbõl álló vándor-
kiállítási anyag Japán régi hagyományokra
visszatekintõ játékeszközeinek számítanak. A
papírsárkányok ezeréves múltja Japánban iga-
zi sikertörténet. A sárkányépítés annak kö-
szönhette számos újítását, sajátos formavilágát
és technikai tökélyre fejlesztését, hogy a sár-
kányok készítéséhez rendelkezésre állt a kivá-
ló minõségû japán papír és a könnyû bam-
busz. A sárkányreptetés népszerûségének el-
terjedésével az ország minden területén a sár-
kányok legkülönbözõbb típusai és formái ala-
kultak ki.

A pörgettyûk kezdetben az arisztokrácia
szórakozását szolgálták, a köznép körében
csak késõbb váltak kedveltté. Jelenleg közel
ezer féle pörgettyû létezik Japánban.

TTrraaddiicciioonnáálliiss  nnééppii  jjááttéékkookk  ••  
A középkor óta nagy népszerûségnek örvendõ
hagyományos, kézi készítésû játékok mindmáig
elhagyhatatlan kellékei a japán háztartásoknak,
kisiskoláknak. A készlet, az egyszerû játéksza-
bályokkal, még a legkisebbek számára is élveze-
tes játékok mellett, a komoly logikai háttérrel és
összetett szabályrendszerrel elhíresült, felnõttek
számára is fejtörést okozó táblajátékokig, vala-
mennyi korosztályt kielégítõ kellemes idõtöltést
és szórakozási lehetõséget biztosít.

TTrraaddiicciioonnáálliiss  nnééppii  vviisseelleett  
••  A jukata, a kimonó egy pamutból készült,
könnyed nyári változata. Mind a mai napig,
különösen a nyári fesztiválok alkalmával, köz-
kedvelt viselet.

„„KKaammiissiibbaaii””  ppaappíírrsszzíínnhháázz  jjaappáánn  nnééppmmeesséékkkkeell
A népi meséket képernyõszerûen megeleve-
nítõ papírszínház a fakeretbe csúsztatható
nagyméretû lapok segítségével teszi látvá-
nyossá a történetmesélést. A mesélõ a gyere-
kekkel szembefordulva, a lapok hátoldalán
található szöveg felolvasásával, 
valamint a lapok mozgatá-
sával teszi színesebbé az 
egyszerû játékmondás 
élményét.
((ffoorrrrááss::  hhttttpp::////jjffbbpp..oorrgg..hhuu))

ANYAKÖNYVI HÍREK
22001133..  jjúúnniiuussbbaann  sszzüülleetttteekk::  
Nagyváradi Réka an.: Hatalóczky Ágnes, Varga
Kventin an.: Harangi Ildikó, Dora Attila an.:
Kabai Zsuzsanna, Bognár Jázmin an.: Bognár
Zsanett, Ördögh Zétény an.: Molnár Márta
MMeegghhaallttaakk      
Kiss Menyhértné   Birkás Mária élt 83 évet,
Kubina Pálné Kiss Irén élt 79 évet, Sere
Mihályné Kovács Margit élt 83 évet, Szalon-
nás Mihály élt  79 évet, Weisz Istvánné Tüske
Katalin élt 77 évet, Sere István élt 70 évet,
Kristóf Sándorné Dora Anna élt 87 évet,
Valeszny Tibor élt 77 évet, Klinkó Vilmosné
Simovits Mária élt 87 évet

KUTYAKIKÉPZÕ PÁLYA

Egyesületi tagok részére minden szombaton
9.00–19.00 óráig használható a sportkutyás
kiképzõpálya (Mélykút, Kossuth utca). 
HHoonnllaapp::  wwwwww..bbuullllaannddmmaassttiiffffcclluubb..hhuu
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A hét történéseit táborindulónk fejezi ki a
legjobban:

Szamurájok serege,
Ez a táborunk neve.

Tele volt a medence,
Ért bennünket nap heve.

Úsztunk, másztunk, tanultunk,
Játszottunk és kacagtunk.

Szusi kedvenc ételünk,
Szamuráj vagy, jer velünk.

A könyvtár életét a tábor és résztvevõi
csodás élményekkel gazdagították. Minden
nap tanultunk valami újat. Akár a csoportok
névadóiról, akár a táncról, vagy a japán
nyelvrõl legyen szó. A csoportok névadói a
következõek voltak:

A TAKEDA volt mentorunk,
Szavaira hallgattunk.
Az ellenséget ütöttük,
a rászorulókat megvédtük.

NOBUGANA szamuráj,
az idén most a király.
Mi vagyunk a serege,
Nyerni fogunk majd vele.

LEJASZU a mi nevünk,
Mindenkit megbékítünk.
De ha mégis harcolunk,
Tuti, hogy mi tarolunk.

Indulunk a csatába,
Ellenségünk ránk támad.
A pillangónk elrepül,
TAIRA pedig az élre tör.

MINAMOTO a klánunk,
az íjunkkal alázunk.
Gyorsak vagyunk, ügyesek,
A legyõzhetetlenek.

A hetet egy nagyszabású záróesttel fejeztük
be, amelyet a finom vacsora és a szülõk dala
koronázott meg.

Az induló utolsó két sorával köszöntünk el:
Hétvégére kifekszünk, / Jövõre is eljövünk.
Köszönetet szeretnénk mondani minda-

zoknak, akik munkájukkal és felajánlásukkal
hozzájárultak a tábor sikeréhez. Arigato! 

Köszönjük a Japán Alapítványnak, hogy
rendelkezésünkre bocsátotta a vándorkiállítási
gyûjtemény anyagát, amelyet augusztus 24-ig
a Fenyõ Miksa Könyvtárban láthatnak.

Szajonara!

Szamurájok öröksége – Konyicsiva!
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JJeelleennttkkeezzzz  mmoosstt a könyvtárban induló iinnggyyeenneess  9900  óórrááss angol vagy német kezdõ nyelvtanfo-
lyamra! Egyszeri regisztrációs díjat, 1.800 Ft-ot a szerzõdés aláírásakor kell fizetni. Tankönyvet
és munkafüzetet biztosítanak • ha elmúltál 18 éves • magyar állampolgár vagy • nem veszel
részt jelenleg állami vagy EU forrásból finanszírozott képzésen, akkor jelentkezz személyesen a
könyvtárban: Fenyõ Miksa Könyvtár, 6449 Mélykút, Petõfi tér 2., vagy telefonon: 77/461-347
munkaidõben, vagy e-mailon: jakitymonika@citromail.hu, borcsokne.erzsebet@gmail.com

A projekt a Európai Unió támogatásával,
az Európai Regionális Fejlesztési Alap

társfinanszírozásával valósul meg

KARITÁSZ HÍREK

2013. július 1-jén EU-s élelmiszer érkezett
Mélykútra. Az Európai Unió által finanszírozott
EU Élelmiszersegély Programot a Mezõgazda-
sági és Vidékfejlesztési Hivatal szervezi. Az or-
szágos program keretében az uniós forrásból
elõállított élelmiszereket az MVH-val szerzõ-
dött segélyszervezetek, így a Katolikus Karitász
– Cakitas Hungarica közremûködésével juttat-
ják el a magyarországi rászorulók részére.. 

Mélykútra a következõ élelmiszerek érkez-
tek: liszt 5260 kg, tészta 3570 kg, tejpor 1140
kg, édesítõszer 590 kg. Összesen: 10560 kg.
Értéke több mint 11 millió Ft. Az élelmiszert
408 család – amely 1292 fõt takar – kapta.

Csoportunk gyûjt tartós élelmiszereket,
használt jó állapotú, tiszta felnõtt és gyermek-
ruhákat, cipõket, bontott vagy maradékfona-
lakat, használt levélbélyegeket (magyart és
külföldit egyaránt), régi szemüvegeket és a kö-
zelgõ iskolakezdéshez használt háti iskolatás-
kákat vagy hátizsákokat, esetleg jó állapotú is-
kolaszereket. Mindezeket a plébánián hivata-
li idõben szíveskedjenek leadni.
CCssooppoorrttuunnkk  hhoonnllaappjjáánnaakk  eelléérrhheettõõssééggee::  
wwwwww..ccaarriittaassmmeellyykkuutt..sshhpp..hhuu

KKaattoolliikkuuss  KKaarriittáásszz  MMééllyykkúúttii  ccssooppoorrttjjaa

MEGHÍVÓ
TÁMOP-5.2.5.A-10/2-2010-0009
Gyermekek és fiatalok integrációs programjai
„Alternatív klub szolgáltatásainak területi bõví-
tése, Nyakigláb klub létrehozása a Jánoshalmi
Kistérségben élõ hátrányos helyzetû gyerekek
társadalmi integrációjáért”

ZZÁÁRRÓÓ  KKOONNFFEERREENNCCIIAA
Tisztelettel meghívjuk Önt  augusztus 22-én 10
órai kezdettel a pályázat hivatalos záró ünnep-
ségére. Helyszín: Mélykút, Templom u. 12.,
Gyermekjóléti Szolgálat – Nyakigláb klub. Kon-
ferencia tárgya: TÁMOP-5.2.5.A-10/2-2010-
0009 pályázat eredményeinek bemutatása.
Kedvezményezett a Pelikán Szociális és Egész-
ségügyi Szolgáltató Közhasznú Non-Profit Kft.
SSzzeerreetteetttteell  vváárruunnkk  mmiinnddeenn  kkeeddvveess  éérrddeekkllõõddõõtt!!

TANKÖNYVEK ÁRUSÍTÁSA A
SZVETNIK JOACHIM ÁLTALÁNOS
ISKOLÁBAN
2013-2014-es tanévben a tankönyvvásárlás
rendje a következõ:
IINNGGYYEENNEESSEEKK::
• 1., 2., 3., 4. évfolyam: augusztus 26. (hétfõ)
10:00-15:00 óra, tornaterem 
• 5., 6., 7., 8. évfolyam: augusztus 27. (kedd)
10:00-15:00 óra, tornaterem                         
FFIIZZEETTÕÕSSÖÖKK::  
• 1., 2., 3., 4. évfolyam: augusztus 26. (hétfõ)
15:00-17:00 óra, tornaterem
• 5., 6., 7., 8. évfolyam: augusztus 27. (kedd)
15:00-17:00 óra, tornaterem
IInnggyyeenneesseekk  ::
A szakorvosi igazolásokat, MÁK igazolásokat
vagy családi pótlék kifizetésérõl szóló igazo-
lást, határozatot a rendszeres gyermekvédel-
mi támogatásról 2013. augusztus 21-tõl a tit-
kárságon, de legkésõbb a tankönyv árusítás
napján le kell adni!

Az állami támogatás igénybevételéhez el-
engedhetetlenül szükséges, hogy az igazolá-
sok a tankönyvek átvételekor és 2013. októ-
ber 1-jén is érvényben legyenek. Akinek a
nyár folyamán lejár, kérem, pótolja, mert csak
érvényes igazolás ellenében lehet a kedvez-
ményt érvényesíteni.
FFiizzeettõõssöökk  ::
Hozzák magukkal a tankönyvcsomag befize-
tésérõl szóló csekket, mert  annak bemutatá-
sa ellenében kaphatják meg a tankönyveket!

Kérem, a fent megjelölt idõpontban szíves-
kedjenek megjelenni!

VVaarrggáánnéé  ÁÁddeellhhaarrddtt  MMáárriiaa  ttaannkköönnyyvvffeelleellõõss

TÁMOGATÁS BEISKOLÁZÁSHOZ
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot arról, hogy
Mélykút Város Önkormányzat Képviselõ-tes-
tülete az átmeneti segély keretében támoga-
tást tud nyújtani a gyermekek beiskolázásá-
hoz azon szülõk részére, akik a tanévkezdés
miatt jelentkezõ többletkiadások miatt anyagi
segítségre szorulnak. Az átmeneti segélyt elsõ-
sorban azok vehetik igénybe, akik rendszeres
gyermekvédelmi támogatásban nem részesül-
nek, és a támogatás cél szerinti felhasználását
megfelelõ módon igazolni tudják (pl. a Nem-
zeti Tankönyvkiadó által küldött rózsaszín
készpénzátutalási megbízás bemutatásával).
Érdeklõdni a Polgármesteri Hivatal 18. számú
irodájában lehet. 

KKoovvááccss  TTaammááss  ppoollggáárrmmeesstteerr
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KÉPVISELÕI FOGADÓNAPOK
KKoovvááccss  TTaammááss  ppoollggáárrmmeesstteerr: minden hétfõn
8.00–12.00-ig.
MMiikkóó  LLáásszzllóónnéé  aallppoollggáárrmmeesstteerr: minden csü-
törtökön 9.00–12.00 óráig a Polgármesteri
Hivatal képviselõi szobájában, valamint a hét
többi napján munkaidõben a Mûvelõdési
Házban.
FFööllddeess  IIssttvváánn  kkééppvviisseellõõ: minden hónap elsõ
péntek: GAMESZ 8.00–11.00-ig
FFuusszzkkóó  AAttttiillaa  kkééppvviisseellõõ: munkaidõben a Mû-
velõdési Házban
KKooppccsseekk  TTaammááss  kkééppvviisseellõõ: minden hónap
elsõ hétfõjén 8.00–10.00, Nagy u. 18.
DDrr..  MMáárraaii  LLáásszzllóó  kkééppvviisseellõõ: minden hónap
utolsó szerdáján a lakásán, Bercsényi u. 10.,
8.00–10.00-ig
NNoovváákk  LLáásszzllóó  kkééppvviisseellõõ: minden hónap utol-
só szerda az iskolában 8.00–10.00-ig
RRaaccssmmáánn  RRiicchháárrdd  kkééppvviisseellõõ: minden kedden
az iskolában 14.30–15.30-ig
DDrr..  SSzzttaannttiiccss  PPéétteerr  kkééppvviisseellõõ: munkaidõben a
Búzakalász irodájában

Csorba-házi esték
A mélykúti Katolikus Közösségi Ház sza-

badtéri elõadásai 17. alkalommal kerültek
megrendezésre. 

Az idén is három zenés esten szórakoz-
hatott a közönség. Ki-ki kedvére válogatha-
tott a különféle zenei irányzatok között. Már
hagyományosan hallható volt egyházi- és vi-
lági könnyûzene, valamit népzene. 

Az estek költségeinek jelentõs részét a
mélykúti Római Katolikus Plébánia biztosí-
totta. De támogatást kaptunk még a kiskun-
halasi Rékasi László úrtól és kedves feleségé-
tõl is. A három esten Kalmár Bence konfe-
rált. A technikai szolgálatot Ódor Zoltán és
Kiss Gábor biztosította. Mindannyiuknak
köszönet a segítségért.

SSzzüürrkkeevveerreebbeekk  JJaazzzzbbaannddáájjaa  ––  KKiisskkõõrrööss PPookkllaaddee  TTaammbbuurraazzeenneekkaarr  ––  MMoohhááccss

BBaarrááttookk  EEggyyüütttteess  --  KKeeccsskkeemméétt

MMééllyykkúútt  VVíízziikköözzmmûû  sszzoollggáállttaattáássáátt  22001133..  jjaannuuáárr  11--
ttõõll  aa  BBAAJJAAVVÍÍZZ  KKfftt..  llááttjjaa  eell..  EEzzzzeell  aazz  öönnkkoorrmmáánnyyzzaatt
eelleeggeett  tteetttt  aa  jjooggsszzaabbáállyyii  eellõõíírráássookknnaakk..  AA  ffooggyyaasszz--
ttóókk  aazz  ááttaaddááss--ááttvvéétteellii  eelljjáárráássttóóll  ffüüggggeettlleennüüll  ffoollyyaa--
mmaattooss  vvíízzeellllááttáássbbaann  rréésszzeessüüllnneekk..  

2012. december havi közületi és 2012. IV. ne-
gyedévi vízszámlákat az ÉPTESZ Kft. bocsátotta
ki. A számlák ellenértékét a mellékelt postai
csekken kérjük befizetni a számlákon feltünte-
tett fizetési határidõig az OTP-nél vagy a postán.
Ezúton is szeretnénk felhívni a tartozók figyel-
mét, hogy amennyiben tartozásukat nem ren-
dezik, úgy a behajtást közjegyzõnek adjuk át. A
hátralék behajtás érvényesítése érdekében az új
szolgáltató együtt mûködik az ÉPTESZ KFT-vel  a
további vízkorlátozások tekintetében.

2013. január 1-tõl az ÉPTESZ Kft. jelenlegi
ügyfélszolgálatán, csak a január 1. elõtti vízdíj
problémák kezelése és a korábbi vízdíjak befi-
zetése történhet. Erre továbbra is rendelkezésre
állunk személyesen és telefonon is. (Mélykút,
Rákóczi u. 5. 77/460-089). A vízszolgáltatás és
szennyvízelvezetés összes problémájával (csõtö-
rés, vízbekötés, számlázás stb.) 2013. január 1-
tõl a BAJAVÍZ Kft.-hez kell fordulniuk.

2013. január 2-tõl a lakosság arzénmentes
ivóvízzel való ellátását a honvédség végzi (laj-
tos kocsiból, zacskós vízzel). Helyszín: Mûve-
lõdési Ház elõtti parkoló, Öregmajori benzin-
kút. Vízvételi lehetõség naponta Mélykúton
10–14 óráig, Öregmajorban 6–20 óráig.

Februárban megkezdõdik három konténe-
res víztisztító berendezés telepítése. Márciusban
a beüzemelés és engedélyeztetés után az arzén-
mentes vízellátás így lesz biztosítva a lakosság
részére. Helyszín: Öregmajor vízmû elõtti terü-
leten, Mélykút központi játszótér mellett (Tó-
part), 55-ös útnál lévõ játszótér mellett
(Mondovicsék Vendéglõje)

••  AA  TTEEMMEETTÕÕKK (az ÉPTESZ Kft. üzemeltetésé-
ben: Kálvária, Pesti, Alsó) november 20-tól 8-
16 óráig tartanak nyitva. Temetõgondnok tele-
fonszáma: 06-30/245-5266 (Pásztor Mihály)
••  AA  SSTTRRAANNDDFFÜÜRRDDÕÕ június 21-tõl augusztus
20-ig. várja a fürdeni vágyókat. Nyitva tartási
idõ: 13–20 óráig a hét minden napján.
Diákjegy: 200 Ft/nap • Felnõttjegy: 400
Ft/nap • Úszójegy: 18-20 óráig 200 Ft
••  SSZZIIPPPPAANNTTÁÁSSTT  lehet rendelni a 06-30/252-
5181, 06-20/978-6680 (Mayer László) tele-
fonszámon, illetve az ÉPTESZ KFT számán:
77/460-089, vagy személyesen az irodában
Mélykút Rákóczi u. 5. szám alatt. A szippan-
tás díja fordulónként bruttó 8001 Ft.
••  SSZZEEMMEETTEESSZZSSÁÁKK::  a Felsõ-Bácskai Hulladék-
gazdálkodási Kft. emblémájával ellátott szeme-
teszsákot lehet vásárolni az ÉPTESZ KFT. irodá-
jában Mélykút Rákóczi u. 5. szám alatt 415 Ft
bruttó áron. Ha ebbe a zsákba gyûjtik a hulla-
dékot, a kuka ürítésekor ezt is elszállítják külön
díj felszámítása nélkül.

DDzzssuuddzzssáákk  MMiihháállyy  üüggyyvveezzeettõõ

ÉPTESZ KFT HIRDETÉSEI
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A Gyerekesély Program keretében Mély-
kúton 2013. június 24. napján nyitotta meg
kapuit a Bendegúz Biztos Kezdet Gyerekház a
0-5 (óvodába nem járó) éves korú gyermeke-
ket nevelõ családok, valamint kismamák szá-
mára. A Biztos Kezdet program hátrányos
helyzetû települések számára biztosít olyan
szolgáltatásokat, melyeket nehezen, vagy egy-
általán nem tudnak elérni a szülõk. A Gyerek-
ház sajátossága az, hogy a gyerekek szüleikkel
együtt tartózkodhatnak egy közösségi térben
minden nap 8-13 óráig. Ez idõ alatt részt ve-
hetnek sok színes programban és tevékeny-
ségben, amit az ott dolgozó munkatársak
szerveznek külsõ szakemberek bevonásával.

Ezen kívül DÚDOL-
GATÓ – ölbeli mondó-
kák; Kreatív sarok; Me-
se, mese mátka; Fürge
ujjak; Mackó, mackó
ugorjál nevet viselõ fog-
lalkozásokkal várjuk a
hozzánk betérõket.
Bármikor be lehet kap-
csolódni a napi tevékenységekbe akár 1-2
órára is. Változatos tízóraival kínáljuk meg a
gyermekeket, amit a szülõkkel közösen ter-
vezünk meg és készítünk el gyermekeik igé-
nye szerint.

A jövõben tervezett Gyerekház szolgáltatá-
sok és programok: Közös játék; Játékos fej-
lesztõ tevékenységek; Babamasszázs; Moz-
gásfejlesztés; Tanácsadások; Beszélgetés vé-
dõnõkkel kötetlen formában, Ünnepek a gye-
rekházban, Kreatív sarok szülõknek; Korai ál-
lapotfelférések és fejlesztések; Klubok, fóru-
mok, internet hozzáférés; 

Mindenkit szeretettel várunk színes játé-
kokkal, kinti játszótérrel és sok érdekes prog-
rammal minden hétköznap 8–13 óráig. Ideig-
lenes helyszín: Mélykút, Damjanich utca 6.

Bendegúz Biztos Kezdet Gyerekház
Mélykúton

AA  JJáánnoosshhaallmmii  TTööbbbbccééllúú  KKiissttéérrssééggii  TTáárrssuullááss  ppáállyyáázzaattoott  nnyyeerrtt  eell  aa  TTáárrssaaddaallmmii  MMeeggúújjuullááss  OOppeerraattíívv
PPrrooggrraamm  kkeerreettéénn  bbeellüüll  aa  TTÁÁMMOOPP  55..22..33--AA--1111//11--22001111--00000044  „„IInntteeggrráálltt  ttéérrssééggii  pprrooggrraammookk,,  aa  ggyyee--
rreekkeekk  ééss  ccssaallááddjjaaiikk  ffeellzzáárrkkóózzáássii  eessééllyyéénneekk  nnöövveelléésséérree””  eellnneevveezzééssûû „„EEggyyüütttt  EEggyymmáásséérrtt””  ccíímmmmeell..  

A KÖNYVEK AZ ALÁBBI INTERNETCÍMEN
OLVASHATÓK:
WWWWWW..SSCCRRIIBBDD..CCOOMM//MMAALLUUSSTTYYIIKKJJAANNOOSS

NÉGY KÖNYV

FELHÍVÁS!
Mélyszegénységben élõ, rászoruló gyerekek-
nek gyûjtünk jó állapotú szemüvegkereteket
és társasjátékokat. Aki rendelkezik ilyennel le-
adhatja a plébánián és a könyvtárban.

Segítségüket elõre is köszönjük.

KÓRUSPRÓBA
Kóruspróba lesz az általános iskola énekka-
rának augusztus 29-én és 30-án (csütör-
tökön és pénteken) délelõtt 10 órakor az
énekteremben! 

KKiissss  CCsseepprreeggii  ÁÁkkoossnnéé  kkóórruussvveezzeettõõ

BIBLIAÓRA
mmiinnddeenn  sszzeerrddáánn  1155  óórrááttóóll  aa  mmûûvveellõõddééssii  hháázz  kkiiss--
tteerrmméébbeenn  • bibliai történetek feldolgozása •
beszélgetés Isten Igéjérõl • közös ima
Minden érdeklõdõt az Úr Jézus szeretetével
várunk.

KKSSZZEE
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A Nagycsaládosok Mélykúti Egyesülete jú-
nius 30-án megrendezte az immár hagyomá-
nyos Juniálisát, melynek lebonyolításában
idén a Mélykúti Egyházközségekért Alapítvány
és az Esély a Hátrányos Helyzetûeknek Köz-
hasznú Alapítvány is segített. 

A délután programjait a Nagycsaládosok
Mélykúti Egyesületének Elnöke és Don Pedro
bohóc koordinálta. Minden gyerek találhatott
magának kedvére való idõtöltést a kézmûves
foglalkozásokon (korongozás, ajándéktárgyak,
krumplinyomatok készítése, pólófestés, kar-
kötõkészítés…), az ügyességi versenyeken, az
ugrálóvárban, a bolhapiacon, valamint csillám
tetoválónál.

Az önkéntesek által sütött több mint 400
darab palacsinta gyorsan elfogyott, majd a hir-
telen érkezett esõ elõl a Mûvelõdési Ház
nagytermébe húzódva a kiskunhalasi Szivár-
vány Bábszínházi Egyesület két elõadását néz-
hették meg a gyerekek, ezután folytatódtak a
szabadtéri programok. 

A felnõttek is találhattak idõtöltést. A dél-
után folyamán gyógyító tornán, gyógy-
masszázson, vérnyomás-és vércukorszint mé-
résen vehettek részt.

A rendezvényt a TÁMOP-5.5.2-11/2-
2012-0133 azonosítószámú „Szociális és Ok-
tatási Önkéntes Tevékenység Összefogása
Mélykút központtal” címû projekt támogatta.

A Nagycsaládosok Mélykúti Egyesülete kö-
szönetét fejezi ki mindazoknak, aki a Juniálist

bármilyen módon támogatták és hozzájárul-
tak a mélykúti gyerekek (nem csak nagycsalá-
dosok) tartalmas szórakozásához.

Köszönjük.
MMiikkóó  lláásszzllóónnéé  mmûûvveellõõddéésssszzeerrvveezzõõ

Juniális
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Tájékoztatjuk a Tisztelt Ügyfeleket, hogy 2013.
január 1-jén megkezdte munkáját a Bács-Kis-
kun Megyei Kormányhivatal Jánoshalmi Járási
Hivatala, melynek illetékessége Jánoshalma,
Mélykút, Borota, Kéleshalom, Rém települé-
sekre terjed ki. Hivatalvezetõ Bodroginé dr.
Mikó Zsuzsanna.

A  törzshivatal és a szakigazgatási szervek
által ellátott fõbb feladatok :

HHAATTÓÓSSÁÁGGII  OOSSZZTTÁÁLLYY::
Osztályvezetõ: Kopcsekné Dr. Dora Éva
Ellátandó feladatok:  ápolási díj • idõskorúak
járadéka • alanyi és normatív jogú közgyógy-
ellátás • egészségügyi szolgáltatásra való jogo-
sultság • hadigondozotti ügyek • közlekedõ-
képesség minõsítéséhez iratok továbbítása •
honosítás • szabálysértési ügyek

Az átkerült ellátásokkal kapcsolatban hét-
fõi napokon  ügyfélfogadást tart a mélykúti
Polgármesteri Hivatal 17.sz. irodájában
Kopcsekné dr. Dora Éva.

GGYYÁÁMMHHIIVVAATTAALL::  Gyámhivatal vezetõ és Járási
Hivatal vezetõ-helyettes: Farkas Margit
EEllllááttaannddóó  ffeellaaddaattookk::  ideiglenes hatályú elhelye-
zés• átmeneti és tartós nevelésbe vétel• ott-
honteremtési támogatás• gyermektartásdíj
megelõlegezés• gondnokság, gyámság• va-
gyoni ügyek• családi jogállás rendezése• kap-
csolattartás, távoltartás• gyermek végleges kül-
földre vitele• kiskorú házasságkötés engedé-
lyezése, szülõi ház elhagyása• családba foga-
dás• védelembe vétel• családi pótlék szüne-
teltetése igazolatlan iskolamulasztások esetén

OOKKMMÁÁNNYYIIRROODDAA::  Osztályvezetõ: Raffai Julianna
EEllllááttaannddóó  ffeellaaddaattookk::  személyi igazolvány• veze-
tõi engedély• útlevél• lakcímkártya, lakcímvál-
tozás, adatigazolás• gépjármû ügyintézés• par-
kolási igazolvány• diákigazolvány• vállalkozói
tevékenység• polgárõr igazolvány• ügyfélkapu

MMUUNNKKAAÜÜGGYYII  KKIIRREENNDDEELLTTSSÉÉGG::  Kirendeltség-ve-
zetõ: Mészáros Pongrác
EEllllááttaannddóó  ffeellaaddaattookk::  álláskeresõk nyilvántartás-
ba vétele, törlése, álláskeresési  járadék• meg-

állapítása, szünetelése, megszüntetése• köz-
vetítést kérõk nyilvántartásának kezelése• fog-
lalkoztatást elõsegítõ támogatások• közérdekû
munka végrehajtásával kapcsolatos feladatok•
EU-s, EGT tagállamból érkezõk részére adható
ellátással kapcsolatos feladatok• munkaerõ
igények fogadása, munkaközvetítés• közfog-
lalkoztatással kapcsolatos feladatok 

AA  JJÁÁRRÁÁSSII  HHIIVVAATTAALL  SSZZEERRVVEEZZEETTII  EEGGYYSSÉÉGGEEIINNEEKK
EELLÉÉRRHHEETTÕÕSSÉÉGGEE  AA  KKÖÖVVEETTKKEEZZÕÕ::  

BBááccss--KKiisskkuunn  MMeeggyyeeii  KKoorrmmáánnyyhhiivvaattaall
JJáánnoosshhaallmmii  JJáárráássii  HHiivvaattaallaa
6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77/501-001, Fax: 06-77/501-004
E-mail cím: janoshalma@bacsjaras.gov.hu
Ügyfélfogadási idõ: hétfõ: 8.30-12.00 és
13.00-17.00, szerda: 8.30-12.00 és 13.00-
16.00,  péntek: 8.30-12.00

BBááccss--KKiisskkuunn  MMeeggyyeeii  KKoorrmmáánnyyhhiivvaattaall
JJáánnoosshhaallmmii  JJáárráássii  HHiivvaattaall  JJáárráássii  GGyyáámmhhiivvaattaallaa
6440 Jánoshalma, Arany János utca 13.
Telefon: 06-77/610-335, Fax: 06-77/501-004
E-mail: gyam.janoshalma@bacsjaras.gov.hu
Ügyfélfogadási idõ: hétfõ: 8.30-12.00 és
13.00-17.00, szerda: 8.30-12.00 és 13.00-
16.00, péntek: 8.30-12.00

BBááccss--KKiisskkuunn  MMeeggyyeeii  KKoorrmmáánnyyhhiivvaattaall
JJáánnoosshhaallmmii  JJáárráássii  HHiivvaattaallaa  OOkkmmáánnyyiirrooddaaii  oosszzttáállyy
6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77/501-011 06-77/501-012,
Fax: 06-77/501-004
E-mail: okmany.janoshalma@bacsjaras.gov.hu
Ügyfélfogadási idõ: hétfõ: 8.30-12.00 és
13.00-17.00, szerda: 8.30-12.00 és 13.00-
16.00, péntek: 8.30-12.00

BBááccss--KKiisskkuunn  MMeeggyyeeii  KKoorrmmáánnyyhhiivvaattaall  JJáánnoosshhaallmmii
JJáárráássii  HHiivvaattaallaa  MMuunnkkaaüüggyyii  KKiirreennddeellttssééggee
6440 Jánoshalma, Kölcsey F. utca 12.
Telefon: 06-77/403-966, Fax: 06-77/403-968
E-mail cím: bacsmmkjanoshalma@lab.hu
Ügyfélfogadási idõ: hétfõ, kedd, csütörtök:
8.00-15.00, szerda: 8.00-18.00

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL 
JÁNOSHALMI JÁRÁSI HIVATALA

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Mélykút város hivatalos honlapja a www.melykut.hu,
a Művelődési Ház és Fenyő Miksa Könyvtár a címen érhető el.www.konyvtarmelykut.hu

TÛZOLTÓSÁG, MEZÕÕRSÉG
elérhetõsége: 7700//445577--55337722,,  BBoorrssooss  BBaalláázzss

ORVOSI ÜGYELET
0066--7777//446600  008888,,  0066--7700//  333300  0099  4444

A JÁNOSHALMI RENDÕRÕRS
IINNDDOOKKOOLLTT  EESSEETTBBEENN  
aazz  aalláábbbbii  tteelleeffoonnsszzáámmoonn  hhíívvhhaattóó  ééjjjjeell--nnaappppaall::
2200//553399--66449999

AUGUSZTUS 1-TÕL 
ÚJ AUTÓBUSZ MENETREND!
Lapzártakor érkezett hírek alapján a Bács Vo-
lán menetrend módosításokat vezetett be. A
hely szûkössége miatt csak az Mélykút–Öreg-
major közlekedését érintõ járatokat közöljük.

MMééllyykkúúttbbóóll  ÖÖrreeggmmaajjoorrbbaa  iinndduullóó  jjáárraattookk::
Öregmajor x6.00, 6.42, i6.45, 7.15, 8.05,

8.30, (14)10.25, 10.52 x12.30, 14.30,
i14.35, 1166..3355, 1177..0055, 1199..2200

ÖÖrreeggmmaajjoorrbbóóll  iinndduullóó  jjáárraattookk::
Baja (14)13.54, x14.37, 16.37, 18.32,

1199..5500, 2200..5577
Mélykút i7.07, 7.32, x8.47, x11.32, 13.27,
(14)13.54, x14.37, i14.50, 15.00, 16.17,
16.37, 1166..5555, 18.32, 1199..5500, 2200..5577
Jánoshalma 1199..5500
Bácsalmás i7.07, i14.50, 15.00, 1166..5555, 18.32
Bácsbokod 18.32
Szekszárd 16.37 

Jelmagyarázat:
– munkanapokon

x – munkaszüneti napok kivételével naponta
i – iskolai elõadási napokon
A kiemelt és aláhúzott járatok az új járat-
párok. További változások várhatók.
A részletes menetrendetek megtalálhatók a
buszmegállókban.
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Az önkormányzat sikeresen pályázott a
Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrast-
ruktúra-fejlesztése – „Tudásdepó Expressz” cí-
mû kiíráson, s az elnyert támogatás segítségé-
vel informatikai fejlesztést valósíthat meg a vá-
rosi könyvtárban.

A TIOP-1.2.3-11/1- 2012-0379 azonosító
számú projekt keretében beszerzésre kerül 3
db számítógép, melyek a könyvtári rendszer
mûködését segítik majd, megkönnyítve az in-
tézményben dolgozók szakmai munkáját. 9
db számítógéppel bõvül a lakosság számára
elérhetõ nyilvános gépállomások száma, me-
lyeket a könyvtár nyitva tartási ideje alatt bár-
ki használhat majd. Egy – speciális szoftverrel
ellátott – számítógép biztosítja a fogyatékkal
élõk számára az azonos hozzáférést a könyv-
tár szolgáltatásaihoz.

Az informatikai beruházással szeretnék
biztosítani Mélykúton, a könyvtári szolgáltatá-
sok kényelmesebb, gyorsabb igénybe vételé-
nek lehetõségét, az önképzés, az informális
tanulás lehetõségeinek bõvítését a település
lakói számára. A beruházás 2013. február 15.
és október 15. között valósulhat meg, a fej-
lesztés lebonyolítását az önkormányzat mun-
katársai koordinálják. Az Európai Regionális
Fejlesztési Alapból és a hazai központi költ-
ségvetési elõirányzatból 100 százalékban tá-
mogatott projekt önkormányzati saját erõt
nem igényel.

Az élethosszig tartó tanulás feltételeinek
megteremtése, a digitális írástudás fejlesztése
az Európai Unióban kiemelt prioritás, és
Mélykút Város Önkormányzata a könyvtár
infrastrukturális fejlesztésével szeretne hozzá-
járulni a közösségi célok eléréséhez.

Tudásdepó-expressz
eszközbeszerzés

MMééllyykkúútt  VVáárrooss  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaatt  77  999999  117722  FFtt
vviisssszzaa  nneemm  ttéérríítteennddõõ  eeuurróóppaaii  ffoorrrráásstt  nnyyeerrtt  eell
nneemmrrééggiibbeenn  aa  FFeennyyõõ  MMiikkssaa  KKöönnyyvvttáárr  iinnffoorr--
mmaattiikkaaii  ffeejjlleesszzttéésséérree..

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Já-
noshalmi Járási Hivatala munkájának megkez-
dése óta négy lakossági fórumot szervezett, me-
lyen a szakmai elõadásokkal vettek részt a Bács-
Kiskun Megyei Kormányhivatal Szakigazgatási
Szerveinek vezetõi elõadóként.

Elõször a Bács-Kiskun Megyei Földhivatal ve-
zetõinek elõadására került sor, amely nagy ér-
deklõdés mellett zajlott. Sokakat érdekeltek a
földhivatali bejelentései kötelezettségek, a Bács-
almási Járási Földhivatal vezetõinek bemutatko-
zása. Számos kérdést tettek fel az elõadókhoz.

A BKMKH Fogyasztóvédelmi Felügyelõségé-
nek magas színvonalú szakmai elõadásai a kö-
vetkezõ témákat taglalták: fogyasztóvédelmi
elõírások, piacfelügyeleti tevékenység, termék-
biztonság, veszélyes fogyasztási cikkek, gazda-
sági reklámok, termékbemutatók buktatói, jót-
állás és szavatosság, rezsicsökkentés által érintett
szolgáltatások.

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Reha-
bilitációs Szakigazgatási Szervének vezetõi már
két hasznos szakmai elõadást, fórumot is tartot-
tak a jánoshalmi járás területén, elõször 2013.
április 18-án Jánoshalma városban, majd 2013.
június 13-án Mélykút városban. A Mélykúton
tartott fórumon Bodroginé dr. Mikó Zsuzsanna
járási hivatalvezetõ prezentációt mutatott be a
Jánoshalmi Járási Hivatal munkájáról. Az elõadá-
son sok fényképpel illusztrálta a Járási Hivatal ál-
tal használt épületeket, bemutatta a Hivatal kol-

légáit és sokrétû feladataikat. Köszönetet mon-
dott az önkormányzatoknak, amelyek a Hivatal
munkájának megismertetését segítik a helyi újsá-
gokban és önkormányzati honlapokon történõ
megjelenési lehetõségekkel. Ezt követõen Dr.
Macsári Mária a Bács-Kiskun Megyei Rehabilitá-
ciós Szakigazgatási szerv igazgatója tartott átfogó
tájékoztatást az által vezetett szervezet megala-
kulásáról, feladatairól, a rehabilitációs kártya ki-
váltási lehetõségrõl, majd Rehóné Polyák Andrea
igazgató helyettes az igényelhetõ ellátások jel-
lemzõirõl, megállapításának feltételeirõl. A kö-
vetkezõkben Daczi Péter munkatárs a TÁMOP
1.1.1.2. sz. pályázatról tartott érdeklõdést kiváltó
ismertetõt. A Járási Hivatal hatósági osztályveze-
tõje Kopcsekné dr. Dora Éva röviden ismertette
a közlekedõképesség vizsgálatával kapcsolatban
a Járási Hivatal feladatait.

A Járási Hivatal a lakossági fórumok szervezé-
sét folytatni kívánja. Az földforgalmi törvény elfo-
gadása után újból sor kerül földhivatali tájékozta-
tóra, elõkészítés alatt van egy BKMKH. Munka-
ügyi Központja által tartott fórum a külföldi mun-
kavállalás elõnyei és buktatói tárgyában.

A BKMKH. Jánoshalmi Járási Hivatala kö-
szöni az elõadók és mindazok munkáját. akik
a rendezvények sikerét szervezõ munkával, te-
rem biztosításával vagy bármely egyéb módon
segítették.

BBááccss--KKiisskkuunn  MMeeggyyeeii  KKoorrmmáánnyyhhiivvaattaall

JJáánnoosshhaallmmii  JJáárráássii  HHiivvaattaallaa

Lakossági fórumok 
a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Jánoshalmi Járási Hivatalának szervezésében

Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Rákóczi u. 13. szám alatti épületet szolgáltatóház
jelleggel kívánjuk üzemeltetni. A különbözõ ügyek intézése az alábbi idõpontokban lehetséges:

A késõbbiekben még szeretnénk bõvíteni a szolgáltatások körét.

SZOLGÁLTATÓHÁZ

NNéévv FFooggaaddóónnaapp TTeevvéékkeennyysséégg
Csõsz Attila hétfõ-csütörtök 8-16, péntek 8-10 falugazdász
Csanyik Zoltán kedd-csütörtök 8-16.30 kamarai tanácsadó
Bozóki Gáborné csütörtök 9-15 Víziközmû Társulat
Piegelné dr Csényi Magdolna csütörtök 9-11 ügyvéd
Telenor kedd 10-16 telefonos szolgáltatás
Piegel János minden páros hét csütörtök, 9-12 fogtechnikus

TISZTELT VÁLLALKOZÓK!
Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy lehetõség van vállalkozásaik, termékeik, szolgáltatásaik ingye-
nes bemutatására reklámozására a Mélykút Város hivatalos honlapján, a www.melykut.hu
weboldalon (képekkel, néhány mondatos bemutatkozás formájában). Amennyiben szeretnének él-
ni ezzel a lehetõséggel, kérem, keressék kollégámat, Bényi Józsefet az 77/ 560-001 telefonszámon
a részletekkel kapcsolatban.                                                                       KKoovvááccss  TTaammááss  ppoollggáárrmmeesstteerr
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AAUUGGUUSSZZTTUUSS  1177..

1144..0000  Térzene: Solti Ifjúsági Fúvószenekar • 
Civil Sziget, Népi Játszótér • Ugrálóvár • Kéz-
mûves foglalkozások – Központi park • Bor-
udvar – Csorba-ház

1144..3300  Megnyitó
1155..0000  A süket király címû mesejáték a SZÍN -
Kópé Színitanoda elõadásában
1155..4455  Kiállítás megnyitó: Agócs Nikolett –
Csorba-ház 
1166..0000  Orfeum Vándorszínpad mûsora –
Sztárvendég: Kalocsai Zsuzsi 

1177..0000  Helyi csoportok: Vadvirág Néptánc-
együttes • Anna Klub Tánccsoportja • Hagyo-
mányõrzõ Mélykúti Asszonykórus • Szederin-
da Citerazenekar
1188..0000  Ünnepi szentmise – Szent Joachim-
templom
1199..0000  Musical és retro slágerek: Végel Zsuzsa
és Farkas Zoltán • Boggy Night Aerobic Cso-
port • Salemaah Hastánccsoport

2200..0000  Melodyland Együttes – Utcabál
2211..3300  Dred ZDoris

2233..0000  Tûzijáték

AAUUGGUUSSZZTTUUSS  1188..

Búcsúi kirakodó vásár – Lovaspálya
1144..0000  Borudvar – Csorba-ház
1155..0000  IFI mérkõzés
1177..0000  Bajnoki mérkõzés
1199..3300 II. Streetfighter  Motoros Kaszkadõr Show

AAUUGGUUSSZZTTUUSS  2200..

0099..0000  Ünnepi szentmise - Kenyérszentelés
1100..0000  Városi ünnepség

AAUUGGUUSSZZTTUUSS  2233--2255..

Muity Sándor Fogathajtó Emlékverseny A, B,
C kategória – Lóversenypálya

AAUUGGUUSSZZTTUUSS    2255..

Bográcskirály választás • Fõzõverseny • Ló-
versenypálya • NOE

KKIIÁÁLLLLÍÍTTÁÁSSOOKK::
CCssoorrbbaa--hháázz::  
Agócs Nikolett festmény kiállítása
MMûûvveellõõddééssii  hháázz::
Fürge Ujjak Kézimunka kiállítás • Természet-
járók – fotókiállítás • Életképek – fotó kiállítás
KKöönnyyvvttáárr::
Szamurájok öröksége – tábori életképek – fo-
tókiállítás • A felkelõ nap országa – A Japán
Alapítvány Vándorgyûjteménye: Sárkányok és
pörgettyûk, Tradicionális népi játékok, Népi
viselet, Kamisikai  japán papírszínház •
Maczkó János Állandó Kiállítás • Vörös László
Emlékszoba

EEllõõzzeetteess  bbeejjeelleennttkkeezzééss  uuttáánn  llááttooggaatthhaattóó::
Brandscott Csaba Téglagyûjteménye
Carl Sagan Csillagvizsgáló – Kamera és fényké-
pezõgép gyûjtemény
Szvetnik Joachim Emlékház
Szent Joachim Katolikus Múzeum és Helytör-
téneti Gyûjtemény


