
Tisz telt Mély kú ti ak!
Itt a ta vasz, mi kor eze ket a so ro kat írom,

már ci us har ma dik har ma dá ban na gyon szép
ve rõ fé nyes ta va szi idõ van. Las san be le érünk
Szent György ha vá ba, és el in dul áp ri lis egy
tré fál ko zó, vic ce lõ dõs nap pal. De tud juk,
hogy áp ri lis egy ko moly egy há zi ün ne pet tar -
to gat szá munk ra: Hús vét ün ne pét.

Va la ha a negy ven na pos böjt ide jén a fel -
nõtt, egész sé ges em be rek csak na pon ta egy -
szer ét kez tek. Húst ilyen kor sem vet tek ma -
guk hoz, sõt, pén te ken ként mind ös  sze hét bú -
za szem volt az ele de lük. Bár a va sár na pok
nem vol tak a nagy böjt ré szei, így eze ken a na -
po kon ren de sen ehet tek, de tánc ra, mu lat ság -
ra ilyen kor sem ke rült sor.

Ma nap ság már jó val eny héb bek a böj ti
sza bá lyok a val lá sos kö rök ben is, so kan pe dig
ta lán azt is el fe lej tet ték már, mi az a böjt. Pe -
dig re ne szán szát él jük a kü lön bö zõ di é ták nak
és re form ét ren dek nek. Még a böj tö lés sel kap -
cso lat ban is gyak ran hall juk-ol vas suk, hogy
mi lyen ál dá sos élet ta ni ha tá sok kal bír.

Ami rõl ke ve sebb szó esik, az a böjt ere de -
ti cél ja: a lel ki meg tisz tu lás, az ön meg tar tóz ta -
tás ré vén erõ sö dõ jel lem. Nem vé let len, hogy
min den je len tõs val lás ban, a vi lág min den tá -
ján sze re pet ka pott a böjt. A spi ri tu á lis gon dol -
ko dók sze rint a test igé nye i nek meg za bo lá zá -
sá val a szel lem ma ga sabb szint re emel ke dik.
Õse ink nem az egész sé ges élet mód, ha nem a
szel le mi ön kar ban tar tás je gyé ben böj töl tek.

Nem hi szem, hogy té ve dek, ha azt ál lí tom,
ma nap ság a böjt jó val ke ve sebb em ber éle té -
ben je le nik meg, mint va la ha. Pe dig hús vét

örö mét, a son ka és a to jás ízét, a fel sza ba dult
ta va szi mu lat sá got csak úgy él he ti át iga zán
emel ke det ten az em ber, ha elõt te vé gig megy
a böj tös úton. Per sze csá bí tó meg spó rol ni a
kop la lást és csak a la ko mán részt ven ni. 

Kü lö nö sen fon tos, hogy meg te remt sük és
meg õriz zük ezt a lel ki emel ke dett sé get egy
olyan év ben, mint az idei. Mind an  nyi an érez -
zük, hogy a vá lasz tá sok ide jén pap ri ká sabb,
fe szül tebb a han gu lat, mint ál ta lá ban. Va la -
men  nyi ünk szá má ra el en ged he tet len, hogy
fe lül emel ked jünk a ne ga tív ér zel me in ken,
gon do la ta in kon, és ne hagy juk, hogy a vé le -
mény kü lönb sé gek el sza kít sa nak ben nün ket
egy más tól. Vi lág né ze tünk ben, fel fo gá sunk ban
sok kü lönb ség le het kö zöt tünk, de amíg jót
aka runk a má sik nak, jót aka runk a kö zös ség -
nek, ad dig ezek a kü lönb sé gek nem vál nak
ben nün ket el vá lasz tó gá tak ká.

Én úgy gon do lom, hogy nagy böjt és hús vét
el kép zel he tet le nek egy más nél kül. Se a vé get
nem érõ ön sa nyar ga tás, se a gá tak nél kü li dor -
bé zo lás nem ve zet jó ra. De az ön is me ret
meg erõ sí té se, az ön meg tar tóz ta tás és lel ki is -
me ret-vizs gá lat fá zi sa után jó és épí tõ do log
együtt ün ne pel ni, együtt kap cso lód ni ki, hogy
az tán va la men  nyi en meg tisz tul va és fel fris sül -
ve tér hes sünk visz  sza a hét köz nap ok vi lá gá ba.

A meg tisz tu lás után kö vet kez het az új ra -
kez dés, az új élet. En nek az új élet nek a szim -
bó lu ma nép szo ká sa ink hús vé ti to já sa is. A be -
lül meg kez dõ dõ po zi tív vál to zás elõbb-utóbb
át tö ri a to jás hé jat és fény re tör, hogy az tán ré -
szé vé vál jon az éle tünk nek. A ke mény mun -
ká nak, le gyen az fi zi kai vagy lel ki, meg lesz az
ered mé nye. Né ha ta lán vé ge lát ha tat lan nak
tû nik a negy ven böj tös nap, és az em ber már
ké szül fel ad ni a re ményt, de ha ilyen kor is ké -
pes meg erõ sí te ni és ös  sze szed ni ma gát, ak kor
va la mi na gyobb, jobb do log ré sze se le het. Ez
szá munk ra hús vét egyik üze ne te: ne ad já tok
fel a re ményt, el jön a ta vasz, el jön a fel tá ma -
dás, el jön az új já szü le tés.

Azt kí vá nom min den ki nek, hogy si ke rül jön
meg él nie az éle té ben azo kat a fel eme lõ pil la -
na to kat, amik nek az el éré sé hez ön meg tar tóz -
ta tás ra és el mé lyü lés re van szük ség. Min den
ked ves Mély kú ti nak bol dog hús vé tot kí vá nok!

Ko vács Ta más polgármester

Ez úton is kö szö ne tet mon dunk mind azok nak, akik az
el múlt év ben sze mé lyi jö ve de lem adó juk 1%-át egye sü -
le tünk nek aján lot ták fel. Kér jük, adó ja 1%-ával eb ben
az év ben is tá mo gas sa a 
MÉLY KÚ TI SZE DER IN DA NÉP ZE NEI EGYE SÜ LE TET.

Adó szá munk: 18366288-1-03. Kö szön jük!
* * * * * * * * 

Kér jük, adó ja 1%-ával idén is tá mo gas sa a 
MÉLY KÚ TI NAGY CSA LÁ DOS OK EGYE SÜ LE TÉT. 

Adó szá munk: 18369449-1-03. Kö szön jük! 

NYUSZIVÁRÓ
KÉZMÛVES FOGLALKOZÁS

Április 13-án (vasárnap) 13 órai kezdettel a
Mûvelôdési Házban.

FOGLALKOZÁSOK:
tojásfestés • asztal- és ablakdísz készítés
linzertojás sütés

HOZZ MAGADDAL: egy kis harapnivalót a
tea mellé • kifújt vagy fôtt tojásokat!
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PROG RA MOK
EGÉSZ NAP: 
KÉZ MÛ VES FOG LAL KO ZÁ SOK • NÉ PI JÁ TÉ KOK

10.00 ÓRÁRÓL
MÁ JUS FA KU PA labdarúgó torna. 
A lab da rú gó tor na elõtt 9.30 órá tól 11-es rú gá -
sok ra ke rül sor.

10.00 ÓRÁRÓL
III. PA RASZT OLIM PIA – MÉLY KÚ TI MÓD RA cí -
mû „olim pi ai já té kok” meg ren de zé sé re ke rül
sor. A Pa raszt olim pia so rán fa lu si múl tat idé zõ
tré fás, szó ra koz ta tó pró ba té te le ken kell a vál lal -
ko zó ked vû csa pa tok nak ös  sze mér ni ere jü ket.
• Hogy mit is kell csi nál ni? Íme, egy kis íze -
lí tõ: lét rá ban fu tás, krump li darts, bor lo pó zás
és még sok más, egyéb, tré fás pró ba té tel!
A ver seny re 5 fõs (két nõ min den képp le gyen a
csa pat ban) csa pa tok je lent ke zé sét vár juk a
mun ka he lyi kol lek tí vák vagy ba rá ti tár sa sá gok,
csa lá di csa pa tok kép vi se le té ben. 
A Pa raszt olim pi án a leg ko ráb ban je lent ke zõ
10 csa pat ve het részt (ezért is fon tos a mi elõb -
bi ne ve zés!). 
• Ne ve zé si fel té te lek: csa pat név vá lasz tá sa,
rö vid, hu mo ros be mu tat ko zás, nem kö te le zõ,
de jól jö het a stí lu sos öl tö zék vagy az együ vé
tar to zást ki fe je zõ ki tû zõ, ken dõ, egyenpó ló stb.
• Hol is le het ne vez ni? A Mû ve lõ dé si Ház -
ban és a könyv tár ban, vagy a 460-006 és a
461-347-es te le fo non
• Ne ve zé si ha tár idõ: áp ri lis 25. 16.00 óra
• Ne ve zé si díj: egy tál „ha mu ban sült po gá csa”
A Pa raszt olim pia prog ram ja: • Gyü le ke zõ a
ver seny hely szí nén • Ün ne pé lyes meg nyi tó,
jel ké pes olim pi ai láng meg gyúj tá sa • A ver seny
in dí tá sa, csa pa tok be mu tat ko zá sa, aka dá lyok
le küz dé se a ver seny pá lyán.

13.00 ÓRÁRÓL
EBÉD • KI-MIT-FÕZ 
„Jó ebéd hez szól a nó ta” 
– Kí ván ság mû sor 100-as lis ta alap ján
• Fõ zé si le he tõ sé get, asz talt, pa dot, sát rat, fõ -
zõ he lyet igény sze rint biz to sí tunk. Igé nye i ket
kér jük, je lez zék a Mû ve lõ dé si Ház ban és a
könyv tár ban vagy a 460-006 és 461-347-es te -
le fo non áp ri lis 25-én 16.00 órá ig

14.00 ÓRÁRÓL
ERED MÉNY HIR DE TÉS, aján dé kok és ok le ve lek
ki osz tá sa, a ván dor ser leg oda íté lé se

14.30 ÓRÁRÓL
EGY PERC ÉS NYERSZ – Játékos ve tél ke dõ
nem  csak fi a ta lok nak a Mûvelõdési Ház ban
• Ke rék pá ros ügyes sé gi ver seny • Tûz ol tó be -
mu ta tó – ügyes sé gi ver seny Ku tya be mu ta tó –
Bull & Mastiff

15.00 ÓRÁRÓL
HE LYI KUL TU RÁ LIS CSO POR TOK BE MU TA TÓ JA
• Boogy Night Ae ro bic Cso port • Sze der in da
Ci te ra ze ne kar • Vad vi rág Nép tánc cso port •
An na Tánc klub • Terno Ser ha ja • Sallemah
Has tánc cso port • SZÍN-Kó pé Színitanoda

18.00 ÓRÁRÓL
MÁ JUS FA ÁL LÍ TÁS – TÁNC HÁZ 

19.00 ÓRÁRÓL
JÓ TÉ KONY SÁ GI BA TYUS MÁ JUS FA BÁL a to po lyai
BE AT Együt tes köz re mû kö dé sé vel 

A mû sor vál toz ta tás jo gát a ren de zõ ség fenn -
tart ja. Min den kit sze re tet tel vá runk!

Ko vács Ta más pol gár mes ter

Fuszkó At ti la mb. igaz ga tó

2014. MÁJUS ELSEJE
III. Parasztolimpia – mélykúti módra
Tölt sünk el egy na pot kel le me sen együtt! Sze re tet tel és tisz te let tel meg hív juk és el vár juk Önt, csa lád -
ját, ked ves ba rá ta it, mun ka he lyi kol lek tí vá ját, a ci vil szer ve ze te ket a má jus 1-jei ren dez vény re, a sport -
pá lyá ra és kör nyé ké re.

A szo ci á lis igaz ga tás ról és a szo ci á lis el lá tá sok ról
szó ló 1993. évi III. tör vény alap ján a szo ci á lis
el lá tá sok he lyi sza bá lya i ról szó ló 20/2013.
(XII.18.) ön kor mány za ti ren de let ren del ke zik
az ak tív ko rú ak el lá tá sá ra va ló jo go sult ság ke re -
té ben tel je sí ten dõ la kó kör nye zet ren de zett sé -
gé rõl. A ren de let 11. § (1) be kez dé se alap ján
az ak tív ko rú ak el lá tá sát ké rel me zõ sze mély az
Szt. 33. §-ában fog lal ta kon felül a jo go sult ság
egyéb fel té te le ként kö te les há zá nak, kert jé nek
rend ben tar tá sá ra az aláb bi ak sze rint:
• az ál ta la la kott in gat la non egy db sze mét tá -
ro ló edény el he lye zé se és ren del te tés sze rû
hasz ná la ta,
• a la kás hoz tar to zó ud var, kert rend ben tar -
tá sa, kü lö nös te kin tet tel az es te le ge sen ott ta -
lál ha tó sze mét és lom el tá vo lí tá sá ra,
• az in gat lan hoz tar to zó kert ren del te tés sze rû
hasz ná la ta, mû ve lé se,
• az in gat lan elõt ti jár dá nak (jár da hi á nyá ban
1 mé ter szé les te rü let sáv nak), a jár da mel let ti
zöld sáv út tes tig ter je dõ tel jes te rü le té nek, leg -
fel jebb az épü let 10 mé te res kör ze tén be lü li
te rü le té nek a gon do zá sa, tisz tán tar tá sa, sze -
mét- és gyommen te sí té se, kü lö nös te kin tet tel
az árok és át eresz rend ben tar tá sa,
• a la kás ren del te tés sze rû hasz ná la ta és a la -
kás fo lya ma tos tisz tán tar tá sa, ta ka rí tá sa.

Hi vat ko zott § (2) be kez dé se sze rint a jegy zõ,
va la mint a Pol gár mes te ri Hi va tal szo ci á lis ügy in -
té zõ je a tárgy év má ju sá ban és szep tem be ré ben
meg tar tott hely szí ni szem le (kör nye zet ta nul -
mány) le foly ta tá sa so rán gyõ zõ dik meg a la kó -
kör nye zet ren de zett sé gé rõl. E hely szí ni szem lét
azok nál a sze mé lyek nél kell le foly tat ni, akik nek
a tárgy év má jus 1. il let ve szep tem ber 1. nap ján
ak tív ko rú ak el lá tá sá ra va ló jo go sult sá ga áll fenn. 

Fen ti ek alap ján fel hív juk az érin tet tek fi -
gyel mét, hogy 2014. má jus 15. nap ja után va -
la men  nyi ak tív ko rú ak el lá tá sá ban ré sze sü lõ
sze mély nél hely szí ni szem lét tar tunk a la kó -
kör nye zet ren de zett sé ge vo nat ko zá sá ban.
Kér jük az érin tet te ket, hogy a ren de let ben
meg fo gal ma zott kö ve tel mé nyek ér vé nye sü lé -
sé rõl – az eset le ges szank ci ók el ke rü lé se ér de -
ké ben – gon dos kod ni szí ves ked je nek!

Fel hív juk az érin tet tek fi gyel mét ar ra is, hogy
az ak tív ko rú ak el lá tá sá ra jo go sult sze mély a
fen ti ek ben meg ha tá ro zott kö te le zett sé gét a jo -
go sult ság meg ál la pí tá sát kö ve tõ en a jo go sult ság
tel jes idõ tar ta ma alatt kö te les tel je sí te ni. Amen -
 nyi ben be je len tés ér ke zik ar ra vo nat ko zó an,
hogy ügy fél la kó kör nye ze te a fen ti ek ben fog lalt
fel té te lek nek nem fe lel meg, a be je len tés tõl
szá mí tott 15 na pon be lül so ron kí vü li hely szí ni
szem lét kell tar ta ni az érin tett in gat lan nál.

Vargáné dr. Egyed Ilo na jegy zõ

A REN DE ZETT LA KÓ -
KÖR NYE ZET EL LEN ÕR ZÉ SE
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IVÓ VÍZ MI NÕ SÉG-JA VÍ TÓ PRO JEKT
KEOP-1.3.0/09-11-2011-0008 • 2014. MÁRCIUS 24.

2014 feb ru ár já ban Uni ós tá mo ga tás sal
kez dõd tek meg a Já nos hal ma–Mély kút Ivó víz -
mi nõ ség-ja ví tó Pro jekt ki vi te le zé si mun ká la -
tai. Az épí té si mun kák 2014 má ju sá ban kez -
dõd nek meg.

A víz mi nõ ség-ja ví tó fej lesz tés ke re té ben sor
ke rül a pro jekt cso port hoz tar to zó te le pü lé sek
(ta gok: Já nos hal ma, Mély kút) la kos sá gá nak
egész sé ges ivó víz zel va ló el lá tá sá nak biz to sí tá sá -
ra. A Já nos hal ma–Mély kút Ivó víz mi nõ ség-ja ví tó
Pro jekt el szá mol ha tó össz költ sé ge 665.538.865
Ft. A be ru há zás ra az Ivó víz mi nõ ség-ja ví tó Ön -
kor mány za ti Tár su lás 83,566049%, az az
556.164.534 Ft vissza nem té rí ten dõ tá mo ga -
tást nyert az Eu ró pai Unió Ko hé zi ós Alap ja és
Ma gyar or szág köz pon ti költ ség ve tés ének társ fi -
nan szí ro zá sá val. 

A pro jekt 109.374.331 Ft (16,433951%)
ön ré szé re a BM Ön erõ Alap tól nyert tá mo ga -
tást a Tár su lás, így a tá mo ga tá si in ten zi tás ös -
 sze sen 100%. Egy nyílt el já rá sú köz be szer zést

kö ve tõ en 2014. január 20-án meg tör tént a
nyer tes aján lat te võ ki vi te le zõ vel a szer zõ dés -
kö tés. Je len leg a ter ve zé sen dol go zik a ki vi te -
le zõ, majd a szük sé ges en ge dé lyek meg szer -
zé sét kö ve tõ en, vár ha tó an má jus ban kez dõd -
het nek meg az épí té si mun kák. 

A szer zõ dés sze rint 13 hó nap áll a ki vi te le -
zõ ren del ke zé sé re a mun ká la tok be fe je zé sé -
re. A pro jekt zá rás ra vár ha tó an 2015. már ci us
vé gén ke rül sor.

Já nos hal ma–Mély kút Ivó víz mi nõ ség-ja ví tó
Ön kor mány za ti Tár su lás, Mély kút, Pe tõ fi tér 1.

MÁ JUS 1-KUPA 
LAB DA RÚ GÓ TOR NA
Má jus 1-én (csü tör tök) lab da rú gó ku pá ra ke -
rül sor a sport pá lyán. A mér kõ zé sek kez dé si
idõ pont ja reg gel 10 óra.

A mér kõ zé sek 20x40 m-es pá lyán zaj la -
nak. 5+1 já té kos tar tóz kod hat egy csa pat ból
azo nos idõ ben a pá lyán. A ka pus ki dob hat ja
a lab dát fél pá lyán túl ra. A ka pus ról van szög -
let. A ha za a dást a ka pus kéz zel nem fog hat ja
meg. A já ték idõ 2x12 perc. A cse ré ket fo lya -
ma to san vég re le het haj ta ni. Csa pa ton ként
két iga zolt já té kos ne vez he tõ, akik fo lya ma to -
san a pá lyán tar tóz kod hat nak. A me gyei I.
vagy an nál ma ga sabb osz tály ban sze rep lõ já -
té ko sok szá mí ta nak iga zolt nak.

Esõs idõ ese tén a sport csar nok ban ke rül le -
bo nyo lí tás ra a tor na. Ne ve zé si díj: 2000 Ft.

A lab da rú gó tor na elõtt 9.30- tól 11-es rú gá -
sok ra ke rül sor. Ne vez ni a hely szí nen le het a rú -
gá sok kez dé si idõ pont ja elõtt. Ne ve zé si díj: 100
Ft. Ér dek lõd ni: Velez At ti la, 06-30/219-3029
vagy mun ka idõ ben a mû ve lõ dé si ház ban. 

A lom ta la ní tást Mély kút te rü le tén a Fel sõ-Bács -
kai Hul la dék gaz dál ko dá si Kft. vég zi gyûj tõ já rat -
sze rû en a mel lé kelt út vo nal terv alap ján.
A lom ta la ní tás reg gel 7 órá tól kez dõ dik, és tart
az az na pi út vo nal terv ben sze rep lõ ut cák be fe -
je zé sé ig. A lom ta la ní tás so rán a lomb hul la dé -
kot az in gat lan elõt ti köz te rü let re szí ves ked je -
nek ki he lyez ni úgy, hogy azt a be gyûj tést vég -
zõ gép jár mû meg tud ja kö ze lí te ni, és a ra ko -
dás biz ton sá go san és bal eset men te sen, ké zi
erõ vel le gyen el vé gez he tõ.
A lom ta la ní tás so rán a kö vet ke zõ hul la dé kok
ke rül nek be gyûj tés re: • Nagy tér fo ga tú lom -
hul la dé kok (szek rény, ágy…) • Fém-, fa-, pa -
pír-, mû anyag hul la dé kok • Zöld hul la dé kok
(bi o ló gi a i lag le bom ló hul la dé kok)

A lom ta la ní tás so rán a hul la dé ko kat a kö vet ke -
zõ kép pen kér jük ki he lyez ni: • A kis tér fo ga tó
hul la dé ko kat zsák ban ös  sze kö töz ve • A nö vé -
nyi ere de tû hul la dé ko kat ös  sze köt ve.
Ve szé lyes hul la dé kok: ele mek, ak ku mu lá to -
rok, fes té kek, lak kok, ra gasz tók, ol dó sze rek,
sa vak, lú gok, nö vény vé dõ sze rek, ve szé lyes
anya gok kal szen  nye zett cso ma go lá si hul la dé -
kok és min den egyéb ve szé lyes hul la dék nak
mi nõ sü lõ anya g, ház tar tá si, in for má ci ós, táv -
köz lé si, szó ra koz ta tó elekt ro ni kai hul la dé kok,
gu mi ab roncs ok nem ke rül nek el szál lí tás ra!

Kér jük, a zsá kok meg kö té sé nél szí ves ked -
je nek oda fi gyel ni ar ra, hogy a zsá kok ké zi erõ -
vel moz gat ha tók le gye nek! Az egyéb mó don ki -
he lye zett hul la dé kok nem ke rül nek el szál lí tás ra!

Tisztelettel tá jé koz tat juk az in gat lan tu laj do -
no so kat, hogy a 2014. év ben le he tõ ség nyí lik
ar ra, hogy la kó in gat la non ként 350 kg/év ve szé -
lyes hul la dék nak nem mi nõ sü lõ hul la dé kot a
Vas kú ti Re gi o ná lis Hul la dék le ra kó ra (6521 Vas -
kút, Kül te rü let 0551. hrsz.) ellenszolgáltatás
nélkül (azaz in gye ne sen) sa ját jár mû vel ki szál lít -
hat nak lak cím iga zo ló kár tya és a hulladék szál-
lítási díj befizetésérôl szóló csekk vagy átutalás
felmutatása ellenében.

LOMTALANÍTÁSI TÁJÉKOZTATÓ

LOM TA LA NÍ TÁ SI PROG RAM • MÉLY KÚT, 2014. ÁP RI LIS 14-18.

• ÁP RI LIS 14. HÉT FÕ: Öreg ma jor egész te rü le te • Já nos hal mi út • Hu nya di u. • At ti la u. • Köl csey u. • Dó zsa György u. • Ma dách u. • Sza bad ság
tér • Dam ja nich u. (55-ös út tól észak ra) • Tán csics u. • Rá kó czi u. • Trak to ro sok út ja • Fel sza ba du lás u. • Mik száth K. u. • Me zõ I. u.
• ÁP RI LIS 15. KEDD: Pes ti u. • Dankó P. u. • Eöt vös u. • Ady End re u. • Kos suth u. • Ga lamb u. • Hon véd u. • Új u. (Kos suth ut cá tól észak -
ra) • Ki ni zsi u. • Nagy u. (Kos suth ut cá tól észak ra) • Bem tér • Sallai u. • Szent Lász ló u. • Temp lom u. • Ber csé nyi u.
• ÁP RI LIS 16. SZER DA: Nagy u. (Kos suth ut cá tól dél re) • Szt. Lász ló u. (Kos suth ut cá tól dél re) • Pe tõ fi tér • Zöld fa u. • Kis temp lom u. • Pa csir ta u.
• Tóth Kál mán u. • Bo tond u. • Ma gyar u. • Dam ja nich u. (55-ös út tól dél re esõ ré sze) • Kan dó Kál mán u. • Má jus 1. u. • Zal ka Má té u. • Hámán
Ka tó u. • Bé ke u. • Vö rös mar ty u. • Má tyás ki rály u. (fel sõ ré sze)
• ÁP RI LIS 17. CSÜ TÖR TÖK: Zrí nyi u. • Szé che nyi u. (dé li ré sze a Bádog boltig) • Jó kai u. • Ri gó u. • De ák F. u. • Ró zsa u. • Kis u. • Má tyás
ki rály u. (al só ré sze) • Vi lá gos u. 
• ÁP RI LIS 18. PÉN TEK: Szé che nyi u. (észa ki ré sze) • Bar tók Bé la u. • Arany J. u. • Mun kácsy u. • Új u. (Kos suth ut cá tól dél re esõ rész) • Ár pád
u. • Kis fa ludy u. • Ve zér u. • Vas u. • Lé nárd u. • Ma lom u. • Má tyás ki rály u. (kö zép sõ ré sze) • Tó part
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Nyug díj biz to sí tá si fó rum és rajz pá lyá zat
ered mény hir de té se Já nos hal mán

2014. feb ru ár 5-én a BKMKH Já nos hal mi
Já rá si Hi va ta la ren dez vényt szer ve zett, ahol a
nyug díj biz to sí tás 2014. évi ak tu á lis kér dé se i -
rõl szó ló elõ adás hang zott el, és ün ne pé lyes
ke re tek kö zött rajz ver seny dí ja i nak ki osz tá sá -
ra ke rült sor.

A ren dez vé nyen rész vett dr. Kiss Jó zsef, a
BKMKH fõ osz tály ve ze tõ je, Labancz At ti la, a
BKMKH Nyug díj biz to sí tá si Igaz ga tó ság igaz ga -
tó ja és Lengyelné dr. Szél Má ria nyu gel lá tá si
fõ osz tály ve ze tõ. Dr. Kiss Jó zsef fõ osz tály ve ze -
tõ út tá jé koz tat ta a meg je len te ket a kor mány -
ab la kok ki ala kí tá sá val kap cso la tos el kép ze lé -
sek rõl és a Kor mány hi va tal la kos sá gi ügy in té -
zést se gí tõ tö rek vé se i rõl, ame lyet a Já nos hal mi
Já rá si Hi va tal ban el in dí tott föld hi va ta lai és
nyug díj biz to sí tá si ügy fél fo ga dás is bi zo nyít.
Labancz At ti la igaz ga tó úr is mer tet te, hogy
Bodroginé dr. Mikó Zsu zsan na hi va tal ve ze tõ
kez de mé nye zé sé re 2014. feb ru ár 14-tõl be -
in dít ják a nyug díj biz to sí tá si ügy fél fo ga dást a
Já rá si Hi va tal Já nos hal ma, Bé ke tér 1. sz. alat -
ti 18. sz. iro dá já ban. Tá jé koz ta tást adott az in -
téz he tõ ügyek rõl is. Az elõ adók so rát Len-
gyelné dr. Szél Má ria kö vet te, aki nagy ér dek -
lõ dést ki vál tó elõ adást tar tott a nyug díj biz to sí -
tás 2014. évi ak tu á lis kér dé se i rõl.

Ezt kö ve tõ en a já rá si hi va tal ve ze tõ asz  szony
dia ve tí tés for má já ban tá jé koz tat ta a meg je len -
te ket a Hi va tal já rá si köz igaz ga tá si te rü le té re ki -
ter je dõ fel ada ta i ról, mun ka tár sa i ról, ügy fél fo ga -
dá sa i nak he lyé rõl és ide jé rõl. Is mer tet te, hogy a
Bács-Kis kun Me gyei Kor mány hi va tal Já nos hal -
mi Já rá si Hi va ta la rajz pá lyá za tot hir de tett 10-
18 éves gye re kek szá má ra két cso port ban Te
mi lyen nek lát tad, vagy kép ze led a Já nos hal mi
Já rá si Hi va talt? cím mel.

A rajz pá lyá zat ra a Já nos hal mi já rás te le pü lé -
se i rõl, is ko lá i tól több mint 150 rajz ér ke zett,
ezért a zsû ri szá má ra ne héz volt a vá lasz tás. A
gye re kek kö zül so kan részt vet tek a Já rá si Hi va -
tal nyílt nap ján, il let ve a te le pü lé sek ren dez vé -
nye in, és több is ko lá ban is le ve tí tés re ke rült a
Já rá si Hi va tal ról ké szí tett be mu ta tó anyag. Aki -
nek nem volt le he tõ sé ge a nyílt na pon részt
ven ni, kép ze le té re ha gyat koz va raj zol ha tott.

A be ér ke zett raj zok bí rá la tát dr. Ren dek
Mag dol na, Martinek Er zsé bet és Ördögh Edit
vé gez ték. Az ér té kes könyv nye re mé nye ket és
ok le ve le ket a kö vet ke zõ gye re kek ve het ték át,
akik a rajz pá lyá zat he lye zett jei vol tak.
1. he lye zett: Il lés Ré ka 5.b (Mély kút, Szvetnik
Joachim Ál ta lá nos Is ko la). Cson tos Ber ta 7.b
(Mély kút, fel ké szí tõ ta nár: Cson tos Ferencné)
2. he lye zett: Var ga Ka mil la 5.a (Mély kút),
Jakity An na 7.b (Mély kút) 3. he lye zett: Tö rök
Leonetta Kiara 6.o. (Já nos hal ma, Szent An na
Ka to li kus Ált. Is ko la, fel ké szí tõ ta nár: Ba ka Or -
so lya), Bí ró No é mi 8.o. (Rém, Ré mi Ál ta lá nos
Is ko la, fel ké szí tõ ta nár: Karsai Péterné)
Kü lön dí jat kap tak: Kopcsek Dá vid 4.b (Mély -
kút), Ko vács Krisz ti án 8.o. (Rém, felk. ta nár
Karsai Péterné), Mé szá ros Szil via 11.k (VM K-
Mo-i Ag rár-szak kép zõ Köz pont, Mg-i Szak kép -
zõ Is k., fel k. ta nár Ju hász Já nos), Pá lin kás Le tí -
cia 5.c (Mély kút), Kopcsek Zsó fia 9/a (Mély kút)

A he lye zést el érõ, il let ve kü lön díj ban ré sze -
sü lõ fi a ta lok nagy öröm mel vet ték át a nye re -
mé nye ket. Min den raj zot ké szí tõ és be kül dõ fi -
a tal em lék la pot ka pott, ame lyet a fel ké szí tõ
rajz ta nár ok vet tek át és osz tot tak ki azok nak,
akik nem tud tak részt ven ni a ren dez vé nyen. A
ren dez vényt sza va lat és ze nei elõ adás szí ne sí -
tet te. A raj zok ból ké szí tett ki ál lí tást a hely szí nen
a ren dez vény idõ pont já ban, il let ve 2014. feb -
ru ár 7-ig meg le he tett te kin te ni.

Kö szön jük mind azok hoz zá já ru lá sát, akik
elõ se gí tet ték a ren dez vény si ke rét.

BKMKH Já nos hal mi Já rá si Hi va ta la

Mélykúti tanulók

FELMÉRÉS A SZENNY VÍZ -
BE RU HÁ ZÁSOKHOZ
Tisz telt mély kú ti la kos ság! A szenny víz be ru -
há zás sal kap cso la to san na gyon sok kér dés
me rül fel Önök ré szé rõl, tel je sen jo go san. A
mun ká la tok sok bos  szú sá got fog nak okoz ni,
na gyon sok egyez te tés, tü re lem kell a mun ká -
la tok el vég zé sé hez. Sok gya kor la ti kér dés fog
felme rül ni, pl.: hol le het, hol ér de mes a
szenny vi zet a te lek rõl ki ve zet ni?, A szom széd
tel kén ki ve zet he tõ-e a szenny víz?, Hol fog
men ni a köz te rü le ti csõ ve ze ték?  

Az aláb bi ké pen lát ha tó két mély kú ti fi a tal -
em bert a Mély kú ti Éptesz Kft. al kal ma zot tai a
fel ada tuk két rész bõl áll. 
• Fel mér ni az in gat lan tu laj do no sok igé nye it,
ki, hol sze ret né a szenny vi zet ki ve zet tet ni, fel -
mér ni a tel ken be lü li há ló zat hos  szát.
• A fel me rült kérdéseket to váb bí ta ni az il le té -
ke seknek, és azt a le he tõ leg rö vi debb idõn
be lül meg vá la szol ni a tu laj do no sok nak.

Az Eu ró pai Uni ós pá lyá zat a szenny víz be ru -

há zás ke re té ben a köz te rü le ti szenny víz épí tést
tá mo gat ja, +1 m te lek ha tá ron be lü li be ál lást. A
két fi a tal em ber egyik fon tos fel ada ta a tel ken
be lü li há ló zat mi nél pon to sabb fel mé ré se, mi -
vel a ezen mun ká la tok hoz is sze ret ne az ön -
kor mány zat és a pol gár mes ter úr a le he tõ leg -
több se gít sé get meg ad ni a be ru há zás so rán.

Ké rem, se gít sék mun ka tár sa ink fel mé ré sét.
Dzsudzsák Mi hály, az Éptesz Kft. ügy ve ze tõ je

FEL HÍ VÁS!
Mély sze gény ség ben élõ, rá szo ru ló gye re kek -
nek gyûj tünk jó ál la po tú szem üveg ke re te ket
és tár sas já té ko kat. Aki ren del ke zik ilyen nel,
le ad hat ja a plé bá ni án és a könyv tár ban.

Se gít sé gü ket elõ re is kö szön jük.
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Az NTP-JGYA -MPA-12-001 nyer tes pá lyá -
za tá nak kö szön he tõ en le he tõ sé günk nyílt egy
be vált Jó gya kor lat át vé te lé re. A prog ram ban is -
ko lánk tíz pe da gó gu sa ve he tett részt in gye n.
Prog ra munk meg va ló su lá sát 970 000 Ft-tal tá -
mo gat ta az NTP.

A kis kun ha la si Fa ze kas Gá bor Ál ta lá nos Is -
ko la Jó gya kor la tát – Ta nu lás mód szer tan és
gon dol ko dás fej lesz tés tu dás tér ké pek se gít sé -
gé vel – adap tál tuk. Elõ ször be mu ta tó órá kon
te kin tet ték meg ta ná ra ink, ho gyan al kal maz -
zák ta ní tá si órá kon a kis kun ha la si pe da gó gu -
sok a tu dás tér ké pet, il let ve meg ta pasz tal ták,
men  nyi re ha té kony ez a ta nu lá si mód szer
a ta nu lók kö ré ben, mi lyen öröm mel ta -
nuk nak így. An gol, rajz, ma te ma ti ka, osz -
tály fõ nö ki órák lá to ga tá sá ra nyílt le he tõ -
sé gük ta ná ra ink nak. 

Mû hely fog lal ko zá sok ke re té ben meg be -
szél ték az órá kon lá tot ta kat és kér dé se ik re is
vá laszt kap hat tak. Ez után kö vet ke zett a mód -
szer rész le tes meg is me ré se, majd egyé ni al kal -
ma zá sa. A pe da gó gu sok ér dek lõ dé si kö rük nek
meg fe le lõ en sa ját tu dás tér ké pet hoz tak lét re.
A program során sze mély re sza bott men-
torálás, adap tá ci ós fo lya mat ba ágya zott fel ké -
szí tés is tör tént a részt ve võk szá má ra. Ki ad vá -
nyo kat, DVD, CD le me ze ket (min ták a tu dás -
tér kép ala pú e-tan anyag ok ra), Tu dás tér kép

címû köny ve ket is kap tak a
pá lyá zat ban részt ve võk rész -

le tes al kal ma zá si le írás sal.
Továbbképzéssel záródott a program. A

kép zés ben részt vett pe da gó gu sok az is ko la
tan tes tü le té vel meg is mer tet ték ezt az is me ret -
szer zé si mód szert, és tan órá kon az óta is szí ve -
sen al kal maz zák. 

Weisné Pus kás Ág nes mk.-vezetõ ta nár

GON DOL KOD JUNK EGYÜTT!
Jó gya kor lat adap tá lá sa Mély kút vizi köz mû szol gál ta tá sát 2013. ja nu ár

1-tõl a BAJAVÍZ KFT. lát ja el. Ez zel az Ön kor -
mány zat ele get tett a jog sza bá lyi elõ írá sok nak.
A fo gyasz tók az át adás-át vé te li el já rás tól füg get -
le nül fo lya ma tos víz el lá tás ban ré sze sül nek. 

2012. de cem ber ha vi kö zü le ti és 2012. IV.
ne gyed évi víz szám lá kat az ÉPTESZ Kft. bo csá -
tot ta ki. A szám lák el len ér ték ét a mel lé kelt pos -
tai csek ken kér jük be fi zet ni a szám lá kon fel -
tün te tett fi ze té si ha tár idõ ig az OTP-nél vagy a
Pos tán. Sze ret nénk fel hív ni a tar to zók fi gyel -
mét, hogy amen  nyi ben tar to zá su kat nem ren -
de zik, úgy a be haj tást köz jegy zõ nek ad juk át. A
hát ra lék be haj tás ér vé nye sí té se ér de ké ben az
új szol gál ta tó együtt mû kö dik az ÉPTESZ KFT-
vel a to váb bi víz kor lá to zá sok te kin te té ben.

2013. ja nu ár 1-tõl az ÉPTESZ KftT. je len le gi
ügy fél szol gá la tán csak a ja nu ár 1. elõt ti víz díj
prob lé mák ke ze lé se és a ko ráb bi víz dí jak be fi -
ze té se tör tén het. Er re to vább ra is ren del ke zés re
ál lunk sze mé lye sen és te le fo non is. (Mély kút,
Rá kó czi u. 5. 77/460-089). A víz szol gál ta tás és
szenny víz el ve ze tés ös  szes prob lé má já val (csõ -
tö rés, víz be kö tés, szám lá zás stb.) 2013. ja nu ár
1-tõl a BAJAVÍZ Kft-hez kell for dul ni uk.

2013. ja nu ár 2-tõl a la kos ság ar zén men tes
ivó víz zel va ló el lá tá sát a hon véd ség vég zi (laj -
tos ko csi ból, zacs kós víz zel) a Mû ve lõ dé si Ház
elõt ti par ko lóban és az Öreg ma jo ri ben zin -
kútnál. Víz vé te li le he tõ ség na pon ta Mély kú ton
10–14 órá ig, Öreg ma jorban 6–20 órá ig.

Három kon té ne res víz tisz tí tó be ren de zés
te le pí té se meg tör tént. 2013. de cem ber 1-tõl az
ar zén men tes víz el lá tás kon té ne rek bõl lesz biz -
to sít va a la kos ság ré szé re. Kon té ne rek nyit va
tartása: mun ka nap okon 8–15, • mun ka szü ne -
ti na po kon 9–12 órá ig. Hely szín: Öreg ma jor
víz mû elõt ti te rü le ten • Mély kút köz pon ti ját -
szó tér mel lett (Tó part) • 55-ös út nál lé võ ját szó -
tér mel lett (Mondovicsék Ven dég lõ je)
• TE ME TÕK (Kál vá ria, Pes ti, Al só) 2013. no -
vem ber 11-tõl 8–16 órá ig tar ta nak nyit va. Te -
me tõ gond nok te le fon szá ma: 06-30/245-
5266 (Pász tor Mi hály)
• SZIP PAN TÁST le het ren del ni: 06-30/252-
5181, 06-20/978-6680 (Mayer Lászó), il let ve
az ÉPTESZ Kft szá mán: 77/460-089. vagy sze -
mé lye sen  Mély kút Rá kó czi u. 5. szám alatt. A
szip pan tás dí ja kö zü le tek nek for du lón ként
brut tó 8001 Ft, la kos ság nak a re zsi csök ken tés
mi att for du lón ként brut tó 7200 Ft.
• SZE ME TES ZSÁ K. a Fel sõ-Bács kai Hul la dék -
gaz dál ko dá si Kft emb lé má já val el lá tott sze -
me tes zsá kot le het vá sá rol ni az ÉPTESZ KFT
iro dá já ban Mély kút Rá kó czi u. 5. szám alatt
448 Ft brut tó áron. Ha eb be a zsák ba gyûj tik
a hul la dé kot, a ku ka ürí té se kor ezt is el szál lít -
ják kü lön díj fel szá mí tá sa nél kül.

Dzsudzsák Mi hály ügy ve ze tõ

ÉPTESZ KFT HIRDETÉSEI
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TÛZOLTÓSÁG, MEZÕÕRSÉG
elérhetõsége: 70/457-5372, Borsos Balázs

JÁNOSHALMI RENDÕRÕRS
INDOKOLT ESETBEN 
az alábbi telefonszámon hívható éjjel-nappal:
20/539-6499

A mély kú ti óvo dá sok öröm mel ve szik bir -
to kuk ba az ál ta lá nos is ko la kö zel múlt ban fel -
újí tott tor na ter mét.

Az óvo dák nem ren del kez nek tor na szo bá -
val, így az is ko lá val kö tött meg ál la po dás alap ján
a 2013-2014-es ne ve lé si év tõl le he tõ sé günk
van az is ko lai tor na te rem hasz ná la tá ra.  Ked -
den min den óvo dai cso port, pén te ken a két
nagy cso port test ne ve lés fog lal ko zá sát tud juk
meg fe le lõ kö rül mé nyek kö zött meg tar ta ni. 

Az óvo dai ne ve lés cél- és fel adat rend sze rét
a moz gás, a já ték és a kul tu rá ló dás hár mas ke -
re té ben va ló sít juk meg. A gye re kek moz gás -
igé nye kü lön bö zõ. Na gyon fon tos, hogy a na -

gyobb, ak tí vabb moz gást és a nyu godt te vé -
keny sé get ked ve lõ gye re kek meg ta nul ja nak
egy más hoz al kal maz kod ni, egy mást köl csö nö -
sen tisz te let ben tar ta ni. Meg gyõ zõ dé sünk,
hogy a kel le mes lég kör ben, jól szer ve zett moz -
gá sos te vé keny ség ben a gyer me kek öröm mel
vesz nek részt. A si ke res jó han gu la tú fog lal ko -
zás po zi tív él ményt nyújt, újabb cse lek vés re
kész te ti õket. Se gí ti egész sé gük meg óvá sát, tes -
ti edzett sé gük fej lesz té sét, és ki ala kul az igény
a ké sõb bi egész sé ges élet vi tel re, mert mo zog -
ni jó, mo zog ni öröm.

Mac kó Zoltánné óvo da pe da gó gus

1. szá mú óvo da kis cso por to sa i nak cso port ve ze tõ je

Mo zog ni jó, mo zog ni öröm!

ANYAKÖNYVI HÍREK
2014. feb ru ár hó nap ban szü let tek: Bu rai Mi -
ner va (an.: Ko lom pár Eri ka), Bu rai Lász ló
Dominik (an.: Bu rai Szil via), Bu rai Sebastian
(an.: Bu rai Ni ko lett)
Meg hal tak: Jugl Ádámné Grizák Ilona élt 89
évet, Detkó Istvánné Len gyel Ju li an na élt 85
évet, Somogyvári Pé ter élt 72 évet, Tüs ke
Gyuláné Pász tor Mar git élt 90 évet, Rasztik
Fe renc élt 84 évet, Bóczér Istvánné Hor váth
Má ria élt 82 évet, Ádelhardt Mártonné
Mondovics Ibo lya élt 50 évet, Kõ sze gi At ti la
Fe renc élt 55 évet, 
Há zas sá got kö töt tek: Re tek Ró bert és Sza lon -
nás Tí mea

TISZ TELT VÁL LAL KO ZÓK!
Le he tõ ség van vál lal ko zá sa ik, ter mé ke ik, szol -
gál ta tá sa ik in gye nes be mu ta tá sá ra rek lá mo zá sá -
ra a Mély kút Vá ros hi va ta los hon lap ján, a
www.melykut.hu weboldalon. Amen  nyi ben
sze ret né nek él ni ez zel a le he tõ ség gel, ké rem,
ke res sék Bényi Jó zse fet az 77/ 560-001 te le fon -
szá mon a rész le tek kel kap cso lat ban.

Ko vács Ta más pol gár mes ter

NYUG DÍJ BIZ TO SÍ TÁ SI
ÜGY FÉL FO GA DÁS 
A Bács-Kis kun Me gyei Kor mány hi va tal Já nos -
hal mi Já rá si Hi va ta lá nál 2014 feb ru ár já tól
kez dõ dõ en ha von ta min den hó nap má so dik
pén te kén 8-12 órá ig nyugdíjbiztosítási ügy fél -
fo ga dás lesz.
Ügy fél fo ga dás he lye: 
Já nos hal ma, Bé ke tér 1. 18. sz. iro da.

BKMKH Já nos hal mi Já rá si Hi va ta la

A DÉMÁSZ TELEFONSZÁMAI
Általános kék szám (CALL CENTER): 06-40-
82-22-82 • Hibabejelentés: 06-40-82-20-00 •
Mérõállás bejelentése: 06-80-82-81-80
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JÁ RÁ SI MEN TÕ CSO PORT
Já rá si men tõ cso port ala kult a Já nos hal mi Já -
rás ban. A Bács-Kis kun Me gyei Ka taszt ró fa vé -
del mi Igaz ga tó ság a ka taszt ró fa vé de lem rõl
szó ló jog sza bály ok kal össz hang ban az adott
te rü let re jel lem zõ va lós ve szé lyek re tör té nõ
gyors re a gá lás ér de ké ben a me gye min den já -
rá sá ban já rá si ön kén tes men tõ cso port lét re -
ho zá sát kez de mé nyez te. A men tõ cso por tok a
be kö vet ke zõ ve szély hely ze tek hi va tá sos szer -
vek ál ta li ke ze lé sé nek tá mo ga tá sa ér de ké ben
jön nek lét re. A Já nos hal mi já rás te rü le tén vár -
ha tó an a bel ví zi vé de ke zés ben, az er dõ tü zek
ol tá sá ban és az eset le ges rend kí vü li idõ já rás
okoz ta károk fel szá mo lá sá ban va ló együtt mû -
kö dés lesz az el sõd le ges fel adat.

A 20 tag ból ál ló Já nos hal mi Já rá si Men tõ -
cso port ban részt vesz nek a BKMKH Já nos hal -
mi Já rá si Hi va ta lá nak dol go zói, a Já nos hal mi
Tûz ol tó sá ga al kal ma zot tai és a Mély kú ti Ön -
kén tes Tûz ol tó ság tag jai.

Fon tos volt, hogy a ta gok ren del kez ze nek
hely is me ret tel a já rás te rü le tén, le gye nek a
fel ada tok el lá tá sá hoz szük sé ges esz kö ze ik,
szak ér tel mük és gya kor la tuk. A Fel sõ-Bács kai
Men tõ cso port tag jai a be lé pé si nyi lat ko zat
alá írá sá val 2015. de cem ber 31-ig vál lal ták,
hogy részt vesz nek az Ön kén tes Te rü le ti Pol -
gá ri Vé del mi Szer ve zet ben.

A 2014. feb ru ár 11-én meg ala kult men tõ -
cso port tag jai 6 órás alap kép zé sen, 8 órás
szak kép zé sen, majd gya kor la ti fog lal ko zá so -
kon vesz nek részt, a fel ké szí tés rend szer be ál -
lí tó- majd mi nõ sí tõ gya kor lat tal zá rul.

A ta gok te vé keny sé gü kért dí ja zást nem kap -
nak. A fel ké szí té sen va ló rész vé tel sok idõt és
ener gi át igé nyel, amely re sza bad ide jü ket ál -
doz zák, eset le ges be ve tés ese tén a je lent ke -
zõk re nagy fe le lõs ség há rul, ez ért a já rás la kos -
sá ga ne vé ben kö szön jük, hogy vál lal ják a pol -
gá ri vé del mi fel ada tot. Kö szö net il le ti a Bács-
Kis kun Me gyei Ka taszt ró fa vé del mi Igaz ga tó ság
Kis kun ha la si Ka taszt ró fa vé del mi Ki ren delt ség
ál lo má nyá ban tar to zó szak em be re ket is, aki
szá munk ra a fel ké szí tõ fog lal ko zá so kat tart ják.

Bodroginé dr. Mikó Zsu zsan na hi va tal ve ze tõ

BKMKH Já nos hal mi Já rá si Hi va ta la

EGYE SÜ LE TI HÍ REK
A Moz gás kor lá to zot tak Mély kú ti Egye sü le te
a kö vet ke zõ prog ra mok ra hív ja tag ja it:

•EGÉSZ SÉG MEG ÕR ZÕ TOR NA 10-es tur nu -
sok ban ked den és pén te ken 17 óra kor az ál ta -
lá nos is ko la tor na ter mé ben fo lya ma to san mû -
kö dik. Új részt ve võ ket is sze re tet tel vá runk!
•SZO BAI KE RÉK PÁRT és ke re kes já ró ke re tet
köl csön zünk tag tár sa ink ré szé re. Igé nye i ket
ügy fél fo ga dá si idõ ben vár juk. 
•A MÓRAHALMI ER ZSÉ BET GYÓGY FÜR DÕ -
BEN – ér vé nyes egye sü le ti tag könyv fel mu ta tá -
sa mel lett – 10 al ka lom ra szó ló ked vez mé nyes
bér let vált ha tó 8000 fo rin tért, me lyet hat hó nap
alatt le het fel hasz nál ni egyé ni oda uta zás sal.
•ME ZÕ KÖ VES DI KI RÁN DU LÁS Idõ pont ja:
2014. jú ni us 28-29. (szom bat-va sár nap) Prog -
ram: 1. nap Für dés a bog ácsi ter mál für dõ ben.
Es te bor kós to ló Cse rép fal ván. Szál lás: kol lé gi -
um ban. 2. nap Dél elõtt rész vé tel a me zõ kö -
ves di nagy bú csún, majd kö zös ebéd, ha za u ta -
zás. Költ ség: 11000 Ft, (úti költ ség, szál lás költ -
ség, für dõ be lé põ, ebéd). Je lent ke zé se ket áp ri -
lis 30-ig vár juk 5000 Ft be fi ze té sé vel.
•CSO POR TOS GYÓGY ÜDÜ LÉS Idén 20. al ka -
lom mal hir det jük meg a szo ká sos haj dú szo -
bosz lói gyógy üdü lést. Idõ pont ja: 2014. no -
vem ber 9-16-ig. (8 nap 7 éj sza ka, fél pan zi ós
el lá tás sal) Költ ség, ta gok ré szé re: 44500 Ft +
IFA + úti költ ség. A cso por tos gyógy üdü lé sen
kí vül ál lók is részt ve het nek. Költ ség: 49000 Ft
+ IFA + úti költ ség. A cso por tos gyógy üdü lés
tel jes idõ tar tal ma alatt (7 éj sza ka) je len lé võk
kö zül – sor so lás sal – egy fõ ré szé re a Hõ for rás
Gyógy szál ló vis  sza té rí ti az üdü lés alap ös  sze -
gét. Je lent ke zé se ket má jus 29-ig vár juk 10000
Ft elõ leg be fi ze té sé vel.
•VÁ SÁR LÁ SI KED VEZ MÉNY! A Jozsmár Bt ba -
rom fi szak üz let ében (Mély kút, Pa csir ta u.) 2%-
os ked vez mény  nyel vá sá rol hat nak egye sü le ti
tag ja ink. A ked vez mény re jo go sí tó utal ványt a
2014-es tag díj fi ze tést kö ve tõ en ad juk át.
•EGYE SÜ LE TI TAG DÍJ! A 2014-i évi tag dí junk
1200 Ft. Be fi ze té se iro dánk ban le het sé ges. 
•ÖN KÉN TE SEK FOG LAL KOZ TA TÁ SA! Egye sü -
le tünk foly tat ja a re giszt rált ön kén te sek fog lal -
koz ta tá sát. Bõ vebb tá jé koz ta tást egye sü le ti
iro dánk ban tu dunk ad ni. 
•KÉ RÉS! Tisz te let tel kér jük mind azon el -
hunyt tag tár sa ink hoz zá tar to zó it, hogy az el -
ha lá lo zás té nyét szí ves ked je nek egye sü le ti iro -
dánk ban je lez ni, hogy tag nyil ván tar tá sunk ban
rög zí te ni tud juk.

OR TO PÉ DI AI SZAK REN DE LÉS!
A mély kú ti Köz pon ti Or vo si Ren de lõ ben
(Nagy u. 4.) 2014. má jus 13-án (szer da) 13.30
órá tól or to pé di ai szak or vo si ren de lés lesz. A
ren de lés ke re tén be lül gyógy ásza ti se géd esz -

kö zök fel írá sá ra nyí lik le he tõ ség. Ed di gi or vo si
le le te it, sze mé lyi iga zol vá nyát és TAJ kár tyá ját
hoz za ma gá val. A ren de lés in gye nes, be uta ló
nem szük sé ges! A ren de lés re iro dánk ban le -
het elõ ze te sen idõ pon tot kér ni!

ÚJ SZOL GÁL TA TÁ SUNK
„Csak eg  gyel több ször állj fel, mint ahány szor
pad ló ra ke rül tél!”
Ked ves Sors tár sak, Ked ves Hoz zá tar to zók!
A Moz gás kor lá to zot tak Mély kú ti Egye sü le té -
nek te vé keny sé ge új szol gál ta tás sal bõ vül.
Sors tár si ta nács adó szol gá la tot in dí tunk, me -
lyet Ledenyák Gyuláné ta nács adó vé gez. 

Szán dé kunk, hogy a ne héz, sok szor ki lá -
tás ta lan hely zet ben élõ sors tár sak nak ka pasz -
ko dót nyújt sunk, és kö zö sen ke res sünk meg -
ol dást a meg vál to zott élet hely ze tük okoz ta ki -
hí vá sok ke ze lé sé re.

A ta nács adói szol gá lat in gye nes és tel jes
diszk ré ció mel lett tör té nik.

Ta nács adás ra a 30/582-78-15 te le fon szá -
mon le het idõ pon tot egyez tet ni, amely na -
pon ta 8-18 óra kö zött hív ha tó.

Sze mé lyes ta lál ko zás ra min den ked den
16-18 óra kö zött ke rül het sor az egye sü let iro -
dá já ban. (Mély kút, Pe tõ fi tér 17.)

SZJA 1%! – Kö szö net és tá jé koz ta tás
Ez úton is kö szö ne tet mon dunk mind azok nak,
akik az el múlt év ben sze mé lyi jö ve de lem adó -
juk 1%-át egye sü le tünk nek aján lot ták fel. A fel -
aján lott ös  szeg 153.802 Ft. To váb bi mun ká juk -
hoz sok si kert, jó erõt és egész sé get kí vá nunk!

To vább ra is kér jük adó fi ze tõ tag tár sa in kat,
csa lád tag ja i kat és mind azon sze mé lye ket, akik
sze ret nék tá mo gat ni egye sü le tünk sok irá nyú
te vé keny sé gét, ajánl ják fel sze mé lyi jö ve de lem -
adó juk 1%-át köz hasz nú szer ve ze tünk nek.
Ren del ke zõ nyi lat ko za tot ki ad vá nyunk hoz
mel lé kel tünk, a raj ta le írt tá jé koz ta tó sze rint szí -
ves ked je nek azt el jut tat ni az Adó ha tó ság hoz. 
Adó szá munk: 18343438-1-03 - Kö szön jük!

ÜGY FÉL FO GA DÁS: 
szer dán 14-17 és csü tör tö kön 9-12 órá ig

EL ÉR HE TÕ SÉ GE INK:
6449 Mély kút, Pe tõ fi tér 17.
Te le fon: 77/460-010
Mo bil: 06-30/983-6384 (Sza bó Jó zsef) 
E-mail: mmeelnok@t-online.hu
Mo bil: 06-70/387-0512 (Rasztik Ti bor) 
E-mail: mmemelykut@t-online.hu
Hon lap: www.mmemelykut.hu, 
www.facebook.com/mmemelykut
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