
Kedves Mély kú ti ak!
Má jus hó nap já ba lé pünk. Egy re több em -

bert – fel nõt tet és gyer me ket egy aránt – ki csa -
lo gat a jó idõ a sza bad ba. Egy re több ször lá -
tom a ját szó tér és a park mel lett el ha lad va,
hogy va ló ban itt a ta vasz, egy re töb ben ke re -
sik fel eze ket a kö zös sé gi te re ket. Gyer mek zsi -
vaj tól és a gyer me ke ket óvó anyu kák, apu kák,
nagy ma mák és nagy pa pák hang já tól han go -
sak az óvo da, is ko la ud va rok, és a már em lí -
tett par kok, ját szó te rek.

Ez a hó nap va ló ban ró luk szól. Az Édes -
anyák ról, a Gyermekekrõlrõl és tu laj don kép -
pen a Családokról.

Ha lad junk idõ rend ben: má jus el sõ va sár -
nap ján az Édes anyá kat, Nagy ma má kat kö -
szönt jük. Az édes anyák vi gyá zó sze re te te egy
éle ten át vé gig kí sér ben nün ket. Ez a sze re tet
az, amely nem szab fel té te le ket, nem kö ve tel,
nem ké tel ke dik. És ez a sze re tet, tö rõ dés nem
vál to zik so ha. Az édes anyák ak kor is je len
van nak, ha nem mu tat koz nak. Fi gye lõ te kin -
te tük nem szá mon kér, ha nem óv ni pró bál. A
kor lá to kat és a sza bá lyo kat sem azért ál lít ják,
hogy kor lá toz za nak, ha nem hogy amen  nyi re
le het biz ton sá got ad ja nak.

Ked ves Édes anyák!
Má jus el sõ va sár nap ján Önö ket ün ne pel jük.
Önö ket, akik úgy ad nak gyer me ke ik nek, hogy
köz ben nem gon dol kod nak: men  nyit fog nak
eb bõl vis  sza kap ni. Ön zet le nül ad ják a min -
dent ön ma guk ból, mi köz ben egy ál ta lán nem
ad ják fel ön ma gu kat. Mind ezért el is me rés és
kö szö net Önök nek!

„Nin csen õr zõbb an gyal Nincs is an  nyi ál dás 

Az édes anyá nál, Amen  nyi sok len ne, 

Ébe rebb csil lag sincs Amen  nyit az anya 

Sze me su ga rá nál. Meg ne ér de mel ne."

És van még egy fon tos ün nep: má jus utol -
só va sár nap ján a Gyer me ke ket ün ne pel jük.

„Sze ret ni an  nyit je lent, mint a jö võ fe lé for -
dul ni, és to vább ad ni az éle tet” – mond ja egy
ame ri kai pszi cho ló gus. Bár mi lyen ne héz is el -
kép zel ni és a min den na pi mun kát fi gyel ve el -
hin ni, de ne künk is ez a dol gunk a vá ros há -
zán. Az a dol gunk, hogy sze res sük ezt a te le -
pü lést, sze res sük a ben ne la kó em be re ket, fel -
nõt te ket és gyer me ke ket egy aránt. Szem mel
kell tar ta nunk a mai nap ügyei kö zött a jö võt
is. És a jö võt a mai nap gyer me kei je len tik.

Amint a szü lõk nek gon dos kod ni uk kell ci -
põ rõl, ru há ról, uzson ná ról és még na gyon sok
min den na pi do log ról, ak ként a mi énk a fel -
adat, hogy le gyen óvo da, is ko la, ahol eze ket a
gyer me ke ket szép re és jó ra ta nít ják, s emel lett
meg ta nít ják ne kik azok nak a dol gok nak egy tö -
re dék ré szét, ami re az élet ben szük sé gük le het.

A fel ada tok mel lett azt is szem mel kell tar -
ta nunk, hogy ve lük, a jö võ nem ze dé ké vel is
le gyen idõnk fog lal koz ni. Hogy a min den na pi
fel ada tok mel lett õk is az éle tünk ré szét ké -
pez zék. Hogy azt lás sák, hogy igen is fon to sak
a szá munk ra és sze ret jük õket.

Ked ves Szü lõk!
Ün ne pel jük gyer me ke in ket egy pi cit ki tün te -
tet tebb fi gye lem mel és sze re tet tel má jus utol -
só va sár nap ján, de fon tos, hogy ne fe led kez -
zünk meg ró luk az év to váb bi 364 nap ján sem
a min den na pi gon dok, fel ada tok mel lett sem.

A gyer me kek nek biz ton ság ra, vé de lem re,
sze re tet re és meg be csü lés re van szük sé gük.
Ar ra, hogy en ged jük õket lé tez ni, és gyö nyör -
köd jünk ab ban, ahogy sze mé lyi sé gük ki bon -
ta ko zik. „Aki jót akar ten ni va la ki más sal, ap -
ró rész le tek ben kell ten nie” – ír ta William
Blake, majd két száz év vel ez elõtt. Ma sem kell
mást ten nünk, most is kí nál ko zik rá le he tõ ség
és al ka lom.

„A gyer mek sze me a jö võ tük re. Jaj an nak,
aki el ho má lyo sít ja,” (Ju hász Gyu la)

Ko vács Ta más pol gár mes ter

AKI RE
BÜSZ KÉK LE HE TÜNK

Lász ló No el a leg jobb
Át ad ták

a Puskás-Suzuki-kupa 2014 egyé ni dí ja it

A 7. Puskás-Suzuki-kupa dön tõ je után
érem át adá si ce re mó nia so rán kap ták meg az
ér me ket a do bo gós csa pa tok, és dí jaz ták az
egyé ni ka te gó ri ák leg jobb ja it is. Mad ri di lett a
leg jobb ka pus, hár man let tek társgólkirályok,
de ami a leg fon to sabb: a tor na leg jobb já té ko -
sa pe dig a Pus kás Aka dé mia bal hát véd je,
Lász ló No el lett, aki szin tén iPhone5-öt ka pott
és ok le ve let, ame lye ket Mé szá ros Lõ rinc tõl, a
Pus kás Aka dé mia el nö ké tõl és Lothar
Matthäustól, a né me tek vi lág baj no ká tól, volt
ma gyar szö vet sé gi ka pi tány tól ve he tett át.  
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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:

• 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: 11 000 Ft, (úti költ ség, szál lás -
költ ség, für dõ be lé põ, ebéd). Je lent ke zé se ket
má jus 29-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: 44 500 Ft +
IFA + úti költ ség. A cso por tos gyógy üdü lé sen
kí vül ál lók is részt ve het nek. Költ ség: 49 000 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 10 000 Ft
elõ leg be fi ze té sé vel.

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

„MÉG MIÉNK A MAI NAP”

TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0884 
A Nem ze ti Fej lesz té si Ügy nök ség, Hu mán
Erõ for rás Prog ra mok Irá nyí tó Ha tó sá ga az
„Egész ség re ne ve lõ és szem lé let for má ló élet -
mód prog ra mok – lo ká lis szín te rek” cí mû pá -
lyá za ti ki írá sá ra be ér ke zett DA RU Köz hasz nú
Egye sü let „Még mi énk a mai nap'” cí mû
TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0884 azo no sí tó
szá mú pá lyá za tát tá mo ga tás ban ré sze sí tet te. 

A DA RU Köz hasz nú Egye sü letet (a Bács-
Kis kun Me gyei Ro ma If jú sá gi Egye sü let jog -
utód ja ként) 2002. február 23-án ala pí tot ták
meg több sé gé ben mély kú ti ro ma/ci gány sze -
mé lyek, az zal a cél lal, hogy szá mos szol gál ta -
tást nyújt son hát rá nyos hely ze tû cso por tok
szá má ra, el sõd le ge sen ro ma gyer me kek nek
és fi a ta lok nak, emel lett ter mé sze te sen a hát -
rá nyos hely ze tû ro ma és nem ro ma la ko sok
élet mi nõ sé gé nek ja ví tá sá ra is tö rek szik kö zös -
ség fej lesz té se ken ke resz tül.

A „Még mi énk a mai nap” cí mû, TÁMOP-
6.1.2-11/1-2012-0884 azo no sí tó szá mú pro -
jekt az Eu ró pai Szo ci á lis Alap és a ha zai köz -
pon ti költ ség ve té si elõ i rány zat tá mo ga tá sá val
va ló sul meg. A prog ram so ro zat kez dõ idõ -
pont ja: 2013. szeptember 1., vár ha tó be fe je -
zé se 2014. június 30. A pro jekt ke re tén be lül
– egész ség té ma kör ben – kü lön bö zõ fog lal ko -
zá sok, klu bok ke rül nek le bo nyo lí tás ra, ami re
je lent ke zés alap ján ke rül tek ki vá lasz tás ra a
részt ve võk (41 fõ), ezek a kö vet ke zõk:
• Egész sé ges táp lál ko zás, il let ve ener gia -
egyen súly (táp lál ko zás és test moz gás egyen sú -
lya) meg tar tá sa, és/vagy vis  sza ál lí tá sa ér de ké -
ben tar tott klub fog lal ko zás
• A biz ton sá gos sze xu á lis éle tet elõ se gí tõ prog -
ra mok meg va ló sí tá sa, cso port fog lal ko zás
• Do hány zás meg elõ zés és do hány zás ról va ló
le szo kást tá mo ga tó klub fog lal ko zás 
• Do hány zás meg elõ zés és do hány zás ról va ló
le szo kást tá mo ga tó cso port fog lal ko zás
• Do hány zás meg elõ zés és do hány zás ról va ló
le szo kást tá mo ga tó la i kus ön se gí tõ fog lal ko zás
• Drog és túl zott al ko hol fo gyasz tást meg elõ zõ
klub fog lal ko zás
• Drog és túl zott al ko hol fo gyasz tást meg elõ zõ
cso port fog lal ko zás

A VÁ RO SI GYE REK NAP TER VE ZETT 
PROG RAM JA 2014. MÁ JUS 23. PÉN TEK
10 órá tól né pi ját szó ház óvo dá sok nak a Mû ve -
lõ dé si Ház mö gött
11 órá tól drog pre ven ci ós elõ adás a Könyv tár -
ban. Kubiszyn Vik tor elõ adá sa
14 órá tól Gyer mek na pi ren dez vé nyek a Mû ve -
lõ dé si Ház ban és kör nyé kén • ugrálóvár • tûz-
oltó be mu ta tó • kézmûves sá tor • Bull& Mastiff
ku tyás be mu ta tó • dzsudó be mu ta tó • ve tél -
ke dõk, ügyes sé gi já té kok fel ada tok • egész-
ségstand (egészséges éte lek és ita lok kós to ló ja)
• Oriflame stand • Ki ál lí tás az is ko lai rajz pá -
lyá zat ké pe i bõl a nagy te rem ben • Film ve tí tés
fo lya ma to san (klippek rek lá mok az egész ség
je gyé ben )

A sza bad té ri szín pa don fel lép nek: Boogy
Night Aerobik cso port • Hajdu Vi rág  éne kes
(Mary Poppins) • Fel sõ Bács kai AMI tán co sai
• I love dance cso port mû so ra • FMan MG-
Lips Take Be at Boksz Show
17 óra kor Sza bó Ádám kon cert je (Csil lag szü le -
tik fel fe de zett je)

FEL NÕT TEK NEK, SZÜ LÕK NEK a Mû ve lõ dé si
Ház ban az aláb bi in gye nes prog ra mo kat
ajánl juk: • Vér cu kor és vér nyo más mé rés •
Test tö meg in dex mé rés • Élet mód ta nács -
adás sal egy be kö tött bõr és haj di ag nosz ti ka

A REN DEZ VÉNY TÁ MO GA TÓI:DA RU Köz hasz nú Egye sü let

Újszetntiván • Mély kút Vá ros Ön kor mány za ta • Mû ve lõ dé si

Ház és Fe nyõ Mik sa Könyv tár • Szü lõi Mun ka kö zös ség •

GYEP Iro da • Ben de gúz Gye rek ház • Gyer mek jó lé ti szol gá lat

A mû sor vál to zás jo gát fenn tart va sze re tet tel
vá runk min den kit a ren dez vény re!

ANYAKÖNYVI HÍREK
Meg hal tak 
Vlasics Mi hály élt 86 évet, Ko lom pár Má tyás élt
61 évet, Kiss Er nõ Já nos élt 66 évet, Dubecz
Jánosné Ledenyák Etel ka élt 82 évet, Vö rös Mi -
hály élt 79 évet, Ko lom pár Sán dor élt 52 évet,
Blocher Imréné Ugrovics An na élt 84 évet,
Jenovai Istvánné Sze ren csés Ilo na élt 87 évet

2014. már ci u si szü le té sek: 
Sza bó Pé ter (anyja neve: Du dás Esz ter)

TÛZOLTÓSÁG, MEZÕÕRSÉG
elérhetõsége: 70/457-5372, Borsos Balázs
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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) minden nap
6–20 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

A Bács-Kis kun Me gyei Kor mány hi va tal Fo -
gyasz tó vé del mi Fel ügye lõ sé ge min den hó nap
el sõ hét fõ jén 9-12 óra kö zött ügy fél fo ga dást
tart a Já rá si Hi va tal ban.

Az el sõ ügy fél fo ga dás má jus 5-én lesz, 
Já nos hal ma, Bé ke tér 1. sz. 18. sz. iro da

Az ügy fél fo ga dá son az aláb bi ak ban fel so -
rolt fõbb te rü le te ket érin tõ en nyí lik le he tõ ség
az ügy fe lek szá má ra – jegy zõ könyv fel vé te le
mel lett – a ha tó ság ha tás kör ében tar to zó ké -
rel met, köz ér de kû be je len tést elõ ter jesz te ni:
• Az áru fo gyasz tók szá má ra va ló ér té ke sí té sé -
hez kap cso ló dó sza bá lyok (ár fel tün te tés, ár fel -
szá mí tás, jog ha tás sal já ró mé rés, nyug ta adá si
kö te le zett ség tel je sí té se, áru mi nõ sé ge, ös  sze -
té te le, cso ma go lá sa),

• Piacfelügyeleti te vé keny ség (ter mék biz ton ság)
• Tisz tes ség te len ke res ke del mi gya kor lat ti lal ma
• Gaz da sá gi rek lá mok meg fe le lõ sé ge
• Elekt ro ni kus ke res ke del mi te vé keny ség
• Sza va tos sá gi és jót ál lá si igé nyek in té zé se
sza bá lyai
• Pa nasz ke ze lés meg fe le lõ sé ge
• Uta zás, ven dég lá tás
• Fi a tal ko rú ak vé del mét szol gá ló ren del ke zé -
sek meg tar tá sa
• Köz üze mi szol gál ta tás ra (föld gáz-, vil la mos
ener gia-, távhõ-, il let ve ké mény sep rõ ipa ri
szol gál ta tás, köz mû ves ivó víz el lá tás, hul la dék -
gaz dál ko dás) vo nat ko zó ren del ke zé sek meg -
tar tá sa, la kos sá gi fo gyasz tók ese té ben
• Hír köz lé si szol gál ta tás ra vo nat ko zó ren del -
ke zé sek meg tar tá sa.
Vár juk Tisz telt Ügy fe le in ket!

ÚGY ÉR ZI, BE CSAP TÁK EGY ÁRU BE MU TA TÓN? 
KE RES SE FEL A FO GYASZ TÓ VÉ DEL MI ÜGY FÉL FO GA DÁST JÁ NOS HAL MÁN!

Az ték idõ uta zó ol va só-kéz mû ves ka land tá bor

A tá vo li az ték bi ro da lom tör -
té ne té nek kü lö nös – eu ró pai
szem mel néz ve – rej té lyes kor -
sza kát je len tet te ez az idõ szak.
Az az té kok in di án tör zse az
ame ri kai kon ti nens egyik leg ki -
ter jed tebb benn szü lött ci vi li zá -
ci ó ját hoz ta lét re a 14-15. szá -
zad ban. Bi ro dal mu kat ka to nai
ha ta lom ra ala pí tot ták a Me xi kói-
fenn sí kon, a mai Me xi kó kö zép sõ és dé leb bi
ré szén, a Me xi kói-öböl és a Csen des-óce án
kö zött. Ma gu kat mexikáknak ne vez ték, a le -
gen da egyik vál to za ta sze rint Vitzilopocstli, a
törzs fõ is ten ének, és egyút tal a har co sok pat -
ró nu sá nak uta sí tá sá ra. Az „az ték” név a mon -
da sze rin ti elõ zõ ha zá juk ra, Aztlán-ra utal.
(Aztlán je len té se: A gé mek ott ho na.)

A tá bor fo lya mán te hát uta zást
te szünk a múlt ba. Komp lex, min -
de nek elõtt a gyer me kek élet ko ri
sa já tos sá ga it szem elõtt tar tó
prog ram so ro zat, amely a pro jekt
pe da gó gia mód sze re i vel, já té kos
ke re tek kö zött ér té kes és hasz no -
sít ha tó tu dást ad. Biz to sít ja a gye -
re kek szá má ra az él mény sze rû is -
me ret szer zést, a kre a tív al ko tá si

le he tõ sé get, a fan tá zia szár nya lá sát, a dra ma ti -
kus já ték ele me it is ma gá ba fog la ló já té kos be -
le élés él mé nyét.

A tá bor dí ja 7.000 Ft, az ét ke zés elõ re lát -
ha tó lag 3.575 Ft (ebéd és uzson na, a tí zó ra i -
ról min den ki ma ga gon dos ko dik)
JE LENT KEZ NI sze mé lye sen a könyv tár ban vagy
a 77/461-347-es te le fo non le het jú li us 10-ig.

KED VES SZÜ LÕK ÉS GYE RE KEK! A nyá ri szü ni dei prog ra mok ter ve zé sé nél gon dol ja nak rá, hogy
az idén 12. al ka lom mal szer ve zünk tá bort „AZ AZ TÉ KOK KIN CSE” cím mel jú li us 21-25.

VÁ RUNK BEN NE TE KET SZE RE TET TEL!
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2014. áp ri lis 8-án egy há rom fõs csa pat tal
részt vet tünk a bács al má si Hu nya di Já nos
Gim ná zi um ala pí tá sá nak 60. év for du ló ja al -
kal má ból meg ren de zett te rü le ti kör nye zet vé -
del mi ver se nyen. A meg mé ret te té sen a kö zel -
gõ Föld Nap já ra em lé kez tünk.

Csa pa tunk tag jai Ádelhardt Zsom bor, Bol -
di zsár Ist ván és Radvánszki Bá lint 8.b osz tá -
lyos ta nu lók vol tak. A be ne ve zés fel té te le egy
nem ze ti par kot be mu ta tó ppt el ké szí té se és
elõ adá sa, va la mint az al ka lom hoz kö tõ dõ pla -
kát ké szí té se volt.

Ta nu ló ink az õszi er dei is ko lai él mé nye in -
ket ele ve ní tet ték fel, az Agg te le ki Nem zet Par -
kot mu tat ták be úgy, ahogy az er dei is ko lá ban
meg is mer ték. A zsû ri el is me rés sel nyi lat ko zott
a sze mé lyes él mé nye ket fel ele ve ní tõ, sa ját fo -
tók kal szem lél te tett kis elõ adás ról. A ver se -
nyen 14 csa pat mér te ös  sze tu dá sát. Is ko lánk
ta nu lói ma ga biz tos gyõ zel met arat tak eb ben a
ne mes ve tél ke dés ben.

Na gyon büsz kék va gyunk rá juk!
Illésné Bir kás Má ria és Hurton Ka ta lin

fel ké szí tõ szak ta nár ok

TÁNC TAN FO LYAM
Tisz telt szü lõk, ked ves gye re kek !
Tánc tan fo lyam in dul a Mély kú ti Mû ve lõ dé si
Ház ban jú ni us 24-én (ked den) 19 óra kor.

A tan fo lyam 6 hé tig tart, a vizs ga bál idõ -
pont ja: au gusz tus 2. (szom bat). Be irat ko zás:
jú ni us 24-én (ked den) 17-19 órá ig a Mû ve lõ -
dé si Ház iro dá já ban. A be irat ko zás nap ján
már lesz ok ta tás!
Tan fo lya mi díj: 8.000 fo rint, mely két rész let -
ben is be fi zet he tõ. 1. rész let: jú ni us 24-én 2.
rész let: jú li us 20-ig. Tan fo lya mi na pok: kedd
és csü tör tök 19-22 órá ig. Össz tánc: szom bat
19-23 órá ig. A tan fo lyam ve ze tõ je: Fuszkóné
Gás pár Ju dit. Sze re tet tel vár juk le en dõ ta nít -
vá nya in kat és min den tán col ni vá gyót.
Ked ves fi a ta lok! A tan fo lyam le he tõ sé get ad
nek tek 6 hé ten ke resz tül a kul tu rált szó ra ko -
zás ra, tár sas együtt lét re. Tar tal mas szó ra ko zást
kí vá nunk a nyár ra. Él je tek ez zel a le he tõ ség -
gel, gyer tek el!

Mû ve lõ dé si Ház és Fe nyõ Mik sa könyv tár

KEOP-1.2.0./09-11-2011-0039
2014. áp ri lis 16.
2014 áp ri li sá ban Uni ós tá mo ga tás sal kez dõ -
dik meg a Mély kút Vá ros szennyvízcsator-
názási és szenny víz tisz tí tá si be ru há zá sa el ne -
ve zé sû pro jekt ki vi te le zé si mun ká la tai.

A be ru há zás köz be szer zé si el já rá sai be fe je -
zõd tek és elõ ké szí tõ mun kák utol só lé pé se -
ként a ki vi te le zõ vál lal ko zó val a szer zõ dés alá -
írá sá ra 2014. áp ri lis 4-én ke rült sor. A pro jekt
ke re té ben 2015 má so dik fe lé re sor ke rül
Mély kút Vá ros bel te rü le ti csa tor na há ló za tá -
nak ki épí té sé re és egy új szenny víz tisz tí tó te -
lep meg épí té sé re, amely meg fe lel a je len le gi
kör nye zet vé del mi elõ írá sok nak.

Mély kút Ön kor mány za ta 2 858 942 558 fo -
rint uni ós tá mo ga tást nyert az Új Szé che nyi
Terv ke re té ben a Mély kút Vá ros szennyvízc-
satornázási és szenny víz tisz tí tá si be ru há zá sa
el ne ve zé sû pro jekt meg va ló sí tá sá ra.

A be ru há zás össz költ sé ge 3 486 891 814 Ft.
A tá mo ga tás mér té ke 81,9911%, amely az Eu -
ró pai Unió Ko hé zi ós Alap já ból és Ma gyar or -
szág köz pon ti költ ség ve té sé bõl szár ma zik. A
pro jekt az Eu ró pai Unió tá mo ga tá sá val, a Ko -
hé zi ós Alap társ fi nan szí ro zá sá val va ló sul meg.

A pro jekt ke re té ben 2015 má so dik fe lé re
sor ke rül Mély kút Vá ros bel te rü le ti csa tor na -
há ló za tá nak ki épí té sé re és egy új szenny víz -
tisz tí tó te lep meg épí té sé re, amely meg fe lel a
je len le gi kör nye zet vé del mi elõ írá sok nak. A
szenny víz el ve ze tés el vá lasz tott rend sze rû, gra -
vi tá ci ós csa tor ná zás sal va ló sul meg a dom bor -
za ti vi szo nyok mi att szük sé ges köz ben sõ át -
eme lõk lé te sí té sé vel. A két vég át eme lõ bõl
kül te rü le ti nyo mó ve ze té ke ken jut el a szenny -
víz a szenny víz tisz tí tó te lep re.

A le foly ta tott köz be szer zé sek so rán ki vá lasz tott
pro jekt részt ve või a következõk:
• Épí té si mun kák, te rü let elõ ké szí tés, te rü let -
ren de zés: DSA Mély kút 2013 Kon zor ci um
• FIDIC Mér nök: SZVM-FÕBER-MÉRNÖKI-
EUROUT 2013 Kon zor ci um
• Pro jekt me nedzs ment: For rás Unió Kft.
• Köz be szer zé si szak ér tõ: PROVITAL Fej lesz -
té si Ta nács adó Zrt.
• Tá jé koz ta tás és nyil vá nos sá gi fel ada tok:
DeWend Kft.
• Jo gi szak ér tõ: Õszy Ügy vé di Iro da

A PRO JEKT NYI TÓ REN DEZ VÉ NYÉ RE
2014. áp ri lis 23-án 11 óra kor ke rül sor Mély kú -
ton, a Bé ke Ét te rem ben.

TE RÜ LE TI KÖR NYE ZET VÉ DEL MI VER SE NY
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FÖLD HI VA TA LI, 
NYUG DÍJ BIZ TO SÍ TÁ SI ÉS
FO GYASZ TÓ VÉ DEL MI 
ÜGY FÉL FO GA DÁ SOK A JÁ NOS HAL MI 
JÁ RÁ SI HI VA TAL BAN 

A vá ra ko zá sok nak meg fe le lõ en so kan ke re sik
fel a ki he lye zett ügy fél fo ga dá so kat.  

A BKMKH Já nos hal mi Já rá si Hi va ta lá nál
min den szer dán dél elõtt föld hi va ta li, min den
hó nap ban egy al ka lom mal, a hó nap má so dik
pén te kén dél elõtt ( leg kö ze lebb 2014. má jus
9-én) nyug díj biz to sí tá si ügy fél fo ga dás van. 

2014. má jus tól kez dõ dõ en a BKMKH Fo -
gyasz tó vé del mi Fel ügye lõ sé ge is tart ügy fél fo -
ga dást a vá ros ban, ha von ta egy al ka lom mal,
min den hó nap el sõ hét fõ jén 9-12 óra kö zött.
Az el sõ fo gyasz tó vé del mi ügy fél fo ga dás 2014.
má jus 5-én lesz.

Az ügy fe le ket mind há rom ügy fél fo ga dás
ese té ben Já nos hal mán a Bé ke tér 1. sz. alatt a
18. sz. iro dá ban vár ják az ügy in té zõk.

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

2014. má jus 1-jét kö ve tõ en  a me zõ- és er dõ -
gaz da sá gi föl dek for gal má ról szó ló 2013. évi
CXXII. tör vény (to váb bi ak ban: Föld for gal mi
tv.) ren del ke zé sei sze rint fõ sza bály ként 1 hek -
tár fe let ti te rü le tû föld tu laj don jo gát föld mû -
ves, va la mint a föld hasz ná la tá nak jo gát föld -
mû ves, il let ve me zõ gaz da sá gi ter me lõ szer ve -
zet sze rez he ti meg.

A me zõ- és er dõ gaz da sá gi föl dek for gal má -
ról szó ló 2013. évi CXXII. tör vény  nyel ös  sze -
füg gõ egyes ren del ke zé sek rõl és át me ne ti sza -
bá lyok ról szó ló 2013. évi CCXII. tör vény (to -
váb bi ak ban: Fétv.) 100.§-a alap ján a föld mû -
ve sek rõl, a me zõ gaz da sá gi ter me lõ szer ve ze -
tek rõl és a me zõ gaz da sá gi üzem köz pon tok ról
a já rá si föld hi va tal nyil ván tar tást  ve zet. 

A föld mû ve sek rõl, a me zõ gaz da sá gi ter -
me lõ szer ve ze tek rõl, va la mint a me zõ gaz da sá -
gi üzem köz pon tok ról ve ze tett nyil ván tar tás
rész le tes sza bá lya i ról szó ló 38/2014. (II.24.)
Korm. ren de let 4.§ (1) be kez dé se sze rint a ter -
mé sze tes sze mély nek, il let ve szer ve zet nek a
nyil ván tar tás ba vé te li el já rás irán ti ké rel met
for ma nyom tat vá nyon kell be nyúj ta nia. A for -
ma nyom tat vány le tölt he tõ a www.foldhi-
vatal.hu ol dal ról, vagy a föld hi va tal ügy fél szol -
gá la tán sze rez he tõ be. 

A me zõ gaz da sá gi vagy er dé sze ti szak irá -
nyú kép zett sé gek rõl szó ló 504/2013. (XII.29.)
Korm. ren de let tar tal maz za azo kat a me zõ -
gaz da sá gi vagy er dé sze ti szak irá nyú vég zett sé -
ge ket, ame lyek va la me lyi ké vel a ter mé sze tes
sze mély nek ren del kez nie kell ah hoz, hogy
föld mû ves ként nyil ván tar tás ba ve he tõ le gyen.

A FÖLD MÛ VES NYIL VÁN TAR TÁ SI KÉ RE LEM -
HEZ CSA TOL NI KELL: 
Me zõ gaz da sá gi vagy er dé sze ti szak irá nyú kép -
zett ség gel ren del ke zõk ese tén:
• szak irá nyú kép zett sé get iga zo ló ok irat egy
ere de ti pél dá nyát vagy an nak a köz jegy zõ, il -
let ve a ki ál lí tó in téz mény ál tal hi te le sí tett má -
so la tát (az ere de ti pél dányt a be je len tõ a nyil -
ván tar tás ba vé telt kö ve tõ en vis  sza kap ja),
• kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek ese tén
a kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me -
ré sé ért fe le lõs ha tó ság ál tal ki ál lí tott ha tó sá gi
bi zo nyít vány ere de ti pél dá nyát kell csa tol ni,
amely ta nú sít ja, hogy a szak ké pe sí tés meg fe lel
az 504/2013. (XII.29.) Korm. ren de let ben
meg ha tá ro zott szak ké pe sí tés nek
Szak irá nyú kép zett sé get iga zo ló ok irat hi á nyá ban
• Õs ter me lõ nek mi nõ sü lõ ter mé sze tes sze -
mély ese tén az õs ter me lõi iga zol vány és a be -
je len tést meg elõ zõ 3 év le zárt ér té ke sí té si be -
tét lap má so la tát, amely iga zol ja, hogy a ké rel -
me zõ nek a me zõ gaz da sá gi te vé keny sé ge foly -
ta tá sá ból a ké re lem be nyúj tá sát meg elõ zõ év -
ben ár be vé te le szár ma zott,

• Õs ter me lõ nek nem mi nõ sü lõ ké rel me zõ
ese té ben az adó ha tó ság ál tal ki ál lí tott iga zo -
lást, amely iga zol ja, hogy a ké rel me zõ nek a
me zõ gaz da sá gi te vé keny sé ge foly ta tá sá ból a
ké re lem be nyúj tá sát meg elõ zõ 3 év ben ár be -
vé te le szár ma zott,

Amen  nyi ben a ké rel me zõ az elõ zõ fel té te -
le ket nem tud ja iga zol ni, mert az ár be vé te le
azért ma radt el, mert a me zõ-, er dõ gaz da sá gi
cé lú be ru há zá sa még nem hasz no sult, ak kor a
Ma gyar Ag rár-, Élel mi szer gaz da sá gi és Vi dék -
fej lesz té si Ka ma rá nak  il le té kes te rü le ti szer ve
ál tal (a fa lu gaz dász út ján) ki adott iga zo lá sát kell
csa tol nia ar ról, hogy a me zõ gaz da sá gi te vé -
keny sé get a ké re lem be nyúj tá sát meg elõ zõ
mind há rom év ben sa ját ne vé ben és sa ját koc -
ká za tá ra fo lya ma to san foly tat ta, de az ár be vé -
tel azért ma radt el, mert a me zõ- er dõ gaz da -
sá gi cé lú be ru há zás még nem hasz no sul ha tott.

Amen  nyi ben a fen ti fel té te le ket nem tud ja
tel je sí te ni, vi szont a föld mû ves nyil ván tar tás ba
már be jegy zett me zõ gaz da sá gi ter me lõ szer ve -
zet olyan tag já nak mi nõ sül, amely ben a ké rel -
me zõ leg alább 3 éve me zõ gaz da sá gi te vé keny -
sé get foly tat, a nyil ván tar tás ba vé te lé hez csa tol -
nia kell a me zõ gaz da sá gi ter me lõ szer ve zet
tiszt ség vi se lõ je ál tal ki ál lí tott írás be li nyi lat ko za -
tát ar ról, hogy a ter me lõ szer ve zet ben leg alább
3 éve 25%-os tu laj do no si ré sze se dés sel ren del -
ke zik, és leg alább 3 éve sze mé lyes köz re mû kö -
dés ként vég zi a me zõ gaz da sá gi te vé keny sé gét.

Tá jé koz tat juk ügy fe le in ket, hogy a föld tu -
laj don jo gá nak, il let ve hasz ná la tá nak meg szer -
zé sé hez szük sé ges a föld mû ve sek nyil ván tar -
tás ba vé te le, me lyet a já rá si föld hi va tal ok nál
kell kez de mé nyez ni ük.

A föld for gal mi tv. ren del ke zé sei sze rint
2014. év má jus 1-tõl mind a föld tu laj don
szer zé se, mind a föld hasz ná lat meg szer zé se
en ge dély kö te les lesz. 

A föld tu laj don en ge dé lye zé sé hez a he lyi
föld bi zott ság ál lás fog la lá sát is be kell sze rez nie
az el já ró ha tó ság nak.

A föld for gal mi tör vény ér tel mé ben a te le -
pü lé si ön kor mány zat köz igaz ga tá si  te rü le tén
föl det hasz ná ló  föld mû ve sek, me zõ gaz da sá gi
ter me lõ szer ve ze tek más ter mé sze tes és jo gi
sze mé lyek te le pü lé sen ként he lyi gaz dál ko dói
kö zös sé get al kot nak. A he lyi gaz dál ko dói kö -
zös ség kép vi se le ti szer ve a he lyi föld bi zott ság. 

A he lyi föld bi zott sá gok a te le pü lé sek jegy -
zõ i nek köz re mû kö dé sé vel ala kul hat nak meg.
Aki a föld bi zott ság lét re ho zá sá ban részt kí ván
ven ni, an nak a jegy zõ nél kell majd ezt a szán -
dé kát je lez ni. 

A he lyi föld bi zott sá gok lét re ho zá sá nak és
mû kö dé sé nek rész le tes sza bá lya i ról, Kor -
mány ren de let fog meg je len ni.   

BKMKH Bács al má si Já rá si Hi va tal Já rá si Föld hi va ta la

FÖLD MÛ VE SEK NYIL VÁN TAR TÁS BA VÉ TE LE
Amen  nyi ben Ön:
• be fe jez te felsôfokú tanulmányait,
• és már államvizsgát is tett,
DE diplomáját nyelv vizs ga hianyában még
nem kap ta meg, je lent kez het a
DIP LO MA MENTÔ PROG RAM RA.

IN GYE NES an gol, német vagy fran cia NYELV -
TAN FO LYAM
Pályázati feltételek:
• államvizsgáját ha zai felsôoktatasban már si -
ke re sen teljesitette,
• felsôoktatasi intézménnyel hallgatói jog vi -
szony ban nem áll,
• államilag el is mert nyelv vizs ga szükséges a
diplomájához,
• alapfokú nyelvtudása van abból a nyelvbôl,
amit ta nul ni sze ret ne.

Regisztralt álláskeresôknek az elsô nyelv vizs -
ga is in gye nes!
További információk es regisztráció a
www.ofa.hu hon la pon.
Kérdéseit a diplomamento@ofa.hu e-mail
cimre vár juk.
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JÁNOSHALMI RENDÕRÕRS
INDOKOLT ESETBEN az alábbi telefonszámon
hívható éjjel-nappal: 20/539-6499

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 FONTOSABB
TELEFONSZÁMAI
Általános kék szám (CALL CENTER): 06-40-
82-22-82 • Hibabejelentés: 06-40-82-20-00 •
Mérõállás bejelentése: 06-80-82-81-80

Na gyon le rom lott ál la po tú Kál vá ri án kat
2005-ben meg mu tat tam a Bó ka-hõ vál lal ko -
zó já nak és ár aján la tot kér tem tõ le ak kor, ami -
kor a Dam ja nich ut cá ban lé võ ke resz tet új já -
é pí tet ték. (Ami egy bal eset ál do za ta volt.)

2007-ben kér tem a pol gár mes ter tõl en ge -
délyt a Kál vá ria fel újí tá sá ra. Meg is kap tam
2007 no vem be ré ben. Brecska Gá bor vál lal ko -
zó val szer zõ dést kö töt tem a fel újí tás ra, de a vál -
lal ko zó be teg sé ge és ha lá la a ki vi te le zést meg -
hi ú sí tot ta. 2014 ja nu ár já ban újabb en ge délyt
kér tem Ko vács Ta más pol gár mes ter úr tól, amit
2014. feb ru ár 10-én meg kap tam. Szer zõ dést
kö töt tem a Kál vá ria fel újí tá sá ra Jánosik Ist ván
kõ fa ra gó szob rásszal, aki vál lal ta, hogy 2014.
nagy pén te kjé re fel újít juk és ké szen át ad juk a
vá ros kö zös sé gé nek. A mun ká la tok 2014. feb -
ru ár 11-én kez dõd tek, ami Szûz Má ria lourdes -
i meg je le né sé nek év for du ló ja. Hár man vé gez -
tük a mun ká la to kat: Jánosik Ist ván szob rász,
Ko vács Gyu la a fér jem és én Radvánszki Ju li an -
na. Ta núk er re a Kál vá ria te me tõ be ak ko ri ban
sír gon do zás ra ki já ró la ko sok. A fel újí tás összes
költ sé gét én fi zet tem, mert tet tem egy fel aján -

lást egy év ti ze de, amit Is ten el fo ga dott és se gí -
tett a meg va ló sí tás ban.

A szob rok na gyon rossz ál la po tú ak vol tak, re -
pe de zet tek és vég tag-hi á nyo sak, ki kel lett egé szí -
te ni. A ho mok kõ bõl ké szült  ke resz te kre és szob -
ro kra az 1900-as évek ele jén szür ke ce men tes
ha bar csos mû kõ vel vé dõ ré te get von tak, amit
tel je sen le fej tet tünk ró luk vé sõ vel, ka la pác  csal.
Utá na a szob rász meg csi szol ta. Ez után kez dõ -
dött a kon zer vá lás. Majd vé dõ ré teg gel von tuk
be, s a leg vé gén la koz tuk két ré teg ben.

IS TEN NA GYOBB DI CSÕ SÉ GÉ RE
ALPÍTTATOTT 1850-BEN
FELÚJÍTTATOPTT 2014-BEN
Ma gasz tal ja lel kem az én Ura mat,
Ör ven dez ve élek szár nyai alatt.
Szol gá ló ja let tem, le pil lan tott rám,
Alá zat tal zen gi dícséretét szám.
Di csõ ség az Úr nak, áld juk az Atyát!
Fi út és a Lel ket szá za do kon át.
Tu dom, hogy mit ad tál, tö vis ko ro nát?
Ál dott légy ma ér te és min den ko ron át.

Kovácsné Radvánszki Ju li an na

a Ka to li kus Karitász ön kén tes tag ja

Éb res  szé tek fel a vi lá got!
Fe renc pá pánk mon dot ta, ih let te pá lya mun ka, amely ön ma gán túl mu ta tó üze ne tet hor doz!

AZ ÚJ POL GÁ RI TÖR VÉNY -
KÖNYV RÕL
2014. már ci us 15. nap ján ha tály ba lé pett Ma -
gyar or szág leg alap ve tõbb jog for rá sa, az új Pol -
gá ri Tör vény könyv, az az a 2013. évi V. tör -
vény. E tör vény a több, mint fél év szá za dos,
1959. évi IV. tör vényt vál tot ta. A jog sza bály
mind szer ke ze ti leg, mind tar tal mi lag vál to zást
ho zott a ko ráb bi hoz ké pest.

Szer ke ze ti vál to zást je lent, hogy a tör vény
Ré szek he lyett Köny vek bõl áll, il let ve hogy a
fo lya ma tos szá mo zás he lyett min den Könyv -
ben elöl rõl kez dõ dik a sza ka szok szá mo zá sa.

Az új Pol gá ri Tör vény könyv az aláb bi
Köny vek bõl áll:

I. könyv: Be ve ze tõ ren del ke zé sek
II. könyv: Az em ber, mint jog alany
III. könyv: Jo gi sze mé lyek
IV. könyv: Csa lád jog
V. könyv: Do lo gi jog
VI. könyv: Kö tel mi jog
VII. könyv: Örök lé si jog
VIII. könyv: Zá ró ren del ke zé sek

A tör vény vál to zá sa a fen ti e ken kí vül, hogy
egy sé ges szer ke zet be fog lal ja az egész ma gán -
jog te rü le tét, az az a ko ráb ban kü lön jog sza -
bály ok ban sza bá lyo zott csa lád jo gi és tár sa sá gi
jo gi ren del ke zé sek be ke rül tek a Pol gá ri Tör -
vény könyv be, ha tá lyon kí vül he lyez ve ez zel a
há zas ság ról, a csa lád ról és a gyám ság ról szó ló
1952. évi IV. tör vényt és a gaz da sá gi tár sa sá -
gok ról szó ló 2006. évi IV. tör vényt is.

Bács-Kis kun Me gyei Kor mány hi va tal

Já nos hal mi Já rá si Hi va tal Já rá si Gyám hi va ta la
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A Bács- Kis kun Me gyei Kor mány hi va tal Já -
nos hal mi Já rá si Hi va ta la 2014. áp ri lis 16-án
ven dé gül hív ta a me gye já rá si gyám hi va ta la i -
nak ve ze tõ it, a já nos hal mi já rás te rü le té rõl az
ön kor mány zat ok kép vi se lõ it, a gyer mek vé de -
lem mel, csa lád se gí tés sel és bûn meg elõ zés sel
fog lal ko zó szak em be re ket, vé dõ nõ ket, az ok -
ta tá si in téz mé nyek ve ze tõ it. A meg hí vást több
mint 70 szak em ber el fo gad ta. A ren dez vé -
nyen részt vett dr. Havassy Sán dor a Kor -
mány hi va tal igaz ga tó ja is.

2013. ja nu ár 1-tõl a gyám hi va tal a Já nos hal -
mi Já rá si Hi va tal szer ve ze té ben mû kö dik, ettôl
az idõ szak ról el mond ha tó a mun ka vég zés fel -
tét ele inek fo lya ma tos fej lõ dése. 2014. áp ri lis 1-
tõl há rom szép, fel újí tott iro dát ka pott a hi va tal,
ame lyet a ren dez vény elõtt min den ki meg te -
kint he tett. Az ügy fe lek vá ra ko zá sá ra szol gá ló
tér ben gyer mek ját szósar kot is ki ala kí tot tak.
Ezek a he lyi sé gek ko ráb ban a vé dõ nõi szol gá lat
iro dái vol tak, mi ó ta a vé dõ nõk el köl töz tek az
Egész ség ügyi Köz pont ba, üre sen áll tak. A ren dez vé nyen a borotai gyer me kek vi -

dám hús vé ti je le ne tet ad tak elõ, majd Bodro-
giné dr. Mikó Zsu zsan na já rá si hi va tal ve ze tõ
kö szön tõ je után a gyer mek vé de lem ak tu á lis
kér dé se i rõl szó ló elõ adást tar tott Dr. Gömöriné
dr. Iványi Mar git a Bács-Kis kun Me gyei Szo ci á -
lis és Gyám hi va tal ve ze tõ je. Vé gül a BKMKH
Igaz ság ügyi Szol gá la ta mun ká já ról szó ló elõ -
adást tar tott Já ger Sza bolcs párt fo gó fel ügye lõ.
A hi va tal ve ze tõ nõ meg kö szön te a BKMKH ve -
ze té sé nek és Já nos hal ma Vá ros Ön kor mány za -
tá nak a tá mo ga tá sát, amely le he tõ vé tet te az
üre sen ál ló he lyi sé gek hasz ná lat ba vé te lét.

Bács-Kis kun Me gyei Kor mány hi va tal

Já nos hal mi Já rá si Hi va ta la

Új irodák a jánoshalmi gyámhivatalban

A sú lyos moz gás kor lá to zott sze mé lyek köz le -
ke dé si ked vez mé nye i rõl szó ló 102/2011. (VI.
29.) Korm. ren de let sza bá lyoz za a sú lyos
moz gás kor lá to zot tak és egyéb fo gya té kos ság -
gal élõk (lá tá si, hal lá si, ér tel mi fo gya té ko sok,
autisták, sze mé lyi ség za var ban, kro mo szó ma-
rend el le nes ség ben szen ve dõk) sze mély gép -
ko csi szer zé si és át ala kí tá si tá mo ga tás ra va ló
jo go sult sá gát.

A tá mo ga tá si rend szer ke re té ben az ar ra jo go -
sul tak szá má ra 
• új gép jár mû vá sár lá sá hoz 900 ezer fo rint;
• 5 év nél fi a ta labb hasz nált gép jár mû, to váb -
bá há rom-vagy négy ke re kû se géd mo tor-ke -
rék pár, és gé pi meg haj tá sú ke rek es  szék vá sár -
lá sá hoz 600 ezer fo rint;
• sze mély gép ko csi át ala kí tá si tá mo ga tá sá hoz
90 ezer fo rint ál la mi tá mo ga tás biz to sít ha tó. 
A ké re lem min den év már ci us 31-ig, il let ve
szep tem ber 30. nap já ig ter jeszt he tõ elõ. 
Hi va ta lunk a már ci us 31-ig be nyúj tott ké rel -
mek ese té ben jú ni us 15-ig, a szep tem ber 30-
ig be nyúj tott ké rel mek rõl, va la mint a ke ret hi -
á nya mi att el uta sí tott, már ci us 31-ig elõ ter jesz -
tett ké rel mek rõl de cem ber 15-ig dönt.

A ké re lem-nyom tat vány le tölt he tõ a 
• www.bkmkh.hu ol dal ról -> Do ku men tu -
mok -> Szo ci á lis és gyám hi va tal do ku men tu -
mai -> Ké re lem köz le ke dé si ked vez mény
meg ál la pí tá sá hoz link rõl,  vagy 
• a http://lehetosegauto.hu/kerelem-doku-
mentumok ol dal ról, ki vá laszt va a Bács-Kis kun
Me gyei Kor mány hi va tal Szo ci á lis és Gyám hi -
va ta la do ku men tu mát.

A ké re lem-nyom tat vány mel lék le tét ké pe -
zi egy tá jé koz ta tó, mely ben meg ta lál ha tók a
jo go sult sá gi fel té te lek, a ké re lem hez csa to lan -
dó do ku men tu mok, nyi lat ko za tok. 

Fel hív juk a fi gyel met, hogy mind az új, mind
pe dig a hasz nált sze mély gép ko csi vá sár lá sa ese -
tén a tá mo ga tás csak a pá lyáz ta tá si el já rás út ján
ki vá lasz tott, fi nan szí ro zá si te vé keny ség gel fog lal -
ko zó, a hi tel in té ze tek rõl és a pénz ügyi vál lal ko -
zá sok ról szó ló tör vény sze rin ti pénz ügyi szol gál -
ta tást nyúj tó szer ve zet tel kö tött köl csön szer zõ -
dés ke re té ben ve he tõ igény be. A köl csön szer -
zõ dést há rom éves fu tam idõ vel kell meg köt ni.

A ke ret szám ról a mi nisz ter min den év má jus
15-éig tá jé koz tat ja a hi va ta lo kat, így az ez év ben
ren del ke zés re ál ló ke ret szám még nem is mert.
Ed di gi ta pasz ta la ta ink alap ján leg na gyobb ke -
res let (az ös  szes ké re lem kb. 80%-a) a hasz nált

sze mély gép ko csi vá sár lá sa iránt mu tat ko zik,
mely igény lõk kb. csak 10-15%-a kap hat ja meg
a tá mo ga tást a ren del ke zés re ál ló ala csony
(2013. év ben 15 db) ke ret szám ra te kin tet tel. 

A tá mo ga tás el sõ sor ban az elõny fel té tel lel
ren del ke zõ jo go sul tak ré szé re ál la pít ha tó meg,
elõny fel té tel lel nem ren del ke zõ ké rel me zõ
csak ak kor ré sze sít he tõ köz le ke dé si ked vez -
mény ben, ha va la mennyi elõny fel té tel lel ren -
del ke zõ igény lõ jo go sult sá gát meg ál la pí tot ták,
és ez a ke ret szá mot nem me rí tet te ki. 
Elõny fel té tel nek mi nõ sül, ha a jo go sult: • ta -
nu lói, kép zé si jog vi szony ban áll • ke re sõ te vé -
keny sé get foly tat • 14 éven alu li gyer me két
egye dül ne ve li • fo gyat ko zá sa ha di ere de tû.

Az új sze mély gép ko csit igény lõk ese té ben
ed dig va la men  nyi jo go sult igé nye ki elé gí tés re
ke rült. En nek ke re té ben  Su zu ki Swift 1.2, Su -
zu ki SX4, il let ve Su zu ki S-CROSS tí pu sú sze -
mély gép ko csit vá sá rol hat nak a tá mo ga tás ra
jo go sul tak. A vá sár lás hoz nem csak a 900 ezer
Ft ös  sze gû tá mo ga tás, ha nem flot ta ked vez -
mény is jár, így ezek hez a sze mély gép ko csik -
hoz je len tõ ked vez mén  nyel hoz zá jut hat nak a
tá mo ga tás ban ré sze sí tett fo gya té ko sok.

Bács-Kis kun Me gyei Kor mány hi va tal

Szo ci á lis és Gyám hi va ta la

SÚ LYOS MOZ GÁS KOR LÁ TO ZOT TAK ÉS EGYÉB FO GYA TÉK KAL ÉLÕK SZE MÉLY GÉP KO CSI
SZER ZÉ SI ÉS ÁT ALA KÍ TÁ SI TÁ MO GA TÁ SA
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A 2013. de cem ber 2-án kez dõ dött és kö -
zel négy hó na pig tar tó Té li Köz fog lal koz ta tás
prog ram nem csak ha zánk ban, de nem zet kö -
zi szin ten is út tö rõ vál lal ko zás volt, ilyen lép -
té kû esély te rem tés re a fel nõtt kép zés és fel -
zár kó zás te rü le tén még nem volt pél da. A
Türr Ist ván Kép zõ és Ku ta tó in té zet ál tal szer -
ve zett kép zé sek ke re té ben több mint 50 000
em ber ka pott le he tõ sé get, hogy új ra az is ko -
la pad ba ül ve esélyt kap ja nak ar ra, hogy a jö -
võ ben a mun ka erõ pi ac ak tív sze rep lõ i vé vál -
has sa nak. Mély kú ton 50-en ke rül tek a prog -
ram ba, aki ket két 25 fõs cso port ban ta ní tott
11 he lyi pe da gó gus (Cson tos Ferencné,
Fuszkóné Gás pár Ju dit, Hurton Ka ta lin, Kauz
Er zsé bet, Klem Jó zsef, Kol lár Má ria, Mikóné
Mol nár Éva, Nagy Haj nal ka, Racsmánné Uzo-
nyi Va lé ria, Vojnics-Rogics Antalné, Weisné
Pus kás Ág nes).

A fog lal ko zás két hely szí nen zaj lott, he ti 30
órá ban. A tan anyag 5 mo dul kö ré cso por to sult:
• Rá han go ló, mo ti vá ló tré ning 42 óra 
• Ala po zó meg újí tó fej lesz tés 150 óra
• Ta nu lá si kész sé gek fej lesz té se 90 óra 
• Élet vi te li kom pe ten ci ák fej lesz té se 108 óra
• Men tál hi gi é nés fej lesz tés 48 óra

A kép zés az alap kom pe ten ci ák fej lesz té sét
szol gál ta, cé lunk az volt, hogy a részt ve võk
anya nyel vi tu dá sa, ten ni aka rá sa, élet vi te li is -
me re tei, ta nu lá si ké pes sé gei, kö zös sé gi kul tú -
rá ja fej lõd jön. A prog ram ar ra is fel ké szí tet te a
részt ve võ ket, hogy ké pe sek le gye nek szak -
kép zõ prog ra mok ba kap cso lód ni.

Mind a ta ná rok ban, mind a kép zés részt -
ve võ i ben volt né mi feszültségteljes vá ra ko zás.
A hall ga tók eze ket a kér dé se ket tet ték fel: 

Mit fo gunk itt ta nul ni? Kik fog nak ta ní ta ni?
Mi kor lesz nek az órá ink? Mi lyen dol go za to kat
fo gunk ír ni? Meg tu dok-e fe lel ni a kö ve tel mé -
nyek nek? Mi, pe da gó gu sok pe dig eze ken
gon dol kod tunk: Ki vál lal ja a ta ní tást? Ho gyan
tu dunk óra ren det ké szí te ni? Mi lyen tan anyag -
tar tal ma kat kell el sa já tít tat ni a hall ga tók kal?
Men  nyi ben kü lön bö zik a gyer me kek és a fel -
nõt tek ok ta tás? 

És még szám ta lan egyéb kér dés, amely a
kép zés so rán ve tõ dött fel, és amelyekre –
remélhetõleg – megfelelõ vá la szo kat ka pott
min den ki. Per sze, mint min den új prog ram, itt
is több prob lé má val kel lett szem be néz nünk,
de a pe da gó gu sok ta pasz ta la tá nak, ru gal mas -
sá gá nak, kre a ti vi tá sá nak és a cso por tok po zi -
tív hoz zá ál lá sá nak kö szön he tõ en kö zö sen
min den aka dályt si ke re sen vet tünk. 

Sok-e vagy ke vés ez a mö göt tünk ma radt
73 nap? Úgy is fel te het ném a kér dést: Mi re
volt ele gen dõ a 438 óra? Ar ra biz to san, hogy
• ös  sze tar tó, egy más ra oda fi gye lõ, jó kö zös sé -
gek ala kul ja nak ki, 
• a fel nõtt ta nu lók kis sé be te kint se nek az is ko -
la vi lá gá ba, és ben nün ket, pe da gó gu so kat, s ál -
ta lunk a mai ok ta tást is job ban meg is mer jék,
• rá éb res  szük a kép zés be be von ta kat ar ra,
hogy so ha nem ké sõ ta nul ni, hi szen éle tünk
min den sza ka szá ban tu dunk va la mi újat ta -
nul ni, le gyen az szá za lék szá mí tás, hi va ta los le -
vél meg írá sa, ház tar tá si prak ti ka vagy ép pen a
skan di náv rejt vény fej tés. 

A prog ram utol só nap ján 2014. már ci us
24-én rend ha gyó ,,év zá rót” szer vez tem, ahol
ün ne pé lyes ke re tek kö zött ad tuk át a ta nú sít -
vá nyo kat, sõt ok le vél lel ju tal maz tuk cso por -
ton ként azo kat a ta nu ló kat, akik a leg jobb
ered ményt ér ték el az 5 mo dul szint fel mé rõ i -
ben. Szin tén el is me rés ben ré sze sül tek a Té li

Köz mun ka prog ra mot mu lasz tás nél kül tel je sí -
tõk. A részt ve võk vi rág gal és sza va lat tal mond -
tak ta ná ra ik nak kö szö ne tet. A jó han gu lat
meg te rem té sé rõl a Szvetnik Joachim Ál ta lá nos
Is ko la di ák jai gon dos kod tak;vers sel, tánc cal
lép tek fel. A dél elõtt ven dég lá tás sal zá rult.

Bí zom ben ne, hogy a ta nít vá nyok is ha son -
ló an jó ér zé sek kel, ta pasz ta la tok kal zár ták ezt
a prog ra mot, mint az ok ta tók. 

Itt is sze ret ném meg kö szön ni pe da gó gus
kol lé gá im oda adó, lel ki is me re tes, ma gas szín -
vo na lú szak mai mun ká ját, va la mint Ko vács
Ta más pol gár mes ter úr és Bu rai Bé la CKÖ el -
nök úr anya gi tá mo ga tá sát.

„A ta ní tók csak az aj tót nyit ják ki, be lép -
ned ne ked kell” – tart ja egy kí nai köz mon dás.
Re mé lem, kö zel öt ven aj tót si ke rült – ha csak
egy rés nyi re is – ki nyit nunk a Té li Köz fog lal -
koz ta tás rö vid ide je alatt. 

Vojnics-Rogics Antalné

igh., kap cso lat tar tó

Be fe je zõ dött a Té li Köz fog lal koz ta tás prog ram

TÁJÉKOZTATJUK A TISZTELT LAKOSSÁGOT, HOGY MÉLYKÚT VÁROS HIVATALOS HONLAPJA A WWW.MELYKUT.HU,

A MÛVELÔDÉSI HÁZ ÉS FENYÔ MIKSA KÖNYVTÁR A WWW.KONYTARMELYKUT.HU CÍMEN ÉRHETÔ EL.



9 2014. május Önkormányzati Tájékoztató 

A por tál fel épí té se • A fej léc ben, a fõ me nü fe -
lett ka pott he lyet a Be lé pés link. Ide kat tint va
köz vet le nül az Ügy fél ka pu be lé pé si fe lü le té re
jut. Ha már be lé pett, itt az Ön ne ve és ol va -
sat lan üze ne te i nek szá ma je le nik meg.
A por tál szol gál ta tá sai kö zé tar toz nak az aján -
lók. A jobb ol da li ha sá bon meg je le nõ TOP-
listák a több ség ál tal leg töb bet hasz nált, leg -
több ször le töl tött, il let ve leg több ször meg né -
zett szol gál ta tá sok és in for má ci ók alap ján, di -
na mi ku san áll nak ös  sze.
Ma gyar or szág.hu • A por tál nyi tó lap ja a kor -
mány za ti start lap. Olyan ki in du ló ol dal, amin
több fé le mó don ta lál hat ja meg a ke re sett, elekt -
ro ni kus ügy in té zés hez kap csol ha tó szol gál ta tá -
so kat, in for má ci ó kat. En nek egyik mód ja, ha a
ka ta ló gus ban az ab ban sze rep lõ té ma kö rök, il -
let ve té mák sze rint ha lad. Ha pon to san is me ri a
ke re sett té mát, hasz nál hat ja az „A-Z ke re sõt” is.
Az ol dal al só har ma dá ban a Szol gál ta tá sok cím
alatt a leg gyak rab ban hasz nált, il let ve ép pen ak -
tu á lis szol gál ta tá so kat ta lál ja meg.
Ügy in té zés • A szol gál ta tá sok és az ügyek
szín te re. Itt is té ma kö rök, vagy be tû rend sze -
rint el in dul va jut hat el a ke re sett ügyig, de jó
ki in du ló pon tul szol gál hat nak a szol gál ta tá sok
és do ku men tu mok ból ös  sze ál lí tott aján lók is.
Köz vet le nül az adott ügy le írá sa mel lett meg ta -
lál ja a kap cso ló dó jog sza bá lyo kat, szol gál ta tá -
so kat, a le tölt he tõ do ku men tu mo kat és a te en -
dõ ket lé pés rõl lé pés re be mu ta tó se gít sé get is.
A „Nyom tat vány tár” almenübõl ér he tõ el az
az aloldal, ahol az ügyek elekt ro ni kus in té zé -
sé hez szük sé ges va la men  nyi elekt ro ni kus
nyom tat vány meg ta lál ha tó.
Ke re sés • Er rõl hely rõl ér he tõ el az ál ta lá nos
Por tál ke re sõ, a Jog sza bály ke re sõ, az In gat lan ke -
re sõ, a Hi va tal ke re sõ és a Gép jár mû ke re sõ is.

Köz igaz ga tás • A kor mány za ti és ön kor mány -
za ti in for má ci ók mel lett itt ka pott he lyet a Port -
ré tár és köz vet le nül el ér he tõ a Hi va tal ke re sõ is.
Országinfó • Nagy fe lü le ten, át lát ha tó mó don
je le nik meg a Ma gyar or szá got be mu ta tó
Országinfó. Az or szág ról szó ló szö ve ges in for -
má ci ók mel lett kép ga lé ri ák, webkamerák ké -
pei ke rül tek ide, és in nen le het el ér ni a Nem -
ze ti jel kép tár anya ga it is.
Hír köz pont • A kor mány za ti hí rek, háttérinfor-
mációk és saj tó köz le mé nyek, sa ját kez dõ ol dal -
lal és almenükkel je len nek meg. A Hír köz pont -
ról köz vet le nül le tölt he tõk a Ma gyar Köz löny
hi te les elekt ro ni kus vál to za tá nak szá mai is.
eDemokrácia • Cél ja az, hogy a Ma gyar or szág
Alap tör vény ében biz to sí tott kom mu ni ká ci ós
alap jo gok ki tel je se dé sé nek esz kö ze ként a
Ma gyar or szág.hu fó ru má val biz to sít son le he -
tõ sé get a kul tu rált vé le mény nyil vá ní tás hoz, és
az ál lam pol gár ok ré szé re ös  sze gyûjt se azo kat
a fó ru mo kat és ol da la kat, ahol kér dé se ik kel,
meg jegy zé se ik kel és ja vas la ta ik kal az ar ra il le -
té kes köz in téz mé nyek hez for dul hat nak.
Kap cso lat • Ez a kap cso lat te rem tést se gí tõ ol -
da la kat, lin ke ket (Ma gyar or szág.hu, Kor mány -
za ti kap cso la tok, Ön kor mány za ti kap cso la tok,
1818 - Kor mány za ti Ügy fél vo nal) szer vez te át -
te kint he tõ, lo gi kus egy ség be.
1818 • A Kor mány za ti Ügy fél vo nal te le fo nos
el ér he tõ sé gé rõl ad bõ vebb tá jé koz ta tást.
Hasz nál juk bát ran a magyarorszag.hu por tá -
lon el ér he tõ szám ta lan in for má ci ós, ügy in té -
zé si le he tõ sé get.

Használjuk bátran a magyarorszag.hu portálon
elérhetô számtalan információs, ügyintézési
lehetôséget.

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

KÖN  NYEBB AZ ÜGY IN TÉ ZÉS, HA IS MER JÜK 
A MAGYARORSZAG.HU POR TÁL HASZ NÁ LA TÁT

LA KOS SÁ GI TÁ JÉ KOZ TA TÓ
A NÖ VÉ NYI HUL LA DÉK ÉGE TÉS 
TÛZ VÉ DEL MI SZA BÁ LYA I RÓL ÉS A 
TÛZ GYÚJ TÁ SI TI LA LOM RÓL
A nö vé nyi hul la dék ége té se csak egyéb jog sza -
bály ok (er dõ vé del mi, le ve gõ tisz ta sá gi, stb.) be -
tar tá sa és a szük sé ges en ge dé lyek bir to ká ban
le het sé ges! A ter ve zett ége tés he lyét, idõ pont -
ját és ter je del mét a meg kez dés elõtt leg alább
24 órá val a tûz ol tó ság nak le he tõ leg írás ban be
kell je len te ni.

TÛZ GYÚJ TÁ SI TI LA LOM el ren de lé se ide -
jén TILOS az avar, a tar ló, a le ge lõ, a nád és a
nö vé nyi hul la dék ége té se! A vizs gá la tok be bi zo -
nyí tot ták, hogy az er dõ- és bo zót tü zek 99 szá -
za lé kát az em be ri fi gyel met len ség vagy a szán -
dé kos gyúj to ga tás okoz za, ugyan ak kor az is
meg ál la pít ha tó, hogy az er dõ tü zek 80 szá za lé -
ka ta vas  szal, il let ve a nyá ri hó na pok ban pusz tít.

Erõs szél ben TILOS tar ló-vagy nö vé nyi hul -
la dé kot éget ni!

FONTOS: a tar ló-vagy a nö vé nyi hul la dék -
ége tés be fe je zé se után a hely színt gon do san át
kell vizs gál ni, és a pa rázs lást, iz zást meg kell
szün tet ni. A tûz gyúj tá si ti la lom fenn ál lá sá ról tá -
jé ko zód hat a tûz ol tó ság okon, va la mint a pol -
gár mes te ri hi va ta lok ban is (bacs.katasztro-
favedelem.hu vagy www.kecskemet.hu).
A tar ló nak min den ol dal ról egyi de jû leg tör té nõ
fel gyúj tá sa ti los. Az ége tés hez csak a tar ló ma -
rad vá nyok, va la mint a le ge lõ kön ta lál ha tó
szá raz fû hasz nál ha tók fel. A szal mát el ége tés -
sel meg sem mi sí te ni, lá bon ál ló ga bo na táb la
mel lett tar lót éget ni ti los.

A HUL LA DÉK ÉGE TÉS HU MÁN-ÉS KÖR -
NYE ZET-EGÉSZ SÉG ÜGYI KOC KÁ ZA TA I RÓL
Alap ve tõ en a hul la dék nyílt té ri ége té se ál ta -
lá nos jel leg gel meg van tilt va, va la mint a ti la -
lom ki ter jed a lá bon ál ló nö vény zet, tar ló, il -
let ve nö vény ter mesz tés sel ös  sze füg gés ben ke -
let ke zett hul la dék ége té sé re is.

Ezen fõ sza bály alól ugyan ak kor né hány
jog sza bály en ged ki vé te le ket, le he tõ vé té ve a
nö vé nyi hul la dék ége té sét.
A ki vé te lek:
• Az er dõ te rü le ten ta lál ha tó vé dett nö vény -
tár su lás ok ban a tel jes ta laj-elõ ké szí tés és a vá -
gás te rü le ten az ége tés csak nö vény-egész ség -
ügyi in dok ból vagy ter mé sze ti kár meg elõ zé -
se, il let ve el há rí tá sa mi att vé gez he tõ.
• Ter mé sze ti te rü le ten a Fel ügye lõ ség en ge -
dé lye szük sé ges a gyep, va la mint a nád és
más vízinövényzet ége té sé hez.
• A te le pü lé si ön kor mány zat kép vi se lõ-tes tü -
let ének ha tás kö ré be tar to zik a ház tar tá si te vé -
keny ség gel oko zott lég szen  nye zés re vo nat ko -
zó egyes sa já tos, va la mint az avar és ker ti hul -
la dék ége té sé re vo nat ko zó sza bá lyok ren de -
let tel tör té nõ meg ál la pí tá sa.



10Önkormányzati Tájékoztató    2014. május   

Ko runk is ko lá já nak ki emel ke dõ en fon tos
fel ada ta, hogy a gyer me ke ket a ter mé szet vé -
de lem fon tos sá gá ra ne vel je, fel kelt se a fe le lõs -
ség ér ze tü ket a táj, a ter mé sze ti ér té kek, és a
kul túr tör té ne ti em lé kek iránt. Ezt a célt pe dig
úgy tud ja ha té ko nyan meg va ló sí ta ni, ha le he -
tõ vé te szi, hogy a ta nu lók az élet kö zös sé gek
ter mé sze ti adott sá ga it és ös  sze füg gé se it ma gá -
ban a ter mé szet ben, te vé keny, in te rak tív mó -
don fe dez zék fel.

A ter mé szet tu do má nyos tan tár gyak cse kély
óra szá ma és bõ sé ges tan anya ga nem te szi le -
he tõ vé a tan órán vég zett te re pi mun kát. Ezért
nagy öröm mel töl tött el ben nün ket, ami kor a
Sze ge di Tu do mány egye tem Tu dás tá ra – egy
ré geb bi kö zös pá lyá zat is me ret sé ge kap csán –
együtt mû kö dés re kér te fel is ko lán kat.

Ezen a ta va szon két kö zös prog ra mot va ló sí -
tot tunk meg. Már ci us 29-én 16 fõ vel vet tünk
részt „A víz vi lág nap ja” al kal má ból meg ren de -
zett sze ge di tu dás tá ri prog ra mo kon. A gyer me -
kek a 7. és 8. év fo lyam ter mé szet tu do mány ok -
ból leg te het sé ge sebb ta nu lói vol tak. A fog lal ko -
zá sok cso port mun ká ban foly tak. Négy, Sze ged
kör nyé ki ter mé sze tes víz vizs gá la tát vé gez tek el
az egye tem la bo ra tó ri u má ban. Ezt kö ve tõ en
in te rak tív tár lat ve ze tés sel fel fe dez ték a Tu dás tár
gyûj te mé nyé nek kü lön le ges sé ge it. 

Áp ri lis 4-5-6-án töm bö sí tett szak kör ke re té -
ben bu ga ci te rep gya kor la ton vet tünk részt,
mely nek cél ja a táj ta va szi as pek tu sá nak vizs gá -
la ta volt. Tú ra ve ze tõ ink se gít sé gé vel be ba ran -
gol tuk a pusz tát, fel fe dez tük az ép pen szár ba
szök ke nõ szebb nél szebb nö vény fa ja it. Ta nul -
má nyoz tuk a szél ál tal lét re ho zott fel szí ni kép -
zõd mé nye ket: a ho mok buc ká kat, homokfo-

drokat, és szél váj ta mé lye dé se ket. Vizs gál tuk
az ür ge ko ló nia elõ for du lá sá nak gya ko ri sá gát a
ka szált és a ma gas füvû ré te ken. Nyom ol va sást
vé gez tünk az esõ utá ni ho mo kos uta kon, kö -
vet kez tet ve az éj sza kai ál lat moz gás ra.

Meg döb ben ve ta pasz tal tuk a tú ra so rán,
hogy az er dõ tûz mi lyen nagy  mér ték ben ká ro -
sí tot ta a Kis kun sá gi Nem ze ti Park egye dül ál ló
ér té két, az õs bo ró kást. Cso dál koz va jár tuk vé -
gig azt a pas  szív há zat, mely nek tu laj do no sa
ki zá ró lag meg úju ló ener gia for rá so kat hasz no -
sít, így nem ká ro sít ja kör nye ze tét. La kó hely ü-
kön, is tál ló juk ban si mo gat hat tuk meg a hí res
pusz ta mé nes lo va it, majd meg te kin tet tük a lo -
vas be mu ta tót. A leg bát rabb gye re kek ló ra is
pat tan tak, és ki pró bál ták a ka ri kás os tort is.
Bár a há rom nap alatt vé gig ló gott az esõ lá ba,
na gyon jól érez tük ma gun kat.

A prog ram a ta nu lók nak és a pe da gó gu -
sok nak egy aránt hasz nos volt. Elõ se gí tet te a
gyer me kek öko ló gi ai gon dol ko dás mód já nak
for má ló dá sát, le he tõ vé tet te a ter mé szet is me -
ret, a bi o ló gia, a föld rajz-föld tan, a hon- és

nép is me ret, a tech ni ka és élet vi tel tan tár gyak
is me ret anya gá nak ter mé szet ben tör té nõ meg -
fi gye lé sét, meg ér té sét.

A kö zös prog ra mok, tú rák, az es ti sza lon -
na sü tés elõ se gí tet ték a gye re kek egy más kö -
zöt ti kap cso la ta i nak épí té sét, a tár sak ala po -
sabb meg is me ré sét. Nem utol só sor ban há -
rom nap ra ma gunk mö gött hagy hat tuk a fe szí -
tett tem pó jú vi lá got, és be le si mul hat tunk a
ter mé szet rend jé be, csend jé be.

A tar tal mas, szép ta va szi prog ra mok után
ér dek lõ dés sel vár juk a Tu dás tár ral kö zös õszi
ren dez vé nye in ket.

Illésné Bir kás Má ria és Hurton Ka ta lin

szer ve zõ szak ta nár ok

Tanuljunk másképp!
IN TE RAK TÍV TER MÉ SZET TU DO MÁ NYI PROG RA MOK SZER VE ZÉ SE A TU DÁS TÁR RAL KAR ÖLT VE

DR. HAJDU EDIT MÁRIA NÖVÉNYGENETIKUS SZAKMÉRNÖK KITÜNTETÉSE
2014. március 15-én Magyar
Érdemrend Lovagkeresztje polgári
tagozat kitüntetést vett át Dr.
Hajdú Edit Mária, a Szôlészeti és
Borászati Kutató Intézet Kecske-
méti Kutató Állomásának nyugal-
mazott tudományos fômunkatársa,
a mezôgazdasági tudományok
kandidátusa.

Bácsalmáson született 1949.
május 21-én. Az általános iskolát
1963-ban, Mélykúton fejezte be,
majd Baján, a Bereczki Máté
Kertészeti Technikumban érettségizett 1967-
ben. Onnan került Budapestre, a Kertészeti
Egyetemre, ahol növényvédelmi szakon 1972-

ben szerezte kertészmérnöki
diplomáját. Az egyetem el-
végzése után 1972-tôl tanul-
mányait Gödöllôn, az Agrár-
tudományi Egyetemen folytat-
ta, ahol mezôgazdasági gene-
tikai szakmérnöki diplomát
szerzett. Ugyanitt 1981-ben
kapott egyetemi doktori címet.
A „mezôgazdaság tudomány”

kandidátusi fokozatát 1994-ben
Budapesten, a Magyar Tudományos

Akadémián szerezte meg. 1972-tôl a
Budapesti Corvinus Egyetem Szôlészeti és
Borászati Kutatóintézetben Kecskeméten tudo-
mányos fômunkatárs.

Kutatási témái: 
a szôlô nemesítése és fajtaérték, fajtafenn-
tartás kutatása, hungarikum értékû szôlôfajták
nemesítése klónszelekcióval, illetve keresz-
tezéses nemesítéssel, különös tekintettel a klí-
marezisztenciára és a minôség fokozására.

Elismerései:
Mathiász János emlékérem (1994) • Mathiász
János-díj (2001) • Kocsis Pál-díj (2002) •
Fleischmann Rudolf-díj (2003) • Bács-Kiskun
Megye Tudományos Díja (2010) • Magyar
Érdemrend Lovagkeresztje (2014)

Gratulálunk. 
További sikeres munkát kívánunk.
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Tisz telt Mély kú ti Sport tár sak! Öröm mel tu da -
tom Önök kel, hogy min den va ló szí nû ség gel
ki tu dunk ala kí ta ni a mély kú ti crosspályán egy
au tó cross pá lyát is. Ez azt je len ti, hogy meg -
ala pít hat juk a Mély kú ti Au tó és Motocross
Sport egye sü le tet. A jö võ ben éven te két
autócross ver senyt is tu dunk ren dez ni, ami
30-50 cross au tó rész vé te lé vel zaj lik le. Or szá -
gos baj nok ság ról van szó, több ka te gó ri á ban
zaj la nak a fu ta mok. Az au tók 50 ló erõ tõl 300-
ig van nak és na gyon iz gal ma sak tud nak len ni.
Több bo ru lás is elõ for dul. Ez zel re mél jük na -
gyon sok él ményt tu dunk nyúj ta ni a mély kú ti
tech ni kai spor tot sze re tõ (és még nem sze re -
tõ) kö zön sé günk nek. A va sár na po kat kel le me -
sen töl tik majd a pá lya mel lett, és na gyon
druk kol nak majd a há rom mély kú ti ver seny -
zõ nek, akik már több éve ûzik ezt a spor tot és
vi szik Mély kút hí rét az or szág ba.

Én sze mély sze rint egy 60 LE Wart burg gal
ver seny zem 3 éve. 2011-ben baj nok let tem a
ka te gó ri ám ban. 2012-ben má so dik, 2013-ban
is mét má so dik he lyet ér tem el a 12 au tó kö zül.

A má sik in du ló Pus kás Mik lós 1800-as
Golf fal 2012-ben ne gye dik he lye zést, 2013-
ban ötö dik he lye zést ért el.

Leg újabb ver seny zõnk So mo gyi Ádám Tra -
bant tal 2013-ban ne gye dik he lye zést ért el.

Fel hív juk azok fi gyel mét, akik sze ret né nek
kö zénk áll ni és nagy sze rû ver senyhan gu lat ban
el töl te ni a hét vé gé ket, je lez zék szán dé ku kat fe -
lénk. Meg mu tat hat ják, ki mi lyen au tót tud csi -
nál ni, hogy tud ja nyom ni a gázt, hogy tud ve zet -
ni. A vé gén ter mé sze te sen meg lesz az ered mé -
nye is ver seny zõk nek és né zõk nek egy aránt.

Ez úton kö szö nöm meg az egye dü li tá mo ga -
tóm nak, Kiss Ti bor nak az ön zet len se gít sé gét,
aki azon nal igent mon dott, és az idei év ben is
szán dé ko zik tá mo gat ni. Cse ré be mi is pró bál -
juk a leg jobb ered ményt el ér ni és utá na a
Tequila Bár ban jól érez ni ma gun kat. Ezen kí vül
kö szö ne tet sze ret nék mon da ni Ko vács Ta más
pol gár mes ter úr nak, Gömöri Pál nak és se gí tõ i -
nek, a mély kú ti Mû ve lõ dé si Ház és Könyv tár -
nak dolgozóinak, akik örül tek a kez de mé nye -
zé sem nek, tá mo gat ják el kép ze lé se in ket. Na -
gyon re mé lem, hogy so ká ig mû kö dik majd az
egye sü let. Sok si ke res és jó szín vo na lú ver senyt
tu dunk majd ren dez ni.

Fel hív juk azok fi gyel mét, akik pá lya bí rók
vagy se gí tõk sze ret né nek len ni vagy aki sze ret -
né sza bad ide jé ben sze rel ni, tuningolni, ja ví -
ta ni az au tó kat és per sze ver se nyek re jár ni
(Ke cel, Dunaföldvár, Szeg ha lom, Mély kút), je -
lent kez ze nek az egye sü let nél!

El ér he tõ sé gek: 
Far kas Be nõ 06-70/359 29 49
So mo gyi Ádám 06-20/487 21 32

Re mé lem, az idei év ben is be szá mol ha -
tunk sok szép, jó ered mény rõl és si ke res ver -
seny ren de zés rõl, ami a né zõ ink kel le mes
szó ra ko zá sá val vá lik va ló ra. Érez zék ma gu kat
na gyon jól, kel le me sen! Jöj je nek mi nél töb -
ben druk kol ni a mély kú ti ver seny zõk nek!

Ta lál koz zunk a Rin gen éles ben! Forr ni fog
a le ve gõ Mély kú ton a ló erõk tõl va sár na pon -
ként. Full gáz, to tál gáz!

Far kas Be nõ ver seny zõ

Mély kú ti Au tó és Motocross Sport egye sü le tFELMÉRÉS 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.



12Önkormányzati Tájékoztató  2014. május

Pillanatképek a könyvtár életébôl


