
Kedves Mély kú ti ak!
Be kö szön tött a nyá ri idõ, las san vé get ér az

is ko lai tan év jön a nyá ri szü net gyer me ke ink
nagy örö mé re. Ez a nyár nemcsak a gyer me -
kek zsi va já tól lesz han gos, a szenny víz csa tor -
na épí tés föld mun ka gé pei szin te min den ut -
cá ban, egy szer re több he lyen bont ják, ás sák
épí tik te me tik, majd az ár ko kat. A kel le met -
len sé ge kért már most el né zést ké rek, ez a
mun ka sok tü rel met kí ván Önök tõl. Ké rem,
fo ko zot tan vi gyáz zunk egy más ra és fõ leg gyer -
me ke ink re a mun ka vég zé sek ide jén. 

Ro ha nó vi lá gunk ban, a szür ke hét köz nap ok
kö zött hó nap ról hó nap ra több ün nep lés re
mél tó nap van, me lyet ér de mes szám ba ven -
ni és em lé kez ni ró la, hisz ezek tud ják – ha
csak egy kis idõ re is – fe led tet ni a na pi fel ada -
tok egy han gú sá gát. Jú ni us hó nap ban is több
em lí tés re ér de mes na pot ün nep lünk.

PE DA GÓ GUS NA P  Jú ni us 5-én ün ne pel jük.
Azt hi szem, az egyik leg na gyobb ki hí vást je -
len tõ és az egyik leg több öröm mel, szép ség gel
já ró hi va tás az Önö ké. Nem le het kön  nyû, de
Önök még is nap nap után a gyer me kek elé
áll nak és meg pró bál nak a le he tõ leg job ban
meg fe lel ni hi va tá suk nak. Nem vé let len ne ve -
zem hi va tás nak. Ezt a fel ada tot mun ka ként
nem le het fel fog ni, és ez zel a fel fo gás sal nem
is le het iga zán jól csi nál ni. 

Meg kö szö nöm most e so rok ál tal Önök nek,
hogy vá ro sunk szá má ra meg pró bál nak erõs, jó
szí vû, egész sé ges gon dol ko dá sú fi a ta lo kat ne -
vel ni. És emel lett en ged jék meg, hogy eh hez a
cso dá la tos hi va tás hoz – mely ta ní tás, ne ve lés,
pél da mu ta tás is kell hogy le gyen egy ben – kí -
ván jak sok erõt, tü rel met, ki tar tást és örö met.

PÜN KÖSD ün ne pét idén jú ni us 8-9-én ün ne -
pel jük. Ezt az ün ne pet „moz gó ün nep nek” is
hív ják, hisz a hús vét utá ni 50. na pon tart juk.
Mit is ün ne pe lünk pün kösd kor? Ne csu pán a
pirosbetûs ün nep na pot lás suk eb ben a nap -
ban. Pün kösd kor a Szent lé lek el jö ve tel ét ün -
ne pel jük. A szent mi sé ken év rõl év re meg em -
lé kez tek er rõl a nap ról. Ré geb ben
a láng nyel ve ket a pün kös di
ró zsa szir ma i val he lyet te sí -
tet ték, a Szent lé lek jel ké pe -
ként fe hér ga lam bot re pí -

tet tek sza ba don. Ma már ke vés ha gyo mány él
ez zel a nap pal kap cso la to san. Még is az em ber
ér zi: ün nep re, pil la nat nyi csönd re, já ték ra,
tár sa ság ra szük ség van most is. Üze ne tet hor -
doz nak ezek az ün ne pek, az em ber és a ter -
mé szet sze re te tét hir de tik, csu pa olyat, ami -
ben meg ka pasz kod ha tunk és amik ál tal to -
vább lép he tünk majd pün kösd va sár nap és -
hét fõ után a ked dek és szer dák hét köz nap ja i -
ba.

APÁK NAP JA: ke ve sen is me rik, és még ke ve -
seb ben em lé kez nek meg ró la... Az Apák nap -
ját – jú ni us 3. va sár nap ja – a 20. szá zad ele -
jén kezd ték el meg tar ta ni az Anyák  nap ja
pár ja ként. Az apa sá got és a szü lõi sze re pet
ün nep lik ilyen kor. Na gyon fon tos, hogy az
édes apá kat nem sza bad el fe lej te ni az édes -
anyák mel lett. Õk ket ten al kot nak egy egé -
szet. Õk azok, akik a csa lá dot, a biz ton sá got
nyúj tó fész ket je len tik a gyer me kek szá má ra.
Az édes apák nak sem jut ke ve sebb meg ol dan -
dó fel adat az édes anyá ké nál. És úgy gon do -
lom, hogy a gyer me ke ink ál tal adott sze re tet -
bõl sem kap nak és nem is kap hat nak ke ve -
seb bet ná luk. Is ten él tes se hát az Édes apá kat!

KÖZ AL KAL MA ZOT TAK NAP JA: A hó nap vé ge
fe lé van még egy je les nap. Ez a köz al kal ma -
zot tak nap ja, jú ni us 26. Szív bõl kö szön töm
Õket. Õk dol goz nak in téz mé nye ink ben
(egész ség ügy ben, ok ta tás ban, mû ve lõ dés te -
rü le tén, gon do zá si köz pont ban, kony hán,
gaz da sá gi el lá tó ban), s mun ká juk az egész vá -
ros ra ha tás sal van. Ezen je les nap al kal má ból
ezt a mun kát kö szö nöm ne kik és kí vá nom,
hogy tö ret len kedv vel és len dü let tel vé gez zék
fel ada ta i kat az el kö vet ke zen dõk ben is.

Ün ne pel ni meg em lé kez ni em be rek rõl kö -
zös sé gek rõl  fon tos, hisz a  for dí tott vi lá gunk -
ban csak  a ne ga tív hír az ami gyor san ter jed,
az a szen zá ció, a jó do log az ün nep lés szin te
em lí tés re sem mél tó. 

Jó len ne ezen vál toz tat ni és kö zös sé gi ös  sze -
fo gás sal, együtt ün nep lés sel,

egy más ra fi gye lés sel köl -
csö nö sen se gí te ni egy mást.

Ko vács Ta más polgármester

BOG RÁCS KI RÁLY 
VÁ LASZ TÁS 
Sok sze re tet tel meg hív min den kit a Mély -
kú ti Nagy csa lá dos ok Egye sü le te a 13. Bog -
rács Ki rály vá lasz tás ra, amely 2014. jú ni us
21-én (szom ba ton) ke rül meg ren de zés re a
mély kú ti Lo vas pá lyán.

Vá runk ba rá ti tár sa sá go kat, kol lé gá kat, a
vá ros csa lád ja it és gye re ke it a fõ zõ ver sen -
 nyel egy be kö tött „Ju ni á lis”-ra, ahol a kö vet -
ke zõ prog ra mok vár nak: • arc fes tés • ug rá -
ló vár • ügyes sé gi já té kok • bol hapi ac

Nagy csa lá dos ok Mély kú ti Egye sü le te

CSOR BA-HÁ ZI ES TÉK
Egy ház köz sé günk eb ben az év ben is meg -
ren de zi a ha gyo má nyos nyá ri ze nés elõ -
adás so ro za tát a Ka to li kus Kö zös sé gi Ház
sza bad té ri szín pa dán.

• Jú li us 5. (szom bat) az óbecsei FO KOS
ze ne kar nép ze nei est je. • Jú li us 12. (szom -
bat) Csíszér Lász ló és ba rá tai egy ház ze nei
kon cert je. • Jú li us 19. (szom bat) a madarasi
Harmonikazenekar elõ adá sa.

Az elõ adá sok, me lye ket rossz idõ ese tén
is meg tar tunk 19:30-órakor kez dõd nek. Az
el sõ és har ma dik elõ adás esõ hely szí ne a
Bé ke Ét te rem, a má so dik elõ adás esõ hely -
szí ne a Szent Joachim-temp lom.
A be lé pés díj ta lan! 
Min den kit sze re tet tel vá runk!
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A Mély kú ton 2002 óta már ha gyo mán  nyá
vált ci gány ma já list im már 11.-ik al ka lom mal,
má jus 3-án ren de zte meg a Mély kú ti Ro ma
Nem ze ti sé gi Ön kor mány zat a Mély kú ti Ci gány
Ér dek kép vi se le ti Szer ve zet tel kö zö sen. A részt
ve võk szá ma meg kö ze lí tet te az öt száz fõt. A
rendezvényt, ame lyet a Mély kút Vá ros kép vi se -
lõ-tes tü le te elõ fi nan szí ro zott, a Vi dék fej lesz té si
Stra té gi ák LEADER pá lyá za tán meg nyert tá mo -
ga tás ke re tei kö zött tud tuk meg va ló sí ta ni.

A ma já lis al kal má val új ra be mu ta tás ra ke -
rül t a ci gány gaszt ro nó mi ai éte lek el ké szí té se
a fi a ta labb ge ne rá ció szá má ra és a vi dé ki
meg hí vott ven dé gek nek. Prog ram ja in kat szí -
ne sí tet te a Gyep iro da kéz mû ves csa pa ta, a
trambulin, pinpongozási le he tõ ség, pó ni fo ga -
tos ko csi ká zás, a dél elõt ti sport prog ra mok,

ame lyen részt vett gye rek, fel nõtt egy aránt.
Saj nos, az idõ dél után ra el rom lott, ezért a dél -
utá ni kul tu rá lis prog ram ja in kat csak rész ben
tud tuk be mu tat ni, de a rossz idõ já rás el le né re
is so kan vol tunk és a ze ne kar es te 8-óráig húz -
ta a talp alá va lót.  

Ezúton sze ret ném meg kö szön ni a pol gár -
mes ter úr  és a kép vi se lõ-tes tü let ön zet len se -
gít sé gét, amely le he tõ vé tet te, hogy 11-ik al -
ka lom mal is meg ren dez hes sük a ci gány ma já -
list, to váb bá meg kö szö nöm a Mû ve lõ dé si Ház
ve ze té sé nek és al kal ma zot ta i nak a se gít sé gét,
a kép vi se lõtár sa imnak és mind azok nak, akik
se gít sé gük kel hoz zá já rul tak, hogy szín vo na las
és si ke res le gyen a ren dez vé nyünk.

Bu rai Bé la

Mély kút Ro ma Nem ze ti sé gi Ön kor mány zat el nö ke

CI GÁNY MA JÁ LIS 
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A Moz gás kor lá to zot tak Mély kú ti Egye sü le -
te 2014. már ci us 1-én ün ne pel te meg ala ku lá -
sá nak 20. év for du ló ját.

A ren dez vényt meg tisz tel te je len lé té vel dr.
He ge dûs La jos, a MEOSZ el nö ke, Bá nyai Gá -
bor or szág gyû lé si kép vi se lõ, Ko vács Ta más,
Mély kút Vá ros pol gár mes te re. Nagy öröm
volt, hogy a társ egye sü le tek is szép szám mal
kép vi sel tet ték ma gu kat. Je len vol tak Bé kés -
csa bá ról, Mo son ma gya ró vár ról, Bony hád ról,
Kecs ke mét rõl, Ba já ról, Kis kun ha las ról, Ka lo -
csá ról, Kis kun ha las ról, Já nos hal má ról és Bács -
al más ról. A szlo vá ki ai Nagypaka köz ség egye -
sü le te le vél ben kül dött kö szön tõt.

A ven dé gek kö zött üd vö zöl het tük Ignácz
Be át a Hu ma ni tás fõ szer kesz tõ jét és Ba ra bás
Györ gyöt a MEOSZ mun ka tár sát is. Tá mo ga tó -
ink kö zül meg je lent Föl des Istvánné, a Fó kusz
Ta ka rék fi ók igaz ga tó ja, az Orto-Group Kft kép -
vi se lõ je, Némethné Hor váth And rea, va la mint
Báics Er nõ és Föl des Ist ván vál lal ko zók.

Az év for du ló al kal má ból Sza bó Jó zsef, az
egye sü le te el nö ke a moz gás kor lá to zott em be -
rek ér de ké ben hos  szú idõn ke resz tül vég zett
ki emel ke dõ mun ká já ért el is me rõ ok le vél ben
ré sze sí tet te Holka Istvánnét, az egye sü let elõ -
zõ el nö két, Kudlimann Etel kát, az egye sü let
egy ko ri LÁT mun ka cso port ve ze tõ jét, Ká posz -
ta And rást, az egye sü let fe gyel mi bi zott sá gá -
nak egy ko ri tag ját.

Dr. He ge dûs La jos, a MEOSZ el nö ke kö -
szön tõ be szé dé ben el is me rõ en szólt a mély kú -
ti egye sü let te vé keny sé gé rõl és az „Em ber az
Em be rért” ki tün te tés ezüst fo ko za tá ban ré sze -
sí tet te Rasztik Ti bort, az egye sü let alapító tit ká -
rát. Dora Lajosné, az egye sü let fel ügye lõ bi -
zott sá gá nak el nö ke a MEOSZ elnökének elis-
merô oklevelét vehett át.

Bá nyai Gá bor or szág gyû lé si kép vi se lõ kö -
szön tõ jé ben azt kí ván ta egye sü le ti tag ja ink -
nak, hogy min dig le gyen, aki se gít sé get nyújt
gond ja ik meg ol dá sá ban. Ezután az Or szág ház
meg te kin té sé re in vi tál ta a meg je len te ket.

Ün ne pi kö szön tõt mon dott még Ko vács
Ta más mély kú ti pol gár mes ter, dr. Thiesz Jó -
zsef, a mo son ma gya ró vá ri és Hanó Mi hály, a
Bács-Kis kun Me gyei egye sü let el nö ke. 

Az egye sü let éle té rõl, mun ká já ról, ter ve i rõl
szí nes ki ad vány ké szült, amely meg te kint he tõ
a www.mmemelykut.hu hon la pon.

Az év for du lót kul tu rá lis mû sor szí ne sí tet te,
me lyen fel lé pett az Al gyõi Parlandó Ének -
együt tes, az An na Tánc cso port, Bagóczki Gá -
bor vers mon dó, a já nos hal mi Terner test vér -
pár. Az ün nep ség há zi as  szo nya Ma gyar Ve ro -
ni ka ta nár nõ volt. A kel le mes együtt lé tet fi -
nom ebéd, ze ne, tánc és tom bo la is fo koz ta.

Kö szö net min den ki nek, aki tá mo ga tá sá val,
se gít sé gé vel hoz zá já rult a nap si ke res le bo -
nyo lí tá sá hoz.                          Sza bó Jó zsef el nök

20 éve 
a moz gás kor lá to zott em be rek szol gá la tá ban

2014. áp ri lis 15-én ke rült meg ren de zés re
az ÖKO Verseny Borotán. Mi a Zöld fü lû ek
csa pat ával, Hurton Be ne dekkel, Klem
Zsolttal, Esz ter Han nával és Radvánszki Bá -
linttal ne vez tünk. A ver seny cél ja a ter mé szet -
is me re ti és kör nye zet tu da tos is me re tek al kal -
ma zá sa és bõ ví té se és a kör nye zet tu da tos ma -
ga tar tás fej lesz té se volt. Kö rül be lül 1 hó nap
volt a fel ké szü lés re. Itt hon elõ ze te sen a tech -
ni ka szak kör ön a fi úk el ké szí tet tek hul la dék -
ból egy sörkollektort, ezt ma gunk kal vit tük.

A ve tél ke dõ té mái: • Az év fá ja, ma da ra,
vad vi rá ga, gom bá ja, ha la, ro va ra • A Kis kun -
sá gi Nem ze ti Park táj vé del mi kör ze tei • Sze -
lek tív hul la dék gyûj tés • Hul la dé kok új ru há ja

A ver seny re ös  sze sen 6 csa pat ne ve zett be.
Ér de kes, vál to za tos, több hely szí nen zaj ló fel -
ada to kat ta lál tak ki a szer ve zõk. A gye re kek -
nek na gyon tet szett ez a faj ta meg mé ret te tés.

Na gyon ügye sek vol tak, el sõ he lye zést ér -
tek el. Igaz ga tói di csé ret ben ré sze sül tek.

Nagy Haj nal ka fel ké szí tõ pe da gó gus

ÖKO Verseny Borotán

JACSA TE RI NÉ NI 95 ÉVES
Meg hitt ün nep ség ke re té ben kö szön töt te Ko -
vács Ta más pol gár mes ter úr Te ri ke né nit csa -
lád ja kö ré ben. A ju bi le u mi kö szön tés sel ok irat
és ju bi le u mi jut ta tás is jár a szép ko rú ak nak.
Kí vá nunk ne ki to váb bi jó egész sé get!

SÉRELMEK A PSZICHIÁTRIÁN

Alapítványunk közel 20 éve biztosít ingyenes
jogsegélyszolgálatot azok számára, akiket
sérelem ért a pszichiátriai kezelésük során. Ha
Ön vagy ismerôse ilyen helyzetben van,
illetve tudomása van ilyen esetrôl, kérjük,
jelezze az alábbi elérhetôségeken: 
Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért
Alapítvány • 1461 Budapest, Pf.: 182. 
Telefon: 06 (1) 342-63-55, 06-70-330-5384
E-mail: panasz@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!

PSZICHIÁTRIAI SZEREK

VISELKEDÉSI PROBLÉMÁKRA?

Ha gyermeke „tanulási problémára” vagy
„viselkedési rendellenesség” miatt pszichiátriai
szereket szed, és úgy érzi, hogy a gyermek
állapota semmit sem változott vagy rosszab-
bodott emiatt, keresse az Állampolgári
Bizottság az Emberi Jogokért Alapítványt. Az
alapítványtól ingyenes tájékoztató kiadvány is
kérhetô a hiperaktivitás témájában.
1461 Budapest, Pf.: 182. 
Telefon: 06 (1) 342-63-55, 06-70-330-5384
E-mail: info@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!
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Rend szer be ál lí tó és mi nõ sí tõ ka taszt ró fa -
vé del mi gya kor lat ke re té ben bel víz-vé de ke zé -
si, il let ve er dõ tûz és vi har kár el há rí tá si fel ada -
to kat haj tot tak vég re a Fel sõ-Bács kai Ön kén -
tes men tõ cso port tag jai áp ri lis 26-án a mély -
kú ti Bé kás-tó nál, va la mint az azt sze gé lye zõ
er dõs te rü le ten.

A 20 fõs já rá si men tõ cso por tot a Mély kú ti
Ön kén tes Tûz ol tó Egye sü let tag jai, a Já nos hal -
mi Ön kén tes Tûz ol tó Egye sü let tag jai, va la -
mint a Bács Kis kun Me gyei Kor mány hi va tal Já -
nos hal mi Já rá si Hivatalának dol go zói al kot ják,
2 fõ ci vil ön kén tes sel ki e gé szül ve. 

Az áp ri lis 25-én 20 óra kor el ren delt ri asz -
tást kö ve tõ en 26-án a meg ala kí tá si he lyé re
nor ma idõn be lül be ér ke zett az ál lo mány. A
gya kor lat el len õr zé sét Sárossy Gá bor tû. õr -
nagy, a Tol na Me gyei Ka taszt ró fa vé del mi Igaz -
ga tó ság me gyei pol gá ri vé del mi fõ fel ügye lõ je,
Farkasné Fa ze kas Má ria tû. al ez re des, Bács-
Kis kun megyei pol gá ri vé del mi fõ fel ügye lõ és a
Kiskunhalasi Ka taszt ró fa vé del mi Ki ren delt ség
ve ze tõ je, Babud Je nõ tû. al ez re des vé gez te.

A gya kor lat ve ze tõ je Or bán Ba lázs tû. szá -
za dos volt. reg ge li el iga zí tást kö ve tõ en a fel té -
te le zett kár ese tek hely szí né re vo nul tak a
részt ve võk, ahol kü lön bö zõ ve szély hely ze te -
ket szi mu lá ló fel ada tok vég re haj tá sá val bi zo -
nyí tot ták fel ké szült sé gü ket. 

Az el sõ hely szín ma gá nál a tó nál volt, egé -
szen pon to san an nak észa ki szé lé nél, ahol la -
kó épü le te ket ve szé lyez te tett a bel víz. A cso -
port mû sza ki kom po nen sé nek tag jai bel ví zi
vé de ke zést szi mu lál va el fo lyást zá ró (ho mok -
zsá kos) gá tat épí tet tek, mi köz ben a lo gisz ti kai
kom po nens gon dos ko dott a ho mok zsák, il let -
ve szer szám után pót lás ról. A gát meg épí té se
után az el ön tött te rü let víz men te sí té sét szi mu -
lál va a tó me der be tör té nõ szi vat  tyú zás sal zár -
ták a fel ada tot. 

A kö vet ke zõ fel adat egy kb. 1 ha te rü le tû
er dõ tûz szi mu lá ci ó ja volt. A cso port tag jai tûz -
pász tát is ké szí tet tek a tûz ter je dé sé nek meg -
aka dá lyo zá sá hoz. E fel adat vég re haj tá sa köz -
ben több ve szé lye sen meg dõlt szá raz fát is ki
kel lett vág ni. A fa dön té sét vég zõ és a fel té te -
le zés sze rint meg sé rült sze mélyt az egész ség -
ügyi kom po nens tag jai a hely szí nen el lát ták,
majd el szál lí tot ták a hely szín rõl. A gya kor lat
lo gisz ti kai kom po nen se gon dos ko dott mind a
ve ze té si pont, mind az ál lo mány pi he né si és
élel me zé si fel tét ele i nek meg te rem té sé rõl. 

A gya kor la tot meg fe le lõ re ér té kel ték, így a
me gyé ben a Pe tõ fi Men tõ cso por tot kö ve tõ en
má so dik ként a Fel sõ Bács kai Ön kén tes Men -
tõ cso port is be vet he tõ a meg ala kí tá si ter vük -
ben meg ha tá ro zott ka taszt ró fa vé del mi fel ada -
tok el lá tá sá ra. 

A gya kor la ton vé gig részt vett Ko vács Ta -
más, Mély kút pol gár mes te re és Bodroginé dr.
Mikó Zsu zsan na, a BKMKH Já nos hal mi Já rá si
Hi va ta lá nak ve ze tõ je, a He lyi Vé del mi Bi zott -

ság el nö ke, akik a já rás la kos sá ga ne vé ben is
meg kö szön ték a men tõ cso port tag ja i nak,
hogy vál lal ták a tag ság gal já ró fe le lõs ség tel jes
fel ada tot, va la mint sza bad ide jü ket ál doz ták a
fel ké szí té sek re. 

Bács-Kis kun Me gyei Kor mány hi va tal

Já nos hal mi Já rá si Hi va ta la

A me gyé ben má so dik ként meg sze rez te a mi nõ sí tést 
a já nos hal mi já rás men tõ cso port ja
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ÜGY FÉL FO GA DÁ SOK
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. jú ni us
13-án) nyugdíjbiztosítási ügy fél fo ga dás van. 

Má jus tól 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. A kö vet ke zõ fo gyasz -
tó vé del mi ügy fél fo ga dás jú ni us 2-án 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

Tisz telt Ügy fe le ink! Se gí te ni sze ret nénk
Önö ket ab ban, hogy az ok mány iro dá ban ne
sok idõt tölt se nek vá ra ko zás sal. 

A gya kor la ti ta pasz ta la ta ink sze rint az ügy fe -
lek leg na gyobb szám ban hét fõ, szer da, pén tek
9-11 óra kö zött ke re sik fel az ok mány iro dát. Aki
sze ret né gyor san el in téz ni ügyét idõ pon tot fog -
lal hat. Idõ pon tot fog lal ni sze mé lye sen ügy fél fo -
ga dá si idõ ben, il let ve az 77/501-011-es és az
77/501-012-es te le fon szá mon le het.

Annak, aki elõ ze tes be je lent ke zés nél kül
ke re si fel az ok mány iro dát ja va sol juk ügy in té -
zés re a hét fõ dél utánt, ami kor 17 órá ig van
ügy fél fo ga dás vagy a szer da dél utánt, ami kor
16 órá ig fo gad juk az ügy fe le ket. 2014. ja nu ár
1-tõl kedd dél elõtt is van ügy fél fo ga dás ná -
lunk, ek kor is ke ve seb ben jön nek ügy in té zés
cél já ból, ezért rö vid vá ra ko zá si idõ vel in téz -
he tõ ek az ügyek.   
2014. ja nu ár 1-tõl az ügy fél fo ga dá si idõ:
Hét fõ: 8.00–12. 00, il l. 13. 00–17. 00 órá ig
Kedd: 8.00–12. 00 órá ig 
Szer da: 8.00–12. 00 il l. 13.00–16. 00 órá ig
Csü tör tök: nincs ügy fél fo ga dás
Pén tek: 8. 00–12.00 órá ig

Azok ban az idõ pont ok ban, ami kor nincs
ügy fél fo ga dás, az Ok mány iro dá ban hát tér -
mun ka fo lyik. Fel dol go zás ra ke rül nek a kü lön -
bö zõ ha tó sá gok tól, jegy zõk tõl, bí ró sá gok tól,

já rá si hi va ta lok tól, vég re haj tók tól, NAV-tól ér -
ke zett meg ke re sé sek. Ezen idõ szak alatt tud -
nak az ügy in té zõk a jog sza bá lyo kat ér tel me zõ
ér te kez le tet tar ta ni, egyes ügyek ben hely szí ni
szem lé re ki men ni.
Az Ok mány iro da el ér he tõ sé gei:
Telefon: 77/501-011 (ál ta lá nos in for má ció)
77/501-012 (gép jár mû ügy in té zés)
E-mail: ok mány.janoshalma@bacsjaras.gov.hu
Internetes el ér he tõ ség:
http://bkmkh.hu/janoshalmi_jarasi_hivatal.

A hon la pon a BKMKH Já nos hal mi Já rá si
Hi va ta la szer ve ze ti egy sé ge i nek el ér he tõ sé gi,
ügy fél fo ga dá si ada tai fény ké pek kel va la mint
leg fris sebb, nap ra kész hí rei, in for má ci ói is
meg ta lál ha tók.

Bács-Kis kun Me gyei Kor mány hi va tal 

Já nos hal mi Já rá si Hi va ta la, Ok mány iro da

Mikor érdemes felkeresni az Okmányirodát?

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

A mély kú ti Szvetnik Joachim Ál ta lá nos Is ko -
la te tõ szer ke ze té re te le pí tett nap elem- rend -
szer  2012. jú li us 20-án kezd te meg mû kö dé -
sét. Öröm mel szá mo lok be ró la, hogy 2014.
má jus 18-án át lép te a 2 mil lió Ft-os ter me lést,
te hát nem egé szen két év alatt 2 mil lió Ft költ -
ségmeg ta ka rí tást ered mé nye zett a be ru há zás.
A pá lyá zat 15%-os ön ré szé hez to váb bi 45%-ot
nyer tük EU ön erõ alap ból, te hát kö zel 92%-os
tá mo ga tás sal épí tet tük meg a rend szert. 

A tény le ge sen rá for dí tott ös  szeg 2,5 mil lió
fo rint volt. A rend szer 25-30 évig mû kö dik, fo -
lya ma to san biz to sít va az is ko la vil la mos ener -
gia igé nyét. Az ak tu á lis, na pon ta fris sü lõ ter -

me lé si ada tok, ter me lé si gör bék Mély kút vá ros
hi va ta los hon lap ján a www.melykut.hu meg -
te kint he tõk, a NAP ELEM MO NI TOR link alatt.

Mû kö dé si el vé rõl rö vi den: a nap elem táb -
lák ban a fény ha tá sá ra ke let ke zõ egyen ára -
mot szol ár ká be lek kel az inverterekbe ve ze tik,
me lyek eb bõl 220 V-os vál tó ára mot ál lí ta nak
elõ. Be épí tés re ke rült egy ún. Ad-vesz vil lany -
óra, mely mé ri a ki me nõ és a be jö võ áram
men  nyi sé gét is. Nap sü té ses idõ ese tén, fõ leg
nyá ron, a több let ener gi át a há ló zat nak to váb -
bít ja a rend szer. Té len ki sebb ter me lés ese tén
a ter me lés mel lé a hi ány zó vil la mos ener gia
men  nyi sé get a há ló zat ból ve szi fel a rend szer.
Az órát év vé gén ol vas sák. Az el adott és a vett
vil la mos ener gia ös  sze ve ze tés re ke rül.

Mély kút Vá ros Ön kor mány za ta meg nyer te
egy 0,5 MW-os nap erõ mû te le pí té si le he tõ sé -
gét is KEOP for rás ból, mely 20-szo ro sa az is -
ko lán ta lál ha tó rend szer nek, ez zel az ön kor -
mány zat in téz mé nye i nek vil la mosener gia
szük ség le tét több év ti ze dig meg ter me li.

Ko vács Ta más pol gár mes ter

Túl az 2 mil lió fo rint meg ter me lé sén
az is ko lai nap elem

ANYAKÖNYVI HÍREK
Születtek áprilisban: Vétek Kornél (an. Ürmös
Edina), Görhöny Gréta (an. Cser Margit) 
májusban: Orsós Balázs Levente (an. Orsós
Mária), Iván Áron (an. Kothencz Anikó), Retek
Amira (an. Szalonnás Tímea), Mezei Ádám (an.
Mezei Beatrix)
Meghaltak: Kuris Ferencné Mikó Katalin élt 88
évet, Kollár János Pál élt 66 évet, Nánai Gábor
Albertné Kiss Gizella élt 83 évet, Bátyai Istvánné
Pálinkás Terézia élt 84 évet, Magyar Mihály élt
70 évet, Gubicza Györgyné Savanya Rozália élt
88 évet, Stefán István élt 53 évet
Házasságot kötöttek: 
Werth Zsanett és Végel László 
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A kis gyer mek kor meg ha tá ro zó sze re pet
tölt be a gyer mek fej lõ dé sé ben. Eb ben az
élet sza kasz ban ala kul nak ki azok a fon tos és
alap ve tõ ké pes sé gek, me lyek meg ha tá ro zó
erõ vel bír nak ké sõb bi éle tük re. Jó né ha meg -
áll ni és vé gig gon dol ni: men  nyi re is mer jük
gyer me kün ket és iga zán tud juk-e, hogy mi jó
ne ki, mi fon tos a ne ve lés ben? 

Kul tú ránk ban a gyer mek be le szü le tik az írá -
sos kör nye zet be, va gyis jó val az is ko lá ba ke rü lés
elõtt van né mi fo gal ma a köny vek rõl, a be tûk vi -
lá gá ról, az írás be li ség funk ci ó já ról és an nak esz -
kö ze i rõl. Az ol va sás hoz va ló vi szo nya ugyan ak -
kor nagy mér ték ben függ a kör nye ze té tõl, min -
de nek elõtt a csa lád literációs szo ká sa i tól, a szü -
lõk írás be li ség gel kap cso la tos at ti tûd jé tõl. 

Nap ja ink ban egy re több olyan ku ta tá si, va -
la mint a hét köz nap ok ta pasz ta la ta it le író be -
szá mo ló val le het ta lál koz ni, amely a ma gyar
gyer me kek szö veg ér té si ne héz sé ge i vel fog lal -
ko zik mind az írás be li ség ben, mind pe dig a
szó be li ség ben. Az is ko lá sok szö veg ér tõ ol va sá -
sa el ma rad az át lag tól. Tud juk azt is, hogy a
szó be li szö veg ér tés mi lyen szo ros kor re lá ci ót
mu tat az ol va sott szö veg ér té sé vel. 

Már gyer mek ko runk tól van nak olyan szö -
veg tí pu sok, ame lyek kel rend sze re sen ta lál ko -
zunk, ame lyek hez ér zel mi leg kö tõ dünk. Óvo -
dás gyer me kek nél ilyen a vers, a mon dó ka, va -
la mint a nar ra tív szö ve gek, az az a me se. A me -
sék ben a gye re kek fi gyel mét leg in kább a cse -
lek mény iz gal ma, for du la tos sá ga kö ti le. Az
egyes kor osz tály ok élet ko ri sa já tos sá ga i nak
meg fe le lõ en a kis cso por to sok min de nek elõtt
az egy sze rû szer kesz té sû, rö vi debb lánc-,
mon dó ka- és halmozómeséket, ál lat- és no vel -
la me sé ket, a kö zép sõ sök a ter je del me sebb ál -
lat me sé ket, a no vel lisz ti kus, egy sze rûbb és rö -
vi debb tün dér me sé ket, míg a nagy cso por to sok
a ter je del me sebb no vel la me sé ket és a bo nyo -
lul tabb tün dér me sé ket ér tik és ked ve lik. 

Az óvo dá sok ese té ben szó sincs írott és ol -
va sott szö veg rõl. Min den a szó be li ség ben hat.
Az élet kor nak meg fe le lõ mû faj a fej bõl el -
mon dott me se és a több nyi re moz gás sal, eset -
leg dal lam mal kí sért mon dó ka vers. 

Az ol va só (és hall ga tó) szó kin cse alap ve tõ en
meg ha tá roz za a szö veg ér tést. Akár ol va sott,
akár hal lott szö veg rõl van szó, az is me ret len
sza vak kör nye ze té bõl na gyon sok eset ben ki
tud juk kö vet kez tet ni azok je len té sét. Me sét és
el be szé lést a ter je de lem és a nyel vi szer kesz -
tett ség szem pont já ból is az élet ko ri cso por tok
nyel vi és ér tel mi fej lett sé ge alap ján vá lasz tunk
a ko ráb ban ki fej tett el vek alap ján (lánc me sék,
tün dér me sék stb.). Ha meg ta pasz tal ják a gye -
re kek a kü lön bö zõ me sék szer kesz té sé nek lo -
gi ká ját, a szö veg elõ re el várt struk tú rá ja meg -
kön  nyí ti szá muk ra a meg ér tést.

Az ol va sás tech ni ka meg fe le lõ szin tû el sa já tí -
tá sa alap fel té te le a szö veg ér tõ ol va sás nak. Az
óvo dá ban ter mé sze te sen még nem ta ní ta nak
ol vas ni, ugyan ak kor fej leszt het jük azo kat a
kész sé ge ket és ké pes sé ge ket, ame lyek re szük -
ség van az ol va sás és az írás el sa já tí tá sá hoz, pél -
dá ul a be széd ész le lés, a be széd ér tés, a be széd -
pro duk ció, a szem-kéz ko or di ná ció, a ke zes ség
ki ala kí tá sa és a finommotorikus mû kö dés stb. 

A szö veg ér tés ha té kony sá ga azon is mú lik,
hogy men  nyi re va gyunk ké pe sek ös  sze kap -
csol ni az ol va sot tak tar tal má ra vo nat ko zó elõ -

ze tes tu dá sun kat, vé le mé nyün ket, él mé nye in -
ket az zal, amit az adott szö veg bõl hal lunk
vagy ol va sunk. A re le váns elõ ze tes tu dást már
a cím el ol va sá sa kor vagy el hang zá sa kor is
moz gó sí ta ni tud juk. Nem vé let len, hogy ami -
kor a könyv tár ban me sé lünk, a cím el mon dá -
sa után tar tunk egy rö vid ha tás szü ne tet, hogy
a gyer me kek moz gó sít has sák ko ráb bi él mé -
nye i ket akár is mert, akár új me sé rõl van szó.

Az a kis gye rek, aki nek be széd kész sé ge ma -
ga sabb szin tû, ha ma rabb és gyor sab ban ta nul
meg ol vas ni. A szó kincs fej lett sé ge ugyan csak
kri ti kus té nye zõ, en nek fej lesz té se (iro dal mi
al ko tá sok kal, anya nyel vi já té kok kal és a hét -
köz na pi kom mu ni ká ci ó ból adó dó spon tán le -
he tõ sé gek kel) a prog ram ki emelt fel ada ta. 

Akik ol va sás köz ben bel sõ, men tá lis ké -
pet al kot nak ar ról, amit ol vas nak, sok kal
job ban és ár nyal tab ban meg ér tik a szö ve get.
En nek ha té kony sá ga még in kább fo koz ha tó
több ér zék szerv be vo ná sá val. Ha pél dá ul
egy gye re kek nek fel ol va sott me sé ben sze re -
pel egy ki rá lyi kas tély, ak kor rá kér dez he -
tünk, hogy mi lyen han go kat hal la nak, mi -
lyen il la to kat érez nek (pél dá ul ami kor ké -

Szö veg ér tõ fog lal ko zá sok a Fe nyõ Mik sa Könyv tár ban óvo dá soknak
(MÉLY KÚT VÁ ROS TU DÁS DE PÓ EXP RES  SZ PROG RAM JA II. TÁMOP-3.2.4. A-11/1-2012-0058)
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Te het ség gon do zás Mély kú ton
KA LAN DO ZÁS KIS KUN HA LA SON A MAGYARÁSZOK ANYA NYEL VI MÛ HELY TAG JA I VAL

A mély kú ti Szvetnik Joachim Ál ta lá nos Is -
ko la 2013 má ju sá ban lett Akk re di tált Ki vá ló
Te het ség pont. Hos  szú fo lya mat vé gét, s egy -
ben egy vé ge lát ha tat lan mun ka kez de tét je -
len tet te ez. Is ko lánk ban rég óta igény ként fo -
gal ma zó dott meg a te het sé ges ta nu lók ki szû -
ré se és szá muk ra a meg fe le lõ fej lesz tés biz to -
sí tá sa. Er re az út ra ak kor lé pett is ko lánk, ami -
kor két kol lé ga nõnk te het ség ta nár ként szak -
vizs gá zott az Eöt vös Lo ránd Tu do mány egye te -
men. El kez dõ dött a mély kú ti te het ség gon do -
zás prog ram já nak ki dol go zá sa. Szak kö ri ke re -
te ken be lül ad dig is fog lal koz tunk a ki emel ke -
dõ ké pes sé gû, ér dek lõ dõ, szor gal mas gye re -
kek kel, de ez nem volt prog ram ba fog lal va,
nem volt ös  sze han golt mun ka in téz mé nyünk -
ben. Az akkreditáció te hát át tö rést je len tett
pe da gó gi ai mun kánk ban, s szám ta lan le he tõ -
sé get adott ki emel ke dõ tel je sít ményt nyúj tó
gyer me ke ink nek. Eb ben a fo lya mat ban mér -
föld kö vet je len tett a MATEHETSZ gon do zá sá -
ban meg va ló su ló Te het ség hi dak prog ram. 

E prog ram ke re té ben nyúj tott be is ko lánk
pá lyá za tot egy MagyarÁszok el ne ve zé sû anya -
nyel vi mû hely lét re ho zá sá ra. Pá lyá za tunk fõ cél -
ki tû zé se az anya nyel vi te het sé gek fej lesz té se,
ver se nyek re tör té nõ fel ké szí té se és volt ta nít vá -
nya ink, mint anya nyel vi te het sé gek, to vább kö -
ve té se il let ve pél da ké pül ál lí tá sa volt. Az anya -
nyel vi ne ve lést és te het ség gon do zást ki emel ke -
dõ en fon tos nak tart juk, hi szen az anya nyelv
nem csu pán a kul tú ra õr zõ je, ha nem szám ta lan
ké pes ség ki bon ta ko zá sá nak esz kö ze: szó be li- és
írás be li ki fe je zõ kés zség, ide gen nyelv, lo gi kus
gon dol ko dás stb. En nek meg fe le lõ en évek óta
si ke re sen ké szít jük di ák ja in kat az anya nyel vi
ver se nyek re, s me gyei il let ve or szá gos dön tõ se -
ink bi zo nyít ják mun kánk si ke res sé gét. 

A Te het ség hi dak prog ram nem csu pán e
mun kán kat se gí tet te, ha nem le he tõ vé tet te,
hogy kap cso la tot lé te sít sünk a kis kun ha la si Bibó
Ist ván Gim ná zi um mal, mely szin tén 2013 má -
ju sa óta Akk re di tált Ki vá ló Te het ség pont. Együtt -

mû kö dé sünk el sõ lép csõ je ként 2014. már ci us
25-én a gim ná zi um ba lá to gat tunk 10 ta nu lónk -
kal, akik a MagyarÁSZok mû hely tag jai. 

Ven dég lá tónk, Veszelszkiné Huszárik Il di -
kó nagy sze re tet tel ka la u zol ta vé gig cso por -
tun kat az ál ta la ve ze tett is ko lá ban. Nem csu -
pán a di ák élet tel, a vég zõ sök fa lá val, az au lá -
ban meg te kint he tõ ki ál lí tás sal is mer te tett meg
min ket, ha nem be pil lan tást nyer het tünk egy
la tin órá ba is. Lá to ga tá sunk má so dik ré szé ben
a szó tár ké szí tés mun ka me ne té be, gya kor la tá -
ba ve zet te be ta nít vá nya in kat.

A jó gya kor lat át adá sá ban se gít sé gé re volt a
gim ná zi um két ta nít vá nya, Du dás Hel ga és
Weis Ádám. Õk a mély kú ti ál ta lá nos is ko la volt
di ák jai, s mint anya nyel vi te het sé gek pá lyá za -
tunk ban men tor ként se gí tik mun kán kat. A Te -
het ség hi dak prog ram nem csu pán a te het ség -
gon do zás ban je lent nagy elõ re lé pést, ha nem a
Te het ség pon tok in téz mény há ló za tá nak ki épü -
lé sé ben is. Ez utób bi ra azért van nagy szük ség,
mert az ok ta tó-ne ve lõ mun kát fo lya mat ként
kell ke zel ni, mely az óvo dá ban kez dõ dik, s egy
éle ten át tart. S ezt a fo lya ma tot, a foly to nos sá -
got nem le het egy más tól el kü lö nült „in téz -
mény szi ge tek kel” biz to sí ta ni, vég re hi da kat kell
épí te ni e szi ge tek kö zé. Ezt a fon tos fel ada tot
lát ja el a Te het ség hi dak prog ram.

Racsmánné Uzonyi Va lé ria , Weisné Pus kás Ág nes

mû hely ve ze tõ ma gyar ta ná rok

szül az es kü või la ko ma), hû vös van-e, vagy
me leg és így to vább. Ugyan csak el kép zel -
het jük a sze rep lõk kül se jét, ru há ját, ha pe -
dig me sé lés elõtt a va rázs zsák ban vagy me -
se zsák ban ki ta pint hat ják a me se tar tal má -
hoz kap cso ló dó tár gya kat, taktilis ér zé ke lé -
sük re is ha tunk. A szem lél te tõ esz köz kü lö -
nö sen fon tos, ab ban az eset ben pe dig, ha a
men tá lis kép al ko tást irá nyí tott kér dé sek kel
is tá mo gat juk, hoz zá já ru lunk a szö veg ér tés
ha té kony sá gá nak nö ve lé sé hez is. 

A fo lya ma tos kér de zés az ol vas mány tar tal -
má ra vagy a szer zõ szán dé ká ra ak tí vab bá te szi
gon dol ko dá sun kat, fi gyel mün ket ol va sás köz -
ben, így ké pes a szö veg ér té si ké pes sé gün ket ja -
ví ta ni. Az in te rak tív fel ol va sás gaz da gít ha tó az
intertextualitással, ami kor az ak tu á lis ol vas -
mányt (az ak kor ép pen hal lot ta kat) ösz  sze köt -
jük a ko ráb bi él mé nyek kel (ol vas mány él mé -
nyek kel vagy a va ló élet tör té né se i vel). Eb ben
az eset ben „az ol va sás nem pusz tán kog ni tív
fo lya mat, sok kal in kább komp lex kul tu rá lis
gya kor lat”. 

Az in te rak tív ol va sás faj tá ja jól is mert és
rend sze re sen al kal ma zott dra ma ti zá lás vagy
olyan kre a tív ki fe je zé si for mák, mint a raj zos
te vé keny sé gek. Ugyan csak az in te rak tív me -
sé lés hez kap cso lód hat a me se vis  sza mon dá -
sa, amely ha té kony szö veg ér té si stra té gia,
mert a gyer me kek fel hasz nál ják elõ ze tes tu -
dá su kat a tör té net rõl, in for má ci ós struk tú rá -
kat al kot nak, hogy em lé kez ze nek a szö veg re.
A vis  sza mon dás ugyan csak se gít a gye re kek -
nek ab ban, hogy a lé nye ges in for má ci ók ra fó -
ku szál ja nak.

Te hát a szö veg ér tés fej lesz té sé re rend kí vül
nagy szük ség van az is ko lai ta nul má nyo kat
meg elõ zõ idõ szak ban. A nem zet kö zi és a ha zai
ku ta tá sok egy ér tel mû en bi zo nyí tot ták, hogy az
ol va sá si stra té gi ák al kal ma zá sa a fo lya mat ol va -
sás so rán je len tõ sen nö ve li a szö veg ér tés ha té -
kony sá gát már az ele mi ok ta tás szint jén. 

Eh hez a fo lya mat hoz Mély kút Vá ros Tu dás -
de pó Exp res  sz „Me se lá di kó” prog ram ja  a négy
fõ õs elem (tûz-víz-levegõ-föld) kö ré cso por to sí -
tott vers- és me se anyag gal já rul hoz zá igen
nagy si ker rel, mely rõl a fo tók is tanúskodnak.

Jakity Attiláné

„A te het ség mö gött köz na pi sza vak rej le nek: szor ga lom, sze re tet, sze ren cse, de min de -
nek elõtt a ki tar tás.” (James Arthur Baldwin)
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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.

A Szvetnik Joachim Ál ta lá nos Is ko la 2010-
ben vált Re giszt rált Te het ség pont tá. In téz mé -
nyünk volt Bács-Kis kun me gye el sõ ál ta lá nos is -
ko lai te het ség pont ja. Az is ko lánk ban fo lyó ál -
do za tos és ki emel ke dõ te het ség gon do zó mun -
ka el is me ré se ként 2013 má ju sá ban is ko lánk
meg kap ta a meg tisz te lõ Akk re di tált Ki vá ló Te -
het ség pont cí met, és két pe da gó gu sunk, Cson -
tos Ferencné és Weisné Pus kás Ág nes több
éves ered mé nyes te het ség gon do zó mun ká já ért
2013 au gusz tu sá ban Bonis Bona-díjat ve he tett
át Bu da pes ten a Nem ze ti Szín ház ban.

Te het sé ges di ák ja in kért igyek szünk min dent
meg ten ni: mû he lyek be irá nyít juk õket, egyé ni
fej lesz tõ prog ra mo kat dol go zunk ki, ki rán du lá -
so kat szer ve zünk ne kik, tá bo roz ni vis  szük õket
min den év vé gén. Mun kánk si ke res sé gét mu -
tat ják ver seny ered mé nye ink és a kör nyék be li
kö zép is ko lák el is me rõ vis  sza jel zé sei.

2014. má jus 9-én ren dez tük meg a
Szvetnik Joachim Ál ta lá nos Is ko la má so dik Te -
het ség nap ját. Prog ra mun kat a Vá ro si Sport -
csar nok ban va ló sí tot tuk meg a meg hí vott ven -
dé gek, il let ve az is ko la ta nu ló i nak és ta ná ra i -
nak rész vé te lé vel. E ren dez vény mot tó já nak a
kö vet ke zõ mon da tot vá lasz tot tuk: Ke resd az
utat, le gyél si ke res!

A szlo gen üze ne té nek meg fe le lõ en épí tet -
tük fel ren dez vé nyün ket:
• A Szvetnik Te het ség pont el múlt 4 évé ben
el ért ki emel ke dõ ered mé nyek rõl il let ve leg je -
le sebb te het ség ígé re tek rõl ki ál lí tást mu tat tunk
be a sport csar nok épü le té ben.
• Fel lé pé si le he tõ sé get biz to sí tot tunk a vers-
maratonon leg jobb tel je sít ményt nyúj tó di á -
kok nak, is ko lánk ban mû kö dõ tánc cso port ok -
nak (ae ro bic, nép tánc), il let ve Lász ló Zsó fia,
Fit Kid tán cos nak.
• Sa ját pre zen tá ci ó val be mu tat ko zott két va -
ló di te het ség ígé re tünk, Ádelhardt Zsom bor 8.
b osz tá lyos, il let ve Nasz Esz ter – egy ko ri ki vá -
ló ta nu lónk, je len leg a III. Bé la Gim ná zi um 9.

osz tá lyos di ák ja – Fel fe de zett je ink 2014. kü -
lön dí jas fi a tal. A Nem ze ti Te het ség fej lesz tõ Ta -
nács ne gye dik al ka lom mal hir det te meg ha zai
és ha tá ron tú li te het sé ges fi a ta lok fel fe de zé sét
és tá mo ga tá sát cél zó pá lyá za tát. 2014-ben
245 el bí rá lás ra al kal mas be ad vány ér ke zett,
me lyek kö zött 3 fõ dí jat és 14 kü lön dí jat osz -
tot tak ki már ci us 22-én, Bu da pes ten a MoM
Kul tu rá lis Köz pont ban. A pá lyá zók kö zött ki -
emel ke dõ te het sé gû fi a tal ku ta tó bi o ló gu so kat,
ma te ma ti ku so kat, éne ke se ket, tán co so kat és
egy vi lág szer te is mert 17 éves fes tõ mû vészt is -
mer het tünk meg. Esz ter volt az egyet len dí ja -
zott spor to ló. Na gyon büsz kék va gyunk ered -
mé nye i re és dí já ra.
• Sok fé lék va gyunk rajz pá lyá zat ered mény hir -
de té se.

Ren dez vé nyünk re meg hív tuk a Ta nul junk
más képp egy más tól! pá lyá zat ban részt ve võ
mórahalmi di á ko kat és kí sé rõ ta ná ra i kat, akik
a Szvetnik-házat is meg te kin tet ték. Dél elõt ti
prog ra mun kat Ignácz Fe renc ter mé szet tu do -
má nyos elõ adá sá val zár tuk, amely a gye re kek
ér dek lõ dé sét tel jes mér ték ben fel csi gáz ta.

Te het ség na pun kat dél után egy szak mai
prog ram mal foly tat tuk. Behányné Illésné Má ria
az 1. a osz tály di ák ja i nak se gít sé gé vel a Moz -
gás kot ta mód szer ta ná val is mer tet te meg vá ro -
sunk ér dek lõ dõ óvó pe da gó gu sa it és ta ní tó it. 

Weisné Pus kás Ág nes

Ke resd az utat, le gyél si ke res!

KÖ SZÖ NE TÜN KET SZE RET NÉNK KI FE JEZ NI Te het ség na punk si ke res le bo nyo lí tá sá ban se gít sé get
nyúj tó szer ve ze tek nek, fel ké szí tõ és a ren dez vény le bo nyo lí tá sá ban te vé keny ke dõ ta ná rok nak il -
let ve ma gán sze mé lyek nek: • Behányné Il lés Má ri á nak és az 1.a osz tály ta nu ló i nak a Moz gás kot -
ta be mu ta tó ért • Is ko la ve ze tõ sé gé nek (Fuszkóné Gás pár Ju dit, Novák Lász ló, Vojnics-Rogics
Antalné) • Kopcsek Ta más nép tánc ta nár nak • Mély kút Vá ros Ön kor mány za tá nak • a Mû ve lõ dé -
si Ház ve ze tõ jé nek, Fuszkó At ti lá nak • Pász tor And re á nak ae ro bic ok ta tó nak • a Te het ség gon do -
zó Mun ka kö zös ség tag ja i nak (Brezovszkiné Be szé des Ágo ta, Cson tos Ferencné, Eszterné
Matosovits Ág nes, Hurton Ka ta lin, Illésné Bir kás Má ria, Klem Jó zsef, Mac kó Józsefné, Malustyikné
Csor ba Má ria, Nasz Il di kó, Racsmánné Uzonyi Va lé ria és Weisné Pus kás Ág nes) • a Te het ség hi -
dak Prog ram nak • Ignácz Fe renc nek • Weisz Ist ván nak • Pekli Ani tá nak • Bu rai Bé lá nak
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AZ EL MÚLT ÖT ÉV BEN 
NYER TES 
TE HET SÉG GON DO ZÓ 
PÁ LYÁ ZA TOK 
• NTP-OKA-II-/1/-20: Má tyás ki rály
ven dé ge vol tam Ta tán – te het ség gon -
do zó tá bor • NTP-OKA-II/1/-345: Let's
travel to England – An gol nyel vi te het -
ség gon do zó mû hely • NTP-OKA-XXI-
413: Is merd meg ön ma gad! – ön is me -
re ti és sze mé lyi ség fej lesz tõ mû hely •
NTP-OKA-XIX-12: Játs  szunk együtt,
gon dol kod junk lo gi ku san! – te het ség -
mû hely • NTP-KTTV-11-0064 2012:
Vál lald az ér zel me i det! – A leg szebb
em be ri ér zés: a sze re lem – komp lex ta -
nul má nyi ver seny • NTP-JGYA-MPA-
12-001 Gon dol kod junk együtt! – Ta -
nu lás mód szer tan – és gon dol ko dás fej -
lesz tés tu dás tér ké pek se gít sé gé vel Jó
gya kor lat adap tá lá sa • NTP-ITM-12-P-
0030 Az élet ka land – vál lald! – te het -
ség gon do zó tá bor • NTP-IKT-MPA-12-
004 Nézz kö rül, fe dezd fel, õrizd
meg! – élménydús te het ség gon do zó
er dei is ko la • Ün ne pel jünk együtt! – a
bácskossuthfalvi és mély kú ti gye re kek
kö zös hús vé ti tá bo ra • Fogd a ke zem! –
kö zös ség fej lesz tõ mû hely

MEG NYERT TE HET SÉG HI DAK – 
MATEHETSZ PÁ LYÁ ZA TOK:
• Az Én gyer me kem is te het sé ges: tá -
bor, pe da gó gus to vább kép zés • Gaz -
da gí tó programpár I.: Álom és va ló ság
– képzõmûvészeti és iro dal mi te het -
ség gon do zó tá bor • Gaz dagí tó prog-
rampár II.: MagyarÁSZok anya nyel vi
te het ség gon do zó mû hely • Esz köz pá -
lyá zat – kép zõ mû vé sze ti te het ség gon -
do zó mû hely • Sport esz köz tá mo ga -
tás 20 Te het ség pont nak - 200 000 Ft
sport esz köz • Tel jes kö rû te het ség szû -
rés pszi cho ló gus be vo ná sá val 3 fõ •
Bonis Bona – A Nem zet Te het sé ge i ért
díj 2013.: Cson tos Ferencné és Weisné
Pus kás Ág nes • Fel fe de zett je ink 2014.
– di ák: Nasz Esz ter

„Hor doz zá tok egy más ter hét, így tel je sí ti -
tek Krisz tus tör vé nyét.” Gal. 6,2.

10 éve kap cso ló dott be karitász cso -
por tunk kü lön kö zös ség gel a Ma gyar or -
szá gi Lep ra mis  szió szol gá la tá ba lep ra pó -
lyák kö té sé vel, ös  sze sen 1000 db kö rül volt a kö tött
pó lyák szá ma. Má ra már meg szûnt a fás lik kö té se
ma ra dék vagy bon tott fo nál ból köt nek a szor gos
ke zû as  szo nyok ta ka ró kat. Eze ket ele in te a Ma gyar -
or szá gi Lep ra mis  szi ón ke resz tül a Kár pát-me den cé -
ben le võ or szá gok ba to váb bí tot ták, ma már a kari-
tász cso port ke res al kal mas fel hasz ná lá si le he tõ sé -
get a ta ka rók nak, mint haj lék ta lan szál lók ra, gyer -
mekott ho nok ba, hi deg té li na po kon a „Tea-já ra -
tok” mel lé stb. Éven te kb. 150 ta ka ró ké szül el. A
szol gá lat ba a kelebiai karitász is be kap cso ló dott a
ta ka rók hoz szük sé ges négy ze tek kö té sé vel. Az
„Ima fo nál” vi lág mé re tû csa lád já hoz is csat la koz -
tunk. Év rõl év re  Ima ka la uz te szi le he tõ vé, hogy na -
pon ta tá jé ko zód junk az ima szán dék ról.

A lep ra mis  szi ós kö zös ség ve ze tõ je kez de tek tõl
fog va Jegyugya Jánosné, Er zsi ke. Se gí tõ kész, lel ki is -
me re tes szol gá la tát e jó cél ér de ké ben Is ten bõ sé -
ges ál dá sá val fi zes se meg! Kö szön jük!

A jó kap cso lat nem szûnt meg a Ma gyar or szá gi
Lep ra mis  szi ó val, éven te ve tí tett ké pes tá jé koz ta tó -

kon kap in for má ci ót a kö zös ség a lep ra -
misz  szió szol gá la tá ról, utá na sze re tet ven -
dég ség gel, kö tet len be szél ge tés sel ér vé get
a ta lál ko zó.
A 2014. év je len tõs év for du lók ban bõ vel -

ke dik: 140 éves a Nem zet kö zi Lep ra mis  szió, 60.
al ka lom mal em lé kez tünk meg vi lág szer te az ENSZ
fel hí vá sa nyo mán a Lep rá sok Vi lág nap já ról, és 40
éves a Ma gyar or szá gi Lep ra mis  szió. 

Wellesley C. Bailey ír fi a tal em ber 140 éve ka -
pott el hí va tást ar ra, hogy ba rátai val ös  sze adott 30
arany font tal lét re hoz za Dublinban az „In di ai Lep -
rá sok Misszi ó ját”, a mai vi lág szer ve zet jog elõd jét. E
ki csiny kez det bõl az óta vi lághá ló zat nö ve ke dett ki,
mely nek egyet len ke let-eu ró pai tag szer ve ze te va -
gyunk. A 140 év so rán mil li ók hoz ju tott el a se gít -
ség a Nem zet kö zi Lep ra mis  szi ón ke resz tül.

Ma már a lep ra gyó gyít ha tó, még is min den 2.
perc ben di ag nosz ti zál ják va la ki rõl a Föl dön. Küz -
del münk a sze gény ség, tár sa dal mi igaz ság ta lan ság,
elõ í té le tek el len is fo lyik, nem csak a kór oko zó el -
len. Ma gyar or szá gon 1974-ben in dult a Lep ra mis -
 szi ós szol gá lat dr. Do bos Kár oly re for má tus lel kész
irá nyí tá sá val. So ka kat szó lí ta nak meg, hogy a lep ra -
be teg ség és a mély sé ges sze gény ség szen ve dõi ré -
szé re imád sá gos és anya gi tá mo ga tást gyûjt se nek.
Idén is foly tat ják 6 éve meg kez dett pro jekt jü ket a
dél-kí nai Xishuangbannában és az in di ai Shahdara
lep ra mis  szi ós kór há zá ban, még pe dig az ed di gi ek -
hez ké pest je len tõ sen meg emelt mér ték ben.

„Men je tek és hir des sé tek: kö zel van a men  nyek
or szá ga. A be te ge ket gyó gyít sá tok meg, ... a lep rá so -
kat tisz tít sá tok meg, ... In gyen kap tá tok, in gyen is
ad já tok.” Mt. 10,7-8

Ka to li kus Karitász Mély kú ti Cso port ja

Hon lap: vvv.caritasmelykut.shp.hu

A Lepramisszióról

Cson tos Ferencné, Weisné Pus kás Ág nes

• Nasz Esz ter

BKKM-I KORMÁNYHIVATAL JÁNOSHALMI JÁRÁSI HIVATALA
6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77/501-001 Fax: 06-77/999-621
E-mail cím: janoshalma@bacsjaras.gov.hu
Ügyfélfogadási idõ: hétfõ: 8.00–12.00 és 13.00–17.00,
kedd: 8.00–12.00, szerda: 8.00–12.00 és 1300–1600,
péntek: 800-1200
OKMÁNYIRODAI OSZTÁLY: Jánoshalma, Béke tér 1.
06-77/501-011, 06-77/501-012 Fax: 06-77/999-621 E-
mail: okmany.janoshalma@bacsjaras.gov.hu
Ügyfélfogadási idõ: hétfõ: 8.00-12.00 és 13.00-17.00,
kedd: 8.00-12.00, szerda: 8.00-12.00 és 13.00-16.00,
péntek: 800-1200
JÁRÁSI GYÁMHIVATALA: Jánoshalma, Arany J. 13.
Telefon: 06-77/610-335 Fax: 06-77/999-620
E-mail cím: gyam.janoshalma@bacsjaras.gov.hu
Ügyfélfogadási idõ: hétfõ: 8.00-12.00 és 13.00-17.00,
kedd: 8.00-12.00, szerda: 8.00-12.00 és 13.00-16.00,
péntek: 8.00-12.00

MUNKAÜGYI KIRENDELTSÉGE: Jánoshalma, Kölcsey F.
utca 12. Telefon: 06-77/403-966 Fax: 06-77/999-622
E-mail cím: bacsmmkjanoshalma@lab.hu
Ügyfélfogadási idõ: hétfõ, kedd, csütörtök: 8.00-15.00,
szerda: 800-1800
FÖLDHIVATALI ÜGYFÉLFOGADÁS: Jánoshalma, Béke tér
1. 18. sz. iroda, minden héten szerdán
Ügyfélfogadási idõ: szerda: 800-1200
NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ÜGYFÉLFOGADÁS: János-halma,
Béke tér 1. 18. sz. iroda
Ügyfélfogadási idõ: 2014. februártól kezdõdõen minden
hónapban egy alkalommal, a hónap második péntekén:
8.00-12.00
FOGYASZTÓVÉDELMI ÜGYFÉLFOGADÁS: Jánoshalma,
Béke tér 1. 18. sz. iroda
Ügyfélfogadási idõ: 2014. májustól minden hónapban
egy alkalommal, a hónap elsõ hétfõjén:  9.00-12.00
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A 2014. má jus 11-én meg ren de zett ke ce li
autocross ver se nyen Mély kút ról 3 au tó val vet -
tünk részt. Pus kás Mik lós Wolksvagen Golf
1800-assal 1. he lyen nagy csa tá ban ért cél ba,
Far kas Be nõ Wart burg gal a 4. lett. A cél elõtt
100 mé ter rel meg állt a mo tor, így a 3. hely el -
ve szett. So mo gyi Ádám is 4. lett a Tra bant ka -
te gó ri á ban, de itt is ki csin mú lott csak a 3.
hely. Ös  szes sé gé ben elé ge det tek le he tünk
ered mé nye ink kel. A Tra bant és a Golf is haj -
nali 3 órá ig ja ví tás alatt állt. Ép pen, hogy el ké -
szül tek, már in dul hat tunk is.

Ez úton sze ret nék be szá mol ni ar ról, hogy
Mély kú ton is tu dunk az idei év ben ver -
senyt ren dez ni. A ver seny idõ pont ja
2014. au gusz tus 3. Már na gyon vár ják a
ver seny zõk is, hi szen egé szen más pá lya,
mint a töb bi. Hús vét kor már ki pró bál tuk,
öt ver seny zõ lá to ga tott el hoz zánk, és
egész nap au tóz tunk. Pró bál tuk a pá lya
nyom vo na lát, ami a töb bi ek vé le mé nye
sze rint is a leg ked ve zõbb ki ala kí tá sú úgy
a ver seny zõk, mint a né zõk szem szö gé -
bõl néz ve. Egy aránt él vez ni fog ja min -
den ki, aki el jön az új tech ni kai ver seny re
Mély kú ton. Jö võ re két-három ver senyt is

ren de zünk, ami re re mé lem so kan igényt tar ta -
nak majd. 30-40 au tó vár ha tó az or szág min -
den pont já ról, még Za la eger szeg rõl is. Több
na gyon jó au tó fog ver se nyez ni, hi szen egy or -
szá gos baj nok ság ról lesz szó.

Vá runk min den kit sze re tet tel. Re mé lem jól
fog ják érez ni ma gu kat. Jó szur ko lást. Fõ leg a
mély kú ti csa pat nak kell a biz ta tás, mert a me -
zõny na gyon erõs lett az idén. Na gyon kell
ipar kod nunk a jó he lye zé se kért.

Ta lál koz zunk te hát a Mély kút Rin gen
2014. au gusz tus 3-án!

Farkas Benô

Autocross ver seny Ke celenEGY HÁ ZI HÍ REK
• ZA RÁN DOK LAT • Gya lo gos za rán dok la tot
szer ve zünk a tompai Szent An na-temp lom hoz
jú li us 26-án. In du lás reg gel 7 óra kor a plé bá nia
elõl. Oda fe lé lo vas ko csi kí sé ri a za rán do ko kat
(cso ma gok szál lí tá sa stb.) Vis  sza út au tó bus  szal
tör té nik. Meg fe le lõ ru há za tot (esõ ka bát), vi zet,
élel met min den ki hoz zon ma gá val.
• RÁ DI Ó  MÉLYKÚTON • Plé bá ni ánk – pá lyá za -
ton nyert ös  szeg bõl – ún. kis kö zös sé gi rá di ót kí -
ván üze mel tet ni. A mû sor gya kor la ti lag Mély -
kút te rü le tén lesz fog ha tó URH sá von. Az adás
nagy ré szé ben a Má ria Rá dió mû so ra hall ha tó,
de meg ha tá ro zott idõ pont ok ban hely ben szer -
kesz tett mû sort is fog hat nak a hall ga tók. A stú -
dió üze mel te té se, a mû so rok szer kesz té se –
úgy, mint a Má ria Rá di ó nál – ön kén tes mun ka -
tár sak kal tör té nik. Er re a te vé keny ség re ke re -
sünk olyan sze mé lye ket (fi a ta lo kat, idõ seb be -
ket), akik ked vet érez nek be kap cso lód ni a
mély kú ti rá di ó nál fo lyó mun ká ba. (Pl. ri port ké -
szí tés, fel ol va sás, stú di ó ban mû sza ki te vé keny -
ség stb.) A Má ria Rá dió mun ka tár sai fel ké szí tõ
kép zést tar ta nak a kö zel jö võ ben a je lent ke zõk -
nek. Ezen kí vül ja vas la to kat vá runk a rá dió el -
ne ve zé sé re és szig nál já ra is.

Bolvári Já nos plé bá nos

En nek nap ja áp ri lis 29-e és már nem elõ -
ször. A Tá jak – Ko rok – Mú ze u mok Egye sü let
Sze ge di Mó ra Fe renc Mú ze um Tag cso port ja
és a Sze ge di Köz éle ti Ká vé ház ren dez vény lá -
to ga tó i ból ne gye dik al ka lom mal.

Au tó busz já rat tal ér kez tünk, a meg ál ló ban
Börcsökné Kiss Er zsé bet fo ga dott ben nün ket.
Õ már ré gi is me rõ sünk. Majd a Fe nyõ Mik sa
Könyv tár ban ká vé mel lett pi hen te ki cso por -
tunk a nem hos  szú út fá ra dal ma it. Na gyobb
sé ta után el sõ he lyünk a Szvetnik Joachim Em -
lék ház meg te kin té se volt. Az is mer te tõt Jakity
Attiláné tar tot ta. Bõ ven volt lát ni va ló az egy -
ko ri szü lõ ház ban. Csa lá di vo nat ko zá sú tár -
gyak, az öt vös mû vész te vé keny sé gét be mu ta -
tó fény ké pek, ki sebb mun kák, mun ka esz kö -
zei stb. Újabb hos  szú sé ta után ju tot tunk el a
Kál vá ria te me tõ be. A gon do zott sír kert ben
nyug szik Szvetnik Joachim öt vös mû vész-res ta -
u rá tor és dr. Vö rös Lász ló iro da lom tör té nész,
a sze ge di Tiszatáj egy ko ri fõ szer kesz tõ je. Mind
a két he lyen kis vi rág csok rot he lyez tünk el.

Vis  sza fe lé meg te kin tet tük a fény ke resz tet, a
Szent Joachim-templomot, a vi lág há bo rús em -
lék mû ve ket, majd a vá ros há za kö ze lé ben Pá lo -
si Mi hály fa fa ra gó mû vész al ko tá sa it. Vis  sza tér ve
a könyv tár ba elõ vet tük uzson nánkat, pi hen tünk
is, hi szen már nem va gyunk fi a tal ko rú ak.

Volt még egy meg le pe tés. Föl ke res tük a
gaz dag tég la gyûj te ményt. Itt Brandschott
Csabáné, a tu laj do nos fe le sé ge fo ga dott ben -
nün ket. El mond ta: az or szág ban több gyûj tõ
van. Ná luk is volt szak mai ös  sze jö ve tel. Vé ge -
ze tül be mu tat ták a szép könyv tá rat: ben ne a
Vö rös Lász ló em lék szo bát, Mac kó Já nos pom -
pás fest mé nye it, va la mint Börcsökné Kiss Er zsé -
bet ér de kes stí lu sú ké zi mun ká it. 

Min degyikünk ka pott a vá ros ról ké pes la pot
és tá jé koz ta tót.

Fel tét le nül meg kell em lí te ni, hogy a vá ros
há zi or vo sának, dr. Rauzs Jó zsefnek Mély kút tal
kap cso la to san több re mek köny ve je lent meg.

Kö szön jük Börcsökné Kiss Er zsé bet nek,
Jakity Attilánénak a prog ram szer ve zést a cso -
port ve ze tést, Fuszkó At ti lá nak, hogy az egyik
moz gás kor lá to zott úti tár sunk nak se gí tett,
Ódor Zol tán nak, hogy a Szent Joachim-temp -
lom ba be jut hat tunk. Min den ki elé ge det ten,
em lé kek kel gaz da god va szállt föl a  busz ra.

Kószó Je nõ, Sze ged

Sze ge di ek Mély kú ton
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El in dul tam szép ha zám ból cím mel a Palics Ma gyar Mû ve lõ dé si
Egye sü let má jus 17-én im már ki len ce dik al ka lom mal szer vez te meg a
kár pát-me den cei nép dal kö rök ta lál ko zó ját. 

A palicsi Vi ga dó kong res  szu si ter mé ben meg tar tott ren dez vényt Lo -
vas Il di kó, az MNT kul tu rá lis ta ná cso sa nyi tot ta meg, majd a
résztvevõkhöz és a kö zön ség hez Do bó Már ta, a VMSZ palicsi he lyi
szer ve ze té nek el nö ke is szólt. A mû sor ban fel lé pett a palicsi Sze der in -

da Nép dal kör, az oro mi Nép dal kó rus, a ludasi Fûzérfonó Me nyecs ke -
kó rus, a mórahalmi Pa raszt kó rus, a haj dú já rá si Rekötye Nép dal kör, a
csólyospálosi Ha gyo mány õr zõ As  szony kó rus, a csó kai Rá kó czi Fér fi kar,
a to po lyai Ka lá ris As  szony kó rus és a mély kú ti Sze der in da Ci te ra ze ne -
kar. A ren dez vény nek jó té kony sá gi jel le ge is volt, a szer ve zõk az ár víz -
ká ro sul tak szá má ra gyûj töt tek. (For rás: Hét Nap)

Börcsökné Kiss Erzsébet

Kár pát-me den cei nép dal kö rök ta lál ko zó ja Palicson

• KISKUNMAJSAI GYÓGY FÜR DÕ ZÉS jú li us 20.
(va sár nap) In du lás: reg gel 8 óra kor. Költ ség:
1 100 Ft (ta gok nak) 2 000 Ft (kí vül ál lók nak) az
ös  szeg tar tal maz za az úti költ sé get és a für dõ be -
lé põt is. Je lent ke zé se ket jú li us 16-ig vár juk.
• CSO POR TOS GYÓGY ÜDÜ LÉS! Az idén 20. al -
ka lom mal hir det jük meg a szo ká sos haj dú szo -
bosz lói gyógy üdü lést 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 10 000 Ft
elõ leg be fi ze té sé vel vár juk.
• 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. Tisz telt Tag tár -
sak! A ki köl csön zött szo bai ke rék pár ok hasz -
ná lói szí ves ked je nek egye sü le ti iro dánk ban
je lent kez ni a köl csön zés egyez te té se cél já ból. 

• 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 8500 fo rin tért, me lyet hat hó nap
alatt le het fel hasz nál ni egyé ni oda uta zás sal. 
• 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.
• 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.)

EL ÉR HE TÕ SÉ GE INK:
6449 Mély kút, Pe tõ fi tér 17.
Ügy fél fo ga dás: 
szer dán 14-17 és csü tör tö kön 9-12 órá ig
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

TÛZOLTÓSÁG, 
MEZÕÕRSÉG ELÉRHETÔSÉGE
70/457-5372, Borsos Balázs

EGYE SÜ LE TI HÍ REK • Moz gás kor lá to zot tak Mély kú ti Egye sü le te

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

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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Nap ja ink ban re ne szán szát élik a né pi já té kok ra, ha gyo má -
nyok ra, vic ces fa lu si szo ká sok ra épü lõ ve tél ke dõk. Har ma dik
al ka lom mal ren dez tük meg mi is a Pa raszt olim pi át, úgy tû nik,
egy re na gyobb si ker rel. Még a sza ka dó esõ és a jég sem vet -
te ked vét a részt ve võk nek. 

Ez úton sze ret ném meg kö szön ni mind azok nak, akik se gít sé gé -
vel, két ke zi mun ká já val, öt le te i vel és ak tív ten ni aka rá sá val,
fel aján lá sa ik kal si ke rült a III. Mély kú ti Pa raszt olim pi át si ke re -
sen meg ren dez ni. Kö szö nöm a részt ve võ csa pa tok lel ke se dé -
sét, a fel lé põk szí nes és szín vo na las mû so rát.  • Fuszkó At ti la

III. Pa raszt olim pia


