
Kedves Mély kú ti ak!
Au gusz tus van. Tom bol a hõ ség, ká ni ku la.

Még ja vá ban tart a gye re kek nek a nyá ri szü net,
bár egy re töb bet hall hat juk, hogy bi zony nem -
so ká ra itt a su li. Ez min den ki ben más és más
ér zést vált ki. Van, aki már na gyon vár ja, hogy
meg oszt has sa tár sa i val azt a sok jó él ményt,
amit átélt, és van, aki sze ret ne még több él -
ményt gyûj te ni és egy ki csit ha lo gat ni azt az is -
ko la kez dést. Le gyen így vagy úgy, a na pok
fogy nak és re mél he tõ leg az él mé nyek gyûl nek.

Ta lán az év egyik leg na gyobb, és min den hol
tisz te let tel ün ne pelt dá tu ma au gusz tus 20-a.
Sok he lyütt eh hez a nap hoz iga zít ják a te le pü -
lés ün ne pét, ahol a he lyi és ven dég fel lé põk
meg mu tat hat ják tu dá su kat és sok kel le mes per -
cet sze rez nek a kö zön ség nek. Ná lunk sem lesz
ez más ként. Mi e lõtt azon ban er rõl be szél nénk,
min den képp meg kell em lé kez ni ar ról, hogy
mi ért is ez az egyik leg na gyobb ün ne pünk. 

Au gusz tus 20. Ma gyar or szág ál la mi ün ne pe.
Az ün ne pi dá tu mot Szent Lász ló ki rály tet te át
au gusz tus 20-ra, mert 1083-ban ezen a na pon,
VII. Ger gely pá pa hoz zá já ru lá sá val ol tár ra
emel tet te I. Ist ván re lik vi á it a szé kes fe hér vá ri
Ba zi li ká ban, ami gya kor la ti lag a szent té ava tá sa
volt. 1771-ben XIV. Be ne dek pá pa csök ken tet -
te az egy há zi ün ne pek szá mát, s így a Szent Ist -
ván-nap ki ma radt az ün ne pek so rá ból. Má ria
Te ré zia (1740-1780) azon ban is mét el ren del te
a Szent Ist ván-nap meg tar tá sát, sõt azt nem ze ti
ün nep ként a nap tá rak ba is fel vé tet te. 

Au gusz tus 20. nem ze ti ün nep. A nem ze ti ün -
nep olyan ki tün te tett al ka lom, ame lyen egy or -
szág, egy nép nem ze ti ös  sze tar to zá sát ün nep li.

Au gusz tus 20. ál la mi sá gunk ün ne pe. Az a
ta lap zat, ame lyen im már több mint 2000 éve
né pünk eu ró pa i sá ga ki tel je se dett. Töb bi nem -
ze ti ün ne pün kön, már ci us 15-én, ok tó ber 23-
án ál la mi sá gunk hely re ál lí tá sá ért foly ta tott hõ si
küz del me ink re em lé ke zünk. Szent Ist ván ki rá -
lyunk ün ne pe azon ban a biz tos tör té nel mi és
szel le mi-kul tu rá lis alap, aho vá lé lek ben min dig
vis  sza kell tér nünk. Meg kell ér te nünk, hogy a
fel adat ma is ugyan az, mint min dig is volt a tör -
té nel münk so rán. Va gyis, hogy le gyen ér vé -
nyes tu dá sunk a min ket kö rül ve võ vi lág ról, és
le gyen bá tor sá gunk, el szánt sá gunk és ki tar tá -
sunk azok hoz a tet tek hez, ame lyek mind eb bõl
kö vet kez nek.

A nem ze ti hit val lás ban mi, ma gya rok el is -
mer jük a sze re tet min den ha tó sá gát hir de tõ ke -
resz tény ség nem zet meg tar tó sze re pét. Ígér jük,
hogy meg õriz zük az el múlt év szá zad ban ré -
szek re sza kadt nem zet szel le mi és lel ki egy sé -
gét. „Vál lal juk, hogy örök sé gün ket, egye dül ál ló
nyel vün ket, a ma gyar kul tú rát, a ma gyar or szá gi
nem ze ti sé gek nyel vét és kul tú rá ját, a Kár pát-
me den ce ter mé szet ad ta és em ber al kot ta ér té -
ke it ápol juk és meg óv juk.” Fe le lõs sé get kell vi -
sel nünk gyer me ke in kért, vé del mez nünk kell az
utá nunk jö võ nem ze dé kek élet fel tét ele it is.
Együtt élé sünk leg fon to sabb ke re tei a csa lád és a
nem zet; ös  sze tar to zá sunk alap ve tõ ér té kei pe -
dig a hû ség, a hit és a sze re tet. A kö zös ség ere -
jé nek és min den em ber meg be csü lé sé nek alap -
ja a mun ka, az em be ri szel lem tel je sít mé nye.
Ha mé lyeb ben be le gon do lunk, egyik a má sik
nél kül nem mû kö dik, s nem is mû köd het.

Jó len ne meg ta nul nunk az elõ í té let nél kü li
be szél ge tést, a gon do lat cse rét, amely az elõ fel -
té te le a kö zös aka rás nak és cse lek vés nek,
amely re most is nagy szük sé günk van. Alap tör -
vé nyünk sze rint eh hez vi szont kell a lel ki és szel -
le mi meg úju lás, vagy ta lán in kább a „vis  sza-ré gi -
es ülés”? A hit val lás ezt így fo gal maz za meg: „Mi,
Ma gyar or szág pol gá rai ké szen ál lunk ar ra, hogy
or szá gunk rend jét a nem zet együtt mû kö dé sé re
ala pít suk.” Ér de mes el gon dol kod nunk azon,
hogy va ló ban ké szek va gyunk-e meg va ló sí ta ni
az eb bõl ránk há ru ló részt. Az együtt mû kö dést
mind azok kal, akik, bár ta lán a mi énk tõl el té rõ
né ze tû ek, de akik kel a vá ros, az or szág épí té sé -
ben együtt mû kö dés re va gyunk ítél ve. Az egyé -
ni bol do gu lá sunk csak kö zös sé günk bol do gu lá -
sá nak ré sze ként tel je sed het ki. A csa lád, a vá ros,
az or szág csak , kö zö sen bol do gul hat.

Ami lét re jött, amit meg va ló sí tot tunk, vagy
amit el mu lasz tot tunk, az már a múlt. Ez vis  sza -
for dít ha tat lan. Ezek bõl már csak a ta nul sá got
le het és kell le von ni. Ami még az idõ bõl elõt -
tünk van, az a jö võ. Hogy ez mi lyen lesz, az
raj tunk is mú lik. Mi is fe le lõ sek va gyunk ér te.
Jót ten ni, al kot ni, jö võt épí te ni min dig le het és
kell. Sü tõ And rás szép sza va i val:

„a jö võt ne künk kell mun kál ni…
S fon tos, hogy min den mun kál ko dá sunk
… igaz le gyen.”

S ha ezt tes  szük, a je le nünk is bol do gabb lesz.
Ezek kel a gon do la tok kal hí vom és vá rom

Önö ket, hogy együtt, kö zö sen ün ne pel jük meg
ezt a na pot vá ro si ren dez vé nye in ken. Ké rem,
hogy mi nél töb ben jöj je nek el, hogy együtt le -
gyünk, hogy egy ki csit be szél ges sünk ré gen lá -
tott ked ves is me rõ sök kel. S nem utol só sor ban,
hogy együtt néz hes sük meg a mi gyer me ke ink,
uno ká ink, csa lád tag ja ink elõ adá sa it, s lás suk
meg ben nük a jö võ épít he tõ sé gét.

Ko vács Ta más pol gár mes ter
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Tisz telt ügy fe lünk! Ez úton tá jé koz tat juk, hogy
a pol gá rok sze mé lyi ada ta i nak és lak cím ének
nyil ván tar tá sá ról szó ló 1992. évi LXVI. tör vény
vég re haj tá sá ról szó ló 146/1993.(X.26.) Korm.
Ren de let sze rint kö te les ál lan dó sze mély azo -
no sí tó iga zol vány ki adá sát kér ni az a Ma gyar -
or szá gon élõ ma gyar ál lam pol gár, aki nem
ren del ke zik ér vé nyes út le vél lel vagy kár tya
for má tu mú ve ze tõi en ge dél  lyel.

Mi ért cél sze rû gyer me ke szá má ra sze mély azo -
no sí tó iga zol ványt igé nyel ni?
• A kül föld re uta zás jo ga ér vé nyes sze mély -
azo no sí tó iga zol ván  nyal az EGT-államok te rü -
le té re tör té nõ be uta zás kor, va la mint nem zet -
kö zi szer zõ dés alap ján gya ko rol ha tó, il let ve,
ha azt EGT-államnak nem mi nõ sü lõ ál lam bel -
sõ jo ga biz to sít ja. Ez ál tal gyer me ke szá má ra a
csa lá di nya ra lás mel lett az osz tály ki rán du lá so -
kon, ta nul má nyi uta kon va ló rész vé tel is szé -
les kör ben biz to sí tot tá vá lik.
• Il le ték men tes a 14. élet év ét be nem töl tött
pol gár (nem csak az el sõ) sze mély azo no sí tó iga -
zol vány irán ti ké rel me (ki vé ve az el ve szett, meg -
sem mi sült, meg ron gá ló dott ok mány cse ré je).
• Ide ig le nes sze mély azo no sí tó iga zol vány ki -
adá sá ra ke rül sor a ma gyar ál lam pol gár el sõ sze -
mély azo no sí tó iga zol ván  nyal va ló el lá tá sa kor.

An nak ér de ké ben, hogy mi nél elõbb ke zé -
ben tart has sa gyer me ke új ok má nyát, ke res se
fel gyer me ké vel sze mé lye sen az ok mány iro -
dán kat a szük sé ges ira tok kal! (Az ügy in té zés hez
szük sé ges ok má nyok ról ér dek lõd het ügy fél szol -
gá la tunk mun ka tár sá tól, il let ve rész le te sen tá jé -
ko zód hat a http://kekkh.gov.hu weboldalon.)

An nak ér de ké ben, hogy nap ra kész in for -
má ci ók kal ren del kez zen gyer me ke ok má nyá -
nak stá tu szát il le tõ en, a KEKKH weboldalán
az Igé nyelt Ok mány Nyo mon Kö ve té se me -
nü pont alatt tá jé ko zód hat az adott ok mány
gyár tá si ál la po tá ról, va la mint el ké szül té rõl. (Az
ok mány el ké szül tét kö ve tõ en SMS vagy e-
mail for má já ban ér te sít jük, amen  nyi ben er re
vo nat ko zó igé nyét jel zi az ok mány iro da mun -
ka tár sá nál a sze mé lyes ügy in té zés so rán.)

Bács-Kis kun Me gyei Kor mány hi va tal
Já nos hal mi Já rá si Hi va ta la Ok mány iro dai Osz tály
6440 Já nos hal ma, Bé ke tér 1.
Te le fon: 06-77/501-011 06-77/501-012 
Fax: 06-77/999-621
E-mail: okmany.janoshalma@bacsjaras.gov.hu
Ügy fél fo ga dá si idõ: hét fõ: 800-1200 és 1300-
1700 • kedd: 800-1200 • szer da: 800-1200 és
1300-1600 • pén tek: 800-1200

IGÉ NYEL JEN SZE MÉLY AZO NO SÍ TÓ OK MÁNYT 
KIS KO RÚ GYER MEK SZÁ MÁ RA!

IN GYE NES NE U RO LÓ GI AI
OR VO SI VIZS GÁ LAT
 Tisz telt La ko sok! Sze re tet tel meg hív juk önö ket
a szep tem ber 2-án tar tan dó ingyenes ne u ro ló -
gi ai or vo si vizs gá lat ra, és az ez zel egy idõ ben
ren de zett egész ség meg õr zés sel kap cso la tos
elõ adá sunk ra! Mély kút Könyv tár, 17:00 óra.
Az or vo si vizs gá lat ra elõ ze tes be je lent ke zés
ja va solt.

ÉNEK KA RI PRÓ BA
Augusztus 28-án, 29-én dél elõtt 10 óra kor
(csü tör tök, pén tek) ének ka ri pró ba lesz az is -
ko lá ban.

Kiss-Csepregi Ákosné kó rus ve ze tõ

Meg is mer het tük a Já nos hal mi Já rás te rü le tén
dol go zó jog vé del mi kép vi se lõ ket. Jú ni us 16-án
a BKMKH Já nos hal mi Já rá si Hi va ta la la kos sá gi
fó ru mot szer ve zett, aho vá meg hív ta a já rás te le -
pü lé se i nek szo ci á lis, gyer mek vé de le mi, egész -
ség ügyi és egyéb ér dek lõ dõ szak em be re it, va la -
mint a já rás te rü le tén élõ ál lam pol gá ro kat. 

Já nos hal mán, a Kul tu rá lis Köz pont ban tar tott
ren dez vény re el fo gad ta a meg hí vást Kátainé
Lusztig Ilo na gyer mek jo gi kép vi se lõ, dr. Komjáti
And rea be teg jo gi kép vi se lõ és Nagyné Kutor
Ve ro ni ka el lá tott jo gi kép vi se lõ is. 

A há rom jog vé del mi kép vi se lõ fel ada ta
nemcsak já rá sunk te rü le té re, ha nem egy-két
me gyé nyi föld raj zi te rü let re ter jed ki, ezért
örül tünk an nak, hogy egy szer re mind hár man
el tud tak jön ni hoz zánk és be mu tat koz tak, is -
mer tet ték fel ada ta i kat, el mond ták mi lyen
ügyek ben le het se gít sé gü ket kér ni. A jog vé -
del mi te vé keny ség mel lett ki emel ten fon tos -
nak te kin tik a la kos ság, és az in téz mé nyek ben
dol go zók jog tu da tos sá gá nak nö ve lé sét. 

Akik nem tud tak részt ven ni a ren dez vé -
nyen az aláb bi el ér he tõ sé ge ken lép het nek

kap cso lat ba a jog vé del mi kép vi se lõk kel és
kér he tik se gít sé gü ket: 
Kátainé Lusztig Ilo na gyer mek jo gi kép vi se lõ
el ér he tõ sé ge: Telefon: 06/20 489-9623
e-mail:  lusztig.ilona@obdk.hu
Komjáti And rea be teg jo gi kép vi se lõ el ér he tõ -
sé ge: Telefon: 06/20 489-9537
e-mail: komjati.andrea@obdk.hu
Nagyné Kutor Ve ro ni ka el lá tott jo gi kép vi se lõ
el ér he tõ sé ge: Telefon: 06/20 489-95600
e-mail: kutor.veronika@obdk.hu

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

KU TYA IS KO LA
Szep tem ber tõl újabb (en ge del mes – õr zõ-vé -
dõ) alap ki kép zést in dí tunk! Je lent kez ni le het
a 06-70/3380052-es szá mon. A kép zé sek fo -
lya ma to sak, min den hét vé gén 13.30 órá tól
meg te kint he tõk a sport ku tyás ki kép zõ pá lyán.

JOG VÉ DEL MI KÉP VI SE LÕ K

• FÖLDHIVATALI ÜGYFÉLFOGADÁS: Jánoshalma,
Béke tér 1. 18. sz. iroda, minden héten
szerdán. Ügyfélfogadási idõ: szerda: 8.00-12.00
• NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ÜGYFÉLFOGADÁS: János-
halma, Béke tér 1. 18. sz. iroda
Ügyfélfogadási idõ: minden hónap második
péntekén: 8.00-12.00 óra között
• FOGYASZTÓVÉDELMI ÜGYFÉLFOGADÁS: János-
halma, Béke tér 1. 18. sz. iroda
Ügyfélfogadási idõ: minden hónapban elsõ hét-
fõjén: 9.00-12.00

ÜGYFÉLFOGADÁSOK A JÁNOS-
HALMI JÁRÁSI HIVATALBAN
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„A ze ne ki fe je zi azt, amit nem le het el mon -
da ni, és amit nem le het el hall gat ni.” (Victor
Hugo))

Csak egy ide ig „hall ga tott”, de nem szûnt
meg a fú vós ze ne kar Mély kú ton!

Mély kú ton a ze ne kar elõd jét Be re gi Fe renc
kar mes ter ala pí tot ta 1923-ban. Le ven te ze ne -
kar nak ne vez ték, mely nek ala pí tó-ve ze tõ je,
kar na gya Be re gi Ven del ta nár úr édes ap ja
volt. Mély kút la ko sa i nak idõ sebb tag jai még
azok ra a ren dez vé nyek re is em lé kez nek, ahol
a réz fú vós hang sze rek kel ját szott in du lók
meg ha tá ro zói vol tak az ün ne pi han gu lat nak. 

A mély kú ti if jú sá gi fú vós ze ne kar 1962-tõl
mû kö dött. Si ke re it sor ra ér te el, nemcsak a he -
lyi la kos ság szí vét me len ge tõ szin ten, ha nem
me gyei, illetve or szá gos ered mé nyek el éré sé vel
is. Az el is mert ség nek meg ala po zó ja, meg ha tá -
ro zó sze mé lye Be re gi Ven del ta nár úr volt, de
eh hez az ered mé nyes sze rep lés hez kö zel 300
mély kú ti di ák ki tar tó, szor gal mas, ze ne sze re tõ
te vé keny sé ge is hoz zá já rult. Kö zel 10 éve már,
hogy nem ját szot tak a mély kú ti réz fú vós ok.

2013. au gusz tu sá ban meg ren de zett Mély -
kú ti Na pokra – Ko vács Ta más pol gár mes ter úr
egyet ér té sé vel – meg hív tuk azo kat az egy ko ri
fú vós ta go kat, akik a mély kú ti fú vós ze ne kar -
ban va la mi kor te vé keny ked tek, ját szot tak. A
tel jes lét szám nak kb. har ma da je lent meg. Saj -
nos, a tá vol mar adot tak kö zül so kan nem él -
nek kö zöt tünk. Tisz te let tel és há lá val em lé ke -
zünk rá juk. A meg je len tek elõbb a köz pon ti
park ban, majd a pol gár mes te ri hi va ta lunk
nagy ter mé ben ta lál koz hat tak egy más sal. A ke -
re sõ, ku ta tó te kin te tek össz tü ze röp kö dött a
dísz te rem ben. Szin te min den ki sze re tett vol -
na min den ki vel be szél get ni, de leg fõ képp a
ré gi is me rõ sök kel. Bi zony „nagy csa lá dot” al -
ko tott az élet a mély kú ti fú vó sok ból. A fú vós -
ze ne kar tag jai szá má ra ez egy olyan ho va tar -
to zás, mely jó ér zé sû büsz ke ség gel tölt he ti el
min den tag ját. Szí ve sen hall gat tuk vol na a
mély kú ti fú vós ze ne kart, de „saj nos” a Sol ti If -
jú sá gi Fú vós ze ne kar tud ta csak rész ben pó tol -
ni azt az erõt, mely min dig lel ke sí tett a fú vós -
ze ne sze re te té re ben nün ket. Ez a ki csi szik ra
azon ban né há nyunk ban tü zet gyúj tott, mert
nem telt el há rom hó nap, és Be re gi Ven del ta -

nár úr (mert szá mom ra örök idõ re ta nár úr
ma rad, még ak kor is, ha kol lé gá ja le het tem)
ve ze té sé vel is mét meg szó lal tak a mély kú ti ak
szá ján is a hang sze rek. Ki nek több, ki nek ke -
ve sebb, de bi zony sok-sok év telt el az ál ta lá -
nos is ko lás fú vós ze ne ka ri pró bák óta. En nek
el le né re elõbb no vem ber vé gén a Karitász ün -
nep sé gen, majd már ci us 15-én a te le pü lé si
ün nep sé gen ját szott há rom 8. osz tá lyos ta nu -
ló és ki lenc egy ko ri fú vós ze ne ka ri tag. Lel ke sí -
tõ, biz ta tó sza va kat kap tunk a hall ga tó kö zön -
ség tõl, amely to váb bi szor gal mas gya kor lás ra –
az egy ko ri is me re tek fel ele ve ní té sé re – sar kallt
ben nün ket. Nem kel lett so kat vár nunk a kö -
vet ke zõ si ker re sem, mert má jus 29-én a
testvértelepülési ta lál ko zón, Zánkán már kö -
zel egy órás mû sor ral tud tuk szó ra koz tat ni a
len gyel ven dé ge ket és a te le pü lé sün ket kép vi -
se lõ kö zön sé get. Ezek után kap tunk le he tõ sé -
get a fel lé pés re Já nos hal mán, a tan ke rü le ti pe -
da gó gus, majd hely ben a nyol ca di ko sok bal la -
gá sán, bú csúz ta tó ján. Meg hí vást kap tunk Ve -
tõ Zol tán tól – ré mi pol gár mes ter úr tól – au -
gusz tus 9-re, a Ré mi Ka kas Fesz ti válra, me lyet
a töb bi meg hí vás hoz ha son ló an meg tisz te lõ -
nek vet tünk. Mély kú ton augusztus 16-án és
20-án a vá ro si ren dez vé nyen sze re pe lünk.  

Öröm mel ját szik min den ze ne ka ri tag a ren -
dez vé nye ken. Érez zük mind an  nyi an, hogy
Mély kú ton ha gyo má nya van a fú vós ze né nek,
és amíg Be re gi Ven del ta nár úr tá mo gat ja a
mélykútiakat, ad dig mû köd nie  kell a fú vós ze -
ne kar nak. Szá mom ra kü lö nö sen fel eme lõ, jó
ér zés a ze ne kar is mé telt meg szó la lá sa, mert
évek óta ki tû zött cé lom nak tar tot tam a fú vós ze -
ne „új ra élesz té sét”. A fú vós ze né hez kö zel ál ló
sze mé lyes kö tõ dé se men túl a szü lõ fa lum iránt
ér zett tisz te let és kö te les ség ér zet is azt dik tál ta,
hogy te gyek meg min dent a fú vós ze ne kar mû -
kö dé sé ért. Kö szö nöm el sõ sor ban Be re gi Ven del
ta nár úr nak a szá má ra már oly fá rasz tó, ter hek -
kel együtt já ró se gí tõ, kar mes te ri-ze ne kar ve ze tõi
te vé keny sé gét; azok nak a ze ne ka ri ta gok nak a
mun ká ját, akik ide jü ket nem saj nál va rend sze -
res gya kor lás sal élõ vé te szik a ze ne kar já té kát,
azok nak a mély kú ti ak nak a tá mo ga tá sát, akik
szó ban vagy taps sal ki fe je zik örö mü ket; és kü -
lön kö szö ne te met kell ki fe jez nem Ko vács Ta más
pol gár mes ter úr nak, aki a leg mes  szebb me nõ kig
tá mo gat ja a ze ne kar kul tu rá lis te vé keny sé gét. 

Vá rom min den fú vós ze ne iránt ér dek lõ dõ,
ze nét sze re tõ egy ko ri vagy le en dõ „fú vós tag”
je lent ke zé sét az is ko lá ban.

Novák Lász ló Mik lós in téz mény ve ze tõ

Mélykúti „fúvósok”

A ze ne kar tag jai: Bá lint At ti la, Gyetvai Ist ván, Kiss Pé ter, Kósa Ró bert, Lajdi-Illés Ge no vé va, Mikó
Bé la, Mikó Fe renc, Mikó Pat rik, Novák Lász ló Mik lós, Novák Lász ló Miklósné, Dr. Novok Ros tás
Lász ló, Patarcsity Já nos, Radvánszkiné De ák Csil la, Tokodi Gyu la, Tor ma Fe renc

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



2014 feb ru ár já ban, 7 hó nap ja Eu ró pai Uni -
ós tá mo ga tás sal kez dõd tek meg a Já nos hal -
ma–Mély kút Ivó víz mi nõ ség-ja ví tó Pro jekt ki vi -
te le zé si mun ká la tai. 2014 jú ni u sá ban a ki vi te le -
zõ és ve ze tõ ter ve zõ je el ké szí tet ték a Já nos hal -
ma, Mély kút és Mélykút-Öregmajor vízmû-
telepek re konst ruk ci ó já nak víz jo gi lé te sí té si en -
ge dé lyes terv do ku men tá ci ó ját, me lyet bí rá lat ra
és el fo ga dás ra be nyúj tot tak a Mér nök és a Pro -
jekt me nedzs ment szer ve zet fe lé. A do ku men -
tá ci ó kat a Mér nök és a Pro jekt me nedzs ment
el fo gad ta, ezt kö ve tõ en a ter vek be nyúj tás ra
ke rül tek en ge dé lyez te tés re az il le té kes Ha tó sá -
gok fe lé. Já nos hal ma és Mélykút-Öregmajor
ese té ben a Víz ügyi Ha tó ság ki ad ta a víz jo gi lé -
te sí té si en ge délyt, Mély kút ese té ben még fo lya -
mat ban van. To váb bá el ké szült Mély kút és Já -
nos hal ma há ló zat re konst ruk ci ós ter ve is, me -
lyet a Mér nök és a Pro jekt me nedzs ment szer -
ve zet szin tén el fo ga dott. Az en ge dély kö te les
mun ka ré szek ese té ben a Víz ügyi Ha tó ság nál az
en ge dé lyez te tés fo lya mat ban van.

Ki vi te le zõ el ké szí tet te a mély kú ti gép ház
kon cep ci o ná lis ter ve it, va la mint el vé gez te a
szük sé ges ta laj me cha ni kai fel tá rá so kat és vizs -
gá la to kat. Ezen túl el ké szí tet te a gép ház épí té -

si en ge dé lyes ter ve it is. A terv do ku men tá ció
be nyúj tás ra ke rült a Mér nök nek jó vá ha gyás ra.
A jó vá ha gyást kö ve tõ en a terv en ge dé lyez te tés
alatt áll.

A ko ráb bi idõ szak ban már el ké szül tek a
ku tak ál la pot fel mé ré sei, me lyek alap ján meg -
ál la pí tást nyert, hogy mind há rom te le pen új
kút fú rá sa in do kolt. A be ru há zás so rán a Köz -
re mû kö dõ Szer ve zet jó vá ha gyá sá val 3 db új
vízmûkút lé te sül.

Mély kút, Já nos hal ma és Öreg ma jor víz ke -
ze lõ be ren de zés cso port jai el ké szül tek, az
egyes tar tá lyok, anya gok és töl te tek Mély kú -
ton be tá ro lás ra ke rül tek. Já nos hal mán el ké -
szült a 2×250 m3-es mély szin ti tá ro zó tel jes
kö rû fel újí tá sa. A me cha ni kai há ló zat tisz tí tás
Mély kú ton 2014. jú li us 11-ig, az Öreg ma jor -
ban pe dig 2014. jú li us 14-18 kö zött ké szül el.

Já nos hal mán 2014. jú li us 11-ig el ké szül az
ud var té ri élõ ve ze té kek át épí té se, ez zel meg -
te rem tõ dik a le he tõ sé ge az új ivó víz ke ze lõ

tech no ló gia sze re lé sé nek. Az en ge dé lyez te té -
si és egyéb ha tó sá gi el já rá sok las san le zá rul nak
és a pro jekt ben át ve szi a sze re pet az épí tés, a
meg va ló sí tás. A be ru há zás össz költ sé ge
665.538.865 Ft. 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.

Já nos hal ma–Mély kút Ivó víz mi nõ ség-ja ví tó
Ön kor mány za ti Tár su lás
6449 Mély kút, Pe tõ fi tér 1.
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JÁNOSHALMA–MÉLYKÚT IVÓ VÍZ MI NÕ SÉG-JA VÍ TÓ PRO JEKT
KEOP-1.3.0/09-11-2011-0008 • 2014. JÚLIUS 9. 

Tisz telt la kos ság! 
Öröm mel szá mo lok be ar ról, hogy 2014. jú li -
us-án alá írás ra ke rült  Mély kút Vá ros Ön kor -
mány zata és a Park-Solar Kft. kö zött az 500
kWp-es Nap erõ mû épí té sé rõl a ki vi te le zé si
szer zõ dés. Ez alap ján szep tem ber fo lya mán
meg épí tés re ke rül a több mint 2000 nap elem -
bõl ál ló éves szin ten kb. 550 000 kwh ter me -
lõ nap erõ mû.

Ez zel a be ru há zás sal az ön kor mány za ti in -
téz mé nye ink (óvo dák, is ko la, gon do zá si köz -
pont, or vo si ren de lõ, sport csar nok, könyvtás,
mû ve lõ dé si ház, pol gár mes te ri hi va tal stb.),
tel jes éves vil la mosener gia költ sé ge it meg ta ka -

rít juk. Ez 18-20 mil lió fo rin tos meg ta ka rí tás
éven te. A be ru há zás leg alább 20 évig szol gál -
ja majd te le pü lé sün ket. 

A nap elem park az 55-ös szá mú fõ út dé li
ol da lán Ta ta há za irá nyá ban a Kí gyós csa tor na
túl ol da lán a szenny víz te lep kö ze lé ben lesz te -
le pít ve 1,3 ha-on. 

A Keop-4.10.0/C/12-2013 pá lyá za ton a
be ru há zás hoz 85%-os tá mo ga tást nyer tünk. A
15%-os ön részt si ke re sen meg pá lyáz tuk a
NFM ön erõ alap já ból. A pro jekt  így tel jes
100% fi nan szí ro zott. Az ön kor mány zat nak a
be ru há zás hoz nem kell for rást biz to sí ta nia.

Kovács Tamás polgármester

ALÁ ÍRÁS RA KE RÜLT A NAP ERÕ MÛ KI VI TE LE ZÉ SI SZER ZÕ DÉ SE

A fotó csak illusztáció
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MÉLY KÚT VÁ ROS SZENNYVÍZCSATORNÁZÁSI ÉS 
SZENNY VÍZ TISZ TÍ TÁ SI BE RU HÁ ZÁ SA          2014. JÚ LI US 16.

LA KOS SÁ GI FÓ RU MOT TAR TOT TAK 
A MÉLY KÚ TI CSA TOR NÁ ZÁ SI MUN KÁK RÓL.
Mély kút Vá ros szennyvízcsatornázási és szenny -
víz tisz tí tá si be ru há zá sá nak szak mai ve ze tõi
2014. jú li us 16-án, szer da dél után la kos sá gi fó -
ru mot tar tot tak a ki vi te le zé si mun kák kal kap -
cso la tos kér dé sek meg vá la szo lá sá ra. A ren dez -
vé nyen kö zel 110 la kos ér dek lõ dött, a Vá ros
leg na gyobb be ru há zá sa iránt, amely nek net tó
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 la kos sá gi fó rum ele -
jén Mély kút Vá ros Pol gár mes te re, Ko vács Ta más
rö vi den is mer tet te a be ru há zás fõbb tud ni va ló -
it. Eb ben az ös  sze fog la ló ban ki tért ar ra, hogy az
Ön kor mány zat és a szak mai stáb is azon dol go -
zik, hogy a tá mo ga tás mér té ke nö ve ked jen. En -
nek ér de ké ben kü lön bö zõ Ön erõ Ala pok hoz
ke rül tek be nyúj tás ra pá lyá za tok. Po zi tív el bí rá lás
ese té ben a tá mo ga tás mér té ke el ér he ti a 90%
fe let ti ös  sze get is. Amen  nyi ben en nek ha tá sa -
ként a la kos sá gi be fi ze té sek egy ré szé re nem
len ne szük ség, ak kor a Víziközmû Tár su lat kö -
zö sen dönt het ar ról, hogy mi le gyen a meg ma -
radt ös  szeg gel, er re azon ban csak a prog ram vé -
gez té vel ke rül het sor – hang zott el a vá lasz a la -
kos sá gi kér dés re. A tisz tí tott szenny víz a Kí gyós
csa tor ná ba ke rül el ve ze tés re, ezért több kér dés
is fel me rül ez zel kap cso lat ban. Men  nyi re eme li
meg a Kí gyós csa tor na víz szint jét az a hely zet,
ha Mély kút tal együtt Já nos hal ma is rá köt a há ló -
zat ra? A víz szint je len tõ sen emel ked ni fog, ez
min den kép pen vár ha tó, en nek ke ze lé se ér de -
ké ben a bács al má si sza ka szon a csa tor na rész le -
te sen bur kol va lesz, ez zel is gyor sít va az át fo -
lyást. Ezen kí vül ki épí tés re ke rül egy esély nö ve -
lõ szi vat  tyú he lye is, amely szük ség ese tén be -
vet he tõ vé vá lik, és gyors és biz ton sá gos le fo lyást
biz to sít a Kí gyós csa tor na ré szé re.

A 2014.jú ni us 16-án el kez dõ dött ki vi te le zé -
si mun kák az üte me zés nek meg fe le lõ en ha lad -
nak. A Vá ros te rü le te 9 meg va ló sí tá si öblözetre
oszt ha tó (lásd a tér kép áb rá zo lá sa sze rint),
amely bõl je len leg a 6-7-1 öblözetben foly nak a
mun kák. Je len leg a Vá ro son át ha la dó 55. szá -
mú fõ út észa ki ré sze, a Sze ged fe lõ li ol dal épül.
Elõ re lát ha tó lag két he ten be lül kez dõd nek meg
a 4-8-5 szá mú öblözet mun ká la tai is. 

A kér dé sek a ki vi te le zé si mun kák kal kap -
cso la to san leg in kább a ge rinc ve ze ték fek te té sé -
vel kap cso la tos épí té sek kel, az egyé ni rá kö té -
sek kel, il let ve a hely re ál lí tá si mun kák kal kap -
cso lat ban ér kez tek. A bel sõ rá kö té sek kel kap -
cso lat ban el hang zott, hogy ezek ki épí té sé vel

kap cso lat ban ké rik a la ko sok tü rel mét, hi szen
at tól, hogy a csa tor na el ha lad a ház elõtt, az
még nem je len ti azt, hogy rá köt het nek a la ko -
sok egyé ni leg a há ló zat ra. Hi szen ezt min den
eset ben mi nõ sé gi vizs gá lat nak, víz tar tá si pró bá -
nak kell meg elõz nie. Az ÉPTESZ Kft mun ka tár -
sai fo lya ma to san jár ják az ut cá kat a bel sõ há ló -
za tok fel mé ré se ügyé ben. To vább ra is kér jük a
la kos sá got, hogy a bel sõ te lek ha tá ron be lü li
csa tor na há ló za tot, ne kezd jék meg épí te ni,

meg épí tet ni, míg a Kft, be nem fe je zi a fel mé -
ré si mun ká la to kat az egész te le pü lé sen.

A csa tor ná zá si mun kák ról szó ló in for má ci -
ók, fo lya ma to san el ér he tõ ek lesz nek a Vá ros
hon lap ján. A ki vi te le zõ mun ka tár sai pe dig
min den ház ba be csön get nek, hogy sze mé lye -
sen tud ják egyez tet ni a la ko sok kal a há zak
elõt ti mun kák rész le te it. 
A pro jekt in gye nes hív ha tó zöld szá ma: 
06 80 63 01 08 
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Cso por tunk a Fõ egy ház me gyei Karitász
Szer ve zet tõl ka pott az év fo lya mán 40 üveg
Bé res csep pet, 3 db tel je sen új vér cu kor szint
mé rõt és 15 db ve tõ mag egy ség cso ma got
(amely 22 fé le ve tõ ma got tar tal ma zott). Mind -
ezek szét osz tá sá ba be von tuk a há zi or vo si asz -
 szisz ten ci át és a NOE he lyi egye sü le tét.

Jobb La tor, mint Krisz tus ra mu ta tó pél da -
kép nap ján a Ke reszt úti Áj ta tos sá got cso por -
tunk imád koz ta a Szent Joachim-temp lom -
ban, de a Szent Er zsé bet-temp lom ban is a bû -
nö sök meg té ré sé ért imád koz tak ezen a na pon
(már ci us 28).

Részt vet tünk a Mé cses Tiszt újí tó Köz gyû lé -
sén Bu da pes ten. Cso por tunk nál le võ összes fel -
lel he tõ Mé cses do ku men tu mot és fo tót az új ra
in du lás hoz ren del ke zés re bo csá tot tuk.

Idén 40 éves a Ma gyar or szá gi Lep ra mis  szió.
Az ün ne pi al ka lom ból le vél ben kö szön té sün ket
küld tük, az al kal mon nem vet tünk részt.

Több eset ben for dul tak cso por tunk hoz e-
mailben  az or szág kü lön bö zõ ré sze i rõl és sze -
mé lye sen is se gít ség ké rés sel. Ki vé tel nél kül
min den ér dek lõ dõt a te rü le ti leg  il le té kes kari-
tász szer ve zet hez irá nyí tot tuk, vagy el uta sí tot -
tuk, mert cso por tunk nak nincs a ké rés hez
kom pe ten ci á ja.

Le he tõ ség van a Ma gyar Mál tai Sze re tet
Szol gá lat tól áram díj hát ra lék tá mo ga tás igény -
lé sé re.  A Csa lád se gí tõ Szol gá lat bõ vebb fel vi -
lá go sí tást ad.

44 db kö tött ta ka rót szál lí tot tunk az Or szá -
gos Karitász Cse pe li rak tá rá ba, ahon nan az ár -
víz súj tot ta Tornanádaskára ke rült. A ta ka ró kat

a lep ra mis  szi ós szol gá la tot vég zõk kö töt ték. Is -
ten fi zes se meg ön zet len szol gá la tu kat! A szál -
lí tást a he lyi ön kor mány zat au tó já val tud tuk
meg ol da ni, me lyért kö szö ne tün ket fe jez zük ki.

Egy kelebiai vál lal ko zó a Ka lo csa-Kecs ke -
mé ti Fõ egy ház me gyei Karitász Szer ve zet ré -
szé re fel aján lott na pos ka csá kat. A NOE he lyi
Egye sü le te  ré szé re elõ ze tes fel mé rés után igé -
nyel tünk 230 na pos ka csát, me lyek elho za ta -
lá ról a csa lá dok gon dos kod tak. Kö szön jük a
nagy lel kû fel aján lást!

A karitász cso port ve ze tõ részt vett a Ka lo -
csa Fõ egy ház me gyei Ka to li kus Karitász Ala pít -
vány évi ülé sén Ka lo csán.

Hurton Etel ka ala pí tó ta gunk tól kö szön -
tünk el, köl tö zés mi att. Meg kö szön ve  sok-sok
évi (1992-tõl) ál do za tos szol gá la tát!

Vé gül egy rö vid köz le -
mény az EU-s élel mi szer se -
gé lyek rõl: „Az EU-s élelmi-
szersegélyek 2007-2014-ig
tar tó sza ka sza le zá rult. Eze -
ket a se gé lye ket az EU fi nan szí roz ta. Eb ben az
év ben a kö vet ke zõ 7 éves EU-s költ ség ve té si
idõ szak ra egy új se gé lye zé si prog ram ke rül ki -
dol go zás ra az EMMI-nél. Na gyon át akar ják
dol goz ni az ed di gi rend szert, és hogy ez mi kor
ké szül el és mi kor hagy ják jó vá, er rõl nincs in -
for má ci óm. Így egy elõ re nem tu dok ar ra vá la -
szol ni, hogy az idén lesz e élel mi szerse gély szál -
lít mány” – idé zet a Ka lo csa-kecs ke mé ti Fõ egy -
ház me gyei Karitász Szer ve zet igaz ga tó já tól.

Ka to li kus Karitász Mély kú ti Cso port ja 

Hon lap: WWW.caritasmelykut.shp.hu

Karitász hírek

TO VÁBB RA IS GYÛJ TÜNK!
• Ér vé nyes sza va tos sá gú, tar tós élel mi sze re -
ket. Mind a mély kú ton le võ pe ri fé ri á ra szo rult
csa lá dok asz ta lá ra ke rül nek 
• Fel nõtt és gyer mek, tisz ta, jó ál la po tú, még
hasz nál ha tó fel sõ ru há kat és ci põ ket. 
• Ré gi szem üve ge ket, me lyek fe jé ben a mély -
kú ti, hát rá nyos hely ze tû gye re kek nek ké szül -
nek szem üve gek. 
• Jó ál la pot ban le võ, tisz ta is ko la tás ká kat, há -
ti zsá ko kat és hasz nál ha tó tan sze re ket a kö zel -
gõ is ko la kez dés hez.

• Még hasz nál ha tó me se köny ve ket, eset leg
olyan já té ko kat, tár sas já té ko kat, ame lyek re
már nin csen szük ség. 
• Hasz nált le vél bé lye ge ket (ma gyart és kül föl -
dit egy aránt). Nem kell le áz tat ni, 1,5 cm-es
szél lel le vág ni a bo rí ték ról. Eze ket a Ma gyar or -
szá gi Lep ra mis  szió ér té ke sí ti és a kül föl di mis -
 szi ó sok költ sé ge i hez já rul hoz zá az ér té ké vel. 
• Ma ra dék vagy bon tott fo na lat, fej te ni va ló kö -
tött hol mi kat, hogy ta ka ró kat kös se nek be lõ lük
lep ra mis  szi ót vég zõ test vé re ink. A ta ka rók ki vé -
tel a Kár pát-me den cei ma gya rok hoz ke rül nek.

A Ka to li kus Karitász Mély kú ti cso port ja kö szö ni az ed di gi min den ne mû tá mo ga tá sa i kat, ado má -
nyi kat! Is ten fi zes se meg! 

A Nagy csa lá dos ok Mély kú ti Egye sü le te él ve a le he tõ ség gel, pá lyá za -
tot nyert az Er zsé bet prog ram ban, gyer me kek nyá ri tá bo roz ta tá sá ra. Jú -
ni us vé gén, hat nap ra Zánkára tud tunk vin ni 10 gyer me ket.

Az idõ já rás nem volt ke gyes hoz zánk, saj nos für dõ zés bõl nem sok
ju tott ré szünk re, azon ban még a vízivetélkedõn részt tud tunk ven ni. A
tá bo ri prog ram kárpótoltolt min ket töb bek kö zött agya go zás sal, ka vics -
fes tés sel, tás ka fes tés sel, „él mény par ki” ve tél ke dõ vel, szám há bo rú val.
Utol só nap a bát rab bak mégegyszer be le me rül het tek a Ba la ton ví zé be,
s a tó szép lát vá nyát be zár va sze münk be és szí vünk be tér tünk ha za.

Kö szö ne tet sze ret nénk mon da ni Ko vács Ta más pol gár mes ter nek,
hogy a kis buszt ren del ke zés re bocsájtotta ré szünk re, így le egy sze rû sö -
dött az uta zá sunk.

Re mé nye ink sze rint jö võ re is tu dunk pá lyáz ni, s több gye re ket meg -
aján dé koz ni a nyá ri ki rán du lás él mé nyé vel.

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

Zánka Tá bor
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KITÛNÔK 2013-2014

Ádelhardt Zsombor 8.b Bari Lizett 2.a Birkás Daniella 4.b Bleszák Dávid 2.b Bögyös Zsófia 6.a Boldizsár István 8.b

Bori Patrik 2.b Csák Jázmin 4.a Csontos Berta Lili 7.b Erki Liliána 2.b Eszter Ádám 5.c Eszter Hanna 7.b

Ézsiás Péter 2.b Györki Karina Virág 4.b Horváth Szimonetta 7.c Hurton Benedek 5.c Hurton Johanna 2.b Jakity Anna 7.b

Juhász Viktor 5.c Kiss Dalma 1.b Klem Balázs 4.b Klem Zsolt 6.b Kovács Ádám 2.b Kovács Mihály Benedek 4.b

Kovács Nóra 2.b Kovács Rebeka 3.b László Zsófia 6.b Lóránt Dominik 4.a
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Maczkó Rebeka 2.b Maráczi Marcell 2.b Marosi Roland 1.b Mikó Zsófia 2.b Nagy Noel 2.b Nasz Péter 1.b

KITÛNÔK 2013-2014

Németh Adrienn 3.b Ördögh Maja 3.b Radvánszki Roland 5.c Rudics Enikô 4.a Somogyi Máté 3.b Suhajda Alexa 1.a

Szabó Levente 2.b Sziráczki Szabolcs 1.b Sztanyik Brigitta 5.a Sztanyik Eszter 2.a Tasi Martin 1.a Torma Dávid 1.b

Torma Tamara 3.b Tóth Alvin 2.b Tóth Levente 1.a Tumbász Marcell 1.b Turza Vivien 1.a Varga Benjámin Erik 2.a

Vigyinszki Nóra 3.a Viszmeg Ninetta 1.b Vojnics-Rogics Levente 3.b
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ÉLET KOR
Fõ sza bály ként a Mun ka Tör vény köny ve az
irány adó, ami sze rint az lé te sít het mun ka vi -
szonyt, aki 16. élet év ét be töl töt te. Vi szont az
egyik ki egé szí tés sze rint is ko lai ta ní tá si szü net -
ben (nem nyá ri szü net ben, ha nem ak kor is, ha
nincs ta ní tás) már 15. élet év ét be töl tött, nap -
pa li ta go za tos is ko lá ba já ró di ák is dol goz hat.

EZEK RE LESZ SZÜK SÉ GE
Adó azo no sí tó jel: Van nak olyan ira tok, ame -
lyek re biz tos, hogy szük sé ge lesz gyer me ké -
nek, bár ho va is megy dol goz ni. Az egyik leg -
fon to sabb, hogy le gyen adó azo no sí tó je le, az -
az igé nyel je nek ne ki adó szá mot. Ezt a NAV-
nál tud ják meg ten ni, és ha mar hoz zá jut hat -
nak az adó kár tyá hoz, ami vel az tán kez dõd het
is a to váb bi ügy in té zés.
Bank szám la: Ha gye re ké nek még nincs bank -
szám lá ja, nyis sa nak azt is, hi szen a jö ve del mét
át uta lás sal fog ja meg kap ni. Ér de mes utá na -
néz ni, hogy di á kok nak, fi a ta lok nak mi lyen
szám la cso ma go kat tud nak aján la ni a ban kok,
mert a leg több he lyen na gyon ked vez mé nyes,
vagy akár in gye nes szám la ve ze té si dí jas cso -
ma go kat is ta lál hat.
Egész ség ügyi kis könyv: Bi zo nyos mun kák hoz
szük sé ge lesz egész ség ügyi kis könyv re is, ez zel
együtt tü dõ szû rés re is el kell men nie. Né hány
is ko la szö vet ke zet nél ked vez mé nye sen le het
részt ven ni üzem or vo si vizs gá la ton, de ér de -
mes elõt te ér dek lõd ni, hogy há zi or vo si iga zo -
lást el fo gad nak-e. Mun ká ba ál lás elõtt pe dig
kér dez ze nek rá, kell-e va la mi lyen spe ci á lis
egész ség ügyi iga zo lás, amit a gye rek nek vin -
nie kell ma gá val.

HOL KE RES SEN?
Ar ra is van le he tõ ség, hogy akár hir de tés út -
ján, akár is me rõs ál tal aján lott he lyen vál lal jon
al kal mi mun kát a di ák, de leg biz ton sá go sabb
mód ja an nak, hogy min den rend ben men jen,
ha is ko la szö vet ke ze ten ke resz tül megy dol -
goz ni a gye rek. Igaz, ek kor van né mi szö vet -
ke ze ti tag sá gi díj, de a leg több na gyobb cég is
el sõ ként eze ket a szö vet ke ze te ket ke re si meg,
ha di á ko kat sze ret né nek fog lal koz tat ni.

LE GYEN MIN DEN LE PA PÍ ROZ VA
Írá sos mun ka szer zõ dés egy részt kö te le zõ, más -
részt mind a mun ka adót, mind a mun ka vál la -
lót vé di, és se gít ab ban, hogy az el sõ nyá ri mun -
kák ne le gye nek egyenlõek a rém álom mal. Az
ala ki ság mel lett (sze re pel jen raj ta cég név, hi te -
les cég sze rû alá írás, pe csét) a tar ta lom ra is fi -
gyel je nek oda. Ér de mes a szü lõk nek is át ta nul -
má nyoz ni, mi e lõtt alá ír ja a gye rek, hogy min -
den pon tot rend ben ta lál nak-e. Fon tos, hogy
sze re pel jen ben ne a mun ka vég zés he lye, ide je,
he ti óra szá ma, alap bé re és a mun ka kö ri le írás.
Sze re pel nie kell a szer zõ dés tar ta má nak is, és
hogy tel jes vagy rész mun ka idõs ál lás ról van szó.
Fon tos tud ni, hogy a mun ka vi szony lét re jöt tét
az adó ha tó ság fe lé is be kell je len te nie a mun -
kál ta tó nak leg ké sõbb a mun ká ba ál lás nap já ig,
hi szen e nél kül fe ke te fog lal koz ta tás nak mi nõ -
sül, rá adá sul, ha ne adj is ten, mun ka he lyi bal -
eset tör tén ne, ne he zebb a mun ka vi szony iga -
zo lá sa. Ha pe dig rossz cég gel szer zõ dik a gye -
rek, a hó vé gi jo gos fi ze tés is el ma rad hat. 18.
élet év ét be nem töl tött gye rek ese té ben a szü -
lõ hoz zá já ru lá sa min den eset ben szük sé ges a
szer zõ dés kö tés hez!

NINCS ÉJ SZA KAI MÛ SZAK
A fi a tal ko rú ak ra mun ka vég zés köz ben is vo nat -
ko zik né hány olyan sza bály, amit a mun kál ta tó -
nak be kell tar ta nia. Az egyik leg fon to sabb, hogy
18 év alat ti ak éj sza kai mun kát nem vál lal hat nak
és rend kí vü li mun ka sem ren del he tõ el. Éj sza ká -
nak a 22 órá tól 06 órá ig tar tó idõ sáv mi nõ sül.
Ma xi mum 8 órát dol goz hat nak, túl óráz ni szi go -
rú an ti los, még ak kor is, ha a mun ka vál la ló ma -
rad na né hány ext ra órát a ma ga sabb óra díj re -
mé nyé ben. Az sem le het meg ol dás er re, ha két
mun ka he lye van, hi szen ek kor össze adód nak a
mun ka órák. Min den hé ten leg alább két pi he -
nõ nap jár ne ki, eb bõl ha von ta leg alább egy va -
sár nap ra kell, hogy es sen. Pi he nõ idõ is jár a fi a -
ta lok nak, négy és fél órát meg ha la dó mun ka -
vég zés ese tén leg alább 30 perc, 6 órás mun ka -
idõ után pe dig leg alább 45 perc nyi pi he nõ idõ
jár a tör vény sze rint.

VAN SZA BAD SÁG
Hi á ba idény mun ká ról van szó, a sza bad ság
jár. Egy év re 20 nap alap sza bad ság jár min -
den ki nek, ami hez élet kor tól füg gõ en jár hat
pót sza bad ság. 18 éves kor alatt ez +5 na pot
je lent, amit idõ ará nyo san ki le het ven ni, az az
egy hó nap ban egy 18 év alat ti mun ka vál la ló -
nak 2 nap sza bad ság jár. Ál ta lá ban ez zel nem
szok tak él ni a fi a ta lok, de nem kell ag gód ni,
ek kor a mun ka vál la lás vé gén a ki nem vett
sza bad sá got ki kell fi zet nie a mun kál ta tó nak.

FI ZE TÉS
A szer zõ dés ben rög zí tett alap bér jár a di á kok -
nak is, ami vo nat koz hat egy egész hó nap ra,
le het idõ ará nyos (óra bér) vagy tel je sít mény -
ará nyos is. A di á kok ra ugyan úgy vo nat koz nak
a mi ni mál bér sza bá lyai, az az ha na pi 8 órát
dol go zik, ak kor az ak tu á lis mi ni mál bér nél
nem kap hat ke ve seb bet, ugyan így rész mun -
ka idõ re is vo nat ko zik a mi ni mál bér, ará nyo -
san csök kent ve. Va la mint jó ha tud ja, az óra -
bér nek is van mi ni mál dí ja, ami nél ke ve seb -
bet a tör vény sze rint nem ad hat nak.

Adó zás
Ugyan olyan jö ve de lem nek szá mít a di ák mun -
ka is, mint bár mi lyen más mun ka, ezért a di á -
kok nak a kö vet ke zõ év ben adó be val lást kell
ké szí te ni ük. Eh hez a szük sé ges pa pí ro kat a
mun kál ta tó fog ja meg kül de ni ne kik, de ha
ránk hall gat nak, az év ele jén az egy sze rû sí tett
be val lást ké rik. Ilyen kor a NAV el ké szí ti ön he -
lyett az adó be val lást a ren del ke zé sé re ál ló
ada tok alap ján. Ezt min den év ben kü lön kell
igé nyel ni egy egy sze rû nyom tat vány vis  sza kül -
dé sé vel, és ál ta lá ban feb ru ár ban kell fi gyel nie
hogy le ne csús  szon er rõl a le he tõ ség rõl.

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

Tá jé koz ta tás a nyá ri gyer mekmun ka sza bá lya i ról
Hi va ta lo san is itt a nyá ri szü net, és azok a gye re kek, akik el múl tak 15 éve sek, most meg ala -
poz hat ják az egész évi köl tõ pén zü ket, vagy ki egé szít he tik a zseb pénzt egy kis sa ját ke re set -
tel. A nyá ri mun ka és a kü lön bö zõ is ko la szö vet ke ze tek egy re el ter jed teb bek, so kan még sin -
cse nek tisz tá ban az zal, mi re fi gyel je nek, mi kor a gye rek mun ká ba áll.
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Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyes-
írási verseny megyei döntô: Sztanyik Brigitta
5.a – 6. hely (felkészítô tanára Weisné Puskás
Ágnes) • László Zsófia 6.b – 8. hely (Racsmán-
né Uzonyi Valéria) • Drenkovics Vivien 6.b –
16. hely (Racsmánné Uzonyi Valéria) • Klem
Zsolt 6.b – 20. hely (Racsmánné Uzonyi
Valéria)
Lotz János helyesírási és szövegértési verseny
megyei döntô: Horváth Szimonetta 7.c – 7.
hely (Weisné Puskás Ágnes) – Jakity Anna 7.b
– 8. hely (Weisné Puskás Ágnes) • Lázár Édua
7.a – 17. hely (Weisné Puskás Ágnes)
NyelvÉsz anyanyelvi verseny megyei döntô
Csák Jázmin 4.a – 11. hely (Mackó Józsefné) •
Klem Balázs 4.b – 22. hely (Mackó Józsefné)
Kovács Mihály 4.b – 21. hely (Mackó József-
né) Blahó Bianka 5.b – 18. hely (Weisné
Puskás Ágnes) • Radványszki Roland 5.b – 21.
hely (Weisné Puskás Ágnes) • Sztanyik Brigitta
5.a – 22 hely (Weisné Puskás Ágnes) • Bögyös
Zsófia 6.a – 24. hely (Racsmánné Uzonyi
Valéria) • Klem Zsolt 6.b – 6. hely (Racs-
mánné Uzonyi Valéria) • László Zsófia 6.b –
8. hely (Racsmánné Uzonyi Valéria)
Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny megyei döntô
Csíkos Mónika 3.a, Kovács Rebeka 3.b,
Sztanyik Márk 3.a, Vojnics-Rogics Levente 3.b
– 37. hely (Mackó Józsefné) • Ádelhardt
Zsófia 4. b, Csák Jázmin 4.a, Klem Balázs 4. b,
Lakatos Máté 4.c – 23. hely (Mackó Józsefné)
• Bögyös Zsófia 6.a, Klem Zsolt 6.b, László
Zsófia 6.b, Tokodi Máté 6.a – 16. hely
(Racsmánné Uzonyi Valéria • Csontos Berta
Lili 7.b, Eszter Hanna  7.b, Jakity Anna 7.b,
Torma Nikolett 7.b – 20. hely (Weisné Puskás
Ágnes) • Hurton Boglárka 8. b, Pásztor Rebe-
ka 8. a, Semsi Dominika 8. a, Somogyi Zsófia
8. b – 42. hely (Kollár Mária)
Bolyai Matematikai csapatverseny megyei
döntô: Eszter Ádám 5. c, Hodonicki Martin 5. a,
Hurton Benedek 5. c, Radvánszki Roland 5. c –
38. hely (Klem József Zsolt) • Bögyös Zsófia
6.a, Klem Zsolt 6.b, László Zsófia 6.b, Tokodi
Máté 6.a – 11. hely (Gregus Istvánné)

Tudásbajnokság megyei döntô anyanyelvi:
Eszter Ádám 5.c – 11. hely (Weisné Puskás
Ágnes) • Hurton Benedek 5.c – 10 hely
(Weisné Puskás Ágnes) • Radvánszki Noémi
5.a – 17. hely (Weisné Puskás Ágnes) •
Radvánszki Roland 5.c – 13. hely (Weisné
Puskás Ágnes) • Sztanyik Brigitta 5.a – 12.
hely (Weisné Puskás Ágnes)
Csokonai Vitéz Mihály irodalmi csapatverseny
döntô: Csontos Berta 7.b, Eszter Hanna 7.b,
Jakity Anna 7.b, Torma Nikolett 7.b – 6. hely
(Weisné Puskás Ágnes)
Tudásbajnokság megyei döntô, matematika:
Kovács Ádám 2.b – 11. hely (Kauz Erzsébet) •
Sztanyik Eszter 2.a – 20. hely (Mackó Józsefné
• Varga Benjámin 2.a – 19. hely (Mackó
Józsefné) • Hurton Benedek 5.c – 5. hely
(Klem József Zsolt) • Radvánszki Roland 5.c –
6. hely (Klem József Zsolt)
Tudásbajnokság megyei döntô, környezet-
ismeret: Kovács Nóra 2.b – 5. hely (Kauz
Erzsébet)
Tudásbajnokság megyei döntô, angol nyelv:
Bögyös Zsófia 6.a – 1. hely (Nasz Ildikó) •
Nagy Alex 6.a – 7. hely (Nasz Ildikó)
Tudásbajnokság országos döntô, környezet-
ismeret: Bögyös Zsófia 6.a – 7. hely (Nasz
Ildikó)
Városi József Matematika Verseny területi:
Kovács Ádám 2.b – 1. hely (Kauz Erzsébet) •
Varga Benjámin 2.a – 3. hely (Mackó Józsefné)
• Vigyinszki Nóra 3.a – 1. hely (Patarcsity
János • Klem Balázs 4.b – 1. hely (Vargáné
Ádelhardt Mária) • Csák Jázmin 4.a – 3. hely
(Kopcsek Tamás) • Radványszki Roland 5.c –
2. hely (Klem József Zsolt) • Klem Zsolt 6.a –
1. hely (Gregus Istvánné) • Jakity Anna 7.b –
3. hely (Gregus Istvánné) • Radvánszki Bálint
8.a – 2. hely (Tokodi Györgyi)
Zrínyi Ilona Matematika verseny megyei: Klem
Balázs 4.b – 28. hely (Vargáné Ádelhardt
Mária) • Kovács Ádám 1.b – 27. hely (Kauz
Erzsébet) • Radvánszki Roland 5.c – 57 hely
(Klem József) • Klem Zsolt 6.b – 17. hely
(Gregus Istvánné) • Radvánszki Bálint 8.b –
175. hely (Tokodi Györgyi)
Mozaik Verseny Matematika országos döntô:
Klem Balázs 4.b – 39. hely (Vargáné Ádelhard-
dt Mária)
Litterátum Német Nyelvi Tesztverseny területi
döntô: Juhász Viktor 5.c – 7. hely (Brezovsz-
kiné Beszédes Ágota)
ÖKO Verseny Borota területi verseny:
Eszter Hanna 7. b, Hurton Benedek 5.c, Klem
Zsolt 6.b, Radvánszki Bálint  8.b – 1. hely 
Ma-MTEKO-ló matermatika verseny: Boldizsár
István 8.b – 3. hely (Tokodi Györgyi)

TITOK angoly nyelvi országos levelezôs csa-
patverseny: Bánhidi Hajnalka 7.a, Eszter
Hanna 7.b, Jakity Anna 7.b, Torma Nikolett
7.b – 8. hely (Tokodi Györgyi)
TITOK angoly nyelvi országos levelezôs egyéni
verseny: Molnár Zsória 8.b – 8. hely (Tokodi
Györgyi)
Szent-Györgyi Albert kémiaverseny területi:
Boldizsár István 8.b – 7. hely (Hurton Katalin)
Bibó Diákszimpózium országos verseny: 
Ádelhardt Zsombor – 1. hely (ILlésné Birkás
Mária
Kaán Károly Országos Természet és Környezet-
ismereti Verseny megyei döntô: Eszter Ádám
5.c – 3. hely (Illésné Birkás Mária) • Hurton
Benedek 5.c – 4. hely (Illésné Birkás Mária)
Herman Ottó Országos biológia Veseny megyei
döntô: Ádelhardt Zsombor 8.b – 5. hely (Illés-
né Birkás Mária)
Környezetvédelmi Vetélkedô területi verseny:
Ádlhardt Zsombor 8.b, Boldizsár István 8. b,
Radvánszki Bálint 8.b – 1. hely (Illésné Birkás
Mária)
Weöres Sándor országos versíró verseny:
Jakity Anna 7.b, Horváth Ottilia 5.c – különdíj
(Weisné Puskás Ágnes)
Weöres Sándor országos országos rajzpá-
lyázat: Csontos Berta Lili 7.b – 2. hely
(Csontos Ferencné)
Fit-Kid verseny országos egyéni verseny:
László Zsófia 6.b 5. hely, 6. hely (Angeli Ágota)
Fit-Kid verseny országos nagycsapat verseny:
László Zsófia 2. hely, 6. hely (Angeli Ágota)
Moderntánc Aerobik verseny országos csapat-
verseny: Hurton Johanna 2.b, Kovács Nóra
2.b, Maczkó Rebeka 2.b, Mikó Zsófia 2.b – 1.
és 3. hely (Pásztor Andrea edzô)
Moderntánc Aerobik verseny országos csapat-
verseny: Eszter Hanna, Csontos Berta, Jakity
Anna – 1. hely és 2. hely (Pásztor Andrea edzô)

JUDO EREDMÉNYEK

2013. december 1. – Adventi Kupa, Tompa
A meghívásos judo versenyen az alábbi ered-
mények születtek: • aranyérmes: Figura Jácint,
Varga Benjámin, Lakatos Máté, Eszter Ádám,
Szalonnás Bálint • ezüstérmes: Torma Tamara,
Kopcsek János • bronzérmes: Ézsiás Péter,
Klem Balázs, Kovács Dániel. A legszebb
dobásért járó különdíjat Szalonnás Bálint kapta.
2014. március 22. – Mogyi Pajtás Kupa, Baja
A dél-magyarországi régió évindító versenyén
a magyarokon kívül szerb, román és boszniai
sportolók indultak, 42 klub 338 versenyz.je
képviseltette magát. A mélykúti dzsúdósoknak
a következ. helyezéseket sikerült elérni:

SZEVETNIK JOACHIM ÁLTALÁNOS ISKOLA VERSENYEREDMÉNYEI
TERÜLETI, MEGYEI ÉS ORSZÁGOS VERSENYEK 2013-14
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U10 – „C” – 24 kg: II. Maráczi Marcell • U10
– „B” – 24 kg: III. Tóth Alvin • U10 – „B” – 28
kg: V. Varga Benjámin • Diák C 39 kg: VII.
Klem Balázs • Diák B 50 kg: III. Lakatos Máté
• Diák B +60 kg: V. Keresztes Antal • Diák A
35 kg: VII. Eszter Ádám
2014. május 18. – Oros-Honvéd Kupa, Oros-
háza: A dél-magyarországi régió harmadik
versenyén 16 egyesület 145 versenyzôje lépett
tatamira. A Gyermek fiúk 24 kg-os súlycso-
portjában Tóth Alvin mind a négy ellenfelét
legyôzve megszerezte az aranyérmet.
2014. május 23. – Judo bemutató, Mélykút: A
gyermeknapi program keretein belül az
érdeklôdôk judo bemutatót is láthattak.
Páncsics Zoltán sportoktató vezetésével
Torma Tamara, Tóth Alvin, Varga Benjámin,
Ézsiás Péter, Lakatos Máté, Klem Balázs,
Figura Jácint és Maráczi Marcell adott számot
a tudásáról.
2014. június 7. – IV. CNC-Nagy Judo Kupa,
Homokmégy: A versenyre 9 egyesület kapott
meghívást, mintegy 150 fô részvételével.
Eredmények: aranyérmes: Tóth Alvin •
ezüstérmes: Figura Jácint, Klem Balázs •
bronzérmes: Maráczi Marcell, Varga Benjámin,
Torma Tamara • negyedik: Ézsiás Péter

A Nagy csa lá dos ok Mély kú ti Egye sü le te
idén is meg ren dez te ha gyo má nyos Ju ni á li sát.
En nek ke re té ben szer vez tük meg a „Bog rács -
ki rály” fõ zõ ver senyt is.

Jú ni us 21-én dél elõtt a Lovaspályán gyü le -
kez tek azok, akik az egye sü let ál tal kí nált prog -
ra mo kon részt sze ret tek vol na ven ni. A gye re -
kek iz ga tot tan vár ták, hogy az arc fes tõ mo tí vu -
mo kat va rá zsol jon ar cuk ra, majd a csil lám te to -
vá lás nál, il let ve az ugrálóvárnál áll hat tak sor ba. 

A kéz mû ves fog lal ko zá sok sem ma rad tak
el: agyag ból kü lön fé le ap róbb tár gyak, pél dá -
ul az egye sü let cí me re ké szül tek, va la mint a
fo nal gra fi ka gya kor lá sa so rán szebb nél szebb
al ko tá sok szü let tek. Amíg a gye re kek szor gos -
kod tak, a fel nõt tek a bog rá csok alá gyúj tot tak,
ame lyek ben idén is több fé le étel ro tyo gott. A
bát rab bak azon nal be ne vez tek a fõ zõ ver seny -
re, meg cé loz va az idei „Bog rács ki rály” cím és
az ez zel együtt já ró ser leg el nye ré sét. Volt

még egy fon tos fel ada ta a ver seny zõ csa pa -
tok nak, ba rá ti tár sa sá gok nak: fan tá ziane vet
kel lett vá lasz ta ni uk.

Öt csa pat mé ret te meg ma gát, fõzt jü ket a
hely szí nen ki vá lasz tott „szak ér tõ” zsû ri íz lel te
meg szi go rú fel té te lek mel lett. Dön té sük ér tel -
mé ben az aláb bi ered mé nyek szü let tek:
III. he lye zést ért el a „Bo tond” fan tá zia ne vû
csa pat, II. he lye zett a „Mar ha ben dõ” ne vû cso -
port lett. A 2014.évi  „Bog rács ki rály” cí met és
ez ál tal a ku pát a „Csi pet csa pat” fan tá zia ne -
vû ba rá ti tár sa ság  nyer te el. 

Gra tu lá lunk a nyer te sek nek, va la men  nyi
se gí tõ nek kö szön jük a mun ká ját, amel  lyel
élménygazdaggá tet te az egye sü let ha gyo má -
nyos ren dez vé nyét.

Kö szön jük a Lovasegyesületnek, hogy a
hely színt – mint min den év ben – rendelkezé-
sünkre bocsájtotta.

NME ve ze tõ sége

XIII. Juniális 
és „Bográcskirály” fôzôverseny

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

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
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A Já nos hal mi Kis tér sé gi Gye rek esély Bi zott ság, a
TÁMOP-5.2.3-A-11/1-2011-0004 azo no sí tó -
szá mú „In teg rált tér sé gi prog ra mok a gyer me kek
és csa lád ja ik fel zár kó zá si esé lye i nek nö ve lé sé re”
el ne ve zé sû „Együtt egy má sért” cí mû pro jekt ke -
re té ben kö te le zõ en lét re ho zott bi zott ság.

CÉL JA, FEL ADA TAI:
• a pro jekt idõ tar tam ára és az azt kö ve tõ leg -
alább öt éves idõ szak ra jött lét re. A bi zott ság
mû kö dé si fel tét ele it (szer ve zés, ad mi niszt rá -
ció, ko or di ná ció) a Kis tér sé gi Gye rek esély Iro -
da biz to sít ja.  
• a bi zott ság ülé se it ne gyed éven te tart ja, eze -
ken kí vül szük ség sze rint rend kí vü li ülé se ket
tart. Az el sõ ülés al kal má val, majd min den év
azo nos idõ sza ká ban a Bi zott ság egy év re szó ló
mun ka ter vet ké szít az el vég zen dõ fel ada ta i ról.
• a bi zott ság de le gált tag ja részt vesz a „Le -
gyen jobb a gyer me kek nek” Nem ze ti Stra té gia
(2007-2032) szem lé le té nek és alap el ve i nek
meg fe le lõ, hos  szú táv ra – minimum 10 év re –
szó ló gye rek esély stra té gia és an nak meg va ló -
su lá sát szol gá ló 3 év re szó ló cse lek vé si prog -
ram és for rás tér kép el ké szí té sé ben, majd a bi -
zott ság el fo gad ja azt.
• a Gye rek esély Bi zott ság kép vi se li a gyer me -
kek (kü lö nös te kin tet tel a sze gény, hát rá nyos
hely ze tû gye re kek) ér de ke it a kis tér sé gi tár su lás,
mint a kis tér ség dön tés ho zó szer ve és a he lyi la -
kos ság elõtt, ez ál tal hi dat ké pez ve a te rü le ti
dön tés ho zók és a pro jekt cél cso port ja kö zött.
Köz re mû kö dik a he lyi szük ség le te ken ala pu ló
tér sé gi fej lesz té sek meg ala po zá sá ban a Kis tér sé -
gi Gye rek esély Iro dá val, a kis tér sé gi tá ru lás sal, a
Já rá si Hi va tal lal és a pro jekt meg va ló sí tó i val
együtt mû köd ve, a gyer me kek, fi a ta lok és csa -
lád ja ik hely ze té nek ja ví tá sa ér de két szol gál va.

2014.06.05-én meg tar tott Bi zott sá gi ülé -
sen a bi zott ság meg je lent tag jai a „Csa lá di
nya ra lás” és az „Egész ség ügyi prog ram” prog -
ram elem kap csán az aláb bi kér dé sek ben hoz -
tak dön tést:

CSA LÁ DI NYA RA LÁS
A ki vá lasz tás meg kön  nyí té sé re a bi zott ság (a
ko ráb bi ülés al kal má val) „Csa lá di ve tél ke dõ”
prog ra mot hir det te meg, mely hez je lent ke -
zés ként egy ol da las, „A mi csa lá dunk” cí mû
be mu tat ko zót kért. A ve tél ke dõ re nem ér ke -
zett kel lõ szá mú je lent ke zõ, így a bi zott ság a
gyer mek vé de lem ben dol go zó szak em be rek
se gít sé gét, aján lá sát kér te.

Je len ülés al kal má val a szak em be rek ál tal
ja va solt csa lá dok kö zül ke rül tek ki vá lasz tá sá ra
azok a csa lá dok, akik részt ve het nek a nya ra -
lá son, az aláb bi szem pont rend szer alap ján:
• nem volt(ak) még nya ral ni a gye rek(ek) a
csa lád ban

• hát rá nyos vagy hal mo zot tan hát rá nyos hely -
ze tû gyer mek(ek)
• egy fõ re esõ jö ve de lem (rang so ro lás mód szer)
• Gye rek esély Prog ram (GYEP) va la mely
prog ram ján részt vesz(nek)

A bi zott ság egy han gú dön té se alap ján a vég -
le ges lét szám a kis tér ség te le pü lé se it te kint ve:
Já nos hal ma 10 csa lád • Mély kút • 6 csa lád •
Borota 6 csa lád • Kéleshalom 2 csa lád.

EGÉSZ SÉG ÜGYI PROG RAM
A te vé keny sé get a TÁMOP-5.2.3-A-11/1-
2011-0004 pro jekt ke re té ben biz to sí tott
egész ség ügyi szû ré sek és gyógy ásza ti se géd -
esz kö zök Irány elv és Pro to koll sza bá lyoz za.

Az egész ség ügyi szû rés a prog ram idõ tar ta -
ma alatt a sze mé sze ti, fül-orr-gé gé sze ti és or -
to pé di ai szak te rü le te ket érin tõ szû rõ vizs gá la-
t ok ra 3-3 al ka lom mal, ös  sze sen 12 al ka lom -
mal ke rül sor a kis tér ség te le pü lé se in (Já nos -
hal ma, Mély kút, Borota, Kéleshalom), az aláb -
bi kor cso por tos bon tás sze rint:
Sze mé sze ti szû rés: 5-13 éves ko rú gyer me kek 
Or to pé di ai szû rés: éves, 7 éves és 13 éves ko -
rú gyer me kek
Fül-orr-gé gé sze ti szû rés: 3 éves, 5 éves és 10
éves ko rú gyer me kek

A szû rõ vizs gá la to kat a Já nos hal mi Kis tér sé gi
Egész ség ügyi Köz pont Non-pro fit Köz hasz nú
Kft., mint a kis tér ség já ró be teg-szak el lá tó in téz -
mé nye ál tal biz to sí tott szak em be rek vég zik.

A pro to koll gyógy ásza ti se géd esz köz tá mo -
ga tás ról szó ló ré szét tel jes egé szé ben köz-
zétesszük, az át lát ha tó ság és az eset le ges visz -
 sza élé sek meg elõ zé se ér de ké ben.
A gyógy ásza ti se géd esz köz tá mo ga tás 
Fo ga lom de fi ni á lás: A cél cso port leg hát rá nyo -
sabb ré te ge i nek az egye di mél tá nyos ság esz -
köz rend sze ré re épít ve a pro jekt költ ség ve té se
tá mo ga tást nyújt:
• szak or vo si szû rõ vizs gá lat el vég zé sé re épü lõ,
érin tett cél cso port tag jai ré szé re a szük sé ges
gyógy ásza ti se géd esz kö zök árá hoz
• a ko ráb bi ak ban be szer zett, de ja ví tás ra
és/vagy cse ré re szo ru ló se géd esz kö zök be ke -
rü lé si költ sé gé hez
• egye di mé ret vé tel alap ján gyár tott gyógy á-
sza ti se géd esz köz al kat rész ének cse ré jé hez,
amen  nyi ben a cse rét a be teg tes ti ál la po tá ban
be kö vet ke zett vál to zás in do kol ja
Gya ko ri ság: A pro jekt idõ tar ta ma alatt a sze -
mé sze ti, fül-orr-gé gé sze ti és or to pé di ai szak te -
rü le te ket érin tõ, szak or vo si vé le mény alap ján
se géd esz köz re szo ru ló sze mé lyek ré szé re, a
be nyúj tás ra ke rü lõ tá mo ga tás igény lõk bí rá la -
tá ra ne gyed éven te ke rül sor. A bi zott ság dön -
té se alap ján tá mo ga tás ban ré sze sü lõ sze mé -
lyek éven te, szak te rü le ten ként egy al ka lom -
mal ré sze sül het nek tá mo ga tás ban.

Érin tett cél cso port: A 3 éves, 5 éves, 7 éves,
10 éves és 13 éves ko rú gyer me kek, va la mint
ezen kor osz tály ok ba nem so rolt azon gyer me -
kek, akik re a te rü le ti leg il le té kes vé dõ nõk ja -
vas la tot tesz nek.
Tá mo ga tás ról dön tést ho zó szer ve zet
A szak or vo si vé le mény alap ján se géd esz köz re
szo ru ló sze mé lyek tá mo ga tás igény lé sét a
Gyer mek esély Iro da gyûj ti ös  sze és ér té ke li az
elõ ze tes mi nõ sí té si alap el vek alap ján, majd
elõ ter jesz ti a Kis tér sé gi Gye rek esély Bi zott ság
elé dön tés ho za tal ra.
A gyógy ásza ti se géd esz köz tá mo ga tás meg íté -
lé sé nek mû kö dé si fo lya ma ta
• 1, Azon szü lõ/gyám, aki a csa lád anya gi kö rül -
mé nyei okán a vo nat ko zó szak te rü le tek szak or -
vo sai ál tal ren del ke zés re bo csá tott gyógy ásza ti
se géd esz köz be szer zé si do ku men tu mok alap -
ján az esz köz be szer zé sé re nem ké pes, a pro -
jekt ál tal rend sze re sí tett Tá mo ga tás Igény lõ do -
ku men tum ki töl té sé vel ké rel met jo go sult be -
nyúj ta ni a Gye rek esély Prog ram Iro dá hoz 
• 2, A Gye rek esély Prog ram Iro da se gí ti az
érin tett szü lõt/gyá mot a do ku men tu mok ki töl -
té sé ben, il let ve be fo gad ja és ös  sze gyûj ti a Tá -
mo ga tás Igény lõ do ku men tu mo kat
• 3, A Gye rek esély Prog ram Iro da a Tá mo ga -
tás Igény lõ do ku men tu mo kat a je len do ku -
men tum mel lék le tét ké pe zõ mi nõ sí té si pont -
szám ok alap ján elõ ze tes ér té ke lés fo lya ma tá ba
il lesz ti, s az ered mé nye ket ne gyed éven te, il let -
ve szük ség ese tén rend kí vü li ülés ke re té ben a
Kis tér sé gi Gye rek esély Bi zott ság elé ter jesz ti.
• 4, A Kis tér sé gi Gye rek esély Bi zott ság dönt az
elõ ter jesz té sek rõl, s tá mo ga tás ra jó vá ha gyott
ese tek ben a Gye rek esély Prog ram Iro da ér te sí -
ti a tá mo ga tot tat a tá mo ga tás el nye ré sé rõl.
• 5, A tá mo ga tás ki fi ze té sé re a be szer zett
gyógy ásza ti se géd esz közt bi zo nyí tó szám la
alap ján utó la go san, egy sze ri ma xi mum
15.000 Ft-os tá mo ga tá si ös  szeg fo lyó sí tá sá ra
ke rül sor gyer me ken ként.
Az ér té ke lés rész le tes pon to zá si táb lá za ta:
Vé dõ nõi ja vas lat meg lé te: 5 pont • Gyer mek -
jó lé ti Szol gá lat ja vas la tá nak meg lé te: 5 pont •
Rend sze res gyer mek vé del mi ked vez mény ha -
tá ro zat meg lé te 2 pont • In dok lás ban le ír va: 
nagy csa lá dos 2 pont • In dok lás ban le ír -
va:rossz anya gi hely zet, évek óta nem tud ják
a gyógy ásza ti se géd esz közt meg ven ni 1 pont
Ös  sze sen: 15 pont

A Gye rek esély Bi zott sá gi ülé sen tör tént
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Csorba-házi esték 204 • képekben

Bejárat

A Madarasi Harmonikások Alapítvány ZenekaraA Szent András Evangelizációs Iskola Misszós Csapata Az óbecsei Fokos Zeneka

A Csorba-házi esték közönsége

MÉLYKÚT JÁNOSHALMA

Gimnázium

Pénzügyi termékértékesítő

Pénzügyi-számviteli ügyintéző

Eladó

Kisgyermekgondozó, nevelő

Szociális gondozó, ápoló

Szociális gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző

KÉPZÉS MÉLYKÚTON ÉS JÁNOSHALMÁN
a 2014/2015 tanévben

A képzések a Szegedi Felnőttoktatási Gimnázium  
és Szakképző Iskola szervezésében indulhatnak.

KAPCSOLAT:

A fenti képzések indításával kapcsolatban a változás lehetőségét fenntartjuk!
Szegedi helyszínnel más képzéseink is indulnak,  

további információért kérjük, keresse fel weboldalunkat!

 Würtz Attila 
kirendeltség vezető, Mélykút 
+36 30 228 1829 • melykut@szefi.hu

 Rittgasszer János 
kirendeltség vezető, Jánoshalma 
+36 30 694 9496 • janoshalma@szefi.hu

 Esti tagozat

 Részletfizetési lehetőség

 Diákigazolvány

   Az első szakképesítés megszerzése 
esetén INGYENES!

 Vizsgagarancia

FACEBOOK: www.facebook.com/szegedifelnottoktatas

HONLAP: www.kepzes.szefi.hu • www.szefi.hu

Tisz telt Szü lõk! Az ün ne pé lyes tan év nyi tó is ko lánk ban 2014.
szep tem ber 1-jén 8 óra kor lesz. Ek kor tör té nik a tan köny vek ki -
osz tá sa is. Kér jük, hogy a tan könyv el lá tás hoz szük sé ges iga zo lá -
so kat au gusz tus 21-31-ig ad ják le az is ko la tit kár sá gán:
➟ Fi ze tõ sök ese té ben: a tan köny vek árá nak be fi ze té sé rõl szó -
ló csekk iga zo ló szel vé nyé nek fény má so la ta.
➟ In gye ne sek ese té ben: akik nek a nyá ron meg újí tot ták a rend -
sze res gyer mek vé del mi tá mo ga tás ról szó ló ha tá ro za tát, an nak
fény má so la ta. (Aki ér vé nyes ha tá ro zat tal ren del ke zik, an nak
nincs te en dõ je.)

Is ko la ve ze tés
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Mélykúti napok 2014.
Szeretettel várjuk Önt, kedves családját és az
Ön által képviselt szervezet tagjait a Mélykúti
Napok 2014. augusztus 16–24. rendezvény-
sorozat programjaira

Kovács Tamáspolgármester

2014. AUGUSZTUS 16.

➟ 13.00-24.00
II.Bácskai Kulturális Fesztivál. Helyszín: Köz-
ponti park
➟ 13.00-13.30 
Térzene – Mélykúti Fúvószenekar – vezényel:
Beregi Vendel
➟ 13.30-13.40
Ünnepélyes megnyitó – Kovács Tamás pol-
gármester
➟ 13.40-18.00
II. Bácskai Kulturális Fesztivál: Ady Endre Ma-
gyar Mûvelôdési Központ Vegyeskara – Bács-
kossuthfalva • Vecsera Sándor Magyar Mûvelô-
dési Egyesület Vegyeskara – Bácskapalánka •
Szederinda Népdalkör – Magyar Kultúr Egyesü-
let Palics • Petôfi Sándor Mûvelôdési Ház és
Könyvtár Ásotthalmi Népdalköre • Danubia
Citerazenekar és Népdalkör – Tataháza • A
Mezôtúri Szivárvány Népzenei Egyesület:
Cimbora Citerazenekar, Tücsök Citerazenekar,
Iringó Citerazenekar, Szivárvány Citerazenekar
• Kisszállási Asszonykórus • Hagyományôrzô
Mélykúti Asszonykórus • Szederinda Citera-
zenekar – Mélykút • Pöndölösök Citerazenekar
– Jánoshalma • Vadvirág Tánccsoport – Mélykút
• MME Anna Tánccsoport – Mélykút •
Kunbajai Nyugdíjasok Egészségmegôrzô Egye-
sületének népdalköre • Jánoshalmi Mezei
Csokor Együttes • Melykutake Terne Serhaja –
Mélykút • SZÍN-Kópé Színitanoda – Mélykút

➟ 18.00-19.00
Szentmise – Szent Joachim-templom
➟ 19.30
Mélykúti fúvósok – Mazsorett csoport
➟ 20.00
Hegedûs Együttes (Kecskemét) koncertje
➟ 21.00-23.00
Hegedûs Együttes – Táncház
EGÉSZ DÉLUTÁN: Civil sziget • Népi játszótér
• Borudvar – Csorba-ház udvara • „Szomj-
oltóság” Mélykút – Központi Park
KIÁLLÍTÁSOK (megtekinthetôk a Mélykúti
Napok rendezvénysorozat napjain):
Csorba Ház: Szöllôsi Gábor grafikai kiállítása
Mûvelôdési Ház: Helyi amatôr alkotók és
kézmûvesek kiállítása • Rockenbauer Pál Ter-
mészetjáró Egyesület fotókiállítása • Élet-
képek fotókiállítás Fenyô Miksa Könyvtár:
„Aztékok kincse” olvasó-kézmûves tábor
fotókiállítása • Játék a (V)fonalakkal –
Börcsökné Kiss Erzsébet fonalgrafikai kiállítás
• Maczkó János festômûvész állandó kiállítása
• Vörös László Emlékszoba Szvetnik Joachim
Általános Iskola: Kiskunsági Nemzeti Park
vándorkiállítása Természeti értékeink címmel
Sarki üzlet: (Tópart u. 55.) „Tûzrôl pattant
gondolatok” Lipka Mariann ötvös tûzzománc
kiállítása. Megtekinthetô aug. 15. 10 órától

EGÉSZ NAP: Mélykúti búcsú – Mûvelôdési
Ház és környéke
➟ 7.00 
Szentmise – Szent Joachim-templom
➟ 9.00  
Búcsúi Szentmise – Szent Joachim-templom
Központi park:
➟ 15.30 
Dínom-dánom Slágermix 3+1 program
➟ 17.00 
Lúdas Matyi – SZÍN-Kópé Színitanoda elôadása
➟ 18.00 
László Zsófia fittnes bemutatója, Boogie Night
csoport fellépése
➟ 19.00 
Motoros Street-fighter bemutató

➟ 20.30 
Utcabál – BEAT zenekar
➟ 21.00
Hastánc bemutató
➟ 21.30 
Irigy Hónaljmirigy elôadása
➟ 23.00 
Tûzijáték

EGÉSZ DÉLUTÁN: Ugrálóvár – Egészség Köz-
pont és Vállalkozás Fejlesztési Alapítvány •
Egészségsátor – Biztos Kezdet Gyerekház •
Borudvar – Csorba-ház udvara

2014. AUGUSZTUS 20.

➟ 9.00 
Szentmise kenyérszentelés – Szent Joachim-
templom
➟ 10.00  
Városi ünnepség – központi park. Ünnepi
köszöntôt mond Kovács Tamás polgármester

2014. AUGUSZTUS 17.


