
Kedves Mély kú ti ak!
Mi kor ra e so ro kat ol vas sák, el kez dõ dött az

óvo da, az is ko la, meg in dult egy újabb tan év.
Re mé lem, ren ge teg él mén  nyel és ta pasz ta lat -
tal gaz da god tak a gyer me kek a nyár fo lya -
mán, és min den fel nõtt nek ju tott egy kis idõ
fel töl tõ dés re ki kap cso ló dás ra. 

Las san le jár pol gár mes te ri meg bí zá som, me -
lyet az Önök dön té se nyo mán vé gez het tem
2010-2014 kö zött. Kö szö nöm a bi zal mat. Nem
aka rom rész le tez ni az ered mé nye ket, is mer tet -
ni a ter ve ket, ar ra meg lesz nek a kam pányki ad -
vány ok. Egy-két gon do lat ban so rol nám fel csak
a té nye ket, a tel jes ség igé nye nél kül.
• Az ön kor mány zat pénz ügyi hely ze te sta bil. 
• Az el múlt 4 év ben 4 mil li árd fo rint nál több
pá lyá za ti for rást nyer tünk, meg. Töb bet mint a
rend szer vál tás óta ed dig ös  sze sen.
• Meg tar tot tuk az or vo si ügye le tet, meg te -
rem tet tük a vér vé tel le he tõ sé gét Mély kú ton
• Meg kezd tük a szenny víz csa tor na rend szer
épí té sét.
• Tel je sen új víz tisz tí tó rend sze rünk lesz az el -
avult he lyett. Fú ra tunk egy új ivó vi zes ku tat
Mély kú ton és egyet Öreg ma jor ban
• Költ ség csök ken tõ be ru há zá so kat haj tot tunk
vég re. Bio mas  sza ka zán be épí té se 3 he lyen,
nap elem rend szer te le pí té se az is ko lán, a
naperõmû épí té se a kül te rü le ten el kez dõ dött.
• A Start mun ka ke re te in be lül több mint 200
em bert fog lal koz ta tunk

• Fel újí tot tuk a könyv tár te tõ szer ke zet ét és le -
szi ge tel tük az épü le tet.
• 14 tér fi gye lõ ka me ra se gí ti a rend õr ség
mun ká ját
• És a leg fon to sabb: Mun ka hely te rem tõ be ru -
há zá so kat ké szí tet tünk elõ a me gyei fej lesz té -
si terv ben mély kút ra vo nat koz tat va a mély kú -
ti vál lal ko zók kal és a BKKM-i Ön kor mány zat
Te rü let fej lesz té si Iro dá já val kö zö sen

Kö szö nöm a kép vi se lõ tes tü let mun ká ját,
kö szö nöm, hogy tá mo gat ták a fej lesz té se ket,
se gí tet ték mun ká mat.

Kö szö nöm a Pol gár mes te ri Hi va tal dol go zó i -
nak fe gyel me zett, ko moly mun ká ját, mely nél -
kül le he tet len len ne ek ko ra fej lesz té si pén ze ket
fe le lõs ség tel je sen ke zel ni, le hív ni, el szá mol ni. 

Kö szö nöm az in téz mé nyek ve ze tõ i nek és
dol go zó i nak szak sze rû, kö rül te kin tõ fel adat -
vég zé sét, helyt ál lá su kat. 

Kö szö nöm csa lá dom nak, ba rá ta im nak, hogy
biz to sí tot ták a hát te ret fel ada ta im tel je sí té sé hez. 

Kö szö nöm a sok se gít sé get, amit vá ro sunk
vál lal ko zó i tól, ci vil szer ve ze te i tõl és ma gán -
em be rek tõl kap tam.

Kö szö nöm a Mély kú ti pol gá rok tá mo ga tá sát.
Nem tit kolt szán dé kom, hogy sze ret ném a

pol gár mes te ri fel ada to kat a kö vet ke zõ cik lus -
ban is el lát ni, a meg kez dett fel ada to kat be fe -
jez ni, a rö vid és kö zép tá vú mély kút ra vo nat -
ko zó fej lesz té si ter ve i met meg va ló sí ta ni.

Ko vács Ta más pol gár mes ter

Au gusz tus 20-i
ün ne pi be széd

El hang zott au gusz tus 20-án a köz pon ti parkban
El mond ta: Ko vács Ta más pol gár mes ter

Ked ves Mély kú ti ak, ked ves Ün nep lõk!
Az ün ne pek min dig ar ról szól nak, hogy va la -
mi re em lé ke zünk, ami ré sze a tör té nel münk -
nek, a múl tunk nak, egyé ni és kö zös sor sunk -
nak. Jó al kal mak ezek a pil la na tok ar ra, hogy
test ben és lé lek ben egy aránt me gáll junk egy
ki csit, és el gon dol koz zunk a múlt egy sze le tén.
Hi szen on nan jön min den, ami ma va gyunk,
amit ma élünk. Ez a múlt sok szor ne héz, fáj -
dal mas, sö tét. Más kor vi szont fel eme lõ, utat
mu ta tó, bol dog. Egy kö zös van eb ben a két fé -
le ség ben: mind ket tõ a mi énk. Ré szei va gyunk.
Ahogy egy fa ágai sem mond hat ják azt, hogy
sem mi kö zünk a törzs höz, a gyö kér hez, úgy
egyet len em ber sem je lent he ti ki õszin tén:
ma gam mö gött hagy tam a múl tat. Hi szen on -
nan jö vök, ab ból táp lál ko zom, an nak ta ní tá sai,
ta pasz ta la tai, ne héz sé gei és örö mei ál tal ha tá -
ro zom meg ma ga mat és a vi lá got. 

Di va tos ma azt mon da ni: „én a je len ben
élek”. De még gyak rab ban hall juk a fel szó lí tást:
„Élj a má nak! Ne tö rõdj sem mi vel!” Pe dig ha
job ban be le gon do lunk, ez le he tet len. Egyé ni
sor sunk ban nincs sem mi, ami meg ha tá ro zóbb
len ne an nál, amit ed dig át él tünk, meg ta pasz -
tal tunk, kap tunk. Nem zet ként, ma gyar nem -
zet ként pe dig mind ez fo ko zot tan igaz ránk. 

Szent Ist ván ki rály ezer éve kü lön le ges ér -
té ket ho zott lét re: meg ala pí tot ta egy nép ál la -
mát, ott ho nát. Szi lárd er kölc  csel és hit tel te li
föld be ül te tett egy fát. És ez a fa a leg na gyobb
vi ha rok, föld ren gé sek, tá ma dá sok kö ze pet te
is nö ve ke dett, erõ sö dött, te re bé lye se dett. 

Egy fá nak min dig két fon tos tu laj don ság gal
kell ren del kez nie: hogy a gyö ke ré vel szi lár dan
ka pasz kod jon a föld be, és hogy a tör zse elég
ru gal mas le gyen ah hoz, hogy az ál lan dó an vál -
to zó kö rül mé nyek hez al kal maz kod ni tud jon,
hogy ne tör je de rék ba a vi har. Mi, ma gya rok,
bár szám ta lan szor pró bál tak min ket de rék ba
tör ni, a gyö ke re ink kel erõ sen ka pasz kod tunk.
Ezért van ma je le nünk. A múl tunk meg gyö tört
és meg erõ sí tett min ket. Ezért le het jö võnk.

Folytatás a 3. oldalon
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A pa na szo sok ha tá ro zott idõ re szó ló elõ fi -
ze tõi szer zõ dést kö töt tek, te le fon-, internet-,
vagy te le ví ziószol gál ta tás igény be vé te lé re.
Vál lal ták, hogy a szol gál ta tás ra meg ha tá ro zott
ide ig elõ fi zet nek, cse ré be a szol gál ta tók kü lön -
fé le ked vez mé nye ket nyúj ta nak ré szük re. A
fo gyasz tók szá má ra ked ve zõ hely zet áll elõ, hi -
szen pél dá ul in gye ne sen kap hat nak ké szü lé -
ket, ak ci ós perc dí ja kon be szél het nek, gyor -
sabb internetkapcsolattal ren del kez het nek,
vagy ép pen olyan csa tor ná kon néz he tik ked -
venc film je i ket, ame lyek ko ráb ban nem sze re -
pel tek az ál ta luk vá lasz tott cso mag ban. A fo -
gyasz tók te hát új elõ fi ze tõi szer zõ dé sük kel a
zse bük ben elé ge det ten tá voz tak a szol gál ta tó

ügy fél szol gá la tá ról. Prob lé má juk adó dott
azon ban ak kor, ami kor va la mi lyen ok nál fog va
– pél dá ul köl tö zés, más szol gál ta tó ked ve zõbb
aján la ta, vagy a szol gál ta tó egy ol da lú szer zõ -
dés mó do sí tá sa mi att – fel sze ret ték vol na mon -
da ni elõ fi ze tõi szer zõ dé sü ket. Ek kor szem be -
sül tek az zal, hogy a hû ség szer zõ dés meg szün -
te té se akár sú lyos ös  sze gek be is ke rül het…

A vo nat ko zó jog sza bály ér tel mé ben ha tá ro -
zott idõ tar ta mú elõ fi ze tõi szer zõ dés leg fel jebb
24 hó nap ra köt he tõ meg az zal, hogy a szol gál -
ta tó kö te les fel aján la ni a ha tá ro zat lan, va la mint
a 12 hó na pig tar tó elõ fi ze tõi szer zõ dés meg kö -
té sé nek a le he tõ sé gét. Ez azt je len ti, hogy az
elõ fi ze tõ leg fel jebb 2 év re kö te les vál lal ni azt,

hogy a szer zõ dést ren des fel mon dás sal nem
szün te ti meg. A hû ség idõ leg fon to sabb is mér ve
te hát az, hogy az elõ fi ze tés meg szün te tés re el -
té rõ sza bá lyok vo nat koz nak, mint egy ha tá ro -
zat lan idõ re szó ló szer zõ dés ese té ben.

Amen  nyi ben az elõ fi ze tõ a ha tá ro zott idõ -
tar tam le jár ta elõtt fel mond ja a szer zõ dést, a
szol gál ta tó - ál ta lá ban köt bér for má já ban - kö -
ve tel he ti az igény be vett azon ked vez mé nye -
ket, ame lye ket a hû ség idõ re te kin tet tel nyúj -
tott az elõ fi ze tõ szá má ra. A szer zõ dés fel mon -
dá si ide je leg fel jebb 8 nap le het, a szol gál ta tó
az igény be vett ked vez mé nye ket a fel mon dá -
si idõ le jár tá ig jo go sult fel szá mí ta ni. Fõ sza bály -
ként te hát el mond ha tó, hogy a hû ség szer zõ -
dés csak „szank ci ó san” szün tet he tõ meg.

MIN DENT A HÛ SÉG IDÕ RÕL!
TUD NI VA LÓK A HA TÁ RO ZOTT IDE JÛ ELÕ FI ZE TÕI SZER ZÕ DÉ SEK RÕL

Az elekt ro ni kus hír köz lé si szol gál ta tá sok te rü le tén szin te min den ki ta lál ko zott már a hû ség -
idõ fo gal má val. A szol gál ta tók er re te kin tet tel ala kít ják ki a ter mé ke ik re vo nat ko zó ak ci ó i -
kat, az igény be ve he tõ ár en ged mé nye ket, a plusz szol gál ta tá sok kö rét. A vál lal ko zá sok te -
hát „dí jaz zák” azt, hogy egy fo gyasz tó egy vagy két évig az elõ fi ze tõ jük ma rad. A hû ség szer -
zõ dés bõl azon ban nem csu pán elõ nyök szár maz nak: a ha tá ro zott idõ tar ta mú szer zõ dé sek -
re vo nat ko zó kü lön le ges sza bá lyok mi att az elõ fi ze tés meg szün te té se so rán a fo gyasz tók
nem várt ne héz sé gek be üt köz het nek. A hû ség szer zõ dé sek kel, kü lö nös te kin tet tel azok fel -
mon dá sá val kap cso lat ban több pa nasz ér ke zett a Bács-Kis kun Me gyei Kor mány hi va tal Fo -
gyasz tó vé del mi Fel ügye lõ sé gé hez. Er re te kin tet tel az aláb bi ak ra hív juk fel a fi gyel met.

A köz szol gá la ti tiszt vi se lõk nap ja al kal -
má ból – a Bács-Kis kun Me gyei Kor mány hi -
va tal ve ze tõ jé nek Köz szol gá la ti Sza bály zat -
ról szó ló 8/2014.(IV.25.) szá mú uta sí tá sa
alap ján – a 2014-es év ben is sor ke rült kor-
mánymegbízotti el is me ré sek ado má nyo zá -
sá ra azon mun ka tár sak ré szé re, akik fo lya -
ma to san ki emel ke dõ és tar tó san ma gas
szín vo na lú mun kát vé gez tek.

Az el is me rõ ok le ve lek és aján dék tár gyak
át adá sá ra a 2014. jú ni us 30-án meg tar tott ün -
nep ség ke re té ben ke rült sor, ahol az el múlt
fél év leg fon to sabb ese mé nye it ös  sze fog la ló vi -
deó-ös  sze ál lí tás, va la mint dr. Zombor At ti la
fõ igaz ga tó úr kö szön tõ jét kö ve tõ en a Bács-
Kis kun Me gyei Kor mány hi va tal ve ze tõ sé ge ál -
ló fo ga dás ke re té ben lát ta ven dé gül az ün ne -
pel te ket és a meg hí vot ta kat.

Az idei év ben a Kor mány hi va tal el is me rés ben
ré sze sült mun ka tár sai: 
Tóth Andrásné (BKMKH Pénz ügyi Fõ osz tá -
lya), Szommer Ani ta (BKMKH Szo ci á lis és
Gyám hi va ta la), Po lyák Zol tán (BKMKH Épí -
tés ügyi és Örök ség vé del mi Hi va ta la), Tandari
Ist ván (BKMKH Igaz ság ügyi Szol gá la ta), Ilyés
Balázsné (BKMKH Egész ség biz to sí tá si Pénz tá -
ri Szak igaz ga tá si Szer ve), Bán Lász ló (BKMKH
Nyug díj biz to sí tá si Igaz ga tó sá ga), Pócsiné Ka -
rá cso nyi And rea (BKMKH Mun ka vé del mi és
Mun ka ügyi Szak igaz ga tá si Szer ve), Krekács
Gab ri el la (BKMKH Köz le ke dé si Fel ügye lõ sé -
ge), Rehóné Po lyák And rea Il di kó (BKMKH
Re ha bi li tá ci ós Szak igaz ga tá si Szer ve), Mé szá -
ros An na (BKMKH Bács al má si Já rá si Hi va ta -
la), Far kas Mar git (Bács-Kis kun Me gyei Kor -
mány hi va tal Já nos hal mi Já rá si Hi va ta la), dr.
Vá ro si Zsu zsan na (BKMKH Ka lo csai Já rá si Hi -
va ta la), Po lyák Zsu zsan na (BKMKH Kecs ke -
mé ti Já rá si Hi va ta la), Reg õs Gyu la (BKMKH
Kis kun ha la si Já rá si Hi va ta la), Sza bó Péterné
(BKMKH Kis kõ rö si Já rá si Hi va ta la).

Gra tu lá lunk és to váb bi sok si kert kí vá nunk!

Bács-Kis kun Me gyei Kor mány hi va tal

Já nos hal mi Já rá si Hi va ta la

Kormánymegbízotti el is me rést ka pott a Gyám hi va tal ve ze tõ je
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A hû ség szer zõ dés fel mon dá sá nak má sik
ese té ben az elõ fi ze tés fel mon dá sát a szol gál -
ta tó egy ol da lú mó do sí tá sa in do kol hat ja.
Amen  nyi ben pél dá ul az elõ fi ze tõ ál tal ked -
velt csa tor na ki ke rül a cso mag ból, az elõ fi ze -
tõ a mó do sí tás ról szó ló ér te sí tés tõl szá mí tott
15 na pon be lül köt bér fi ze té si kö te le zett ség
nél kül fel mond hat ja a hû ség szer zõ dést, hi -
szen a szol gál ta tó el já rá sa hát rá nyo san érin ti
õt. Nem mond hat ja fel azon ban a szer zõ dést
ak kor, ha a mó do sí tás a hû ség idõ re te kin tet -
tel já ró ked vez mé nye ket nem érin ti. Amen -
 nyi ben a mó do sí tás a ked vez mé nye ket érin -
ti – pél dá ul a szol gál ta tó ár eme lést hajt vég -
re a perc dí jak vagy a cso ma gok te kin te té ben
–, az elõ fi ze tõ fel mon dá sa mi att a szol gál ta tó
nem kö ve tel he ti a szer zõ dés fel mon dá sát
kö ve tõ idõ szak ra esõ ked vez mény ös  sze gét.
Eb ben az eset ben a szer zõ dés fel mon dá si
ide je leg fel jebb 8 nap le het, a szol gál ta tó az
igény be vett ked vez mé nye ket a fel mon dá si
idõ le jár tá ig jo go sult fel szá mí ta ni.

Ál ma ink te le fon já nak meg vé te le, vagy
egy igen ked ve zõ nek tû nõ cso mag aján lat
ki vá lasz tá sa elõtt min den eset ben cél sze rû
tá jé ko zód ni az elõ fi ze tõi szer zõ dés rész le -
te i rõl. Ér de mes ta nul má nyoz ni a szol gál ta -
tók tá jé koz ta tó it, va la mint az ál ta lá nos szer -
zõ dé si fel té te le ket an nak ér de ké ben, hogy
a le he tõ leg több in for má ci ó val ren del kez -
zünk az ál ta lunk ki vá lasz tott ké szü lék kel, il -
let ve szol gál ta tás sal kap cso lat ban. A meg fe -
le lõ in for má ci ók bir to ká ban ugyan is el tud -
juk dön te ni, hogy az adott szol gál ta tást a rá
vo nat ko zó fel té te lek kel igény be kí ván juk-e
ven ni vagy sem.

Az elõ fi ze tõi szer zõ dés meg szû né sé vel
kap cso la tos vi tás kér dé sek ren de zé se min -
den eset ben bí ró sá gi út ra tar to zik. Ameny -
 nyi ben te hát az elõ fi ze tõ és a szol gál ta tó
kö zött prob lé ma me rül fel a fel mon dás sal,
va la mint az eset le ges köt bér fi ze té si kö te le -
zett ség gel ös  sze füg gés ben, az elõ fi ze tõ igé -
nye ér vé nye sí té sé re a vál lal ko zás szék he lye
sze rint il le té kes bí ró sá gon kez de mé nyez het
pe res el já rást. Ezen felül pe dig a la kó he lye
sze rint il le té kes Bé kél te tõ Tes tü let el já rá sát
kez de mé nyez he ti, mely nek ke re té ben az
ügy bí ró sá gon kí vü li, in gye nes és gyors
meg ol dá sát esz kö zöl he ti.

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

Fogyasztóvédelmi Felügyelôsége

MEG HÍ VÓ!
Sze re tet tel meg hí vunk min den kit a szep tem -
ber 20-án tar tan dó SZÜ RE TI FEL VO NU LÁS RA
és az azt kö ve tõ SZÜ RE TI BÁL RA (élõ ze ne).
In du lás: 14 óra kor a Mû ve lõ dé si Ház tól
Ál lo má sok:
• Szé che nyi ut ca (Temp lom)
• Új ut ca Ár pád sa rok (Sá ri Bé la)
• Pol gár mes te ri hi va tal
• Gon do zá si köz pont  (Ber csé nyi ut ca)

Rossz idõ ese tén csak a Szü re ti bál ke rül
meg ren de zés re.

Be lé pés díj ta lan, a bál ba tyus jel le gû. 
A Szü re ti fel vo nu lás a Nagy csa lá dos ok szer -

ve zé sé vel tör té nik. Sze ret nénk, ha rész vét ele ik -
kel tá mo gat nák ezt a szép ha gyo mányt. A Nagy -
csa lá dos ok ra fel tét len szá mí tunk. 

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

Au gusz tus 20-i ün ne pi be széd
Folytatás a címoldalról
Az ün nep azt je len ti, ki nyit juk a szí vün ket, és

em lé kez tet jük ma gun kat mind ar ra, ami ér té ket,
jót, fon to sat ad. Saj nos az ün ne pek kö ré gyak ran
mél tat lan kö rí tés kap cso ló dik, ami épp a lé nyeg -
rõl te re li el a fi gyel met. Vé gig kell gon dol nunk,
hogy a ri csaj, a sal lang, a fel szí nes ség el le né re
ké pe sek va gyunk-e meg õriz ni a múlt ból azt,
ami tõl lé tez ni tu dunk a je len ben, és ami tõl
erõnk lesz to vább men ni a jö võ fe lé. 

Ked ves Mély kú ti ak, 
ked ves Ün nep lõ kö zös ség!
Szent Ist ván pél da ként áll jon elõt tünk. Sok szor
lá za do zunk, mu to ga tunk éle tünk ben szû kebb
és tá gabb kör nye ze tünk ben, s ál lít juk be ma -
gun kat te he tet len, ki szol gál ta tott bá bok nak,
aki ket a sors ké nye-ked ve sze rint do bál ide-
oda. Áll junk meg. Az ün ne pek ép pen er re jók:
meg áll ni egy pil la nat ra és szá mot vet ni. És jó
em lé kez ni is ar ra a szán dék ra, amit Szent Ist -
ván ban élt, ami kor meg ala pí tot ta ha zán kat. 

Kiszely Ist ván azt mond ja: „A vi lág tör té ne -
lem ben pá rat lan eset, hogy egy nép – a fér fi ak
és a nõk ló há ton, az ag gok és gyer me kek sze -
ké ren – mes  sze Ázsia fe lõl Eu ró pa fe lé fel ke re -
ked je nek, és az itt meg te le pe dett nem ze tek
kö zött nem csak új ha zát sze rez ze nek, ha nem
azt min den tá ma dás sal szem ben, im már ezer -
egy száz esz ten dõn át meg is tart sák."

Mi, ma gya rok, sze re tünk pa nasz kod ni. So -
kan azt mond ják, ön szen ved te tõ nép va -
gyunk. Tény, hogy tör té nel münk so rán szám ta -
lan szor ke rül tünk mél tat lan, meg alá zó hely zet -
be, s ezek a sé rü lé sek rá nyom ták bé lye gü ket
vi lág lá tá sunk ra. De au gusz tus 20-án kü lö nö sen
fon tos eszünk be idéz nünk: minden nek EL LE -

NÉ RE itt va gyunk, eb ben a ki csi or szág ban, és
sok-sok ha tá ron tú li or szág ban is. Szét szó ród -
va, de ma gyar ként

Gon dol juk csak vé gig, mik tûn tek el a föld
szí né rõl ezer év alatt? Ná lunk sok kal ha tal ma -
sabb, vég te len bi ro dal mak: Ró ma, Bi zánc, az
osz má nok... de mi itt va gyunk. És ez azt je len -
ti, hogy bár mi is tör tént ve lünk a múlt ban, az
meg erõ sí tett ben nün ket. Gyö ke re ink mé lyebb -
re fúr ták ma gu kat a föld ben, tör zsünk vas ta -
gab bá, ke mé nyeb bé vált, lomb ko ro nánk ban
az ágak még töb ben let tek.  

Szent Ist ván üze ne te má ig ha tó, ér vé nyes
üze net. Ez pe dig an nak a bi zo nyí té ka, hogy a
múl tunk ér té kes, még ha sú lyos ál do za tok kal te li
is. Hogy ahon nan jö vünk, an nak van alap ja, föld -
je, mi nõ sé ge és ér té ke. Ist ván ki rá lyunk In tel me -
i ben ar ra buz dít ja fi át, Im re her ce get, hogy le -
gyen erõs. Ez a ké rés, így, ezer év táv la tá ból ta lán
mind annyi unk hoz is szól hat. Nem tud tunk min -
dig erõ sek len ni - fi zi ka i lag nem. Sok szor vol tunk
gyen gék, el eset tek, ki szol gál ta tot tak. De az, hogy
még most is itt va gyunk, azt bi zo nyít ja, hogy a lel -
künk ben meg fo gad tuk Szent Ist ván ki rály ké ré -
sét: erõ sek vol tunk, erõ seb bek bár ki nél és bár mi -
nél: erõ szak nál, ki csi nyes ség nél, szét szag ga tott -
ság nál és meg alá zott ság nál. Au gusz tus 20-a er rõl
szól. Az ezer év nyi múlt ból ide hang zó üze net bõl.
Ez tart meg min ket, ez vi gyáz ránk, ez se gít to -
vább, bár mi jöj jön is. 

Kül de té sünk van és hi va tá sunk. És er re az
el sõ ke resz tény ma gyar ki rály ta ní tott meg min -
ket. Itt va gyunk Eu ró pa vagy a vi lág kö ze pén,
és õriz zük a múl tat, hogy él hes sünk a je len ben
és vár has suk a jö võt. Er re em lé ke zünk, ezt ün -
ne pel jük au gusz tus 20-án.

Kö szö nöm, hogy meg hall gat tak!
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A glo bá lis fel me le ge dés, a klí ma vál to zás kö -
vet kez té ben a hõ ség hul lá mok szá má nak nö ve -
ke dé sé vel kell szá mol ni. Ezek az idõ szak ok kü -
lö nö sen meg vi se lik a szer ve ze tet. A fõ vá ros ban
pél dá ul 2001. és 2005. kö zött éven te 1-2 hõ -
hul lám for dult elõ, az utób bi évek ben vi szont
ez a szám to vább emel ke dett. Az or szá gos
tisztifõorvos ál tal ki adott négy ri asz tás alatt ös -
 sze sen 1666-al több ha lál eset tör tént, meg ha -
lad va a 2007-es ér té ket (1100 fõ).

A na pi át lag hõ mér sék let 5 °C-os emel ke dé se
• 10%-kal nö ve li az ös  szes ha lá lok mi at ti ha -
lá lo zás koc ká za tát
• 12%-kal a szív- és ér rend sze ri be teg sé gek
mi at ti ha lá lo zás koc ká za tát
• 15%-kal a szív pa na szok és „ál ta lá nos ros  szul -
lét” mi at ti sür gõs sé gi men tõ hí vá sok szá mát.

Aho gyan emel ke dik a hõ mér sék let, úgy
nõ szer ve ze tünk ter he lé se. A szer ve zet hõ -
sza bá lyo zó ké pes sé gét az élet kor, a test súly, a
fi zi kai erõn lét, az egész sé gi ál la pot, a táp lál -
ko zás és gyógy szer sze dés is be fo lyá sol ja. Kü -
lö nö sen ér zé ke nyek és vé de lem re szo rul nak
ilyen kor az idõ sek, a vá ran dós és szop ta tó
anyák és cse cse mõ ik.  

A ma gas hõ mér sék let fo ko zott vé de ke zés -
re kész te ti a szer ve ze tet, hogy hõ egyen sú lyun -
kat meg tart suk: iz za dunk, ez ál tal fo lya dé kot
ve szí tünk, fo ko zó dik a szom jú ság ér ze tünk,
sza po ráb bá vál hat szív ve ré sünk, lég zé sünk.
Vér el lá tá sunk rom lik az erek ki tá gu lá sa mi att,
amit szé dü lés, gyen ge ség ér zés, fá ra dé kony ság
je lez. Ko mo lyabb eset ben fej fá jás, eset leg lég -
szomj vagy re me gés, áju lás ér zés lép het fel. 

A leg fon to sabb, hogy elõz zük meg a túl he -
vü lést és fo lya dék vesz tést!

A túl he vü lés meg elõ zé se 
Le he tõ leg ne tar tóz kod junk a sza bad ban 10 és
16 óra kö zött. Ha még is el ke rül he tet len, ak kor
ke res sünk ár nyas, szel lõs he lyet (pl. park, kert)
ke rül jük a zsú folt te re ket. A la kás ban leg alább a
pi he nés re hasz nált he lyi sé get sö té tít sük el füg -
gön  nyel, jobb, ha nap pal zár juk az ab la ko kat. A
klí ma be ren de zés re so kan ér zé ke nyek – kü lö -
nö sen vi gyáz ni kell a cse cse mõk re. A ké szü lé -
ke ket ezért mér ték kel hasz nál juk, a kül sõ  hõ -
mér sék let nél csak 4-5°C-kal ala cso nyabb ra be -
ál lít va. Hût sük, fris sít sük a tes tün ket, a gyer me -
kek tes tét na pon ta több ször is ned ves tör lés sel,
eset leg le mo sás sal, zu han  nyal. Ned ve sít sük be
nyu god tan ha jun kat, gye re kek nél bát ran vi zez -
zük be az ar cu kat és a ha ju kat is. Így a hû tést
30%-kal nö vel het jük. 

Öl töz kö dés  
Öl tö ze tünk le gyen szel lõs, ter mé sze tes anya -
gú, la za, vi lá gos, ta kar ja a bõr fe lü le tet! Véd jük

a fe jün ket, sze mün ket, bõ rün ket! Vi sel jünk vi -
lá gos, szel lõs ka la pot, ken dõt – le he tõ leg
szem el len zõ set, vagy hasz nál junk nap er nyõt.
Kü lö nö sen igaz ez a cse cse mõk re, kis de dek re,
akik ke vés ha juk és a vé kony ko po nya csont ok
mi att fo ko zott ve szély nek van nak ki té ve!  

Na po zás, stran do lás, moz gás
Sem mi kép pen ne na poz zunk, vagy na poz tas -
suk a gyer me ke ket 10 és 16 óra kö zött. Vá -
ran dós anyák óv ják a mag za tot is az erõs su -
gár zás tól, na po zás kor fed jék le a ha su kon a
méh te rü le tét!

Nem kell meg ijed ni, ha a gye re kek ét vá gya
csök ken a me leg ben, fon tos, hogy fo lya dé kot
bõ sé ge sen fo gyas  sza nak. (On nan tud hat juk
biz to san, hogy ele gen dõ fo lya dé kot fo gyasz -
tot tunk, hogy bõ sé ges szal ma sár ga vi ze le tet
ürí tünk.) Ba bák nál a pe len ká nak 2-3 órán ként
ned ve sed nie kell. Ki emelt fi gyel met kell for dí -
ta ni a szop ta tós anyák ra, mi vel õk a szop ta tás -
sal biz to sít ják a gyer me kük fo lya dék igé nyét is.

Na gyon fon tos, hogy ilyen kor a kis ma ma,
szop ta tós anyu ka kér dé se it, pa na sza it be szél -
je meg sa ját, il let ve a gyer me ke há zi or vo sá val,
há zi gyer mek or vo sá val, vé dõ nõ jé vel!

Mit igen és mit nem ká ni ku la ide jén?
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Gyógy sze re ink
A rend kí vü li hõ ség a gyógy sze rek tá ro lá sá val,
sze dé sé vel ös  sze füg gés ben is kö rül te kin tést igé -
nyel. Gyógy sze re ink csak ak kor õr zik meg mi -
nõ sé gü ket és így ha tá sos sá gu kat, ha a gyógy sze -
rek cso ma go lá sá ban el he lye zett be teg tá jé koz ta -
tó ban elõ írt kö rül mé nyek kö zött tá rol juk. 

A tá ro lá si hõ mér sék let re vo nat ko zó elõ írá -
sok ál ta lá ban nem egy adott hõ mér sék let re,
ha nem hõ mér sék le ti tar to má nyok ra vo nat koz -
nak. Az olyan gyógy sze rek, me lyek hû tést nem
igé nyel nek, szo ba hõ mér sék le ten, az az 15-25
oC kö zött tá ro lan dó k. A hû vös he lyen tá ro lan -
dó gyógy sze rek el tar tá sa 5-15 °C kö zött tör té -
nik, míg azon gyógy sze rek szá má ra, me lye ket
hû tõ szek rény ben kell el tar ta ni, 2-8 oC kö zöt ti
az elõ írt hõ mér sék let.

A gyógy sze rek egy ré szét fény tõl véd ve is
szük sé ges tá rol ni. Ne hagy juk te hát eze ket a
ké szít mé nye ket nap sü töt te he lyen. 

Bi zo nyos gyógy sze rek sze dé se köz ben
nap su gár zás ha tá sá ra a nap fény nek ki tett bõr -
te rü le te ken fény ér zé keny sé gi re ak ci ók lép het -
nek fel. Ilyen eset ben cél sze rû el ke rül ni a nap -
fényt és a nap fény nek ki tett bõr fe lü le ten vé -
dõ ru há za tot hor da ni.

Ha utaz ni ké szü lünk, a meg elõ zés cél já ból
el cso ma golt gyógy sze re ink mel lett ne fe lejt sük
ott hon a rend sze re sen sze dett gyógy sze re in -
ket sem, és amen  nyi ben kül föld re kí vá nunk
utaz ni, ér dek lõd jünk ke ze lõ or vo sunk nál ar ról,
mi lyen fel té te lek mel lett vi het jük ki sze dett
gyógy sze re in ket kül föld re.

Bács-Kis kun Me gyei Kor mány hi va tal

A nyá ri ká ni ku la min den ki szá má ra olyan idõ -
já rá si kör nye ze tet te remt, mint ha me di ter rán,
vagy szubt ró pu si, tró pu si vi dék re utaz na!
Ezért élet mó dun kat eh hez kell iga zí ta nunk,
hogy csök kent sük a kel le met len köz ér ze tet,
el ke rül jük a ros  szul lé tet. egész ség re ve szé lyes,
ká ro sí tó ha tá so kat. Kü lö nö sen ér zé ke nyek és
vé de lem re szo rul nak ilyen kor a vá ran dós és
szop ta tó anyák és a cse cse mõ ik.

A ma gas hõ mér sék let fo ko zott vé de ke zés -
re kész te ti a szer ve ze tet, hogy hõ egyen sú lyun -
kat meg tart suk:

Iz za dunk, ez ál tal fo lya dé kot ve szí tünk. fo -
ko zó dik a szom jú ság ér ze tünk. sza po ráb bá
vál hat szív ve ré sünk. lég zé sünk. Vér el lá tá sunk
rom lik az erek ki tá gu lá sa mi att. amit szé dü lés.
Gyen ge ség ér zés, fá ra dé kony ság je lez. Ko mo -
lyabb eset ben fej fá jás, eset leg lég szomj vagy
re me gés, áju lás ér zés lép het fel. A leg fon to -
sabb, hogy elõz zük meg a túl he vü lést és fo lya -
dék vesz tést!

A túl he vü lés meg elõ zé se:
Le he tõ leg ne tar tóz kod junk a sza bad ban 10 és
16 óra kö zött. Ha még is el ke rül he tet len, ak kor
ke res sünk ár nyas. szel lõs he lyet pl.: park, kert,
ke rül jük a zsú folt te re ket. A la kás ban leg alább a
pi he nés re hasz nált he lyi sé get sö té tít sük el füg -
gön  nyel, jobb, ha nap pal zár juk az ab la ko kat. A
klí ma be ren de zés re so kan ér zé ke nyek - kü lö -
nö sen vi gyáz ni kell a cse cse mõk re. A ké szü lé -
ke ket ezért mér ték kel hasz nál juk. a kül sõ hõ -
mér sék let nél csak 4-5°C-kal ala cso nyabb ra be -

ál lít va. Hût sük, fris sít sük a tes tün ket, a gyer me -
kek tes tét na pon ta több ször is ned ves tör lés sel,
eset leg le mo sás sal, zu han  nyal. Ned ve sít sük be
nyu god tan ha jun kat, gye re kek nél bát ran vi zez -
zük be az ar cu kat és a ha ju kat is. Így a hû tést
30%-kal nö vel het jük.

Öl töz kö dés:
Öl tö ze tünk le gyen szel lõs, ter mé sze tes anya gú,
la za, vi lá gos, ta kar ja a bõr fe lü le tet! Véd jük a fe -
jün ket, sze mün ket, bõ rün ket! Vi sel jünk vi lá gos,
szel lõs ka la pot, ken dõt - le he tõ leg szem el len -
zõ set, vagy hasz nál junk nap er nyõt. Kü lö nö sen
igaz ez a cse cse mõk re, kis de dek re, akik ke vés
ha juk és a vé kony ko po nya csont ok mi att fo ko -
zott ve szély nek van nak ki té ve!

Na po zás, stran do lás, moz gás:
Sem mi kép pen ne na poz zunk, vagy na poz tas -
suk a gyer me ke ket 10 és 16 óra kö zött. Vá -
ran dós anyák óv ják a mag za tot is az erõs su -
gár zás tó, na po zás kor fed jék le a ha su kon a
méh te rü le tét!

Táp lál ko zás, fo lya dék fo gyasz tás:
Az iz za dás sal tá vo zó fo lya dé kot, ás vá nyi só kat
pó tol ni kell. Az ét ke zés ben elõny ben ré sze sít -
het jük a kön  nyû éte le ket, a sa lá tá kat, a gyü -
möl csö ket, az al ko hol-, cu kor- és szén sav -
men tes ita lo kat. A me leg ben kel le mes üdí tõ a
lan gyos cit ro mos tea. Nem kell meg ijed ni. ha
a gye re kek ét vá gya csök ken a me leg ben, fon -
tos, hogy fo lya dé kot bõ sé ge sen fo gyasz  sza -
nak. (On nan tud hat juk biz to san, hogy ele gen -
dõ fo lya dé kot fo gyasz tot tunk, hogy bõ sé ges
szal ma sár ga vi ze le tet ürí tünk.) Ba bák nál a pe -
len ká nak 2-3 órán ként ned ve sed nie kell. Ki -
emelt fi gyel met kell for dí ta ni a szop ta tós
anyák ra. mi vel õk a szop ta tás sal biz to sít ják a
gyer me kük fo lya dék igé nyét.

Ha be tart juk a le írt jó ta ná cso kat – egyé ni
ér zé keny ség tõl, adott sá gok tól füg gõ en –, ak kor
is fel lép het nek kel le met len tü ne tek, ko mo -
lyabb pa na szok vagy le he tünk ta nács ta la nok.
Na gyon fon tos, hogy ilyen kor a kis ma ma,
szop ta tós anyu ka kér dé se it, pa na sza it be szél je
meg sa ját, il let ve a gyer me ke há zi or vo sá val,
há zi gyer mek or vo sá val, vé dõ nõ jé vel!

Bács-Kis kun Me gyei Kor mány hi va tal

TA NÁ CSOK HÕ SÉG ESE TÉN VÁ RAN DÓS ANYU KÁK NAK, KIS GYER ME KES SZÜ LÕK NEK

To váb bi, a té má val kap cso la tos in for má ci ók meg ta lál ha tók: 
https://www.antsz.hu/felso_menu/lakossagi_tajekoztatas/kozegeszsegugy/kornyezet_egeszseg
ugy/hoseghullam
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JÁ NOS HAL MA–MÉLY KÚT IVÓ VÍZ MI NÕ SÉG-JA VÍ TÓ 
PRO JEKT
2014. AU GUSZ TUS 28.

Saj tó köz le mé nyünk cél ja, hogy a Já -
nos hal ma–Mély kút Ivó víz mi nõ ség-ja ví -
tó Ön kor mány za ti Tár su lás Ivó víz mi nõ -
ség-ja ví tó pro jekt jé rõl rö vid ös  sze fog la lást
ad junk az érin tett két vá ros la ko sai szá má ra.

2014 au gusz tu sá ban a Já nos hal ma, Mély kút és
Mélykút-Öregmajor vízmûtelepek épí té sé hez szük sé -
ges há rom víz jo gi lé te sí té si en ge dély ki adás ra ke rült. A mély -
kú ti gép ház épí té sé hez szük sé ges épí té si en ge dély is ki adás ra ke rült a
ha tó ság ál tal. A ki vi te le zõ je len leg a já nos hal mi há ló zat re konst ruk ció meg va ló sí tá sá hoz szük sé -
ges víz jo gi lé te sí té si en ge délyt vár ja, amely nek ki adá sa még au gusz tus ban vár ha tó. Já nos hal mán
fel újí tás ra ke rült a 500 m3-es mély szin ti tá ro zó, és a gép ház ból a ré gi víz ke ze lé si tech no ló gia ki -
sze re lés re ke rült. Je len leg az új tech no ló gia épí té se zaj lik. Az új nyo más fo ko zó szi vaty  tyú cso port
épí té sé re is most ke rül sor. A há rom víz to rony fel újí tá sa pe dig 2014 szep tem be ré ben in dul. 

Mély kú ton 2014. szep tem ber ele jén kez dõ dõ nek meg a há ló zat re konst ruk ci ós mun kák, és
az új gép ház épí té se is. A vízmûtelepi víz ge rinc, mely az új épü let út já ban volt, ki vál tás ra ke rült
új nyom vo nal ra. 

Je len leg fo lya mat ban van há rom új kút lé te sí té sé nek köz be szer zé si el já rá sa is a pro jekt ke -
re té ben. A ki vi te le zõ ki vá lasz tá sá nak vár ha tó ide je 2014. szep tem ber 10. Ezt kö ve tõ en in dul -
nak meg a kút fú rá si mun ká la tok.
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

MÉLY KÚT VÁ ROS SZENNYVÍZCSATORNÁZÁSI ÉS
SZENNY VÍZ TISZ TÍ TÁ SI BE RU HÁ ZÁ SA 
2014. AU GUSZ TUS 28.

Ti zen egy he te kez dõd tek meg a Mély -
kút Vá ros szennyvízcsatornázási és
szenny víz tisz tí tá si be ru há zá sá nak ki vi te -
le zé si mun kái. Je len leg a vá ros ban az 1, 6,
7, 4, 5 és a 8-as öblözetekben fo lyik a
szenny víz csa tor na ge rinc ve ze ték és há zi be -
kö té sek ki vi te le zé se. Ed dig kö rül be lül 10.000 m
ge rinc ve ze ték, és a hoz zá kap cso ló dó 6000 m há -
zi be kö tõ ve ze ték ké szült el. Az el ké szült csa tor na sza -
ka szok mi nõ sí té se – ka me rás vizs gá la tok, víz tar tá si pró bák –
meg kez dõ dött, a mun ká kat fo lya ma to san vé ge zi a ki vi te le zõ cég. 
Az egyes sza ka szok mi nõ sé gi vizs gá la tát kö ve tõ en meg kez dõd nek a hely re ál lí tá si mun kák. Vár ha -
tó an szep tem ber ben meg kez dõ dik az 55-ös szá mú fõ út át épí té sé vel pár hu za mo san a fõ úton is a
csa tor na épí tés. Ez je len tõs for ga lom kor lá to zás ok kal, az 55-ös szá mú fõ út fél pá lyás út le zá rá sá val fog
jár ni. Ez zel kap cso lat ban a Ki vi te le zõ ké ri a la ko sok tü rel mét és meg ér té sét.

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 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

Mélykút Város Önkormányzata

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Mélykút város hivatalos honlapja a www.melykut.hu,
a Mûvelôdési Ház és Fenyô Miksa Könyvtár a www.konyvtarmelykut.hu címen érhetô el.

FONALGRAFIKA SZAKKÖR 
Ügyes kezû, kreatív lányok, asszonyok vagy
bárki aki kedvet érez hozzá! Fonalgrafika sza-
kkör indul a Fenyô Miksa Könyvtárban 2014.
szeptember 22-én 17 órai kezdettel.
Jelentkezni személyesen vagy a 06-70/451-4845
telefonon lehet.

Sok szeretettel várok mindenkit!
Börcsökné Kiss Erzsébet

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



7 2014. szeptember Önkormányzati Tájékoztató 

Ignácz Ferenc 1964-ben szü le tett. Általános is ko -
la: Mély kút. (Fi zi ka ta ná ra Rapavi Káz mér, ma te -
ma ti ka ta ná ra Bor dás Sándorné.) Gim ná zi um:
Szilády Áron Gim n., Kis kun ha las. Egye tem: Jó zsef
At ti la Tu do mány egye tem, fi zi kus szak, Sze ged. 

A Sze ge di Tu do mány egye tem Op ti kai és
Kvan tum elekt ro ni kai Tan szék ének fi zi ku sa, tu do -
má nyos mun ka tár sa. Gyer mek ko rá ban itt élt
Mély kú ton. Ha ide je en ge di, ha za jár édes any já -
hoz. A mai na pig ra gasz ko dik te le pü lé sünk höz,
mely nek szá mos bi zo nyí té két le het fel so rol ni.
Töb bek kö zött elõ adást tar tott és fi zi kai kí sér le te -
ket mu ta tott be a Szvetnik Joachim Ál ta lá nos Is -
ko la ren de zé sé ben meg tar tott „Te het ség napon”,
ahol az in téz mény va la men  nyi ta nu ló ja részt vett.
Lát vá nyos lé zer gya kor la ta i val le nyû gö zõ ha tást
gya ko rolt még az al só ta go za tos ta nu lók ra is. Köz -
vet len stí lu sa, em pa ti kus ké pes sé ge, se gí tõ kész
ma ga tar tá sa azt az em bert je le ní tet te meg a né zõ -
kö zön ség szá má ra, aki a tu do má nyos ku ta tó
mun ka ma gas szin tû ered mé nye it el ér ve sem fe -
led ke zett meg ar ról, hogy hon nan in dult el és mi -
lyen egy sze rû em be ri kör nye zet bõl. 

Szak mai mun ká ját te kint ve ku ta tá sai érin tik az
el mé le ti, kí sér le ti és al kal ma zott fi zi ka szá mos
ágát (me lyeket igen ran gos nem zet kö zi szak mai
fo lyó irat ok ban pub li kált, több mint százat, mely -
re a vi lág tu dó sai több mint 800 al ka lom mal hi -
vat koz tak), ki emelt hang súlyt he lyez ve a lé zer fi zi -
ka, az op ti kai al kal ma zá sok, az anyag tu do mány,
az el mé le ti és ma te ma ti kai fi zi ka, a bio- és or vo si
fi zi ka te rü le te i re: • lézerek fej lesz té se ((Excimer
lé zer, szén-di o xid lé zer, fes ték lé zer, nit ro gén lé -
zer). A mai na pig mû köd nek az or szág ban olyan
lé ze rek, amit még a 90-es évek ben fej lesz tett,
épí tett meg.) • lézerek és egyéb fény for rás ok al -
kal ma zá sa • lézer-anyag köl csön ha tás • lézeres
abláció (bi o ló gi ai szö vet, szi lárd test, fo lya dék).
Abláció (lé zer fény ha tá sá ra tör té nõ anyag el pá rol -
gás) tör té nik pl. ami kor olyan lé ze res szem mû té -
tet haj ta nak vég re va la kin, hogy a mû tét után
nem kell szem üve get vi sel nie). • lézeres gyors -
fény ké pe zés ki dol go zá sa (1 má sod perc hos  szú sá -
gá nak egymilliomod ré szé nek még az ez red ré sze
alatt le ját szó dó fo lya ma tot tud juk le fény ké pez ni)

Egyes ku ta tá sai so rán fon tos együtt mû kö dést
épí tett ki a ha zai és kül föl di tu do má nyos in téz mé -
nyek kel és ipa ri sze rep lõk kel, me lyek kö re fo lya -
ma to san bõ vül. Pl.:• SzTE Bõr gyógy ásza ti és
Allergológiai Kli ni ka• Rhinolight Kft. (Sze ged)•
Videoton Hol ding ZRT (Szé kes fe hér vár)•
Photomedex (USA)• Ataytec Ltd (Tö rök or szág)•
Toyo Medic (Ja pán)

Tan szék cso port mun ka tár sa i val együtt  ak tí van
részt vesz az ál ta lá nos és kö zép is ko lás te het sé gek
gon do zá sá ban és a ter mé szet tu do má nyos is me -
re tek szé les kö rû ter jesz té sé ben is

A vi lá gon el sõ ként fej lesz tett ki olyan lé ze res
el já rást ami vel a pik kely sö mört a leg job ban le het
gyó gyí ta ni. Ma gyar or szá gon csak Sze ge den ér he -
tõ el a Bõr gyógy ásza ti Kli ni kán, mely nek ve ze tõ je
dr. Ke mény La jos, aki vel 20 év óta kü lö nö sen jó
– mind ba rá ti, mind szak mai – kap cso lat ban van.
Eb ben a pil la nat ban is foly nak kö zös kí sér le te ik. 

Ki fej lesz tett to váb bá egy olyan új or vo si el já -
rást, ami vel sok eset ben el ke rül he tõ a mû tét
orrpolipózisban szen ve dõ be te ge ken. Ez Ma gyar -
or szág 6 kli ni ká ján tesz te lés re ke rült már. 

Ku ta tá sa i nak ered mé nyei kö zül a leg ki emel -
ke dõbb az al ler gi ás be teg ség ben – pl. par lag fû al -
ler gia – szen ve dõk szá má ra a gyó gyí tást se gí tõ
intranazális fény te rá pia, mely csak szak or vos ok -
nál ér he tõ el. 

Ez az ál ta la ki fej lesz tett sza ba dal maz ta tott or -
vos tech ni kai be ren de zés már a vi lág szá mos or -
szá gá nak kór há zá ban, kli ni ká ján  gyó gyít ja a szé -
na nát há ban és egyéb pol len al ler gi á ban szen ve -
dõ be te ge ket. A ké szü lé ket ki zá ró lag Ma gyar or -
szá gon gyárt ják (Vi de o ton Hol ding Zrt), az el múlt
évek alatt sok ezer be teg nek se gít ve (Auszt rá lia,
Tö rök or szág, Ja pán, Malayzia, Fran cia or szág,
Irán, Svájc, Ma gyar or szág stb.). A vi lá gon min den
egyes ké szü lé ken vagy azo kat kí sé rõ ira to kon ott
van az alá írá sa. Sõt, a Ja pán ban ér vé nyes, or vos -
tech ni ka esz kö zök re vo nat ko zó rend kí vül szi go rú
sza bá lyok mi att, a Ja pán egésszégügyi mi nisz té ri -
um ban be van je gyez ve mint egy sze mé lyes fe le -
lõs (Ignácz Fe renc, ál lan dó lak cím: Mély kút…) az
in nen oda ér ke zõ esz kö zök ha tá sos sá gá nak, mi -
nõ sé gé nek ga ran ci á ja okán. 

Je len leg is dol go zik egy új or vos tech ni kai esz -
köz ki fej lesz té sén.  

(A bõr gyógy ászat ban már év ti ze dek óta hasz -
nál nak si ke re sen kü lön bö zõ fény te rá pi á kat (pso-
riasis, atopiás dermatitisz, ek cé ma stb. ke ze lé sé -
re). Tu do má nyo san iga zolt tény, hogy az orr ban,
ill. a bõr ben le zaj ló gyul la dá sos fo lya ma tok na -
gyon ha son ló ak. A fel ta lá lók ezt szem elõtt tart va
kí sér le tez ték ki a meg fe le lõ és ha té kony fény ös -
 sze té telt, hogy az orr ba be vi lá gít va a ke ze lés sel
csök kent sék az olyan al ler gi ás tü ne te ket, mint az
orr fo lyás, tüs  szö gés, a min dig bos  szan tó orr visz -
ke tés, a ki bír ha tat lan orr du gu lás, vagy az eset le ges
szö võd mé nyek: arc üreg gyul la dás, orrpolipózis.(

Gra tu lá lunk a díj hoz. To váb bi mun ká já hoz
erõt, egész sé get és ki tar tást kí vá nunk.

Mély kút Vá ros Dísz pol gá ra
A ki tün te tõ cí mek ala pí tá sá ról és ado má nyo zá sá ról szó ló 17/2009. (X.28.) ren de let  1.§-a sze rint
Mély kút Vá ros Ön kor mány za ta nagy ra be csü li a vá ros hír ne vé nek eme lé sé ben, ér de ke i nek elõ moz -
dí tá sá ban, fej lõ dé sé nek elõ se gí té sé ben ki ma gas ló, pél da mu ta tó te vé keny sé get ki fej tõ ál lam pol gár -
ok, kö zös sé gek mun ká ját. Eze ket fi gye lem be vé ve ja va sol juk IGNÁCZ FE RENCET a 2014.évi „Mély -
kút Vá ros Dísz pol gá ra” cím el nye ré sé re. 

ANYA TEJ VI LÁG NAP JA 
SZOP TA TÁS VI LÁG HE TE
„Hogy a sok szo pás tól gyer mek os to ba lesz,
Kön  nyel mû anyá nak a gondolatja ez.
Ki az anya tej bõl mi nél töb bet ki vett,
Az lesz leg erõ sebb tes ti leg, lel ki leg.”
(Vaj da Já nos)

Az Egész ség ügyi Vi lág szer ve zet (WHO)
1992-ben nyil vá ní tot ta au gusz tus 1-jét az
Anya tej Vi lág nap já vá, au gusz tus el sõ he tét
pe dig a Szop ta tás Vi lág he té vé. 

Az em be ri élet so rán a leg na gyobb üte-
mû fejlôdés a cse csemôkor ban zaj lik. A
meg fe lelô táp lá lás alapvetô fon tos sá gú a
gyor san növekvô és fejlôdô szer ve zet szá -
má ra. Az új szü lött szá má ra az anya tej a leg -
meg fe le lõbb táp lá lék. Vi lág szer te éven te
egy mil lió gyer mek éle tét ment het né meg az
el sõ órá ban meg kez dett és az el sõ hat hó -
nap ban ki zá ró la go san tar tó szop ta tás. 

A kis ma ma tej el vá lasz tá sa men  nyi sé gé -
ben és mi nõ sé gé ben is a cse cse mõ igé nye -
i hez iga zo dik, aki eb bõl adó dó an a min den
szem pont ból a szá má ra leg tö ké le te sebb
táp anyag hoz jut. Az anya tej olyan arány ban
tar tal maz za a meg fe le lõ fe hér jé ket, szén -
hid rá tot, zsírt, ás vá nyi anya go kat, vi ta mi no -
kat és nyom ele me ket, mely re ép pen ab ban
az élet cik lus ban a gyer mek nek  szük sé ge
van. Az anya tej ak tív im mu no ló gi ai al ko tó -
ré szei vé del met nyúj ta nak a kór oko zók el -
len, va la mint be fo lyás sal bír nak az im mun -
rend szer egyen sú lyá ra.

Több éven át tar tó ku ta tás ered mé nye
alap ján azok a gye re kek, aki ket hos  szabb
ide ig szop ta tott az édes any juk, jobb ered -
mé nye ket ér tek el az in tel li gen cia-tesz te ken.

Mind ezek mel lett a szop ta tás, a leg ben -
sõ sé ge sebb kap cso la tot ala kít ja ki anya és
gyer me ke kö zött, a mé hen be lü li élet után,
itt tel je sed het ki az élet re szó ló kö tõ dés, a
lát ha tat lan fo nál, mely egész éle ten át meg -
bont ha tat la nul ös  sze kö ti ezt a két em bert. 

Sok sze re tet tel kö szönt jük e nap al kal má ból
a szop ta tó kis ma má kat, kö szön jük a tej adó
édes anyák nak az ön zet len se gít ség nyúj tást.

Vé dõ nõk
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Amatôr alkotók kiállítása

A szak kö ri ta gok mun kái mel lett idén szá mos
kü lön le ges ség gel is szol gál tunk a lá to ga tók nak.
A ha ris nya vi rá gok, a gyöngy bõl ké szült de ko rá -
ci ók, a fá ból ké szült go lyós tol lak, fa li ké pek, gob-
leinek, fest mé nyek re me kül meg fér tek a kü lön -
fé le tech ni ká val ké szült ké zi mun kák – te rí tõk,
ken dõk, sá lak, ka lo csai te rí tõk, fes tett és varrt
dísz tár gyak – mel lett. A lá to ga tót a te rem kö ze -
pén el he lye zett cso dá la tos cu kor vi rág kom po zí -
ció fo gad ta, me lyet Ördögné Doszkocs Mar git
ké szí tett, szem ben a tánc is ko la al kal má ból ké -
szí tett ru ha cso dák lát vá nya von zot ta a te kin te -
tet, eze ket Nagy Istvánné, Mergl Györgyné,
Tokodi Gyuláné ké szí tet te. Malustyik Já nos ré gi
fény ké pe zõ gé pek bõl és ve tí tõk bõl ál ló tár ló ja
mel lett az Al ko tó ház ban mû kö dõ ko sár fo nó
szak kö rö sök ko sár be mu ta tó ja volt lát ha tó. Be sír
Csa ba fá ból ké szült go lyós tol lai és kü lön le ges
tech ni ká val ké szült faliképei min den kép pen kü -
lön le ges ség nek szá mí tot tak.

Kü lön öröm volt szá mom ra, hogy a fi a tal
kor osz tály is kép vi sel tet te ma gát: Csák Jáz min
gyöngy kar kö tõ it, nyak lán ca it, Rasztik Ré ka
ha ris nya vi rág kom po zí ci ó it, Feny ve si Eni kõ
raj za it, fest mé nye it hoz ta ma gá val.

Íme a ki ál lí tók név so ra: 
Va ló Lajosné, Nagy Istvánné, Mikó Istvánné,
Tokodi Gyuláné, Tokodi Györ gyi, Mergl
Györgyné, Tor nai Jánosné, Nagy Józsefné,
Tormáné Sza bó Má ria, Láz ár Sándorné, Be sír
Csa ba, Mikó Fe renc, Feny ve si Eni kõ, Csák
Jáz min, Kap ca Mag dol na, Tubánszki Ist ván,
Baksai Istvánné, Agócs Tiborné, Mikó
Lászlóné, Csor ba Ferencné, Rasztik Ré ka,
Ördögné Doszkocs Mar git, Malustyik Já nos,
Molnárné Bánfi Be á ta, Sza bó Di á na.

A „Für ge Uj jak” Ké zi mun ka szak kör a Ci vil
szi ge ten is kép vi sel tet te ma gát cso dá la tos ké -
zi mun ká i val.

Kö szö nöm va la men  nyi ki ál lí tó nak, hogy al -
ko tá sa ik kal emel ték a ki ál lí tás szín vo na lát,
mun ká juk hoz to váb bi hasz nos öt le te ket,  és
sok si kert kí vá nok. 

Mikó Lászlóné

mû ve lõ dés szer ve zõ

A „Für ge Uj jak” Ké zi mun ka szak kör 2006-os meg ala ku lá sa óta min den év ben ki ál lí tást szer vez a
Mû ve lõ dé si Ház ban a Mély kú ti Na pok ren dez vény so ro zat ke re té ben.

• FÖLDHIVATALI ÜGYFÉLFOGADÁS: Jánoshalma,
Béke tér 1. 18. sz. iroda, minden héten
szerdán. Ügyfélfogadási idõ: szerda: 8–12
• NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ÜGYFÉLFOGADÁS: János-
halma, Béke tér 1. 18. sz. iroda
Ügyfélfogadási idõ: minden hónap második
péntekén: 8–12 óra között (legközelebb
2014. szeptember 12-én))
• FOGYASZTÓVÉDELMI ÜGYFÉLFOGADÁS: János-
halma, Béke tér 1. 18. sz. iroda
Ügyfélfogadási idõ: minden hónapban elsõ hét-
fõjén: 9–12 óráig

ÜGYFÉLFOGADÁSOK A JÁNOS-

HALMI JÁRÁSI HIVATALBAN

PÁ LYÁ ZA TI FEL HÍ VÁS RA
EM LÉ KEZ TE TÕ 
Em lé kez tet jük a Já nos hal mi Hu nya di Né pe
ol va só it, hogy a BKMKH Já nos hal mi Já rá si Hi -
va ta la pá lyá za tot írt ki „Ke res sük a tér sé gi ér -
té ke ket a Já nos hal mi Já rás te rü le tén” cím mel. 

A rész le tes pá lyá za ti ki írás meg ta lál ha tó a
Já nos hal mi Hu nya di Né pe új ság 2014. jú li u si
szá má ban. A pá lyá za tok be nyúj tá si ha tár ide -
je: 2014. szep tem ber 30. (kedd) 16 óra. A pá -
lyá za ti ki írást és adat la pot ké rés re pos tán el -
küld jük, il let ve a palyazat.janoshalma@bacs-
jaras.gov.hu e-mail cím re írt ké rés ese tén
elekt ro ni ku san to váb bít juk. A ki írás le tölt he tõ
a http://bkmkh.hu/janoshalmi_jarasi_hivatal
hon lap ról is. 

To váb bi fel vi lá go sí tás, va la mint a pá lyá za ti
ki írás és az Adat lap sze mé lye sen kér he tõ a
Bács-Kis kun Me gyei Kor mány hi va tal Já nos -
hal mi Já rá si Hi va ta lá nak 23. szá mú iro dá já -
ban, va la mint te le fo non a 77/501-001/ 118-
as mel lék te le fon szá mon.

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

ANYAKÖNYVI HÍREK
2014. jú ni u si szü le té sek: 
nem szü le tett gyer mek
2014. jú li u si szü le té sek: 
Pop Pál Já nos (anyja neve: Pop Má ria)
Meg hal tak: 
Ká rász Mi hály élt 82 évet, Körmöczi Nán-
dorné Kothencz An na élt 86 évet, Ujhegyi Já -
nos élt 46 évet, Gyetvai Jó zsef élt 66 évet,
Mol nár Gyu la élt 90 évet, So mo gyi Sándorné
Bardóczi Zsó fia Mag da élt 76 évet, Gömöri
Istvánné Bugócki Má ria élt 76 évet, Nagy
Istvánné Veverka Ka ta lin élt 85 évet
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Mélykúti Napok – képekben

KÖ SZÖ NET

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, ki ál lí tá sa ik kal, egyéb
fel aján lá sa ik kal si ke rült a Mély kú ti Na pok
2014. évi ren dez vé nye it si ke re sen meg ren dez -
ni és le bo nyo lí ta ni. Kö szö nöm a részt ve võ cso -
por tok a fel lé põk szí nes és szín vo na las mû so rát
a kö zön ség lel ke se dé sét. Bí zom ben ne,hogy
min den ki ta lált ked vé re va ló prog ra mot a ren -
dez vény so ro zat nap ja in.

A tel jes ség igé nye nél kül be szél jen a ké pes
be szá mo ló a ren dez vény rõl.

Fuszkó At ti la mb.ig.
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A KEKKH sze mé lyes ügy fél szol gá la tán na pon ta
ta lál koz ni le het olyan ügy fe lek kel, akik az or -
szág ha tár ról for dul tak visz  sza, mi vel a kül föl di
uta zás ter ve zé sé nek iz gal má ban el fe lej tet ték
el len õriz ni út le ve lük, vagy sze mély azo no sí tó
iga zol vá nyuk ér vé nyes sé gi ide jét, vagy el in dul -
tak bár mi lyen sze mély azo no sí tó ok mány nél -
kül. Ér de mes a fel ké szü lést ok má nya ink át te -
kin té sé vel kez de ni, mert je len leg a leg gyor sab -
ban ki ál lí tott út le vél re is 24 órát kell vár ni.

A ma gán út le vél, va la mint a má so dik ma -
gán út le vél ren des el já rás ke re té ben tör té nõ
ki ál lí tá sá nak ügy in té zé si ha tár ide je 20 nap,
amely a ké re lem be ér ke zé sét kö ve tõ na pon
kez dõ dik.

Il le ték dí jai (ren des el já rás ban 20 na pon be lül
ki ál lí tott ma gán út le vél ese té ben)

Ér vé nyes sé gi idõ Il le ték dí ja

5 év 7 500 Ft
10 év 14 000 Ft
10 év (70 év fe let ti ek nek) 2 500 Ft
3 év (6 év alatt) 2 500 Ft
5 év (6-18 év kö zött) 2 500 Ft

Pót díj meg fi ze té se mel lett azon ban le he tõ -
ség van so ron kí vül, sür gõs sé gi és azon na li út -
le vél ki ál lí tás ra is. (A pótdíjat az il le té ken felül
kell meg fi zet ni!)
• So ron kí vü li – 7 na pon be lül – 19 000 Ft
• Sür gõs sé gi  – 3 na pon be lül – 29 000 Ft
• Azon na li – 24 órán be lül – 39 000 Ft

Tisz telt Ügy fe le ink! 
Uta zás elõtt idõ ben el len õriz zék ok má nya ik
ér vé nyes sé gi ide jét, és ha új ok mány ra van
szük ség, ke res sék fel a BKMKH Já nos hal mi Já -
rá si Hi va ta lá nak Ok mány iro dá ját, ahol (amen -
 nyi ben ele gen dõ idõ áll ren del ke zés re) az ok -
má nyok el ké szí té sé re pót dí jak nél kül igé nyel -
he tik ok má nya i kat. 

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: 8–12 és 13–17 • kedd: 8–12
szer da: 8–1200 és 13–16 • pén tek: 800-12

MIT TE GYÜNK, HA AZ ÚT LE VÉL RE SÜR GÕ SEN SZÜK SÉ GÜNK VAN?

1. BE JE LEN TÉS
Ha az út le ve lün ket, sze mély azo no sí tó iga zol -
vá nyun kat, vagy ve ze tõi en ge dé lyün ket el ve -
szít jük, vagy el tu laj do nít ják, ha la dék ta la nul, de
leg ké sõbb a tu do má sunk ra ju tás tól szá mí tott 3
mun ka na pon be lül be kell je len te ni. Kül föld ön
ezt a kon zu li tiszt vi se lõ nél te het jük meg.

Ez azért fon tos, hogy meg aka dá lyoz zuk az
ira ta ink kal va ló vissza élé se ket. A be je len tés
ered mé nye kép pen ugyan is az el vesz tés, el tu -
laj do ní tás té nye rög zí tés re ke rül az ok mány -
nyil ván tar tás ban és a Schengeni In for má ci ós
Rend szer ben is. Az el tu laj do ní tás té nyét cél -
sze rû a rend õr sé gen is be je len te ni (de nem
kö te le zõ).

Ugyan ilyen fon tos, hogy a meg ta lá lás té -
nyét is be je lent sük ha la dék ta la nul, de leg ké -
sõbb a meg ta lá lás tól szá mí tott há rom mun ka -
na pon be lül. Az el ve szett ként, el tu laj do ní tott -
ként nyil ván tar tott ok mán  nyal nem biz ton sá -
gos utaz ni, el len õr zés kor kel le met len pro ce -
dú rák nak te het jük ki ma gun kat.

2. HO GYAN JU TUNK HA ZA?
Kül föld ön az el sõ szá mú se gít ség a kon zul. Õt
kell fel ke res ni, ha pél dá ul el ve szít jük, vagy el -
tu laj do nít ják út le ve lün ket, sze mély azo no sí tó
iga zol vá nyun kat vagy ve ze tõi en ge dé lyün ket.

Már uta zás elõtt ér de mes te hát tá jé ko zód ni,
hogy a fo ga dó or szág ban hol ta lál ha tó a leg kö -
ze leb bi kon zu lá tus. A szük sé ges in for má ci ók
be sze rez he tõk egy fe lõl a Kül gaz da sá gi és Kül -
ügy mi nisz té ri um hon lap já ról a „Kon zu li tá jé -
koz ta tás” ro vat ból, más fe lõl az Unió kon zu li vé -
de lem mel kap cso la tos weboldaláról, amely nek
cí me: www.consularprotection.eu.

Ha olyan or szág ba uta zunk, ahol nem mû -
kö dik ma gyar kon zu lá tus, az sem je lent gon -
dot. Uni ós ál lam pol gár ok ként fel ke res het jük
bár me lyik má sik uni ós or szág kon zu lá tu sát.
Ar ról, hogy adott or szág ban hol ta lál ha tó uni -
ós kon zu lá tus, szin tén a meg adott hon la po -
kon tá jé ko zód ha tunk.

Se gít sé get je lent, ha uta zás elõtt fény má so -
la tot ké szí tünk ira ta ink ról és uta zás köz ben az
ere de ti ira tok tól el kü lö nít ve vagy di gi tá lis for -
má ban egy meg bíz ha tó internetes hon la pon
vagy e-mail fi ók ban tá rol juk. A fen ti ek kel kap -
cso la tos leg fon to sabb in for má ci ó kat egyéb -
ként az út le vél hát só elõ zé kén ta lál ha tó „Tud -
ni va lók” ro vat is tar tal maz za (így ezt szin tén
ér de mes le má sol ni).

Milyen segítséget kapunk? Ha sem mi lyen
uta zás ra al kal mas ok mán  nyal nem ren del ke -
zünk, ké re lem re a kon zul ha za té rés cél já ból
leg fel jebb hat hó na pig ér vé nyes ide ig le nes

ma gán út le ve let ál lít ki. Ki vé te les eset ben, bi -
zo nyos fel té te lek mel lett, le he tõ ség van a ma -
gyar ál lam pol gár ré szé re kül föld ön va ló to váb -
bi tar tóz ko dá sá hoz, to vább- és ha za u ta zá sá -
hoz leg fel jebb egy évig ér vé nyes ide ig le nes
ma gán út le vél ki ál lí tá sá ra is. Az ide ig le nes ma -
gán út le vél irán ti el já rás il le ték men tes, de a ké -
re lem be nyúj tá sa kor a ké rel me zõ nek 30 EUR
kon zu li köz re mû kö dõi dí jat kell fi zet ni.

A ha za té rés re szol gá ló ide ig le nes ma gán út -
le ve let a kon zu li tiszt vi se lõ so ron kí vül ál lít ja
ki, még hoz zá ott hely ben, te hát azon nal meg -
kap juk.

Az ide ig le nes ma gán út le ve let az ál lam pol -
gár ha za u ta zá sát kö ve tõ en öt mun ka na pon be -
lül kö te les a Köz igaz ga tá si és Elekt ro ni kus Köz -
szol gál ta tás ok Köz pon ti Hi va ta la (a to váb bi ak -
ban: KEKKH) sze mé lyes ügy fél szol gá la tán (Bu -
da pest, XIII. ke rü let, Vi seg rá di ut ca 110.) vagy
bár me lyik já rá si hi va tal ban le ad ni. (Ar ra vo nat -
ko zó an, hogy hol ta lál ha tó já rá si hi va tal, a
KEKKH hon lap ján, az az a www.kekkh.gov.hu
cí men az „Ok mány iro da- és Kor mány ab lak ke -
re sõ” ro vat ban ta lál ha tó in for má ció.)

Az uni ós or szág kon zu lá tu sán szin tén ide -
ig le nes úti ok mán  nyal lát nak el ben nün ket,
amel  lyel ha za tér he tünk, ki vé te les ese tek ben
to vább utaz ha tunk.

MIT TE GYÜNK, HA KÜL FÖLD ÖN EL VÉSZ, VAGY EL TU LAJ DO NÍT JÁK ÚT LE VE LÜN KET,
SZE MÉLY AZO NO SÍ TÓ IGA ZOL VÁ NYUN KAT, VE ZE TÕI EN GE DÉ LYÜN KET?
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A ve ze tõi en ge dély el vesz té se már na -
gyobb gond. Eb ben az eset ben ha la dék ta la nul
meg kell sza kí ta ni az uta zást, tu ris tás ko dást,
mi vel a ve ze té si jo go sult ság sem mi lyen más
ok mán  nyal nem iga zol ha tó. Ha fel tét le nül
szük sé günk van az au tó ra, a leg több, amit te -
he tünk, hogy be je lent jük a kon zu li tiszt vi se lõ -
nek, va la mint a he lyi rend õr sé gen is ok má -
nyunk el vesz té sét, el tu laj do ní tá sát, to váb bá
be sze rez zük a kon zul iga zo lá sát ar ról, hogy
ren del ke zünk ér vé nyes ve ze tõi en ge dél  lyel,
csak el vesz tet tük, il let ve el tu laj do ní tot ták.

Tisz tá ban kell len nünk azon ban az zal, hogy
a ve ze tõi en ge délyt sem mi sem pó tol ja, az az az
in téz ke dõ rend õr nek nem kö te les sé ge el fo gad -
ni eze ket az ira to kat. Pusz tán a jó in du lat ára
szá mít ha tunk, kü lö nö sen, ha szo rult hely ze tün -

ket az zal is alá tud juk tá masz ta ni, hogy ha za fe -
lé tar tunk (nem az el len ke zõ irány ba).

3. HO GYAN TUD JUK EL VE SZETT, EL TU LAJ DO -
NÍ TOTT OK MÁ NYUN KAT PÓ TOL TAT NI?
Ok má nya ink pót lá sát, il let ve új ok má nyok be -
szer zé sét már kül föld ön is meg kezd het jük.
En nek egyik mód ja a ké re lem elekt ro ni kus
úton tör té nõ be nyúj tá sa. Fel té te le, hogy ren -
del kez zünk ügy fél ka pu re giszt rá ci ó val.

Eb ben az eset ben elekt ro ni kus úton kez -
de mé nyez he tõ az el ve szett, el tu laj do ní tott,
meg sem mi sült ok má nyok pót lá sa (ve ze tõi en -
ge dély ese té ben csak 2001. ja nu ár 1-je után
ki adott, út le vél ese té ben 2013. ja nu ár 1-je
után ki adott, fel té ve, hogy ujj nyo ma tunk tá ro -
lá sá hoz hoz zá já rul tunk).

Az el ké szült ok mány vál to zat lan adat tar ta -
lom mal ke rül ki ál lí tás ra (ki vé ve: ki ál lí tás kel te,
ok mány szám).

El ve szett, el tu laj do ní tott, meg sem mi sült út -
le ve lünk, sze mély azo no sí tó iga zol vá nyunk
pót lá sát a KEKKH hon lap já ról el ér he tõ „Webes
ügy se géd” al kal ma zá son ke resz tül, az el ve -
szett, el tu laj do ní tott, vagy meg sem mi sült ve ze -
tõi en ge dé lyünk pót lá sát a magyarorszag.hu
weboldalról az ügy fél ka pun ke resz tül kez de -
mé nyez het jük.

Má sik le he tõ ség az új ok mány irán ti ké re -
lem kon zu li tiszt vi se lõ nél tör té nõ be nyúj tá sa.
Er re azon ban ki zá ró lag út le vél ese tén van le -
he tõ ség, az az a sze mély azo no sí tó iga zol -
vány, va la mint a ve ze tõi en ge dély ki ál lí tá sa
irán ti ké re lem nem nyújt ha tó be a kon zu li
tiszt vi se lõ nél.

Vé ge ze tül el ve szett, el tu laj do ní tott ok má -
nya ink he lyett új ok má nyok be szer zé se iránt
in téz ked he tünk ha za té ré sün ket kö ve tõ en itt -
hon is. Az er re irá nyu ló ké re lem be nyújt ha tó
a KEKKH sze mé lyes ügy fél szol gá la tán, vagy
bár me lyik já rá si hi va tal ban. A ké re lem be -
nyúj tá sa so rán be mu ta tan dó, il let ve csa to -
lan dó ira tok kö ré re, va la mint az el já rás
egyéb rész le te i re vo nat ko zó an rész le tes tá jé -
koz ta tó ol vas ha tó a KEKKH hon lap ján az
„Ok mány ki ál lí tás” ro vat ban, vagy a 1818-as
Kor mány za ti Te le fo nos Ügy fél szol gá la ton le -
het ér dek lõd ni.

Bács-Kis kun Me gyei Kor mány hi va tal

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

• OR TO PÉ DI AI SZAK REN DE LÉS! A mély kú ti
Köz pon ti Or vo si Ren de lõ ben (Nagy u. 4.)
2014. szep tem ber 17-én  (szer da) 14-órától
or to pé di ai szak or vo si ren de lés lesz. A ren de -
lés ke re tén be lül gyógy ásza ti se géd esz kö zök
fel írá sá ra nyí lik le he tõ ség. Ed di gi or vo si le le te -
it, sze mé lyi iga zol vá nyát és TAJ kár tyá ját hoz -
za ma gá val. A ren de lés in gye nes, be uta ló
nem szük sé ges! A ren de lés re iro dánk ban le -
het elõ ze te sen idõ pon tot kér ni!
• KÖL CSÖN ZÉS! Tag ja ink ré szé re szo bai ke -
rék párt, ke rek es  szé ket és ke re kes já ró ke re tet
köl csön zünk.
• 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. 
• 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. 

• VÁ SÁR LÁ SI KED VEZ MÉNY! A Rá kó czi u. 20.
szám alat ti Ba rom fi szak üz let ben 5%-os ked vez -
mén  nyel vá sá rol hat nak egye sü le ti tag ja ink. A
ked vez mény igény be vé te le ér vé nyes egye sü le ti
tag könyv fel mu ta tá sá val le het sé ges.

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.face-
book.com/mmemelykut

EGYE SÜ LE TI HÍ REK

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

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

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 város 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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KÖSZÖNET
Kö szö ne tet sze ret nénk mon da ni azok nak a vál lal ko zók nak és ma gán sze mé lyek nek, akik tá mo -
gat ták au gusz tus 17-én meg ren de zett III. Mo to ros be mu ta tót. Nél kü lük nem jö he tett vol na lét -
re ez a nagy si ke rû ren dez vény.
Tá mo ga tók: Ko vács Já nos, He ge dûs Ist ván, Matus Lász ló, Mû sza ki Vizs ga bá zis Ke cel, BÁCS-TAK
Kft, KRISZT Kft, Rasztik Nán dor, Gás pár Cuk rász da, Kalászka Bt, Dél -Bácskai Ser tés hús Kft
Mély kút, Ka to na Lász ló. Mély kút Gaz da bolt, MAJORKA Kút Kft, Ba log Ger gõ, Föl des Ist ván,
Gömöri Pál, Benák Éva, Ko vács Ta más, Mély kút Vá ros Ön kor mány za ta

Ba log Ro land és Ugri Mi hály

A SZENNY VÍZ CSA TOR NA
ÉPÍ TÉ SÉRÔL
Tisz telt Mély kú ti Pol gá rok!
Mély kút vá ro sá ban a szenny víz csa tor na épí té -
se meg kez dõ dött. An nak el le né re, hogy tud -
tuk, nagy fel for du lás sal és sok prob lé má val
kell meg küz de nünk, az el sõ ta pasz ta la ta ink
saj nos nem vol tak bíz ta tó ak.

Azok a bri gá dok, akik nem meg fe le lõ en
dol goz tak, már nem épít he tik a csa tor nát – a
ki vi te le zõ el bo csá tot ta õket. 

Ál lan dó an fi gye lem a la kos ság vis  sza jel zé -
se it és az ut cá kat az épít ke zés ide je alatt is és
utá na is lá to gat ni fo gom. Több ut cá ban vol -
tam már. Az épí tõk di csé re té re le gyen mond -
va, hogy a Temp lom ut cán, a Szent Lász ló ut -
cán ma gam is meg gyõ zõd tem, hogy a fel szí ni
mun kák na gyon szé pen let tek ki vi te lez ve. A
Zal ka Má té ut cá ból egyik ügy fe lünk csil la gos
ötös re di csér te az ott dol go zó kat.

A mû sza ki meg fe le lé sért fe le lõs mér nök tõl,
szi go rú sá got, kö vet ke ze tes sé get kért a pol gár -
mes ter úr. A fel szí ni szép mun ka nem biz tos,
hogy pon tos, ala pos csa tor nát ta kar. A meg épí -
tett csa tor na sza ka szo kat ka me rás vizs gá lat nak
ve tik alá. Eze ket a mér nö kök ki ér té ke lik és a
nem meg fe le lõ épí tés ese tén a ki vi te le zõt a
csa tor na hely re ál lí tá sá ra kö te le zik. Most bont -
sa nak, ha szük sé ges és ne ké sõbb, ami kor hely -
re ál lí tot tunk min dent (uta kat, víz el ve ze tõt).

To váb bi in for má ció, hogy a szenny víz te lep
épí té se meg kez dõ dött az 55-ös út mel lett.

La kos ság ré szé rõl ér ke zett olyan ész re vé tel,
hogy az épí tõ mun ká sok ká vét kö ve tel nek,
pénzt kér nek stb. Tisz telt Mély kú ti Pol gá rok! Ha
Önök ven dég sze re tet bõl fõz nek ká vét a dol go -
zók nak, meg te he tik. Az ut cán dol go zó em be re -
ket a ki vi te le zõ fi ze ti. A dol go zók csak az ut cán
dol goz hat nak és sem mi el len szol gál ta tást a la -
kos ság tól nem kö vetel het nek. A dol go zók nak
sze szes italt ad ni szigorúan tilos!

A CSATORNÁRA MÉG NEM LEHET A LAKOS-
SÁGNAK RÁKÖTNI! 

A csa tor na rend szer tel ken be lü li ré szé nek
fel mé ré se be fe je zõ dik. Pol gár mes ter úr a ki vi -
te le zõ vel le tár gyal ta, hogy a bel sõ csõ rend -
szert ol csób ban be sze rez te ti, ez zel is csök -
kent ve a la kos ság költ sé ge it. Tár gyal to váb bá
a bel sõ há ló zat meg épí té sé nek költ ség kí mé lõ
le he tõ sé ge i rõl is. Ér de mes ki vár ni a se gít ség
mi att, va la mint azért is, mi vel a bel sõ há ló za -
tot is át kell ve tet ni a szol gál ta tó em be re i vel. 

Bár mi lyen prob lé ma ese tén in gye ne sen
hív ha tó zöld szám: 06 80 63 01 08

A Mély kú ti Viziközmû Tár su lat nál, bár mi -
lyen prob lé ma ese tén az Önök ren del ke zé sé -
re ál lok, hív ja nak, ke res se nek bi za lom mal.

Bozóki Gáborné

Mély kú ti Víziközmû Tár su lat

10 ÉVES A SZENT JOACHIM KA TO LI KUS ÉS FA LU MÚ ZE UM
Barcsák Já nos ké mény sep rõ 2004-ben lét -

re ho zott mú ze u ma Mély kút ér té ke it õr zi. Be -
mu tat ja azo kat a tár gya kat, me lyek nek nem-
csak ér té kük, ha nem lel ki je len té se is van.
Ezek a tár gyak elõ de ink hez kö tõd nek és hoz -
zánk, mély kú ti ak hoz is. A tár gyak kö zött fel lel -
he tõ a ré gi zár da-is ko la fe szü le te, mely re
nagy anyá ink és nagy apá ink te kin tet tek fel
min dennap, ami kor az is ko la pad ban ül tek. A
gyûj te mény ka pocs elõ de ink és kö zöt tünk,
mely nem csak a ka to li kus em ber ér ték rend jét
mu tat ja meg, ha nem min den em bert gon dol -
ko dás ra kész tet te rem tõ jé vel és az élet tel va ló
kap cso la tá ról is. 

13 éves gyûj tõ mun ka ered mé nye ként jött
lét re a ka to li kus mú ze um. To váb bi gyûj tõmun -
ka ered mé nye a fa lu mú ze um, mely az õsök
éle tét mu tat ja be a nagy szü lõi ház ban: egy
tisz ta szo ba, kony ha, kis kony ha és hom bár. Ez
a ma gán gyûj te mény a hit erõs sé gé nek a pél -
dá ja, mely túl éli a kü lön bö zõ rend sze rek és
ko rok sa nyar ga tá sát, pusz tí tá sát, pél dát mu tat -
va min den ha lan dó nak.

Lo vag vi téz Barcsák Já nos ma gán gyûj te mé -
nye vis  sza ad ta a mély kú ti ak nak a hit ér ték -
rend jé hez tar to zó tár gya kat, me lyek elõ de ink
és köz tünk lé võ szö vet ség bi zo nyí té ka, be tölt -
ve azt a bib li ai sza kaszt, mely ben a te rem tõ
uta sít ben nün ket: „Mond el fi a id nak, utó da id -
nak, és hi ted rõl is be szélj min den nap!”

Lo vag vi téz Barcsák Já nos
6449 Mély kút, Hu nya di u. 30.
BE JE LENT KE ZÉS:
06-70/424-53-42, 06-77/460-721



13 2014. szeptember Önkormányzati Tájékoztató 

Ked ves ol va só ink!
Azt hi szem, öröm mel szá mol ha tunk be ar -

ról, hogy augusztus 3-án si ke rült új ra élesz te -
nünk a több év ti ze de mély kó má ban lé võ,
egy kor szép na po kat meg élt MotoCross pá -
lyát. Ez zel egy nagy ver senyso ro zat ve szi kez -
de tét, hi szen több ver seny ág (autocross-kvad-
roncs der bi motocross) tud ver se nyez ni éven -
te ezen a pá lyán. A MotoCross pá lya is át ala -
kí tás ra vár, ami szin tén tel je sen új, ame ri kai
stí lu sú na gyon lát vá nyos ver se nye ket fog nyúj -
ta ni. Az autocross pá lya el nyer te vég le ges ki -
ala kí tá sát, de még ki sebb fi no mí tá so kat el kell
vé gez nünk raj ta, amit a sok esõ zés mi att nem
tud tunk be fe jez ni, hogy 100%-os le gyen. A
ver seny zõk vé le mé nye sze rint na gyon jó, iz -
gal mas ver se nyez ni raj ta. 

Saj nos, egy kis csa ló dás ré szünk rõl, hogy a
várt nál ke ve sebb ver seny au tó volt, de so kan
most töl tik nya ra lá su kat, vagy mû sza ki prob lé -
mák és más ver se nyek mi att nem tud tak részt
ven ni, de akik itt vol tak azok vi szik a Mély kút
hí rét min den ho vá, és jö võ re te le lesz a rajt lis ta.
A roncs der bi sek már je lez ték, hogy sze ret né -
nek ná lunk fu ta mot ren dez ni, ami 35 au tó ból
áll. Azon le szünk, hogy lét re jöj jön a ver seny. 

A né zõk szép szám mal el jöt tek és fe gyel me -
zet tek vol tak, nem volt sem mi prob lé ma, amit
utó lag is kö szö nünk. A ké sõb bi ek fo lya mán is
pró bá lunk ele get ten ni a né zõk nek és be tét -
prog ra mok kal szí ne sít jük a ver seny szín vo na lát. 

Ezért meg ér te a ren ge teg fá ra do zá sunk.
Amit Gömöri Pál lal együtt ta pasz tal tunk, én a
kül föl di mun ká mat, õ pe dig az asz ta lo si te vé -
keny sé gét füg gesz tet te fel he tek re hogy min -
den rend ben le gyen, de az ered mény meg ér -
te, hisz Mély kút gaz da gabb lett egy nagy sze rû
pá lyá val, amit a na gyobb vá ro sok sem tud nak
fel mu tat ni. Ezt pél da kép tu dom csak fel vet ni,
hogy ahol jó em be rek lak nak ma rad ja nak is
ott, hisz nem csak a vá ros ban le het él ni, bol -
do gul ni, ha nem fa lun is. Csak ak náz zuk ki a
le he tõ sé ge ket  és egy re jobb lesz min den. Na -
gyon jó volt meg ta pasz tal nom, hogy mi lyen
so kan tud tak va la mi lyen szin ten se gí te ni, tá -
mo gat ni, hogy lét re jöj jön ez a kez de mé nye -

zés. A fi a ta lok is szép szám mal jöt tek se gí te ni,
szé pen helyt áll tak. Ezen nel még egy szer sze -
ret nénk meg kö szön ni a tá mo ga tá so kat és a
se gít sé ge ket min den ki nek, aki va la mi lyen
szin ten részt vett a meg va ló sí tás ban. 

Saj nos, az ered mé nye ink nem a leg job ban
si ke rül tek, mert csak So mo gyi Ádám nak lett
egy má so dik he lye, Pus kás Mi ki nek szét tört a
vál tó ja, ne kem pe dig ék szíj prob lé ma mi att a
dön tõ ben ki kel lett áll nom. 

Aki a lá tot tak alap ján sze ret ne ver se nyez ni,
az je lez ze és a mély kút team tag ja ként szí ve -
sen fo gad juk és se gít jük.

Sztanyik László, Gömöri Pál ren de zõ, 

Far kas Be nõ ver seny zõ

Megújult a Moto-cross pálya

KÖ SZÖN JÜK TÁ MO GA TÓ INK NAK! A REN DEZ VÉNY, VE LÜK EGYÜTT JÖTT LÉT RE!

Mély kú ti Ön kor mány zat (Ko vács Ta más) • ÉPTESZ Kft • Mély kút Vá ros Ön kor mány zat GAMESZ •
Bács-Tak Kft • Kalászka Bt • Mély kú ti Sza bad idõ sport Egye sü let • Mély kú ti Ön kén tes Tûz ol tók •
Mély kú ti Gaz da bolt Kft Új ut ca • Hasz nált Nyu ga ti Árúk Bolt ja • Ri gó Bo ro zó Mikóné • La u ra mé -
ter árú la kás tex til Ta nács Má ria • Mély kú ti Tüzép Bt • AUTÓSZOLG Kft (Vizs ga bá zis Ke cel) • Kõ -
sze gi Edit • Nagy Ró bert • Benák & Tár sa Bt • ALISCA BAU Zrt • Ko vács Já nos • Sztantics Pé ter
• Fuszkó At ti la • Pász tor Csa ba • Vlasics Já nos • Szûcs Já nos (Gumiszervíz) • Univer Holz Kft •
Zöld ség bolt (Katonáné) • Sziráczki Szil vesz ter • Ke resz tes An tal • Sutus Kor nél • Ka to na Szon ja •
Pap Zsolt • Fi gu ra Fe renc • Sztanyik László • Sze ren csés Lász ló • Ko vács Alex • Vas Ale xand ra •
Bog dán Im re • Kiss Szi lárd • Somogyiné Éva • So mo gyi Ádám • Ko vács Jó zsef • Ko vács Va len tin
• Du dás Ri chárd • Far kas Ádám • Far kas Ben ce • Pus kás La jos • Sán dor Le ven te • Ko vács Dá ni -
el • Nagy Ta más • Ka kas Jó zsef • Kopcsek Já nos • Tor ma Fe renc • Hodoniczki Zol tán •
Hodoniczki Mar tin • Hodoniczki Dá ni el • Kovácsné Il di • Ba log Ro land • Gás pár Zol tán

Ha va la kit ki hagy tam, nem szán dé ko san, de ne ki is kö szön jük!

A cso port éle te 4 éve kez dõ dött, egy már -
ci us 15-ei mû sor ral. Foly ta tó dott au gusz tus
20-ával, az idõ sek nap já val, ok tó ber 23-ai vá -
ro si ün nep ség gel, a ka rá cso nyi mû so rok kal.
Az az óta el telt évek sok-sok öröm mel és még
több ta pasz ta lat tal szol gál tak szá munk ra és a
gye re kek szá má ra is, va la mint ered mé nye ket
is hoz tak. Meg vál to zott az át la gos fel nõtt-di ák
és a részt ve võ ta nu lók kö zöt ti kap cso lat, más
– jobb! – ol dal ról is mer tük meg egy mást. A
pró bák fe gyel me zett, de még is fesz te len han -
gu la ta után job ban tud tunk örül ni egy más nak.
A gyer mek szín ját szás kö zös ség épí tõ ha tá sát
már az el sõ elõ adás el sõ pró bái után ér zé kel -
tük. Az épü lõ kö zös ség hez a szü lõk is csat la -
koz tak, se gí tõ cél lal: dísz le te ket, kel lé ke ket
ké szí tet tek, sü te ményt hoz tak a pró bá ló gye -
re kek nek, sok szor ott ra gad tak a pró bá kon, és
öt le te ik kel is hoz zá já rul tak a kö zös mun ká -
hoz. Az évek so rán vég zett mun ká nak szá mos
si ke re volt, de szá mom ra a gye re kek vi sel ke -
dé sé ben, sze mé lyi sé gük vál to zá sá ban be kö -
vet ke zett ered mé nyek je len te nek töb bet.

Az 5 éves cser fes kis lány tól a 14 éves fér fi -
han gú fi a tal em be rig min den kor osz tály meg ta -
lál ha tó a kis tár su lat ban. 21 em ber ké vel dol -
goz ni ele ve ki hí vás, hát még ak kor, ha ek ko ra a
kor kü lönb ség köz tük. A já té kos szín ját szó szak -
kör se gít sé get nyújt a gye re kek ön bi zal má nak
nö ve lé sé hez, kom mu ni ká ci ós kész sé gük, sze -
mé lyi sé gük és kre a ti vi tá suk fej lesz té sé hez. 

Sze ret nék kö szö ne tet mon da ni mind azok -
nak, akik jószándékkal, ön kén tes mun ká juk -
kal, anya gi ak kal tá mo gat ták ed di gi te vé keny -
sé gün ket: a szü lõk nek, kol lé gá im nak: Ár pád
Má ria, Csákné Ilon ka, Ta nács Má ria, Weisz Ist -
ván, Wendler Gá bor.

Börcsökné Kiss Er zsé bet

SZÍN-KÓ PÉ Színitanoda
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