
Tisztelt Mély kú ti ak!
Elõ ször hadd kö szön jem meg Önök nek,

hogy az ok tó be ri vá lasz tá so kon új ra bi zal mat
sza vaz tak szá mom ra, és az el kö vet ke zen dõ
évek ben to vább szol gál ha tom Mély kút la ko -
sa it, Önö ket. Kép vi se lõ tár sa im és ma gam is
azon le szünk, hogy te le pü lé sün ket fej les  szük,
az el kö vet ke zen dõ idõ szak le he tõ sé ge it a leg -
job ban ki hasz nál va szeb bé, job bá, te gyük
Mélykutat. 

El jött a de cem ber és ve le együtt az év ta lán
leg szebb, leg ben sõ sé ge sebb ün ne pe, a ka rá -
csony. A ka rá cso nyi ké szü lõ dés, fel ké szü lés be -
le-be le fo nó dik a hét köz nap ok for ga ta gá ba. 

A ka rá csonyt az éli meg iga zán, aki en ge di,
hogy lel ké ben a ke gye lem ál tal meg szü let hes -
sék az üd vö zí tõ Jé zus. Te gyük fel ma gunk nak
a kér dést, mi va jon be fo gad nánk-e a ko pog ta -
tó Szent Csa lá dot, be fo gad juk-e a szí vünk be
Jé zust, az Is ten aján dé kát?

A ka rá csony meg élé sé hez hoz zá tar to zik a
csend, a pi he nés és a sze ret te ink nek nyúj tott
idõ és mi nõ sé gi fi gye lem. Saj nos, ezek bõl ke -
vés jut ma nap ság min den ki nek, pe dig na gyon
nagy szük sé günk vol na rá.

So kak nak van el len ér zés ük ma nap ság a
ka rá cson  nyal szem ben, mert úgy ér zik, az ün -
nep már csak a pénz rõl szól. Va ló já ban ez ki -
zá ró lag raj tunk mú lik; azon, hogy mi lyen nek
te remt jük meg az ün ne pet. Na gyon fon tos,
hogy ilyen kor meg ál lunk a ro ha nó élet ben, és
csak egy más ra fi gye lünk, sze ressük egy mást.
Ap ró öt le tek kel, egy kis oda fi gye lés sel és em -
pá ti á val, sok sze re tet tel meg le het te rem te ni
az ün ne pi han gu la tot. Ne a tár sa dal mi el vá rá -
sok nak akar junk meg fe lel ni, ha nem ma gunk
és sze ret te ink lel ki szük ség le te i nek! Te remt sük
meg önál ló an a ka rá csony cso dá ját!

Gon do lat ban tér jünk vis  sza gyer mek ko -
runk ka rá cso nya i hoz. Me lyik a leg em lé ke ze -
te sebb, me lyik az, ame lyik re a leg szí ve seb ben
gon do lunk vis  sza? Mi ért? Mik vol tak azok az
ele mek, ame lyek olyan cso dá la tos sá, olyan fe -
led he tet len né tet ték? A szü lõk nek volt ide jük
ki pró bál ni a gye re kek kel az új tár sas já té kot, és
egyik játsz ma kö vet te a má si kat? Gyer tya gyúj -
tás elõtt az uno ka test vé rek kel és a nagy bá csi -
val a te le pü lést jár ták, hogy a ki vi lá gí tott ab la -
kok ban les sék meg a Jé zus kát? Egész es te apá -
val épí tet tek az új fa vo nat nak pá lyát? A ka rá -

csony fa alatt rög tön be le fog tak egy új, iz gal -
mas, me se re gény be, és ol va sás köz ben egy -
más után fal ták fel a mé zes ka lá cso kat, és egy
fel nõt tõl se hang zott el, hogy ülj az asz tal hoz,
és ne mor zsázz min dent ös  sze?

Mi is a ka rá csony lé nye ge? Kön  nyû rá a vá -
lasz: a sze re tet. De va jon ez csak egy szó,
ame lyet kö te les ség sze rû en vá gunk rá er re a
kér dés re, vagy meg tud juk töl te ni va ló di tar ta -
lom mal, meg tud juk él ni az ér zést?

A ka rá csony gyö nyö rû, meg hitt, ben sõ sé -
ges ün nep. Mi lyen so kat is je lent ez ne künk.
Ám de ne hagy juk, hogy a mé dia, az el anya gi -
a so dott vi lág nyo má sa el ve gye en nek a cso dá -
la tos ün nep nek a va rá zsát! A ka rá csony nem
a pén zen mú lik! Ap ró öt le tek kel, egy kis oda -
fi gye lés sel és sok sze re tet tel meg le het te rem -
te ni az ün ne pi han gu la tot. 

Az ün nep ki emel a hét köz nap ok ból, a min -
den nap ok mo no tó ni á já ból, a meg szo kott ru -
tin ból, hi szen van mit vár ni, ter vez get ni, ké szü -
lõd ni, áb rán doz ni, elõ re örül ni an nak, hogy
lesz né hány nap, ami kor egy más sal fog lal koz -
ha tunk, pi hen he tünk és ün ne pel he tünk. 

Ez alap ján ér de mes át gon dol ni, hogy mi
mit vá runk a ka rá csony tól. Mi az, ami nél kü -
löz he tet len, mi az, ami tõl ün nep az ün nep,
ami tõl iga zi a ka rá csony? Ha a csa lád min den
tag ja mond egy dol got, már meg lesz az ün ne -
pi han gu lat.

Ezek kel a gon do la tok kal kí vá nok ál dott,
bé kés, bol dog ka rá csonyt min den ki nek, és
bol dog új évet!

Szun  nya dó tág me zõ
zöld ru hás kis fe nyõ
füst kö dös ház te tõ
hi deg fe hér be öl tö zik
gyer tya láng len ge teg
ára dó szívmeleg
ámu ló gyer me ked
fü led be súg ja ál ma it
té li éj csil la ga
réz ha rang dal la ma
friss ka lács il la ta
nagy ka rá csonyt hir de tik.

(Ara Rauch)

Ko vács Ta más pol gár mes ter

MIN DEN KI KA RÁ CSO NYA –
MÉLY KÚT 2014
A kü szö bön ál ló ka rá csony üze ne tét és han -
gu la tát az elõ zõ év hez ha son ló an pró bál juk
meg együtt el hoz ni, mind an  nyi unk szá má ra
fe lejt he tet len né és meg hit té ten ni vá ro sunk -
ban. Sze re tet tel, ün ne pi han gu lat tal vár juk a
vá ros la kos sá gát a „Min den ki ka rá cso nya” kö -
zös ün nep vá ró ren dez vény re a Bé ke Ét te rem -
be és kör nyé ké re.

De cem ber 19. 
Ka rá csony vá ró ze nés mû sor a Bé ke ét te rem ben
15.30 Meg nyi tó Ko vács Ta más pol gár mes ter •
II.sz óvo da  éne kes ver ses mû so ra • Szvetnik
Joachim Ál t. Is ko la III.a osz tály kul tu rá lis mû so -
ra • A pe da gó gus és gyer mek kó rus elõ adá sa •
A mély kú ti fú vós ze ne kar ün ne pi kon cert je

De cem ber 20. 
Ka rá cso nyi vá sá ri ki ra ko dó
08.00 Jó té kony sá gi Kéz mû ves ki ra ko dó vá sár
az ált. is ko la és óvo da ál tal ké szí tett ter mé kek -
bõl a Bé ke ét te rem par ko ló já ban 

De cem ber 21. 
Ka rá cso nyi ba bos 
15.00 Tûz gyúj tás a bog rá csok alatt…
16.00 Csi ga Duó ka rá cso nyi gyer mek mû so ra
17.00 Kul tu rá lis mû sor – Bé ke ét te rem
„Csil lag gyúlt a sö tét égen” – SZÍN KÓ PÉ
Színitanoda • Vad vi rág Nép tánc cso port • Ady
End re Ma gyar Mû ve lõ dé si Egye sü let Nép tánc -
cso port ja - Bácskossuthfalva  

December 24. 
Éj fé li mi se után Élõ Bet le hem a temp lom dom bon
A mély kú ti vál lal ko zók, gaz dál ko dók, õs ter -
me lõk fel aján lá sá ból bab le ves sel, bejg li vel,
for ralt bor ral vár juk ked ves ven dé ge in ket.

Ko vács Ta más pol gár mes ter
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Az órák prog ram ja a kö vet ke zõ volt: 
Bodroginé dr. Mikó Zsu zsan na hi va tal ve -

ze tõ ké pes dia ve tí tés for má já ban be mu tat ta a
Já rá si Hi va tal mun ká ját, mun ka tár sa it, épü le -
te it, fel ada ta it. Ezt kö ve tõ en a gye re kek „Já rás
TOTÓ”-t töl töt tek ki, a fel adat ér té ke lé se után
az el sõ há rom he lye zett aján dé kot ka pott. A
gye re kek meg te kin tet ték az Ok mány iro dát,
ki pró bál ták a sor szám hú zást és a fo tó ké szí tést
ok má nyok hoz. 

A Mély kút ról ér ke zett 3. b. osz tá lyos ta nu -
lók na gyon ügye sen meg ol dot ták a fel ada to kat,
kö zel ma xi má lis pont szá mot sze rez tek, ezért
töb ben is 2. il let ve 3. he lye zést ér tek el. A leg -
ered mé nye sebb gye re kek a kö vet ke zõk vol tak: 

1. he lye zett: Or sós Szil via 11 pont. 2. he lye zett:
Jám bor Éva 10 pont • Vö rös Mó ni ka 10 pont •
Hurton Jo han na 10 pont • Ko vács Nó ra 10 pont
• Bo ri Pat rik Gá bor 10 pont. 3. he lye zett: Semsi
Ádám 9 pont • Kis Krisz ti án. 9 pont • Ko vács
Ádám 9 pont • Né met Krisz ti án 9 pont

Em lé kül min den meg je lent gyer mek a já rá -
si hi va tal ál tal pa pír ból ké szí tett könyv jel zõ ként
is hasz nál ha tó vo nal zót ka pott, ame lyen a hi va -
tal el ér he tõ sé ge is fel tûn te tés re ke rült. A gye re -
kek sok él mén  nyel gaz da god va tér tek vis  sza is -
ko lá juk ba. A Já rá si Hi va tal vár ja az osz tály fõ nö -
kök je lent ke zé sét és egyez te tett idõ pont ban to -
vább ra is szí ve sen fo gad is ko lai osz tá lyo kat. 

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

Is ko lai osz tá lyok lá to gat tak 
a Já nos hal mi Já rá si Hi va tal ba 

2014. no vem ber 13-án (csü tör tö kön) is ko lai osz tá lyok lá to gat tak a BKMKH Já nos hal mi Já rá -
si Hi va ta lá ba. A Törzs hi va tal ban a Bé ke tér 1. sz. alat ti ta nács ko zó te rem ben egy mást vál tot ták
az is ko lai osz tá lyok, rend ha gyó osz tály fõ nö ki órá kat tar tot tak a Já rá si Hi va tal mun ka tár sai. Lá to -
ga tó di á kok kö zött vol tak mély kú ti ál ta lá nos is ko lá sok, borotai il let ve já nos hal mi di á kok is.
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ÉPTESZ KFT. HIRDETÉSEI
Mély kút vízi köz mû szol gál ta tá sát 2013. ja nu ár
1-tõl a BAJAVÍZ KFT. lát ja el. Ez zel az Ön kor -
mány zat ele get tett a jog sza bá lyi elõ írá sok nak.
A fo gyasz tók az át adás-át vé te li el já rás tól füg get -
le nül fo lya ma tos víz el lá tás ban ré sze sül nek. 

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

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

Három kon té ne res víz tisz tí tó be ren de zés
te le pí té se meg tör tént. 2013. de cem ber 1-tõl az
ar zén men tes víz el lá tás kon té ne rek bõl biz to -
sítjuk a la kos ság ré szé re. Kon té ne rek nyit va
tartása: mun ka nap okon 8–15, • mun ka szü ne -
ti na po kon 9–12 órá ig. Hely szín: Öreg ma jor
víz mû elõt ti te rü le ten • Mély kút köz pon ti ját -
szó tér mel lett (Tó part) • 55-ös út nál lé võ ját szó -
tér mel lett (Mondovicsék Ven dég lõ je)
• TE ME TÕK (Kál vá ria, Pes ti, Al só) té li idõ szak -
ban min den nap 8-16 órá ig tar ta nak nyit va. A
te me tõ gond nok (Pász tor Mi hály) te le fon szá -
ma: 06-30/245-5266.
• SZIP PAN TÁST le het ren del ni: 06-30/252-
5181, 06-20/978-6680 (Mayer Lászó), il let ve
az ÉPTESZ Kft szá mán: 77/460-089. vagy sze -
mé lye sen Mély kút Rá kó czi u. 5. szám alatt.
2014. ok tó ber 21-tõl a szip pan tott szenny vi -
zet a Bajavíz Kft. ba jai te le pén ürít het jük le
ezért a szip pan tás költ sé ge meg emel ke dett. A
szip pan tá si díj a kö zü le tek nek for du lón ként
brut tó 18.796 -Ft, la kos ság nak a re zsi csök -
ken tés mi att for du lón ként brut tó 16.002 Ft.
• SZE ME TES ZSÁ K. a Fel sõ-Bács kai Hul la dék -
gaz dál ko dá si Kft emb lé má já val el lá tott sze -
me tes zsá kot le het vá sá rol ni az ÉPTESZ KFT
iro dá já ban Mély kút Rá kó czi u. 5. szám alatt
448 Ft brut tó áron. Ha eb be a zsák ba gyûj tik
a hul la dé kot, a ku ka ürí té se kor ezt is el szál lít -
ják kü lön díj fel szá mí tá sa nél kül.

Dzsudzsák Mi hály ügy ve ze tõ

Az ok tó be ri ön kor mány za ti vá lasz tá so kon
im már öt év re vá lasz tot tunk pol gár mes te re -
ket, ön kor mány za ti tes tü le te ket. A meg vá lasz -
tott tiszt ség vi se lõk hi va tal ba lé pé se és mû kö -
dé sük kez de te nagy já ból egy be esik a 2014-
2020-as eu ró pai uni ós fej lesz té si idõ szak el in -
du lá sá val is. Az újon nan meg vá lasz tott tes tü le -
tek si ke re nagy ban függ at tól, hogy mi lyen
ered mé nyes ség gel va ló sul nak meg az egyes
te le pü lé se ken a fej lesz té sek és mi lyen arány -
ban jön nek lét re új mun ka he lyek. 

His  szük, hogy a me gye fej lõ dé sé ben, a la -
kos ság élet mi nõ sé gé nek nö ve ke dé sé ben a
Bács-Kis kun Me gyei Ön kor mány zat nak a ka -
ta li zá tor sze re pét kell be töl te nie. Ha tás sal kell
len nünk azok ra a fo lya ma tok ra, ame lyek a
me gye elõ re lé pé sét, gya ra po dá sát szol gál ják.
Élé re kell áll nunk min den olyan kez de mé nye -
zés nek, mely az itt la kók éle tét job bá, a me -
gyét pe dig él he tõb bé te szik. 

Ezek je gyé ben ke rült sor 2014. no vem ber
6-án és 7-én a kis kõ rö si Vinum Ho tel ben a
Bács-Kis kun me gyé ben már ha gyo má nyok kal
ren del ke zõ ön kor mány za ti cik lus nyi tó to -
vább kép zés re. 

A ren dez vé nyen a me gye több mint 100
te le pü lé sé nek pol gár mes te re, va la mint a me -
gyei köz gyû lés szá mos tag ja részt vett. Az ese -
mény a ta pasz ta lat cse ré rõl, a friss in for má ci ók
át adá sá ról, a te rü let és a vi dék fej lesz té si té -
mák meg vi ta tá sá ról, va la mint a kö zös ség épí -
tés rõl szólt. 

Er re a to vább kép zés re Bács-Kis kun me gyei
szü le té sû, vagy a me gyé hez köt he tõ te vé -
keny sé gû elõ adó kat hív tunk, hogy le he tõ sé get
ad junk a ve lük va ló kö ze leb bi meg is mer ke -
dés re. Olyan ki emelt ér dek lõ dés re szá mot
tar tó té mák ról kap hat tak a je len lé võk tá jé -
koz ta tást, mint a tu riz mus fej lesz tés, élel mi -

szer gaz da ság fej lesz té se, ope ra tív prog ra mok
ter ve zé se. Az együtt mû kö dés re mu ta tott be jó
gya kor la tot Né meth Ba lázs, Bács al más pol gár -
mes te re és Maczkó Jó zsef, Kelebia pol gár mes -
te re a me gye dé li ré szén kör vo na la zó dó öko-
turisztikai fej lesz tés kap csán.

A meg hí vott elõ adók közt sze re pelt Bá nyai
Gá bor, Bács-Kis kun me gye 5. szá mú vá lasz tó -
ke rü let ének or szág gyû lé si kép vi se lõ je, a Bács-
Kis kun Me gyei Köz gyû lés ko ráb bi el nö ke; Ko -
vács Er nõ, a Bács-Kis kun Me gyei Kor mány hi -
va talt ve ze tõ kor mány meg bí zott; Zsigó Ró -
bert, a Föld mû ve lés ügyi Mi nisz té ri um élel mi -
szer lánc-fel ügye let ért fe le lõs ál lam tit ká ra; Kis
Mik lós Zsolt, a Mi nisz ter el nök ség ag rár-vi dék -
fej lesz té sért fe le lõs ál lam tit ká ra; dr. Feldman
Zsolt, a Föld mû ve lés ügyi Mi nisz té ri um ag rár -
gaz da sá gért fe le lõs he lyet tes ál lam tit ká ra; dr.
Nemcsok Dé nes Sán dor, a Nem ze ti Fej lesz -
té si Mi nisz té ri um kör nye ze ti és ener gia ha té -
kony sá gi ope ra tív prog ra mo kért fe le lõs he lyet -
tes ál lam tit ká ra; dr. Ruszinkó Ádám, a Nem -
zet gaz da sá gi Mi nisz té ri um tu riz mu sért fe le lõs
he lyet tes ál lam tit ká ra; Prof. Dr. Ferencz Ár -
pád, a Kecs ke mé ti Fõ is ko la Ker té sze ti Fõ is ko -
lai Ka rá nak dé kán ja.

A saj tó mun ka tár sai szá má ra a ren dez vény
má so dik nap ján saj tó tá jé koz ta tót tar tott az új
me gyei el nök, Ri deg Lász ló. A mé dia szá má ra
szer ve zett tá jé koz ta tón részt vett Kis Mik lós
Zsolt, ag rár-vi dék fej lesz té sért fe le lõs ál lam tit -
kár és dr. Feldman Zsolt, ag rár gaz da sá gért fe -
le lõs he lyet tes ál lam tit kár is. 

El kö te le zet tek va gyunk ab ban, hogy a to -
váb bi ak ban is te le pü lé se ink se gít sé gé re le -
gyünk, ezért a fó ru mot 2015 ta va szán a te le pü -
lés ve ze tõk igé nyei alap ján foly tat ni kí ván juk.

Ri deg Lász ló el nök

Bács-Kis kun Me gyei Ön kor mány zat

Bács-Kis kun Me gyei Pol gár mes te rek 
2014. évi Fó ru ma

ANYAKÖNYVI HÍREK
SZÜLETTEK OKTÓBERBEN:
Kal de rás Larina (any ja ne ve: Kal de rás Zsu zsan na Má ria), Végel Noé (any ja ne ve: Werth Zsa nett),
Ta más Ger gõ (any ja ne ve: Ta más Ju dit), Doszpod Nim ród (any ja ne ve: Hirsch Ri ta), Dö mö tör
Melissza (any ja ne ve: Dö mö tör Ju dit Haj nal ka)
HÁ ZAS SÁ GOT KÖ TÖT TEK:
Bencsik Ist ván és Bényi Anett
MEG HAL TAK: 
Lojek Imréné Bagóczki Er zsé bet élt 88 évet, Kovácsné Karaszi An na élt 72 évet, Matus Antalné
Markó An na, élt 85 évet, Szûcsné Rasztik Gi zel la élt 69 évet, Ördögh Ist ván élt 69 évet, Ká rász
Andrásné De ák Má ria élt 83 évet, Lasancz And rás élt 56 évet, Barcsák Antalné Szalai Gi zel la
Bor bá la élt 78 évet, Nagy tor ma Béláné Ke re kes Ve ro na élt 88 évet, Var ga Jánosné Pász tor Ve -
ro ni ka élt 90 évet, Rom fa Jánosné Iván Mar git élt 101 évet, Jacsa Te ré zia Ju li an na élt 95 évet,
Gavlik Kálmánné élt 86 évet
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2014. ok tó ber 8-án, a Ter mé sze ti Ka taszt -
ró fák Csök ken té sé nek Vi lág nap ján a Bács-Kis -
kun Me gyei Ka taszt ró fa vé del mi Igaz ga tó ság
ün ne pi ál lo mány gyû lé sén a Fel sõ-Bács kai
Men tõ cso port is át vet te a nem ze ti mi nõ sí tõ
ok le ve lét és a ta gok men té si iga zol vá nya it.

Ko vács Er nõ kor mány meg bí zott, a Bács-Kis -
kun Me gyei Vé del mi Bi zott ság el nö ke kö szö ne -
tet mondott a já rá si men tõ cso por tok tag ja i nak,
akik ön ként vál lal koz nak olyan fel adat ra ka taszt -
ró fa hely zet ben, amely me gyé nkben be kö vet -
kez het. Elõ tér be ál lí tot ta az ön kén tes ség és a
helyt ál lás fon tos sá gát, hi szen ve szély hely zetben
– ami kor min den kéz re szük ség van – a men tõ -
cso por tok tag jai a te le pü lé sek, és ez ál tal az or -
szág ér té ke i nek meg men té sé ben vesz nek részt.

Mé szá ros Zol tán tû. al ez re des, a Bács-Kis -
kun Me gyei Vé del mi Bi zott ság tit ká ra ki emel te,
hogy a meg újult ka taszt ró fa vé de lem alap ve tõ
ren del te té se a la kos ság élet- és va gyon biz ton -
sá gá nak, a nem zet gaz da ság és a kri ti kus inf ra-
st ruk tú ra biz ton sá gos mû kö dé sé nek vé del me.
Eb ben a fel adat rend szer ben új elem ek a já rá si
men tõ cso por tok, me lyek a he lyi be avat ko zó
erõk egyik le té te mé nye se i vé vál tak.

Kiss Zol tán tû. al ez re des, a Já nos hal ma He -
lyi Vé del mi Bi zott ság ka taszt ró fa vé del mi el nök -
he lyet te se  elõ adá sá ban rá vi lá gí tott ar ra a tény -
re, hogy az ön kén tes men tõ szer ve ze tek tö ké le -
tes ki egé szí tõi a ka taszt ró fa vé de lem nek. A
meg szer zett el mé le ti és gya kor la ti tu dást fo lya -
ma tos kép zé sek kel tart ják szin ten és fej lesz tik.
Az al ez re des meg fo gal maz ta a jö võ re vo nat ko -
zó cé lo kat, mely ben sze re pel az ön kén tes moz -
ga lom ki ter jesz té se, to váb bi ön kén te sek be vo -
ná sa a men tõ szer ve ze tek, il let ve a pol gá ri vé -

del mi szer ve ze tek mun ká já ba, va la mint a te le -
pü lé si ön kén tes men tõ cso por tok fel ál lí tá sa.

A Já nos hal mi Já rás men tõ cso port ja ve ze tõ -
jé nek, Bor sos Ba lázs nak dr. Farkasinszki Ló -
ránt tû. ez re des, me gyei igaz ga tó ad ta át a
nem ze ti mi nõ sí tõ ok le ve let és a 20 ta gú men -
tõ cso port men té si iga zol vá nyát. A nem ze ti
mi nõ sí tõ ok le vél jo go sít ja fel a men tõ cso por -
tot, hogy a men tés ben részt ve hes sen, a kár te -
rü let re be lép hes sen, ott mun kát vé gez zen.

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

Át vet te a mi nõ sí tést a Já nos hal mi Já rás men tõ cso port ja

MÉLY KÚT VÁ ROS SZENNYVÍZCSATORNÁZÁSI ÉS
SZENNY VÍZ TISZ TÍ TÁ SI BE RU HÁ ZÁ SA
EGYÉB REN DEZ VÉNY 3. 
PRO JEKT LÁ TO GA TÁS – SAJ TÓ KÖZ LE MÉNY
KEOP-1.2.0./09-11-2011-0039

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 im már hat hó -
nap ja zaj la nak a vá ros ut cá in és a szenny víz tisz tí tó te le -
pen. Saj tó köz le mé nyünk cél ja, hogy rö vi den ös  sze fog lal juk a
pro jekt épí té si mun ká i nak je len le gi ál lá sát.
• SZENNY VÍZ TISZ TÍ TÓ TE LEP ÉPÍ TÉ SE • Mély kút Vá ros Ön kor mány za ta egy 650 m3/nap ka pa ci -
tá sú, át fo lyá sos rend sze rû, ele ven isza pos tech no ló gi á val mû kö dõ, új szenny víz tisz tí tó te lep épí té sét
va ló sít ja meg. Je len leg a szenny víz tisz tí tó te lep mû tár gya i nak a szer ke zet épí té si mun kái foly nak. A
2x745 m3 tér fo ga tú bi o ló gi ai tisz tí tó me den cék és az 1300 m3 tér fo ga tú vész tá ro zó me den ce szer -
ke zet épí té si mun ká i nak a 70%-a el ké szült. A 90 m2-es ke ze lõ épü let szerkezetkész, je len leg a te tõ -
szer ke zet ké szül. Meg kez dõd tek már a tech no ló gi ai gép há zak szer ke zet épí té si mun kái is.

A szenny víz tisz tí tó te lep nek a víz jo gi lé te sí té si en ge dély ben elõ írt 6 hó na pos pró ba üze me
vár ha tó an a jö võ év ta va szán kez dõ dik majd el. A ki vi te le zé si mun kák meg kez dé sé nél a ha tó -
ság ál tal utó la go san elõ írt ré gé sze ti fel tá rás je len tett nem várt prob lé mát. A ki vi te le zé si mun ká -
kat ne he zí ti az át la gos nál csa pa dé ko sabb idõ já rás.
• CSA TOR NÁ ZÁS JE LEN LE GI ÁL LÁ SA • Je len leg a vá ros ban a 1,2,3,4,7-es öblözetekben fo lyik a
szenny víz csa tor na há ló zat ki vi te le zé se. 
A mun kák meg kez dé se óta ös  sze sen kö rül be lül 15000 m gra vi tá ci ós ge rinc csa tor na, és 10000 m
há zi be kö tõ ve ze ték  ké szült el. No vem ber ben az Ady End re ut cá ban, Ma dách Im re ut cá ban és
a Rá kó czi Fe renc ut cá ban vá kuum ku tas ta laj víz szint sül  lyesz tés mel lett fog foly ni a csa tor na épí tés.
Ezek ben az ut cák ban idõ sza ko san for ga lom te re lé sek re, út le zá rá sok ra le het szá mí ta ni. A té li idõ -
szak alatt, amen  nyi ben az idõ já rás is le he tõ vé te szi a Ki vi te le zõ foly tat ni fog ja a csa tor na épí tést.
• A PRO JEKT IN GYE NES HÍV HA TÓ ZÖLD SZÁ MA: 06 80 63 01 08

BE NYÚJ TÁ SI HA TÁR IDÕ
MEG HOS  SZAB BÍ TÁ SA
So kan je lez ték, hogy pá lyá za tuk hoz még ada -
to kat gyûj te nek, ezért a Bács-Kis kun Me gyei
Kor mány hi va tal Já nos hal mi Já rá si Hi va ta la ál -
tal fel nõt tek és gye re kek szá má ra hir de tett
„Ke res sük a tér sé gi ér té ke ket a Já nos hal mi
Já rás te rü le tén” cí mû pá lyá zat be nyúj tá si ha -
tár ide je meghosszabbításra került.
A pá lyá za tok új be adá si ha tár ide je: 2014. de -
cem ber 31. (szer da) 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.janoshal-
ma@bacsjaras.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/janos-
halmi_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 15. 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
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A 1818-as te le fon szá mon éj jel-nap pal hív -
ha tó Kor mány za ti Ügy fél vo nal egyik ki emelt
fel ada ta az ál ta lá nos köz igaz ga tá si kér dé sek
meg vá la szo lá sa. A kér dé sek leg gyak rab ban a
köz igaz ga tá si szer vek, a hi va ta lok fel adat- és
ha tás kö ré re, el ér he tõ sé gé re, ügy fél fo ga dá si
ide jé re, va la mint az ál ta luk ke zelt ügy tí pu sok
fo lya ma ta i ra irá nyul nak.

A KOR MÁNY ZA TI ÜGY FÉL VO NAL EL ÉR HE TÕ SÉ GEI:
Te le fon ról: Ma gyar or szág ról: 1818, kül föld rõl:
+36 (1) 550-1858 • SMS szá ma: 1818
Fax: 36 (1) 550-1819
E-mail cím:  1818@1818.hu  
Hon lap cí me: www.1818.hu
Nyit va tar tá sa: 0-24 óra

Az ügy fél vo nal alap te vé keny sé ge ke re té ben
nyúj tott szol gál ta tá sok:
• in for má ci ók a köz igaz ga tá si és elekt ro ni kus
köz szol gál ta tást nyúj tó szer vek el ér he tõ sé ge i -
rõl, fel adat- és ha tás kö re i rõl, il le té kes sé gi te rü -
le te i rõl, az ál ta luk ke zelt ügy tí pu sok in té zé sé -
nek fo lya ma ta i ról;
• tá jé koz ta tás az egyes ügyek re vo nat ko zó
jog sza bály ok ról és azok tar tal má ról;
• egye di ügy ben, hi va ta li idõ ben a se gít sé get
igény lõ hí vá sá nak át irá nyí tá sa az il le té kes
szerv hez;
• elõ ze tes idõ pont fog la lás az ügy fél fo ga dást
biz to sí tó, elekt ro ni kus köz szol gál ta tást nyúj tó
szer vek nél;
• ál lam pol gá ri pa na szok, be je len té sek fo ga -
dá sa és az il le té kes elekt ro ni kus köz szol gál ta -
tást nyúj tó, il let ve elekt ro ni kus köz szol gál ta tás
nyúj tá sá ra jog sza bály ál tal kö te le zett szerv hez
tör té nõ to váb bí tá sa;
• tech ni kai se gít ség nyúj tás az elekt ro ni kus
ügy in té zés kér dé se i ben;
• az elekt ro ni kus ügy in té zés sel kap cso la tos
tech ni kai hi ba be je len té sek fo ga dá sa, in for ma ti -
kai ügy fél szol gá lat mû köd te té se, to váb bá a hi -
ba jel zé sek és in for ma ti kai kér dé sek to váb bí tá sa
az il le té kes csat la ko zott szer ve zet tech ni kai
ügye le té hez;
• tör vény fel ha tal ma zá sa ese tén a ké re lem,
adat szol gál ta tás te le fo non tör té nõ be nyúj tá sa,
fo ga dá sa, ha tás kör rel és il le té kes ség gel ren -
del ke zõ köz igaz ga tá si szerv hez vagy köz szol -
gál ta tó hoz va ló to váb bí tá sá hoz szük sé ges cse -
lek mé nyek el vég zé se, és a ké re lem vagy adat -
szol gál ta tás to váb bí tá sa;
• köz re mû kö dés egy konk rét ügy in té zé sé re
vo nat ko zó tá jé ko zó dás biz to sí tá sá ban;
• tá jé koz ta tás idõ sza ko san elõ for du ló, az ál -
lam pol gár ok je len tõs cso port ja it érin tõ kér dé -
sek ben.

A 1818-as szám tár csá zá sa után a kö vet ke zõ
me nü bõl le het vá lasz ta ni:
Elõ vá lasz tó:
• 1-es gomb: Ma gyar nyel vû me nü
• 2-es gomb: An gol nyelv (köz vet len kap cso -
lás az ügy in té zõ höz)

Ma gyar nyel vû me nü ben az aláb bi vá lasz -
tá si le he tõ sé gek se gí tik az ügyek in té zé sét:
• 1-es gomb: Sze mé lyes ügy in té zés sel kap cso -
la tos tá jé koz ta tás, Kor mány ab la kok, Ok mány -
iro dák, Kor mány hi va tal ok és a já rá si hi va ta lok
1.2 Tá jé koz ta tás a Kor mány ab la kok ban in téz -
he tõ ügyek kel kap cso lat ban
1.3 Kor mány hi va tal ok kal, já rá si hi va ta lok kal
kap cso la tos in for má ci ók
1.4 Egyéb
• 2-es gomb: Köz pon ti Ok mány iro dá val kap -
cso la tos tá jé koz ta tás
2.1 Idõ pont fog la lás Köz pon ti Ok mány iro dá ba
2.2 Sze mé lyi ok má nyok - sze mély azo no sí tó
iga zol vány, út le vél, ve ze tõi en ge dély
2.3 Gép jár mû igaz ga tás
2.4 Nyil ván tar tás sal és adat szol gál ta tás sal kap -
cso la tos ügyek
2.5 Ha tó sá gi er köl csi bi zo nyít vány
2.6 Egyéb
• 3-as gomb: Elekt ro ni kus ügy in té zés sel,
elekt ro ni kus adó- és já ru lék be val lás sal kap -
cso la tos tá jé koz ta tás
3.1 Se gít ség nyúj tás az Ügy fél ka pu, és a
www.magyarország.hu hasz ná la tá hoz
3.2 Se gít ség nyúj tás a Webes ügy se géd hasz -
ná la tá hoz
3.3 In for ma ti kai kér dé sek adó- és já ru lék be -
val lás sal kap cso lat ban
3.4. Au to ma ta tá jé koz ta tás Ügy fél ka pu és
eBEV szol gál ta tá sok kal kap cso lat ban
3.4.1 Se gít ség az Ügy fél ka pu be lé pés hez
3.4.2 Ak ti vá lás
3.4.3 Jel szó igény lé se
3.4.4 Nyug ta le töl té se az eBEV rend szer bõl
3.4.5 Fo lyó szám la le töl té se a rend szer bõl
3.5 Egyéb elekt ro ni kus szol gál ta tá sok kal kap -
cso la tos kér dé sek
• 5-ös gomb: Tá jé koz ta tás fo lya mat ban lé võ
ok mány igé nyek (sze mély azo no sí tó iga zol -
vány, út le vél, ve ze tõi en ge dély) stá tu szá ról
• 6-os gomb: Egyéb ál ta lá nos köz igaz ga tá si
kér dé sek
• 7-es gomb: Fel sõ ok ta tá si fel vé te li vel kap -
cso la tos kér dé sek

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

MI BEN SE GÍT HE TI A JÁ NOS HAL MI JÁ RÁS POL GÁ RA IT 
A KOR MÁNY ZA TI ÜGY FÉL VO NAL? 

ADO MÁNY GYÛJ TÉS 
KÁR PÁT AL JA MEG SE GÍ TÉ SÉ RE!

Kár pát al jai plé bá ni ák, gyü le ke ze tek és pa ró ki -
ák tá mo ga tá sá ra gyûj te nek a ka ri ta tív szer ve ze -
tek, hogy az ott élõ kö zös sé gek nek a té li idõ -
szak ban se gít sé get nyújt has sa nak. Az ös  sze fo -
gást az Em be ri Erõ for rás ok Mi nisz té ri u ma kez -
de mé nyez te.

Az ak ci ó ban részt vesz a Ka to li kus Karitász,
a Ma gyar Re for má tus Sze re tet szol gá lat, a Ma -
gyar Mál tai Sze re tet szol gá lat, a Ma gyar Öku -
me ni kus Se gély szer ve zet, a Bap tis ta Sze re tet -
szol gá lat Ala pít vány és a Ma gyar Vö rös ke reszt.

Sol tész Mik lós a kam pány in dí tó saj tó tá jé -
koz ta tón hang sú lyoz ta, hogy a ma gyar em be -
rek az évek so rán már bi zo nyí tot ták szol gá lat -
kész sé gü ket és az el esett em be rek irán ti oda -
fi gye lé sü ket akár az ár víz, akár a vö rös iszap-
ka taszt ró fa ide jén, most pe dig egy olyan ha tá -
ron tú li ma gyar kö zös ség van baj ban, ame lyet
Ma gyar or szág ról is se gí te ni kell.

Bölcskei Gusz táv re for má tus püs pök el -
mond ta: már au gusz tus ban fel me rült, hogy a
tél ko moly fû té si ne héz sé ge ket fog okoz ni
Kár pát al ján, így fel mé ré sek ké szül tek a szük -
ség le tek rõl. Több te le pü lé sen már je lez ték,
hogy vár ha tó an 2 hó na pos szén szü net lesz az
is ko lák ban. Az ös  sze gyûlt ado má nyok ból el -
sõ sor ban fût he tõ kö zös sé gi te re ket ala kí ta nak
ki, aho vá nap pal vagy akár éj sza ka is be tér -
het nek me le ged ni a rá szo ru lók.

Spányi An tal püs pök, a Karitász el nö ke ar -
ra hív ta fel a fi gyel met, hogy nemcsak tu do -
má sul ven ni kell a kö rü löt tünk tör té nõ dol go -
kat, ha nem fe le lõs sé günk, hogy se gít sünk is,
ahol tu dunk. Hang sú lyoz ta: nem csu pán egy -
há za kat sze ret nénk se gí te ni, ha nem min den
rá szo ru lót, amen  nyi re er re le he tõ ség nyí lik.

1356-os ado mány vo na lunk tár csá zá sá val hí vá -
son ként 500 Ft- tal já rul hat nak hoz zá az ak ci ó hoz! 
Pénz ado má nyát az aláb bi szám la szá mon vár juk: 
Raiffeisen Bank 12011148-00124534-00800007
A köz le mény ro vat ba kér jük be ír ni: „Kár pát al ja”.
Kér jük, se gít sék a kár pát al jai kö zös sé ge ket a té li
hi deg el le ni vé de ke zés ben!

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

EGYE SÜ LE TI HÍ REK
A MOZ GÁS KOR LÁ TO ZOT TAK MÉLY KÚ TI EGYE -
SÜ LE TÉ NEK TÁ JÉ KOZ TA TÓ JA

• SZÍN HÁ ZI ELÕ ADÁS MEG TE KIN TÉ SE! Le hár
Fe renc: Víg özvegy c. nagy ope rett a Sze ge di
Nem ze ti Szín ház tár su la tá nak elõ adá sá ban
de cem ber 18. (csü tör tök). In du lás: 16-órakor
a Csor ba-ház tól. 19 órakor szín há zi elõ adás
meg te kin té se föld szin ti he lye ken. Költ ség ta -
gok nak: 3.500 Ft/fõ (be lé põ jegy, úti költ ség),
kí vül ál lók nak: 3.900 Ft/fõ. A je lent ke zé se ket
de cem ber 11-ig vár juk!
• SORS TÁR SI TA NÁCS ADÁS! Egye sü le tünk új
szol gál ta tá sa a Sors tár si ta nács adás, me lyet
Ledenyák Gyuláné ta nács adónk vé gez. Szán -
dé kunk, hogy a ne héz, sok szor ki lá tás ta lan
hely zet ben élõ sors tár sak nak ka pasz ko dót
nyújt sunk, és kö zö sen ke res sünk meg ol dást a
meg vál to zott élet hely ze tük okoz ta ki hí vá sok
ke ze lé sé re. A ta nács adói szol gá lat in gye nes és
tel jes diszk ré ció mel lett tör té nik. Ta nács adás ra
a 30/582-78-15 te le fon szá mon le het idõ pon -
tot egyez tet ni, amely na pon ta 8-18 óra kö zött
hív ha tó. Sze mé lyes ta lál ko zás ra min den ked -
den 16-18 óra kö zött ke rül het sor az egye sü -
let iro dá já ban.
• 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.
• MA MA-PA PA A VI LÁG HÁ LÓN! Egy sze rû szá -
mí tó gép és Internet hasz ná la tot meg is mer te tõ
tan fo lya mot in dí tunk a Fe nyõ Mik sa Könyv tár
mun ka tár sai ve ze té sé vel, me lyen min den elõ -
kép zett ség és kor ha tár nél kül, bát ran részt ve -
het nek azok az ér dek lõ dõk, akik be te kin tést
sze ret né nek nyer ni az in for ma ti ka vi lá gá ba.
Kér jük tag tár sa in kat, hogy él je nek a le he tõ -
ség gel és 2014. de cem ber vé gé ig je lez zék
rész vé te li szán dé ku kat.

• EGYE SÜ LE TI TAG DÍJ! A 2014. és 2015. évi
tag dí junk 1.200 Ft/év. Be fi ze té se iro dánk ban
le het sé ges.
• 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 8.500 fo rin tért, me lyet
hat hó nap alatt le het fel hasz nál ni egyé ni oda -
uta zás sal. 
• SZOL GÁL TA TÁ SA INK! Ügy in té zés • ta nács -
adás • klub fog lal ko zá sok • elõ adá sok • ki rán -
du lá sok és ked vez mé nyes szol gál ta tá sok szer -
ve zé se • vér nyo más mé rés • gyógy tor na •
gyógyüdül te tés • szo bai ke rék pár és gyógy á-
sza ti se géd esz kö zök köl csön zé se, be szer zé se •
köny vet-ház hoz prog ram • in gye nes Inter-
netes szol gál ta tá sok.
• EL ÉR HE TÕ SÉ GE INK:
Moz gás kor lá to zot tak Mély kú ti Egye sü le te,
6449 Mély kút, Pe tõ fi tér 17.
Ügy fél fo ga dás: szer dán 14-17 és csü tör tö kön
9-12 órá ig • Te le fon: 77/460-010
Mo bil: 06-30/983-6384 (Sza bó Jó zsef) 
E-mail: mmeelnok@t-online.hu
Mo bil: 06-70/387-0512 (Rasztik Ti bor) 
E-mail: mmemelykut@t-online.hu
Hon lap: www.mmemelykut.hu, 
www.facebook.com/mmemelykut

Min den ked ves egye sü le ti ta gunk nak, tá mo -
ga tó ink nak, csa lád tag ja ik nak ál dott ka rá cso nyi
ün ne pe ket és egész ség ben el töl ten dõ, bé kés,
bol dog új esz ten dõt kí vá nunk!

az egye sü le te ve ze tõ sé ge

A mun ka ügyi szer ve zet egyik ki emelt tö -
rek vé se, hogy olyan (jel lem zõ en online) fe lü -
le te ket biz to sít son az ál lam pol gár ok nak és a
mun kál ta tók nak, ame lyek hasz ná la tá val az
ügy fe lek ha té ko nyan tud nak in for má ci ó hoz
jut ni, il let ve ame lyek ré vén meg ala po zott
dön té se ket tud nak hoz ni mind a ta nu lás,
mind pe dig a mun ka vi lá gá ban.

Ezen tö rek vés egyik jó pél dá ja a 2010. óta
el ér he tõ és fo lya ma to san to vább fej lesz tés
alatt ál ló Nem ze ti Pá lya ori en tá ci ós Por tál
(NPP, eletpalya.mun ka.hu). A fe lü let cél ja,
hogy ön is me re ti és pá lya in for má ci ós esz kö -
zök kel se gít se a fi a ta lo kat a to vább ta nu lás és
szak ma vá lasz tás, il let ve a fel nõt te ket a pá lya -
mó do sí tás, to vább kép zés so rán meg ho zott
dön té sek ben, ki emelt fi gyel met for dít va a kö -
vet ke zõ élet hely ze tek re: el sõ szak ma meg vá -
lasz tá sa, fel sõ fo kú to vább ta nu lás, fel nõtt ko ri
ta nu lás, el sõ mun ka hely, vál lal ko zó vá vá lás.

A Por tá lon több tu cat ön is me re ti kér dõ ív ér -
he tõ el, ezek ki töl té sé vel a fel hasz ná ló meg is -
mer he ti ér dek lõ dé si irá nya it, erõs sé ge it, jel -
lem zõ mun ka mód ját, va la mint tá jé ko zód hat
az ezek hez leg in kább il lesz ke dõ fog lal ko zá sok -
ról, szak ké pe sí té sek rõl. A Nem ze ti Pá lya ori en -
tá ci ós Por tál a fog lal ko zás-le írá sok és a szak ma -
be mu ta tó fil mek leg tel je sebb gyûj tõ he lye is,
ame lye ket meg újí tunk és bõ ví tünk a jö võ ben.
Az Eu ró pai Uni ós tá mo ga tás sal lét re jött és je -
len leg is fej lesz tés alatt le võ Nem ze ti Pá lya ori -
en tá ci ós Por tál kor osz tály tól füg get le nül nyújt
ha té kony és ott hon ról is el ér he tõ se gít sé get
mind az if jú sá gi cél cso port nak, mind pe dig a
dol go zó, vagy a mun ka vi lá gá ba be lép ni, il let -
ve oda visz  sza tér ni szán dé ko zó fel nõt tek nek.

Bõ vebb in for má ci ó ért for dul ja nak bát ran a
BKMKH Já nos hal mi Já rá si Hi va tal Mun ka ügyi
Ki ren delt sé gé nek mun ka tár sa i hoz.

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

NEM ZE TI PÁ LYA -
ORI EN TÁ CI ÓS POR TÁL 

MIN DEN KI KA RÁ CSO NYA
Tisz telt Mély kú ti ak! Ha gyo má nya ink nak meg -
fe le lõ en im már 3. év e meg ren de zés re ke rül a
Min den ki Ka rá cso nya ren dez vény so ro zat.

Most is ter vez ünk egy ka rá csony vá ró mû -
sor ral egy be köt ve a kö zös bab gu lyás és bejg li
fo gyasz tást de cem ber 21-én, va sár nap dél után,
es te fe lé. A cél most is az, hogy Mély kút kö zös -
ség együtt ün ne pel je az év leg szebb ün ne pét.

Vár juk min den cég, vál lal ko zó, õs ter me lõ,
ma gán sze mély fel aján lá sát, sze mé lyes rész vé -
tel lel együtt. Nem a fel aján lás nagy sá ga szá mít, ha nem hogy mi nél töb ben együtt ün ne pel jünk. A
hoz zá já ru lá sá val a kö zös ség nek aján dé koz, a ta va lyi év ben több mint 70 csa lád tól, cé gek tõl ér ke -
zett fel aján lás. A fel aján lá sok kal ké rem, ke res se nek min ket: Doszpod Lász ló vál lal ko zó, 06-
30/5590-969, va la mint Ko vács Ta más pol gár mes ter, 06-70/3870-513
A fel aján lá so kat elõ re is kö szön jük!
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Az Em be ri Erõ for rás ok Mi nisz té ri u ma Kul -
tu rá lis Ál lam tit kár sá ga kez de mé nye zé sé re a
Nem ze ti Mû ve lõ dé si In té zet „Le le mé nyes hõ -
se ink” cím mel or szá gos if jú sá gi kez de mé nye -
zést in dít út já ra. A prog ram cél ja, hogy cse lek -
vés re buz dít sa a fi a ta lok ból ál ló kö zös sé ge ket,
és azok ere jét lát ha tó vá te gye a te le pü lé sek
szá má ra. A prog ram ne vé ben sze rep lõ „Le le -
mé nyes hõ sök” olyan sze mé lyek, aki ket több -
nyi re csak szû kebb kör ben tisz tel nek „hõs -
ként”. Most a prog ram ban részt ve võ fi a ta lok
mun ká já nak kö szön he tõ en má sok is meg is -
mer he tik eze ket a nagy sze rû em be re ket! Min -
den te le pü lés nek meg van nak a ma ga hõ sei,
akik te het sé gü ket, le le mé nyes sé gü ket a kö zös -
ség ja vá ra for dí tot ták: kéz mû ve sek, gaz dál ko -
dók, ta ní tók, mû vé szek és má sok, akik ér té ket
hoz tak lét re vagy jó pél dá val jár tak elöl. 

CÉ LOK • El in dí tott prog ra munk el sõd le ges cél -
ja, hogy a csat la ko zó kö zös sé gek olyan tu dást
sze rez ze nek, amel  lyel akár a ké sõb bi ek ben (a
prog ram zá rá sát kö ve tõ en) ké pe sek lesz nek
la kó hely ük fej lõ dé se ér de ké ben kü lön bö zõ
cse lek vé se ket kez de mé nyez ni. 

Egy kö zös ség sze mé ben pél da kép pé vált
sze mély ka pocs le het a múlt és a jö võ kö zött.
A prog ram to váb bi cél ja, hogy a fi a ta lok egy
je len ben meg va ló sít ha tó pro jek tet gon dol ja -
nak ki és va ló sít sa nak is meg a he lyi kö zös ség
„hõ sé nek” pél dá ját fel hasz nál va. 

A Nem ze ti Mû ve lõ dé si In té zet me gyei
mód szer ta ni ta lál ko zók szer ve zé sé vel já rul
hoz zá ah hoz, hogy át gon dolt, s meg va ló sít ha -
tó cse lek vé si ter vek szü les se nek. A ta lál ko zón
a részt ve võ fi a ta lok meg ta nul hat ják, hogy ho -
gyan le het: • pár be szé de ket kez de mé nyez ni
egy te le pü lé sen • kö zös sé ge ket szer vez ni és
meg tar ta ni • in for má ci ót gyûj te ni a Hõ sök rõl
• egy öt let bõl a meg va ló sí tá sig el jut ni.

MIT „NYER HET NEK” AZ OR SZÁ GOS PROG RAM
RÉSZT VE VÕI
• Meg is mer he tik a la kó kör nye ze tü ket
• Hoz zá já rul hat nak a te le pü lés fej lõ dé sé hez
• Pár be szé det kez de mé nyez het nek a te le pü -
lé se tek la kó i val
• Se gít sé get nyújt hat nak egy or szá gos adat bá -
zis ki ala kí tá sá hoz, ami ben meg ta lál ha tók lesz -
nek Ma gyar or szág „hét köz na pi hõ sei”
• Mél tó em lé ket ál lít hat nak a te le pü lés „Le le -
mé nyes hõ sé nek”
• A fel ké szí tõ me gyei ta lál ko zó kon új is me ret -
sé gek re is szert te het nek. 
• A leg fon to sabb, hogy sze re pet vál lal hat nak
egy ak tív kö zös ség ki ala kí tá sá ban.

Az ér té ke lõk bi zott ság ál tal ki vá lasz tott kez -
de mé nye zé sek meg va ló sí tá sá hoz a Nem ze ti
Mû ve lõ dé si In té zet szak mai se gít sé get nyújt. 
CSAT LA KO ZÁ SI FEL TÉ TE LEK • A Nem ze ti Mû -
ve lõ dé si In té zet ál ta lá nos és kö zép is ko lás ko rú
fi a ta lok csat la ko zá sát vár ja. A pá lyá za ton 3 fõs
kö zös sé gek in dul hat nak el egy fel nõtt se gí tõ
mentorálásával. A fel nõtt se gí tõ sze mé lyét a cso -
port ma gá nak vá laszt ja: meg kö tés csak an  nyi
van, hogy a se gí tõ 18 év fe let ti sze mély le gyen,
így a kö zép is ko lás ok ese té ben fel sõ ok ta tás ban
ta nu ló hall ga tó is le het a cso port men to ra. 

A je lent ke zõ kö zös ség a me gyei ta lál ko zó -
ra va ló je lent ke zést, va la mint a csat la ko zá si
szán dé kot a prog ram hon lap ján, online mó -
don je lez he ti.
FON TO SABB DÁ TU MOK ÉS HA TÁR IDÕK
• Me gyei ta lál ko zók 2014. no vem ber 10. és
no vem ber 30. kö zött, me gyén ként vál to zó
hely szí nen és idõ pont ban. • Ak tu á lis in for má -
ci ók az ese mé nyek rõl a www.lelemenyesho-
seink.hu hon la pon. • Pá lya mû vek fel töl té sé -
nek ha tár ide je: 2015. feb ru ár 15. • Or szá gos
ta lál ko zó: 2015. feb ru ár (az idõ pont pon to sí -
tá sa fo lya mat ban)

„Le le mé nyes hõ se ink”
FEL HÍ VÁS • PROG RAM IS MER TE TÕ

MIT TETTEK
AZ ELÔDÖK?

MI A KIHÍVÁS
NAPJAINKBAN?
MIT TEGYÜNK?

FIATALOK
KEZDEMÉNYEZÉSEI,

AKCIÓIK,
PROGRAMJAINK

TISZ TELT ÜGY FE LÜNK, KED VES OL VA SÓNK! Tisz te let tel tá jé koz tat juk, hogy  a BKMKH Já nos hal mi
Já rá si Hi va ta lá nak hon lap ján  a Já rá si Hi va tal szer ve ze ti egy sé ge i nek  fel adat- és ha tás kör éhez kap cso -
ló dó for ma nyom tat vá nyok PDF for má ban le tölt he tõk. (http://bkmkh.hu/janoshalmi_jarasi_hivatal)
Tisz te let tel                                                            Bodroginé dr. Mikó Zsu zsan na hi va tal ve ze tõ

• fi a ta lok vál lal ko zó vá vá lá sát se gí tõ pá lyá -
zat el sõ sor ban mik ro-, kis vál lal ko zás ok in dí tá -
sát ter ve zõk szá má ra. A pá lyá zat ke re té ben
elõ ször vál lal ko zói is me re te ket nyúj tó ala po -
zó kép zé sen ve het nek részt a nyer te sek, majd
az el fo ga dott üz le ti ter vük höz kap hat nak vis -
 sza nem té rí ten dõ tá mo ga tást.

• a rész be ni, az ott ho ni, il let ve az ati pi kus
fog lal koz ta tást le he tõ vé te võ mun ka he lyi vi -
szo nyok meg te rem té sét se gí tõ pá lyá zat,
amely hoz zá já rul a mun ka és a ma gán élet ös -
 sze egyez te té sé vel kap cso la tos stra té gi ai cé lok
el éré sé hez.

• a kis- és kö zép vál lal ko zá sok esz köz be -
szer zé sé re és ka pa ci tás bõ ví té sé re 5 mil li árd
fo rint ke ret áll majd ren del ke zés re, és to váb bi
5 mil li árd fo rin tot szán nak a KKV-k kül pi ac ra
lé pé sé nek tá mo ga tá sá ra.

• köz ne ve lé si prog ra mok a kis gyer mek ko -
ri ne ve lés tá mo ga tá sá ra, va la mint tá mo ga tás
az egész ség ügyi el lá tás ban ezer új szak ápo ló,
cse cse mõ- és gyer mek ápo ló kép zé sé re.

• az If jú sá gi Ga ran cia Prog ram ke re té ben
36 mil li árd fo rin tos ke ret ös  szeg gel azo kat a
25 év nél fi a ta labb mun ka vál la ló kat fog ják tá -
mo gat ni, akik nem ren del kez nek szak ké pe sí -
tés sel, fel sõ fo kú ké pe sí tés sel.

• a derogációs kö te le zett ség hez kö tõ dõ en
8,7 mil li árd fo rint ke re tet az egész sé ges ivó víz
biz to sí tá sá ra, 50 mil li árd fo rin tot pe dig
szenny víz ke ze lés re kü lö nít el a kor mány
azok nak a 2 ezer lé lek szám nál na gyobb te le -
pü lé sek nek, ame lyek 2007-2013 kö zött ilyen
be ru há zást nem va ló sí tot tak meg.

To váb bi in for má ci ók a www.kormany.hu és a
palyazat.gov.hu ol da la kon vál nak el ér he tõ vé.

ÚJ UNI ÓS 
PÁ LYÁ ZA TI LE HE TÕ SÉ GEK
Ok tó ber ele jén je len nek meg a 2014-2020-as
uni ós fej lesz té si idõ szak el sõ pá lyá za tai, ame -
lyek ré vén kö rül be lül 120 mil li árd fo rin tos ke -
ret vá lik el ér he tõ vé. A Gaz da ság fej lesz té si és
In no vá ci ós Ope ra tív Prog ram hoz, il let ve az
Em be ri Erõ for rás Fej lesz té si Ope ra tív Prog -
ram hoz köt he tõ ki írá sok kö zött vár ha tó an az
aláb bi ak sze re pel nek majd:
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FI A TAL ÁL LÁS KE RE SÕK 
TÁ JÉ KOZ TA TÁ SA
Sze ret nénk se gí te ni a fõ is ko lát és egye te met
vég zett hall ga tók nak, mit is kell ten ni an nak
ér de ké ben, hogy ha nem tud tak el he lyez ked -
ni, egész ség ügyi el lá tás ban ré sze sül je nek, és
kön  nyeb ben jus sa nak mun ká hoz.

El sõd le ges fel adat, hogy min den kép pen
ke res sék fel a BKMKH Já nos hal mi Já rá si Hi va -
ta lá nak Mun ka ügyi Ki ren delt sé gét re giszt rá ció
cél já ból. A re giszt rá ci ó val rög zí tés re ke rül a
vég zett sé gük is, így a Mun ka ügyi Ki ren delt ség
köz vet le nül aján la ni tud ja õket a mun kál ta tók
szá má ra. A Mun ka ügyi Ki ren delt ség fo lya ma -
to san tá jé koz tat ja a vég zett hall ga tó kat az ak -
tu á lis mun ka le he tõ sé gek rõl. Lét re ho zás ra ke -
rült egy úgy ne ve zett vir tu á lis mun ka erõ pi a ci
por tál is, me lyen ke resz tül az ál lás ke re sõk fel
tud ják töl te ni az ön élet raj zu kat, amit a mun -
kál ta tók köz vet le nül lát nak, és ahon nan õk is
fi gye lem mel kí sér he tik az ak tu á lis ál lás le he tõ -
sé ge ket. El ér he tõ sé ge: https://vmp.mun ka.hu/

Fon tos, hogy 2014. ok tó ber 31-ével le jár a
di ák iga zol vány ér vé nyes sé ge, és on nan tól szá -
mí tott 45 na pig ve he tik igény be a tár sa da lom -
biz to sí tá si szol gál ta tá so kat (pl. or vo si el lá tást).

Ezt kö ve tõ en, amen  nyi ben to vább ra sem
tud nak el he lyez ked ni, ak kor a Já rá si Hi va tal
Ha tó sá gi Osz tá lyán le het igé nyel ni az egész -
ség ügyi hoz zá já ru lás fi ze té sé nek ál la mi át vál -
la lá sát, ami ha von ta 6810 Ft-os meg ta ka rí tást
je lent a csa lád nak. Az el lá tás ra va ló jo go sult -
sá got egy év re ál la pít ja meg a hi va tal.  

Bõ vebb tá jé koz ta tá sért for dul ja nak bi za -
lom mal a Já rá si Hi va tal Ha tó sá gi Osz tá lyá hoz.

Bács-Kis kun Me gyei Kor mány hi va tal Já nos hal mi
Já rá si Hi va ta la, 6440 Já nos hal ma, Bé ke tér 1.
Te le fon: 06-77/501-001 • Fax: 06-77/999-621
E-mail cím: janoshalma@bacsjaras.gov.hu
Ügy fél fo ga dá si idõ: hét fõ: 8.30-12.00 és 13.00-
17.00, kedd: 8.00-12.00, szer da: 8.30-12.00 és
13.00-16.00, pén tek: 8.30-12.00

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

Öt hó nap alatt há rom ezer fo gyasz tó je lent ke -
zett az EDF DÉMÁSZ és a Ma gyar Mál tai Sze -
re tet szol gá lat hát ra lék ke ze lõ prog ram já ba. A
dél-al föl di vil la mos ener gia-szol gál ta tó és a ka ri -
ta tív szer ve zet má jus ban újabb együtt mû kö dé -
si meg ál la po dást írt alá, így 2014-ben és 2015-
ben 150 mil lió fo rin tos ke ret áll ren del ke zés re
a Há ló zat a kö zös sé gért prog ram foly ta tá sá ra.

Azok, akik nek ne héz sé get okoz az áram -
szám la ki fi ze té se, a csa lád se gí tõ szol gá la tok -
nál, a Mál tai Sze re tet szol gá lat iro dá i ban és az
ön kor mány zat ok nál kap hat nak se gít sé get,
hogy si ker rel pá lyáz za nak tá mo ga tá sért. A Há -
ló zat a kö zös sé gért prog ram cél ja, hogy az
EDF DÉMÁSZ ügy fe lei el ke rül jék a ki kap cso -
lást és a díj hát ra lék fel hal mo zá sát, a vég sõ cél
pe dig a fo gyasz tók tu da tos ener gia hasz ná la tá -
nak ala kí tá sa.

Az EDF DÉMÁSZ szol gál ta tá si te rü le tén,
négy me gyé ben 253 csa lád se gí tõ vagy ön kor -
mány za ti mun ka társ és 23 máltais se gí tõ fo -
gad ja azo kat a ne héz hely zet ben lé võ fo gyasz -
tó kat, akik pá lyá za ti úton jut hat nak se gít ség -
hez díj hát ra lé kuk vagy áram szám lá juk ren de -
zé sé hez. A Há ló zat a kö zös sé gért el ne ve zé sû
prog ram ban hát ra lé kos és hát ra lék kal nem
ren del ke zõ fo gyasz tók egy aránt ré sze sül het -
nek. Elõb bi ek kö zött az áram szol gál ta tás ból
már ki kap csolt fo gyasz tók, és az elõ re fi ze tõs
mé rõ vel ren del ke zõ hát ra lé kos fo gyasz tók is
tá mo ga tást igé nyel het nek. A hát ra lék kal nem
ren del ke zõk kö zül pe dig a rend sze re sen fi ze -
tõ, szo ci á li san hát rá nyos hely ze tû fo gyasz tók
ré sze sül het nek tá mo ga tás ban, de mel let tük az
elõ re fi ze tõs mé rõt hasz ná ló hát ra lék men tes
fo gyasz tók is pá lyáz hat nak. A prog ram ki -
emelt fi gyel met for dí tott a fo gya ték kal élõ, vé -
den dõ fo gyasz tók be vo ná sá ra is.

A pá lyá za ton Bács-Kis kun, Bé kés, Csong -
rád me gye, va la mint Pest me gye dél ke le ti ré -
szén élõ fo gyasz tók ve het nek részt. A nyer te -
sek nek ön részt kell fi zet ni ük, az el nyer he tõ tá -
mo ga tás az ál ta luk be fi ze tett díj hát ra lék ös  sze -
gé vel azo nos mér té kû le het. A leg ma ga sabb
el ér he tõ tá mo ga tás 150 ezer fo rint.

2014. ok tó ber kö ze pé ig már há rom ezer -
nél is több ér dek lõ dõ ke res te fel a csa lád se gí -
tõ vagy máltais iro dá kat, ahol rész le tes tá jé -
koz ta tást kap nak a fel té te lek rõl, hely ben el vé -
gez he tik a re giszt rá ci ót is, és a se gí te nek ne kik
az elekt ro ni kus je lent ke zé si la pok ki töl té sé -
ben. Egy har ma duk Bé kés me gyé bõl je lent ke -
zett, ott már több mint 800 fo gyasz tó val szer -
zõ dést is kö tött a Sze re tet szol gá lat a tá mo ga -
tás ról. Bács-Kis kun me gyé bõl 624, Csong rád
me gyé bõl 390, Pest me gyé bõl 245 si ke res pá -
lyá zat zá rult szer zõ dés sel ok tó ber 15-ig.

A leg töb ben azok a ne héz hely zet be ke -
rült, de el ma ra dás sal nem ren del ke zõ csa lá -
dok van nak, akik hat ha vi szám la ha tár idõ ben
tör té nõ be fi ze té sé vel át la go san egy ha vi szám -
lá juk ös  sze gét kap ták meg tá mo ga tás ként. So -
kan for dul tak se gít sé gért díj hát ra lé kos vagy
már ki kap csolt ügy fe lek is, új elõ re fi ze tõs mé -
rõ óra fel sze re lé sé re 28 eset ben ke rült sor. Ok -
tó ber kö ze pé ig az EDF DÉMÁSZ ál tal biz to sí -
tott ke ret bõl 70 mil lió fo rint tá mo ga tást ítél tek
meg a pá lyá zat so rán, 45 mil lió fo rint ról kö töt -
tek a nyer te sek kel meg ál la po dást, eb bõl
idõarámyosan 20 mil lió fo rin tot fi zet tek ki. 

A Mál tai Sze re tet szol gá lat mun ka tár sai és a
he lyi csa lád se gí tõk a tá mo ga tás ban részt ve võ -
ket élet ve ze té si, ener gia ta ka ré kos sá gi ta ná csok -
kal is el lát ják, hogy fo gyasz tá su kat tu da to sab -
ban ala kít has sák. Eh hez olyan ener gia ta ka ré -
kos sá gi tip pe ket tar tal ma zó ki ad ványt kap nak,
amely bõl töb bek kö zött meg tud hat ják, mi lyen
mó don vált hat nak ked vez mé nyes ta ri fá ra a vil -
lany boj ler hasz ná la tá hoz. Egy át la gos fo gyasz tá -
sú két gye re kes csa lád 2400 kWh éves fo gyasz -
tá sa mel lett ugyan is 36 700 Ft éves meg ta ka rí -
tást ered mé nyez a B Alap ta ri fá ra (ún. éj sza kai
áram) va ló át vál tás. De ar ra is fel hív ja a fi gyel -
met a ki ad vány, hogy a díj hát ra lék fel hal mo zá -
sa el ke rül he tõ, ha va la ki rend sze re sen el len õr -
zi mé rõ órá ját, és a be csült fo gyasz tás alap ján
ké szü lõ rész szám lá kon fel tün te tett mé rõ ál lást
ös  sze ve ti a tény le ges vil la mos ener gia-hasz ná la -
tá val. Így fo lya ma to san kö vet ni tud ja, hogy túl -
fi ze tés ben (ke ve sebb fo gyasz tás) vagy fi ze té si
hát ra lék ban (túl fo gyasz tás) van-e.

A 150 mil lió fo rin tos tá mo ga tá si ke re tet
biz to sí tó EDF DÉMÁSZ cél ja, hogy az ügy fe -
lek fe le lõs sé get vál lal ja nak a hát ra lék ren de zé -
sé ben, és tu da tos vil la mos ener gia-fo gyasz tás -
sal ren dez ni tud ják az áram szám lá i kat.  

A prog ram ról bõ vebb in for má ció a 
www.halozat.maltai.hu internetes ol da lon ta -
lál ha tó. A prog ram el ér he tõ sé gei: te le fonon 
06-1/3914-757, e-mail: halozat[@maltai.hu

HÁT RA LÉK KE ZE LÕ PROG RAM 
Fo lya ma to san zaj lik az EDF DÉMÁSZ és a Sze re tet szol gá lat kö zös hát ra lék ke ze lõ prog ram ja

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
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Is mét egy jól si ke rült ren dez vény az ös  sze fo gás és a kö zös ten ni aka rás je gyé ben. Kö szö net az öt let adók -
nak, a szer ve zõk nek, név nél kül min den ki nek, aki ide jét, ener gi á ját er re a dél után ra és az ezt meg elõ zõ elõ -
ké szü le tek re szán ta. A zsí ros ke nyér mind el fo gyott, a fi nom te á ból sem ma radt, és min den ki nek ju tott a
pat to ga tott ku ko ri cá ból is. Jö võ re új ra meg ün ne pel jük Már ton nap ját !                      Fuszkó At ti la mb. igaz ga tó

„Új ra itt van, új ra itt van a nagy
csa pat” – hang zott az is mert dal a
Mû ve lõ dé si Ház ban Frederico és
Bo ni fác elõ adá sá ban a má so dik
al ka lom mal meg ren de zett Már -
ton-na pi ün ne pen. Va ló ban új ra
nagy csa pat gyûlt ös  sze no vem ber
11-én Már ton nap ján. A óvo dák -
ból in dul va lám pá sok kal ér kez tek
a gye re kek, szü lõk, nagy ma mák a
temp lom-domb ra. A temp lom ban

olyan so kan gyûl tünk ös  sze, hogy
nagy ré szét meg töl töt tük. Ist ván
atya me sélt a gye re kek nek Már ton
püs pök le gen dá já ról, aki re ezen a
na pon em lé ke zünk. Kö zös ének -
lés után in dult a hos  szú me net a
Mû ve lõ dé si Ház ba, ahol tea,
zsíros-kenyér és pat to ga tott ku ko -
ri ca vár ta a részt ve võ ket.

Az óvo dás gye re kek kö ré ben
jól is mert ze nész és kis bo hó ca

húz ta a talp alá va lót a né pes tár sa -
ság nak. A gyer me kek és a fel nõt -
tek egy aránt jól érez ték ma gu kat,
so kat tán col tak, éne kel tek iga zi
ün ne pi han gu lat ban.

A ha gyo mányt to vább ra is sze -
ret nénk ápol ni, köz ve tí te ni és to -
vább öt le tek kel szí ne sí te ni. Kö -
szön jük tá mo ga tóink se gít sé gét a
né pes óvo dás se reg ne vé ben is.

II. sz. Óvo da dol go zói

Már ton na pi li ba-ga li ba

Tá jé koz tat juk az érin tett gaz dál ko dó kat,
hogy a Nem ze ti Élel mi szer lánc-biz ton sá gi Hi -
va tal ál lat-egész ség ügyi nem ze ti re fe ren cia la -
bo ra tó ri u ma ki mu tat ta a ké rõ dzõ ál la to kat
meg be te gí tõ kék nyelv-be teg ség elõ for du lá sát
Csong rád és Bács-Kis kun me gye dé li ré szén. A
be teg sé get ví rus okoz za, csak a ké rõ dzõ ál la -
tok (szar vas mar ha, juh, kecs ke, va don élõ ké -
rõ dzõk) fo gé ko nyak a be teg ség re, a be teg sé -
get tör pe szú nyo gok ter jesz tik.

A be teg ség ter je dé sé nek meg aka dá lyo zá sa
ér de ké ben a meg ál la pí tá si he lyek (Balotaszál-
lás, Kiskunmajsa) kö rül 100-100 hek tár te rü le -
ten föl di, va la mint 1200-1200 hek tár te rü le -
ten lé gi szú nyog ir tást vé gez tet tünk. Kér jük a
gaz dá kat, hogy ál lat ál lo má nya ik vé del mé ben
en ge dé lye zett sze rek kel ma guk is vé gez ze nek
szú nyog ir tást az ál la tok tar tá si he lye in.

A ki tö ré sek kö rü li 100 ki lo mé te res su ga rú
kört ma gá ban fog la ló te rü le ten vé dõ kör ze tet,
az ezt öve zõ 50 ki lo mé ter szé les sáv ban meg -
fi gye lé si kör ze tet kel lett el ren del ni. A ki tö ré -
sek kö rü li 20 ki lo mé te res zó ná ban ezen felül
meg fi gye lé si zár lat alá kell he lyez ni a fo gé -
kony ké rõ dzõ ket tar tó ál lo má nyo kat.

Fel hív juk az érin tett gaz dák fi gyel mét ar ra,
hogy az egyes kör ze tek ben be tar tan dó kor lá -
to zá sok a kö vet ke zõk:
HA ZAI ÁL LAT SZÁL LÍ TÁS 
• 20 ki lo mé te res zó na: a 40 na pos meg fi gye lé -
si zár lat alá he lye zett ál lo má nyo kat az ál lat or -
vos ok fel ke re sik és azok ban kli ni kai szû rõ vizs -
gá la tot vé gez nek. Ezek be az ál lo má nyok ba és
on nan ki fe lé fo gé kony ál lat a zár lat 40 nap ja
alatt nem szál lít ha tó. E kor lá to zás alól leg ha ma -
rabb az utol só ki tö rés alap ját je len tõ eset idõ -
pont já tól el telt tíz nap múl va ad ha tó fel men tés. 
• Vé dõ kör zet egyéb te le pü lé sei: Bel föld ön a
kör ze tet fo gé kony ál lat je len leg ki zá ró lag vá -
gá si cél lal hagy hat ja el, azon ban a kör ze ten
be lül mind vá gá si, mind to vább tar tá si cél lal az
ál la tok szál lít ha tó ak. Bi zo nyos fel té te lek tel je -
sü lé se ese tén más uni ós tag or szág ba, il let ve
egyes, ún. 3. or szá gok ba is le he tõ ség van az
in nen szár ma zó ál la tok ki szál lí tá sá ra. Az ál lat -
for gal ma zás mind bel föld ön, mind ex port so -
rán min den eset ben ki zá ró lag elõ ze tes ál lat or -
vo si vizs gá lat után - mely sze rint a szál lí tan dó
ál la to kon nem mu tat koz nak a be teg ség tü ne -
tei - tör tén het meg.

• Meg fi gye lé si kör zet te le pü lé sei: Bel föld ön a
kör zet bõl je len leg to vább tar tás ra ki zá ró lag a
meg fi gye lé si kör ze ten be lül és a vé dõ kör zet be
le het fo gé kony ál la to kat szál lí ta ni. Vá gá si cél lal
mind há rom te rü let re szál lít ha tó ké rõ dzõ. Bi zo -
nyos fel té te lek tel je sü lé se ese tén más uni ós
tag or szág ba, il let ve egyes, ún. 3. or szá gok ba is
le he tõ ség van az in nen szár ma zó ál la tok ki szál -
lí tá sá ra. Az ál lat for gal ma zás elõ fel té te le ilyen -
kor is min den eset ben az ál lat or vo si vizs gá lat
meg tör tén te és a szük sé ges iga zo lás ki ál lí tá sa.

A be teg ség mi att el ren delt kor lá to zás alatt
ál ló te rü le tek na gyít ha tó tér ké pe az aláb bi lin -
ken ér he tõ el:
http://airterkep.nebih.gov.hu/aaijo/keknyelv/
keknyelv.htm

A ki ala kult jár vány ügyi hely zet re és az el -
ren delt kor lá to zó in téz ke dé sek re te kin tet tel,
kér jük, hogy ter ve zett ál lat szál lí tá sok ese tén
min den eset ben 48 órá val a szál lí tás elõtt ér -
te sít se a lak he lye sze rint il le té kes já rá si hi va tal
ál lat-egész ség ügyi hi va ta lát! Mun ka tár sa ink
min den szük sé ges in for má ci ót, se gít sé get
meg ad nak a gaz dál ko dók nak.

Bács-Kis kun Me gyei Kor mány hi va tal

A KÉK NYELV MEG BE TE GE DÉS SEL KAP CSO LA TOS IN TÉZ KE DÉ SEK, KOR LÁ TO ZÁ SOK 
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KIHÛLÉSVESZÉLY!
Ve szély ben a haj lék ta la nok, az egye dül élõ idõ sek!

A jó idõ el múl tá val a fagy pont alat ti hõ -
mér sék let ke mény pró ba elé ál lít ja az ut cán
élõ ket és a tü ze lõ nél kül, la ká suk ban egye dül
élõ idõs em be re ket. A té li hi deg idõ be áll tá val
ve szély be ke rül nek a haj lék ta la nok és a fû tet -
len la kás ban élõk. Fi gyel jünk oda rá juk, mû -
köd jünk együtt a rend õr ség gel, az ön kor -
mány zat ok kal!

A rend õr ség min den év ben, a hi deg be kö -
szön té vel ki emelt fi gyel met for dít a köz te rü le -
te ken élõ haj lék ta lan sze mé lye ket fe nye ge tõ
ve szély hely ze tek re, azok el há rí tá sá ra. A ki hû -
lés meg elõ zé se ér de ké ben a szol gá la tot tel je -
sí tõ rend õr ha la dék ta la nul gon dos ko dik a sé -
rült, il let ve a krí zis hely zet ben lé võ haj lék ta lan
men tõ vel tör té nõ el szál lít ta tá sá ról, to váb bá
fel vi lá go sí tást ad a ka ri ta tív szer ve ze tek szol -
gál ta tá sa i ról a haj lék ta lan szá má ra, amen  nyi -
ben az ilyen kér dés sel for dul hoz zá. Szük ség
ese tén –a haj lék ta lan sze mély fi zi kai ál la po tá -
nak el len õr zé sét kö ve tõ en – a szol gá la tot tel -
je sí tõ rend õr a rend õr ség ügye le tén ke resz tül
ér te sí ti a te rü le ti leg il le té kes re gi o ná lis disz pé -
cser szol gá la tot, amen  nyi ben a krí zis hely zet -
ben lé võ haj lék ta lan nem is me ri a kör nyé ket,

kész pénz zel nem ren del ke zik, vagy a tö meg -
köz le ke dé si esz köz igény be vé te lé vel ve szé -
lyez tet né a kö zeg ész sé get.

A haj lék ta la nok mel lett ki emelt fi gyel met
kell for dí ta ni a la ká suk ban, há zuk ban – bár mi -
lyen ok ból – fû te ni nem tu dó, fõ leg egye dül
élõ, idõs em be rek re is. Tü ze lõ nél kül, hi deg la -
kás ban túl élé si esé lye ik csök ken nek. Vé del mük
ér de ké ben a rend õr ség a jel zõ rend szer ré sze -
ként a társ szer vek kel – men tõ szol gá lat ok, ka -
taszt ró fa vé de lem, a me gyei és te le pü lé si ön -
kor mány zat ok, jegy zõk és pol gár mes te rek –
kö zö sen fel hasz nál min den ren del ke zé sé re ál ló
esz közt és együtt mû kö dik a köz szol gál ta tást
vég zõ szer vek kel és a ci vil szer ve ze tek kel.

Az ál la mi in téz mé nye ken, a ci vil szer ve ze -
te ken túl az egyes ál lam pol gár ok nak is nagy
sze re pük le het ab ban, hogy a ki hû lé ses ha lál -
ese tek meg elõz he tõ ek le gye nek. Így min den -
ki ak tí van se gít sé get nyújt hat a hi deg idõ be -
kö szön té vel. Kér jük, az ed di gi ek nél job ban fi -
gyel je nek a kör nye ze tük ben élõk re, a leg ve -
szé lyez te tet tebb, tu dot tan ma gá nyos idõs em -
be rek re – füs töl-e a la ká suk ké mé nye – és az
ut cá ra szo rult haj lék ta la nok ra is.

LÁT NI ÉS LÁT SZA NI
Az Or szá gos Rend õr-fõ ka pi tány ság és az ORFK
Or szá gos Balesetmegelõzési Bi zott ság idén is
út já ra in dí tot ta a „Lát ni és lát sza ni” el ne ve zé sû
or szá gos köz le ke dés biz ton sá gi kam pá nyát,
mely nek ke re té ben a sze mély-, il let ve te her -
gép ko csik, a mo tor ke rék pár ok és ke rék pár ok
ve ze tõi ok tó ber 2-tõl de cem ber 12-ig in gye ne -
sen él het nek az zal a le he tõ ség gel, hogy az ak -
ci ó hoz csat la ko zott szer vi zek ben jár mû vü ket
szak em be rek át vizs gál ják. A kam pány ban op ti -
ku sok is részt vesz nek, akik ugyan csak té rí tés -
men tes lá tás el len õr zés sel, to váb bá hasz nos ta -
ná csok kal vár ják a jár mû ve ze tõ ket.

2014. no vem ber 6-tól de cem ber 12-ig tart
majd az or szá gos fo ko zott köz úti el len õr zés,
mely nek so rán a rend õr ség tel jes kö rû en és ki -
emel ten vizs gál ja a sze mély-, il let ve ha szon -
gép jár mû vek, a mo tor ke rék pár ok és ke rék pár -
ok vi lá gí tá sát, lát ha tó sá gát, to váb bá a ve ze tõi
en ge dély ben sze rep lõ szem üveg vi se lé sét, il let -
ve a ki egé szí tõ szem üveg meg lét ét. Ta valy két -
száz nál is több au tós szak szer viz és kö zel száz
op ti ka állt a Lát ni és lát sza ni szlo gen mö gé, míg
a má sik ol da lon csak nem 15 ezer gép jár mû ve -
ze tõ csat la ko zott a kam pány hoz, és kö zel ezer
in gye nes lá tás vizs gá la tot vé gez tek el.

A kam pány ban részt ve võ szer vi zek rõl és
op ti ku sok ról a www.latnieslatszani.hu web-
oldalon tá jé ko zód hat nak.

Kér jük, hogy men  nyi ben tud nak olyan em ber rõl, akit akár mi lyen ok ból ki hû lés ve szé lyez tet het, te -
gye nek be je len tést az in gye ne sen hív ha tó 107-es, vagy a 112-es te le fon szám okon, il let ve je lez -
zék a la kó hely sze rint il le té kes ön kor mány zat nak! 
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A köz le ke dés ben a té li idõ szak tu da tos
fel ké szü lést igé nyel. Meg vál toz nak az út- és
lá tá si vi szo nyok, ame lyek hez a gya lo go sok -
nak és a jár mû ve ze tõk nek egy aránt al kal -
maz kod ni uk kell. A gép jár mû ve ket – fõ leg
hos  szabb au tó út elõtt – aján la tos ala po san
át néz ni, meg vizs gál va min den biz ton sá gi be -
ren de zést és tar to zé kot. El en ged he tet len az
ak ku mu lá tor, a gu mi ab roncs ok, a vi lá gí tás és
a fék rend szer el len õr zé se. Té len fen ti ek mel -
lett a gép ko csi val tör té nõ köz le ke dés fon tos
kel lé ke a jól mû kö dõ ab lak tör lõ, a jég ka pa -
ró, a jég ol dó spray, a meg fe le lõ ab lak mo só
fo lya dék vagy a pá ra men te sí tõ.

Az ab lak tör lõ gu mi kat már a tél be áll ta
elõtt ér de mes ki cse rél ni, hi szen az el hasz ná -
ló dott gu mi nem tö röl, ha nem ma sza tol. Az
ak ku mu lá tor ese té ben el len õriz ni kell a pó -
lu sok és ve ze té kek ál la po tát, ha pe dig hu za -
mo sabb ide ig nem hasz nál ják az au tót, ér de -
mes az ak ku mu lá tort ki sze rel ni és me le gebb
he lyen tá rol ni.

A té li idõ szak ban gyak ran ros  szak a lá tá si
vi szo nyok. Ko rán sö té te dik, hos  szabb ide ig
kell hasz nál ni a gép jár mû vi lá gí tó be ren de zé -
se it – ezért is na gyon fon tos, hogy azok meg -
fe le lõ en mû köd je nek. A fény szó ró kat és a
töb bi lám pát ilyen kor gyak rab ban kell tisz tí -
ta ni. Ugyan ak kor a rosszabb lá tá si vi szo nyok
mi att na gyobb kö ve té si tá vol sá got tart va las -
sab ban kell ve zet ni, így ki sebb a bal ese tek
be kö vet kez té nek koc ká za ta, rossz ma nõ ve -
re zés ese tén pe dig a hi bák kön  nyeb ben kor -
ri gál ha tó k.

A sí kos uta kon va ló fé ke zés tel jes össz pon -
to sí tást kí ván, rá adá sul a fék út té len ál ta lá ban
hos  szabb, mint op ti má lis út- és hõ mér sék le ti
vi szo nyok mel lett. Amen  nyi ben a ko csi ban
nincs blok ko lás gát ló (ABS), úgy a ke re kek
gyor san le blok kol nak, a jár mû kor má nyoz ha -

tat lan ná vál hat, és kön  nyen ki csúsz hat. Ilyen -
kor lá bun kat ve gyük le a fék rõl, hoz zuk egye -
nes be az au tót, és csak ak kor fé kez zünk, ami -
kor az au tó már új ra a kí vánt irány ban áll. Ja -
va sol juk, hogy aki te he ti, pró bál ja ki a té li tan -
pá lyás ve ze tés gya kor lá sát, amely sok új is me -
re tet nyújt hat, és a gép ko csi ve ze tõ éles hely -
zet ben is tud ni fog ja, mit kell ten nie, ha a jár -
mû meg csú szik, ki fa rol vagy ki csú szik az út ról.

A csú szós, je ges uta kon va ló biz ton sá gos
köz le ke dés hez té li gu mik ra van szük ség. Még
ak kor is té li ab ron csok kal in dul junk út nak, ha
ép pen nincs hó. A nyá ri gu mi már +7 fok
alatt csúsz ni kezd, fagy pont kö rü li hõ mér sék -
le ten meg me re ve dik, na gyon kis ta pa dás sal
ren del ke zik, így hasz ná la ta ve szé lyes le het. A
té li gu mit ez zel szem ben úgy fej lesz tet ték ki,
hogy ala csony hõ mér sék le ten meg nõ a ta pa -
dá si ér té ke. Ezek az ab ron csok kü lön le ges
anyag ból ké szül nek, spe ci á lis bor dá zat tal van -
nak el lát va, és rend kí vül ala csony hõ mér sék let
ese tén is ru gal ma sak ma rad nak. Té li gu mi val
rö vi debb a fék út is. A nyo más a té li gu mik ban
0,2-0,3 barral le gyen ma ga sabb, mint a nyá ri
ab ron csok ban, mert a túl ala csony nyo más
be fo lyá sol ja a pro fil ön tisz tu ló ké pes sé gét. A
té li gu mik kal kap cso lat ban né ha el hang zik,

hogy azok igen drá gák, ezért egyes szak em be -
rek át hi da ló meg ol dást ja va sol nak: a négy év -
sza kos gu mi nem he lyet te sí ti ugyan a té li gu -
mit, de lé nye ge sen jobb, mint a nyá ri ab roncs.

He ves hó esés vagy fa gyott hó ta ka ró ese -
tén jó szol gá la tot te het a hó lánc, me lyet ér -
de mes a haj tott ten ge lyen lé võ ke rék re rak -
ni, így kor má nyoz ha tó ma rad az au tó. A hó -
lánc fel té tel ét és le vé tel ét ér de mes még ott -
hon ki pró bál ni, hogy a gya kor lat lan ság ne
okoz zon prob lé mát a hi deg ben. Ez nem je -
len ti azt, hogy min den ki nek ké szen lét ben
kell tar ta ni a hó lán cot a tél be kö szön té vel,
de azt tud ni kell, amen  nyi ben a „Hó lánc
hasz ná la ta kö te le zõ” táb lát ki he lye zik, az
adott úton – a „Hó lánc hasz ná la ta kö te le zõ
vé ge” táb lá ig – csak olyan jár mû vek köz le -
ked het nek, ame lyek leg alább egy haj tott
ten ge lyén a gu mi ab roncs ok hó lánc cal van -
nak fel sze rel ve. Amen  nyi ben e kor lá to zó jel -
zõ táb lát köz úti ha tár át ke lõ he lyen he lyez ték
el, csak azok a jár mû vek lép het nek be az
adott ál lam te rü le té re, ame lye ken ké szen lét -
ben van leg alább egy haj tott ten gely gu mi ab -
ron csa i nak fel sze re lé sé hez szük sé ges hó lánc.
Hó lán cot csak ha vas, je ges úton sza bad
hasz nál ni.

Aki hos  szabb té li au tó út ra in dul, a fen ti e -
ken kí vül ér de mes fi gyel nie az aláb bi ak ra is:
Hu za mo sabb uta zás ese tén szük ség le het ta -
ka ró ra, té li ru ha da rab ok ra, la pát ra (au tó hó -
ból va ló ki sza ba dí tá sa ese tén), ru gal mas von -
ta tó kö tél re, fagy men te sí tõ zár ola jo zó ra, ele -
gen dõ men  nyi sé gû élel mi szer re és ital ra is.

Hos  szabb utak elõtt ér de mes tá jé ko zód ni
az Útinformnál (ema il: utinform@kozut.hu;
te le fon: +361 336-2400; Bács-Kis kun Me -
gyei Igaz ga tó ság te le fon: +3676 819-361 e-
mail: ugyelet@bacs.kozut.hu ) az út-  és idõ -
já rá si vi szo nyok ról. Elõ for dul hat nak olyan
hely ze tek is, ami kor nem ér de mes koc káz -
tat ni, és biz ton sá go sabb, ha tö meg köz le ke -
dés igény be vé te lé vel in du lunk út nak. Az or -
szá gos mé di u mo kon kí vül ér de mes fi gye -
lem mel kí sér ni a he lyi saj tó, rá dió és te le ví -
zió hír adá sa it, be szá mo ló it, hi szen eze ken
ke resz tül is fon tos és hasz nos in for má ci ó kat
sze rez he tünk a köz le ke dés sel és köz le ke dés -
biz ton ság gal kap cso lat ban.

FEL KÉ SZÜ LÉS A TÉ LI KÖZ LE KE DÉS RE
Hasz nos köz le ke dés biz ton sá gi aján lá sok jár mû ve ze tõk nek 

és gya lo go sok nak
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A Nem ze ti Bûn meg elõ zé si Stra té gi á ról
(2013–2023) szó ló 1744/2013. (X. 17.)
Korm. ha tá ro zat ki mond ja, hogy: „A csa lá -
dok, fõ kép pen a szü lõk fel ada ta a ne ve lés, a
vé del mi és ön vé del mi funk ci ók ki ala kí tá sa,
a szo ci á lis kom pe ten ci ák fej lesz té se, a
prob lé ma- és konf lik tus meg ol dó ké pes sé -
gek ki ala kí tá sa. Ugyan ak kor prob lé mát je -
lent, hogy sok eset ben ma guk a szü lõk sin -
cse nek tisz tá ban az egyes bûn cse lek mé nyek
tár sa dal mi ve szé lyes sé gé vel, a gyer me ke ik -
re le sel ke dõ ve szé lyek kel.”

An nak ér de ké ben, hogy a szü lõk is ele gen -
dõ is me re tek kel ren del kez ze nek fen ti té má -
ban, or szá gos fõ ka pi tány úr dön té se alap ján a
rend õr ség egy sé ges, kábítószermegelõzési
prog ra mot dol go zott ki, mely ben a rend õr ség
ki emelt part ner ként szá mít a szü lõk re, csa lá -
dok ra a kábítószerbûnözés meg elõ zé sé ben.

Az új prog ram cél ja, hogy min den 12-18
éves gyer me ket ne ve lõ szü lõ le he tõ sé get
kap jon ar ra, hogy éven te leg alább egy al ka -
lom mal köz vet len, sze mé lyes és in te rak tív
tá jé koz ta tás ban ré sze sül jön a ká bí tó szer fo -
gyasz tás bün te tõ igaz ság szol gál ta tást érin tõ
koc ká za ta i val. A fel adat si ke res vég re haj tá sa
ér de ké ben me gyénk ben a hét rend õr ka pi -
tány sá gon töb bek kö zött a már ki kép zett
DA DA, EL LEN-SZER, IBT (is ko lai bûn meg -
elõ zé si ta nács adó) ok ta tók lesz nek a rend õr -
ség új szü lõi drogprevenciós prog ram já nak a
he lyi köz ve tí tõi, kép vi se lõi.

A prog ram ban részt ve võ rend õrök tá jé ko -
za tó elõ adá so kon, in te rak tív fó ru mo kon, te le -
fo nos be szél ge tés so rán és – az er re a cél ra lét -
re ho zott ema il cím re ér ke zett kér dé sek re rö -
vid ha tár idõ vel vá la szol va – elekt ro ni kus le vél -
ben tá jé koz tat ják a 12-18 éves gyer me ket ne -
ve lõ szü lõ ket, csa lá do kat a ká bí tó szer bû nö -
zés sel kap cso la tos koc ká za tok ról.

• Az il le té kes sé gi te rü le tén ta lál ha tó alap-
és kö zép fo kú ok ta tá si in téz mény ben szor gal -
mi éven ként leg alább egy al ka lom mal ös  sze -
vont tá jé koz ta tó elõ adást (szü lõi ér te kez le tet)
tar ta nak a szü lõk nek a ká bí tó szer bû nö zés sel
kap cso la tos koc ká za tok ról.

• Az il le té kes sé gi te rü le té hez tar to zó ci vil
szer ve zet, egy ház, gyer mek jó lé ti és csa lád se -
gí tõ szol gá lat, köz mun ka prog ram ra fel ké szí tõ
ön kor mány zat stb. ké ré sé re is tar ta nak elõ -
adást, azok nak a szü lõk nek az el éré se ér de ké -
ben, akik az is ko lai rend sze ren be lül ne he zen
mo ti vál ha tók.

• Ha von ta egy al ka lom mal –azonos he -
lyen és idõben– leg alább egy órás idõ tar tam -
ban fo ga dó órát tar ta nak.

• Két he ten te egy al ka lom mal – min dig
azo nos idõ pont ban – egy órás idõ tar tam ban
te le fo nos ügye let tar ta nak azok nak a szü lõk -
nek a ré szé re, akik sze mé lyes prob lé má ju kat
te le fo non sze ret nék meg be szél ni.

• A me gyénk ben részt ve võ kol lé gák ne vét,
el ér he tõ sé gét, a fo ga dó órák rend jét, he lyét,
ide jét a http://www.police.hu/hirek-es-infor-
mac iok /bunmege lozes /d rogpreven-
ciososszekotok/ bacs-kiskun-megyei-rendor-
fokapitanysag lin ken is mer he tik meg.
For dul ja nak mun ka tár sa ink hoz bi za lom mal!

SZÜ LÕI DROGPREVENCIÓS HÁ LÓ ZAT 
BÁCS-KIS KUN ME GYÉ BEN IS
A szü lõk és a csa lá dok a Rend õr ség ki emelt part ne rei 

a ká bí tó szer-bû nö zés meg elõ zé sé benFel hív juk a köz úti for ga lom ban részt ve võk
fi gyel mét, hogy min dig az idõ já rá si, lá tá si és
út vi szo nyok nak meg fe le lõ en ve zes sék gép jár -
mû ve i ket, pró bál ja nak meg fo ko za to san al -
kal maz kod ni a meg vál to zott lá tá si és út vi szo -
nyok hoz, te kin tet tel az eset le ges kö dös, esõs,
ha vas idõ já rás ra. Na gyobb kö ve té si tá vol ság
tar tá sá val meg elõz he tõ ek az er re az idõ szak ra
leg in kább jel lem zõ bal ese tek. Las sabb, kö rül -
te kin tõbb, elõ re lá tóbb ve ze tés sel meg le het
elõz ni a gya lo gos bal ese te ket, még ha azt a
gya lo gos fi gyel met len sé ge is vál tot ta ki.

Eb ben az idõ szak ban fo ko zott fi gye lem mel
kell len ni a „zeb rák”, is ko lák, busz meg ál lók kör -
nyé kén fi gyel met le nül az út test re lé põ gya lo go -
sok ra. Bal ese ti elem zé sek iga zol ják, hogy a leg -
több ha lá los ke rék pá ros bal eset ab ból adó dik,
hogy a ke rék pá ron nem volt vi lá gí tás, a ke rék -
pá ros nem volt lát ha tó! A gya lo gos-el üté sek nél
is ha son ló a hely zet, a gya lo gos „be le ol vadt”
kör nye ze té be. A fény vis  sza ve rõs dzse ki, kar sza -
lag, mat ri ca lát ha tó vá tesz, meg véd het. La kott
te rü le ten kí vül mind a ke rék pá ros ok nak, mind
a gya lo go sok nak éj sza ka és kor lá to zott lá tá si vi -
szo nyok ese tén fény vis  sza ve rõ ru há za tot kell vi -
sel ni. A fény vis  sza ve rõ anya gok és priz mák nem
he lyet te sít he tik a vi lá gí tást, de nö ve lik a lát ha tó -
sá got, és ez zel a biz ton sá got. Egy fény vis  sza ve rõ
priz mát már 100-200 mé ter rõl ész re le het ven -
ni. A fényviszszaverõ esz kö zök és meg fe le lõ öl -
tö zék vi se le te, va la mint a jól mû kö dõ vi lá gí tás
ese tén a gya lo go sok és a ke rék pá ros ok sö tét ben
is jól lát ha tó vá vál nak.

A biz ton sá gos ke rék pá ro zás hoz a KRESZ is -
me re te mel lett hoz zá tar to zik a gya kor lat és a
jár mû vek meg fe le lõ fel sze re lé se, mû sza ki ál la -
po ta is. El in du lás elõtt el len õriz ni kell a ke rék -
pár fel sze re lé se it: kor mány be ren de zés; el sõ és
hát só fék (meg ál lás); csen gõ (hang jel zés); elöl
fe hér vagy kadmiumsárga lám pa, há tul pi ros
lám pa vagy vil lo gó és pi ros fény vis  sza ve rõ priz -
ma, az el sõ ke ré ken sár ga kül lõ priz ma, lát ha tó -
sá gi mel lény (lát ni és lát sza ni elv). Eb ben az
idõ szak ban fo ko zot tan kell fi gyel ni az ol dal szél -
re is, hi szen a ke rék pár kön  nyen fel bo rul, ha
egy nagy se bes sé gû gép jár mû el ha lad mel let te.
Sok bal eset oka a sza bály ta lan ka nya ro dás,
ezért lé nye ges, hogy a mû ve let meg kez dé se
elõtt a ke rék pá ros min dig néz zen hát ra, és ne
fe led kez zen meg az irány jel zés rõl sem.

Az alap ve tõ sza bá lyok és ta ná csok be tar tá -
sá val mi ni má lis ra csök kent he tõ a bal ese tek
koc ká za ta még a kri ti ku sabb té li idõ szak ban is.
Jó utat és bal eset men tes köz le ke dést kí ván a
Bács-Kis kun Me gyei Balesetmegelõzési Bi zott ság!
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FONALGRAFIKA SZAKKÖR 
Ügyes kezû, kreatív lányok, asszonyok vagy
bárki aki kedvet érez hozzá! Fonalgrafika szak-
kör mûködik a Fenyô Miksa Könyvtárban hét-
fônként 17 órai kezdettel.
Jelentkezni személyesen vagy a 06-70/451-4845
telefonon lehet.

Sok szeretettel várok mindenkit!
Börcsökné Kiss Erzsébet

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 a 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

• 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
• 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

TÖK JÓ!

Kedves Olvasóink!
Kívánjuk Önöknek, hogy ôrizzenek meg maguknak minél többet az ünnepbôl. Vigyék

magukkal a karácsony fényeit, építkezzenek évezredes értékeinkbôl a hétköznapokban is.
A szerkesztôség nevében ezzel az idézettel szeretnék minden kedves olvasónknak békés

karácsonyt és boldog új évet kívánni:
Karácsony készül, emberek! Szépek és tiszták legyetek! Súroljátok föl lelketek, csillog-

tassátok kedvetek, legyetek újra gyermekek, hogy emberek lehessetek! (Wass Albert)
Szeretetteljes, kegyelemben gazdag, boldog ünnepet kíván minden kedves mélykúti polgárnak:

Börcsökné Kiss Erzsébet fôszerkesztô

Boldog karácsonyt!

Ki szeret, s kit szeretnek,
az szegény nem lehet.
Szeretteidre gondolj,
és töltsd boldogan
az igaz ünnepet!

BUÉK
Mûvelôdési Ház és

Könyvtár dolgozói
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A Hagyományôrzô Mélykúti Asszonykórus
ok tó ber 18-án tar tot ta XII. Nép ze nei Ta lál ko zó -
ját. A mû sor ban fel lépett a nagybaracskai
Gyöngyösbokréta Ha gyo mány õr zõ Nép dal kör,
a Vár al jai Ha gyo mány õr zõ Egye sü let, a sükösdi
Mû ve lõ dé si Ház Nép dal kö re, a Bácsbórsodi
Bok ré ta As  szony kó rus és a he lyi ha gyo mány õr -
zõ cso por tok (Vad vi rág Nép tánc cso port, An na
Tánc cso port, Sze der in da Ci te ra ze ne kar és a
há zi gaz da Mély kú ti As  szony kó rus).

A ren dez vényt Mély kút Vá ros Ön kor -
mány za ta tá mo gat ta.

Mikó Lászlóné mû ve lõ dés szer ve zõ

XII. Népzenei Találkozó

Mély kút Vá ros Ön kor mány za ta ok tó ber 25-én ren dez te meg a Mû ve lõ dé si Ház ban a te le pü lés
nyugdíjas klubjainak találkozóját. Ko vács Ta más pol gár mes ter és Mikó Lászlóné ön kor mány za ti kép -
vi se lõ kö szön tõ je és a nyug dí jas klu bok kul tu rá lis mû so ra után va cso ra, majd tánc kö vet ke zett. 

Kö szön jük az ön kor mány zat anya gi tá mo ga tá sát.                        Mikó Lászlóné mû ve lõ dés szer ve zõ

Nyugdíjas klubok talákozója


