
Felhívom a mélykúti polgárok, a politikai, 
gazdasági, érdekképviseleti és szakmai szer-
vezetek, egyesületek, munkahelyi kollektívák, 
települési képviselők, önkormányzati bizott-
ságok figyelmét, hogy javaslatot tehetnek 
kitüntető címek adományozására.

 
„Mélykút Város Díszpolgára” cím ado-

mányozható annak a magyar, vagy külföldi 
állampolgárnak, aki valamely kiemelkedően 
jelentős munkájával vagy egész életművével 
a helyi társadalmi-gazdasági életben olyan ál-
talános elismerést szerzett, amely hozzájárult 
a település jó hírnevének megőrzéséhez és 
öregbítéséhez, továbbá példamutató emberi 
magatartása miatt egyébként is köztisztelet-
ben áll. A kitüntető díj posztumusz is adomá-
nyozható. 

„Mélykút Városért Díj” cím adományoz-
ható azoknak, akik Mélykút fejlesztése, hírne-
vének emelése érdekében 

• a társadalmi, gazdasági életben, tele-
pülésfejlesztésben, az ipari, mezőgazdasági, 
kereskedelmi, műszaki, közigazgatási és egyéb 
területeken példamutató, kiemelkedő tevé-
kenységet fejtettek ki, 

• elméleti vagy gyakorlati munkájuk révén 
kiemelkedő módon hozzájárultak Mélykúton 
a korszerű és eredményes oktatás-nevelés 
megvalósításához, 

• a kulturális élet, a művészetek, az iroda-
lom területén kimagasló színvonalú tevékeny-
séget végeztek, 

• tartósan kiemelkedő gyógyító- meg-
előző, szociális tevékenységet fejtettek ki, az 
egészségügyi és szociális ellátás helyi cél-
kitűzéseinek eredményes megvalósításához 
hozzájárultak, 

• az ifjúságpolitikai feladatok végrehajtá-
sában, a testnevelés és sportmozgalom szer-
vezésében, fejlesztésében és feltételei megte-
remtésében kiemelkedő sporteredményeket 
értek el. 

Kitüntető díj adományozható átfogó élet-
mű elismeréseként is. 

A kitüntető díj egyénnek és közösségnek, 
továbbá posztumusz is adományozható. 

A javaslatokat 2015. év augusztus 1. nap-
jáig írásban lehet hozzám benyújtani. A ja-
vaslatnak tartalmaznia kell a javasolt személy 
munkásságának, tevékenységének részletes 
ismertetését. Felhívom figyelmüket, hogy a 
javaslatok benyújtására nyitva álló határidő 
elmulasztása jogvesztéssel jár, a határidőn 
túl érkezett javaslat az odaítéléskor nem ve-
hető figyelembe. 

Kovács Tamás
polgármester

TISZTELT 
LAKOSSÁG!

Fontos tájékoztatás 
a Tavasz, Nyár és Mező utcákban élőknek

Megkezdődött a járdák, kapubejárók, ut-
cák, sávos helyreállítása az ivóvíz minőség ja-
vítási, szennyvíztisztítási és 55-ös főút felújítási 
munkálatai után. 

Mivel igen sok javítandó felület van, ké-
rem Önöket, jelezzék az önkormányzat felé 
azokat a helyeket, területeket, melyeket prob-
lémásnak éreznek, elmaradtak, nem kellő 
mértékűnek ítélnek meg. 

Ezeket, csoportosítva, megvizsgálva továb-
bítjuk a munkát végző vállalkozóknak, ezzel 
is elősegítve a helyreállítást.

Problémát jelezni személyesen Bényi Jó-
zsefnél lehet a Polgármesteri Hivatal 13. szo-
bájában, ill. e-mailben a muszaki@melykut.
hu címen vagy telefonon a 00 77 560-001-es 
központi számon.

Köszönöm segítségüket!                                     

Kovács Tamás

FELHÍVÁS
kitüntető címek adományozása tárgyában

Tisztelt Lakosság!
Megváltozott az ág- és gallyhulladék 

lerakásának a helye.
A továbbiakban a Széchenyi u. 62. sz. alatti 

önkormányzati ingatlanra lehet szállítani az 
ágakat, nyesedékeket. 

A terület bekerített, a szállítást előre egyez-
tetett időpontban lehet megoldani.

A következő telefonszámokon lehet
időpontot egyeztetni: 06 30 967 7275, ill. 

06 70 573 3432

A területre csak ágak, gallyak szállítha-
tók, a földet esetleges gyökérrészekről el kell 
távolítani.

Köszönjük, hogy segítik munkánkat, a 
bedarált biomasszával a könyvtárat és a II. sz. 
óvodát, fóliasátrat fűtjük, valamint tervben 
van a sportcsarnok hasonló módon történő 
fűtése is. 

Kovács Tamás 

Tájékoztatjuk az utcanévváltozással érin-
tett lakosokat, hogy a BKMKH Jánoshalmi 
Járási Hivatalának Okmányirodai Osztálya 
megkezdte Mélykúton a Tavasz, Nyár és 
Mező utcában élők lakcím igazolványának 
cseréjét. A három utca lakóinak lehetőséget 
biztosítunk arra, hogy személyesen felke-
reshessék okmányirodánkat és ott azonnal 
átvegyék az új utcanévvel ellátott lakcímiga-
zolványukat.  

Az egy lakcímen lakók ügyét egy képvise-
lőjük is intézheti.

Külön kérelem nélkül is folyamatosan 
minden érintett lakos megkapja az új lakcím-
igazolványt. A mélykúti önkormányzatnak 
köszönhetően ez a csere a lakosok személyes 
felkeresésével már elkezdődött.

Kérjük, hogy a régi igazolványaikat adják 
le, amikor az újat megkapják! Felhívjuk a 
figyelmüket, hogy a gépjárművel rendelkezők 
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Katolikus Karitász 
12011148-00124534-0800007 

számlaszámra lehet befi-
zetni Közlemény: „Kárpátal-
ja”     -    1356 hívásonként 
500 Ft adomány

A 1356-os adomány-
vonal hívásával 500 forinttal támogat-
ják a Karitász Nepálban végzett munkáját! 
Elkülönített bankszámlán is várjuk az adomá-
nyokat: Katolikus Karitász Raiffeisen Bank Zrt. 
12011148 - 00124534 - 00900004 A közlemény 
rovatba kérjük beírni: „Nepál” 

KARITÁSZ HÍREK:
A takarók kötéséhez a kelebiai karitász 

csoport is besegít, nemrégiben 540 db kötött 
négyzetet juttattak el csoportunkhoz. Köszön-
jük az együttműködést és a sok-sok munkát 

azoknak, akik részt vesznek ben-
ne, Katóka néninek és a Szent Er-
zsébet Idősek Otthona lakóinak,  
akik részfeladatokat végeznek. 
Isten fizesse meg szolgálatukat!

Csoportunk két temetőben 
rendbe tette a gondozatlan I. és 
II. világháborús sírokat. Az Alsó 
temetőben 2 db I. világháborús 
egyes katonasírt, a Pesti temető-
ben pedig 2 db I. világháborús 
egyes katonasírt és 1 db /6 fős/ 
II. világháborús  tömegsírt.  Min-
den katonasírt a rendbetétel után átkötöttünk 
nemzeti színű szalaggal, hiszen magyar hazán-
kért, magyar katonák áldozták fiatal életüket.

Köszönjük Földes István képviselő úrnak és 
Mikó Lászlónak, akik segítségünkre voltak a 
hatalmas bokor kivételében.. 

Az Alsó temetőben Bekes László néhai 
mélykúti plébános sírját is rendbe tettük, mél-
tó környezetbe került, 20 évig /1830-1850/ szol-
gált az Úrnak. Évek óta fenn volt az Interneten 
a gondozatlan sír!

Isten nyugosztalja békében testvéreinket, 
akikért valamit is tehettünk! Köszönjük mind-
azoknak, akik részt vettek a munkálatokban! 
Isten fizesse meg!

A Szent Erzsébeti utcaapos-
toli régióban 40 db élelmiszer 
segélycsomag készült a karitász 
csoport által gyűjtött élelmisze-
rekből. Köszönjük az adományo-
zóknak a nagylelkűségét! Isten 
fizesse meg!

Bajáról a Barátok temploma 
karitász csoportjától 20 zsák 
használt ruhaneműt kaptunk és 
hoztunk, melyekből ruhavásárt 

rendezünk. Köszönjük Brévai Ferencné, Aran-
kának a karitász csoport vezetőjének, hogy a 
csoport rendelkezésünkre bocsátotta a gyűjtött 
ruhákat. Isten fizesse meg! Továbbá köszönjük 
a járművet és a segítséget Földes István képvi-
selő úrnak és Harnos Béla gépkocsivezetőnek! 
Isten fizesse meg!

Szeretnénk jelezni a kedves híveknek, hogy 
az ADÁSIDŐ karitász újságot a templomaink-
ból INGYENESEN elvihetik a kis asztalkákról! 
Nem kell érte fizetni!

Honlapunk: www.caritasmelykut.shp.hu

Katolikus Karitász Mélykúti csoportja

A KATOLIKUS KARITÁSZ Kárpátaljai adománygyűjtő felhívása!

esetében a jármű forgalmi engedélyében 
is szükséges a lakcímváltozás átvezetése. A 
csere az ügyfél (vagy meghatalmazott) kérel-
mére, ügyfélfogadási időben az okmányiroda 
helyiségében történhet.

Ha az adott utcában lakónak egyéni vál-
lalkozása is van, akkor annak székhelye, telep-
helye megváltozásának bejelentése kötelező. 
A vállalkozói tevékenységgel kapcsolatosan az 
Ügyfélkapun keresztül elektronikus kérelem 
benyújtásával teljesíthetik kötelezettségüket 
(részletes tájékoztató a www.nyilvantarto.hu 
honlapon található).

A lakcímigazolvány, forgalmi engedély cse-
réje, egyéni vállalkozás adatváltozásának nyil-
vántartásba vétele az illetékekről szóló 1990. 
évi XCIII. tv. alapján utcanév változás esetén 
illetékmentes.

Ügyfélfogadási idő az Okmányirodai Osz-
tályon:
Hétfő: 8.00 – 12.00 és 13.00 – 17.00
Kedd: 8.00 – 12.00
Szerda: 8.00 – 12.00 és 13.00 – 16.00
Péntek: 8.00 – 12.00 

Elérhetőségeink:
Cím: Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefonszámok: 
        77/501-011 és 77/501-012, 77/795-289

Az utcanévváltozással kapcsolatosan az 
okmányiroda hatáskörébe tartozó kérdések-
ben szívesen állunk rendelkezésükre szemé-
lyesen és telefonon is.

Előzetes időpontfoglalás lehetséges a 
fenti telefonszámokon, illetve személye-
sen.

Jánoshalma, 2015. június 11. 
Bodroginé dr. Mikó Zsuzsanna hivatalvezető

BKMKH Jánoshalmi Járási Hivatala



3 2015. július

MÉLYKÚT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERE

6449 Mélykút, Petőfi tér 1.
Telefon: 77/560-001; Telefax: 77/560-030

E-mail: hivatal@melykut.hu
________________________________

MÉLYKÚT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
Művelődési Háza és 

Fenyő Miksa Könyvtára
6449 Mélykút, Tópart 58.Pf.13.

Telefon: 77/461-347;70-387-1564 
Telefax: 77/460-006

E.mail:
muvhaz.konyvtar.melykut@gmail.com

Tisztelt Cím !

Tájékoztatjuk, hogy a „Mélykúti Na-
pok” - 2015. augusztus 21-22-i – rendez-
vény helyszíne a Polgármesteri Hivatal 
előtti parkoló, valamint a központi park.

A parkban az előző évekhez hasonlóan 
bemutató sátrakat szándékozunk felál-
lítani. Lehetőséget kínálunk a helyi és 
vidéki vállalkozások, társadalmi szervek, 
egyesületek, valamint képzőművészettel 
foglalkozó magánszemélyeknek a tevé-
kenységük bemutatására, valamint termé-
keik értékesítésére.

Felkérjük Önöket, hogy lehetőségeik 

szerint éljenek termékeik bemutatásával, 
ezzel is színvonalasabbá téve ezt a jeles 
ünnepséget.  

Mivel mindkét nap kulturális ren-
dezvények lesznek,bármelyik vagy akár 
mindkét napon napon van lehetőség a 
bemutatkozásra. Kérjük ezt a jelentkezés-
kor jelezni szíveskedjenek!

Amennyiben felkeltette érdeklődését 
az ajánlatunk, kérjük, jelezze szándékát 
további egyeztetés céljából 2015. augusz-
tus 7-ig (péntek) 16 óráig a: 

 Fenyő Miksa Könyvtárban
 Telefon:  77/461-347 
  70/3871564

Előzetes igénylés alapján  kiállítón-
ként, szervezetenként  max .1 db sátrat 1 
db asztalt és  2 db padot ,szükség szerint 
áramvételi lehetőséget biztosítunk. 

Mélykút, 2015-06-25.

Kovács Tamás   Fuszkó Attila
polgármester       megbízott igazgató

CIVIL FELKÉRŐ

 Egyeztetés a 2015/2016. évi menetrendekről a 
jánoshalmi járás területén 

A közösségi közlekedésért felelős 
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium idei 
évben is a KTI Közlekedéstudományi 
Intézet Nonprofit Kft. Közlekedésszer-
vező Irodáit bízta meg önkormányza-
ti menetrendi értekezlet járásonkénti 
megtartásával.  

A Jánoshalmi Járás öt települése szá-
mára 2015. április 21-én a Járási Hivatal 
tanácskozó termében került sor a me-
netrendi egyeztetésre, ahol részt vettek 
a szervező Dél-alföldi Közlekedésszer-
vező Iroda mellett az érintett szolgálta-
tók (MÁV-Start Zrt., DAKK Dél-alföldi 
Közlekedési Központ Zrt.) munkatársai, 
a járás településeinek polgármeste-
rei, megbízottjai, valamint a tankerület 
képviselője és a járási hivatal vezetője. 

Az értekezleten Berente István a 
KTI Nonprofit KFT Dél-alföldi Közle-

kedésszervező Iroda vezetője ismer-
tette a járás közösségi közlekedésével 
kapcsolatos jövő évi elképzeléseket. 

A vasúttársaság (MÁV-Start Zrt.) 
és az autóbusz társaság (DAKK Zrt.) 
munkatársai tájékoztatást adtak a fej-
lesztési elképzeléseikről és a térség-
ből hozzájuk beérkezett menetrend 
módosítási javaslatokról. 

A megbeszélésen az önkormány-
zatok képviselői a lakosság érdeké-
ben további közlekedéssel kapcsola-
tos kéréseket is megfogalmaztak.

A tanácskozást a résztvevők ered-
ményesnek ítélték meg. 

Jánoshalma, 2015-04-25. 

 BKMKH Jánoshalmi Járási Hivatala 

2015. június 23.

Mélykút Város Önkormányzata

SAJTÓHÍR  
MÉLYKÚT VÁROS 

SZENNYVÍZCSATORNÁZÁSI ÉS 
SZENNYVÍZTISZTÍTÁSI 

BERUHÁZÁSA 

Mélykút Város Önkormányzata 
2.858.942.558 forintot nyert az Európai Unió 
támogatásával, a Kohéziós Alap társfinan-
szírozásával a Mélykút Város szennycsa-
tornázási és szennyvíztisztítási beruházás 
megvalósítására.

Jelenleg folyamatosak a kivitelezési mun-
kák a csatornázásban és a telepen egyaránt. 
A gravitációs szennyvízcsatorna hálózatból 
körülbelül 33000 méter készült el ami, 
közel 90%-a a teljes hossznak. 

A tervezett 2300 db házi bekötésekből 
és a hozzá tartozó bekötő vezetékekből 
körülbelül már 2100 db elkészült.

A kilenc átemelőből 7 db megépült, 
jelenleg az 1-es jelű végátemelő üzemel. 
2015. június utolsó hetében indul el az 
5-ös és 6-os szennyvíz átemelő. A tervezett 
ütemezés szerint, két-három héten belül 
a 7-es, 8-as, 9-es átemelők is elindítás-
ra kerülnek. A szennyvíz nyomóvezetékek 
megépültek.

Egyre több területen megindulhat a házi 
bekötések élőre kötése, de fontos tudni, 
hogy a lakosságot minden esetben a Mély-
kúti Szennyvíztársulat értesíti a rákötések 
megkezdéséről, írásos engedély formájá-
ban. Szeretnénk felhívni a Tisztelt Lakosok 
figyelmét arra, hogy írásos engedély nélkül 
a csatornahálózatra rákötni tilos!

A munkákkal párhuzamosan 2015. június 
közepén megkezdődtek az utak, járdák, 
kapubejárók helyreállítási munkái.

A projekt ingyenes hívható 
zöld száma: 06 80 63 01 08
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Mélykút Város Vízi közmű szolgáltatását 
2013. január 1-től a BAJAVÍZ  KFT. látja el. Ez-
zel az Önkormányzat eleget tett a jogszabályi 
előírásoknak. A Fogyasztók az átadás-átvételi 
eljárástól függetlenül folyamatos vízellátásban 
részesülnek. 

2012. december havi közületi és 2012. IV. 
negyedévi vízszámlákat az ÉPTESZ Kft. bo-
csátotta ki. A számlák ellenértékét a mellékelt 
postai csekken kérjük befizetni a számlákon 
feltüntetett fizetési határidőig az OTP-nél 
vagy a Postán.  Ez úton is szeretnénk felhív-
ni a tartozók figyelmét, hogy amennyiben 
tartozásukat nem rendezik, úgy a behajtást 
közjegyzőnek adjuk át. A hátralék behajtás 
érvényesítése érdekében az új szolgáltató 
együtt működik az ÉPTESZ Kft-vel  a további 
vízkorlátozások tekintetében.

2013. január 1-től az ÉPTESZ Kft. jelenlegi 
ügyfélszolgálatán, csak a január 1. előtti vízdíj 
problémák kezelése és a korábbi vízdíjak 
befizetése történhet. Erre továbbra is ren-
delkezésre állunk mind személyesen, mind 
telefonon. (Mélykút, Rákóczi u. 5. Telefon: 
77/460-089). A vízszolgáltatás és szenny-
vízelvezetés összes problémájával (csőtörés, 
vízbekötés, számlázás stb.) 2013. január 1-től 

a BAJAVÍZ Kft-hez kell fordulniuk.

Az ÉPTESZ  Kft. üzemeltetésében levő 
temetők (Kálvária, Pesti, Alsó) a hét minden 
napján  6 - 20 óráig tartanak nyitva.

Temetőgondnok telefonszáma: 06-
30/245-5266 (Pásztor Mihály)

 
Szippantást lehet rendelni a  06-30/440-

2147(Fülöp István) telefonszámon illetve az 
ÉPTESZ Kft. számán: 77/460-089 vagy sze-
mélyesen az irodában Mélykút Rákóczi u. 5. 
szám alatt. 2014. október 21-től a szippantott 
szennyvizet a Bajavíz Kft. bajai telepén ürít-
hetjük le, ezért a szippantás költsége meg-
emelkedett. A szippantási díj a közületeknek 
fordulónként  bruttó 18.796,-Ft, lakosságnak 
a rezsicsökkentés miatt fordulónként bruttó 
16.002,-Ft.

Felső-Bácskai Hulladékgazdálkodási Kft. 
emblémájával ellátott szemeteszsákot lehet 
vásárolni az ÉPTESZ Kft. irodájában Mély-
kút, Rákóczi u. 5. szám alatt 448,-Ft bruttó 
áron.

Ha ebbe a zsákba gyűjtik a hulladékot, a 
kuka ürítésekor ezt is elszállítják külön díj 
felszámítása nélkül.

Strandfürdő 
2015. június 13 – augusztus 19-ig üzemel.

Nyitvatartási idő:  
hétfő – péntek  13 – 20 óráig
szombat – vasárnap 10 – 20 óráig

Fürdő belépőjegyek ára:

Diákjegy  400,-Ft
18 óra után   200,-Ft

Diákbérlet váltható
 1.500,-Ft  5 alkalomra 
2.700,-Ft 10 alkalomra 
3.500,-Ft 15 alkalomra 
4.000,-Ft 20 alkalomra 

Felnőttjegy  600,-Ft
18 óra után   300,-Ft

Felnőttbérlet váltható
2.200,-Ft  5 alkalomra
4.000,-Ft 10 alkalomra
5.200,-Ft 15 alkalomra
6.000,-F 20 alkalomra   

Az ÉPTESZ Kft. vállalja telekhatáron 
belül belső szennyvízcsatorna kiépítését. 
Érdeklődni a 77/460-089 számon vagy az 
ÉPTESZ Kft. irodájában lehet Mélykút, Rá-
kóczi u. 5. szám alatt.  

Mélykút2015. június 15.

Béleczki Krisztián 
ügyvezető 

„Otthon Melege Program” Háztartási nagygé-
pek (mosógép) energia megtakarítást eredmé-
nyező cseréje alprogram Pályázat kódszáma: 
MGCS/15 

1.
A pályázati konstrukció tárgya, célja

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (a továbbiak-
ban: NFM) pályázatot tesz közzé cselekvőképes 
nagykorú természetes személyek részére, a ház-
tartások energiahatékonyságának növelése érde-
kében, meglévő háztartási nagygépek (mosógép) 
magas energiahatékonyságú, új berendezésekre 
történő cseréjének támogatására.

A pályázattal, a magyarországi lakóhellyel ren-
delkező cselekvőképes nagykorú természetes 
személyek,támogatással csökkentett vételáron 
(támogatással csökkentett bolti áron) jogosultak 
új háztartási nagygép (mosógép) beszerzésére 

A támogatás nyújtásának célja elsődlegesen az 
energiahatékonyság előmozdítása.

2.
A pályázati konstrukció forrása

A pályázat forrása az Épületenergetikai és ener-
giahatékonysági célelőirányzat (17-20-35-3, ÁHT: 
302791) fejezeti kezelésű előirányzat. A támogatás 
vissza nem térítendő támogatás formájában kerül 
folyósításra. A pályázat meghirdetésekor a támo-
gatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 
500.000.000 Ft, azaz ötszázmillió forint.A vissza 
nem térítendő támogatás keretének kimerülése 
esetén az NFM hivatalos honlapján valamint a pá-
lyázatbenyújtó felületen hirdetményt tesz közzé a 
pályázati kiírás felfüggesztésének pontos idejéről.

3.
Támogatás igénybevételére jogosultak köre: Je-

len pályázati forrásból támogatást magyarországi 

lakóhellyel rendelkező cselekvőképes nagykorú 
magánszemélyek kaphatnak. A pályázat benyúj-
tásával kapcsolatos kizáró okokat a Pályázati Út-
mutató tartalmazza, mely elválaszthatatlan részét 
képezi a Pályázati Felhívásnak.

4.
Támogatható tevékenységek köre:

Jelen felhívásra személyenként és lakásonként 
legfeljebb egy háztartási nagygép cseréjére nyújt-
ható be pályázat. Egy személy több pályázat 
benyújtására akkor sem jogosult, amennyiben 
több bejelentett lakcímmel rendelkezik. Kizárólag 
a pályázati portálon található „Regisztrált keres-
kedők listáján”szereplő kereskedőtől beszerzett 
alábbi háztartási nagygép cseréhez nyújtható 
támogatás: 

-elöltöltős mosógép cseréje új, energiatakaré-
kos elöl-vagy felültöltős automata mosógépre;-
felültöltős mosógép cseréje új, energiatakarékos 
elöl-vagy felültöltős automata mosógépre;

-mosó-szárítógép csere új, energiatakarékos 
elöl-vagy felültöltős automata mosógépre;

ÉPTESZ Kft. HIRDETÉSEI

MOSÓGÉPCSERE PÁLYÁZAT – ITT A 
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
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BÁCS-KISKUN 
MEGYEI 

KORMÁNYHIVATAL
Állami rezsicsökkentéssel 

kapcsolatos felmérés

A Kormány célul tűzte ki az állampol-
gárok és a vállalkozások széles körét ter-
helő fizetési kötelezettségek enyhítésére 
irányuló állami rezsicsökkentést. A tíz-
milliárd forint összegű állami rezsicsök-
kentést az állampolgárok véleményének 
és javaslatainak felhasználásával kívánja 
megvalósítani. 

Ennek érdekében a Kormány az ál-
lampolgárok és vállalkozások bevonásával 
konzultációt kezdeményez. A konzultáci-
óban résztvevők számos hatósági eljárással 
kapcsolatos igazgatási szolgáltatási díj és 
illeték megszüntetésével összefüggésben 
kifejthetik véleményüket, továbbá javaslatot 
tehetnek egy-egy további, általuk fontos-
nak tartott hatósági eljárás díjmentessé 
tételére.

A konzultáció keretében az állampolgá-
rok és a vállalkozások számára külön kér-
dőív kerül összeállításra, melyek kitöltése 
önkéntes és anonim. 

Az állampolgároknak a kérdőívek kitöl-
tésére 2015. június 5-től 2015. augusztus 
6-ig van lehetőségük interneten keresztül 
vagy papír alapon.

Az internetalapú konzultáció során a 
kérdőív kitölthető a www.kormanyhivatal.
hu honlapon keresztül. Az online kérdőívek 
kitöltésére 2015. augusztus 6-án 24.00 óráig 
nyílik lehetőség.

A papír alapú nyomtatványokat megta-
lálják a Kormányhivatal minden ügyfélszol-
gálati helyiségében.

A kitöltött kérdőíveket lehetőségük van 
a helyszínen kihelyezett gyűjtőládában le-
adni. 

Emellett a települési ügysegéd a telepü-
léseken tartott ügyfélfogadása során kérdő-
ívet biztosít az állampolgárok számára és 
gondoskodik arról, hogy a kitöltött kérdő-
íveket eljuttassa a Járási Hivatalhoz.

(Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal) 

ANYAKÖNYVI HÍREK
SZÜLETTEK: 2015. májusi születések
Horváth Patrik an.: Burai Szabrina
Vasvári Noel an.: Vasvári Anett
2015. áprilisban születésünk nem volt.

Házasságot kötöttek:
Májusban:
Végel Zsuzsanna és Werth Sándor

2015. június 13-án megalakulásának 
100. évfordulóját ünnepli a 

Magyar Örökségdíjas Védőnői Szolgálat!
Hazánkban egy évszázada működik a pre-

venciós szolgálat, ebből az alkalomból szeret-
nénk betekintést adni ennek a világviszonylat-
ban is egyedülálló munkának a történetébe.

A védőnői rendszert 100 éves történe-
te során számtalan átalakulás jellemezte. A 
védőnők képzése, munkaköri feladatai, a 
munkavégzés feltételei, az intézményi struk-
túrában elfoglalt helye is többször változott. 
Fennmaradása annak köszönhető, hogy ké-
pes volt a szükségletekre, a kihívásokra érzé-
kenyen válaszolni. 

Az I. világháború hatalmas embervesztesé-
ge, a születésszám csökkenése, a csecsemő-
halandóság növekedése, az egyre rosszabbo-
dó egészségügyi viszonyok mind sürgetőbbé 
tették a problémák megoldását az anya- és 
csecsemővédelmi munka területén. Az Or-
szágos Stefánia Szövetség ünnepélyes alakuló 
ülését 1915. június 13-án tartották. 100 évvel 
ezelőtt e szövetség keretében indult útjára a 
védőnői munka. A cél „a csecsemőhalandó-
ság csökkentése, ennek révén pedig a nemzet 
számbeli erősbítése és feljavítása”, valamint 
a tudatlanság és a babona elleni küzdelem 
volt. 1941. január 1-től Zöldkeresztes Szolgálat 
néven folytatták a védőnők munkájukat. Ma 
is gyakran mondják a szülők, hogy megyünk 
a „Zöldkeresztbe”.

A védőnők oktatása 1915 óta folyik, jelenleg 
4 évig tartó főiskolai képzés során lehet meg-
szerezni a védőnői végzettséget.

A védőnő közreműködik a nő, várandós 
anya, csecsemő, gyermek, ifjúember és a 
család egészségének védelmében, valamint a 
közegészségügyi, járványügyi, egészségfejlesz-
tési, egészségnevelési feladatok végzésében. 
A védőnő állami feladatot lát el, melyet önál-
lóan végez.

A családlátogatás ma is az egyik legnagyobb 
értéke és különleges erőssége a védőnői mun-
kának. A védőnői munka további színterei az 
Egészségház tanácsadója, ahol a csecsemő és 
kisgyermek, valamint várandós és nővédelmi 
tanácsadás folyik; az iskola, ahol a szűrő-
vizsgálatok és egészségnevelő órák zajlanak; 
valamint az óvoda, ahol a tisztasági szűrővizs-
gálatok történnek.

Mélykút Város vonatkozásában kettő védő-
női körzet működik.

I. körzet: 
Önálló védőnői várandós és 

nővédelmi tanácsadása Szerda: 08.00-10.00
Önálló védőnői csecsemő és kisgyermek 

tanácsadása Csütörtök: 08.00-10.00
II. körzet: 

Önálló védőnői várandós és 
nővédelmi tanácsadása Kedd: 08.00-10.00
Önálló védőnői csecsemő és kisgyermek 

tanácsadása Hétfő: 08.00-10.00

Kövesné Dubecz Etelka és 
Takácsné Szűcs Erika

védőnők

MEGHALTAK: 
1. Tamás Gábor Zoltán élt 43 évet
2. Ozorai Bódogné Romsics Gizella élt 83 évet
3. Kövesdi Sándorné 
   Végel Erzsébet élt 68 évet
4. Csorba Istvánné 
   Molnár Erzsébet élt 86 évet
5. Veverka Jánosné Lipka Jusztina élt 89 évet
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FÖLDHIVATALI, 
NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI 

ÉS FOGYASZTÓVÉDELMI 
ÜGYFÉLFOGADÁSOK A JÁNOSHALMI 

JÁRÁSI HIVATALBAN
A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Jánoshalmi Járási Hivatalának kihe-
lyezett ügyfélfogadásai:

Földhivatali 
ügyfélfogadás  
HÉTFŐN lesz

június 3-án, 10-én szerdán
június 15-én, 22-én hétfőn

8-12 óra között

Nyugdíjbiztosítási 
ügyfélfogadás

június, július, augusztus hónapok 
második péntekén 8-12 óra között

(legközelebb 2015.06.12-én)

Az ügyfeleket mindhárom ügyfélfogadás esetében János-
halmán a Béke tér 1. sz. alatt a 18. sz. irodában várják az 
ügyintézők.

BKMKH Jánoshalmi Járási Hivatala

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Mélykút város hivatalos honlapja a www.melykut.hu,
a Művelődési Ház és Fenyő Miksa Könyvtár a címen érhető el.www.konyvtarmelykut.hu

GYŰJTÜNK: 
Érvényes szavatosságú, tartós élelmisze-

reket, amelyek a Mélykúton élő, perifériára 
szorult családok asztalára kerülnek. 

Felnőtt és gyermek, tiszta, jó állapotú, még használható fel-
sőruhákat és cipőket. 

Jó állapotban levő, tiszta iskolatáskákat, hátizsákokat és hasz-
nálható tanszereket. 

Még használható mesekönyveket, esetleg olyan játékokat, 
társasjátékokat, amelyekre már nincs szükség. 

Használt levélbélyegeket /magyart és külföldit egyaránt/. 
Nem kell leáztatni, 1,5 cm-es széllel levágni a borítékról. Ezeket 
a Magyarországi Lepramisszió értékesíti, és a külföldi missziósok 
költségeihez járul hozzá az értékével. 

Takarók kötéséhez: maradék vagy bontott fonalat, fejteni való 
kötött holmikat, hogy takarókat kössenek belőlük a lepramisz-
sziót végző testvéreink. A takarók kivétel nélkül mind a Kárpát-
medencei magyarokhoz kerülnek.

TÁJÉKOZTATÓ 
OKMÁNYIRODAI 

ÜGYFÉLFOGADÁS 
SZÜNETELÉSÉRŐL 

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatal Jánoshalmi Járási Hivatala Jánoshalma Béke tér 1. sz. 
épületében hamarosan megkezdődik a kormányablak kialakítása az 
okmányiroda helyén. A kormányablak elkészültéig az Okmányiroda 
az épületben lévő 18. sz. tanácskozó terembe költözik. 

A költözés időpontjában
 2015. június 19-én pénteken 

ügyfélfogadást nem tudunk tartani.  

Kérjük ügyfeleink szíves megértését.  
Az építkezés időtartama alatt az ügyfélfogadás az ideiglenes 

helyen változatlan ügyfélfogadási rend mellett történik majd. 
Bejárat a Béke tér 1. sz. alatti épület főbejáratán keresztül lesz 
lehetséges. 

 Tisztelettel: 
 Bodroginé dr. Mikó Zsuzsanna
 hivatalvezető
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A Mozgáskorlátozottak Mélykúti 
Egyesületének tájékoztatója

HAJDÚSZOBOSZLÓI GYÓGYÜDÜLÉS
Szeretettel hívjuk tagtársainkat és a kívülálló 

személyeket is a hagyományos hajdúszobosz-
lói gyógyüdülésre. Időpontja: 2015. november 
8-15-ig. (8 nap 7 éjszaka, félpanziós ellátás-
sal) Költség tagok részére: 44500 Ft + IFA 
+ útiköltség. Kívülállók részére: 49000 Ft + 
IFA + útiköltség. A csoportos gyógyüdülés 
teljes időtartama alatt (7 éjszaka) jelenlévők 
közül – sorsolással - egy fő részére a Hőforrás 
Gyógyszálló visszatéríti az üdülés alapösszegét. 
Jelentkezéseket 10000 Ft előleg befizetésével 
várjuk!

GYÓGYÁSZATI SEGÉDESZKÖZ 
ADOMÁNYOK
Értesítjük tagtársainkat, hogy Balogh László 

vállalkozó és testvére, Balogh Zsuzsanna hasz-
nált gyógyászati segédeszközöket ajánlott fel 
ingyenesen, rászoruló személyek részére. (ke-
rekes járókeretek, szobai kerekesszékek, WC 
székek) Ez irányú igényeiket ügyfélfogadási 
időben várjuk egyesületi irodánkban.

A MÓRAHALMI ERZSÉBET 
GYÓGYFÜRDŐBEN 
2015. 05. 11. és 2015. 06. 22. között– érvé-

nyes egyesületi tagkönyv felmutatása mellett 
– 10 alkalomra szóló kedvezményes bérlet vált-
ható 8.500.- forintért, melyet hat hónap alatt 
lehet felhasználni egyéni odautazással.

TAGDÍJAKRÓL
Egyesületünk vezetősége köszönettel tar-

tozik mindazon tagtársaknak, akik rendszeres 
tagdíjfizetéssel is segítik egyesületünk biztonsá-
gos működését. A 2015. évi tagdíj összege: 1200 
Ft/év, tagkönyv: 300.- Ft/db (egyszeri költség 
új belépőknél), melyet egyesületi irodánkban 
kérjük befizetni ügyfélfogadási időben.

ELÉRHETŐSÉGEINK
6449 Mélykút, Petőfi tér 17.
Ügyfélfogadás:  szerdán 14–17 és 
  csütörtökön 9-12 óráig
Telefon: 77/460-010
Mobil: 06-30/983-6384 (Szabó József) 
E-mail: univerholz@gmail.com
Mobil: 06-70/387-0512 (Rasztik Tibor) 
E-mail: mkmelykut@gmail.com
Honlap: www.mmemelykut.hu, 
www.facebook.com/mmemelykut

Esélyóra a Mozgáskorlátozottak 
Mélykúti Egyesületénél
2015. május 14-én tartottuk első esélyórán-

kat a 3. osztályos gyermekeknek kb. 90 perc 
időtartamban. A tanulókat osztályfőnökük, 
Kauz Erzsébet kísérte át a Közösségi Házba, 
ahol a helyi egyesület működik.

Célunk, hogy közelebbről megismerjék a 
fogyatékossággal élő emberek életét, elsősor-
ban a mozgáskorlátozott emberekét. Ezt egy 
úgynevezett érzékenyítő program segítségével 
valósítottuk meg. Az érzékenyítés célja: „Tu-
datosan hatni és befolyásolni másokat”, vagyis 

hogy az érzékenyítettek közvetlen tapasztalatok 
megélésével, saját élményen keresztül váljanak 
nyitottabbá a befogadásra és az elfogadásra.

Két sorstársam, Hodoniczki Miklós, Győrki 
Árpád és jó magam Nagy Gáborné a saját 
történetünkön keresztül próbáltuk érzékeltetni 
a gyerekekkel azt, hogyan válhat egy ember 
mozgássérültté.

A gyerekek nagy odafigyeléssel hallgatták 
az egyéni élettörténeteket. Aktívak és nyitottak 
voltak, folyamatosan kérdeztek, ezáltal nagyon 
sokat megtudtak a fogyatékkal élő emberek 
életéről.

Az előadáson szó volt az egymásra oda-
figyelésről, az akadálymentesítésről, az esély-
egyenlőségről és a paraolimpiáról is. A szemlé-
letformálást már gyerekkorban el kell kezdeni. 
A célunk az volt, hogy bemutassuk nekik, így 
is lehet „teljes értékű” életet élni, csak néhány 
segédeszközzel többre van szükségünk, mint 
másoknak.

Az esélyóra végén nagy sikert aratott, hogy 
lehetőség volt számukra kipróbálni a mozgás-
korlátozott emberek által használt segédeszkö-
zöket: a kerekesszéket, a támbotot, a rolátort, 
és egy MOPED-et is. Így játékos formában 
próbálhatták ki a különböző élethelyzeteket, 
saját testükön tapasztalhatták meg azokat a ne-
hézségeket, melyekkel minden nap szembesül 
egy mozgáskorlátozott ember. 

A gyerekek megígérték, hogy a hallottakról 
és a látottakról rajzokat készítenek, amiből egy 
kis kiállítást rendezünk.

Nagy Gáborné
Ui.: A gyermekek rajzaiból készült kiállítás 

a Fenyő Miksa Könyvtárban tekinthető meg 
nyitvatartási időben.

EGYESÜLETI HÍREK

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat az EDF DÉMÁSZ Zrt. támogatásával pályázatot hir-
det az áramszolgáltató szolgáltatási területén (Bács-Kiskun, Békés, Csongrád megyék 
teljes területén valamint Pest megye délkeleti részén) élő, szociálisan hátrányos hely-
zetű személyek, családok részére. 
Megnyílt a hátralékmentes kategória, újra pályázhatnak a rendszeresen fizető, nehéz 
szociális helyzetben lévő fogyasztók. 

Pályázatot benyújtani 2015.05.11 és 2015.06.22 között lehetséges: 
http://halozat.maltai.hu/

Magyar Máltai Szeretetszolgálat  
(Hungarian Maltese Charity Service)
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Az Emberi Erőforrások Minisztériuma meg-
bízásából az Oktatáskutató és Fejlesztő Inté-
zet és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő a 
Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának 
2013–2014. évi cselekvési programja alap-
ján pályázatot hirdetett a hagyományokkal 
rendelkező és az új általános iskolai, gimná-
ziumi, szakközépiskolai és szakiskolai tanu-
lók számára meghirdetett, országos, felme-
nő rendszerű tehetséggondozó tanulmányi 
és művészeti versenyek megrendezésének, 
továbbá hazai tanulók/fiatalok és csapatok 
nemzetközi versenyeken való részvételének 
támogatására. A Szvetnik Joachim Általános 
Iskola erre a pályázati kiírásra nyújtotta be  
a Vállald érzelmeidet! – A legszebb emberi 
érzés a szerelem elnevezésű komplex 3 for-
dulóból álló tehetséggondozó csapatverseny 
pályázatát. A beadott pályamű 100%-os tá-
mogatottságot és 937 000.- Ft-ot nyert.

Versenyünk nem egy műveltségterülethez 
kapcsolódott. Komplexi-
vitásában szemlélte mind-
azt, amit a tanulók eddig 
elsajátítottak a különböző 
műveltségterületeken (pl.
magyar nyelv és irodalom, 
idegen nyelv, történelem, 
matematika, természettu-
domány, művészetek stb.). 
Egyedi, a megszokottól me-
rőben eltérő témával ruk-
koltunk elő, mely 12-14 éves 
diákjaink fő érdeklődési te-
rülete. Az emberi érzelmek 
közül a szerelmet választot-
tuk, e témakörhöz kapcsolódtak a verseny 
feladatai. 

Versenyünk előtérbe helyezte az érzel-
mi intelligenciát, ezáltal az érzelmi neve-
lést.  Meghívott vendégünk, Mező Katalin, 
a Debreceni Tudományegyetem oktatója, 
tanársegédje erről tartott a gyerekek számára 
rendkívül élménygazdag, interaktív előadást. 
A versenyre 10 iskola 29 csapata, 116 tanuló 
nevezett be. A 2015. május 29-én megren-
dezésre került döntőre hat csapatot hívtunk 
be. Számukra rendeztük meg a változatos 
feladatokból álló megmérettetést. A vetélke-
dő végig jó hangulatban telt, minden csapat 
igyekezett kihozni magából a maximumot. 
Nagyon szoros versengésnek lehettünk szem-
tanúi. A csapatok lelkesen oldották meg a fel-
adatokat. A zsűri sokszor méltatta a gyerekek 
kreativitását, ötletességét, kitartását, minden 
szerepben való maximális helytállását. 

A verseny végeredménye a következő : 
1. Szívkirályság csapata 2. Szívtiprók csapata 3. 
Rómeók és Júlia csapata 4. Joe-k csapata  5. Sze-
relmes szívek csapata 6. I love you csapata

A Nemzeti alaptanterv szándéka, hogy 
az elsajátított tudás értékálló és használható 
legyen, ezért előnyben részesíti a személy-
központú, a tapasztalati tanulásra építő mód-
szereket. Ennek szellemében szerveződött és 
bonyolódott le versenyünk. Megtapasztalni 
annyi, mint megérteni, megtanulni és soha el 
nem felejteni. A feladatok nagy része nyitott, 
a mai kor igényének megfelelő megfogal-
mazásban íródott, lehetőségét felkínálva a 
választásnak, a kreativitás széleskörű kibon-
takozásának. A tehetségesek pedagógiájában 
az összetett, komplex képzési formákon van 
a hangsúly, mi ezt a szemléletet követtük. 
Sokrétű képességeket bontakoztattunk ki, 
egyiket sem a többi elé téve, mint a másiknál 
fontosabbat. 

A Vállald érzelmeidet! komplex tehetség-
gondozó versenyt az idén 3. alkalommal ren-
deztük meg, és azt tapasztaljuk, hogy az évek 
múlásával egyre népszerűbb, egyre nagyobb 
érdeklődés övezi. Kicsiny lépés ez a verseny 
azért, hogy minden fiatal elérje az érzelmi 
stabilitást, hogy az értelmi intelligenciájuk 
mellett az érzelmi intelligenciájuk is fejlőd-
jön, de mi szervezők mindent megteszünk 
annak érdekében, hogy gyermekeink figyel-
mét az érzelmek fontosságára, életünkben 
betöltendő jelentős szerepére irányítsuk. 

Weisné Puskás Ágnes

Vállald érzelmeidet!- Legszebb emberi érzés a szerelem 
komplex tehetséggondozó csapatverseny országos döntő
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Mező Katalinnak, a zsűri elnökének gon-
dolatai a Vállald érzelmeidet! – versenyről:

A hazai tehetséggondozás újabb „gyöngy-
szeme” valósult meg a Szvetnik Joachim 
Tehetségpont által szervezett „Vállald érzel-
meidet! - legszebb emberi érzés a szerelem” 
elnevezésű  csapatverseny  keretében, május 
29-én Mélykúton. A verseny tehetséges álta-
lános iskolás felső tagozatos diákoknak volt 
meghirdetve, melyre 10 iskola 29 csapata je-
lentkezett.

 A szervezők kitűnő érzékkel választot-
tak témát, hiszen a fiatalok 
téma iránti fogékonyságát 
és érzékenységét jól szem-
léltette a jelentkezők nagy 
száma és kiemelkedő akti-
vitása, mely végig kísérte az 
elődöntőket és a döntő fo-
lyamát egyaránt. A verseny 
nem titkolt célja - a tehet-
séges fiatalok azonosítása 
és felkarolása mellett - egy; 
a tehetséggondozás terén 
kiemelkedően fontos terü-
let, az érzelmi intelligencia 
és a tanulók személyiség-
fejlesztése volt. A verseny 

több tekintetben kiemelkedő a hagyományos 
versenyek közül:

1) számos esetben a gyermekek kreativi-
tására, alkotóképességére épülő feladatok-
kal találkozhattunk (pl. kreatív tablókészítés; 
jelenetek eljátszása; improvizatív kártya- és 
szerelmi vallomáskészítés stb.);

2) a feladatok összeállítása során töreked-
tek a különböző tehetségterületeknek (pl. 
anyanyelvi és idegen nyelvi; zenei; logikai- ma-
tematikai; interperszonális; intraperszonális 
területek stb.) megfelelő válogatásra, melynek 

hatására a szerelem témakörét komplex és 
színes módon sikerült megközelíteniük;

3) a feladatok lehetőséget biztosítottak az 
érzelmekkel átitatott; élményszerű, vidám 
közös gondolkodásra és játékra; amely nem 
csak a gyermekek számára volt hasznos és 
egyben mulatságos; hanem a kísérő peda-
gógusok és szülők számára is sok tanulságul 
szolgált.

A verseny unikumnak számít a Nemzeti 
Tehetség Program által szervezett versenyek 
között, hiszen nem csak egy jól körülhatárol-

ható, egyszerűbben megközelíthető 
terület pl. matematika, fizika vagy 
sport  kiemelkedő képességű tanu-
lói vehettek részt benne; hanem 
a csapat tagjainak több területen 
megjelenő (gyakran már bizonyított) 
tudása adódhatott össze általa. Szív-
ből gratulálok a verseny összeállító-
inak, a szervezésbe bekapcsolódó 
valamennyi felkészítő tanárnak és 
a diákoknak; bízom benne, hogy 
a jövőben is sok ilyen típusú ver-
seny lát majd napvilágot a hazai és 
nemzetközi tehetséggondozó prog-
ramokban!

Mező Katalin, a zsűri elnöke

A hazai tehetséggondozás

Tisztelt Lakosság!
Dr. Kocsis Beáta 

hatósági állatorvos, értesítem Önöket, hogy
hétköznap:  10-11 óra között 

Mélykút, Rákóczi u. 13. szám alatt
 (a falugazdász melletti irodában) 

elérhető vagyok 
hatósági állatorvosi ügyek intézéséhez.

Egyéb időpont telefonos 
egyeztetés alapján lehetséges.

Elérhetőség: 
06/70-621-1024,  06/30-662-8012

JÁNOSHALMI RENDÔRÖRS
INDOKOLT ESETEBEN  az alábbi telefonszámon 
hívható éjjel-nappal: 06-20/539-6499

DÉMÁSZ 
TELEFONSZÁMAI
Általános kék szám 
(CALL CENTER)
06-40-82-22-82

Hi b a b e j e l e n t é s: 
06-40-82-20-00

Mérôállás bejelenté-
se: 06-80-82-81-80
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A SZÍN-KÓPÉ Színitanoda élete 5 éve kezdő-
dött, egy március 15-ei műsorral, majd folyta-
tódott augusztus 20-ával,  az idősek napjával, 
október 23-ai városi ünnepséggel, karácsonyi 
műsorokkal. Az 5 éves kislánytól kezdve a 14 
éves fiatalemberekig minden korosztály meg-
található 21 tagú csoportunkban. A színdara-
bokra rengeteget készültünk, közben mindig 
remek volt a hangulatunk. A szülők néha 
megleptek minket egy kis süteménnyel, teával, 
hogy segítsenek bennünket a színjátszásban. A 
sikeres fellépések után a csoportunk vezetője, 
Börcsökné Kiss Erzsike néni minden évben 
meglepte a csoportot egy kirándulással és gril-
lezéssel. Legutóbb Csongrád-Bokrosra látogat-
tunk el, ahol a Vadnyugati városban a rossz 
időjárás ellenére megtapasztalhattuk, milyen 
is az igazi vadnyugati élet. Farönkökön ugrálva 
jutottunk túl a mocsáron, állatok lábnyomai 
alapján tájékozódtunk, kipróbáltuk a toma-
hawkot, dobáltunk patkót, kijáratot kerestünk a 
labirintusban, simogattunk kisállatokat, és még 
egy humoros előadást is megtekinthettünk. 
A kirándulást követő hétvégén egy évzáró 
grillezést szerveztünk, hiszen nekünk nyolca-
dikosoknak az augusztusi fellépésünk lesz az 
utolsó. Remek volt a hangulat, sütögettünk, be-
szélgettünk, majd táncra perdültünk. Nagyon 
szerettem ide járni, mert a színdarabokra való 
készülődés mindig nagy örömmel tölt el, és a 
társaság is nagyon jó, de sajnos a továbbtanulás 

miatt nem mindannyian tudunk visszajönni 
a próbákra. Örülök, hogy ennek a csodálatos 
közösségnek a tagja lehettem. Ezúton is sze-
retnék köszönetet mondani mindenkinek, aki 
valamilyen módon támogatta a mi kis színi- 
tanodánkat.

Torma Nikolett 8.b.

2015. évtől Mélykúton is elérhetővé válik a vé-
dőnői méhnyakszűrés. A térítésmentes népegész-
ségügyi szolgáltatást a meghívólevéllel rendelkező 
(25-65 év közötti) nők vehetik igénybe. A szűrésre a 
védőnővel egyeztetett időpontban, lakóhelyük kö-
zelében kerül sor, így megspórolhatják a szakrende-
lőbe utazást és a várakozást. Erre kínál lehetőséget 
egy európai uniós projekt (TÁMOP-6.1.3/A), amit 
az Országos Tisztifőorvosi Hivatal koordinál. Célja 
a védőnői méhnyakszűrés országos kiterjesztése, 
illetve hogy javítsa a méhnyakszűrés elérhetőségét 

és hozzáférhetőségét az érintett nők számára.
Magyarországon naponta meghal egy nő 

méhnyakrák következtében, annak ellenére, hogy 
a méhnyak kezdeti elváltozásainak felismerésével 
és kezelésével a betegség gyógyítható. A méh-
nyak rosszindulatú elváltozásait vizsgálva megálla-
píthatjuk, hogy a méhnyak daganatos nők 65%-a 
egyáltalán nem, vagy több mint három éve nem 
volt méhnyakszűrő vizsgálaton. Ezért különösen 
fontos, hogy elmenjenek a szűrésre. Amennyiben 
a védőnő a szűrés során, vagy a labor eredmények 

ismeretében elválto-
zást észlel, a pácienst 
nőgyógyászati szakor-
vosi vizsgálatra irányít-
ja. A méhnyakszűrést 
a védőnői tanácsadóban végezzük szerdai napokon 
08.00-10.00-ig. Jelentkezni lehet a védőnőknél sze-
mélyesen a tanácsadóban, vagy a 06-77/460-831 
telefonszámon.  Egészsége érdekében javasoljuk, 
keresse fel tanácsadónkat. Ha kapott meghívóleve-
let, várjuk jelentkezését!

A szűrés életet ment. Tegyen az egészségéért, 
vegyen részt az ingyenes szűrésen, önmagáért, 
családjáért.

Védőnői méhnyakszűrés Mélykúton

SZÍN-KÓPÉ Színitanoda Színkópé a mi kis színitanodánk,
Színkópé a mi kis színitanodánk,
Ide mindig nagy örömmel járunk ám!
Erzsi néni, ki bennünket nagyon szeret,
Mindig mondja, nem vagyunk  reménytelenek!
Vannak köztünk sokan, kik tehetségesek,
Mások szorgalommal lehetnek nyertesek.
Néha  a tanulás a leggyengébb  oldalunk,
De egy  jelenetet bármikor összehozunk.
Könnyű nekünk a beszéd és olvasás,
Gyengébb pontunk a  matek és  helyesírás.
Jók vagyunk, ha együtt kell dolgoznunk,
Szörnyű, hogy ha csendben kell maradnunk.
Színkópéval eddig sokat  játszottunk,
Foglalkozásokon drámával tanultunk.
Öt  éve ugyanaz a kedves főnökünk,
Ő gyakran csak a jót látja mibennünk.
 Megtanított minket értőn és olvasni,
Idegei kezdenek biz rongyolódni.
Szerencsésnek tartjuk mi magunkat,
Boldog, ki tagja lehet  csoportunknak.
Sok   közös élmény, mi  bennünket összeköt,
Műsoraink nehezen felejthetők.
Ludas Matyi,  lakodalom és amit akarunk,
Másokkal, vagy egyedül mi jól dolgozunk.
Produkciónkkal az volt a cél, megismerjenek,
Ilyenek is tudunk lenni, ránk figyeljetek!
Továbbra sem ígérjük, hogy  megváltozunk,
De ha buli van, mi szívesen csatlakozunk!
Versikém  egy kicsikét hosszúra nyúlt,
Mondandóm  ezzel  már be is zárult.
Ki jól érzi majd magát,  tegye meg nekünk,
Tapssal köszönje meg  remekművünk.
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Ennek a versenynek elsősorban az volt a 
célja, hogy segítse a diákokat azon képességeik 
kifejlesztésében, hogy közösen, összedolgozva 
oldjanak meg problémákat. A ver-
senyzők csoportmunkában átélték 
az együttgondolkodás örömét, és a 
logikus gondolkodás mellett készsé-
geiket közvetlenül is bemutathatták 
diáktársaik előtt, eközben pedig ösz-
szemérték tudásukat.

A 3. osztály témakörei a követ-
kezők voltak: az élettelen természet, 
mérés, mértékegységek, környeze-
tünk élővilága, hagyományaink, ün-
nepeink, az ember és egészsége. A 
feladatok teszt jellegűek voltak, ahol 
nem lehetett tudni, egy vagy több 
megoldás-e a jó. Íme, ízelítőül egy 
kérdés a sok közül:

Régi „mértékegységeket”, mérőeszközöket 
sorolunk fel: 1. icce, 2. hordó, 3. hüvelyk, 4. láb, 5. 
arasz, 6. akó. Mely állítás igaz rájuk?

(A) Kétszer annyi szolgál a hosszúság, mint a 
tömeg mérésére.

(B) Pontosan ugyanannyi szolgál a hosszúság 
és az űrtartalom mérésére.

(C) Közülük három méri az űrtartalmat.
(D) Egyre hosszabb: 3→5→4. (E) Az előzőek 

mindegyike igaz.
A 3. évfolyamból két csapattal indul-

tunk. Nagy örömünkre a „Sólymok” a 
négy megyéből bejutottak a legjobb hat 
közé. Az eredményhirdetés Kecskemé-
ten volt, ahol kiderült, hogy a 6. helyen 
végeztünk. Nagyon örültünk az okle-
veleknek és az ajándékoknak, hiszen 
ezen a rangos versenyen ez nagyon szép 
eredménynek számít.

A verseny mottója: „Az igazat érteni, 
a szé  jót gyakorolni kell.” A 
Sólymok csapata ezt tette. Tagjai: Bori Patrik, 
Kovács Ádám, Nagy Noel, Szabó Levente.

Mélykút, 2015. 03. 31.                                                               
Kauz Erzsébet, felkészítő pedagógus

Szinten tartó gyakorlatot tartott a Já-
noshalmi Járásban működő Felső-Bácskai 
Önkéntes Mentőcsoport (FBÖMCS) 2015. 
május 14-én, amely fő célja a terepen való 
tájékozódás begyakorlása volt.

Feltételezés szerint Kunfehértó és Já-
noshalma között nagykiterjedésű erdőtűz 
keletkezett. Az elsődleges beavatkozó Kis-
kunhalasi HTP parancsnoka a művelet-
irányításon keresztül kérte a Bács-Kiskun 
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatót az 
FBÖMCS alkalmazásának elrendelésére.

A beállított helyzet szerint Borsos Ba-
lázs, a mentőcsoport parancsnoka 2015. 
május 13-án 2001-kor kapta a riasztást a 
Kiskunhalasi Hivatásos Tűzoltó Parancs-
nokság ügyeletén keresztül.

A riasztás alapján 2015. május 14-én 
0800-kor az egység 16 fővel a készültséget 
elérte. Négy tag betegség és munkahelyi 
elfoglaltság miatt nem tudott a gyakorlaton 
részt venni. 

Feladata volt a mentőcsoportnak a 
kapott koordináták és térkép szerint a 
központi bázispont megtalálása a több 
száz hektáros erdőterületen. A következő 
feladatként a saját vezetési pontjára ér-
kezett az egység, szintén koordináták és 
térkép alapján.

Itt meg kellett teremteni a csoport 
számára a több napos tartózkodás fel-
tételeit, ennek során sátrat állítottak, pi-
henő és étkezési helyet alakítottak ki. 
A következőekben a gyakorlat-vezetőtől 
megkapta az egység a műveleti területe 
koordinátáit és most már egy kézi GPS 
segítségével kellett a helyszínt megtalálni-
uk. A bójákkal kijelölt terület jelképezte 
a tűzfészket, amit tűzpászta készítésével 
lokalizált a csoport. 

A feltételezés szerint a művelet során 
egyik csapattag egy kidőlt fa alá szorult, 

akit láncfűrész segítségével sikerült kisza-
badítani és hordágyon a bázisra szállítani, 
természetesen az szimulált ijedtségen kí-
vül semmi baja nem történt.

További feladat volt két eltűnt személy 
felkutatása a területen. A kapott koordi-
náták alapján a parancsnok vezetésével a 
felderítő csoport bravúros gyorsasággal ta-
lálta meg őket és szállította a bázispontra. 

A gyakorlat végén a logisztikai csoport 
elkészítette a rendelkezésre álló alap-
anyagokból a megérdemelt zsíros kenyeret 
lila hagymával, amelyet jóízűen fogyasztott 
el a csoport.

Orbán Balázs tű. százados a 
gyakorlatot megfelelőre, tehát 

eredményesre értékelte.

Bolyai Természettudományi Csapatverseny

Szinten tartó gyakorlaton a járási mentőcsoport



Önkormányzati Tájékoztató       2015. július 12


