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Idén augusztusban megrendezett nyári 
olimpián két mélykúti származású lány is 
részt vett, és önkéntesként segítették a Rio 
de Janeiro-ban megrendezett világraszóló 
sporteseményt. Deák Edina és Kiss Éva 
beszámolóját olvashatják. 

Hogyan kerültél ki az olimpiára önkéntesnek? 
D. Edina: Az elhatározás négy évvel ezelőtt, a londoni 

olimpián született meg a fejemben. Akkor szurkolóként volt 
szerencsém részt venni az eseményen, ami óriási élmény volt. 
Itt döntöttem el, hogy ott leszek a riói olimpián is, viszont ott 
már önkéntesként.

Két évvel ezelőtt jelentkeztem a NOB Önkéntes Program-
jára. Már a jelentkezéskor egy hosszú, közel másfél órás kér-
dőívet kellett kitölteni, amelyben rengeteg információt kértek 
be rólunk. Többek között azt is meg lehetett jelölni, hogy 
melyik sportágak érdekelnek, mely területeken szeretnénk az 
önkéntes munkánkkal hozzájárulni az olimpiához. A jelent-
kezést követően online angolteszt és online személyiségteszt 
következett, majd végül egy online webes interjúval zárult a 
kiválasztási folyamat. 

Ezek alapján választottak ki és osztottak be ötvenezer ön-
kéntest a nyári olimpiai játékokra.

Habár 2015 novemberében már tudtam, hogy benne vagyok 
a szerencsés ötvenezer önkéntes között, arról csak július köze-
pén – két héttel az olimpia előtt – értesültem, hogy én leszek a 
magyar női vízilabda-válogatott csapatkísérője. Nagyon szeren-
csésnek tartom magamat, amiért magyar érdekeltségű sportág-
ra, és azon belül pedig magyar csapat mellé kerültem. Annak 
köszönhetően, hogy sportolók mellett kellett dolgoznom, az 
akkreditációmmal jogosultságot kaptam a vizes események 
helyszínére és az olimpiai faluba történő belépésre is.

K. Éva: Alapvetően sokat szoktam utazni, brazil barátaim 
is vannak, a pekingi olimpián is részt vettem nézőként, tehát 
mikor megláttam 2014-ben az interneten, hogy önkéntesek 
jelentkezését várják a Rio de Janeiro-ban megrendezésre ke-
rülő nyári olimpiára, egyértelmű volt számomra, hogy ez egy 
kihagyhatatlan kaland. Akkor még annyira távolinak tűnt, nem 
is gondoltam volna, hogy sikerül kijutni. 

A jelentkezési lap kitöltése utáni másfél évben volt pár nyelv-
ismereti és személyiségi teszt, 
majd egy videó beszélgetés a 
Brazil szervezőkkel. 2016 febru-
árjában kaptam meg a hivatalos 
értesítést, hogy bekerültem a 
csapatba, aminek nagyon örül-
tem. Végleges beosztást 2016 jú-
liusában kaptam, egy hónappal 
a kiérkezésem előtt, ami elég 
későn volt, féltem, hogy mégsem 
tudok majd kijutni vagy dolgoz-
ni az olimpián, de a szervezők 
nagyon segítőkészek voltak, és 
sikeresen elintéztek mindent. 

Mélykútiak a riói Olimpián

Közös időtöltés és játék délelőttönként 0-3 éves (óvodába nem járó) kisgyermekek és szüleik, valamint a kismamák számára!

Programok, szolgáltatások:
Közös játék, játékos, fejlesztő tevékenységek: ének-zene, mese-

vers, festés, rajzolás, gyurmázás, mozgás, Babamasszázs, Tanácsadás-
ok, Klubok, Fórumok, Internet hozzáférés stb.

Miért jó a gyermeknek?
meghitt időtöltés édesanyával• 
érdekes, fejlesztő játékok és tevékenységek kipróbálása• 
kortársakkal való ismerkedés• 
egészséges tízórai• 
megkönnyíti az óvodai beilleszkedést• 
napirend biztonsága• 

Miért jó az anyukának?
meghitt időtöltés gyermekével• 
új emberek megismerése, közösségi élet, aktív kikapcsolódás• 
hasznos csecsemőgondozási, gyermeknevelési ismeretek, • 
tapasztalatcsere más szülőkkel
szülésre való felkészülés támogató környezetben• 
védőnői tanácsadás, fejlesztő szakemberek elérése• 
különböző szülői klubok: főzés, torna, kézművesedés stb.• 

Várunk mindenkit sok szeretettel! 

Edina és Éva a rió-i Magyar Házban

Edina az Olimpiai Faluban

Bendegúz Biztos Kezdet Gyerekház
6449 Mélykút, Széchenyi u. 110.

Nyitva tartás:
Hétfő:  8.00- 13.00
Kedd:   8.00- 13.00
Szerda:  8.00- 13.00
Csütörtök:  8.00- 13.00
Péntek:  8.00- 13.00
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Hogyan nézett ki egy 
napod önkéntesként? 

D. Edina: A csapatkí-
sérő jelenti a kapcsot az 
olimpiai szervezés és a 
csapat között, gyakorlati-
lag a pihenőidőn kívül vé-
gig a csapat mellett szolgál, 
és ha a csapatnak bármi-
lyen kérése, kérdése van, 
akkor azt a csapatkísérő 
megoldja vagy tolmácsolja 
a szervezésnek. 

Gyakorlatilag a csapat-
vezetés asszisztense vol-
tam, én közvetítettem az 
edzés-, illetve meccsbe-
osztásokat, valamint a 
buszok menetrendjeit is. 
Ezenkívül a csapat kérései 
nagyon sokrétűek voltak, 

értem ezalatt a vasaló- és partvisbeszerzést, kirándulásszer-
vezést. Naponta két edzése volt a csapatnak, melyek előtt az 
olimpiai faluban találkoztunk, és innen mentünk el együtt az 
edzések helyszíneire. A reggeli és a délutáni edzés közötti időt 
általában az olimpiai faluban töltöttem, és ott is sok időt vol-
tam a magyarok házánál, ahol volt szerencsém a többi magyar 
olimpikonnal találkozni. Gyakorlatilag mindennap reggeltől 
estig dolgoztam.

K. Éva: A Deodoro stadionhoz voltam beosztva, ahol a 7 fős 
rögbi és a modern öttusa sportágakat rendezték meg. A rögbi 
most tért vissza az olimpiai sportágak közé, itt teljes pályán 
7-7 fős csapatok mérkőznek 2*7 percig, így ez a játékforma 
nagyon gyors, látványos. 

A kiemelt vendégekért felelős csapatba voltam beosztva, 
ahol találkoztam miniszterelnökökkel, színészekkel, politiku-
sokkal. A számukra fenntartott stadion melletti épületben és 
a stadionban lévő területeket kellett ellenőrizni, a látogatókat 
segíteni, eligazítást nyújtani. Általában délután egy órától este 
kilenc óráig dolgoztam, viszont a szállásom a belvárosban volt, 
és az út minden nap két-két órába telt. A csapat többi tagja 
brazil volt, minden munkanap nagyon jó hangulatban telt el, 
és sikerült új barátokra szert tennem. Valamint minden önkén-
tesnek ugyanazt az egyenruhát kellett hordania, még cipőt és 
zoknikat is kaptunk. Ezt az egyenruhát megtarthattuk az olim-
pia után is.

Természetesen 
volt lehetőségem 
már sportágakat is 
megtekinteni né-
zőként, sok ingyen 
jegyet kaptunk a 
szervezőktől, így 
többek között vol-
tam vízilabdán és 
röplabdán.

Mit jelent ön-
kéntesnek lenni az 
olimpián?

D. Edina: Az önkéntesek – habár ingyen dolgoznak – ren-
geteg olyan élménnyel térnek haza, amely egy életre szól és 
pénzben nem kifejezhető. Olyan dolgokba is betekintést nyer-
hetnek, ahova egyébként szurkolóként nem.

A szervezők igyekeztek meghálálni a munkánkat azzal, hogy 
ingyenjegyeket kaptunk különböző sporteseményekre. Így eljut-
hattam kosárlabdameccsre, pingpongra, atlétikára. Ezeken kívül 
megtarthattuk az önkéntes egyenruháinkat.

K. Éva: Önkéntesként az ember nem kap fizetést vagy juttatást, 
így nekünk kellett finanszírozni az utazást és szállást. Ott tartózko-
dásunk alatt a tömegközlekedést ingyen használhattunk, valamint 
meleg étkezést is biztosítottak számunkra a szervezők. Ezen felül 
sok ingyen jegyet kaptunk különböző versenyekre, nyitóceremó-
nia főpróbáján is ott lehettünk, és önkéntesként bepillantást nyer-
hettünk az olimpiai kulisszatitkokba, ami hatalmas élmény volt. 

Milyen tapasztalatokat szereztél Rio de Janeiro-ban? 
Mennyire volt igaz, amit a médiában lehetett hallani a vá-
rosról és az olimpiáról? 

D. Edina: A brazilok nagyon vendégszeretőek, kedvesek és 
segítőkészek. Számomra – és talán minden magyar számára – 
szokatlan közvetlenségük sokat segített, ha esetleg segítségre 
volt szükségem. Ami viszont sokszor hátráltatott, hogy nagyon 
kevesen beszélnek angolul. Mivel én pedig portugálul nem be-
szélek, így sokszor a Google-fordító segítségét kellett kérni, ami 
megnehezítette a kommunikációt.

A média által közölt híreket utólag túlzásnak érzem, ami a 
várost illeti, a kint létem alatt nem tapasztaltam semmilyen, a 
médiából ismert negatívumot, de nagyon elővigyázatos is vol-
tam. Az olimpiai szervezés viszont nem volt tökéletes, okoztak 
nehézséget a mindennapokban. Csak hogy egy példát említsek: 
az edzések helyszíneire mindig buszokkal vitték a csapatokat, és 
volt olyan eset, hogy a sofőr nem tudta, hova kell menni, és elté-
vedt a városban. Angolul nem beszélt, navigációja nem volt, így a 
csapat nem tudott edzeni aznap, mert nem értek oda időben.

K. Éva: A brazil nemzet iszonyatosan barátságos és segítő-
kész, nagyon jó hangulat volt az olimpián és a városban is. 
Természetesen Brazília egy fejlődő ország, tehát várható volt, 
hogy anyagilag nehéz lesz számukra az olimpia szervezése, de 
a tapasztalatok azt bizonyítják, hogy sikerült minden területen 
legalább a minimum elvárt szinten teljesíteni, így nem voltak 
nagyobb fennakadások. 

A médiában történő lejárató kampány ellenére nem tapasz-
taltam semmi negatívumot a biztonság terén, a közterek, tö-
megközlekedés biztonságosak voltak, és látszott, hogy a város 
nagyon készült a sok turista fogadására. Rio de Janeiro pedig 
egy gyönyörű és különleges város, ahol az egymás mellett lévő 
hegyek, zöld erdők és felhőkarcolók látványa az óceánparton 
igazán hihetetlen látványt nyújt.Éva az önkéntes csapattal

Edina és Éva a strandröplabdán

Edina a magyar női 
vízilabdaválogatottal
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Mi volt a legjobb élményed az olimpia alatt?
D. Edina: Rengeteg élményem volt, de összességében a 

lányok meccseit tudnám kiemelni. A meccsek előtt én vezet-
tem fel a csapatot a medencéhez, és a meccs alatt a kispad 
mellől, testközelből nézhettem végig a játékot, ahol a végére 
már minden momentumát szinte a sajátomnak éltem meg a 
csapat részeként.

Óriási élményt nyújtottak az úszásdöntők is, ahol többször 
is hallhattam a magyar himnuszt Katinkának köszönhetően, és 

láthattam a többi magyar 
érmesünk versenyét is.

K. Éva: Talán az augusz-
tus 20-i ünnepség, amit 
a Magyar Házban rendez-
tek. A Magyar Ház nagyon 
színvonalasra sikerült, gyö-
nyörű épületben építették 
ki, és a kiállítás Magyaror-
szágról és a magyar sport-
történelemről is nagyon 
érdekes volt. Az augusztus 
20-i ünnepség szintén kü-
lönleges volt, hiszen szinte 
az összes magyar olimpiai 
sportoló részt vett rajta, 
valamint a Brazil – Magyar 
Nagykövet, Orbán Viktor 

miniszterelnök úr, és Thomas Bach, a Nemzetközi Olimpiai Bi-
zottság elnöke is beszédet tartott. A legjobb élmény az volt, hogy 
személyesen találkozhattam Hosszú Katinkával. 

Találkoztál más magyar önkéntesekkel?
D. Edina: Az olimpia előtt a Facebookon találtuk meg egy-

mást körülbelül húsz másik magyar önkéntessel, akikkel a 
játékok előtt találkoztunk is, és kinn is tartottuk a kapcsolatot 
egymással. Ez mindenkinek sokszor nagy segítség volt, és arra 
is nagyon jó volt, hogy a szabadidőnkben közösen tudtunk 
programokat szervezni.

A Mozgáskorlátozottak Mély-
kúti Egyesülete a „Mélykút 300” 
programsorozat keretén belül 
tartotta ez évi Őszi Kulturális 
Napját.

A MEOSZ részéről megtisz-
telte a rendezvényt Szakály Jó-
zsef főtitkár úr, akinek Földes 
István alpolgármester úr, a sok 
éves eredményes együttműkö-
dés elismeréseként - emléklapot 
és „Mélykút 300” érmet nyújtott 
át ebből az alkalomból. Szabó 
József egyesületi elnök, Fenyő 
Miksa írásaiból idézett, melyben 
mint Mélykút szülötte írt szere-
tett falujáról.

A műsorban felléptek a dr. 
Kikli Tivadar Magyarnótaszerzők 
és Énekesek Dél-Magyarországi 
Egyesületének művészei: Kurina 
Irén, Makói Varga Anna, Papp 
Lajos és Polgár Gábor. Harmoni-
kán közreműködött: Mizsei Zol-
tán. Konferált: Dr. Majzik István 
elnök. Az Anna Tánccsoport is 
színesítette az énekesek produk-
cióját. A műsort finom ebéd és a 
szokásos tánc, valamint tombola 
követte. 

A nap „háziasszonya” Kopcsek 
Zsófia volt. A rendezvény tá-
mogatói: Mélykút Város Önkor-
mányzata, Báics Ernő vállalkozó, 
Kiss István ügyvezető igazgató, 
Weisz István ügyvezető igazgató.

Köszönet a megjelent tagság-
nak az aktív részvételért, amely-
lyel jó hangulatot teremtve ismét 
egy sikeres rendezvényen ünne-
pelhetett egyesületünk.

 Rasztik Tibor titkár

Idén júliusban az Ifjúsági Vi-
lágtalálkozót Lengyelországban, 
Krakkóban rendezték meg. A 
mélykúti csoport a Kalocsa – 
Kecskeméti Főegyházmegye 
szervezésében utazott a három-
évenként megrendezett zarán-
doklatra. Megérkezésünkkor lel-
kes fiatalok fogadtak, a szállás-
adó családok finom vacsorával 
vártak minket. Az egy hét alatt 
bekapcsolódtunk magyar nyelvű 
katekézisekbe, valamint részt vet-

tünk a Ferenc Pápa által celebrált 
miséken. Megismertük Krakkó 
nevezetességeit és társaloghat-
tunk különböző nemzetiségű fia-
talokkal, akik Földünk több mint 
száz országát képviseltek. 

Bár egy voltam csak a 2,5 mil-
liós tömegből, mégis életre szóló 
élményekkel és lelkiekben meg-
erősödve tértem haza.

Mélykút, 2016.09.11.
Polyákovics Balázs

Őszi Kulturális NapBeszámoló az Ifjúsági 
Világtalálkozóról

Edina vezeti fel a női vízilabda csapatot, Éva lelátón szurkol Edina munka közben
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A MÓRAHALMI ERZSÉBET 
GYÓGYFÜRDŐBEN 
- érvényes egyesületi tagkönyv felmutatá-
sa mellett – 10 alkalomra szóló kedvez-
ményes bérlet váltható 8.500,- forintért, 
melyet hat hónap alatt lehet felhasználni 
egyéni odautazással. 

GYÓGYMASSZÁZS
Tájékoztatjuk tagtársainkat, hogy a 
gyógymasszás folyamatosan igénybe ve-
hető. Időpont egyeztetés személyesen a 
Csorba-házban, vagy a 06-20/405-1876 
telefonszámon lehetséges.

TÁMOGATÁSOK
Az adott feltételek fennállása esetén a követ-
kező támogatások ügyintézésében tudunk 
tagtársaink segítségére lenni:

Fogyatékossági támogatási kérelem• 
Parkoló kártya igénylése• 
Lakás-akadálymentesítési támogatás• 
Gépjármű-szerzési és átalakítási támo-• 
gatás
Méltányossági nyugdíjemelési kérelmek• 

Gyógyszer és segédeszköz támogatási • 
kérelmek
Gyógyászati segédeszközök igénylése• 
Szociális üdülési támogatás• 

SZOLGÁLTATÁSAINK
támogatások ügyintézése • sorstársi és tapasz-
talati tanácsadás • klubfoglalkozások tájékoz-
tató előadások • esélyórák • egészségügyi 
szűrővizsgálatok • gyógytorna • gyógy-mas-
szírozás • gyógy-üdültetés • szobai kerékpár 
és gyógyászati segédeszközök kölcsönzése, 
beszerzése • rendezvények, kirándulások és 
kedvezményes szolgáltatások szervezése • 
lakossági pályázatok elkészítése • ingyenes 
Internetes szolgáltatások

TÁJÉKOZTATÓ A LAKÁS-AKADÁLYMENTE-
SÍTÉSI TÁMOGATÁSRÓL
2016. január 1-től a következő módosításokról 
döntött a Kormány:
A súlyosan mozgáskorlátozott személyek 10 
évenként igényelhetik a Lakás-akadálymente-
sítési támogatást, melynek megemelt összege 
300 ezer Ft.

Egészségügyi feltételek:
Közlekedőképesség súlyos akadályozott-• 
sága minősítés megléte, vagy
Fogyatékossági támogatás szakvélemé-• 
nye mozgásszervi okból

További információért az érdeklődők keressék 
fel egyesületi irodánkat.

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: szabojpal50@gmail.com
Mobil: 06-70/387-0512 (Rasztik Tibor) 
E-mail: mkmelykut@gmail.com
Honlap: www.mmemelykut.hu,                     
            www.facebook.com/mmemelykut

EGYESÜLETI HÍREK
A Mozgáskorlátozottak Mélykúti Egyesületének tájékoztatója

Magyar Honvédség Hadkiegészítő és Központi Nyil-
vántartó Parancsnokság Katonai Igazgatási és Érdekvédel-
mi Iroda munkatársa 2016. augusztus 23-án Jánoshalmán, 
a Jánoshalmi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályán 

tartott tájékoztatót. A Magyar Honvédség a 18 és 35 év közötti köz-
foglalkoztatottak részére kínált lehetőséget az előadáson arra, hogy 
önkéntes alapon a szerződéses legénységi állomány tagjai legyenek és 
egy kiszámítható életpályára léphessenek. 

A Honvédség nem csak a közfoglalkoztatottak jelentkezését várja, 
a felhívásra mások is érdeklődhetnek, akik az egyéb feltételeknek 
megfelelnek.

Több mint 10 év telt el azóta, hogy Magyarországon megszűnt a 
békeidejű hadkötelezettség, leszerelt az utolsó sorköteles katona. A 
katonai szolgálat ma már nem kötelező, hanem önként választott hi-
vatás. A Magyar Honvédség az egyik legnagyobb munkáltatójaként van 
jelen az ország munkaerőpiacán, kiszámítható, biztos jövőt jelent az 
arra elhivatottaknak. A Hadsereget képviselő katonatiszt tájékoztatta a 
jelenlévőket, hogy a katonaság az idei évben is több száz munkavál-
laló jelentkezését várja a legkülönbözőbb munkakörbe. 

A jelentkezés feltételei a következők: 
betöltött 18. életév, • 
magyar állampolgárság, • 

bejelentett belföldi lakóhely, • 
legalább 8 általános iskolai végzettség és • 
büntetlen előélet. • 

A jelentkező sikeres egészségügyi, pszichológiai és fizikai alkalmas-
sági vizsgálatot követően kezdheti meg katonai szolgálatot. Elmondta, 
hogy a Magyar Honvédség társadalmi presztízse magas szintű, a kato-
nák társadalmi megítélése rendkívül pozitív. A napi élet szempontjá-
ból talán még fontosabb, hogy a honvédség megbízható munkáltató, 
a munkahelyek és járandóságok vonatkozásában stabilnak számít. A 
katonai pálya egy biztos munkahelyet, stabil egzisztenciát nyújt, jól ki-
számítható és nyomon követhető pályaképpel. Vonzó lehet az a tény 
is, hogy a Magyar Honvédség kiemelt figyelmet fordít a munkavállalók 
fizikai és egészségügyi helyzetére, életminőségére. Elég csak a heti 2-4 
óra testnevelést, a rendszeres és ingyenes orvosi szűrővizsgálatokat, 
kezeléseket, valamint a rekreációs lehetőségeket figyelembe venni.

Felhívta a figyelmet arra, hogy a külszolgálat lehetősége vonzerőt 
jelenthet – az kiemelkedő jövedelem miatt - mely minden állomány-
ban lévő számára elérhető lehet. A hivatásos és szerződéses katonák 
utánpótlása csak toborzás útján történik. Az érdeklődőket Kecskemé-
ten a Lunkányi János utca 1. szám alatt lévő toborzó irodában várják, 
ahol tájékozódhatnak a betölthető beosztásokról, a jelentkezés feltét-
eleiről, a járandóságokról és egyéb juttatásokról. 

Várják az érdeklődőket a toborzó irodán!

Amennyiben a tisztelt olvasónak felkeltette érdeklődését a katonai szolgálatvállalás lehetősége, 
keresse fel a toborzó irodát vagy tájékozódhat a www.hadkiegeszites.hu oldalon valamint 

a 06-76-581-600 / 33-62 telefonszámon.
„kiszámítható biztos jövő”, „megalapozott életpálya”, „változatos, kalandos élet”
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Sokan az elnézést, vagy a büntetés elen-
gedését tartják az irgalomnak. De valójában 
itt többről van szó. Erdő Péter Magyarország 
prímása elmélkedik arról, hogy az irgalom, az 
minden esetben együtt jár az igazságossággal 
is. Istenben mind a kettő tökéletesen jelen 
van, és nekünk élő hittel kell ezt a titkot meg-
közelítenünk. „Magából indul ki az ember” 
– szoktuk mondani, és látjuk, hogy sokszor 
tévesen következtetünk. Isten ehhez képest 
nem ilyen, Ő mindig tudja, hogy mi a leg-
jobb az embernek, tudja azt, hogy mikor kell 
igazságosnak lenni és mikor kell irgalmasnak. 
Az október 2-i népszavazással kapcsolato-
san a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 
titkára sajtótájékoztatón az újságírók kérdé-
sére nagyon bölcsen fogalmaz, és ebben a 
megfogalmazásban benne van az irgalom, 
de az igazságosság is: „Egyszerre kell nyitott 
szívűnek lenni mindazok felé, akik rászorul-
nak a segítségre a támogatásra, és egyszerre 
kell adott esetben, hogyha mondjuk egy más 
országba megy valaki különböző okokból: 
akár azért mert üldözik, akár azért mert jobb 
anyagi lehetőséget keres. Ezzel egy időben 
tiszteletben kell tartania annak az országnak 
a kultúráját, szokásait, a jogrendjét, és ezzel 
a tisztelettel kell közelednie”. Tehát ez az 
Egyháznak az álláspontja, a kettő egyidejűleg 

kell, hogy érvényesüljön. Ehhez 
kérjük a jó Isten segítségét, hogy 
minden embertestvérünk lelkiis-
meretének megfelelően tudja az 
irgalmasságot és az igazságossá-
got is gyakorolni.

De térjünk vissza az egysze-
rűbb hétköznapi életbe. Az igaz-
ságosság azt jelenti, hogy min-
denkinek megadjuk, ami neki 
jár. Igazságosságot gyakorolunk 

tehát akkor, amikor megtanítjuk fiataljain-
kat az értékeinkre (emberi és vallási, tartós), 
mert tudjuk, hogy az nekik jár. Igazságosak 
vagyunk akkor, amikor valakinek munkát 
adunk, nemcsak segélyt, hanem munkát és 
vele együtt fizetést. Igazságosak vagyunk ak-
kor, amikor valakinek felhívjuk a figyelmét a 
hibájára és megdicsérjük azért, amit jól tett. 
Igazságosak vagyunk akkor, amikor valaki 
mellé oda ülünk, és próbálunk neki segíte-
ni: tanulásban, problémái feldolgozásában. 
Igazságos vagyok akkor, amikor a másikkal 
közlöm, hogy bajom van vele, mert neki jár, 
hogy tudja az igazat. Ha nem így teszem, 
hanem hízelgek és kétszínű vagyok, akkor 
hazudom. Ha úgy nézzük ilyen igazságossági 
cselekedetnél egyben irgalmasak is vagyunk. 
Székely János püspök atya elmélkedik így: 
az irgalom elsősorban kötődést jelent. Aki 
irgalmas, az nem magának való, nem önző, 
hanem nyitott szívvel kötődik a másikhoz és 
Istenhez. Jézus egész földi életét ez a nyitott-
ság határozta meg: nem csak a kereszten tár-
ta karjait az emberiség felé, hanem minden 
tettében és tanításában erről tett tanúságot. 
Szintén Székely püspök atya mondja: „Jézus 
azt mondja, nem kell félnünk attól, ha néha 
darabokat kell önmagunkból adnunk.” Va-
lahol ez megtérül. Nem biztos, hogy onnan 

kapjuk a szeretetet, ahová adjuk, de kapunk 
szeretetet, ha mi is adunk és ez a fontos. Így 
valósul meg életünkben a kettős jóság: az 
irgalom és az igazságosság.

De még mindig ott visszhangozhat valaki-
ben a kérdés: miért legyek irgalmas, honnan 
is jön ez az irgalmasság dolog? Nyilvánvaló, 
hogy Istentől. A nem keresztény vallásokban, 
főleg az ókori több istenhivő népeknél az 
irgalmasság negatívumnak számított. A po-
gány isteneknél nem is beszéltek irgalomról, 
és az embereknél is elítélték. Gyengének 
tartották azt, aki irgalmaz a másiknak, vagy 
irgalmas a másikkal szemben. Mintha ma is 
egy kissé ilyen világban élnénk, az a vala-
ki, aki kemény, nincsenek érzései, nem tud 
megindulni a szíve, sem a könnye. Isten nem 
ilyen, és bennünket sem ilyennek teremtett. 
Isten együttérzővé, nyitottszívűvé teremtette 
minden gyermekét, mert ő is ilyen. Isten a mi 
mennyei Atyánk, akinek mi a gyermekei va-
gyunk. Isten nélkülünk nem lenne Atya, ezért 
vagyunk szeretett gyermekei. Jézus számta-
lanszor bátorít bennünket arra, hogy ezt az 
irgalmas Atyát merjük ostromolni kérése-
inkkel és szeretet igényünkkel. Erre bátorít 
az irgalmas szamaritánus példabeszédében: 
Isten lehajol hozzád és bekötözi sebeidet; 
a tékozló fiú történetében: Isten hazavár, 
elébed siet, átölel és sír miattad örömében, 
hogy hazatértél az eltévelyedésből; a jó pász-
tor történetében: utánad megy, és megkeres, 
ha elvesztél, ha megtalál, a nyakába vesz és 
hordoz; és lehetne folytatni a sort azokról 
a szép történetekről, amikor az Atyát Jézus 
irgalmasnak állítja elébünk.

Ne halogassuk, ne szégyelljük magunkat, 
ne hallgassunk a Kísértőre, hanem merjünk 
vágyakozó és bátor lélekkel irgalmas Atyánk 
elé sietni!

„Legyünk irgalmasok, amint a mi mennyei Atyánk is irgalmas!”

Anyakönyvi események
Meghaltak:
1. Sztarovics Istvánné Matusevics Erzsébet élt 90 évet
2. Onodi Lászlóné Juhász Jolán  élt 85 évet
3. Munkácsi Lajosné Dora Márta Mária  élt 69 évet
4. Sári Ferenc Béla  élt 58 évet
5. Dunai János élt 52 évet
6. Mikó Jolán   élt 87 évet
7. Daróczi Tamás élt 95 évet
8. Szabó Tibor   élt 50 évet
9. Lengyel Zoltánné Horváth Rozália  élt 58 évet
 Házasságot kötöttek:
 Szeptemberben:
 Kovács Anita és Winczheim Tamás
 Mélykút, 2016. szeptember 19.

2016. július havi születések:
Kolompár Nelli  an.: Kolompár Brigitta
Szécsi Csenge Karolina an.: Kiss Karolina
Patai Krisztián Kristóf an.: Tamás Klaudia

2016. augusztus havi születések:
Kiss Diána an.: Kiss Andrea
Lakatos Dorina  an.: Rádai Nikolett
Vicai Márton László an.: Munkácsi Tünde
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A „KAPUKITÁMASZTÓ” MÁKOS KALÁCS 

Minden településnek vannak hagyományai, helyi szokásai, amelyek 
apáról fiúra, nagyanyáról unokára örökítődnek át. Ilyen a híres mélykúti 
„kapukitámasztó” mákos kalács. 

A néphagyomány szerint a mélykúti búcsú alkalmával minden ház ka-
puját sarkig tárták, ezzel jelképezve, hogy milyen nagy szeretettel várják a 
hazalátogató rokonokat, barátokat a falu lakói. Nem múlhatott el mélykúti 
búcsú e sütemény nélkül. 

Napjainkra sajnos átalakultak a szokások, sok minden megváltozott. 
Ám a helyi népi kultúra megőrzése, a hagyományok ápolása rengeteget 
jelent egy település önfenntartásában, ez tartást ad lakóinak, amellyel az 
adott közösség átvészelheti a legnehezebb időket is.  Ez a gondolat fogal-
mazódott meg bennünk az évfordulóra készülve, ezért mertünk nagyot 
álmodni.

Azoknak az ügyes kezű lányoknak, asszonyoknak a jelentkezését vár-
tuk, akik – önkéntes alapon – szívesen részt vállaltak e nagyszabású össze-
fogásban, hogy a nagyanyáktól örökölt jobbnál jobb receptek alapján kelt 
mákos kalácsot süssenek, méghozzá nem is akármekkorát! A 2016. év a 
300-as szám jegyében telik el, így kézenfekvőnek tűnt, hogy méretben is 
a 300 métert célozzuk meg.

Nem volt könnyű a vállalkozás, de sokan támogatták a nem minden-
napi kezdeményezést. Munkahelyek, egyesületek, egyházi és civil csopor-
tok, családok és magánszemélyek segítették a szervezést és kivitelezést. A 
töltelékhez a mákot Mélykút Város Önkormányzat biztosította Báics Ernő 
terméséből. Ernő bácsi nagylelkű felajánlását emléklappal köszöntük meg. 
Hálás köszönet minden közreműködőnek! Engedjék meg, hogy név sze-
rint is felsoroljam, és köszönetet mondjak azoknak, akik legalább 1 méter 
mákos kalácsot sütöttek, és vitték el bemutatásra:

Banász Imréné 9
Bata Mónika 9
Belányi Józsefné 9
Bendegúz Gyermekház 9
Besenyi Zoltán 9
Bódi Zsoltné 9
Csorba Istvánné 9
Dora Lajosné 9
Ézsiás Róbertné 9
Facskó Judit 9
Fenyő Miksa Könyvtár 9
Fődi Friderika 9
Fuszkóné Gáspár Judit 9
Futó Lászlóné 9
Király Anita 9
Kiss Anikó 9
Kissné Mikó Brigitta 9
Kollár Antalné 9
Kovács Gyuláné  9
Kovács Mihályné 9

KörmösnéRasztik Mária 9
Kudlimann Péterné 9
Lasancz Istvánné  9
Lasanczné Iván Tímea 9
Molnár Istvánné 9
Nasz Ildikó 9
Radvánszki Józsefné 9
Rasztik Mártonné 9
Sári Béláné 9
Szabó Józsefné 9
Szerencsés Jánosné 9
Szerencsés Józsefné 9
Sziráczki Mihályné 9
Szöllősi Péterné 9
Tokodi Mihályné 9
Mélykút Önkormányzat Gamesz  9
Főzőkonyha dolgozói: a dagasz-
tás, sütés oroszlánrészét ők vál-
lalták; munkájuk megbecsülésé-
ért elismerő oklevelet nyújtunk 
át nekik. 

A nagyszabású összefogás ékes bizonyítékát láthatták a városköz-
pontban: a rudakból összerakott „kalácskígyó” pontosan 300 méter 
hosszúságú lett!

Manapság egyre többet hallunk az országos ismeretségű, a magyar-
ság csúcsteljesítményeként definiált hungarikumokról. Magyarként 
büszkék lehetünk rájuk. Ám nem csak azok számítanak „igazi” érték-
nek. Egy település közössége számára a saját, helyben megtalálható 
értékei fontosak igazán, ezek azok, melyeket már őseik is ismertek, a 
mostani lakosok számára is meghatározóak, és szeretnék, ha unokáik 
is ismernék, mert a sajátjuknak vallják azt, büszkék rá, függetlenül at-
tól, hogy a település határain túl élők talán sosem hallottak róla. (Kivé-
ve természetesen a szomszédos falvakat, kisvárosokat!) Ez okfejtésből 
kifolyólag talán nem tűnik szerénytelenségnek, ha a kapukitámasztó 
mákos kalácsról azt mondanám, hogy hamisítatlan mélykutikum.

Tisztelt lakosok! Kérem, vigyék hírét a nagyvilágba!
És mi lett ezzel a kb. 9000 szelet finom süteménnyel? Természe-

tesen elfogyasztottuk! Jó mélykúti szokás szerint szívesen kínáltunk 
mindenkit: helybelit és vendéget egyaránt. S hogy a generációk közül 
mindenki képviselje magát, a legkisebbek, az óvodások kívántak egy 
köszöntő verssel jó étvágyat:

Magyar házban a vendéget szeretettel várják,
pirosra sült friss cipóval szívesen kínálják.
Ha nincs cipó, ha nincs kalács, mit tehet az 

ember?
Köszönti a vendégeket meleg szeretettel.
Az ünnepi mákos kalácsot Kovács Tamás pol-

gármester szelte meg, majd az ünnepségen részt 
vevőket kínálták a MÉLYÚT logós pólóba, köténybe 
öltözött háziasszonyok. A 300 méteres kalácskígyó 
vasárnapra elfogyott. 

Remélem, mindenkinek ízlett!

Vojnics-Rogics Antalné
szervező



8Önkormányzati Tájékoztató       2016. október

A mikrocenzus egy népesség-összeírás, amely két népszámlálás 
között követi nyomon a társadalmi folyamatokat mintavételes felmé-
réssel. Az idei mikrocenzusra 2016. október 1. – november 8. között 
kerül sor. Az összeírást az ország 2148 településén mintegy 440 ezer 
címen végzik el, ez a magyar háztartások 10%-át jelenti. A mikrocenzust 
törvény rendeli el, a mintába került lakásokban lakóknak kötelező vá-
laszolni az alapkérdőívekre, amelyek a lakás és a személyi kérdőív. A 
mikrocenzus alapkérdőíveihez kiegészítő felvételek kapcsolódnak a kö-
vetkező témákban: a társadalom rétegződése, a foglalkozások presztízse, 
véleményünk saját jóllétünkről, az egészségproblémából fakadó akadá-
lyozottság, valamint a nemzetközi vándorlás.

A mikrocenzus adatfelvétele két szakaszban történik, az időszak elején 
interneten keresztül önállóan lehet kitölteni a kérdőíveket, ezt követően 
pedig számlálóbiztosok végzik az összeírást laptopok és tabletek segít-
ségével. Internetes önkitöltési időszak: 2016. október 1–9. Összeírási 
időszak: 2016. október 10. – november 8.

Miről ismerhető fel a számlálóbiztos?

Magyarország területén 2016. október 10. és november 08. közötti idő-
ben a mintába került címeket számlálóbiztos keresi fel. A számlálóbiztos 
magát számlálóbiztosi igazolvánnyal igazolja, amelyen szerepel a neve és 
az azonosítószáma. A számlálóbiztosi igazolvány kizárólag a számláló-
biztos személyazonosságát igazoló fényképes igazolvánnyal (személyi 
igazolvány, jogosítvány, útlevél) együtt érvényes. Az számlálóbiztosok 
személyét a Központi Statisztikai Hivatal

06-80-200-014 ingyenesen hívható, zöld számán ellenőrizhetik 
le! További információ található a mikrocenzusról az alábbi oldalon:
http://www.ksh.hu/mikrocenzus2016/ Kérjük minden esetben győ-

ződjön meg a számlálóbiztos személyazonosságáról!

Óvakodjunk a trükkös csalóktól
A bűnözők ebben az időszakban sem pihennek, kihasználhatják ezt 

a lehetőséget arra, hogy törvénytelen úton pénzhez, értékekhez jussanak. 
Módszerük lehet például, hogy számlálóbiztosnak kiadva magukat kihasz-
nálják az emberek jóhiszeműségét, gyanakvásának hiányát, és figyelmü-
ket elterelve, otthonaikba könnyű szerrel bejutva tőlük különböző értéke-
ket (pl.: ékszereket, készpénzt) tulajdoníthatnak el. Rendőrségi tapasztalat, 
hogy a lopás tényét legtöbbször csak később észlelik a sértettek. Előfordul-
hat viszont, hogy a kiszemelt áldozat már azonnal észleli a lopást, de

FELHÍVJUK A FIGYELMET, hogy ellenállni csak az adott helyzet mérle-
gelésével szabad, mert az addig „csak” megtévesztésre, figyelemelterelésre 
koncentráló elkövető a zsákmány megszerzése érdekében, akár a testi 
épséget veszélyeztető magatartást is tanúsíthat, erőszakot alkalmazhat. 
Célszerű mások (szomszédok, járókelők) segítségét kérni.

Mi jellemző a trükkösen elkövetett lopásra, illetve csalásra?
Az elkövetőkre jellemző, hogy küllemük ápolt, rendezett, modoruk 

megnyerő, határozott fellépésükkel beférkőzhetnek az emberek bizalmá-
ba. Sokféle hihető, életszerű történetbe, legendákba szövik bele a valójá-
ban megtévesztő és mindig haszonszerzésre irányuló mondandójukat.

A népesség-összeírás során „hivatalos személy”-nek kiadva magukat 
járhatnak házról házra, majd miután bebocsátást nyernek a lakásba vagy 
házba, az alkalmas pillanatban elemelhetik az értékeket.

Bárhol felbukkanhatnak az ország területén!
A bűnelkövetők feladatmegosztása kifinomult, modern hírközlési 

eszközökkel kommunikálnak, és sorozatban követhetnek el hasonló bűn-
cselekményeket. Kérjük, hogy bűncselekmény esetén a későbbi felderítés 
érdekében a lehető legtöbb adatot adják számunkra az elkövetőkről, az 
általuk használt gépjárműről.

Az internet veszélyei
Az internetes önkitöltésre 2016. október 1-9. között kerül sor. Felhívjuk 

a figyelmet, hogy a mikrocenzus kérdőívek online kitöltése csak a www.
mikrocenzus.hu oldalon, kizárólag a háztartás címére levélben kézbe-
sített egyedi „azonosító” és „jelszó” segítségével történhet. A kérdőívek 
nem kérdeznek nevet, készpénz vagy banki megtakarításra vonatkozó 
adatokat.

Hogyan előzhetjük meg a bajt?
Annak érdekében, hogy ne váljanak trükkös lopás, vagy csalás áldoza-

tává, készüljenek fel a számlálóbiztosok fogadására, akiknek érkezéséről 
a címen hagyott értesítőn megadott elérhetőségen is tájékozódhatnak. 
A mikrocenzus során a személyes okirataikat a számlálóbiztosok nem 
kérhetik el, ők viszont hitelt érdemlően, okmányaikkal tudják magukat 
igazolni.

Ha idegent engednek be otthonukba, soha ne 
hagyják felügyelet nélkül!

A számlálóbiztosok érkezése kiszámítható, de mint arra felhívtuk a 
figyelmet, ebben az időszakban megjelenhetnek a trükkös csalók is. 
Az áldozattá válás elkerülése érdekében értékeit (ékszerek, készpénz, 
takarékbetétkönyv, bankkártya, stb.) kezelje a személyes okmányaitól 
(személyi igazolvány, lakcímkártya, útlevél, jogosítvány, TAJ kártya, adó 
kártya, stb.) külön.                            

Mi a teendő a bajban?
Azonnal értesítse a rendőrséget az ingyenesen hívható 107-es, vagy a 

112-es segélyhívó számokon, vagy korábbi bűncselekményre utaló adat 
esetén névtelenül hívhatja a rendőrség által működtetett Telefontanú in-
gyenes számát is: 06-80-555-111.

A gyermekek legnagyobb bánatára véget ért a nyári szünidő és 
újra becsengettek a tanintézményekben. Reggelente ismét iskolába 
igyekvő diákok népesítik be az utcákat, utakat. Ebben az időszakban 
mindig megnövekszik a gyermekbalesetek kockázata, hiszen a nyári 
pihenés után a gyermekeknek vissza kell rázódni a tanév ritmusába.

Gyermekeink a nyári szünidő ideje alatt általában későn ébredtek 
és későn is feküdtek le. Ennek következménye, hogy az első hetek az 
iskolában igen nehézkesen indulnak, hiszen a késői elalváshoz már a 
korai kelés társul. A fáradtság, kialvatlanság még inkább csökkentik a 
koncentrációt, biztonságot. Kérjük a szülőket, hogy ha tehetik, kisebb 
gyermekeiket néhány hétig kísérjék el az iskolába.

Rendőrségi ajánlás  a mikrocenzus, más néven népesség-összeírás időszakára
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A nyári szünetben – optimális esetben – gyer-
mekeink azokkal tartották a kapcsolatot, akikkel 
jól érezték magukat, akikkel hosszabb ideje ba-
rátkoztak, és akiket a szülők is ismernek. Az iskola 
kezdetével ez is megváltozik, hiszen nem csak 
osztálytársaikkal töltenek 5-6 órát, hanem az iskola 
tágabb közösségével is. Az elmúlt tanév néhány 
szomorú eseményére gondolva nézzünk szem-

be a tényekkel. Az iskola tágabb közösségében, vagy akár az osztály-
ban is fellelhetők az úgynevezett agresszorok. Ezek a gyerekek nagyon 
rövid idő alatt ki tudják választani azokat a társaikat, akikkel kisebb-
nagyobb csínytevést tudnak elkövetni, 
és azokat is, akik ezeknek a csínytevé-
seknek a célpontjai, áldozatai.

Ezekről a jelenségekről beszélni kell, 
de ha a csínytevés szabálysértéssé, vagy 
bűncselekménnyé fajul ennél többet kell 
tenni. Amennyiben ezeknek az ilyen ese-
teknek nincs következménye, az agresszorok úgy érezhetik, hogy velük 
szemben tehetetlen a közösség, tehetetlenek a tanárok és a hatóság is. 
Sajnos ugyanezt érezheti az áldozat is. Ha nem kap segítséget a gyermek 
a tanáraitól, társaitól, akkor a szüleitől várna segítséget. Nem biztos, hogy 
el meri mondani, mi történik vele nap, mint nap az iskolában. Biztosítsunk 
gyermekeinknek kellő figyelmet otthon, hallgassuk meg élményeiket. Ne 
legyen számunkra természetes, hogy nincs mondanivalója, nem akar a 
családdal közös programokon részt venni, vagy az, hogy feltűnően meg-
változott a magatartása. Ne fogadjuk el, hogy zárkózottá válik és érdekte-
len a külvilág iránt. Ne fogadjuk el, hogy legjobb barátjává a számítógép 
vált, hiszen a megváltozott technikai környezet is, és a magányosság is 
számos veszélyt hordoz. Néhány tanáccsal szeretnénk 
segíteni a szülőket, családokat, hogy útmutatást ad-
junk e nem kis kihívásnak tűnő megfelelésben.

Mire hívják fel a szülők gyermekeik figyelmét?
tartsák be a biztonságos közlekedés szabályait;
amennyiben sérelem éri őket az iskolában, vagy  9
az iskolán kívül társaik részéről, minden esetben 
mondják el szüleiknek és/vagy tanáraiknak;
komolyabb sérelem esetén keressék meg az isko- 9
la rendőrét, az iskolai bűnmegelőzési tanácsadót, 
akinek elmondhatják a történteket;
értékeikkel ne hivalkodjanak, ne dicsekedjenek,  9
azokat ne adják oda senkinek;
erőszak esetén tartsák szem előtt, hogy testi épsé- 9
gük, életük fontosabb értékeik védelménél;
vészhelyzetben kérjenek segítséget társaiktól, felnőttektől; 9
tartsák be a biztonságos internetezés szabályait, ismeretleneknek ne  9
adják meg nevüket, címüket, személyes adataikat;
ismerjék a segélyhívó telefonszámokat (104,105,107,112); 9
a legfontosabb telefonszámokat véssék emlékezetükbe, a mobil nem  9
biztos, hogy mindig kéznél lesz!
Mi az, amit jó a szülőknek is tudnia?
Amennyiben gyermeke sérelmet szenved, és azt elmondja, a sére- 9
lem mértékét figyelembe véve tájékoztassa osztályfőnökét és/vagy a 
rendőrséget! 
Mindig beszéljék meg, hogy gyermeke hová, kivel megy, mikor ér  9
haza! 
Ismerje a barátait és az ő szüleik nevét, lakcímét, telefonszámát! 9
Mi az, amit mi a fentieken kívül fontosnak tartunk?
A kölcsönös bizalom elérése és fenntartása, amelynek érdekében a 

szülők szakítsanak minden nap időt meghitt beszélgetésre gyermekükkel, 
függetlenül életkoruktól, legyenek akár óvodás korúak vagy lázadó tinik.

NÉHÁNY VESZÉLYRŐL RÉSZLETESEBBEN
Ne váljanak lopás, rablás áldozatává!
Egyre több diák visz magával az iskolába nagy értékű mobiltelefont, 

mp3 lejátszót. Napjainkban szinte versenyeznek egymással a fiatalok, 
hogy kinek értékesebb, kinek tud többet a mobilja, médialejátszója. Isko-
lába menet vagy hazafelé tartva – különösen a tömegközlekedési jármű-
veken utazóknak – ajánlatos, hogy a pénztárcájukat, mobiltelefonjukat, 
egyéb értékes elektronikus eszközeiket ne tartsák könnyen elérhető he-
lyen, pl. a nadrág farzsebében, vagy nyitott táskában, mert onnan könnyen 
eltulajdoníthatók.

Az osztályteremben ne hagyjanak a fogasra akasztott kabátokban, az 
iskolapadban pénzt, mobilt, egyéb értéket, mert azok onnan könnyen el-
emelhetők. A nadrágzsebből, a táska oldalzsebéből kieső, vagy a más által 
eltulajdonított értékeket a szülők nehezen pótolják, az iskolának pedig 
plusz munkát adnak a kereséssel kapcsolatos feladatok.

Vigyázat, kábítószer!
Abban az esetben, ha az utcán, az 

iskolában vagy annak közvetlen közelé-
ben valakinek ismeretlen eredetű, alakú, 
formájú tablettát, port, gyanús édességet 
ajánlanak kipróbálásra, azt haladék-
talanul jelezze egy ismerős felnőttnek 
(szülő, pedagógus, rendőr). A dílerek 
(akik gyerekeknek kábítószert ajánlanak 
kipróbálásra) elsődleges célja az, hogy a gyerekeket a kábítószer fogyasz-
tásra rászoktassák. Ezért a rendőrségnek őket a lehető leghamarabb el kell 
fognia, amihez az állampolgárok bejelentése nagy segítséget adhat.

A rendőrség oktatással foglalkozó munkatársai rendszeresen járnak a 
megye általános és középiskoláiba, ahol a DADA és az ELLENSZER prog-
ramok egyik fontos részeként a drogokról és a kábítószerek hatásairól 
tartanak felvilágosító órákat.

Tegyünk az erőszak ellen!
Sajnos egyre többet hallani az 

iskolán belüli erőszakról, amikor di-
ákok egymást vagy tanáraikat bán-
talmazzák. A szakirodalom szerint 
az iskolai erőszak fogalmába a fizikai 
agresszió mellett a szóbeli, a lelki 
bántalmazás, a szexuális abúzus is 
beletartozik, ha az elkövetés helye 
az oktatási intézmény és/vagy ha az 
elkövető és az áldozat iskolapolgárnak tekinthető. Az iskolai környezet-
ben előforduló erőszakos cselekedetekkel legeredményesebben az iskola 
veheti fel a harcot, hiszen az ott dolgozó pedagógusok azok, akik a gyere-
kekkel közvetlen, napi kapcsolatban állnak. Tudatosítani kell a diákokban, 
hogy játékból, poénból vagy csak a barátok elismerésének kivívása miatt 
diáktársakat, tanárokat bántani, fájdalmat, sérülést okozni esetleg más-
tól az értékeit elvenni veszélyes és büntetendő, amiért a 14. életévüket 
betöltött gyerekek már akár büntetőjogi felelősséggel is tartoznak, és így 
könnyen válhatnak bűncselekmények elkövetőivé is.

Sok fiatal tévesen úgy 
gondolja, hogy a közterüle-
ten lévő padnak, a játszó-
tér hintájának, csúszdájának 
nincs gazdája, ezért arra 
nem kell vigyázni, hiszen 
senki sem kérheti számon 
rajtuk, az e tárgyak károsí-
tását. Ez tévedés, hiszen a 
rongálással okozott kárt a 
tulajdonos megtéríttetheti!
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SZENT TAMÁS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 
„Ő égő és világító 
lámpás…” Jn 5,35
Ezzel a Szentírásból vett jelmondat-

tal indult el a Szent Tamás Katolikus 
Általános Iskola első tanéve.

Néhány rövid gondolat erről: Min-
den ember erre kapott meghívást, hogy 
„égő és világító lámpás” legyen. Ez 

nem a „külső” világítást jelenti: nem a dicsfényt, melyet az emberek 
sugároznak egymásra, nem a szülői elfogultságot, nem a baráti és 
osztálytársi körülrajongást, nem a jópofaságból fakadó vagányságot. 
Akkor mit is jelent valójában? Egyfajta belülről jövő kisugárzást, belső 
értékeink megvalósulását a mindennapokban. A belső kiegyensúlyo-
zottságot, belső örömet, lelki békét. Azt, hogy tudom: a helyemen 
vagyok, és bennem is rend van.

Ennek a felismerése hoz igazán világosságot az életünkbe. Ezt 
azonban csak következetes és kitartó munkával, imádsággal szerez-
hetjük meg. 

És máris eljutottunk a katolikus nevelés egyik fontos kérdéséhez: 
Milyen embert neveljünk a gyermekekből? 

Olyat, aki megelégszik azzal, hogy sokan körülrajongják, és min-
dent megengednek neki? Vagy olyat, aki felismeri belső értékeit, és 
azt mindig, bármilyen körülmények között megtartja és fejleszti?

Néhány példa: Sokszor szemet hunyunk, illetve mit sem reagá-
lunk arra, hogy a gyermekünk milyen trágár módon beszél. Egy idő 
után már megszokott, sőt kötelező a csúnya, káromkodó, kigúnyoló 

szavak használata. Már-már természetes, fel sem tűnik, hisz minden-
ki így beszél. De! Ha a gyermekünk szóhasználata megváltozik, és ne 
adj’ Isten ,,Dicsértessék a Jézus Krisztus”-sal köszön, sőt imádkozik, 
de nem is akárhogy és akármikor, reggel is, meg délben is és igen, 
még étkezés előtt is - az milyen felháborító!

A gyermekek, fiatalok órák hosszat lődörögnek az utcákon, hét-
végén éjszakába nyúlóan dorbézolnak a vendéglátó egységek pult-
jainál. Ez természetes, ez a mai „Való Világ”! De ha egy ismert, biz-
tonságos helyre hívjuk őket az időpontot és az ottlét időtartalmát is 
ismertetve, ahol „kulturált” körülményeket biztosítunk számukra, oda 
már nehezebben engedjük el. 

Ezt fölösleges és ártalmas időtöltésnek tarjuk. A templomra és a 
szentmisére gondolok. Nevelni csak következetesen lehet! Ez először 
mindenkinek nehéz! Higgyék el, épp úgy nehéz ez a plébánosnak, 
az igazgatónak, a pedagógusnak, a szülőknek, a gyermeknek is. 

Mert a nevelés egyik legfontosabb sajátossága, hogy nem látjuk 
mindjárt az eredményt. Maradva jelmondatunk által kifejezett gon-
dolatnál: ez nem olyan, mint amikor felkapcsolom a villanyt, és máris 
világos van! Ez hosszú, éveken át tartó következetes szakmai-peda-
gógiai munkát igénylő folyamat. Lehet, hogy csak néhány év elmúl-
tával érik be munkánk gyümölcse. A belső változásához idő kell. No 
meg sok-sok szeretetteljes türelem, tisztelet, bizalom minden érintett 
részéről. De legfőképpen hit, az Istenbe vetett hit, hogy a gyermek 
- akit Isten saját képére és hasonlatosságára teremtett- felismerje ezt 
önmagában.

Bolvári János plébános

Gyülekeznek a diákok az iskola udvaron a Veni Sancte-ra

Átvonulás a Szt. Joachim templombaDr. Bábel Balázs érsek úr misézik
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Tanévkezdés 
Mint ahogyan azt az előző számban ígértük, igyekszünk minden-

kit tájékoztatni az újságon keresztül is az iskolánkban folyó munkáról. 
Most is ezt szeretnénk tenni.

Igen, voltak kihívásaink! Ezek egy része az átszervezés természetes 
velejárói. Mivel az új fenntartású intézménynek kötelessége átvenni 
a dolgozókat (pedagógusokat, technikai személyzetet), senkit sem 
bocsájthat el. 

A Szent Tamás Katolikus Általános Iskolára is vonatkozik ez a 
törvény. Így mi is felkínáltuk mindenkinek a lehetőséget a munka 
folytatásához. Akik elmentek, önként mentek el, más munkahelyet 
választva. Mi senkit el nem küldtünk, senkinek nem mondtunk fel. 
Még egyszer, akik távoztak, önszántukból mentek el. 

Így néhány pedagógus állás megüresedett, de mint alább olvas-
hatjuk, nincs tanárhiány, minden tanítói és szaktanári állás be lett 
töltve. 

Az iskolát a KLIK 2016. augusztus 31-én délelőtt 9 órakor adta át az új 
fenntartónak. 2016. szeptember 1-jén ünnepélyes tanévnyitóval kezdtük 
meg a 2016/2017. tanévben a tanítást a Szent Tamás Katolikus Általános 
Iskolában. Nagy örömünkre szolgált, hogy augusztus 28-án a dr. Bábel Ba-

lázs érsek úr által bemutatott tanévnyitó szentmisén diákjaink és a szülők 
is szép számban vettek részt; felemelő látványt nyújtott a gyermekekkel, 
szülőkkel, nagyszülőkkel, érdeklődő hívekkel zsúfolásig megtelt Szent 
Joachim templom!

A Szent Tamás Katolikus Általános Iskola pedagógusai  

pEDAGÓGUS MUNKAKÖRE, SZAKJA(I) BEOSZTÁSA

Ankáné Vörös Éva1. tanító 3. a osztályfőnöke

Bajnai Diána2. tanár/magyar nyelv és irodalom

Bata Mónika3. tanár/angol nyelv DÖK segítő pedagógus, napközis nevelő

Behányné Illés Mária4. tanító 4. a osztályfőnöke, DÖK segítő pedagógus

Brezovszkiné Beszédes Ágota5. tanár/történelem, földrajz, német

Burján Gabriella6. tanító

Eszterné Matosovits Ágnes7. tanító 2. b osztályfőnöke,

Fuszkóné Gáspár Judit8. tanító igazgatóhelyettes

Gömöriné Somogyi Nóra9. tanító 1. a osztályfőnöke

Horváth Sándor10. tanító

Illésné Birkás Mária11. tanár/természetismeret, biológia, könyvtár

Keresztes József12. tanár/történelem, magyar nyelv és irodalom, média igazgató, 7. b osztályfőnöke

Kiss-Csepregi Ákosné13. tanító, tanár/ének-zene

Klem József14. tanár/matematika, fizika 8. a osztályfőnöke, munkaközösség-vezető

Kollár Mária15. tanár/magyar nyelv és irodalom, történelem 6. b osztályfőnöke, munkaközösség-vezető

Kopcsek Tamás16. tanító 3. b osztályfőnöke

Kovácsné Szűcs Nelli17. tanár/természetismeret, kémia, biológia

Mackó Józsefné18. tanító 1.b osztályfőnöke

Madarász Viktória19. tanító

Malustyik János20. tanár/informatika, életvitel és gyakorlat 7. c osztályfőnöke

Malustyikné Csorba Mária21. tanító 2. a osztályfőnöke

Nasz Ildikó22. tanító, tanár/angol nyelv 5. b osztályfőnöke, munkaközösség-vezető

Naszvadi Katalin23. tanár/testnevelés és sport

Papp Nikolett24. tanár/vizuális kultúra

Polyákovicsné Molnár Ágota25. tanító, tanár/német nyelv 5. a osztályfőnöke

Racsmánné Uzonyi Valéria26. tanár/magyar nyelv és irodalom, történelem 6. a osztályfőnöke

Sipos János27. tanár/matematika

Sztánkó Árpád28. tanár/testnevelés és sport

Sztanyikné Gömöri Mária29. gyógypedagógus

Tokodi Györgyi30. tanár/angol nyelv, matematika, 7. a osztályfőnöke

Tóth Ildikó31. gyógypedagógus

Vargáné Ádelhardt Mária32. tanító 4. b osztályfőnöke, munkaközösség-vezető

Vojnics-Rogics Antalné33. tanító, tanár/magyar nyelv és irodalom igazgatóhelyettes, 8. b osztályfőnöke
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Októberi rendezvények

Megújult a mélykúti templom-domb

Október 08. Piacon a könyvtár Piac Fenyő Miksa Könyvtár
Jakity Attiláné 

jakitymonika@gmail.com 
70/459 29 47

Október 09. Bérmálkozás Egyházközség

Október 15. Idősek Világnapja Sportcsarnok Önkormányzat

Október 18. Mesemondóverseny alsó 
tagozatosoknak Fenyő Miksa Könyvtár Fenyő Miksa Könyvtár

Jakity Attiláné 
jakitymonika@gmail.com 

70/459 29 47

Október 20. Mesemondóverseny felső 
tagozatosoknak Fenyő Miksa Könyvtár Fenyő Miksa Könyvtár

Jakity Attiláné 
jakitymonika@gmail.com 

70/459 29 47

Október 22. Családi mesevetélkedő Fenyő Miksa Könyvtár Fenyő Miksa Könyvtár
Börcsökné Kiss Erzsébet 

borcsokne.erzsebet@gmail.com 
70/451 48 45

Október 22. Börzsöny, Nagy - Galla Rockenbauer Pál 
Természetjáró Egyesület

Mészáros Ferenc 
+36 30 976 13 21 

melykut–butor@t-online.hu

Október 23. Városi ünnepség ’56-os emlékmű Önkormányzat
Kovács Tamás 

+36 70 387 05 13 
hivatal@melykut.hu

Október 27. Tök jó! Tökfaragó 
foglalkozás Fenyő Miksa Könyvtár Fenyő Miksa Könyvtár

Jakity Attiláné 
jakitymonika@gmail.com 

70/459 29 47

November 04. Történelmi kaszinó
iskolásoknak Fenyő Miksa Könyvtár Fenyő Miksa Könyvtár

Börcsökné Kiss Erzsébet 
borcsokne.erzsebet@gmail.com 

70/451 48 45

November 05. Történelmi kaszinó
Felnõtteknek Fenyő Miksa Könyvtár Fenyő Miksa Könyvtár

Börcsökné Kiss Erzsébet 
borcsokne.erzsebet@gmail.com 

70/451 48 45

November 11. Márton Nap Óvoda

November 19. Szederinda SOK-A-DALOM
Börcsökné Kiss Erzsébet 

borcsokne.erzsebet@gmail.com 
70/451 48 45


