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Elõadás pedagógusoknak
2009. február 5-én helyi és vidéki pedagó-

gusoknak tartott elõadást Széplaki Erzsébet,
a celldömölki Apáczai Kiadó tanára, szakta-
nácsadója, számos magyar nyelv és irodalom
tankönyv szerzõje. Az elõadásának a követ-
kezõ címet adta: A szövegértõ képesség fej-
lesztése a különféle tanórákon, a kompeten-
ciaalapú tanítás.

A tanárnõ elõadása elsõ részében a kom-
petenciáról és annak fontosságáról szólt.
Hangsúlyozta, hogy mennyire fontos a kom-
petencia fejlesztése korunkban,hiszen e nél-

kül a képesség nélkül már a mai gyerekek
nem tudnak létezni. A diákok ezen képessé-
gének fejlõdését mérik 10 ,12, 14, 16, 18
éves korban is: vizsgálják, miben fejlõdött,
esetleg miben teljesített alul kortársaihoz ké-
pest. A szerzõnõ elõadása második felében
minden órán használható szövegértést fej-
lesztõ feladatokat mutatott be az interaktív
tábla segítségével, majd elõadása végén vála-
szolt a résztvevõk kérdéseire.

Köszönjük neki a hasznos, ötletekben bõ-
velkedõ elõadást!

Folytatás a 8. oldalon

Április 16. a holokauszt magyar áldozatainak
emléknapja. Azokra a honfitársainkra emléke-
zünk ezen a napon, akiket a nácizmus zászlaja
alatt 64 évvel ezelõtt megfosztottak jogaiktól,
vagyonuktól, emberi méltóságuktól, végül pedig
az életüktõl is. 1944-ben – az ország német
megszállását követõen – e napon kezdõdött a
hazai zsidóság igazi tragédiája. Megjelent a kor-
mány 1600/1944. M.E. rendelete, amely elren-
delte a zsidók vagyonának kötelezõ bejelenté-
sét és zár alá vételét. 

Mélykútról 70 embert hajtottak át Bácsal-
másra a gettóba a jánoshalmi, a madarasi zsi-
dókkal együtt. 

Ebben a vészterhes idõben azonban voltak
olyan nagyszerû keresztény emberek, mint
Apor Vilmos gyõri katolikus megyéspüspök,

aki 1944-ben nyilvánosan elítélte a deportálá-
sokat. 1945-ben szovjet katonák gyilkolták
meg, mivel megpróbálta megvédeni tõlük a
gondjaira bízott lányokat, asszonyokat. Vagy
Éliás József református lelkész, aki a protestáns
vallású zsidókat védõ Jó Pásztor Bizottság egyik
vezetõje volt.

Hamvas Endre csanádi katolikus püspök, fel-
sõházi tag. Többször is tiltakozott a deportálások
ellen, felháborodásának nyilvánosan is hangot
adott. A Belügyminisztériumban is megpróbált
közbenjárni az üldözöttek érdekében.

Kálló Ferenc katolikus tábori esperes. A nyilas
hatalomátvétel után a honvédkórházakban zsi-
dókat, baloldaliakat és katonaszökevényeket
bujtatott. A nyilasok kivégezték. 

Folytatás a 4. oldaon

Emlékezzünk...

Rendhagyó tanórák és elõadások az Általános Iskolában,
az Apáczai Kiadó közremûködésével

MÉLYKÚT NAGYKÖZSÉG HIVATALOS HONLAPJA AZ INTERNETEN A WWW.MELYKUT.HU CÍMEN TEKINTHETÕ MEG.
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EGYHÁZI ROVAT

Válság… Hit…

Nemrég hallottuk Szeged-
Szentmihályon Sávai János atyának egy
találó meghatározását, ami így szólt: „Az
erkölcs a hit következménye.”. Ebbõl
következik, hogy az erkölcstelenség a
hit hiányának következménye, és akkor
körbeértünk, illetve itt a magyarázat.
Sajnos sokszor úrrá lesz rajtunk a kishi-
tûség. Úgy is szoktuk ezt mondani, hogy
hitetlen az egész világ. Csakhogy a világ-
nak mi is része vagyunk. Azt is szoktuk
mondani, hogy a mögöttünk hagyott
negyven év rányomta bélyegét a hitünk-
re. Csakhogy ez nem mentség a mai,
naponta megélt hitünkre, vagy inkább
hitetlenségünkre. Vissza kell találnunk
Istenhez, hogy erõsítsük hitünket, de
úgy is mondhatjuk, hogy erõsíteni kell
hitünket, hogy végre visszataláljunk Is-
tenhez. Szeretném ezt a szót, hogy Vál-
ság egy kicsit körülírni, kibontani, meg-
világítani, már amennyire sikerül, nem
politikai meggondolásból.

Lassan fél évvel ezelõtt ez úgy kezdõ-
dött, hogy bankválság. Ezzel szemben
nemrég hallottam egy találó megközelí-
tést. Azt mondja: „Hazánkban és az
egész világban nem gazdasági válság,
nem pénzügyi válság és még csak nem is
vallási válság van, hanem erkölcsi vál-
ság.” Ha belegondolunk, ebben bizony
nagyon sok igazság van.

Sajnos külföldön (nyugati országok,
Amerika) még rosszabb a helyzet. Olyan
személyi beállítottságok alakulnak ki,
amitõl mi hideglelést kapunk. Nálunk ta-
lán jelenleg valamivel jobb a helyzet, de
ennek sem örülhetünk, mert pár év alatt
hozzánk is begyûrûznek a problémák.

Nemrég Brüsszelben tartott elõadást
Eperjes Károly színmûvész, Korzenszky
Richárd bencés szerzetessel közösen.
Olyan témákat jártak körül, hogy hit, ki a
keresztény, mi a kereszt, ki a magyar.
Eperjes Károly egyik témája a közösség
volt. „Isten nélkül nincs közösség. Isten
nélkül nincs személyiség. Isten nélkül

egyéniség van. Az egyéniséget mindig tö-
megbe lehet terelni. A személyiség vi-
szont közösségbe vágyik.”. Hozzáten-
ném, hogy mert csak úgy tudja igazából
kifejteni istenáldotta hatását. Mert a tö-
meg és a közösség között óriási a különb-
ség. Egy szemelvényt is megemlít Eperjes.

József Attila: A számokról (részlet)

Vegyetek erõt magatokon
A legegyszerûbb dolgokhoz lássatok
Adódjatok össze,
Hogy roppant módon felnövekedvén,
Az Istent is, aki végtelenség
Valahogyan megközelítsétek.

Mit sugall ez a versrészlet? Összetar-
tást, összefogást, közösségekbe tömörü-
lést. Nagyon nagy szükségünk lesz erre
az elkövetkezõ idõkben. Horzenszky Ri-
chárd bencés szerzetes többek között a
gyökértelenségrõl beszélt. „Az ember-
nek tartoznia kell valahová, az ember-
nek kötõdnie kell valahová. Haza nélkül
hontalan az ember. Nem egyszerûen
hontalan, gyökértelen. Gyökér nélkül
pedig élettelen.”

Összefoglalva: Úgy kezdtük, hogy vál-
ság és úgy fejeztük be, hogy közösség.
Ezt úgy is mondhatjuk, hogy a válság
egyik megoldása Isten áldotta közössé-
gekbe tömörülés. Vannak már ilyen kö-
zösségeink, de itt még van mit tennünk.

R. N.

Lelkiismeret-vizsgálat a
Szeretet szerint

Amikor lelkiismeretedet megvizsgálod,
fontos, hogy a szeretõ Isten jelenlétébe
helyezed magad. Õ, aki megbocsátotta
Zakeus csalásait, Magdolna paráznaságát,
a jobb lator lopásait és talán a gyilkosság
bûnét is, hogyne bocsátana meg neked is!
Õ szeret téged és segíteni akar neked! Fo-
gadd szívedbe bocsánatát és bocsáss meg
magadnak is, hogy nem tudtál olyan len-
ni, amilyen szerettél volna.

Mi legyen a mérték, amihez újra és új-
ra hozzá méred az életedet? Lehet a tíz-
parancsolat is, de mi az Újszövetségben
élünk, ezért jobb, ha a szeretet fõparan-
csához méred az életedet. Mert ha Jézus
követõje vagy, nem elég azt mondani:
„nem loptam”, hanem meg kell vizsgál-
ni, „adtál-e” a rászorulóknak. A szeretet
arra késztet, hogy mindennap tedd a jót,
légy segítõkész környezeted felé. Az
alábbi lelkiismeret-vizsgálati pontok a
szeretet köré csoportosulnak.

Milyen mértékben szereted Istent,
embertársaidat és önmagadat? Az erre a
kérdésre adott válasz dönti el, hogy bol-
dog vagy-e, tudsz-e másoknak boldogsá-
got adni és végül, hogy örökre boldog le-
szel-e Isten Országában.

Jézus olyan szeretetrõl beszél, amely tel-
jes szívbõl, minden erõbõl és teljes elmé-
bõl való (Lk 10,27) Ez azt jelenti, hogy
minden erõt, figyelmet, akaratot össze kell
szedni, hogy a szeretet ne csökkenjen, ha-
nem mindennap megvalósuljon, sõt növe-
kedjen az életedben. Ez mutatja meg,
hogy jó édesanya, jó mérnõk, jó földmû-
ves, jó munkás, jó szerzetes, jó pap vagy-
e. Mert ha a legfontosabb hiányzik belõ-
led, semmit sem ér az életed (1Kor 13,2)
és minden fáradozásod hiábavaló!

Lelkiismeret-vizsgálat: Kérd a Szentlé-
lek világosságát, hogy fölismerd bûneidet
(nem keresve mentõ körülményeket) és
hogy igazán meg tudd bánni azokat (a
megváltozás szándékával)! Nézd végig éle-
tedet és a másokkal való kapcsolataidat, fõ-
leg a szeretetparancs szerint: mert a szere-
tet a mi Urunk, Jézus Krisztus fõparancsa
(Mt 22,37); mert a szeretet elfogadása és
továbbajándékozása személyiséged kul-
csa; mert a szeretet boldogságod forrása;
mert a tettekben megnyilvánuló szeretet az
utolsó ítélet mércéje (Mt 25,31-46).

– Ha igazán szereted az Urat, vajon fi-
gyelsz-e rá napi elfoglaltságaid közben?

– Szívesen beszélgetsz-e Vele napi imá-
idban? Megteszed-e azt, amit kér tõled?

– Igyekszel-e örömet szerezni Neki?
Kéred-e vezetését, tanácsát, segítségét?

– Mi életed alapvetõ irányultsága: sze-
retetbõl fakadó, folyamatos ajándékozás
vagy önzésbõl fakadó folyamatos szer-
zésvágy, birtokolni akarás?

– Tudsz-e jószívû türelmes, segítõkész
lenni a körülötted élõ emberek iránt?

– Tiszteled-e feleséged/férjed, gyerme-
keid, barátaid személyiségét, szabadságát,
vagy szeretnéd rabságban tartani õket,
akaratodat érvényesíteni fölöttük? Törek-
szel-e gyermekeidnek örömet szerezni?

– Ha megbetegszik valaki, törõdsz-e ve-
le, segíted-e vagy talán elmenekülsz tõle?

– Elfogadod-e önmagadat? Nem élsz-e
vissza testi adottságaiddal és képességeid-
del: túlzott szellemi- és fizikai megterhe-
lés, túlzott szexuális érdeklõdés (filmek,
újságok, tévé, videó, stb.), túlzott étel-,
ital-, kávéfogyasztás, dohányzás? Szere-
ted- e magadat annyira, hogy megfelelõ
mértékben pihensz, dolgozol, elkerülöd a
lustaságot és a túlzott tévénézést?

– Szereted-e magad annyira, hogy
gondoskodsz képességeid, személyisé-
ged fejlõdésérõl, egészséged megõrzésé-
rõl? Milyen a keresztény értékrended?
Kész vagy-e arra, hogy a teljes szexuali-
tást csak a házasságon belül éld meg?
Szexuális vágyaidat a lélek uralma alatt
tartod-e, törekszel-e magasabb szintre
emelni a szolgáló szeretet, imádság, al-
kotás és önmegtagadás által?

– Hálát adsz-e rendszeresen imádsá-
gaidban Istennek azokért az ajándéko-
kért, amelyeket Tõle kaptál?

– Van-e benned neheztelés, harag, el-
utasítás családod vagy rokonságod egyes
tagjai iránt?

– Önmagaddal szemben van-e benned
harag, elutasítás, önvád, kicsinyhitûség?

– Figyelsz-e a másik emberre? Elkerü-
löd-e a csúnya beszédet, hazugságot,
megszólást, éles kritikát? Visszaélsz-e má-
sok bizalmával? Féltékenységgel, lopással,
veszekedéssel megbántasz-e másokat?

– Ha szereted a másik embert, keresed-
e az alkalmat, hogy szolgáljad, segítsed, vi-
gasztaljad, megerõsítsed? Ha lelki problé-
mái vannak, van-e idõd meghallgatni õt? 

– Észreveszed-e fájdalmait, örömeit?
Van-e benned vendégszeretet? Együtt-
érzel-e vele szomorúságában? 

– Anyagilag segíted-e azt, aki szüksé-
get szenved?

– Elõfordult-e, hogy elutasító, lekeze-
lõ, rosszindulatú, irigy, gúnyolódó voltál
valakivel szemben?

Vizsgáld meg, mi az a terület, ahol
szeretetvágyad sérülést szenvedett!

– Lehet, hogy nem kaptál elég figyel-
met, megértést, szeretetet szüleidtõl,
testvéredtõl, barátaidtól?

– Esetleg csalódást okoztak, lenéztek,
kigúnyoltak, mellõztek, nem ismerték el
értékeidet?

– Lehetetlen alaknak, csúnyának, bo-
londnak mondtak, aki nem viszi semmi-
re az életben?

– Kérd gyógyulásodat ezekbõl Jézus-
tól, aki szeret és értékesnek tart téged!

HÚSVÉTI TITOK
(A szimbólumok rövid magyarázata)

Virágvasárnap: A SZERETET orszá-
ga: királyság!
Basileia: A képen: a virágvasár-
napi „történet” Jézus, mint ki-
rály (korona) bevonul Jeruzsá-
lem kapuján (pálmaág).
Nagycsütörtök: A SZERETET
testvéri szeretet közösség.
Koinonia: (közösség). A ké-
pen: püspök és a papok együtt
az olajszentelési szentmisén
(keresztelendõk, betegek olaja és
a krizma). A püspök jelképe a sü-
veg, kulcsok a kereszt a papság.
Diakonia: (szolgálat). A lábmosás szer-
tartása. Jelei: vizes korsó, edény, törölközõ. 

Eucharistia: (ajándék). Önmagát nekünk aján-
dékozó Jézus. A képen az Oltáriszentség

jelképe. Az utolsó vacsora emléke.
Nagypéntek: A SZERETET tanúság-

tétele áldozat.
Martyria: A képen az evangéli-
umos könyv, szenvedéstörténet
(Passio). Golgota keresztje
nagypénteki liturgia története
idõtlen.
Nagyszombat: A SZERETET
világosság és élet.
Anastasia: A képen a kereszt-

vízben égõ gyertya Krisztus jelei-
vel. Õ a kezdet és a vég az örökké-

valóság. Krisztus világossága, a feltá-
madásban az élet világossága ragyog.

Charitas: Igazság, béke és öröm a Szent-
lélekben.
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Vizsgáld meg a gonosz lélek hatása-
it is életedben!

– Van-e valami, ami megkötözi lelked
szabadságát: divat, evés-ivás, szex, pénz,
siker, okkult játékok vagy tanfolyamok:
reiki, jóslás, szellemidézés?

– Vannak-e hosszabb lehangolódása-
id, félelmeid, szorongásaid, nyugtalan ál-
maid?

– Vannak-e hamis vallási hiedelmek
benned: reinkarnáció, stb.?

– Kérd Jézustól szabadulásodat!
Milyen területen tudnál azonnali,

konkrét lépéseket tenni lelki szabadsá-
god érdekében?

– Például valakitõl bocsánatot kérni, a
házasságon kívüli/elõtti szexuális kapcso-
latot abbahagyni, evést-ivást mérsékelni,
tévét ritkábban nézni, stb.? Helyes érték-
rendet és napirendet felállítani? Akivel
szemben eddig elutasító voltál, irányá-
ban az elfogadás elsõ lépéseit megtenni?

Ne félj, mert megváltottalak!

A nagyböjt, mint bûnbánati idõszak
után jön egy felszabadító érzést hozó
ünnep a húsvét. Hétköznapi gondolko-
dással a sonka, meg a locsolkodás jut az
eszünkbe, meg talán az, hogy néhány
napig nem kell dolgozni, a gyerekek is
tavaszi vakáción pihenhetnek. 

De valójában mi is történik, mire is em-
lékezünk a böjt utolsó napjaiban, a szent
három nap alatt? Igen, a megváltásra.
Krisztus, aki az utolsó vacsorán magát ad-
ja tanítványainak, nagypénteken végig-
szenved a múlt a jelen és a jövõ bûneiért,
és szombaton feltámad. Elfoglalja helyét
Atyja mellett, és szünet nélkül ontja fe-
lénk: Ne félj, mert megváltottalak! Ilyen-
kor magába roskad az ember, és talán még
kételkedik is. Értem is szenvedett, és meg-
halt a kereszten? Engem is megváltott Jé-
zus? És nekem sem kell félni? Gondolj be-
le testvérem, ha még nem találkoztál Jé-
zussal az életedben, vagy csak jól hangzó
történetnek hiszed a szenvedését és feltá-
madását, addig félelmeid is kísérnek. Le-
hetsz gazdag, meglehet mindened és lát-
szólag boldog is vagy, de a lényeg hiányoz-
ni fog. Idõ kérdése, hogy el hidd és befo-
gadd mindezt, addig csak áltatod magad
és várod a csodát. Ne félj – hangzik el is-
mét a felszólítás, mert megváltottalak,
enyém vagy. Igen, ha akarom, ha nem, ha
tetszik, ha nem és még tiltakozhatok is el-
lene, de Jézus akkor is megváltott. Kételke-
dem, mert bûnös vagyok, és azt gondo-
lom az életem már helyrehozhatatlan?
Nincs szerencsém a világban és már elfor-
dult tõlem mindenki? Talán megalkottam
már a magam Istenét is – alkoholban,
szenvedélyekben, anyagiakban, és más
hamis dolgokban? De még mindig van ka-
paszkodóm, mert nem süllyedtem eléggé
a mocsárba, hogy világossá váljon szá-
momra: a saját erõm kevés, egyedül nem
fogok semmire menni. És csak félek, szo-
rongok, kapaszkodok a megszokott be-
idegzõdéseimbe. És akkor jön Jézus felém
a kereszttel, cipelve a világ bûneit, búját,

baját. Elesik, feláll és láthatóvá teszi: Érted
hordom a keresztet, érted vállalom a ha-
lált. Higgy, és ne félj, mert megváltottalak.
Húsvét csodája bekövetkezik, csak en-
gedd magadhoz Jézust, hogy szeretetével
téged is megajándékozhasson és félelem
nélkül, megszabadulva a világ láncaitól ta-
lálkozhass vele, és megfogva kezét vezes-
sen egy boldogabb életbe, melyet örök
idõkre nekünk készített. Ha így érzel és el-
fogadod a szenvedés mellett a Jézus adta
boldogságot, megszabadulhatsz félelme-
idtõl, és részese lehetsz már itt a földön a
mennyei örömöknek. 

Rasztik Tibor

Ima az élet elfogadásáért

Így imádkozza az keresztutat egy
abortuszra ítélet magzat: Legszentebb
Szûz Anya! Te, aki méhedben hordoztad
Isten Fiát, az Élet Urát, s az elsõ pillanattól
kezdve gyengéden õrizted õt: nézz szere-
tettel minden nõre, aki meghívást kapott
az élet továbbadására. Eszközölj ki erõt és
kitartást minden édesanyának, aki váratlan
vagy nem kívánt terhesség miatt nehézsé-
gek között van. Eszközölj ki fényt és bátor-
ságot azoknak, akik kísértést szenvednek
az élet elutasítására, és bocsánatot azok-
nak, akik hagyták magukat rávenni mag-
zatuk megölésére. Segíts bennünket is,
hogy ne hagyjuk egyedül azokat, akik
ilyen okokból válsággal küzdenek, és tégy
bennünket Isten eszközeivé, azok számá-
ra, akiknek még fel kell fedezniük az igazi
szerelem méltóságát és örömét. Ámen.

I. Jézust halálra ítélik: Szüleimet a tes-
tiség kötötte össze. Mielõtt megszülettem
volna, már halálra ítéllek. Nem a szeretet,
hanem az önzés hívott az életre. Egyedül
Isten szeret engem!

II. Jézus vállára veszi a keresztet:
Anyám megkapta az abortusz beutalót a
kórházba. A meg nem születettnek szé-
gyenbélyegét viselem. Szüleim átkoz-
nak... Valaki talán imádkozik értem?!

III. Jézus elõször esik el a kereszttel:
Az emberek manapság nem ismernek el
hozzájuk hasonlónak. Én csak egy nem
kívánatos terhességnek vagyok az esete.
Egy baleset, melyet könnyen ki lehet javí-
tani. Csak Isten fogad el engem egyedül!

IV. Jézus Édesanyjával találkozik:
Nekem nincs anyám, aki megsiratna. Én
most egy asszonynak a foglya vagyok, aki
meg fog öletni. Anyám talán soha nem
ismerte az áldozatos szeretetet. Azért
dob el most magától. Istenem, légy irgal-
mas édesanyámhoz!

V. Cirenei Simon segít Jézusnak vinni
a keresztet: Nekem senki nem segít. Még
az orvos is anyámnak ad érzéstelenítõt,
hogy ne szenvedjen, amikor engem meg-
ölnek. Uram! Már nem élnek segítõ Si-
monok! Rád várok egyedül. Segíts!

VI. Veronika kendõjét nyújtja Jézus-
nak: Senki sem érzi, érti át tragédiámat?
Miért olyan egyszerû, érdektelen eset az,
hogy engem most megölnek? Imátok ezt
meg tudná akadályozni! Kérlek bennete-
ket erre!

VII. Jézus másodszor esik el a ke-
reszttel: Apukám kiszámolta, hogy
mennyibe kerülnék neki, ha élek. És
mennyi gond... A halálom olcsóbb és ké-
nyelmesebb. Ezért meg kell halnom. Ta-
lán a szülei tanították meg arra, hogy így
mérlegeljen? Így most nem érti, mit is je-
lent édesapának lenni: Azt, hogy a gyer-
meket Istentõl el kel! fogadni, és úgy ne-
velni, hogy Istenhez majd vissza is tér-
hessen! Istenem, bocsáss meg neki is!

VIII. Jézus szól a síró asszonyokhoz:
Uram, Jézus! A Téged sirató asszonyok
halálodat nem tudták megakadályozni.
Az én halálomat sem akadályozza meg
senki és semmi. Istenem! Most már csak
végtelen irgalmasságodra hagyatkozom!

IX. Jézus harmadszor esik el a ke-
reszttel: Engem ejtenek. Családtervezés,
túlnépesedés, emberi tõrvetés...  Nincs
helyem, nincs kenyerem széles e vilá-
gon! Meg kell halnom! Istenem! Meddig
tart még engem ez a Föld, mely a legki-
sebbnek sem ad helyet? Miért akar tõ-
lem megszabadulni? Miért?

X. Jézust megfosztják ruháitól: Uram,
Jézus! Tõled elveszik ruháidat, nekem
nincs is. Csak bõröm van, melyet egy esz-
köz hamarosan megragad és tép. Iste-
nem, és én mennyire reszketek ettõl!

XI. Jézust a keresztre szegezik: Uram,
Téged keresztre szegeznek. Engem dara-
bokra szabdalnak, s megszámlálják része-
imet, hogy fertõzést ne okozzak! Istenem!
Bocsáss meg hóhéraimnak, mert nem
tudják, hogy mit cselekszenek!

XII. Jézus meghal a kereszten: Jézu-
som! Te meghalsz, és én is nem sokára.
Te ártatlan vagy. Én is. Emlékezzél meg
rólam az Örök Élet Országában.

XIII. Jézus testét leveszik a kereszt-
rõl: Jézusom, Te Anyád ölén holtan is
megnyugodtál, én csak teher vagyok, aki
csak a lelkiismeretet tudom nyugtalaní-
tani. Én anyám ölében ezért nem tudok
megnyugodni. Uram! Valóban, szá-
momra nem létezik semmiféle ölelés?

XIV. Jézust a sírba helyezik: Jézusom!
Téged a sírba helyeznek, engem hulla-
dékként égetnek el. Én most már csak az
utolsó ítéletre várok, és akkor Isten elõtt
szüleimet kell vádolnom gyilkossággal.
Uram! Mégis irgalomért könyörgök, hi-
szen izzik kis szívemben a Tõled kapott
szeretetparázs. Engedd, hogy a Te Szep-
lõtelen Édesanyád lángra lobbantsa szü-
leim szívében a szeretetet, és megismer-
jenek téged, a Feltámadottat, csak ez
mentheti meg õket! Add Uram, hogy át-
érezzék a szülõi szeretet fenségét és az
Istennel való teremtõ együttmûködés
bensõ örömét és felelõsségét! Így majd
óvni fogják a további magzatot, s õszinte
bûnbánatuk bizonyosan elnyeri Szent
Szíved Irgalmát! Amen.

(A KIRCHE BUNT St. Pöltener Kircherzeitungból.) 

„Az Úr hívott meg, mielõtt még szü-
lettem: anyám méhétõl fogva a neve-
men szólított... Becses vagyok az Úr sze-
mében, és Istenem az erõm... „Elhagyott
az Úr! Megfeledkezett rólam!” De meg-

feledkezhet-e csecsemõjérõl az asz-
szony? És megtagadhatja-e szeretetét
méhe szülöttétõl? S még ha az megfeled-
keznék is: én akkor sem feledkezem
meg rólad. Nézd, a tenyeremre rajzolta-
lak... Magam szállok harcba azokkal,
akik ellened harcolnak, és én mentem
meg a gyermekeidet.”

Izaiás, 49, 1b...5b...15-16...25b

Nagyheti és húsvéti szertartások 
Mélykúton, melyekre szeretettel várunk
mindenkit:

SZENT JOACHIM-TEMPLOM 
• Nagycsütörtök: 19 órakor szentmise •
20-23 óráig virrasztás
• Nagypéntek: 15 órakor keresztút a Kál-
vária temetõben •16 órakor Kereszthódolat
a templomban
• Nagyszombat: 19 órakor Húsvéti vigília
szertartása, körmenet
• Húsvétvasárnap: 7 órakor szentmise •
9 órakor szentmise• 19 órakor szentmise
• Húsvéthétfõ: 7 órakor igeliturgia

SZENT ERZSÉBET-TEMPLOM
• Nagypéntek: 15 órakor keresztút
• Húsvétvasárnap: 10.30 órakor igeliturgia
• Húsvéthétfõ: 10.30 órakor szentmise

ÖREGMAJORI SZT. IMRE MISÉZÕHELY
• Húsvétvasárnap: 12 órakor szentmise

Kedves Mélykútiak! 
A feltámadt Krisztus

szeretetében, áldott hús-
véti ünnepeket kívánok

mindenkinek. 
Szeretettel:

János atya

ANYAKÖNYVI HÍREK 
2009. FEBRUÁR, MÁRCIUS

SZÜLETÉSEK: Halász Mercédesz
(anyja neve: Véninger Mária), Kovács
Eszter(a.:Kristóf Ildikó), Bogdán Mar-
tin(a.: Mikó Petra), Grizák Tamás (a.:
Szöllõsi Éva) Burai Gábor (a.:Burai Ág-
nes), Lajdi Réka Csoboka (Illés Geno-
véva), Fenyvesi Márk János (Fenyvesi
Brigitta), Dora Máté (a.: Szabó Gabri-
ella)

MEGHALTAK: Doszpod Istvánné Du-
dás Mária élt 87 évet; Kristóf Jánosné
Kis Gizella élt 60 évet; Szirácki József
élt 66 évet; Komáromi Ferenc élt 87
évet; Dabis Józsefné Czifra Mária élt
84 évet; Kakuk László élt 52 évet; Bu-
rai Kálmán élt 53 évet; Láczi Istvánné
Bátyai Mária élt 81 évet; Csorba
György élt 88 évet; Tóth Mihályné
Jójárt Anna élt 82 évet

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK: Oláh Ist-
ván és Bandzár Erzsébet, Biró Csaba
és Sallai Tünde Ivetta
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Folytatás a címoldalról
Márton Áron erdélyi katolikus püs-

pök. 1944-ben felemelte szavát a zsidó-
üldözések, deportálások ellen. 1951-
ben a román hatóságok magyarellenes
koncepciós perben 15 évi fegyházbün-
tetésre ítélték. 1956 és 1967 között házi
õrizetben tartották.

Pius, XII. (Eugenio Pacelli) katolikus fõ-
pap, pápa az 1944. június végén Hor-
thynak küldött levelével jelentõs nyo-
mást gyakorolt a kormányzóra a depor-
tálások leállítása érdekében. 

Raffay Sándor evangélikus püspök.
1944-ben a katolikus és református egy-
házvezetõkhöz hasonlóan õ sem tiltako-
zott nyilvánosan a deportálások ellen, csak
az informális nyomásgyakorlás eszközét al-
kalmazta a hatalommal szemben, elsõsor-
ban a kikeresztelkedett zsidók érdekében. 

Rotta, Angelo katolikus fõpap, buda-
pesti pápai nuncius. 1944-ben a Vatikán
követeként minden elkövetett, hogy Hor-
thyt a deportálások leállítására, a magyar-
országi keresztény egyházakat és XII. Pius
pápát pedig tiltakozásra bírja. Több ezer
menlevelet bocsátott ki, számos budapes-

ti ház zsidó lakóit helyezte pápai védelem
alá, megbízottai sok embert mentettek ki
a hegyeshalmi halálmenetekbõl

Schalkház Sára katolikus nõvér, a Szo-
ciális Testvérek Társaságának tagja. Je-
lentõs szerepet játszott a társaság mentõ-
tevékenységében, intézetében sok üldö-
zöttet rejtett el. A nyilasok kivégezték. 

Slachta Margit, katolikus nõvér, a Ke-
resztény Nõi Tábor és a Szociális Testvé-
rek Társaságának egyik vezetõ alakja, az
elsõ magyar nõi országgyûlési képviselõ.
Keményen fellépett a fajüldözés, a szélsõ-
jobb térnyerése, a zsidótörvények ellen.
1941-ben a belügyminiszternél tiltakozott
a hontalannak nyilvánított zsidók depor-
tálása ellen. 1944-ben a többi szociális
testvérrel együtt igen jelentõs embermen-
tõ tevékenységet folytatott. Parlamenti
munkáját a háború után is folytatta, a ki-
alakuló kommunista diktatúra elõl 1949-
ben az Egyesült Államokba menekült. 

Az õ áldozatkészségük, emberiessé-
gük is arra figyelmeztet, hogy ha egyszer
elkezdõdik egy kirekesztõ folyamat,
nem lehet tudni, hol lesz a vége.

Jakity Attiláné

Emlékezzünk…

„AVE CAESAR!”
Pannónia lakói, római polgárok és alattva-
lók! Tudomásotokra hozzuk: fenséges császá-
runk, azon megtiszteltetésben részesíti falun-
kat, hogy személyesen látogat el hozzánk.
Hogy pedig méltóképpen fogadhassuk, frissít-
sétek föl házaitokat és újítsuk meg falunk fóru-
mát! Emeljünk oszlopsort a fórum oldalán, s a
fõ helyre építsünk templomot az istenek di-
csõségére, diadalívet császárunk látogatásának
emlékezetére! Ha a szünidei programotokat
szervezitek, gondoljatok arra, hogy ti is segéd-
kezhettek a munkálatokban. Látogatás idõ-
pontja: 2009. júliusz (július) 27-31-ig.

Szeretettel várunk benneteket !
Börcsökusz Elisabethusz – Jakityusz Mónikusz

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a
Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-
testületének 17/2007.(XI.28.) rendelete
alapján 2008. január 1-jétõl a vízszolgál-
tatásnál bevezetésre került az alapdíj,
mely független a vízfogyasztástól.

Az alapdíjat minden vízórával rendel-
kezõ ingatlan tulajdonosa köteles fizetni.
Az alapdíj megfizetése alól kizárólag a la-
katlan ingatlan tulajdonosa mentesülhet
abban az esetben, ha a vízóráját leszerel-
teti. A mérõóra újbóli felszerelése esetén
azonban a vízmérõ, valamint a felszerelés
költségét köteles megtéríteni.
• VÍZMÛ TELEFONSZÁMA: (Konkoly Ist-
ván, Kothencz János) 06-30/314-6604.

Kérjük a lakosságot, hogy ingatlan ese-
tében a tulajdonosváltozást minden eset-
ben jelentsék be az ÉPTESZ KFT irodájá-
ban a vízóra átírása és a vízszolgáltatói
szerzõdés megkötése miatt. Felhívjuk a fo-
gyasztók figyelmét a vízóra aknák tisztán-
tartására és téli idõszakban a vízórák fagy
elleni védelmére. 
• ÉPTESZ KFT ÜZEMELTETÉSÉBEN LEVÕ
TEMETÕK (Kálvária, Pesti, Alsó) 6-20 óráig
tartanak nyitva. Temetõgondnok telefon-
száma: 06-30/245-5266 (Pásztor Mihály)

• SZIPPANTÁST lehet rendelni a 06-
30/252-5181, 06-20/978-6680.( Mayer
Lászó) telefonszámon illetve az ÉPTESZ
KFT számán: 77/460-089. vagy személye-
sen az irodában Mélykút Rákóczi u. 5.
szám alatt. 2009. február 23-tól a szenny-
víz szállítása a BAJAVÍZ Kft. bácsalmási
szennyvíztelepére történik, ezért a szip-
pantás díja köbméterenként bruttó 1248
Ft-ra változott.
• KÉMÉNYSEPRÕ telefonszáma: 06-
70/425-0842. (Szûcs Imre). A kémény-
seprõ tevékenység kötelezõen elõírt köz-
szolgáltatás, melynek igénybe vétele min-
denki számára kötelezõ, kérjük saját ér-
dekében mindenki vegye igénybe a szol-
gáltatást. Ha a tulajdonos a díjfizetést el-
mulasztja vagy a munka elvégzését aka-
dályozza a szolgáltató köteles az elsõ fokú
tûzvédelmi hatóságot írásban értesíteni.
• FELSÕ-BÁCSKAI HULLADÉKGAZDÁLKO-
DÁSI KFT emblémájával ellátott szemetes-
zsákot lehet vásárolni az ÉPTESZ KFT iro-
dájában Mélykút Rákóczi u. 5. szám alatt
300 Ft bruttó áron. Ha ebbe a zsákba
gyûjtik a hulladékot a kuka ürítésekor ezt
is elszállítják külön díj felszámítása nélkül.

Dzsudzsák Mihály ügyvezetõ

Tisztelt Polgármester Úr, kedves János!
Már egy ideje, hogy édesapám jeles csalá-
di alkalmakkor nem homokozó-lapátot
vagy gumilabdát ad számomra ajándékba,
hanem – bizonyára némi pedagógiai hát-
só gondolattal – könyvet. Nos, legutóbb –
egy kicsit megkésett névnapi ajándékként
– dr. Rauzs József Szvetnik Joachim címû
mûvével lepett meg.

Lefekvéskor vettem kézbe, hogy bela-
pozzak. Ez olyan jól sikerült, hogy hajnali
3-kor vettem észre, hogy egy ültõ (helye-
sebben: fekvõ) helyemben kiolvastam,
annyira megragadott a könyv. Szakértelem
híján távol álljon tõlem, hogy „kritikát”
próbáljak írni, de engedd meg, hogy ma-
gánvéleményemet megosszam Veled!

Személyesen nem ismerem dr. Rauzs
Józsefet (ezt, ha alkalmam lesz rá, sürgõ-
sen szeretném pótolni), de nagyon „hálás
vagyok” neki, hogy õ vette kézbe a témát,
mert lelkemet melengetõ módon mutatja
be „Johák” életmûvén keresztül kedvenc
szülõfalumat. (Elnézést, a „szülõnagyköz-
ségem” kissé idegen a fülemnek.) Lenyû-
göz, amilyen magabiztosan tárgyalja az öt-
vös-restaurátor szakma részleteit és világít-
ja meg indokolt esetben a kapcsolódó (tu-
domány-) területek összefüggéseit: az iro-
dalom, a szociológia, a jog, az orvoslás stb.
(Ez utóbbi tán kevésbé meglepõ…) Mind-
eközben a laikus számára is érthetõ és él-

vezetes marad a mû. A tudományos igé-
nyû megközelítés mellett az irónia, a hu-
mor is kellõ mértékben szerepet kap, hoz-
zájárulva a munka teljességéhez.  

Különösen emeli az írás hitelét szá-
momra, hogy Szvetnik Joachim zsenialitá-
sa mellett a bohém (helyenként korhely),
botladozó és esendõ embert is a maga tel-
jességében ismerteti meg az olvasóval,
akinek a magánéletben kevesebb babér
termett. Igen, így kerek a kép.

Érdemes belegondolni, hogy a szerzõ-
nek micsoda forrás-kutatást és rendszere-
zést kellett végeznie egy ilyen, nagy felké-
szültséget feltételezõ könyv megírása ér-
dekében. Biztos vagyok abban, hogy ha
nem tudnánk, nem jönnénk rá arra, hogy
„nem szakmabeli” és „nem falu-szülöttje”
írta ezt a hiteles mûvet. Ez csak tovább
emeli számomra a munka értékét.

Végre egy újabb színvonalas dokumen-
tum (az igényes nyomdai megjelenítést is
beleértve!), amely „a falu” egy kivételes
szülöttjének az országhatáron is túlmutató
jelentõségét bemutatva, méltó módon állít
emléket szülõhelyünknek és értékeinknek! 

Ha elõbb adódik alkalmad, mint ahogy
én azt személyesen megtehetem, kérlek,
tolmácsold nagyrabecsülésemet a Doktor
Úrnak! Tisztelettel üdvözöllek:

Dr. Novok-Rostás László

(egy „levelezõ” lokálpatrióta)

Levél egy lokálpatriótától
Gelányi János Polgármester Úr részére

ÓVODAI BEÍRATÁS

Beírás: április 14-15-16-án az I. sz.
Óvodában 8-16 óráig.
Szükséges iratok: a szülõ személyi iga-
zolványa, lakcím kártyája • a gyermek
oltási könyve, lakcím kártyája

Köszönettel: Hatalóczky Tiborné

ISKOLAI BEÍRATÁS

Tisztelt Szülõk! A 2009/2010-es tanév
1. osztályosainak beíratásával kapcsolat-
ban az alábbiakra hívjuk fel a figyelmet.
Beírás: 2009. április 22-23-án (szerda,
csütörtök) 7.30-tól 16.00 óráig 
Szükséges: a gyermek születési anya-

könyvi kivonata • a szülõ személyi iga-
zolványa, lakcím kártya • a gyermek TAJ
száma • óvodai szakvélemény • aki
részt vett nevelési tanácsadó vagy szak-
értõi bizottság elõtt, a szakvéleményt
hozza magával • ingyenes tankönyvellá-
táshoz nyilatkozat • diákigazolványhoz
1 db 3,5x4,5 cm-es fénykép (elölnézeti,
világos hátterû, egy évnél nem régebbi)
diákigazolvány: 550 Ft • nyakkendõ il-
letve sál: 600 Ft (összesen: 1.150 Ft
Elérhetôségeink: Petôfi Sándor ÁMK
Szvetnik Joachim Általános Iskolai Tagin-
tézménye, 6449 Mélykút, Rákóczi u. 1-3.
Telefon: (77/460-055
E-mail: szvetnikiskola@citromail.hu

Novák László  tagintézményvezetõ – igazgató

ÓVODÁSOK ÉS ELSÕSÖK BEÍRATÁSA

ÉPTESZ KFT HIRDETÉSEI

Mélykút Nagyközség Önkormányzatának Képviselõtestülete soron következõ ülését 
április 21-én (kedden) 15-órakor tartja a Községháza tanácskozó termében.
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Egy kis papír-történelem
Amikor több mint kétezer esztendeje

a kínaiak elõször állítottak elõ papírt, biz-
tosan nem gondolták, hogy a 21. század
emberei milyen tékozlón bánnak majd e
tudománnyal. Míg a papír régen a törté-
nelmi események írásban való megörö-
kítésére, megõrzésére szolgált, addig ko-
runkban kifejezetten méltatlanul bánunk
vele, indokolatlanul pazaroljuk. Nem is
kell messzire és sok helyre menni, hogy
mindezt észrevegyük… Elég belenézni a
postaládánkba, ahol a kéretlenül bedo-
bott szórólapoktól már nem férnek el le-
veleink. Elég a legközelebbi kisboltra
gondolni, ahol tucatszám sorakoznak a
többszörösen, papírba is csomagolt ter-
mékek. Elég besétálni egy pékségbe,
ahol minden egyes pékárut külön papír-
zacskóba csomagolva nyomnak a ke-
zünkbe. (Tisztelet a kivételnek!)

Ez a pazarlás azért különösen elszomo-
rító, mert a papír fõ alapanyaga a fából ki-
nyert cellulózrost. Napjaink papírszükség-
letének kielégítésére rengeteg fa kiterme-
lésére van szükség, a fa pedig hatalmas
kincs: azon túl, hogy oxigént termel, fel-
dolgozza a szén-dioxidot, leköti a levegõ-
ben található szennyezõ anyagok egy ré-
szét, javítja a klímát. Nem véletlenül
mondják, hogy a fa a Föld tüdeje! Ha ki-
pusztulnának az erdõk, számunkra sem
maradna sok remény… Ahogy a szólás is
mondja: a remény hal meg utoljára. Eb-
ben rejlik némi igazság, hiszen a 21. szá-
zad emberei nem csak pazarolni és pusz-
títani tudnak, hanem okosan gondolkodni
és hasznos találmányokat, eljárásokat al-
kotni. Esetünkben a hasznos eljárást a
nagy számban keletkezõ papírhulladék új-
rahasznosítása jelenti, amikor használt pa-
pírból ismét használható papírt állítanak
elõ újabb és újabb erdõk kiirtása nélkül!

Megvonhatnánk a vállunkat és mond-
hatnák: Ez nem a mi szakmánk, soha
nem fogunk és nem is akarunk használt
papírból újra használható papírt készíte-
ni. Ez valóban nem a mi feladatunk. 

Akkor mégis mit tehetünk?
A mi feladatunk a környezettudatos

gondolkodás, a helyes életmód kialakítá-
sa. Figyeljünk oda a háztartásunkban ke-
letkezõ hulladékokra és gyûjtsük külön
õket. Otthonunkban általában négy újra-
hasznosítható hulladéktípus található
meg: a mûanyag, a papír, az üveg és a
fém. A legnagyobb arányban elõforduló
háztartási hulladékok a mûanyagok és a
papírok, ezek közül is a papírhulladék a
legnagyobb mennyiségben újrahasznosít-
ható anyag. Múltkori cikkünkben az ott-
honunkban szelektíven gyûjtött mûanyag
hulladékok újrafelhasználásának lehetsé-
ges módjait ismertettük, ez alkalommal a
papírhulladékra, annak helyes gyûjtésére,
továbbá hasznosításának lehetõségeire kí-
vánjuk felhívni a figyelmet.

A háztartásban megtalálható papírok
Egy háztartásban sokféle újrahaszno-

sítható papírhulladék keletkezik: számos
csomagolóanyag, újságpapírok, szóró-
lapok, tiszta papírzacskók, tojástartók,
kartondobozok, hullámpapírok, füzetek,
régi könyvek, telefonkönyvek. (Igaz, a
megunt könyvek technikailag újrahasz-
nosítható papírhulladéknak számítanak,
eszmei értéküket tekintve azonban ér-
demes elajándékozni õket könyvgyûjtõ
ismerõseinknek, könyvtáraknak, olvasó
köröknek, sõt, némi zsebpénzre is szert
tehetünk, ha az Interneten áruljuk õket.)

Egyes települések szelektív gyûjtõhe-
lyein a tartós italokat tartalmazó tejes- il-
letve üdítõs dobozokat is a papírhulladé-
kok közt tárolják. Érdemes megnézni te-
hát az adott gyûjtõedényzeten, hogy al-
kalmas-e ezek tárolására.

A papírhulladék helyes gyûjtése
Az újrahasznosítható papírhulladékot

– csakúgy, mint a mûanyagot – mérettõl,
fajtától, színtõl függetlenül dobhatjuk
ugyanabba a gyûjtõedényzetbe, mivel
ezeket feldolgozás elõtt szintén szétválo-
gatják.

Amire oda kell figyelnünk:
A papírok – különös tekintettel a pa-

pírzacskókra – csak tisztán kerüljenek a
gyûjtõhelyre! A zsíros, ételmaradékkal
szennyezett hulladékpapír nem alkalmas
az újrahasznosításra.

Használt egészségügyi papír (szalvéta,
papír zsebkendõ) nem gyûjthetõ!

A papírról mindig távolítsuk el a fóliá-
zott, illetve a mûanyaggal és fémmel ke-
vert részeket! (Pl. füzetspirál, gémka-
pocs, borítékok mûanyag fóliája.)

Nem gyûjthetõ az indigó és a faxpapír
sem!

A szelektíven gyûjtött papír újra-
hasznosítása

A szelektíven gyûjtött papírt az anya-
guk szerinti válogatás után (pl. kartonpa-
pír, újságpapír, csomagolóanyag, stb.)
bálázzák. Ezeket a bálákat a feldolgozás
helyén, azaz a papírgyárakban vízzel ke-
verve pépesítik, majd a már megszokott
eljárással félkész papírterméket, úgyne-
vezett újrapapírt állítanak elõ. Az így elõ-
állított papírból különbözõ csomagoló-
papírok, dobozok, papírzacskók, papír-
zsákok, egészségügyi papírok, füzetek,
írólapok, tojástartók, valamint papírcsö-
vek készíthetõk. 

Nem véletlenül említettük meg cik-
künk elején, hogy a papír a legnagyobb
arányban újrahasznosításra kerülõ
anyag. Világviszonylatban a használt pa-
pírok mintegy 60-70%-át hasznosítják.
Figyelemreméltó, hogy a Magyarorszá-
gon mûködõ csomagolópapír-gyárak
több mint 98%-ban használnak hulla-
dékpapírt termékeik elõállításához!

Ezzel az eljárással nem pusztán az er-
dõk menthetõk meg a kiirtástól, de maga
az eljárás is sokkal költség- és energiahaté-
konyabb, tekintve, hogy az újrapapír elõ-
állítása 75%-os víz, és több mint 60%-os
energia megtakarítással jár. (Forrás: Hulla-
dékhasznosítók Országos Egyesülete)

A szelektív gyûjtés nem elég!
Nem lehet elégszer hangsú-

lyozni, hogy bár a háztar-
tási hulladékok szelektív
gyûjtésével közelebb
kerülünk egy egészsé-
ges környezet, egész-
séges életvitel megte-
remtéséhez, a végsõ
célunk a MEGELÕZÉS!

Ha kicsit odafigyelünk
a vásárlásnál arra, hogy az
általunk választott termék, illet-
ve annak csomagolása mennyire kör-
nyezetbarát, már a keletkezõ hulladékok
mennyiségének a csökkentésében is jelen-
tõs szerepet vállalunk.

Azt már ismertettük, hogyan gyûjthetjük
szelektíven az otthonunkban keletkezõ
hulladékot. Íme néhány tipp a papírhulla-
dék mennyiségének csökkentésére!

Tippek, trükkök háztartási papírhul-
ladék mennyiségének csökkentésére

Gyakori jelenség, hogy munkahelyün-
kön, illetve otthonunkban feleslegesen
használjuk a nyomtatót. Szóljunk bátran
munkatársainknak, barátainknak, család-
tagjainknak, ha azt látjuk, hogy csak egy
telefonszámot vagy egy viccet készülnek
kinyomtatni!

Amennyiben megtehetjük, küldjünk
elektronikus levelet, emlékeztetõt.

Otthonunkban, irodánkban sok egyol-
dalas nyomtatott irat, jegyzet kidobásra
kerül. Ne hagyjuk ezeket a papírokat el-
pazarolni, hiszen azok tiszta fele tökéle-
tesen alkalmas gyermekeinknek rajzolás-
ra, gyakorlásra.

Vásárláshoz vigyünk magunkkal
bevásárlószatyrot, ne kérjünk

mindig újabb papírzacs-
kót! 

Pékségben történõ vá-
sárláshoz vigyünk ma-
gunkkal bevásárló-
szatyrot, ne kérjünk
papírzacskót! A pék-

áru külön papírzacs-
kókba történõ csomago-

lása sokszor indokolatlan,
még a pékárunak sem tesz jót,

mivel az kiszárad benne.
Vásárlásnál nézzük meg, mely termék

van túlcsomagolva. Ha például azt látjuk,
hogy egy fóliázott terméket még papírral is
átcsomagoltak, keressünk helyette olyat,
melynek gazdaságos a csomagolása.

Lehetõség szerint válasszunk hazai elõ-
állítású terméket, hiszen a külföldrõl érke-
zõ áruk többnyire jelentõsen túlcsomagol-
va érkeznek hazánkba.

Ha tudunk, vásároljunk gyermekeink-
nek újrapapírból készült füzetet, írólapot.

Ha Önnek is van a témához kapcsolódó
ötlete, észrevétele, szívesen fogadjuk azt!

Tisztelt Olvasónk! Következõ cikkünk-
ben az üveghulladék hasznosításáról ol-
vashatnak.

Horváth Melinda, Faragó Ferenc

A háztartási hulladék újrahasznosítása
AMIT A PAPÍRRÓL TUDNI KELL

ÁPRILIS 22. – A FÖLD VILÁGNAPJA

A Föld Napja elnevezésû világméretû környezetvédelmi akciónap – társadalmi
kezdeményezésként – 1970-ben indult el az Amerikai Egyesült Államokból. Az
ötlet Denis Hayes egyetemi hallgatótól származik. Az elsõ ünnepen 25 millió
amerikai vett részt, hogy felhívja a figyelmet Földünk romló környezeti állapotá-
ra. Magyarországon 1990 óta rendezik meg. 

MÁJUS 10. – MADARAK ÉS FÁK NAPJA

1902. március 19-én Párizsban az európai álla-
mok egyezményt kötöttek a mezõgazdaság-
ban hasznos madarak védelme érdekében. Az egyez-
ményt Magyarország is aláírta. 1902-ben Chernel István
ornitológus szervezte meg elõször hazánkban a Ma-
darak és Fák Napját. Ennek megünneplését az
1906. évi I. törvénycikk írta elõ, s ebben ren-
delkezik arról, hogy e napon eper- vagy más
gyümölcsfákat kellett ültetni. Rendelkezik
továbbá arról, hogy minden év májusá-
ban egy napot arra szentelnek, hogy a ta-
nulókkal megismertessék a hasznos ma-
darakat, és védelmük jelentõségét. 1996.
óta törvény rendelkezik arról (a természet
védelmérõl szóló 1996. évi LIII. törvény
64. § (3)), hogy a Madarak és fák napját
május 10-én ünnepli az ország. 
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A 29/2009 (III.25. ) FVM rendelet értel-
mében az EMVA forrásokból az alábbi in-
tézkedésekre lehet támogatásokat szerezni
az elkövetkezendõ idõszakban.

Támogatási kérelem beadási határidõk
módosulásai:
• A mezõgazdasági energiafelhasználás meg-
újuló energiaforrásokból történõ elõállításá-
hoz nyújtandó támogatás. Benyújtási határ-
idõ: 2010. évtõl évente április 1. és április 30.
között.
• A kertészet korszerûsítéséhez nyújtandó tá-
mogatások. Benyújtási határidõ: 2010. évtõl
évente március 1. és március 31. között.
• A kertészeti gépek, technológiai berende-
zések beszerzéséhez nyújtandó támogatá-
sok. Benyújtási határidõ: 2010. évtõl évente
március 1. és március 31. között
• Az erdészeti célra használt géppark fejlesz-
téséhez és korszerûsítéséhez nyújtandó tá-
mogatások. Benyújtási határidõ: 2010. évtõl
évente március 1. és 31. között
• A fiatal mezõgazdasági termelõk számára
nyújtandó támogatások. Benyújtási határidõ:
évente június 15. és július 15. között.
• A növénytermesztés létesítményeinek kor-
szerûsítéséhez nyújtott támogatás. Benyújtási
határidõ: 2010. és 2011-ben évente március
1. és március 31. között.
• Az öntözés, a melioráció és a területi vízgaz-
dálkodás mezõgazdasági üzemi és közösségi
létesítményeinek fejlesztéséhez nyújtandó tá-
mogatások. Benyújtási határidõ: évente szep-
tember 1. és október 2. között.
• Falumegújításra és -fejlesztésre igénybe ve-
hetõ támogatások. Benyújtási határidõ:
2008. október 19. és 2009. január 10. kö-
zött, 2009-ben október 1. és október 31. kö-
zött, azt követõen évente május 1. és május
31. között, valamint október 1. és október
31. között.

• Mikrovállalkozások létrehozására és fejlesz-
tésére nyújtandó támogatások. Benyújtási ha-
táridõ: 2008. október 19. és 2009. január 10.
között, 2009-ben október 1. és október 31.
között, azt követõen évente május 1. és má-
jus 31. valamint október 1. és okt. 31. között.
• Turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez
nyújtandó támogatások. Benyújtási határidõ:
2008. október 19. és 2009. január 10. között,
2009-ben október 1. és október 31. között,
azt követõen évente május 1. és május 31. va-
lamint október 1. és október 31. között.
• Vidéki örökség megõrzéséhez igénybe ve-
hetõ támogatások. Benyújtási határidõ:
2008. október 19. és 2009. január 10. kö-
zött, ezt követõen a 2009-ben október 1. és
október 31. között, azt követõen évente má-
jus 1. és május 31. között, valamint október
1. és október 31. között.
• Ültetvények korszerûsítéséhez, telepítésé-
hez nyújtandó támogatások. Benyújtási ha-
táridõ: 2008. évben február 1.-március 17.
között, a 2010. évtõl évente március 1. és
március 31. között. 

További információk: A Mélykúti Agrárin-
formációs Irodában, a Magyar Agrárkamara
ügyfélszolgálati tanácsadás keretében in-
gyenes szakkönyvtárat tart fenn. A kötetek
között megtalálhatók az állattenyésztés a
növénytermesztés és az élelmiszeriparral
kapcsolatos szakkönyvek valamint az alter-
natív energia hasznosításával és a vállalko-
zás fejlesztésével kapcsolatos kiadványok
is. Keresse és használja ki ezt a lehetõséget,
ismeretei és tevékenysége bõvítésére.

A támogatásokkal kapcsolatos további in-
formációkért keressenek személyesen a
mélykúti Agrárinformációs irodában 6449
Mélykút Rákóczi u 13, vagy telefonon a 06
70 3-870-513-as telefonszámon.

Kovács Tamás ügyfélszolgálati tanácsadó

GAZDÁLKODÓK, FIGYELEM!
A lomtalanítást Mélykút nagyközség

területén a Felsõ-Bácskai Hulladékgaz-
dálkodási Kft. gyûjtõjáratszerûen végzi
május 25-29-ig a mellékelt útvonalterv
alapján. A lomtalanítás reggel 7 órától
kezdõdik, és tart az aznapi útvonalterv-
ben szereplõ utcák befejezéséig.

A lomtalanítás során a lomhulladékot
az ingatlan elõtti közterültre szívesked-
jenek kihelyezni, úgy, hogy azt a be-
gyûjtést végzõ gépjármû meg tudja kö-
zelíteni és a rakodás biztonságosan és
balesetmentesen, kézi erõvel legyen el-
végezhetõ!

A lomtalanítás során a következõ
hulladékok kerülnek begyûjtésre:
• Nagy térfogatú lomhulladékok (szek-
rény, ágy…) • Fém-, fa-, papír-, mû-
anyaghulladékok • Zöldhulladékok (bi-
ológiailag lebomló hulladékok).

A lomtalanítás során a hulladéko-
kat a következõképpen kérjük kihe-
lyezni: • A kis térfogatú hulladékokat
zsákban összekötözve • A növényi ere-
detû hulladékokat összekötve.

Veszélyes hulladékok: elemek, ak-
kumulátorok, festékek, lakkok, ragasz-
tók, oldószerek, savak, lúgok, növény-
védõ szerek, veszélyes anyagokkal
szennyezett csomagolási hulladékok és
minden egyéb veszélyes hulladéknak
minõsülõ anyagok, háztartási-, infor-
mációs-, távközlési-, szórakoztató
elektronikai hulladékok, gumiabroncs-
ok nem kerülnek elszállításra!

Kérjük a zsákok megtöltésénél szí-
veskedjenek odafigyelni arra, hogy a
zsákok kézi erõvel mozgathatóak le-
gyenek! Az egyéb módon kihelyezett
hulladékok nem kerülnek elszállításra!

Tisztelettel tájékoztatjuk az ingatlan
tulajdonosokat, hogy a 2009. évben le-
hetõség nyílik arra, hogy lakóingatla-
nonként 750 kg/ év veszélyes hulladék-
nak nem minõsülõ hulladékot a Vaskú-

ti Regionális Hulladéklerakóra (6521
Vaskút, Külterület 0551. hrsz.) ellen-
szolgáltatás nélkül (azaz ingyenesen) sa-
ját jármûvel kiszállíthatnak lakcímiga-
zoló kártya felmutatása ellenében.

LOMTALANÍTÁSI PROGRAM
MÉLYKÚT 2009. május 25-29.
2009. május 25. HÉTFÕ: ÖREGMAJOR
EGÉSZ TERÜLETE • JÁNOSHALMI ÚT • HU-
NYADI U. • ATTILA U. • KÖLCSEY U. • DÓ-
ZSA GYÖRGY U. • MADÁCH U. • SZABAD-
SÁG TÉR • DAMJANICH U. 55 SZÁMÚ ÚT-
TÓL ÉSZAKRA • TÁNCSICS U. • RÁKÓCZI U.
• TRAKTOROSOK ÚTJA • FELSZABADULÁS
U. • MIKSZÁTH KÁLMÁN U. • MEZÕ IMRE U.
2009. május 26. KEDD: PESTI U. • DANKÓ
P. U. • EÖTVÖS U. • ADY ENDRE U. • KOS-
SUTH U. • GALAMB U. • HONVÉD U. • ÚJ
U. ( KOSSUTH UTCÁTÓL ÉSZAKRA) • KINI-
ZSI U. • NAGY U. ( KOSSUTH UTCÁTÓL
ÉSZAKRA) • BEM TÉR • SALLAI U. • SZENT
LÁSZLÓ U. • TEMPLOM U. • BERCSÉNYI U.
2009. május 27. SZERDA: NAGY U. (KOS-
SUTH UTCÁTÓL DÉLRE) • SZENT LÁSZLÓ U.
(KOSSUTH UTCÁTÓL DÉLRE) • PETÕFI TÉR
• ZÖLDFA U. • KISTEMPLOM U. • RÁKÓCZI
U. • PACSIRTA U. • TÓTH KÁLMÁN U. • BO-
TOND U. • MAGYAR U. • DAMJANICH U. 55.
ÚTTÓL DÉLRE ESÕ RÉSZE • KANDÓ KÁL-
MÁN U. • MÁJUS 1. U. • ZALKA MÁTÉ U. •
HÁMÁN KATÓ U. • BÉKE U. • VÖRÖSMAR-
TY U. • MÁTYÁS KIRÁLY FELSÕ RÉSZE
2009. május 28. CSÜTÖRTÖK: ZRÍNYI U. •
SZÉCHÉNYI U. DÉLI RÉSZE • JÓKAI U. • RI-
GÓ U. • DEÁK F. U. • RÓZSA U. • KIS U. •
MÁTYÁS KIRÁLY U. ALSÓ RÉSZE • VILÁ-
GOS UTCA
2009. május 29. PÉNTEK: SZÉCHENYI U.
ÉSZAKI RÉSZE • BARTÓK BÉLA U. • ARANY
JÁNOS U. • MUNKÁCSY U. • ÚJ UTCA KOS-
SUTH UTCÁTÓL DÉLRE ESÕ RÉSZE • ÁR-
PÁD U. • KISFALUDY U. • VEZÉR U. • VAS U.
• LÉNÁRD U. • MALOM U. • MÁTYÁS KI-
RÁLY U. KÖZÉPSÕ RÉSZE • TÓPART

LOMTALANÍTÁSI TÁJÉKOZTATÓ

Egyedül élõ, idõs, vagy gondozásra szorul?
Segélyhívó készülékünkkel gondoskodhat az
Ön, vagy hozzátartozói biztonságáról, vagy
segítségnyújtásról. A mobil pánikjelzõgomb
megnyomásával távfelügyeletünkhöz kap-
csolódva azonnal segítséget kap támadás,
rosszullét, vagy baleset esetén. A diszpécser a
segély-, vagy pánikjelzés után azonnal a hely-
színre küldi a kivonuló járõrt, az orvost, a
mentõt, a gondozót, vagy a családtagot. A
készülék ára 35.000 Ft+áfa. Kedvezményes

részletfizetési lehetõség: 6 havi egyenlõ rész-
let: 7.000 Ft/hó. Havi szolgáltatási díj: család-
tag értesítése esetén 2.000 Ft+áfa, járõr vo-
nulása esetén 2.500 Ft+áfa.

Ajánljuk továbbá a Paradox típusú rádiós
riasztóközpontot, mely egy családi ház teljes
védelmére alkalmas. Ára: 30.000 Ft+áfa+
munkadíj. Ezek a díjak a mélykúti önkor-
mányzat támogatásával lettek kialakítva, és
Mélykút közigazgatási területén érvényesek.

Vargáné Hajnóczy Réka

A SEGÍTSÉG HÁZHOZ JÖN, GOMBNYOMÁSRA

Gelányi János polgármester min-
den hétfõn: 8–12, 13–16-ig
Kovács Tamás alpolgármester falu-
gazdász irodában kedden és csütörtö-
kön: 12–16-ig
Báics Ernõ képviselõ minden hónap
elsõ szerdáján: 10–12-ig
Borszéki Zoltán képviselõ telefonon:
06-30/94-58-189, személyesen folya-
matosan a mûtrágyatelepen.
Földes István képviselõ minden hó-
nap elsõ péntekjén: 10–11-ig.
Fuszkó Attila képviselõ munkaidõ-
ben a Mûv. Házban, 06/70-387-1564
Hurton Zoltán képviselõ minden hó-
nap elsõ péntekjén ½12–½13-ig
Marosi Mária képviselõ minden hó-
nap elsõ csütörtökén:10–11-ig 
Mikó Lászlóné képviselõ munkaidõ-
ben a Mûv. Házban

Dr. Márai László képviselõ lakáso-
mon (Bercsényi u. 10.) minden
hónap elsõ szerdáján 10-tõl 11-ig
Novák László képviselõ munkaidõ-
ben az iskolában, és tel: 06/70-3872-
305, 14–16 óráig.
Puskás Lajos képviselõ minden
hónap elsõ keddjén: 14-15-ig
Rasztik Tibor képviselõ minden csü-
törtökön a Csorba házban 9–12-ig, te-
lefonon folyamatosan: 06-70/3870512
Dr. Sztantics Péter képviselõ folya-
matosan, Búzakalász MGSZ irodája.
Vargáné dr. Egyed Ilona jegyzõ foga-
dónapja minden hétfõn 8–12 és
13–16 óráig.
A fogadónapok a Polgármesteri Hi-
vatal képviselõi irodájában vannak,
egyéb esetben a külön jelzett hely-
színen.

KÉPVISELÕK FOGADÓNAPJAI

SZAVALÓVERSENY
Községi szavalóversenyt hirdetünk május 7-én, 17 órai
kezdettel a Fenyõ Miksa Könyvtárban Radnóti Miklós szü-
letésének 100. évfordulója alkalmából. Nevezni egy Rad-
nóti Miklós és egy szabadon választott verssel lehet. Jelent-
kezni április 30-ig a könyvtárban személyesen vagy a
77/461-347-es telefonszámon. Szeretettel várunk minden
jelentkezõt és az irodalmat kedvelõ nézõközönséget!
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Egy hétig csak Aigner Szilárdot és kollégáit figyeltük
legalább olyan áhítattal, mint a forint romlását. Képesek
voltak csak azt hajtogatni egész héten, hogy se pénteken,
se vasárnap, de szombaton viszont zuhogni fog reggeltõl
estig. Borsódzott a hátunk az egész nap felülrõl és alulról
is bõrig folyó esõ gondolatára. De a becsület és az össze-
tartás nem engedte, hogy meghátráljunk…

Igen borús és szemerkélõ idõben elindultunk hát. A
pécsváradi várnál felszerelvényeztünk és uccu neki, el- és
nekivetettük magunkat. Már az elsõ lépéseknél az eget
kémlelve megjegyezte valaki, hogy tisztul már, napsütés
is lesz ma! Na, aznap ezen nevettünk elõször! Pedig nem
a viccen nevettünk volna, hanem a boldogságtól, ha tud-
juk, hogy milyen igaza volt. Pár kilométer után valóban
kisütött… nem akartunk hinni a szemünknek. Nemsoká-
ra lekerült rólunk a kabát is.

Úti cél: egyik kedvenc helyünk, a Réka-kunyhó.
Pécsvárad határában, földúton megközelíthetõ erdõõr-
kunyhó, környezetében esõbeálló, forrás és szalonnasü-
tõ található. Közel egy évszázada kedvelt kirándulóhely.
A mellette lévõ Etelka-forrás és a százados öreg fenyõk
impozáns környezetet nyújtanak a háznak. (2002-ben a
Mecseki Erdészeti Rt. felújította.) Igazán verõfényben
napozva költöttük el itt a tízórai és az ebéd közötti
„tizenegyórai”-t.

Továbbsétálva az erdõben felidéztünk egy-két emlé-
kezetesen gyönyörû itt eltöltött napot, mint például
amikor az egész Mecseket perzsaszõnyegként betakar-
ta a medvehagyma… Makó is megirigyelhette volna azt
az átható hagymaillatot. Mi is meguntuk délutánra, de
akkor is felejthetetlenül gyönyörû volt. 

A Kelet-Mecseket mé-
lyen bevágódott völgyek
határozzák meg, a változa-
tos völgyhálózat talán a
Mecsek legszebb részévé
teszi. Utunk elhaladt dr.
Péczeli Endre sírkeresztje
mellett. Eltöprengtünk, va-
jon ki lehet õ, ezért utána-
néztem: a nyugdíjas orvos
kisújbányai háza fontos tá-
maszpontja volt Rocken-
bauer Pál és kis csapatának
a „Még egy millió lépés…”
forgatása során.

Voltak köztünk olyan
szerencsések is, akik szar-
vast is láttak az erdõben
elillanni. A többiek a ko-
pasz fák között beszûrõdõ
napfényre is rácsodálkoz-
tak. A Bodzás-forrás mel-
letti tisztáson megpihen-
tünk. Érdekes volt megta-

pasztalni, hogy egyik pillanatban a patak jegén csúszká-
lunk, egy bokor megkerülése után pedig már folyó víz
lett, ami az elõbb még jég volt…

Tüzesebb társaink meg-
próbáltak tábortüzet gyúj-
togatni szalonna és virsli
sütés céljából, de ez a vi-
zes fától sajnos többnyire
csak füstölt virsli lett. 

Kisújbánya alatt az
Óbányai-völgyben a tisztás
szélén a patak mindkét ol-
dalán karsztjellegû források
törnek fel. A fokozottan vé-
dett Óbányai-völgy egyik fõ
nevezetessége a közép-jura
kori (kb.170 millió éves) Ferde-vízesés: kibillent mészkõ-
rétegeken ferdén csordogál a kis patak vize. Nem tudok
másra gondolni, minthogy még a vízesésre is hatással van
a forint és gazdaságunk gyengülése, mert elég kicsi a
(víz)hozama… Egyszóval
vagy a sziklatömbök ferdül-
tek el az évezredek során,
vagy a fényképészünk dõlt
éppen le egy nagy kõrõl és
estében kattintott egyet. A
másik érdekesség az orszá-
gos nevezetességnek szá-
mító Csepegõ-szikla, amely
a hegyoldal üregében talál-
ható cseppkõszerû kép-
zõdmény. Nevét tulajdon-
ságáról kapta ez a néhány
méter magas, a patak mel-

lett található sziklatömb, melybõl csepeg, néhol már-már
folyik a víz. Ott jártunkkor így néztek ki:

A pisztrángos tavakból hiányzott jelenleg a víz, csak egy
darab jobbos bakancsot szemlélhettünk jókedvûen, vé-
giggondolva, hogyan kerülhetett oda az iszap közepébe.

Az óbányai templom mellett megpihentünk és be-
vártuk egymást. Ha már várakozunk, olvassunk valamit
errõl a szép helyrõl: Óbánya zsákfalu, a település végén
már csak a kékjelzés mutatja, ez az ösvény a
Rockenbauer Pál Dél-dunántúli kéktúra mecseki szaka-
sza. A pazar fekvésû falut a XVIII. század második felé-
ben német telepesek alapították, eredeti nevét
(Altglashütte) üveghutáiról kapta, amelyeket a település
közelében található szilikáthomok-bánya látta el alap-
anyaggal. A régiek szerint az óbányai völgyben koráb-
ban 28 vízimalom is mûködött, napjainkra csak muta-
tóban maradt meg pár épület.

Igyekeztünk tovább Nagymányok felé, hogy még sö-
tétedés elõtt megtaláljuk buszunkat és kedvenc
söfõrünket. A falu elõtt már kezdtünk félni, hogy nem
mindenki szállhat fel a jármûre, mert olyan sárosak vol-
tak bakancsaink. A Nagymányoki Brikettgyár közelé-
ben a pocsolyákban próbáltunk több-kevesebb sikerrel
megszabadulni a kosztól. Az elhagyatott üzem elég si-
ralmas látványt nyújtott. Elgondolkoztunk, vajon mit le-

hetne és mit fognak vele
csinálni. Próbáltunk a kis
buszunk tetejére ráképzel-
ni egy-egy nagyobb fém-
tornyot, vasdarabot, de el-
vetettük, mert személy-
szállító vállalkozónk arcki-
fejezését és keresetlen sza-
vait is hozzágondoltuk.
Egyébként egy decemberi
cikk szerint a vállalkozó
vállalkozók 2008-ban már
megkezdték volna a ter-
melést a nagymányoki kõ-

és szénbányákban, ám a környezetvédõk közbeszóltak.
Sötétedett már túránk végére… és gyönyörû napunk

volt, mindenki maga mögött hagyta a téli depressziós
hangulatot. Örülnénk, ha ez már így is maradna és jö-

hetne a tavasz! És a mai ra-
gyogó napsütés után nem
ijedünk meg többet az
idõjósoktól sem! És min-
denki engedélyt kapott a
buszra való felszállásra is!
Fõleg, akinek tisztább volt
a bakancsa!

2009. január 24-ei túra-
nap. Köszönet a fotósnak,
és mindenkinek, aki jó-
kedvével emelte az amúgy
is ragyogó nap fényét!

Krónikás Bakancsos

Mecsek, te mindig gyönyörû!
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Egyesületi
hírek

A Mozgáskorlátozottak Mély-
kúti Egyesülete a következõ
programokra hívja tagjait és az
érdeklõdõket:

• OPERETT ÉS MUSICAL gálamûsor
megtekintésére hívjuk tagtársainkat
Bajára június 1-jén, hétfõn. Indulás:
18.30 órakor, költség: 2.300 Ft/fõ. Je-
lentkezéseket május 21-ig várjuk.
• EGER-MEZÕKÖVESDI kirándulásra
hívjuk tagtársainkat június 20-21-én
(szombat-vasárnap). Költség: 7.000 Ft
(útiköltség, szállás, fürdõbelépõ, 1
ebéd). Részletes program a Csorba-
ház hirdetõtábláján olvasható. Jelent-
kezéseket május 28-ig várjuk.
• HAJDÚSZOBOSZLÓI GYÓGYÜDÜ-
LÉS! Idõpontja: 2009. november 15-
22. Jelentkezési határidõ: április 15.
Üdülési csekk igénylése április 15-ig
lehetséges. (Az igénylés feltételei elõ-
zõ számunkban olvasható.)
• A MÓRAHALMI ERZSÉBET GYÓGY-
FÜRDÕBEN – érvényes egyesületi tag-
könyv felmutatása mellett – 10 alka-
lomra szóló kedvezményes bérlet
váltható 3.500 forintért, melyet hat
hónap alatt lehet felhasználni egyéni
odautazással.
• EGÉSZSÉGMEGÕRZÕ TORNA ked-
den 16.45 órakor és pénteken 17
órakor kezdõdik az Általános Iskola
tornatermében.
• A PACSIRTA UTCAI BAROMFIBOLT-
BAN 2009. évi tagdíjfizetést követõen
ismét kedvezménnyel lehet vásárolni.
• SZOBAI KERÉKPÁR kölcsönzése
Borsos Antalnénál a 460-660-os tele-
fonszámon.
• ÜGYFÉLFOGADÁS: szerda 14-17 és
csütörtök 9-12 óráig.

Közlekedési támogatás beadási ha-
tárideje: április 30. (Polgármesteri Hi-
vatalban)

Kérjük tagtársainkat, családtagja-
ikat, támogatóinkat, hogy személyi
jövedelemadójuk 1%-nak felajánlá-
sával támogassák egyesületünk
közhasznú mûködését. Adószá-
munk: 18343438-1-03. Köszönjük!

az egyesület vezetõsége

Bemutató óra a 3. osztályosoknak
A harmadik osztályosok február 26-án

örömteli eseményen vehettek részt, mivel
olvasókönyvünk szerzõje, Burai Lászlóné
tartott bemutató órát iskolánkban.

A 3. b és a 3. c osztály húsz tanulója iz-
gatottan várta ezt az eseményt, hiszen
még ilyen jellegû foglalkozásban soha
nem volt részük. Az Apáczai Kiadó tan-
könyvszerzõje változatos órát tartott, ami
tulajdonképpen egy módszertani bemuta-
tónak is mondható. A modern technika
vívmányait többször alkalmazta ezen az
olvasásórán a szerzõ. Az interaktív tábla és
-tananyag használatának ismertetése volt
a fõ cél. A gyerekek ügyesen oldották meg
a feladataikat ezen az összefoglaló-gya-
korló órán. A tanulók és az órát látogató
nagy létszámú pedagóguscsoport a kor
szellemét követõ bemutató órát láthatott. 

Reméljük, hogy a jövõben is lesz részünk a tankönyvkiadók
új kiadványait a gyakorlatban megismerni és a látott módsze-
reket az oktató-nevelõ munkánkban hasznosítani.

Ankáné Vörös Éva és Kauz Erzsébet

Irodalomóra
2009. március 11-én rendhagyó irodalomórát tartott az 5.b

osztályban az apáczais 5.osztályos irodalmi tankönyv szerzõje,
Radóczné Bálint Ildikó, aki Balmazújvárosból jött el Mélykútra,
hogy bemutatóórát tartson. A tanárnõ egy nem szakrendszerû
órát vezetett le a János vitéz eddig tanult részei alapján.

A tanóra az eddig tanult ismeretek áttekintését szolgálta,
elsõsorban a készség- illetve a képességfejlesztést tûzte ki
célul. A gyerekek könnyedén megbarátkoztak az új helyzet-
tel, és érdeklõdéssel vettek részt az órán. A tanárnõ szívesen

alkalmazta a kooperatív csoportmun-
kát, de voltak olyan feladatok is, amit
önállóan kellett megoldaniuk gyere-
keknek. Észrevétlenül, játékos módon
rengeteg ismeretanyagot idéztek fel, s
minden tanuló aktívan vett részt az
órán. Mivel a feladatok érdekesek vol-
tak a diákok számára, így egész végig
figyeltek, dolgoztak, ha kellett szóvivõi
szerepet vállaltak. A mozgásos felada-
tok nagyon tetszettek a gyerekeknek, a
gátlásosabb tanulókban a feszültséget
oldották, így õk is bátrabban jelentkez-
tek,feleltek a kérdésekre, sikerélmé-
nyük volt. Minden gyereknek óriási él-
mény volt ez az NSZK-s óra.

Úgy gondolom, hogy egy rendkívül
változatos, ötletes tanórát láthattunk
ezen a délutánon, és aki ott volt, sokat

tanulhatott a szerzõnõtõl. Köszönjük, hogy ránk is áldozott
igen kevés idejébõl!

Weisné Puskás Ágnes

Történelemóra
Március 12-én Bánhegyi Ferenc tartott rendhagyó történe-

lemórát a Szvetnik Joachim Általános Is-
kola 5.b osztályának. 

A tanár úr bemutatta az általa írt tan-
könyvet, munkafüzetet és a hozzá ké-
szült interaktív tananyagot tartalmazó
CD-ROM-ot is. A tananyag az ókori Gö-
rögországról tanult ismeretek rendszere-
zése, összefoglalása volt. A pedagógus
változatos módszerekkel dolgoztatta a
diákokat: csalimesét mondott nekik, fo-
galomkártyákat húzatott, villámkérdése-
ket sorolt. Idõt biztosított egy-egy inte-
raktív játékra is.

A gyerekek eredményesen dolgoztak,
így óra végén jutalmat kaptak. A tanóra
értékelésekor a pedagógus megdicsérte
a diákokat jó magatartásukért, tudásu-
kért és aktív munkájukért.

Kollár Mária

Rendhagyó tanórák és elõadások az Általános
Iskolában, az Apáczai Kiadó közremûködésével

Kellemes
húsvéti ünnepeket!

Kellemes
húsvéti ünnepeket!

Bemutató óra a 3. osztályosoknak

Irodalomóra

Történelemóra


