
Tisztelt Mélykútiak!
Májusban, a tavasz egyik legszebb hónap-

jában ünnepelünk két, egymáshoz igen közel
álló dolgot: Anyák napját és a Gyermeknapot
is. (A harmadik nagyon fontos dologról, az
Apákról majd a következõ számban olvasha-
tunk, amikor ugyanis júniusban õket ünnepel-
jük.) Nehéz ilyenkor bármi okosat írni vagy
mondani. Mindegyikünkre igaz az, hogy
édesanyját ismeri a legrégebb óta a világon.
Még meg sem születtünk, mikor édesanyánk-
kal már szoros és közeli viszonyban voltunk. A
vele kapcsolatos érzéseink ezért gyökereznek
olyan mélyen, hogy alig tudjuk szavakba önte-
ni õket. Ezért szoktunk ilyenkor, Anyák napján
kerülõ utat választani, és zenével, énekkel,
verssel, virággal, öleléssel fejezni ki hálánkat és
szeretetünket édesanyánknak.

KKeeddvveess  aannyyuukkáákk,,  ééss  ggyyeerreekkeekk!!
Egy mesét találtam, mely az édesanyáknak és
a gyermekeknek is tanulsággal szolgálhat. A
mese így szól:

Hol volt, hol nem volt, élt egyszer egy asz-
szony, akinek volt hét lánya és hét fia. A gye-
rekek mind a tizennégyen olyan szépek, erõ-
sek és okosak voltak, hogy messzi földrõl is el-
jöttek megcsodálni õket. Nagy szeretetben és
vidámságban éltek együtt, és bár nem voltak
épp gazdagok, sosem érezték, hogy hiányt
szenvednének valamiben is. Az asszony na-
gyon boldog volt, és hacsak tehette, kiült a
tornácra, és gyönyörködött a kertben játsza-
dozó gyermekeiben. Sok ideje persze nem
volt, hisz ennyi csemete mellett rengeteg a
munka, ám az sem volt soha terhére, mert lá-
nyai és fiai egymással versengtek, melyikük se-
gítsen az édesanyjuknak.

Egy szó mint száz, az asszony nagyon bol-
dog volt, és a boldogságát nem rejtette véka
alá. Sokszor áradozott gyermekeirõl a szom-
szédoknak, a többi falubelinek, sõt, még
azoknak az idegeneknek is, akik éppen a falu-
jukban vetõdtek. Ami azt illeti, néha talán már
túlzásba is vitte a büszkeséget, és bántó volt
azok számára a dicsekvése, akik nem voltak
hozzá hasonlóan szerencsések. De azért, lát-
va, milyen kedvesek és jóravalóak a gyerme-
kei, hamar megbocsátottak neki mindig.

Történt egyszer, hogy egy boszorkány je-
lent meg az asszony falujában. Az asszony ne-
ki is eldicsekedett a boldogságával, és azzal
kérkedett, hogy a világon senkinek nincsenek
olyan szép és jó gyermekei, mint neki. A bo-
szorkány haragra gerjedt, mert otthon neki is
volt egy fia és egy lánya, akiket mindenkinél
szebbnek-jobbnak tartott. Nem szólt egy szót
sem, csak megvárta, hogy az asszony bemen-
jen a házba megfõzni az ebédet. 

Ekkor odahívta magához a hét fiúból a leg-
idõsebbet. Elõhúzott a szoknyája redõi közül
egy játék katonát, akkorát, mint a karom, és
odaadta a fiúnak. A játék katona szalutált – a
csákójához emelte a kezét és tisztelgett – és
azt mondta: „én vagyok János huszár, én le-
szek a legjobb barátod! Vigyázz rám, nehogy
kölcsönadj másnak, mert a testvéreid csak el-
rontanának, és akkor odalenne a barátsá-
gunk.” A fiú megbûvölve vonult el új szerze-
ményével a kert végébe. Testvérei elõször pró-
bálták játszani hívni, de hiába, rájuk se hede-
rített. Erre odamentek hozzá, és észrevették a
játék katonát. Õk is szerettek volna játszani
vele, de bátyjuk csak vicsorgott rájuk, és azt
kiabálta: nem adom, az enyém, menjetek in-
nen! Majd visszafordult János huszárhoz, és
nem törõdött a többiekkel. A boszorkány
azonban odahívta a többi 13 testvért is, és
mindegyiknek adott valami játékot, olyat, ami
megbûvölte õket, hogy végül aztán mind-
mind a kert egyik-másik végében ültek, és
egyes-egyedül játszottak. Ekkor a boszorkány
nagyot nevetett, és továbbállt a faluból. 

A kertre és a házra viszont szokatlan, addig
ismeretlen csend borult. Vége volt már a vi-
dámságnak, játéknak, minden gyerek elhúzó-
dott a többitõl. Az asszonynak odabent a
konyhában feltûnt a nagy csend, meg aztán
szüksége lett volna gyerekei segítõ kezére is.
Így aztán szólongatni kezdte õket. Hiába hív-
ta azonban egyiket-másikat, senki nem jött se-
gíteni, de még csak nem is válaszoltak. Meg-
ijedt az asszony, kiszaladt a kertbe, és hát mit
lát! Gyermekei kõvé változva gubbasztanak
erre-arra. Egyiktõl a másikig szaladgált, egyre
kétségbeesettebben, de hiába. Mind a tizen-
négy gyerek kõvé változott, és csak a kõke-
zükben tartott játékok mozogtak gépiesen.

Az asszonyt mérhetetlen bánat fogta el. Bol-
dogsága egy csapásra semmivé foszlott. Lero-
gyott a kert közepére és sírni kezdett. Keserve-
sen sírt, csak úgy patakzottak könnyei, és hama-
rosan egész kis tócsa gyûlt össze alatta. Õ azon-
ban csak sírt tovább, vigasztalhatatlanul. A
könnytócsa egyre nõtt és nõtt, és végül akkora
lett, mint egy kis tó, elért egészen a kert legtávo-
labbi sarkaiba is. Mikor ellepte a könnytó a kõ-
vé vált gyermekeket is, lássatok csodát! Édes-
anyjuk könnyeitõl a kövek lassan újra visszavál-
toztak lányokká és fiúkká. Megmoccant lassan a
hét lány és a hét fiú, magukhoz tértek, mint akik
mélységes mély álomból ébrednek. Mikor mind
egészen visszaváltoztak, felpattantak, eldobálták
a boszorkánytól kapott játékokat, és mind édes-
anyjukhoz szaladtak. Átölelték, ahányan voltak,
õ pedig lassan felocsúdott a bánatból, és össze-
vissza puszilta mind a tizennégy gyermekét.
Visszaköltözött hát a vidámság a házba. A gye-
rekeknek többé eszük ágában sem volt önzõ já-
tékokat játszani, édesanyjuk pedig, bármilyen
boldog volt is, ezentúl nem kérkedett gyerme-
keivel másoknak. Így aztán nagy szeretetben,
boldogan éltek, míg meg nem haltak.

Egy dolgot szeretnék csak hozzáfûzni, ami
ugyan nem szerepel a mesében, de biztos va-
gyok benne, hogy így történt: mikor a gyerekek
a végén átölelték édesanyjukat, neki a szeme
már egészen duzzadt volt a sok sírástól. Õk ak-
kor jöttek rá, mennyi bánatot okoztak azzal,
hogy önzõen viselkedtek, és kõvé váltak a csa-
ládjuk számára. Elszégyellték magukat, és úgy
döntöttek, soha többé nem okoznak bánatot
anyukájuk számára.

Édesanyátok titeket is úgy szeret, mint a me-
sebeli asszony a gyerekeit – úgy, mint senki
mást. Szeretetét szeretettel háláljátok meg, fo-
gadjatok szót neki, ne szomorítsátok el semmi-
vel. Érjen véget úgy a ti történetetek is, mint me-
séé – és boldogan éltek, míg meg nem haltak.

KKoovvááccss  TTaammááss,,  MMééllyykkúútt  VVáárrooss  ppoollggáárrmmeesstteerree
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„Beiktatódott ez a költemény a világ örök fundamentumába…”
„Vajjon mi lesz az, ami megmarad 
A lelkem drága szülötteibõl,
Ha majd az Idõ rajtuk áthalad? 
Kerék alatt marad a szívem vére, 
Vagy fölvesz egy-két csöppet szekerére 
Az Idõ, aki vad lovakat hajt?
És meddig viszi majd?
Keres számukra jövendõ napokban 
Egy, a maihoz hasonló talajt? 
(Reményik Sándor: Mi marad meg?)

2013. március 25-én, délután 2 órakor kí-
sérte el felesége, gyermekei, unokái, rokonai,
egykori pedagógus kollégái, ismerõsei utolsó
földi útján Jurinák Józsefet – nyugalmazott ta-
nítót – sírhelyéhez a bajaszentistváni temetõ-
ben. A temetési szertartást a mélykúti szárma-
zású  Binszki József, Baja-Belváros plébánosa
látta el. Hideg, szeles hóesésben vettünk bú-
csút egy olyan embertõl, aki  talán még a te-
metésén is tanított: „állóképességre”. A csa-
ládja iránt érzett együttérzéssel, egy kedves is-
merõsünk elvesztésével járó fájdalommal  áll-
tunk meghatódottan, a végsõ búcsú pillanata-
iban a fagyos, szeles zord idõjárás ellenére. 

Mélykúton sokan ismerték, ismerik a Jurinák
házaspár mindkét tagját mint kitûnõ pedagógu-
sokat. Így ha méltón, kegyelettel szeretnénk rá
emlékezni, akkor érdemes szakmai életútjának
fontosabb eseményeire visszatekinteni.

Jurinák József 1928-ban született Baja-
szentistvánon. Iskoláit mind Baján végezte. Az
elemit, a középiskolát, a tanítóképzõt, ahol
1950-ben kapta meg  diplomáját. Végzettsé-
ge: tanító. Hosszú éveket töltött el a helyi álta-
lános iskolában. Megbízható, jó munkatársnak
bizonyult. A belterületi iskola mellett szívesen
vállalt munkát a  majori iskolákban is, ahol a
szülõk támogatásával jó eredményeket ért el.
Mind a községi, mind a tanyai munkahelyén
iskolai ünnepélyeket szervezett, megemléke-
zéseket tartott, felzárkóztató programokkal se-
gítette a rászoruló tanulókat. Az iskolavezetés-
tõl, a szakfelügyelettõl többször kapott elisme-
rést körültekintõ munkájáért.

A belterületi iskolában kedvenc tanítványa
volt Ignácz Ferenc, aki ma a Szegedi József At-
tila Tudományegyetem Optikai és Kvantum-
elektronikai Tanszékének tudományos mun-
katársa. Kedvenc tanítványa volt Kuluncsics P.
Lázár is, aki ma ügyvédként mûködik.

(Részlet, idézet Novok Rostás László
Iskolánk, diáknaink múltja, jelene, jövõje
Mélykúton címû könyvbõl)

A fent jelzett könyv részletébõl bemutatot-
takat tanítványainak, kollégáinak, ismerõsei-
nek visszaemlékezései is jól tükrözik. Néhány
ezek közül:

Kun-Szabó Mihályné (tanítványa, késõbb
kollégája): „Gyermekközpontú, bátorító, hig-
gadt, tanításával nyugodt légkört alakított ki
tanóráin. Bátran lehetett kérdezni tõle, segítõ-
kész volt a tanulók, a kollégák, a szülõk részére
is. Éveket töltött el az egyszerû, tanyán élõ em-
berek közelében, a majorságban – Grófmajor-
ban, Öregmajorban - ahol fáradthatatlan kitar-
tással vette rá tanulóit az írás, olvasás, számolás
elsajátítására. Az írásbeli munkák külalakjára
nagyon nagy hangsúlyt fektetett minden tanu-
lónál, ami a Jurinák házaspár pedagógiájának
szakmailag kitûnõ erõssége volt. Igazi néptaní-
tónak” ismertem meg, sokat tanultam tõle.”

Burai Béla (tanítványa): „Nagyon szerettük
és tiszteltük a tanító urat. A mai napközis ebéd-
lõ épületénél lévõ tantermekben tanított ben-
nünket szívvel-lélekkel. Türelmes volt minden-
kivel szemben, de vigyázott a fegyelemre is. A
tisztálkodásra is figyelt, mert volt egy mosdó-
zuhanyzó, ahol minden nap meg kellett mosa-
kodnunk és iskolai ruhába (melegítõ alsó-felsõ)
kellett átöltöznünk. Nagyra becsüljük Õt is és a
feleségét – Éva nénit– is, mert sohasem szé-
gyelltek bennünket, hogy „cigányokat” tanítot-
tak: emberségre, írásra, olvasásra, számolásra.”

Novok Rostás László (kollégája): „Jurinák
József, mielõtt a belterületi-központi iskolába
került volna, több évet is tanított a majori is-
kolákban. A tanyákon dolgozó tanítók, taná-
rok legtöbbször összevont tanulócsoportokkal
(1-4. osztály, 5-8. osztály, 1-8. osztály) dolgoz-
tak eredményesen a legnehezebb körülmé-
nyek között is. Nekik nem volt szabadidejük.
Ha nem tanítottak, másnapi programot készí-
tettek, foglalkozási terveket állítottak össze. E
közben a tanyavilág lakói közül mindig meg-
jelent egy-egy tanácsot, eligazítást, szóbeli,
esetleg írásbeli intézkedést kérõ szülõ vagy
csak egy arra járó ismerõs. 

Milyen igaza is van Juhász Gyulának: „Az
Ismeretlen Néptanítónak is szobrot kellene ál-
lítani. A nemzetek harcában õ nyeri meg a
mûveltség csatáját.”

Józsi bácsival én „csak” néhány tanítási
órán (feleségét helyettesítette) találkoztam
mint tanuló, hiszen az én elsõ osztályos tanító
nénim Jurinák Józsefné,Éva néni volt. Emléke-
imben mégis egy kimért, nyugodt, kiegyensú-
lyozott, igazságos, pontos, figyelmes tanító je-
lenik meg, aki családi életvezetésében is min-
tául szolgál. Három gyermeket József, Tamás,
Éva) nevelt fel feleségével, Jurinák Józsefnéval
(született Harkai Évával) egy harmonikus, csa-
ládcentrikus szellemben. 

Mindkettõjüket a legmesszebbmenõkig
tiszteltem, és a mai napon is mély tisztelettel -
egyben köszönettel is – emlékezem rájuk! 

Jurinák József tanító emléke a mélykúti ta-
nítványok, emberek lelkében él.  Nyugodjon
békében!

NNoovváákk  LLáásszzllóó  MMiikkllóóss  öönnkkoorrmmáánnyyzzaattii  kkééppvviisseellõõ
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Rögzítésre került a jogszabályban, hogy a zárt-
kertek tulajdonosainak nincs semmiféle beje-
lentési, regisztrációs kötelezettségük. Zártker-
tek használatát csak a haszonélvezõnek, to-
vábbá annak a kívülálló harmadik embernek
kell bejelentenie, aki a tulajdonossal, illetve a
haszonélvezõvel kötött megállapodás alapján
használja a zártkertet.

Amennyiben a részarány kiadás során ke-
letkezõ ingatlan egyébként haszonbérletre ki-
adott úgy az önálló ingatlanra vonatkozóan a
földtulajdonos a haszonbérletet felmondhatja
amennyiben nyilatkozik arról, hogy azt saját
maga kívánja hasznosítani. 

Amennyiben valaki a részarány kiadás során
keletkezett osztatlan közös kimérésekor élni kí-
ván a soron kívüli eljárás lehetõségével – vala-
mennyi kérelmezõre jutó költséget viseli –, úgy
döntését nem változtathatja meg, azt nem von-
hatja vissza. Például el kell fogadni egyezség hi-
ányában a sorsolás eredményét is.

Az osztatlan közös földtulajdon használatá-
nak bejelentéséhez szükséges minden elérhe-
tõ földtulajdonos által aláírt, földmérõ által el-
készített, tulajdonosok közötti használati ren-
det tartalmazó vázrajz, illetve a használati
megosztásról szóló megállapodás okiratba
foglalása, melyben rögzíteni kell a használat
idõtartamát is. A termõföldön fennálló ha-
szonélvezeti jog esetében a tulajdonostárs
alatt a haszonélvezõt is érteni kell.

A tulajdonosok közötti tulajdoni hánya-
duknak megfelelõ használati megosztást kez-
deményezõ tulajdonostársnak a használati
megosztásról szóló ajánlatot, vagy tervezett
megállapodást írásban, igazolt módon (pl.
tértivevény) kell közölnie a tulajdonostársak-
kal. A használati megosztáshoz való hozzájá-
rulást megadottnak kell tekinteni az olyan tu-
lajdonostárs esetében, akinek részére a hasz-
nálati megosztásról szóló ajánlat, vagy a terve-
zett megállapodás közlése nem lehetséges,
vagy meghiúsul, vagy eredményes, de a nyi-
latkozattételre megszabott határidõn belül
nem nyilatkozott.

Nem kell használati megosztási vázrajzot
készíteni, ha a használati megosztásról szóló
megállapodás alapján egy tulajdonostárs hasz-
nálja a termõföld teljes területét, vagy a tulaj-
donostársak elkülönült használata a földrész-
letnek az ingatlan-nyilvántartási térképen azo-
nosítható alrészlet teljes területére vonatkozik.

Az osztatlan közösre vonatkozó rendelke-
zéseket kell alkalmazni, az osztatlan közös tu-
lajdonnak a földhasználati nyilvántartás 2013.
január 1-jei állapota szerinti földhasználati be-
jegyzéssel nem érintett területére (melyre ad-
dig nem volt földhasználat bejelentve), illetve
2013. január 1. napján, vagy ezt követõen
megkötött használati megosztásról szóló meg-
állapodások, illetve fölhasználati szerzõdések
esetében.

Változás, hogy a közös tulajdonban álló
termõföldek használatára vonatkozó szabá-
lyokat nem kell alkalmazni a zártkerti fekvésû
ingatlanok, illetve a halastó mûvelési ágban
nyilvántartott területek esetében.

Mivel a hamarosan induló Egységes Kérel-
met csak jogszerû földhasználó nyújthatja be,
így nagyon fontos a földhasználatok rendbeté-
tele. A SAPS (Területalapú támogatás) kérelem
benyújtása esetén az ügyfeleknek legkésõbb
2013. június 10-én kell a támogatás alapjául
szolgáló terület vonatkozásában jogszerû föld-
használónak lenniük. A KAT kompenzációs tá-
mogatásának igénybevételére, valamint a
Natura 2000 gyepterületek támogatás igénylé-
se esetén a kérelmezõknek 2012. szeptember
1-tõl 2013. augusztus 31-ig kell rendelkezniük
földhasználati jogosultsággal a támogatás alap-
jául szolgáló terület vonatkozásában. Hasonló
a helyzet az EMVA-AKG támogatások eseté-
ben is, ahol a földhasználati jogosultságot a tá-
mogatás alapjául szolgáló terület vonatkozásá-
ban a teljes támogatási idõszakra megszakítás
nélkül igazolni kell, azaz 2009. szeptember 1-
tõl 2014. augusztus 31-ig.

ÖÖsssszzeeáállllííttoottttaa::
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FÖLDHASZNÁLAT – TOVÁBBI INFORMÁCIÓK…

SSZZOOCCIIÁÁLLIISS  ÉÉSS  OOKKTTAATTÁÁSSII  
ÖÖNNKKÉÉNNTTEESS  TTEEVVÉÉKKEENNYYSSÉÉGG  ÖÖSSSSZZEEFFOOGGÁÁSSAA  
MMÉÉLLYYKKÚÚTT  KKÖÖZZPPOONNTTTTAALL

Programunk hátrányos helyzetû felnõttek, ro-
mák, idõsek számára nyújt segítséget szociá-
lis területen, a gyermekek részére pedig tehet-
ség- és készségfejlesztést valósít meg önkén-
tesek segítségével.
• Az önkéntesség lehetõség a segítségnyújtás-
ra, hiszen hhaa  nneemm  áállll  mmóódduunnkkbbaann  ppéénnzztt  aaddoo--
mmáánnyyoozznnii az általunk fontosnak tartott célokra,
akkor a legjobb, ha az idõnket áldozzuk erre.
• SSeeggíítteennii  mmáássookknnaakk – amikor leginkább szük-
ségük van rá – része kell hogy legyen az éle-
tünknek. Hiszen bármikor velünk is történhet
hasonló.
• A hasonlóan gondolkodó emberek között
végzett önkéntes tevékenység öösssszzeehhoozzzzaa  aa
kköözzöössssééggeett. Így a segítségnyújtás mellett jó
hangulatú órákat tölthetünk együtt, értékes is-
meretségeket köthetünk, új barátokkal gazda-
godhatunk.

MMUUNNKKAANNÉÉLLKKÜÜLLIIEEKK  FFIIGGYYEELLMMÉÉBBEE!!
Tudta-e, hogy az aktív korúak foglalkoztatást
helyettesítõ támogatására (FHT) való jogosult-
ság megszerzéséhez az önkéntes munka is
beszámítható?

EElléérrhheettõõssééggeeiinnkk::
6449. Mélykút, Petõfi tér 17.
Telefon: +36-30/695-0029
E-mail: onkentes.melykut@gmail.com
web: onkentes.esely-alapitvany.hu
ÖÖnnkkéénntteess  iirrooddaa  nnyyiittvvaa  ttaarrttááss::
H-Sz-P: 8-12, K-Cs: 14-18 óráig.

SSZZÜÜLLEETTTTEEKK 22001133..  ffeebbrruuáárrbbaann::  Burai Abigél an.: Ötvös Mária, Kolompár Izabella an.: Sárközi
Andrea • 22001133..  mmáárrcciiuussbbaann::  Petrovics Ramón an.: Petrovics Judit, Kolompár Hajnalka an.:
Kolompár Beáta
MMEEGGHHAALLTTAAKK::  Varga Ferenc élt 86 évet, Gyetvai Istvánné Szalai Etelka élt 80 évet, Szabó József
élt 89 évet, Berger János élt 22 évet, Kolompár Balázsné Dimovics Mária élt 73 évet,  Tokodi
Andrásné Zsiros Mária Valéria élt 63 évet, Kancsár Kálmánné Dudás Julianna élt 89 évet,
Fenyvesi Gyula élt 66 évet, Dora Istvánné Tupi Anna élt 86 évet, Kárász János élt 91 évet,
Vankó János élt 61 évet, Nagy Sándor élt 73 évet, Pásztor József élt 82 évet, Körmöczi János élt
80 évet, Zakupszky Gyula János élt 88 évet

ANYAKÖNYVI HÍREK
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A személyi tulajdon védelme elsõsorban a
tulajdonosra tartozik, tehát Ön az elsõ számú
felelõse vagyona, értékei védelmének. Öntõl
függ az, hogy lakása, lakáson kívüli értékei, hét-
végi háza mennyire válik betörõk célpontjává. 

Gondolja át, mit tett eddig ezek védelme
érdekében? Mi az alábbiakat javasoljuk:

MMAAGGAATTAARRTTÁÁSSII  ÉÉSS  TTAAKKTTIIKKAAII  VVÉÉDDEELLEEMM::
• A lakást, kaput akkor is tartsák zárva,

amikor otthon tartózkodnak.  Minden eset-
ben használják a biztonsági láncot, ugyanis
akkor tett meg mindent védelme érdekében,
ha a biztonsági láncot is beakasztotta!

• Lakótársaival gondoskodjon a helyiségek
megfelelõ zárásáról, az illetéktelenek ott tarto-
zódásának megakadályozásáról. Ebbõl a
szempontból is hasznos a bérházak lépcsõhá-
zainak, pincéinek éjjel-nappal való zárása!

• Végzettségét, címeit ne tüntesse fel név-
tábláján, ha nem feltétlenül szükséges, mert
ebbõl vagyoni helyzetére lehet következtetni! 

• Egyedül élõ nõk saját biztonságuk érdeké-
ben elég, ha csak vezetéknevüket tüntetik fel!

• Idõnként vizsgálják át a bejárati ajtót és
környékét, hogy nincsenek-e számok, jelek
odaírva, papírcsík, gyufaszál az ajtó réseibe
dugva, cellux-csík felragasztva. Ezeket azonnal
távolítsa el, mivel az Ön távollétei megfigyelé-
sét szolgálják!

• Ajtónyitás elõtt minden esetben gyõzõd-
jön meg – pl.: az optikai kitekintõ igénybevé-
telével – az Önhöz érkezõ személy kilétérõl!

• Ha idegenek csengetnek be, és valakit ke-
resnek, szolgáltatást, vásárlást ajánlanak, rosszul-
létet színlelnek, vagy valamilyen apróságot kér-
nek, ne engedje be õket lakásába. A „hivatalos
személyektõl” is kérje el igazolványukat!

• Ha ismeretlen, lakóknak vélt személye-
ket látnak csomagokkal (doboz, bõrönd,
nagytáska, televízió, képek, bútorok, stb.) köz-
lekedni lakóházukban, figyeljék meg, hogy
melyik lakásból jöttek ki. Próbálják meg sze-
mélyleírásukat megjegyezni, az általuk hasz-
nált jármû típusát, rendszámát írják fel!

• Nyaralás elõtt szóljanak a szomszédjuk-
nak, rokonuknak, hogy meddig lesznek távol,
és kérjék meg õket a levélszekrény kiürítésére,
az újságok, díjbeszedõ cédulák bevételére! 

• Távollétük idejére célszerû a csengõt ki-
kapcsolni, hogy a lakás elhagyatottsága ne le-
gyen könnyen ellenõrizhetõ!

• Idegenekkel ne közöljék, hogy mikor
nincsenek otthon, de rokonainak, jó szom-
szédjaiknak mindig hagyják meg elérhetõsé-
güket (cím, telefonszám)!

• Ne tüntesse fel címét kulcstartóján!
• Lakáskulcsát ne tegye ajtaja közelében

található „biztos rejtekhelyre” (lábtörlõ, vil-
lanyóraszekrény stb.)!

• Ha a biztonsági zárat nem tudja bezárni,
ne menjen el hazulról, mert lehet, hogy a bû-
nözõk a lakást betörésre „elõkészítették”.
Gondoskodjon zárcserérõl, de ne hagyja fel-
ügyelet nélkül a lakást!

• Kulcsait ne tartsa igazolványaival egy he-
lyen, mert ellopásuk esetén „kulcsrakész” se-
gítséget ad pontos lakcímével, autórendszá-
mával a betörõknek!

• Figyeljen, hogy hazaérkezéskor, eltávozás-
kor ne legyen idegen a lakásajtó közelében!

• Taktikai védelemként alkalmazhatók
olyan mûszaki eszközök is, amelyek a tulajdo-
nos ottlétének látszatát keltik, pl.: idõkapcso-
lóval ellátott véletlenszerû fény- és hanghatá-
sokat produkáló berendezések!

„„KKII  MMIINNTT  VVEESSZZII  ZZÁÁRRÁÁTT,,  ÚÚGGYY  AALLUUSSSSZZAA  ÁÁLLMMÁÁTT!!””
MMEECCHHAANNIIKKAAII  VVÉÉDDEELLEEMM::
A legtöbb betörõ, tolvaj az ajtón, ablakon át
hatol be a lakásba, így a nyílászárók védelme
a legfontosabb! Ez persze vonatkozik a pince,
a padlás, a kamra és garázs ajtóira, ablakaira
egyaránt. Áthatolhatatlan ajtó, ablak még nem
készült, amit ember bezárhat, azt ki is tudja
nyitni. De nem mindegy, hogy milyen áron és
mennyi idõ alatt!

A lakások behatolás elleni védelme kettõs
célt szolgál. Egyrészt jelzi a betörõ számára,
hogy nem lesz könnyû dolga, tehát megelõzé-
si funkciója van, másrészt feltartja a betörõt,
eseten-ként olyan hosszú idõre, ami már ele-
gendõ arra, hogy leleplezzék, tetten érjék õt.

MMiillyyeenn  kköövveetteellmméénnyyeekknneekk  ffeelleelljjeenneekk  mmeegg
aazz  aajjttóókk::  • A bejárati ajtó keményfából, vagy
fémbõl készüljön • az ajtólap legyen tömör,
40-50 mm vastagságú • csak optikai kitekintõ
legyen rajta (ablak nem indokolt) • az ajtólap
és a tok záráspontossága ne haladja meg a 2
mm-t • az ajtólap zárását minimum 2 db biz-
tonsági zár biztosítsa, még hatékonyabbak a
több ponton záródó ajtózárak, vagy az ún.

biztonsági ajtók • az ajtókat kiemelés és feszí-
tés ellen is biztosítani kell • cilinderbetéteket,
mágnes betéteket védõpajzzsal kell ellátni, így
megakadályozhatjuk azok mechanikai feszíté-
sét, törését.

MMiillyyeenn  kköövveetteellmméénnyyeekknneekk  ffeelleelljjeenneekk  mmeegg
aazz  aabbllaakkookk,,  kkéémméénnyyeekk,,  sszzeellllõõzzõõkk::  Biztonsá-
gunk érdekében célszerû mechanikai véde-
lemmel ellátni minden olyan nyílást amelynek
nagysága akkora, hogy egy vékonyabb testal-
katú ember átfér rajta. Egy jól elkészített, szak-
szerûen beépített rács megfelelõ mechanikai
védelmet nyújt, de a fémredõnyök, valamint
már a modern technika képviseletében a
törésgátló fóliák is jól szolgálatot tehetnek. Esz-
tétikai szempontból nem mindenki törekszik
lakása berácsoztatására. Nekik ajánljuk az
elektronikai eszközök alkalmazását.

EELLEEKKTTRROONNIIKKAAII  VVÉÉDDEELLEEMM::
Az elektronikai védelem a mechanikai védelem
és a személyi õrzés fontos kiegészítõje, de önál-
lóan is alkalmazhatjuk. Míg a hívatlan látogató
szorgosan keresi záraink kinyitásának módját,
fontos, hogy a külvilág tudomására hozzuk: va-
laki jogtalanul be akar hatolni otthonunkba. 

Egyik lehetõség helyi riasztású hang- és
fényjelzõ készülékek felszereltetése, melyekre
hívjuk fel a szomszédban lakók figyelmét.

Másik megoldás az ún. távriasztás, távfel-
ügyelet. Ennek lényege, hogy szinte attól a pil-
lanattól kezdve, hogy a betörõ „dolgozni”
kezd, otthonunktól távolabb, egy erre szakoso-
dott központ észleli az eseményt és ún. kivonu-
ló szolgálatot, „elfogókat” küld a helyszínre.

CCIIVVIILL  SSZZEERRVVEEZZÕÕDDÉÉSSEEKK::  
SSZZOOMMSSZZÉÉDDOOKK  EEGGYYMMÁÁSSÉÉRRTT  MMOOZZGGAALLOOMM
A Szomszédok Egymásért Mozgalom (továb-
biakban: SZEM) olyan társadalmi bûnmegelõ-
zési program, amelynek célja a lakóközösség-
ben elõforduló bûncselekmények megelõzé-
se, korlátozása, a biztonságosabb életkörül-
mények kialakítása. 

A mozgalom lényege, hogy az egymás szom-
szédságában lakók az átlagosnál sokkal jobban
figyelnek, vigyáznak egymás értékeire és köz-
vetlen lakókörnyezetükre. Felelõsséget éreznek
saját és mások személye, tárgyi értékei iránt.

A mozgalom biztonságot nyújt az egyén-
nek, a családnak akkor is, ha bármennyi idõ-
re elhagyja otthonát. Nagyobb biztonságot
nyújt az otthonlévõknek is, elsõsorban a kör-
nyezet részére adott riasztással. Egy adott kö-
zösségi területen kialakított jelzõriasztó rend-
szer szükség esetén történõ mûködtetése az
azonnali segítségnyújtást biztosítja.

Házunk védelme = nyugalmunk védelme
EELLÕÕZZZZÜÜKK  MMEEGG  AA  BBAAJJTT!!  AA  BBÛÛNNCCSSEELLEEKKMMÉÉNNYYEEKK  TTÖÖBBBBSSÉÉGGEE  MMEEGGEELLÕÕZZHHEETTÕÕ!!  EENNGGEEDDJJEE  MMEEGG,,  HHOOGGYY  SSEEGGÍÍTTSSÜÜNNKK!!
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AA  SSZZEEMM  eellõõnnyyeeii::  • Csökkenti a bûncselek-
mények elkövetését lehetõvé tevõ körülmé-
nyeket. • A kialakított kölcsönös együttmûkö-
dés, a folyamatos párbeszéd erõsíti a közössé-
gi szellemet, így mindenki hozzájárulhat a sa-
ját és mások tulajdonának védelméhez. • A
mozgalomban résztvevõk az általuk észlelt
gyanús személyekrõl és tevékenységekrõl tá-
jékoztatják azokat az „aktivistákat”, együtt-
mûködõ embereket, akik a rendõrséggel, pol-
gárõrökkel stb., közvetlenül tartják a kapcso-
latot • általános segítségnyújtás ad.

A szervezõdési forma lehet informális
(nem hoz létre önálló jogi személyiséggel bíró
egyesületet), vagy formális (egyesület létreho-
zása, mely törvényileg szabályozott).

MMII  AA  TTEEEENNDDÕÕ  BBAAJJ  EESSEETTÉÉNN??
HHaa  hhaazzaaéérrkkeezzéésskkoorr  bbeettöörrééss  nnyyoommaaiitt  éésszzlleellii,,
nnee  mmeennjjeenn  bbee  aa  llaakkáássbbaa!!

Ennek két oka is van. A betörõ még min-
dig a lakásban lehet és nem kizárt, hogy me-
nekülése érdekében Önnel szemben fizikai
erõszakot fog alkalmazni. Ha nem megy be a
lakásba, akkor a betörõ által hátrahagyott
nyomokat nem változtatja meg, így megköny-
nyíti a rendõrség szakembereinek munkáját.

ÉÉrrtteessííttssee  aa  rreennddõõrrssééggeett  (A lehetõ legrövi-
debb idõn belül!) Ha mód van rá, a szomszé-
dokkal együtt tartsa szemmel lakását, hogy az
esetlegesen ott tartózkodó betörõ ne tudjon
észrevétlenül távozni! Ha a rendõrség kiérke-
zése elõtt a betörõ mégis megpróbálna elme-
nekülni, lehetõség szerint – saját biztonságuk
maximális figyelembevétele mellett – akadá-
lyozzák meg azt!  Ha ez nem oldható meg,
vagy nem jár sikerrel, alaposan figyeljék meg az
illetõ személyt és ruházatát, az általa használt
jármû ismertetõjegyeit, menekülési útvonalát. 

A témával kapcsolatban felmerült kérdése-
ikre a Bács-Kiskun Megyei Rendõr-fõkapi-
tányság Bûnmegelõzési Osztályán, illetve la-
kóhelye szerinti rendõrkapitányság bûnmeg-
elõzési munkatársától kaphatnak választ.
EEllõõzzzzüükk  mmeegg  aa  bbaajjtt!!
AA  bbûûnnccsseelleekkmméénnyyeekk  ttööbbbbssééggee  mmeeggeellõõzzhheettõõ!!
EEnnggeeddjjee  mmeegg,,  hhooggyy  sseeggííttssüünnkk!!

••  EEGGÉÉSSZZSSÉÉGGMMEEGGÕÕRRZZÕÕ  TTOORRNNAA  10-es turnusok-
ban – kedden és pénteken 17 órakor az Általá-
nos Iskola tornatermében folyamatosan mûkö-
dik. Új résztvevõket is szeretettel várunk!
••  SSZZOOBBAAII  KKEERRÉÉKKPPÁÁRRTT  és kerekes járókeretet
kölcsönzünk tagtársaink részére. Igényeiket
ügyfélfogadási idõben várjuk. 
••  AA  MMÓÓRRAAHHAALLMMII  EERRZZSSÉÉBBEETT  GGYYÓÓGGYYFFÜÜRRDDÕÕ--
BBEENN  – érvényes egyesületi tagkönyv felmutatása
mellett – 10 alkalomra szóló kedvezményes
bérlet váltható 8.000 forintért, melyet hat hó-
nap alatt lehet felhasználni egyéni odautazással. 
••  VVÁÁSSÁÁRRLLÁÁSSII  KKEEDDVVEEZZMMÉÉNNYY!!  A JOZSMÁR BT.
baromfiszaküzletében (Mélykút, Pacsirta u.)
2%-os kedvezménnyel vásárolhatnak egyesüle-
ti tagjaink. A kedvezményre jogosító utalványt
a 2013-as tagdíjfizetést követõen adjuk át.
••  EEGGYYEESSÜÜLLEETTII  TTAAGGDDÍÍJJ!!  A 2013-i évi tagdíjunk
változatlanul 1.000 Ft. Befizetés elõtt keressék
fel egyesületi irodánkat. 
••  ÖÖNNKKÉÉNNTTEESSEEKK  FFOOGGLLAALLKKOOZZTTAATTÁÁSSAA!!  Egyesüle-
tünk bekapcsolódott a regisztrált önkéntesek
foglalkoztatásába. Bõvebb tájékoztatást egye-
sületi irodánkban tudunk adni. 
••  KKÉÉRRÉÉSS!!  Tisztelettel kérjük mindazon el-
hunyt tagtársaink hozzátartozóit, hogy az el-
halálozás tényét szíveskedjenek egyesületi iro-
dánkban jelezni, hogy tagnyilvántartásunkban
rögzíteni tudjuk.
••  CCSSOOPPOORRTTOOSS  GGYYÓÓGGYYÜÜDDÜÜLLÉÉSS!! Ismét meghir-
detjük a szokásos hajdúszoboszlói gyógyüdü-
lést. Idõpontja: 2013. november 10-17-ig. (8
nap 7 éjszaka, félpanziós ellátással) Költség ta-
gok részére: 44500 Ft + IFA + útiköltség. A
csoportos gyógyüdülésen kívülállók is részt ve-
hetnek. Költség: 49000 Ft + IFA + útiköltség.
A csoportos gyógyüdülés teljes idõtartalma alatt
(7 éjszaka) jelenlévõk közül – sorsolással – egy
fõ részére a Hõforrás Gyógyszálló visszatéríti az
üdülés alapösszegét. Jelentkezéseket május vé-
géig várjuk 10.000 Ft elõleg befizetésével.

••  SSZZOOLLGGÁÁLLTTAATTÁÁSSAAIINNKK::  Ügyintézés • tanács-
adás • klubfoglalkozások • elõadások • kirán-
dulások és kedvezményes szolgáltatások szer-
vezése • vérnyomásmérés • gyógytorna •
gyógyüdültetés • szobai kerékpár és gyógyá-
szati segédeszközök kölcsönzése, beszerzése
• könyvet-házhoz program • ingyenes
Internetes szolgáltatások.

KKÖÖSSZZÖÖNNEETTNNYYIILLVVÁÁNNÍÍTTÁÁSS!!  Ezúton is köszönetet
mondunk mindazoknak, akik az elmúlt évek-
ben személyi jövedelemadójuk 1%-át egyesü-
letünknek ajánlották fel. További munkájuk-
hoz sok sikert, jó erõt és egészséget kívánunk!
Továbbra is kérjük adófizetõ tagtársainkat, csa-
ládtagjaikat és mindazon személyeket, akik
szeretnék támogatni egyesületünk sokirányú
tevékenységét, ajánlják fel személyi jövede-
lemadójuk 1%-át közhasznú szervezetünknek.
Adószámunk: 18343438-1-03. Köszönjük!

AAzz  aaddootttt  ffeellttéétteelleekk  ffeennnnáálllláássaa  eesseettéénn  aa  kköövveettkkeezzõõ
ttáámmooggaattáássookk  üüggyyiinnttéézzéésséébbeenn  ttuudduunnkk  ttaaggttáárrssaaiinnkk
sseeggííttssééggéérree  lleennnnii::  Fogyatékossági támogatási
kérelem • Parkoló-kártya igénylése • Lakás-
akadálymentesítési támogatás • Gépjármû-
szerzési és átalakítási támogatás • Méltányos-
sági nyugdíjemelési kérelmek • Gyógyszer és
segédeszköz támogatási kérelmek • Gyógyá-
szati segédeszközök igénylése
ÜÜGGYYFFÉÉLLFFOOGGAADDÁÁSS::  
szerdán 14–17 és csütörtökön 9-12 óráig
EELLÉÉRRHHEETTÕÕSSÉÉGGEEIINNKK::
6449 Mélykút, Petõfi tér 17.
Telefon: 77/460-010
Mobil: 06-30/983-6384 (Szabó József) 
E-mail: mmeelnok@t-online.hu
Mobil: 06-70/387-0512 (Rasztik Tibor) 
E-mail: mmemelykut@t-online.hu
Honlap: www.mmemelykut.hu; 
www.facebook.com/mmemelykut

EGYESÜLETI HÍREK
AA  MMoozzggáásskkoorrllááttoozzoottttaakk  MMééllyykkúúttii  EEggyyeessüülleettee  aa  kköövveettkkeezzõõ  pprrooggrraammookkrraa  hhíívvjjaa  ttaaggjjaaiitt::

KÉPVISELÕI FOGADÓNAPOK
KKoovvááccss  TTaammááss  ppoollggáárrmmeesstteerr: minden hétfõn
8.00–12.00-ig.
MMiikkóó  LLáásszzllóónnéé  aallppoollggáárrmmeesstteerr: minden csü-
törtökön 9.00–12.00 óráig a Polgármesteri
Hivatal képviselõi szobájában, valamint a hét
többi napján munkaidõben a Mûvelõdési
Házban.
FFööllddeess  IIssttvváánn  kkééppvviisseellõõ: minden hónap elsõ
péntek: GAMESZ 8.00–11.00-ig
FFuusszzkkóó  AAttttiillaa  kkééppvviisseellõõ: munkaidõben a Mû-
velõdési Házban

KKooppccsseekk  TTaammááss  kkééppvviisseellõõ: minden hónap
elsõ hétfõjén 8.00–10.00, Nagy u. 18.
DDrr..  MMáárraaii  LLáásszzllóó  kkééppvviisseellõõ: minden hónap
utolsó szerdáján a lakásán, Bercsényi u. 10.,
8.00–10.00-ig
NNoovváákk  LLáásszzllóó  kkééppvviisseellõõ: minden hónap utol-
só szerda az iskolában 8.00–10.00-ig
RRaaccssmmáánn  RRiicchháárrdd  kkééppvviisseellõõ: minden kedden
az iskolában 14.30–15.30-ig
DDrr..  SSzzttaannttiiccss  PPéétteerr  kkééppvviisseellõõ: munkaidõben a
Búzakalász irodájában
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A Költészet Napja
Magyarországon 1964 óta József Attila születésnapján, április 11-én

ünneplik a magyar költészet napját. Ebbõl az alkalomból minden év-
ben irodalmi elõadóestekkel, könyvbemutatókkal, költõtalálkozókkal
és versenyekkel tisztelegnek a magyar líra elõtt. A rendezvényeken
klasszikus és kortárs költõk versei egyaránt szerepelnek. Gyakran diá-
kok, vagy éppen a ma is élõ szerzõk tolmácsolják a költeményeket. 

Két nagyon szép délutánt tölthettünk együtt a Szvetnik Joachim Ál-
talános Iskola szervezésében a Fenyõ Miksa Könyvtárban a Költészet
Napja alkalmából szervezett szavalóversenyen. Köszönet érte a meg-
mérettetést vállaló diákoknak, a szervezõknek, a felkészítõ tanároknak.
Igazi lelki feltöltõdést adott minden résztvevõnek.

AA  SSZZAAVVAALLÓÓVVEERRSSEENNYY  HHEELLYYEEZZEETTTTJJEEII::

EEllssõõssöökk: 1. Kovács Ádám • 2. Varga Benjamin • 3. Sarusi Hanna
MMáássooddiikkoossookk: 1. Csíkos Mónika • 2. Szabó Napsugár • 3. Vojnics
Rogics Levente
HHaarrmmaaddiikkoossookk: 1. Csák Jázmin • 2. Loránt Dominik • 3. Kopcsek Dávid 
NNeeggyyeeddiikkeesseekk: 1. Radvánszki Roland • 2. Horváth Otília • 3. Illés Réka
ÖÖttööddiikk--hhaattooddiikkoossookk: 1. Torma Nikolett • 2. Kopcsek Péter • 3. Cson-
tos Berta, Lázár Édua
HHeetteeddiikk--nnyyoollccaaddiikkoossookk: 1. Keresztes Evelin • 2. Tokodi Réka • 3. Kósa
Edina
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AAzz  uuttóóbbbbii  iiddõõbbeenn  iissmméétt  mmeeggsszzaappoorrooddttaakk  MMééllyykkúútt
tteerrüülleettéénn  aa  ttrrüükkkkööss  llooppáássookk..  
Az elkövetõk vidékiek, akik igyekeznek magá-
nyosan élõ idõsebb embereket felkeresni. A
gépkocsijukat távolabb állítják le és a házak-
hoz már gyalog érkeznek. 

Itt valamelyik szolgáltató (Démász, Dégáz)
alkalmazottjának adják ki magukat és külön-
bözõ indokokkal elérik, hogy a házba bejus-
sanak. Módszerük többek között, hogy túlfi-
zetésre hivatkoznak és vissza akarják adni a
pénzt a késõbbi sértettnek, de csak nagy cím-
letû bankjegyük van, ezért abból vissza kell
adni. Hivatkozhatnak arra, hogy pénzek sor-
számait fel kell írniuk. 

Utóbbi idõben elterjedt, hogy az elkövetõk
a villanykörték fogyasztását akarták felmérni,
vagy a villanyórát leellenõrizni, ezért a lakót a
házban az egyik elkövetõ le-fel küldözi míg a
másik zavartalanul kutat az értékek után.  

Elkövetési módszer szintén, hogy a polgár-
mesteri hivatal dolgozójának adják ki magu-
kat és késõbbi segélyezés miatt akarják a lak-
hatási körülményeket felmérni, ennek célja is
csak a figyelem elterelése.

Valamelyik ismerõsre (háziorvos, család-
tag) hivatkozva pénzösszegeket kérnek el,
vagy elérik, hogy a náluk lévõ általában rossz
minõségû terméket drágán megvegyék.

Kis értékû vásárlást végrehajtva nagy cím-
letû pénzzel fizetve vagy egyszerûen pénzvál-
tást kérve elérik, hogy a késõbbi sértett elõve-
gye a megtakarított pénzét. 

A fenti módszerek során a pénz rejtekhe-
lyet kilesik, majd a sértett figyelmét elterelve
azt eltulajdonítják. 
AAzz  iillyyeenn  bbûûnnccsseelleekkmméénnyyeekk  tteetttteesseeiinneekk  ffeellddeerrííttééssee
rreennddkkíívvüüll  nneehhéézz,,  eezzéérrtt  aa  mmeeggeellõõzzééssrree  kkeellll  hheellyyeezz--
nnii  aa  hhaannggssúúllyytt..  
A szolgáltatók és a Polgármesteri Hivatal alkal-
mazottainak fényképes igazolványa van – azt
mindig kérjük el –, de sem õk, sem egyéb hi-
vatal készpénzt nem visz házhoz. Ha valakire
hivatkoznak azt mindig ellenõrizzük le telefo-
non, vagy személyesen. Egyedül élõ idõs em-
berek kapujukat tartsák zárva, legyenek bizal-
matlanok az idegenekkel, azokat ne engedjék
be, nagyobb összegû készpénzt ne tartsanak
otthon.
AAmmeennnnyyiibbeenn  ggyyaannúúss  sszzeemmééllyyeekkeett  llááttnnaakk  tteelleeffoo--
nnoonn  éérrtteessííttsséékk  aa  rreennddõõrrssééggeett,,  aa  kköövveettkkeezzõõ  tteelleeffoonn--
sszzáámmoonn::  0066--2200//553399--66449999..  AA  sszzeemmééllyyeekkeett  ffiiggyyeell--
jjéékk  mmeegg,,  aazz  eesseettlleeggeess  rreennddsszzáámmoott  jjeeggyyeezzzzéékk  ffeell..  

Ezt a tájékoztatást az Ön számára a Polgár-
mesteri Hivatal, a Posta és a Rendõrõrs együtt-
mûködésével juttatjuk el.  

AA  rreennddõõrrõõrrss  iinnddookkoolltt  eesseettbbeenn  aazz  aalláábbbbii  tteelleeffoonn--
sszzáámmoonn  hhíívvhhaattóó  ééjjjjeell--nnaappppaall::  0066--2200//553399--6644--9999

RENDÕRSÉGI HÍREK

PPRROOGGRRAAMMOOKK

••  Egész nap:  Kézmûves foglalkozások
••  Népi játékok

1100..00..0000  ÓÓRRÁÁRRÓÓLL

IIII.. PPAARRAASSZZTTOOLLIIMMPPIIAA  ––  MMÉÉLLYYKKÚÚTTII  MMÓÓDDRRAA címû
„olimpiai játékok” megrendezésére kerül sor.
A Parasztolimpia során falusi múltat idézõ tré-
fás, szórakoztató próbatételeken kell a vállalko-
zó kedvû csapatoknak összemérni erejüket.
••  HHooggyy  mmiitt  iiss  kkeellll  ccssiinnáállnnii?? Íme, egy kis ízelí-
tõ: létrában futás, krumpli darts, borlopózás
és még sok más, egyéb, tréfás próbatétel!

A versenyre 5 fõs (két nõ mindenképp le-
gyen a csapatban) csapatok jelentkezését várjuk
a munkahelyi kollektívák vagy baráti társaságok,
családi csapatok képviseletében. A Parasztolim-
pián a legkorábban jelentkezõ 10 csapat vehet
részt (ezért fontos a mielõbbi nevezés!). 
••  NNeevveezzééssii  ffeellttéétteelleekk: csapatnév választása, rö-
vid, humoros bemutatkozás, nem kötelezõ, de
jól jöhet a stílusos öltözék vagy az együvé tarto-
zást kifejezõ kitûzõ, kendõ, egyenpóló stb.
••  HHooll  iiss  lleehheett  nneevveezznnii?? A Mûvelõdési Házban
és a könyvtárban vagy a 460 006 és 461 347-
es telefonon
••  NNeevveezzééssii  hhaattáárriiddõõ: április 25. 16.00 óra
••  NNeevveezzééssii  ddííjj: egy tál „hamuban sült pogácsa”
AA  PPaarraasszzttoolliimmppiiaa  pprrooggrraammjjaa:
••  Gyülekezõ a verseny helyszínén 
••  Ünnepélyes megnyitó, jelképes olimpiai
láng meggyújtása
••  A verseny indítása, csapatok bemutatkozá-
sa, akadályok leküzdése a versenypályán.

1133..0000  ÓÓRRÁÁRRÓÓLL

EEBBÉÉDD  ••  KKII--MMIITT--FFÕÕZZ  
„„JJóó  eebbééddhheezz  sszzóóll  aa  nnóóttaa””  
––  KKíívváánnssáággmmûûssoorr  110000--aass  lliissttaa  aallaappjjáánn

••  FFõõzzééssii  lleehheettõõssééggeett, asztalt, padot, sátrat, fõ-
zõhelyet igény szerint biztosítunk. Igényeiket
kérjük, jelezzék a Mûvelõdési Házban és a
könyvtárban vagy a 460-006 és 461-347-es
telefonon április 25-én 16.00 óráig
••  AAkkii  nneemm  kkíívváánn  ffõõzznnii, de ebédelni szeretne,
750 Ft/adag áron babgulyás rendelhetõ a 06-
30/975-3890-es telefonon április 25-én
16.00 óráig

1144..0000  ÓÓRRÁÁRRÓÓLL

EERREEDDMMÉÉNNYYHHIIRRDDEETTÉÉSS,,  ajándékok és oklevelek
kiosztása, a vándorserleg odaítélése

1144..3300  ÓÓRRÁÁRRÓÓLL

EEGGYY  PPEERRCC  ÉÉSS  NNYYEERRSSZZ  ––  Játékos vetélkedõ
nemcsak fiataloknak a Mûvelõdési Házban
••  Kerékpáros ügyességi verseny
••  Tûzoltó bemutató – ügyességi verseny

1155..0000 ÓÓRRÁÁRRÓÓLL

HHEELLYYII  KKUULLTTUURRÁÁLLIISS  CCSSOOPPOORRTTOOKK  BBEEMMUUTTAATTÓÓJJAA

1188..0000  ÓÓRRÁÁRRÓÓLL

MMÁÁJJUUSSFFAA  ÁÁLLLLÍÍTTÁÁSS  ––  TTÁÁNNCCHHÁÁZZ  
A mûsorváltoztatás jogát a rendezõség fenn-
tartja. Mindenkit szeretettel várunk!

KKoovvááccss  TTaammááss  ppoollggáárrmmeesstteerr

BBöörrccssöökknnéé  KKiissss  EErrzzsséébbeett  iiggaazzggaattóó

2013. MÁJUS ELSEJE
II. Parasztolimpia – mélykúti módra

TTööllttssüünnkk  eell  eeggyy  nnaappoott  kkeelllleemmeesseenn  eeggyyüütttt!!  SSzzeerreetteetttteell  ééss  ttiisszztteelleetttteell  mmeegghhíívvjjuukk  ééss  eellvváárrjjuukk  ÖÖnntt,,  ccssaallááddjjáátt,,
kkeeddvveess  bbaarrááttaaiitt,,  mmuunnkkaahheellyyii  kkoolllleekkttíívváájjáátt,,  aa  cciivviill  sszzeerrvveezzeetteekkeett  aa  mmáájjuuss  11--jjeeii  rreennddeezzvvéénnyyrree,,  aa  ssppoorrttppáállyyáárraa  ééss
kköörrnnyyéékkéérree..
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Japán történetének különös – európai
szemmel nézve – rejtélyes korszakát je-
lentette a szamurájok kora. Kik vol-
tak ezek a nagyhatalmú, a kardok-
kal bámulatosan jól bánó harco-
sok, akik készek voltak meghalni
urukért, és akik élet-halál felett ren-
delkeztek? 

Az arisztokrata szamurájok a
Heian-kor (794-1185) közepén jelentek
meg. Kezdetben kisebb fegyveres csoportokat
alkottak, amelyeket késõbb a trónutódlásból ki-
zárt, tartományi tisztségviselõként vidéken lete-
lepedett császári utódok (keleten a Minamoto
család, nyugaton a Taira család) szerveztek na-
gyobb egységekbe a 12. század végén. Ekkor
már minden rangosabb harcos szamuráj volt, a
Meidzsi-restaurációig (1868) õk adták a sóguná-
tusok katonai támaszát. Idealizált erkölcsi kóde-
xüket a Hagakure  írás fektette le, az út pedig,
amit jártak, a „harcos útja”, azaz a busidó.

A szamuráj családba született nõk is sza-
murájnak számítottak, és rendelkeztek az ösz-
szes szamuráj kiváltsággal, de harcosi köteles-
ségeik csak a családjuk (illetve hûbéruruk)
megoltalmazására szorítkoztak. 

A szamuráj tanonc hétéves ko-
rában kapta meg a rövid kardot,
a vakizasit, és 14 éves korában

lehetett katanája, azaz
hosszú kardja.
Ám ezek a harcosok nem-
csak harcoltak, hanem kü-

lönleges módon múlatták ide-
jüket is. És egyáltalán hogyan is

éltek, hogyan köszöntötték egy-
mást, azt mind megtudhatod, ha el-
jössz a táborba, hiszen Japán lakói,

még a legalapvetõbb dolgokat is másképp csi-
nálták, illetve csinálják, mint mi.

A tábor folyamán tehát utazást teszünk a
múltba. Komplex, mindenekelõtt a gyerme-
kek életkori sajátosságait szem elõtt tartó
programsorozat, amely a projekt pedagógia
módszereivel, játékos keretek között értékes
és hasznosítható tudást ad. Biztosítja a gyere-
kek számára az élményszerû ismeretszerzést,
a kreatív alkotási lehetõséget, a fantázia szár-
nyalását, a dramatikus játék elemeit is magá-
ba foglaló játékos beleélés élményét.

SSzzaajjoonnaarraa!!

((VViisszzlláátt  aa  kköövveettkkeezzõõ  sszzáámmbbaann!!))

Konnicsi va! (Szervusz!)
Japán időutazó olvasó – kézműves kaland tábor

KIADÁNYOK MÉLYKÚT
VALLÁSI EMLÉKEIRÕL
AA  KKÖÖZZEELLJJÖÖVVÕÕBBEENN  EEGGYY  KKÖÖNNYYVV  ÉÉSS  EEGGYY  FFÜÜZZEETT
FFOOGG  MMEEGGJJEELLEENNNNII  MMÉÉLLYYKKÚÚTT  VVAALLLLÁÁSSII  EEMMLLÉÉKKEE--
IIVVEELL  KKAAPPCCSSOOLLAATTBBAANN..

A Szent Erzsébet-templom 2011-ben volt 50
éves. 2013 õszén kerül átadásra egy Szent Er-
zsébet ereklye. Ebbõl az alkalomból jelenik
meg egy kb. 100 oldal terjedelmû, 90 képet
tartalmazó könyv. A könyvben olvashatunk a
templom építésérõl, berendezési tárgyairól, lel-
készeirõl, hitéletérõl. Szól a könyv a temetõk-
rõl, útszéli feszületekrõl, vallásos építmények-
rõl. Betekintést nyerhetünk az egyházi anya-
könyvekbe. A könyvhöz tartozik egy CD le-
mez, amelyen kb. 210 fényképet lehet meg-
nézni számítógépen. A könyv ára 900 Ft.

Megjelenik egy 44 oldalas füzet, amelyben
36 kép lesz. A füzet bemutatja Mélykút vallási
látnivalóit (Szent Joachim-templom, Szent Er-
zsébet-templom, Szent Joachim Katolikus és
Falumúzeum, Vörös tanya, Szvetnik emlékház,
vallásos építmények. A füzet ideális ajándék a
Mélykútról elszármazottaknak, az idelátoga-
tóknak. Ára 450 Ft.

A könyv és a füzet korlátozott példány-
számban fog megjelenni. Ezért elõfizetést ve-
szünk fel mindkét termékre. A megrendelése-
ket a vételár befizetésével lehet leadni a plébá-
nián, a Csorba-házban és a könyvtárban június
1-ig. A kiadványok a nyár végén, vagy kora
õsszel fognak megjelenni kb. annyi példány-
ban, amennyire az elõfizetések alapján igény
lesz. Ugyan kis mennyiségben készül példány a
megrendeléseken felül is, de senkinek nem
tudjuk garantálni, hogy hozzájuthat, amennyi-
ben elõzetesen nem rendeli meg azokat. 

BBoollvváárrii  JJáánnooss  pplléébbáánnooss

BIBLIAÓRA
MMIINNDDEENN  SSZZEERRDDÁÁNN  1155  ÓÓRRÁÁTTÓÓLL  
AA  MMÛÛVVEELLÕÕDDÉÉSSII  HHÁÁZZ  KKIISSTTEERRMMÉÉBBEENN
• bibliai történetek feldolgozása
• beszélgetés Isten Igéjérõl
• közös ima
Minden érdeklõdõt az Úr Jézus szeretetével
várunk.

KKSSZZEE

KKEEDDVVEESS  SSZZÜÜLLÕÕKK  ÉÉSS  GGYYEERREEKKEEKK!!  AA  nnyyáárrii  sszzüünniiddeeii  pprrooggrraammookk  tteerrvveezzéésséénnééll  ggoonnddoolljjaannaakk  rráá,,  hhooggyy  aazz
iiddéénn  1111..  aallkkaalloommmmaall  sszzeerrvveezzüünnkk  ttáábboorrtt  „„SSzzaammuurráájjookk  öörröökkssééggee””  ccíímmmmeell  jjúúlliiuuss  2222--2266..


