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(1909-1958)
„Segítőkész ügyvédi, 

illetve 1956-os önfel-
áldozó forradalmi tevé-
kenységéért.”

Posztumusz	 kitünte-
tés

SZOBONYA CSILLA:
EMLÉKTÁBLA	 AVATÁS	

DR.	 SZOBONYA	 ZOLTÁN	
TISZTELETÉRE

2004.	OKTÓBER	23.

„Az igaz ügye vesz-
ve	 nem	 lehet”	 –	 szól	 a	
mondás.	Nem	veszhetett	

el	dr.	Szobonya	Zoltán	és	a	mélykútiak	igazsága	sem,	hiszen	ma	
együtt	emlékezhetünk.	Édesapám	tiszteletére	emléktáblát	avatha-
tunk,	amely	előtt	majd	évről-évre	leróhatjuk	kegyeletünket.	Azért	
is	nagyon	fontosak	az	emlékhelyek,	emléktáblák,	mert	a	ma	élők,	
az	utókor	tiszteletadását	jelentik.	Minden	emlékhely	tanúságtétel	
is	egyben	az	ártatlanul	kioltott	életek	előtt.

Gyermekeinknek	és	unokáinknak	is	tudniuk	kell	az	igazat,	ezért	
nevén	kell	nevezni	a	dolgokat.	A	jó	megkülönböztethető	a	rossztól,	
a	helyes	a	helytelentől,	az	igaz	ember	az	árulótól.	Ezzel	tartozunk	a	
mának	és	a	jövőnek,	hogy	ne	legyen	olyan	generációja	e	hazának,	
amely	hazugságban	nő	fel.

Ne	 felejtsük	el,	 hogy	évtizedeken	keresztül	 csak	egy-egy	szál	
gyertya	fényénél	lehetett	emlékezni	a	titokban	látogatott	temetők-
ben.	S	az	egyik	nap	letett	virágot	másnap	már	lovak	patái	taposták	
agyon.	A	hősök	nevét	nem	lehetett	kiejteni,	megalázták,	sárba	ti-
porták,	mert	egy	nemzet	emlékezetéből	végképp	ki	akarták	törölni	
azokat	a	napokat.	Pedig	a	Nemzet	csak	addig	van	és	 lesz,	amíg	
emlékezik	 önmagára,	 függetlenségére,	 szabadságára	és	hőseire,	
akik	a	legtöbbel,	életük	feláldozásával	hitelesítették	küldetésüket.	
Nekünk	ők	adnak	eszmét,	erkölcsöt,	helytállásból	példát.	

Tisztelt Emlékezők!
Ma	 különösen	meghatottan	 állok	 itt.	 Torokszorító,	 de	 egyben	

felemelő	érzés	is,	hogy	itt	a	szülőházunk	előtt	emlékezhetek	Önök-
kel,	Veletek	együtt.	Életünk	Mélykúton	eltöltött	évei,	napjai	mindig	
nagyon	 fontosak	 voltak	 számunkra.	 Hiszen	 ez	 a	 ház	 jelentette	
számunkra	gyerekkorunk	világát.	A	boldog	gyerekkort,	a	teljes	csa-
ládot.	Sok	szép	emlék	fűz	ide.	Tán	még	a	kövek	is	őrzik	édesapám	
lábnyomait.	Itt	a	kapuban	vártuk	mindig	haza	és	volt,	hogy	velünk	
együtt	igen	sokan	várták	már	itt	az	udvaron	őt.	Bevallom	ettől	mi	
gyerekek	 akkor	 egyáltalán	 nem	 voltunk	 boldogok,	 mert	 tudtuk,	
hogy	akkor	ránk	megint	kevesebb	 idő	 jut.	De	azért	mindig	 jutott	
ideje	arra,	hogy	velünk	is	játsszon,	foglalkozzon.	Hiszen	édesapám	
nem	kereste	a	mártíriumot,	egyszerű	vidéki	polgár,	jogász	volt,	aki	
szerette	és	élvezte	az	életet,	míg	hagyták	neki.

Szenvedélyesen	szerette	ezt	a	hazát,	ugyanakkor	szemben	állt	
a	diktatúra	bármely	válfajával.	Mégis	miért	kellett	meghalnia,	ki	is	
volt	valójában	dr.	Szobonya	Zoltán?	Olyan	ember	volt,	aki	a	 leg-
nehezebb	időkben	is	megtalálta	a	módját,	hogy	autonóm,	felelős	
polgárként	 viselkedjen.	 Mind	 járási	 főjegyzőként,	 mind	 ügyvéd-
ként,	mind	 a	 forradalom	 vezetőjeként:	 főjegyzőként,	 a	 bizottság	
elnökeként	nyílt	szavazáson	egyedül	szavazott	az	egyházi	iskolák	

államosítása	ellen.	Ezzel	kivívta	Mindszenty	József	bíboros	áldását	
és	 köszönetét,	 amit	 dr.	 Horváth	 Alajos	 nagy	 prépost	 adott	 át	 a	
családnak.	Ugyanakkor	kivívta	a	hatalom	kérlelhetetlen	haragját.	Ki	
kellett	lépnie	az	állami	szolgálatból,	ügyvédként	folytatta	pályáját.

Ügyvédként	az	50-es	évek	elején	dacolt	a	terror	szavával,	járta	
a	börtönöket,	védte	a	bajba	jutottakat.	Hiába	telepítették	ki,	távo-
lították	el	1952-ben	egy	átlátszó	ürüggyel	a	nép	köréből,	amikor	
1953-ban	közkegyelemmel	hazatérhetett,	s	munkáját	félelem	és	
megalkuvás	nélkül	ott	folytatta,	ahol	abbahagyta.	 Így	 lett	a	kör-
nyék	parasztságának	 segítője,	 támasza.	Úgy	emlegették	az	 idős	
gazdák,	hogy	a	doktor	úr	a	mi	 jó	apánk.	 Jánoshalmán,	de	 főleg	
Mélykúton	a	kulákok	védőszentje,	–	írta	róla	az	ÁVH	két	tisztje,	s	
ezzel	a	megállapítással	egyetértett	a	község	lakossága	is.	Én	is	itt	
hallottam,	mintegy	300	családot	mentett	meg	a	kitelepítéstől.

Így	volt	ez	1956.	október	26-ig.	De	közben	történt	valami.	1956.	
október	23-án	„egy	nép	azt	mondta:	elég	volt!”	Elég	volt	a	hatalom	
önkényéből,	a	 fojtogató	hazugságból,	a	kuláklistákból,	a	csengő-
frászból,	az	internáló	táborokból,	Recskből,	a	megaláztatásból.	Ez	
a	nemzet	végre	szeretne	emelt	fővel,	egyenes	gerinccel	szabadon	
élni.	Kitört	a	forradalom	Budapesten,	ledőlt	a	nagy	bálvány.	A	ter-
rorhálója	szétpattant	azon	az	emlékezetes	őszön.	Összeomlott	a	
félelem rendje és új rend született.

Napok	alatt	megalakultak	az	új	forradalmi	bizottságok,	melyek	
a	 forradalom	 valódi	 vezető	 szervei	 voltak.	 A	 forradalom	 legna-
gyobb	csodája	és	történelmi	tette,	hogy	a	magyar	vidék	élt	a	lehe-
tőségével.	Minden	járásban	és	faluban	hiteles	embereket	válasz-
tott	a	nép,	akikben	megbízott	és	mindenütt	voltak	ilyen	emberek.	
A	kiemelkedő	forradalmi	vezetők	egyike	volt	az	édesapám.	Ahogy	
M.	Kiss	Sándor	történész	úr	jellemezte:	„Dél-Magyarország	legna-
gyobb	forradalmi	vezetője”.	1956.	október	26-án	Jánoshalma	urai	
letartóztatják,	hogy	elkerüljék	az	elkerülhetetlent.	A	nép	azonban	
már	nem	tűrt	tovább	–	kiszabadították	és	megválasztása	után	a	
forradalom élére állt.

A	 forradalmi	 bizottság	 titkára	 és	 az	 újonnan	 kialakuló	 de-
mokratikus	 berendezkedés	 első	 számú	 vezetője,	 tekintélye	 lett.	
Vezetésével	 újjászervezték	 a	 közigazgatást,	 megszervezte	 az	 új	
forradalmi	tanács	munkáját.	Vállalta	a	feladatot	és	teljes	szakmai	
korrektség	mellett	többpárti	képviseleti	rendet,	demokratikus	közé-
letet	teremtett	pár	nap	alatt,	úgy,	hogy	egy	pofon	el	nem	csattant	a	
tüzérlaktanya árnyékában. Szervezte a járási forradalmi bizottság 
munkáját,	a	nemzetőrség	felállításának	kezdeményezése	is	a	ne-
véhez	fűződik.	Segítséget	nyújtott	a	mélykúti	forradalmi	bizottság	
létrejöttéhez,	szoros	napi	kapcsolatban	állt	a	bizottság	tagjaival,	de	
legfőképpen	a	mélykúti	emberekkel,	akik	még	éjszaka	is	keresték,	
várták	 véleményét,	 tanácsát,	 hallgattak	 szavára.	 Megalapozta	
helyben,	hogy	a	forradalommal	elkezdődött	átalakulás	folyamata	
minél	 kevesebb	 problémával	 járjon,	 s	mindezt	 úgy,	 hogy	 a	 hét-
köznapok	rendje	és	biztonsága	fennmaradt,	sem	emberélet,	sem	
vagyon	nem	veszett	oda.	 Társaival	 együtt	 egy	új,	 igazságosabb,	
emberibb	élet	beindítását	remélte.	Bátran	tervezték	a	jövőt,	amit	
szabadnak, boldognak és magyarnak akartak.

Mindenkit	 visszafogott	az	önbíráskodástól,	 a	 személyes	bosz-
szútól.	 Személyes	 emlékemet	 szeretném	 elmondani.	 Egyik	 éjjel	
kopogtattak	 a	 második	 ablakon,	 amely	 alatt	 én	 aludtam	 s	 azt	
mondták,	doktor	úr	xy-t	móresre	tanítjuk.	Az	édesapám	azt	vála-
szolta,	„nem	emberek,	a	mi	kezünkhöz	vér	nem	tapadhat,	ez	egy	
tiszta	forradalom,	aki	visszaélt	a	hatalmával	az	majd	bíróság	előtt	
számol	el”.	Tettei	célszerűek	és	szakszerűek	voltak,	ezt	bizonyítják	
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a	forradalmi	bizottság	határozatai	is,	amelyek	az	élet	beindítá-
sát	szolgálták.	A	forradalmi	bizottság	19	pontban	összefoglalta	
követelését,	 amelyeket	 fontosabb	 szervezetekhez	 eljuttattak	
és	felolvasták	nagygyűléseken	is.	Főbb	követeléseik:	a	nemzeti	
függetlenség megteremtését, az elkövetett törvénytelenségek 
felszámolását,	 a	 szabadságjog	 maradéktalan	 érvényre	 jutá-
sát	 tartalmazták.	 Ezek	 valóban	 alkalmasak	 voltak	 egy	 tiszta	
forradalom	 véghezvitelére.	 November	 4-én	 készek	 voltak	 a	
szülőföld	fegyveres	védelmére.	Önkénteseket	hívtak	be,	kórhá-
zat szereltek fel – de az értelmetlen vérontást nem engedte. 
Miután	 hallották,	 hogy	 Kecskemét	 és	 Kiskunhalas	 elesett,	
elrendelték	a	leszerelést.	Mivel	a	szovjet	csapatok	nem	érték	
el	Jánoshalmát	és	Mélykutat,	ezért	vérontás	nélkül	vészelték	
át	a	forradalmat.	November	7-én	érték	el	az	orosz	csapatok	
Jánoshalmát	–	édesapám	egyedül	fogadta	a	parancsnokot	a	
községházán.	Akkor	még	köszönetet	mondtak	neki.	A	forra-
dalom	bukása	után	sem	menekült	el,	hiszen	mindvégig	a	for-
radalom	tisztaságát	képviselte,	s	ez	később	talán	még	nagyobb	
bűnnek	számított.

„Én	itthon	maradok!”	Az	édesapám	is	ezt	az	utat	választotta	
–	mert	 szenvedélyesen	 szerette	 ezt	 a	hazát	 és	 nem	 tudta	 el-
hagyni.	Mindig	azt	hangoztatta,	hogy	amit	tettem,	azért	vállalom	
a	felelősséget.	Hiszen	a	forradalom	napjaiban	igaz,	tiszta	célért	
harcoltak	 tiszta	eszközökkel.	Váltig	hitte,	hogy	 társaival	együtt	
nem	 ártottak	 senkinek,	 a	 haza	 üdvét	 szolgálták,	 egy	 igazabb,	
élhetőbb	demokratikus	világ	megteremtésén	dolgoztak.	

Élete	végéig	hű	maradt	ahhoz	az	ethoszhoz,	amely	a	jogász-
ság	iránti	bizalmat	kelti	az	emberekben.	Mert	ő	is	úgy	gondolta,	
ahogy	Márai	Sándor:	„Ha	jó	ügyet	védesz,	mitől	is	félhetsz?	Mi	is	
történhetik	veled?	Végül	is	tehetetlenek	az	igazsággal	szemben.	
Letiporhatnak,	de	meg	nem	hazudtolhatnak,	elvehetik	életed,	de	
nem	vehetik	 el	 igazságod.”	 Igen,	 édesapámra	 is	 úgy	emlékez-
hetünk,	mint	aki	élete	végéig	kiállt	az	igazság	mellett,	sőt	élete	
feláldozása	árán	is,	hisz	olyan	ember	volt,	akire	a	mefisztói	alkut	
sem	tudták	rákényszeríteni.	Nem	reszketett	vérbírái	előtt.	Hiszen	
nem	 ítélkeztek	 felette,	 hanem	 példát	 statuáltak,	 önkényesen,	
politikai	haszon	érdekében.

„Hajthatatlanul	vallott	életelvekkel	állt	a	bírósággal	szemben”,	
ahogy	 az	 ítélet	 is	 tartalmazza.	 Ahogy	 Kahler	 Frigyes	 jellemezte:	
sorsát	vállaló	tiszta	lelkű	hős,	ő	ugyanis	tudta	a	titkot,	amit	mások	
nem:	„inkább	becsületben	meghalni,	mint	becstelenül	élni.”	Ez	élete	
példázata,	hogy	legyen	jel!	„Belenyugodva	sorsomba	várom	a	ki-
teljesedést,	hiába,	ez	a	magyar	sors,	s	büszke	vagyok	arra,	hogy	a	
Jóisten	erre	a	sorsra	tartott	érdemesnek.”	Ezek	voltak	búcsúsorai.

Ma	már	ismerjük	a	megtorlás	menetét,	és	eszköztárát.	Tudjuk,	
hogy	a	hatalomnak	vér	kellett,	egyre	több	vér.	De	vajon	mi	adott	
bátorságot	édesapámnak	és	a	többi	ártatlanul	akasztófa	alá	hur-
coltnak?	Méltósággal	viselni	a	legutolsó	pillanatot	is.	Azt	az	utolsó	
utat	a	sivár	folyosókon,	a	torok	kiszáradását,	a	gyilkosok	gúnyos	
pillantását,	s	nem	könyörögni,	hogy	legyen	példa.	Aztán	megfeszül	
a	kötél,	bevégeztetett.	1958.	szeptember	29-én	reggel	fél	hétkor	a	
kecskeméti	börtönudvaron	is	megfeszült	a	kötél.	S	édesapám	vére	
megszentelte ezt a földet. 

Gyerekkorunk	legfájóbb,	soha	el	nem	felejthető	emléke,	amikor	
utoljára	láttuk	édesapánkat.	Csíkos	rabruhában,	gúzsba	kötve:	keze	
megbilincselve,	lábához	láncolva,	szinte	földig	hajolt,	ahogy	ment	
a	 rabszállító	autó	 felé.	Ez	már	a	megaláztatások	utolsó	stációja	
volt,	 együtt	 járt	a	halálos	 ítélettel.	De	bilincsbe	verve,	gúzsba	
kötve	sem	tudták	elvenni	tisztességét,	emberi	méltóságát,	s	a	
szabadságról	szőtt	álmait.	Végsőkig	hitte,	hogy	az	áldozatválla-
lásuk	nem	volt	hiábavaló.	„Lesz	még	magyar	ünnep,	igaz,	hogy	
én már nem élem meg, de lesztek ti még szabadok.” 

S	számunkra	éppen	ez	az	erkölcsi	 tartás	adott	erőt	a	hét-
köznapokban.	Hiszen	ez	a	tragédia	végigkísérte	életünk	minden	
napjait:	ott	volt	a	dermesztő	őszi	napok	képében,	a	börtön	kese-
rűségével,	az	otthon	helyének	megváltoztatásában,	a	mélykúti	
otthon	elvesztésében,	a	nagyváros	szürkeségében,	idegenségé-
ben,	az	ünnepek	hangulatában,	édesanyánk	megtört,	könnyes	
szemében,	 de	 ott	 volt	 a	 család	 összetartó	 szeretetében,	 a	
barátok együttérzésében, a névtelenül küldött csomagokban, a 
tanárok	bátorító	kézfogásában	és	az	emlékkönyvbe	 írt	soraik-
ban.	Mi,	gyerekek	otthonról	hoztuk	a	tudást	’56	forradalmáról.	
Ezt	azért	tehettük,	mert	édesanyánk	úgy	nevelt	bennünket,	aki	
35	 évesen	maradt	 itt	 társ	 nélkül,	munka	 nélkül,	 pénz	 nélkül.	
Nem	 volt	 egyebe,	mint	 szilárd	 hite,	mérhetetlen	 szeretete	 és	
édesapánknak	tett	 ígérete,	hogy	három	gyermekét,	bennünket	
becsülettel	 felnevel.	 Emberfeletti	 küzdelem	 árán,	 önfeláldozó	
élete	eredményeként	teljesítette	ígéretét	és	így	méltó	párja	volt	
édesapámnak	életében	és	az	maradt	halála	után	is…	köszönjük,	
hogy	van	mit	megtanítanunk	gyerekeinknek,	s	köszönjük,	hogy	
tovább	adhatjuk	ezt	a	példát.
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Tisztelt	Emlékezők!
Az	 igazság	van,	a	hazugságot	kitalálják.	Ám	az	igazat	keresni	

kell,	az	igazat	meg	kell	hallani,	az	igazat	mondani	kell,	az	igazat	
szeretni	kell,	az	igazat	őrizni	kell,	az	igazat	óvni	kell,	mindhalálig.	
Úgy,	ahogy	erre	édesapánk	példát,	hitet	adott	életével,	és	hozzánk	
küldött	 utolsó	 soraival:	 „Pici	 babáim,	 soha	 ne	 felejtsétek,	 hogy	
magyarnak	születtetek,	s	egyre	kérlek:	soha,	senkire	valótlant	ne	
mondjatok!	Mindig	és	minden	körülmények	között	csakis	az	igazat,	
ezt	kéri	 tőletek	édesapa.”	Ez	az	emléktábla	mementóként	örökíti	
meg	édesapám	nevét	és	azt,	hogy	a	legnehezebb	időben	is	meg-
maradhatunk	egyenes	gerincű	magyar	embernek.

SZENTPÁLY	MIKLÓS:
A RAB

(Nagyapám	–	dr.	Szobonya	Zoltán	–	emlékére)
Eljöttünk	hát	a	múlt	színhelyére
Itt	állunk	a	rácsos	ablakok	előtt
Hol	Ő	ítéletre	várva	hallotta	a	végtelen	időt.
Csak ült, s közben a lánc csörgött kezén, 
Melyet rá egy groteszk szobor rakott.
A	szabadság	ült	most	vasra	verve,	hol	nemrég
Egy	bűnöző	lakott.
S	monoton	kopogott	a	bot	
Ahogy	a	börtön	mellett	elcsoszogtak	a	vakok
Sorban	remegőn	kéregetve
Rongy	ruhában,	
Láthatatlan	rabláncokon.
Eső,	ha	jött	nem	tisztított
A rab lélekre láncot mosott
Szél,	ha	fújt	könnyet	hozott.

Egy	hirtelen	villámcsapás
A fa fellobbant, a szén szerteszállt.
A	mennydörgés	késve	jött,	előtte	könny
Árulás,	s	halál	szavát	szórta	szét,	mint
Árny a fényt, a sors.
Kárhozás	hát	válaszod	a	szabadság	szent	igéire.
Nem	tudod?	Csak	tested,	lelked	azt	már	nem	éri	meg.
Kegyelmet	kaphatsz,	oh	igen,	lélek	nélkül
Nem	furdal	majd	a	lelkiismeret.
De	lélek	nélkül,	te	vak	nép	nincs	életed!
Nyakad	köré	hurkot	vetett
A	testedre	forrt	Júdás	szerep.
Holtodig	magába	zár

A	vallomás,	a	lámpa
Ott	bent	a	vallató	szobában,
Hogy	mint	zombi	dőlj	az	élet	falának,
Várva	a	halált.

A rab csak ült
Körötte vak világ
Emlék	suhant	be	a	cella	ablakán
Az	arcok	szívében	rárohantak	a	lánc
Szabadságfojtó	énekére.
Hallotta	még	mindig	izzó	lelkének
Szabad dalát
Bilinccsel	kezén	volt	óriás,	ahogy
Kinézett a börtön ablakán
A	téren	sok	arctalan	törpe	állt
S mi jobban fájt szívének
Kívül a rab világ
Túl	a	börtön	falán.
Részlet Dr. Rauzs József Mélykút Községért Díj című könyvéből

Kezdő lépések a virtuális világban I. 

20	órából	álló	képzés	indul	a	
Fenyő	Miksa	Könyvtárban	
november	hónapban.	

Jelentkezni	folyamatosan	lehet
a	77/461-347	telefonszámon,	

vagy	személyesen	nyitvatartási	időben.

A	Népegészségügyi	Program	keretében	a	veszélyeztetett	női	
lakosság	emlőszűrő	vizsgálata	tovább	folytatódik.	Mindazok	a	
45-65	éves	 korú	nők	meghívólevelet kapnak, akik 2 éven 
belül	 emlőszűrő	 vizsgálaton	 nem	 vettek	 részt,	 vagy	 az	 első	
megszólítás	alkalmával	távolmaradtak.	Meghívólevél	felmuta-
tásával a vizsgálat ingyenes, háziorvosi beutalóra nincs 
szükség.

A mélykúti nők 2018. október 29. és november 07. 
között kapnak meghívót.

A vizsgálat helye: Kiskunhalasi Semmelweis Kórház, 
Kiskunhalas, Dr. Monszpart László u. 1. Mammográfiás 
Szűrőközpont.

A	szűrővizsgálat	ütemezésével	kapcsolatban	felmerülő	kér-
désekben Dr. Sebestyén Julianna radiológus	 főorvosnő	 és	
Oláhné	 Tölgyesi	 Ildikó	 vezető	 operátor	 készséggel	 szolgáltat	
további	 információt	 a	 77/522-072 telefonszámon. Akinek a 
meghívólevélben	jelzett	időpontban	nincs	módjuk	a	szűrővizs-
gálaton	megjelenni,	a	fent	megadott	telefonszámon	új	időpon-
tot	 kérhetnek.	 Az	 időben	 felfedezett	 emlődaganat	 jó	 eséllyel	
gyógyítható.	Éljen	a	felkínált	lehetőséggel!	

Bács-Kiskun	Megyei	 Kormányhivatal	 Népegészségügyi	 Fő-
osztály

A	helyi	esélyegyenlőségi	program	két	részből	áll:	
a.)	a	hátrányos	helyzetű	társadalmi	csoportok	–	különös	tekin-

tettel	a	nők,	a	mély	szegénységben	élők,	romák,	a	fogyatékkal	élő	
személyek,	valamint	a	gyermekek	és	idősek	csoportjára	–	oktatási,	
lakhatási,	 foglalkoztatási,	 egészségügyi	 és	 szociális	 helyzetéről	
készített helyzetelemzésből, valamint 

b.)	a	helyzetelemzés	során	feltárt	problémák	komplex	kezelése	
érdekében	 szükséges	 intézkedéseket	 tartalmazó	 intézkedési 
tervből. 

A	helyi	esélyegyenlőségi	programok	elkészítésének	szabályairól	
és	 az	 esélyegyenlőségi	 mentorokról	 szóló	 321/2011.	 (XII.	 27.)	
Korm.	 rendelet	 3.	 §-a	 értelmében	 a	 HEP-et	 a	 helyben	 szokásos	
módon	közzé	kell	 tenni.	Tájékoztatjuk	a	Tisztelt	 lakosságot,	hogy	
a	helyi	esélyegyenlőségi	program	Mélykút	város	honlapján	meg-
található.

Emlőszűrés
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A	 hagyományok-
nak	 megfelelően	
idén	 is	 a	 Bács-Kis-
kun	 Megyei	 Önkor-
mányzat	 októberi,	
ünnepi	ülésén	nyúj-
tották át a megye 
legrangosabb kitün-
tetéseit, ezúttal Ba-
ján,	a	Petőfi	szigeten	
található	 Turisztikai	
Központban.	E	nívós	
elismerések azok-
nak a személyek-
nek, közösségeknek 

adományozhatók,	melyek	kiemelkedően	eredményes	teljesítmé-
nyükkel	szolgálták	Bács-Kiskun	érdekét	és	 javát.	2018-ban	42	
kitüntető	díjat	adtak	át	Baján.	

A 2018. év mélykúti díjazottjai:
Bács-K iskun	

Megye Gazdasá-
gáért Díjat Kiss 
István,	 Bács-Kis-
kun	 Megye	 Ifjú-
ságának Nevelé-
séért Díjat Bolvári 
János	 plébános	
atya	 vehette	 át.	
Gratulálunk	mind-
kettőjüknek!

Laudáció
Kiss István 
A	 BÁCS-TAK	

Takarmánygyártó	
és	 Forgalmazó	
Kft.	1992.	október	
01.	napján	alakult	
meg Mélykúton. A 
mai	cég	alapját	és	központját	képző	mélykúti	takarmánykeverő-
üzemet	az	első	két	évben	bérelte	a	tulajdonos	egy	állami	nagy-
vállalattól,	majd	1994.	első	felében	megvásárolta.

A	 BÁCS-TAK	 Kft.	 termelésének	 biztonságosabbá	 tétele	 ér-
dekében	 a	 baromfi	 iparban	 befektetéseket	 eszközölt,	 így	 a	
2000-es	 évek	 végére	 kialakult	 a	mai	 cégcsoport,	 melynek	 az	
összetétele	a	következő:

•		Bác-Tak	 Kft.	 (anyacég,	 takarmány-előállítása,	 élőállat	 elő-
állítás)

•	Csibe-Top	Kft.	(80%,	élőállat	előállítása)
•	CSA-BA	Lúdtenyésztő	Kft.	(100%,	állattenyésztés,	keltetés)
•	Pannon	Lúd	Kft.	(25,01%,	elsődleges	feldolgozás)
•		HUNENT	Zrt.	(Kiskunhalasi	Baromfi-feldolgozó	Zrt.)	(95,22%,	
tovább	feldolgozás,	sütés)

A	 foglalkoztatott	 létszám	 a	 cégcsoport	 növekedésével	 pár-
huzamosan	a	kezdeti	20	főről	mára	500	fő	körülire	emelkedett.	
A	felsőszintű	vezetői	beosztásokat	ma	már	kizárólag	felsőfokú	
végzettségű,	diplomás	szakemberek	töltik	be,	számuk	a	kiemelt	
fontosságú	középvezetői	szinteken	–	elsősorban	az	állattenyész-
tésben	–	is	dinamikusan	növekszik.	

A	 cégcsoport	 vertikálisan	 az	 egész	 termelést	 integrálja	 a	
takarmánykeveréstől	 az	 elősütött	 késztermékig.	 A	 meglévő	 9	
millió	kacsát	és	fél	millió	 libát	 feldolgozó	 termelés	12	millióra	
való	 fejlesztését	 célozták	 meg.	 Mélykúton	 Magyarország	 leg-
korszerűbb	vízi	szárnyas	feldolgozó	üzemét	építik	meg,	melyhez	
egy	 4.500	 tonnás	 hűtött	 tároló	 is	 épül.	 A	 cég	 magyarországi	
piaci	részesedése	ezzel	a	fejlesztéssel	pecsenyekacsa	tekinteté-
ben	megközelíti	az	50%-ot.	A	cég	a	világ	minden	tájára	szállít,	
fő	vásárlói	Németország,	Ausztria,	Anglia,	de	értékesítenek	Ja-
pánba	és	Kanadába	is.	Mivel	a	takarmány-előállítás,	az	élőállat-
tenyésztés, a keltetés és a feldolgozás is a Bácskában történik, 
igazi	Bácskai	termék	kerül	a	világpiacra.

Bolvári János	dusnoki	szülők	gyermekeként	Kalocsán	szüle-
tett	1968-ban.	Szülei	a	mezőgazdaságból	éltek.	Édesapja	1974-
ben	 elhunyt,	 onnantól	 fogva	 édesanyja	 nevelte	 őt	 és	 húgát	 a	
nagyszülők	 segítségével.	 A	 helybéli	 általános	 iskola	 után	 egy	
évet	a	kalocsai	I.	István	gimnáziumban	tanult,	majd	Kecskemét-
re	került	a	piarista	gimnáziumba.	Érettségi	után	egy	év	katonai	
szolgálat	következett.	1989	és	1993	között	Szegeden,	a	Hittudo-

mányi	 Főiskolán	
készült	a	papi	hi-
vatásra. Kalocsán 
szentelte	 pappá	
1993-ban	 Dankó	
László	 érsek.	
Szentelése	 után	
Bácsalmásra ke-
rült	 káplánnak.	
Innen	 1997-ben	
Jánosha lmára	
helyezte	 át	 érse-
ke.	 Öt	 évig	 volt	
káplán	és	két	évig	
t á r s p l é báno s ,	
mivel	 2001-ben	
Csávolyra és 
Rémre	ugyan	plé-
bánosi kinevezést 

kapott,	de	nem	akart	az	ottani	plébániákra	költözni,	s	Jánoshal-
máról	kijárva	látta	el	feladatait.	

2003-ban	helyezték	át	Mélykútra,	ahol	a	Szent	Joachim	plé-
bánián	kívül	ellátta	a	Szent	Erzsébet	plébániát	és	Kisszállást	is.	
Később	 átmenetileg	megkapta	 oldallagos	 ellátásra	 Tompát	 és	
Kelebiát	is.	2007-ben	esperessé	nevezte	ki	érseke.	

Mélykúti	plébánosként	már	eddig	is	sok	eredményt	ért	el	(Szent	
Joachim	templom	és	környezetének	felújítása,	fény-kereszt	állítás,	
Szent	 Erzsébet	 ereklye	 megszerzése,	 zarándokutak	 szervezése,	
kisközösségek	létrehozása,	könyvkiadások	stb.),	és	folyamatban	van	
több	 tervének	megvalósítása	 (belső	 felújítások,	bekapcsolódás	az	
országos	Mária-útba,	Mária-rádió	helyi	alközpontjának	létrehozása).	
A	sors	adománya,	hogy	plébánosága	alatt	emlékezhetünk	meg	a	
Szent	Joachim	templom	építésének	250.,	a	Szent	Erzsébet	temp-
lom	építésének	50.	évfordulójáról.	A	kerek	évszámok	sora	2018-
ban	folytatódik	az	Ő	életében	is:	15	éve	szolgál	Mélykúton,	25	éve	
szentelték	pappá	és	az	50.	életévét	tölti	be	decemberben.	

Munkássága	 során	 kiemelendő	 a	 fiatalokkal	 való	 törődése,	
foglalkozása. Személyiségével mágnesként vonzza a gyermekeket. 
A	 plébánia	 udvarán	 komplex	 játszóteret	 alakított	 ki	 (trambulin,	

Megyei kitüntető díjak
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2018.	január	1-jétől	lehetőség	van	a	sikeres	nyelvvizsga	nyelv-
vizsgadíjához,	 térítésköteles	 emelt	 szintű	 idegen	 nyelvből	 tett	
érettségi	vizsga	díjához,	valamint	honosított	nyelvvizsga	honosítási	
díjához	 támogatás	 igénylésére.	 A	 nyelvvizsga	 letételének	 napja	
a	nyelvvizsga-bizonyítványban	szereplő	 vizsganap.	Ha	 tehát	ez	a	
dátum	2018.	 január	1-je	előtti,	 támogatás	a	nyelvvizsga	díjához	
nem jár.

A támogatás megállapításának alapvető feltétele, hogy 
2018. január 1-jét követően történjen

-	a	komplex	nyelvvizsga	letétele,
-		egyesíteni	kívánt,	eltérő	időpontban	tett	írásbeli	és	szóbeli	rész-

vizsgák esetén legalább a második részvizsga letétele,
-		az	emelt	szintű	idegen	nyelvi	érettségi	vizsga	esetén	a	tanú-

sítvány kiállítása,
-		honosított	nyelvvizsga	esetén	a	honosítási	határozat	kiállítása.
Támogatott nyelvek:	angol,	német,	francia,	olasz,	orosz,	spa-

nyol,	bolgár,	görög,	horvát,	 lengyel,	örmény,	 roma/cigány	 (romani,	
illetve	 beás),	 román,	 ruszin,	 szerb,	 szlovák,	 szlovén,	 ukrán,	 latin,	
portugál,	arab,	héber	japán,	kínai,	holland,	finn,	ha	a	vizsga	nyelve	
az	érintett	személy	állampolgársága	szerinti	ország	hivatalos	nyel-
vétől	eltérő,	továbbá	a	nemzeti	felsőoktatásról	szóló	2011.	évi	CCIV.	
törvény	(a	továbbiakban:	Nftv.)	39.	§	(1)	bekezdés	a)–h)	pontjában	
meghatározott	 nem	magyar	 állampolgárságú	 személy	 esetén	 a	
magyar.

Az	 első	 sikeres	 komplex	 nyelvvizsga	 díjának	 megfizetéséhez	
nyújtott támogatást az a 35 év alatti	személy	veheti	igénybe,	aki

•		a	sikeres	komplex	nyelvvizsgáról,	egyesíteni	kívánt	részvizsgák	
esetén	 a	második	 sikeres	 részvizsgáról	 kiállított	 nyelvvizsga-
bizonyítványon	megadott	vizsganapon,
•		a	 komplex	 nyelvvizsgával	 egyenértékűséget	 igazoló	 érettségi	
bizonyítvány,	tanúsítvány	kiállításának	napján,	illetőleg
•		a	 komplex	 nyelvvizsgának	 megfelelő,	 honosított	 nyelvvizsga	
esetén	a	honosítási	határozat	kiállításának	napján	a	35.	élet-
évét még nem töltötte be.

A támogatás mértéke a	 vizsgázó	 által	 ténylegesen	megfi-
zetett	 díj,	 de	 legfeljebb	 a	 díj	megfizetése	 időpontjában	 érvényes	
kötelező	 legkisebb	 munkabér	 (minimálbér)	 25%-ának	 megfelelő	
összeg.

A kérelem benyújtása papíralapon	 illetve	 elektronikusan	 is	
történhet. Papír	 alapon	 a	 Magyar	 Államkincstár	 Nyugdíjfolyósító	
Igazgatósághoz	 kell	 előterjeszteni	 az	 e	 célra	 rendszeresített	 for-
manyomtatványon	 (Postacím:	 Budapest,	 1820),	 illetve	 kormány-
ablakunkban	is	benyújtható,	mely	továbbításra	kerül	a	fenti	címre.	
(letölthető	 nyomtatvány:	 https://nyugdijbiztositas.tcs.allamkincstar.

gov.hu/m/2018/Nyelvvizsga-djhoz-nyjtott-tmogats-irnti-krelem.pdf)
Elektronikus	ügyintézés	keretében	az	e-űrlap	a	Központi	Azonosítási	

Ügynök	 (röviden	KAÜ)	szolgáltatáson	keresztül	nyújtható	be,	 tehát	a	
szolgáltatás	igénybevételéhez	például	ügyfélkapus	regisztrációra	vagy	
eSzemélyi	okmányra	van	szükség.	(Bővebb	tájékoztatás	és	az	e-űrlap	
a https://ekozig.magyarorszag.hu/szuf	oldalon	érhető	el.)

A támogatás folyósítása
A	jogosultság	megállapítása	esetén	a	Nyugdíjfolyósító	Igazgatóság	

a	határozat	kiadását	követő	13	napon	belül	 intézkedik	a	 támogatás	
határozattal	megállapított	összegének	az	ügyfél	kérelmében	megjelölt	
belföldi	pénzforgalmi	szolgáltatónál	vezetett	fizetési	 számlára	utalá-
sáról.	A	vonatkozó	kormányrendelet	alapján	a	támogatás	sem	postai	
úton,	sem	külföldi	bankszámlára	nem	utalható.

forrás:	https://folyositas.tcs.allamkincstar.gov.hu/tájékoztatók	

Október a látás hónapja.
A gyermek nyitott szemmel születik, de ez korántsem jelenti 

azt,	hogy	látása	azonos	értékű	és	fejlettségű	volna	a	felnőtteké-
vel.	A	fényingereket	felfogó	szervünk	fejlődése,	már	a	terhesség	
negyedik	 hetében	 elkezdődik.	 Magzati szemmozgások a 
16-18.	 héttől	 észlelhetők,	 de	 csak	 a	 24-28.	 terhességi	 héten	
figyelhető	meg	a	szem	nyitogatása.	Az	újszülött	látása	még	nem	
éles,	a	két	szemét	még	nem	tudja	koordináltan,	teljesen	együtt	
használni.	 A	 látás	 szervét	 a	 gyermekeknek	meg	 kell	 tanulniuk	
használni.	

Kezdetben	 az	 éles	 kontúrú	 látnivalókat	 szívesebben	 nézik,	
mint	az	alaktalan	dolgokat.	Az	életkor	előrehaladtával	egyre	ala-
posabban	szemügyre	veszik	a	környezetüket,	követik	tekintetük-
kel	a	mozgó	tárgyakat,	arcokat.	Az 5-6 hónapos gyermek már 
hosszú	perceken	át	elnézegeti	a	kb.	2	méteren	belüli	környezetét,	
játékait,	 saját	 testrészeit.	Nem	csak	a	 látásélesség	fejlődik	 fo-
lyamatosan;	két	szemét	is	egyre	jobban	tudja	együtt	használni.	
A	hat	hónapos	kor	után	észlelt	kancsalítás	már	figyelemfelhívó.	
Egy éves korra	már	a	két	szemmel	látott	tárgyak	képét	nem	
csupán	egymásra	fekteti,	hanem	egy	képpé	is	formálja	azokat.	

A kétéves gyermek látás-
élessége	már	a	felnőtte-
kével közel azonos, de a 
látóképesség	 teljes	 fej-
lettsége	 körülbelül	 6-7	
éves	korra	alakul	ki.

Mélykúti védőnők

Az első sikeres nyelvvizsga és az első emelt szintű
 idegen nyelvből tett érettségi vizsga díjához nyújtott támogatás

mászófal,	 csúszda,	 libikóka…),	 játszószobát	
rendezett	 be	 (rexasztal,	 pingpongasztal,	 tár-
sasjátékok,	számítógép…)	és	a	pincében	film-
vetítés	 lehetőségét	 teremtette	meg,	 így	 –	 a	
környékbeli	 települések	 közül	 kiemelkedően	
–	vonzóvá	téve	a	plébániát	a	hétköznapokon	
is.	Minden	évben	 táborokat	szervez	 (helyben	
a fiatalabb, vidéken a kamasz korosztály-
nak,	 valamint	 a	 ministránsoknak).	 Ezekbe	 a	
táborokba a mélykúti fiatalokon kívül sok 
vidéki	 gyermek	 is	 visszatérő	 résztvevő.	 A	
Mélykútról	elszármazott	fiatalok	évekig	visz-

szajárnak	hozzá	ifjúsági	hittanra.	
Nagy segítséget nyújtanak neki 
–	az	általa	hívott	és	megérkezett	
–	 Szentlélek	 Szolgálói	 Missziós	
Nővérek,	 akik	 a	 cigány	 gyerme-
kek nevelését vállalták nemes 
feladatukul.	 Bolvári	 János	 atya	
közvetlensége, nyitottsága a fia-
talság szívét is megnyitja, egyre 
könnyebbé	 téve	 számára,	 hogy	
katolikus	erkölcsiségre	nevelje	a	
felnövekvő	generációt.	
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Az	enyhébb	tavaszi	időjárás	beköszöntével	egyre	többen	válasz-
tanak	szabadtéri	programot	és	tevékenységet,	ennek	során	fokozott	
figyelmet	kell	fordítani	az	évről	évre	jelentkező	veszélyforrásra:	a	sza-
badtéri	tűzre.	Az	erdő-	és	vegetációtüzek	tekintetében	két	fokozottan	
veszélyes	időszak	van.	Az	egyik	kora	tavasszal,	ezek	az	úgynevezett	
„tavaszi	 tüzek”,	 melyek	 többsége	 a	 tavaszi	 kerti	 tevékenységhez	
köthetőek.	A	jó	időt	kihasználva	a	kert-	és	telektulajdonosok	ilyenkor	
égetik	el	a	száraz	gazt,	az	avart	és	egyéb	hasonló	szerves	anyagot.	
A	második	kiemelt	tűzkockázatú	 időszak	 júliustól-augusztus	végéig	
tart.	A	száraz	nyári	hónapokban	főleg	az	alföldi	fenyvesek	vannak	ki-
téve	az	erdőtűz	pusztításának.	A	két	kiemelten	tűzveszélyes	időszak-
ban	keletkezik	az	erdő-	és	vegetációtüzek	70-75	százaléka.	Ilyenkor	
Magyarországon	évente	több	ezer	helyen	keletkezik	tűz.	A	szabadtéri	
tűzesetek	különféle	okokból	keletkezhetnek,	legtöbbjük	azonban	em-
beri	gondatlanságra	vezethető	vissza.	Ezek	a	tüzek	jelentős	termé-
szeti	 károkat	 okozhatnak.	 Sok	 esetben	 az	 előző	 évből	megmaradt	
elgazosodott növényzet felszámolása érdekében a terület gazdája 
szándékosan	gyújt	tüzet,	amely	neki	nem	okoz	kárt.	A	tűzoltóságtól	
viszont	nagy	erőfeszítést	igényel	és	jelentős	többletköltséget	okoz	a	
lángok	megfékezése	és	a	tűz	által	veszélyeztetett	területek	védelme.	
A	 gondatlan	magatartás	 veszélyes	 az	 élet-	 és	 vagyonbiztonságra,	
hiszen	amíg	a	tűzoltók	a	szabadtéri	tüzekhez	mennek,	addig	érkezhet	
olyan	bejelentés,	melynél	az	emberi	élet	mentése	lenne	az	elsődleges	
feladat.

A	száraz	gazt,	avart	és	egyéb	kerti	hulladékot	belterületen el-
égetni továbbra is csak azokon a településeken lehet, ahol 
azt a helyi önkormányzat rendeletében szabályozza és fel-
tételekhez kötötten megengedi. Azokon	a	településeken,	ahol	a	
helyi	önkormányzat	ezekről	nem	rendelkezik, tilos a száraz gaz, avar 
és	egyéb	kerti	hulladék	belterületi	égetése.	A	kerti	hulladékok hasz-
nosításában	 alternatív	 környezetkímélő	megoldást	 jelenthet	 a	 házi	
komposztálás.	Amennyiben erre	nincs	lehetőség,	akkor	a	zöld	hulla-
dék	elszállíttatása	is	jó	választás,	mely	több	településen megoldott.

Mélykút	Város	Önkormányzata	Képviselő-testületének	a	környe-
zetvédelemről	szóló	14/2010.(VII.	1.)	önkormányzati	rendelet	3.	§-a	
értelmében	az	avar	és	kerti	hulladékok	ártalmatlanítására	vonatkozó	
szabályok az alábbiak:

•		Avar és kerti hulladék ártalmatlanítása elsősorban kom-
posztálással történhet. 
•		Családi házas és kertgazdálkodási (zártkerti) övezetben 
kerti hulladékot (nyesedéket) égetni október 1-je és áp-
rilis 30. között lehet. 
•  Az égetést a reggeli és esti talaj közeli inverzió (levegő-
réteg hőmérsékleti változásai) miatt 09.00 és 17.00 óra 
között lehet végezni, szélcsendes időben. 
•		Avart és kerti hulladékot csak olyan helyen és területen 
szabad elégetni, ahol az égetés hősugárzása a személyi 
biztonságot nem veszélyezteti, vagyoni és környezeti 
kárt nem okoz. 

•		A tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról a tűz 
gyújtója köteles gondoskodni. 
•		A tűz helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell 
készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése meg-
akadályozható, illetőleg az eloltható. 
•		Közút és vasút szélétől 50 méteren belül avart és kerti 
hulladékot nyílt téren égetni tilos. 
•		Az elégetendő avar és kerti hulladék nem tartalmazhat 
más kommunális, illetve ipari eredetű hulladékot (mű-
anyag, gumi, PVC, stb.).
Az	 Országos	 Tűzvédelmi	 Szabályzat	 a	 külterületi ingatlanok 

vonatkozásában az	irányított	égetést	lehetővé	teszi,	de	azt	előze-
tesen a tűzvédelmi hatóság engedélyéhez köti. A kérelmet az 
égetés	tervezett	időpontját	megelőző	10. napig kell benyújtani az 
illetékes tűzvédelmi hatósághoz – Kiskunhalasi Katasztró-
favédelmi Kirendeltség, (6400 Kiskunhalas, Kőrösi út 15.) –, 
amely	azt	5	munkanapon	belül	elbírálja.	A	kérelemhez	3.000 forint 
értékű illetékbélyeget kell csatolni az	 illetéktörvény	vonatkozó	
előírása	alapján.	A	szabadtéri	tűzgyújtással	kapcsolatosan	érdemes	
néhány	előírást	megismerni	és	jó	tanácsot	megfogadni.	Kérünk	min-
denkit,	 hogy	 csakis	 a	 tűzvédelmi	 előírások	 betartásával	 égessék	 a	
száraz növényeket.

•		Az	 égetés	 megkezdése	 előtt	 célszerű	 értesíteni	 az	 érintett	
szomszédokat	 a	 tűzoltóságra	 történő	 téves	 jelzés	 elkerülése	
érdekében.
•		Az	égetés	befejezése	után	győződjünk	meg,	hogy	megfelelően	
eloltottuk-e	a	tűzet,	nem	áll-e	fent	a	visszagyulladás	veszélye.	A	
helyszínt	gondosan	át	kell	vizsgálni	és	a	parázslást,	izzást	–	víz-
zel, földtakarással, kéziszerszámokkal – meg kell szüntetni.

Abban az esetben, ha mégis „elszaladt” a tűz, értesítsük 
a tűzoltókat a 105-ös vagy a 112-es segélyhívó számon. A 
tűzoltók azonnali értesítése a garancia arra, hogy időben, 
szakszerűen és a legkevesebb kárral sikerül eloltani a tüzet.

Milyen	szankciókkal	lehet	sújtani	azt,	aki	nem	tartja	be	az	előíráso-
kat?	A	tűzvédelmi	előírások,	valamint	az	égetési	tilalomra	vonatkozó	
rendelkezések	megszegését	az	illetékes	hatóságok	a	szabályszegés	
súlyától	függően	bírsággal	sújthatják.	A	vonatkozó	jogszabály	alapján	
a	szabadtéri	égetéssel	összefüggő	előírások	megsértőivel	szemben	–	
a	jogsértés	súlyosságától	függően	–	minimálisan	20.000.-	forint,	ma-
ximálisan	3.000.000-,	forintig	terjedő	tűzvédelmi	bírság	is	kiszabható,	
amennyiben	az	oltási	tevékenységben	a	tűzoltóság	beavatkozására	
is	szükség	volt.	Az	okozott	károkért	a	tűz	okozóját	felelősség	terheli,	
ha	a	szabadtéri	égetés	miatt	nagy	értékű	vagyontárgyak	károsodnak	
vagy	emberek	kerülnek	veszélybe,	a	tűzokozó	ellen	büntetőeljárás	is	
indulhat.

Forrás:	Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kis-
kunhalasi Katasztrófavédelmi Kirendeltség illetve Mélykút Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének a környezetvédelemről szóló 
14/2010.(VII. 1.) önkormányzati rendelete

A szabadtéri tűzgyújtás helyi szabályozása

Mélykúton indul a vízi szárnyas húsfeldolgozás
Tájékoztatjuk	Ügyfeleinket,	hogy	2018.	november	19-én	Mélykúton	az	új	üzemben,	korszerű	technológia	alkalmazásával	a	HUNENT	

Zrt.	megkezdi	a		vízi	szárnyas	húsfeldolgozást.		A munkalehetőségre a jelentkezés továbbra is folyamatos,	ügyfélfogadási	idő-
ben Jánoshalmán a Foglalkoztatási Osztályon (Arany János u. 13.) is lehetséges.		Nemcsak	regisztrált	munkanélküliek,	hanem	
nyilvántartásban	nem	rögzített	állástalanok	jelentkezését	is	várjuk!																																												BKMKH Jánoshalmi Járási Hivatala
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Lehetőség	az	álláskeresők	vállalkozóvá	válását	elősegítő	tőkejut-
tatásos támogatás igénybevételére:
•		30	év	felettiek	részére	a	GINOP	5.1.10-17	-	Álláskeresők	vállalko-
zóvá	válásának	támogatása,
•		18-30	év	közötti	fiatalok	részére	a	GINOP	5.2.7-17	Fiatalok	vál-
lalkozóvá	válásának	támogatása	programokban.	
Mindkét	 támogatás	esetében	minimum	3.000.000,-	forint,	maxi-
mum	5.000.000,-	forint	vissza	nem	térítendő	támogatás	igényel-
hető.	
A	 fenti	 két	 program	 előfeltétele,	 hogy	 a	 bevonandó	 személy	
regisztrált álláskereső	 legyen,	 a	 18-25	 év	 közötti	 fiatal	 az	
Ifjúsági Garancia Program regisztrált alanya legyen, valamint 
a	GINOP	5.1.9-17	program	keretében	megvalósuló,	a	vállalkozás-
indítással,	vállalkozásfejlesztéssel	kapcsolatban	elvégzett	képzési	

tanúsítvánnyal	és	jóváhagyott	üzleti	tervvel	rendelkezzen.	Ezt	a	két	
programot	a	Dél-Alföldi	Regionális	Társadalomtudományi	Kutatási	
Egyesület	 valósítja	meg,	melyről	 	 Dillmann	Dénes	 (tel.:	 20/268-
4485)	tud	bővebb	felvilágosítást	nyújtani.		

A	programok	felhívásai	az	alábbi	oldalakon	érhetőek	el.
GINOP	5.1.9-17
https://www.palyazat.gov.hu/ginop-519-17-llskeresk-s-fiatalok-
vllalkozv-vlsnak-sztnzse-kpzs-s-mentorls-1
GINOP	5.1.10-17
https://www.palyazat.gov.hu/ginop-5110-17-llskeresk-vllalkozv-
vlsnak-tmogatsa-1
GINOP	5.2.7-17
https://www.palyazat.gov.hu/ginop-527-17-fiatalok-vllalkozv-
vlsnak-tmogatsa-1

Fenti	ajánlatokról	további	információ	a	Jánoshalmi	Járási	Hivatal	Foglalkoztatási	Osztályán	kérhető:	
6440	Jánoshalma,	Arany	János	utca	13.	Tel.	77/	795-015	

Munkakör Iskolai végzettség Cég megnevezése Munkavégzés	helye Munkabér
Egyszerű	ipari	foglalkozású Általános iskola Farkas	és	Társa	Betéti	Társaság Németország megegyezés szerint
Autófényező Szakmunkásképző,	 szakiskola,	

szakközépiskola
Farkas	és	Társa	Betéti	Társaság Baja megegyezés szerint

Tehergépkocsi-vezető,	
kamionsofőr	C+E	kategória

Általános	 iskola,	 Szakmunkás-
képző,	szakközépiskola

Foresta-98	Kft. Soltvadkert	+	vidék megegyezés szerint

Kőműves Szakmunkásképző,	szakiskola Palkó	Rita	egyéni	vállalkozó Jánoshalma megegyezés szerint
Építőipari	segédmunkás Általános iskola Palkó	Rita	egyéni	vállalkozó Jánoshalma megegyezés szerint
Esztergályos Szakiskola,	Szakmunkásképző Univermetál	Plusz	Kft. Mélykút megegyezés szerint
Egyszerű	ipari	foglalkozású Általános iskola Hunent	Zrt. Kiskunhalas 210.000,-Ft
Egyszerű	 ipari	 foglalkozá-
sú (Galvánüzemi betanított 
munkás)

Általános	 iskola,	 szakmunkás-
képző,	szakközépiskola

Villanymotor	Kft. Jánoshalma 200.000,-Ft

Általános irodai 
adminisztrátor

Szakközépiskola,	gimnázium Koch	Borászat	Kft. Borota megegyezés szerint

Bor	 címkéző	 és	 palackozó	
segédmunkás

Általános iskola Koch	Borászat	Kft. Borota megegyezés szerint

Ügyfélfogadási	idő:
Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
08.00-12.00
13.00-16.00

08:00-12:00 08.00-12.00
13.00-16.00

nincs 08.00-12.00

Álláskeresők és fiatalok vállalkozóvá válásának ösztönzése

A BKMKH Jánoshalmi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályának állásajánlatai:
Közzététel időpontja: 2018. 10. 24

EGYHÁZKÖZSÉGI JÓTÉKONYSÁGI „BATYUS BÁL”
a	Szent	Erzsébet	templom	külső	festésére

Időpont: 2018. november 24.
Helyszín: Béke étterem
Kezdés: 19.00 óra
Zenekar:  BEAT EGYÜTTES
Igény szerint ital rendelhető!
  Belépő és támogató Jegyek kaphatók:
   Rk. Plébánia  Petőfi tér 15
   Csorba Ház Petőfi tér 17
   Gazdabolt Új u. 58
   Kovács Gyuláné Tópart 11
   Tápbolt  Dózsa Gy. u
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Az	Egyesült	Nemzetek	Szervezete	1991-ben	döntött	az	Idősek	
Napja	 ünnepléséről,	 hogy	 ne	 feledjük:	 tisztelettel	 és	 köszönettel	
tartozunk	 mindazoknak,	 akik	 keményen	 dolgoztak	 a	 mi	 boldo-
gulásunkért.	 Minden,	 ami	 körülvesz	minket,	magán	 hordozza	 az	
idősek	munkáját,	verítékét.	Kicsi	az,	amit	cserébe	tudunk	adni	ne-
kik.	Mélykút	Város	Önkormányzata	minden	évben	kis	műsorral	és	
ebéddel	kedveskedik	80	év	feletti	öregjeinek.	Az	idén	Madarasról	
hívtunk	segítséget	szórakoztatásukra	a	harmonikazenekar	és	egy	
amatőr	tánckar	bevonásával.	A	műsor	legvégén	az	idősek	is	táncra	
perdülhettek 

Mivel	az	idős	emberekben	rejlő	erő	megtartása	közös	felelős-
sége	 a	mindenkori	 kormánynak,	 Kovács	 Tamás	 polgármester	 úr	
–	mint	minden	alkalommal	-,	az	 idén	is	megtisztelte	 jelenlétével	
a	 rendezvényt,	 és	beszédében	megköszönte	minden	 idős	ember	
élete	munkáját.	

Hagyománnyá	vált	nálunk,	hogy	az	idősek	világnapján	megrende-
zett	ünnepségen	virágcsokorral	köszöntjük	a	megjelent	legidősebb	nőt	
és	férfit.	Béleczkiné	Terike	nagy	figyelemmel	kísérte	az	megérkezésü-
ket,	 számolta	az	 éveket.	Megállapította,	 hogy	a	 legidősebb	asszony	
körünkben	a	90	éves	Bakos	Istvánné,	és	a	legidősebb	férfi	a	91	éves	
Dudás	Béla	volt.	Polgármester	úr	adta	át	a	csokrokat.	

Tiszteletükre	és	mindenkinek	lelki	üdvére	–	ami	soha	senkinek	sem	
túl	 korai	 –	 egy	 elmélkedő	 imádsággal	 köszöntötte	 a	megjelenteket	
Illés Lajosné.

Hadd	álljon	itt	néhány	idézet	Albert	Schweitzer,	a	híres	polihisztor	
gondolataiból	-	aki	egyszerre	volt	Nobel-békedíjas,	orvos,	református	
lelkipásztor,	kiváló	teológus	és	tanár:	

„Olyan	fiatal	vagy,	mint	a	reményeid,	olyan	öreg,	mint	a	kétségeid.
Olyan	fiatal,	mint	az	önbizalmad,	olyan	öreg,	mint	a	félelmed.
Fiatal,	mint	a	hited,	öreg,	mint	a	csüggedésed.
Fiatal	vagy,	amíg	befogadod	a	szépség,	az	öröm,	a	merészség,	a	

nagyság,	az	ember,	a	Föld,	a	végtelenség	hírnökeit.”
„A	fiatalság	mércéje	nem	az	életkor,	hanem	a	szellem	és	a	 lélek	

állapota:	az	akarat-	és	a	képzelőerő,	az	érzelmek	intenzitása,	a	jókedv	
és	a	kalandvágy	győzelme	a	lustaságon.”

„Csak	az	öregszik	meg,	aki	 lemond	eszményeiről.	Az	ember,	akár	
tizenhat	 éves,	 akár	 hatvan,	 csodára	 szomjazik,	 elámul	 a	 csillagok	
örökkévalóságán,	 a	 gondolatok	 és	 a	 dolgok	 szépségén,	 nem	 fél	 a	
kockázattól,	gyermeki	kíváncsisággal	várja,	mi	lesz	holnap.	Szabadon	
örül mindennek.”

Isten éltessen minden idős embert!

Idősek Világnapja Mélykúton 2018. október 27.

A	mérkőzések	kezdési	időpontja	szomba-
ton	délután	16°°	és	vasárnap	9°°	óra.

A	mérkőzések	20x30m-es	pályán	zajla-
nak.	A	csapatokból	4+1	 játékos	 tartózkod-
hat	egyszerre	a	pályán.

A	 kapus	 kidobhatja	 a	 labdát	
a	 félpályán	 túlra.	 Kapusról	 van	
szöglet.	 A	 hazaadást	 a	 kapus	

kézzel	nem	foghatja	meg.
A	játékidő	2x12	perc,	illetve	a	csapatok	számától	

függően	ez	változhat.	A	cseréket	folyamatosan	el	le-
het	végezni.	A	torna	teljes	időtartama	alatt	csapaton-
ként	két	igazolt	játékos	nevezhető,	akik	folyamatosan	a	
pályán	tartózkodhatnak.	

A megyei I. osztályban vagy az annál magasabb osztályban 
szereplő	és	a	külföldön	játszó	játékosok	számítanak	igazoltnak,	
akik	az	idei	bajnoki	évad	őszi	szezonjában	pályára	léptek.

Nevezési díj: 4.000,- Ft.
Az	előző	évek	tapasztalatait	figyelembe	véve	sok	csapat	ne-

vezése	esetén	két	naposra	tervezzük	a	tornát.	Az	egyik	csoport	
küzdelmeit	szombaton	délután	bonyolítjuk	le,	a	másik	csoportot,	

pedig	vasárnap	délelőtt.	A	csoportmérkőzések	után	bonyo-
lítjuk	le	a	helyosztókat.

A	 sorsolás	 megtekinthető	 csütörtökön	 (12.20.)	 a	
sportcsarnok	hirdetőtábláján	és	a	www.melykut.hu	hon-
lapon,	a	sport	menüponton	belül.

Nevezni csak és kizárólag 2018. december 
18. (kedd) 16°°óráig lehet Bényi Józsefnél a 06-
70/3747-398-as és Hurton Zoltánnál a 06-30/7374-

185-ös telefonszámokon, vagy a művelődési házban 
személyesen, munkaidőben.

Kérjük a nevezési határidő pontos betartását!

Hurton Zoltán 

III. KARÁCSONYI – FENYŐFA KUPA
2018. december 22-23-án (szombat-vasárnap) labdarúgó	kupa kerül	megrendezésre	a	mélykúti	sportcsarnokban.
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Örömmel	értesít-
jük a tisztelt lakos-
ságot,	hogy	a	Szent	
Tamás	 Katolikus	
Általános Iskolában 
2018	 őszén	 a	 Ka-
locsa-Kecskeméti	
Főegyházmegye	
támogatásának kö-
szönhetően	 meg-
kezdődik	 az	 épüle-

tek	felújítása.	Szíves	tájékoztatásul	közöljük,	hogy	épületenként	
milyen	nagyobb	munkák	elvégzését	tervezzük.

A épület
•	A	tetőszerkezet	felújítása
•	A	osztálytermekben	a	vakolat	javítása,	a	padló	cseréje
•	A	folyosókon	a	padló	felújítása,	a	vakolat	javítása
•	A	lépcsőházban	a	hibák	kijavítása
•	A	falakon	a	lambériák	megszüntetése
•	Az	elektromos	hálózat	felújítása
•	A	mosdók	korszerűsítése
•	Utólagos	falszigetelés

B épület
•	A	tetőszerkezet	felújítása
•	Belső	szerkezeti	átalakítás
•	A	vakolat	javítása,	a	padló	cseréje
•	Az	elektromos	hálózat	felújítása
•	Utólagos	falszigetelés
D épület
•	A	osztálytermekben	a	vakolat	javítása,	a	padló	cseréje
•	A	folyosókon	a	padló	felújítása
•	A	lépcsőházban	a	hibák	kijavítása
•	A	falakon	a	lambériák	megszüntetése
•	A	mosdók	korszerűsítése
•	Az	elektromos	hálózat	felújítása
•	A	folyosókon	a	padló	felújítása,	a	vakolat	javítása
•	A	lépcsőházban	a	hibák	kijavítása	
•	A	mosdók	korszerűsítése
•	A	falakon	a	lambériák	megszüntetése
G épület
•	A	tetőszerkezet	felújítása
•	A	vakolat	javítása,	a	padló	cseréje
•	A	folyosókon	a	padló	felújítása

•	A	mosdók	korszerűsítése
•	Utólagos	falszigetelés
Szíves	 tájékoztatásul	 közöljük	 továbbá,	 hogy	 Mélykút	 városa	

pályázati	keretekből	2019	tavaszán	energetikai	felújítást	tervez	az	
épületegyüttesen.

Október 6-án	megemlékeztünk	az	aradi	vértanúkról.	Az	igaz-
gató	 úr	 beszédét	 követően	 minden	 osztály	 mécsest	 gyújtott	 a	
hősök	tiszteletére	a	DÖK	faliújság	előtt.

Egymillió gyermek imádkozza a Rózsafüzért 
A kezdeményezés szerint 2018. október 18-án, helyi idő 

szerint 9 órakor világszerte	gyermekek	imádkoztak	fél	órán	át	a	
békéért	és	az	egységért.	Mottója	az	a	Szent	Pio	atyától	származó	
gondolat,	 hogy	 „ha	 egymillió	 gyermek	 imádkozza	 a	 rózsafüzért,	
akkor	 a	 világ	 meg	 fog	 változni”.	 Iskolánk	 is	 bekapcsolódott	 az	
imaláncba.

Október 19.	egy	igen	mozgalmas	nap	volt	iskolánk	életében.	
Délelőtt	megemlékeztünk	az	’56-os	forradalomról	a	7.b	osztály	és	
néhány	felsős	diák	tolmácsolásában.	Az	ünnepi	műsort	Keresztes	
József	 intézményvezető	úr	állította	össze,	a	7.b	osztály	adta	elő	
három,	6.	és	8.	osztályos	diák	közreműködésével.

Délután	pedig	a	szelektív	hulladékgyűjtésé	és	az	önkéntességé	
volt	a	főszerep.	A	művelődési	ház	mögötti	téren	rendeztük	meg	a	
papírgyűjtést,	amelyre	több	mint	21	tonna	papírhulladékot	hoztak	
a	diákok	és	a	szülők.	Ezúton	mondunk	köszönetet	a	település	lako-
sainak,	hiszen	példa	értékű	ez	az	összefogás!

Ugyanígy	 példa	 értékű	 azon	 szülők	 segítsége	 is,	 akik	 szintén	
ezen	 a	 délutánon,	
illetve szombat dél-
előtt	az	iskolai	padok	
felújításában vállaltak 
szerepet.	 Így	 az	 ösz-
szes	 elhasználódott	
iskolapad	 új	 elő-	 és	
munkalapot	 kapott,	
a vasszerkezeteket 
pedig	 szép	 egységes	
színűre	 festették.	 Így	
a	 hosszú	 hétvégét	
követően	 a	 diákok	 a	
megújult	 bútorzatot	
vehették	birtokukba.

Iskolavezetés

Életképek a Szent Tamás Katolikus Általános Iskolából
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Ferenc pápa a szülőkhöz: A családé az 
elsődleges szerep a gyermeknevelésben

Ferenc	pápa	szeptember	7-én	pénteken	délben	a	VI.	Pál	aulában	
fogadta	a	fennállása	ötvenedik	évfordulóját	ünneplő	Olasz	Szülők	
Társulatának	1400	tagját.	Az	ötvenéves	jubileum	alkalmából	Ferenc	
pápa	a	mintegy	másfélezer	társulati	tagot	megerősítette	küldetése	
motivációiban,	melyek	a	családot	és	a	nevelést	szolgálják.	Alapvető	
szempontként	hangsúlyozta,	hogy	a	családé	az	elsődleges	szerep	a	
gyermeknevelésben,	melyet	a	szülők	gyakorolnak.	

P. Vértesaljai László SJ - Vatikán
Az Olasz Szülők Társulatának létrejötte és célkitűzései Az 

olasz	 szülőket	 tömörítő	 társulat	 1968-ban	 született	 a	 család,	 az	
iskola és a nevelés iránt elkötelezett civil kezdeményezésre, Ennio 
Rosini	vezetésével,	és	elsődlegesen	a	szülők,	valamint	az	iskola	kö-
zötti	kapcsolatot	akarta	elmélyíteni.	A	társulat	alapelveiben	az	olasz	
alkotmányhoz,	az	ENSZ	alapvető	emberi	és	a	gyermekek	jogaihoz	
kapcsolódik,	 illetve	 a	 keresztény	 értékrendhez	 kötődik.	 A	 szülők	
társulata	 főként	 a	 szülői	 elkötelezettség	 formálásában,	 az	 iskolai	
részvétel	különféle	 formáiban,	a	családpolitikában,	a	médiában,	a	
nevelésben	 van	 jelen	 a	 képviselőin	 keresztül.	 Tevékenységük	 azt	
szolgálja,	 hogy	 előmozdítsák	 a	 gyerekek	 javát	 társadalmi,	 etikai,	
pszichikai	 szempontból	 és	 hogy	 támaszt	 adjanak	 a	 szülőknek	 a	
nevelés	nehéz	munkájában.					

Szülői elkötelezettség a keresztény etika alapelvei sze-
rint Az	 ötvenéves	 jubileum	 alkalmából	 Ferenc	 pápa	 a	 mintegy	
másfélezer	 társulati	 tagot	megerősítette	 küldetése	motivációiban,	
melyek a családot és a nevelést szolgálják. Ezt az elkötelezettséget 
ti	 a	 keresztény	 etika	 alapelvei	 szerint	 képviselitek	 azért,	 hogy	 a	
család	egyre	elismertebb	és	főszereplő	legyen	a	társadalmi	életben	
–	kezdte	beszédét	a	pápa,	majd	arra	emlékeztette	a	szülőket,	hogy	
a	társulat	a	szülőket	a	nevelési	feladataikban	és	főként	az	iskolával	
kapcsolatban	segíti.

Az iskola és a család közötti nevelés ma megszűnőben 
van Az	iskola	ugyanis	a	család	elsődleges	partnere	a	gyermekne-
velésben	és	ez	a	munka	valóban	elismerésre	méltó.	Ma,	amikor	az	
iskola	és	a	család	közötti	nevelési	szövetségről	beszélnek,	valójában	
egyre	inkább	e	szövetség	megszűnéséről	van	szó:	a	család	ma	már	
nem	értékeli	többé	úgy	a	nevelőket,	mint	korábban	tette,	a	tanítók	
pedig	betolakodóknak	tekintik	a	szülőket	az	iskolában.	Ennek	az	a	
vége,	hogy	egymást	peremre	szorítják	és	ellenségnek	tekintik.

A tanárok a szülők szövetségei a nevelés feladatában En-
nek	a	helyzetnek	a	megváltoztatásához	valakinek	meg	kell	tennie	az	
első	lépést,	ehhez	pedig	le	kell	győzni	a	félelmét	és	ki	kell	nyújtania	
a	kezét	nagylelkűen	a	másik	felé.	Ferenc	pápa	arra	kérte	a	szülőket,	
hogy	műveljék	és	táplálják	a	bizalmat	az	iskola	és	a	tanárok	felé.	
Nélkülük	ugyanis	egyedül	maradnak	a	nevelés	terén	és	mind	nehe-
zebben	tudnak	szembesülni	az	újabb	kihívásokkal,	melyek	a	kortárs	
kultúrában,	a	médiában	és	az	új	technológiákban	születnek	meg.	A	
tanárok	a	szülőkkel	együtt	köteleződnek	el	napról-napra	a	gyerme-
kek	nevelésében.	Egyfelől	lehet	őket	ugyan	kritikával	illetni	a	mun-
kájuk	korlátai	miatt,	de	másfelől	pedig	kötelesen	el	kell	ismerni	őket	

szövetségesnek	a	nevelés	feladatában	és	együtt	kell	előre	haladni.
Személyes emlék a rossz szóról, a bocsánatkérésről és 

a pusziról Ferenc	pápa	ekkor	szabadon	megosztotta	a	szülőkkel	
egyik	gyermekkori	élményét.	Tíz	éves	korában	valami	csúnya	dolgot	
mondott	az	egyik	 tanító	néniről,	aki	erre	behívatta	az	édesanyját.	
Másnap	 el	 is	 ment	 az	 anyukája	 az	 iskolába	 és	 a	 tanító	 nénivel	
beszéltek	az	ügyről.	Anyukája	erre	magához	kérte	a	fiát	és	a	tanító	
néni	 előtt	 szemrehányást	 tett	 neki,	 majd	 azt	mondta	 neki,	 hogy	
kérjen	tőle	bocsánatot.	Miután	megtette	ezt	a	fia,	azt	is	kérte	tőle,	
hogy	adjon	neki	egy	puszit.	Azt	is	megtette	és	így	mentek	haza	bol-
dogan.	De	ezzel	nem	ért	véget	a	történet,	mert	otthon	kezdődött	a	
második	fejezet…	–	zárta	visszaemlékezését	a	pápa,	hozzátéve	még	
kiértékelésként:	Ezt	hívják	együttműködésnek	a	gyermeknevelésben,	
a	család	és	a	tanítók	között.										

A családé az elsődleges szerep a gyermeknevelésben 
Felelős	és	készséges	jelenlétetek	a	szeretet	jele	nemcsak	a	gyerme-
keitek	felé,	hanem	az	iskola	felé	is,	amely	segít	legyőzni	a	megosz-
tottságot,	a	félreértéseket	és	oly	módon	eljárni,	hogy	elismerjék:	a	
családé	az	elsődleges	szerep	a	gyermeknevelésben	és	az	oktatás-
ban	–	buzdította	a	pápa	a	szülőket.	Ha	ugyanis	nektek	szükségetek	
van	 az	 iskolára,	 akkor	 az	 iskola	 is	 rátok	 szorul	 és	 nem	 is	 tudja	
elérni	a	célkitűzéseit,	hacsak	nem	egy	építő	párbeszéden	keresztül,	
ami	végül	is		a	diákok	gyarapodását	szolgálja.	A	Szentatya	Amoris 
laetitia kezdetű	apostoli	buzdítására	utalt:	„Az iskola nem helyettesíti 
a szülőket, hanem kiegészíti a munkájukat. Az alapelv így hangzik: 
A nevelés folyamatában bárki közreműködőnek a szülők nevében 
kell cselekednie, az ő egyetértésükkel, olyan mértékben, amiként 
megbízták őket” 	(84).

Az együttműködés szükséges a nevelő közösség tagjai 
között is Ferenc	pápa	a	szülőket	 társulati	 tapasztalatukra	emlé-
keztette,	mely	megtanította	őket	arra,	hogy	bízzanak	a	kölcsönös	
segítésben. Utalt egy afrikai bölcs mondásra: „Egy gyerek felnevelé-
séhez	egész	falura	van	szükség”.	Éppen	ezért	az	iskolai	nevelésben	
nem	hiányozhat	az	együttműködés	a	nevelő	közösség	tagjai	között.	
Állandó	kapcsolattartás	és	kölcsönös	bizalom	nélkül	nem	lehet	kö-
zösséget	építeni	és	közösség	nélkül	nem	lehet	nevelni.

A társulat a keresztény közösségektől ihletet, bizalmat és 
támaszt kap A családok magányának a kiküszöbölése a nevelés 
folyamatában	az	egyház	feladata	 is	–	szögezte	 le	a	pápa.	Éppen	
ezért	az	egyház	álljon	a	nevelés	szolgálatában	a	tanítók	mellett	és	
alakítsa	a	társadalmat	a	családok	helyévé,	hogy	mindenki	meghall-
ja, befogadja az igazi értékeket és ebben támogatást és eligazítást 
is	 kapjon.	Kettős	 tehát	a	 feladat:	 az	 egyik	magából	 a	 társulatból	
ered,	 vagyis	 a	 személyek	 szabad	 közösségéből,	 akik	 nem	valami	
ellen,	hanem	mindenki	közös	javáért	fognak	össze.	A	másik	feladat	
a	társulatnak	a	keresztény	közösségekkel	való	kapcsolatából	ered,	
melyben	ihletet,	bizalmat	és	támaszt	kapnak.				

Tanítsátok meg a gyerekeknek az iskolával együtt, hogy 
tudjanak különbséget tenni a jó és a rossz között Kedves 
szülők,	a	gyermek	a	 legdrágább	ajándék,	amit	 kaptatok	–	kezdte	
zárógondolatát	Ferenc	pápa.	Őrizzétek	őket	nagylelkű	felelősséggel,	
hagyjátok	meg	számukra	a	megfelelő	szabadságot,	hogy	képessé-
geik	szerint	növekedjenek.	A	leselkedő	veszélyek	ne	akadályozzanak	
meg	 abban,	 hogy	 bizalommal	 tekintsetek	 a	 világra,	 tudjatok	 jól	
választani	a	lehetőségek	között	és	ezt	jelezni	is	a	gyerekeknek	az	
emberi,	polgári	és	keresztény	élet	területén.	Tanítsátok	meg	a	gye-
rekeknek	az	iskolával	együtt,	hogy	tudjanak	különbséget	tenni	a	jó	
és	a	rossz	között.	Ezt	az	ember	otthon	tanulja	meg	és	az	iskolában	–	
fejezte	be	beszédét	Ferenc	pápa	a	fennállása	ötvenedik	évfordulóját	
ünneplő	Olasz	Szülők	Társulatának	1400	tagjához.

Bolvári János
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Az	 Emberi	 Erőforrás	 Támogatáskezelő	 által	 támogatott	
Határtalanul!	 Tanulmányi	 kirándulás	 hetedikeseknek	 című	
pályázat	 támogatásával,	 a	 mélykúti	 Szent	 Tamás	 Katolikus	
Általános	 Iskola	34	 tanulója	és	4	pedagógusa	2018.	október	
3-án	hajnali	 négy	órakor	Bolvári	 János	atyával,	 Brezovszkiné	
Beszédes	 Ágota,	 Nasz	 Ildikó,	 Polyákovicsné	 Molnár	 Ágota	 és	
Vargáné	Ádelhardt	Mária	tanárnőkkel	elindult	Erdélybe.

Első	megállónk	Déva	 vára	 volt,	 ahol	megcsodáltuk	 a	 gyö-
nyörű	tájat,	majd	tovább	indultunk	Gyulafehérvárra.	Az	ottani	
székesegyházban	 megkoszorúztuk	 Hunyadi	 János	 sírját.	 Se-
gesváron	Petőfi	Sándor	emlékének	adóztunk.	Este	kimerülten	
érkeztünk	 meg	 Székelyvarságra,	 a	 szállásunkra,	 de	 a	 finom	
vacsora	feledtette	az	utazással	eltöltött	hosszú	napot.	

A	 második	 nap	 reggelén	 a	 közeli	 forrásnál	 megtöltöttük	
kulacsainkat	 vízzel.	 Idegenvezető	 segítségével	 bejártuk	 a	 Sú-
gó-barlangot,	megcsodáltuk	 a	 különböző	 formájú	 cseppköve-
ket.	 Aznap	 sétáltunk	 a	 Békás–szorosban	 és	meghallgattuk	 a	
Gyilkos–tó	 legendáját.	Partján	12	 lejért	 ízletes	kürtőskalácsot	
kóstolhattunk.	 	 Pongrác-tetőnél	 gyönyörködtünk	 a	 csodálatos	
kilátásban.

A	harmadik	napon	Csíksomlyóra	mentünk,	itt	egy	gyönyörű	
misén	 vettünk	 részt,	 majd	 felmásztunk	 a	 meredek	 kereszt-
úthoz	 és	 nemzeti	 kegyhelyhez.	 Visszafelé	 ittunk	 egy	 bórvíz	
forrásából,	 de	 nem	 találtuk	 jó	 ízűnek.	 Utunk	 következő	 állo-
mása	 Gyimesbükk,	 az	 ezeréves	 határ	 volt,	 ahol	 96	 lépcsőn	
mentünk	fel	a	Rákóczi-vár	romjaihoz.	A	csángó	tájházban	régi	

használati	eszközöket	és	viseleteket	láthattunk.	Negyedik	nap	
megtekintettük	 a	 Székelykapu	 Múzeumot,	 megkoszorúztuk	
Orbán	 Balázs	 síremlékét.	 A	 parajdi	 sóbányában	 feltöltődtünk	
friss	 levegővel.	 Korondon	 lehetőségünk	 nyílt	 ajándéktárgyak	
vásárlására.	 Farkaslakán	 Tamási	 Áron	 emlékének	 adózott	 a	
csoportunk.	 Szállásunkon	 délután	 székelyvarsági	 néptáncos	
fiatalokat	 fogadtunk,	 táncukat	 saját	magunk	 készítette	 aján-
dékokkal	 (órarend,	 füzetcímke,	 füzet)	 viszonoztuk.	 A	 közös	
vacsora	után	ünnepi	műsorral	emlékeztünk	meg	az	aradi	vér-
tanúkról,	mécsest	gyújtottunk.	 Este	bulival	 zártuk	a	napot	és	
egyben	kirándulásunkat	is.

Október	 7-én	 fél	 kilenckor	 indultunk	 haza.	 Zetelakán	 föld-
rajztanárunk	ismertette	velünk	a	víztározó	jelentőségét.	Király-
hágónál	búcsút	vettünk	Erdélyországtól.	Békéscsabán	megva-
csoráztunk,	és	este	fél	10-re	értünk	haza,	ahol	családtagjaink	
szeretettel vártak minket.

Emlékezetes	öt	napot	töltöttünk	el	Erdélyben,	családi	körben	
is bármikor szívesen visszamennénk. Nem feledjük a csodála-
tos	tájat,	a	nevezetes	épületeket,	az	emberek	kedvességét.

Köszönjük	 tanárainknak	a	 tanulmányi	 kirándulás	megszer-
vezését, János atyának az értünk mondott imákat és elgondol-
kodtató	történeteit,	Laci	és	Tibi	bácsinak	pedig	a	biztonságos	
utazást.	Köszönjük	a	Mélykúti	Önkormányzat	és	a	szülők	támo-
gatását,	segítségükkel	ajándékkal	kedveskedhettünk	kirándulá-
sunk	erdélyi	segítőinek.

Erki Liliána Lara és Maczkó Rebeka (7.b) beszámolója

„Székelyek földje - tündérek országa” Tanulmányi kirándulás Erdélyben - 2018.
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