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Polgármesteri köszöntő
Kedves Olvasóink, Kedves Mályiak!
Szeretettel és tisztelettel köszöntöm Önöket, családjukat, szeretteiket.
A koronavírus járvány komoly kihívások elé állított
mindnyájunkat. Az idei év sem hozta meg a várva várt
enyhülést. Félünk a fertőzéstől, a munkahely elvesztésétől. Megkeseríti az életünket a szeretteinkkel, rokonainkkal, barátainkkal való korlátozott kapcsolattartás. Talán mindannyiunk nevében kijelenthetem,
hogy hiányzik a társasági élet.
Most át kell élnünk azt az életérzést, amit a „malenkij
robotra” (kis munka) elhurcolt elődeink éltek meg a
második világháború után. Nem tudjuk, hogy meddig
tart és mikor van vége ennek a felfordulásnak. Ez egy
fegyverek nélküli háború.
Kizökkentettek bennünket a megszokott életritmusunkból, a biztonságosnak hitt komfortzónánkból.
Sokan nehezen élik meg ezeket a változásokat, ami érthető is, hisz mindenki másképp viseli a megpróbáltatásokat.
„A legnagyobb bajban is találkoztam derűs, erős emberekkel. Nem féltek - s ez már maga a boldogság
előszobája. És nem panaszkodtak, nem siránkoztak, nem növelték gondolatilag a bajaikat, hanem azt keresték,
hogyan lehet helyzetükből fölállni.”
Müller Péter szavai megfontolandóak. Emelt fővel próbáljunk túl lenni a nehézségeken, egymást segítve
másszunk ki a gödörből.
Mályi Község Önkormányzata is aktívan részt vesz a járvány időszakában a rászorultak segítésében. Azon idős
Mályi lakosokat szállítjuk a településen belül és a településünkön kívüli oltópontokra, akik csak tömegközlekedéssel tudnának eljutni oda. Ezzel is segítve, hogy minél kevesebb kontakttal, és minél hamarabb
visszajuthassanak biztonságot nyújtó otthonukba.
Mályi Község Önkormányzata továbbra is felajánlja segítségét minden olyan személynek, aki a mindennapi
megélhetéshez, az egészség megőrzéshez szükséges élelmiszert vagy gyógyszert nem tudja beszerezni.
Kötelességünk egymásra vigyázni. Az Önkormányzat és egyben az én felelősségem is, hogy a rendelkezésünkre
álló eszközökkel visszaszorítsuk a járvány tovább terjedését településünkön. Leghatékonyabban a közintézményekben dolgozókat tudjuk védőszárnyunk alá venni. Az egészségügyi dolgozók hadra fogása mellett, az
intézményeinkben dolgozók egészségének megőrzése is nagyon fontos a település üzemeltetése szempontjából.
Ha nincs pedagógus, gondozónő, dajka, nincs, aki üzemeltesse az iskolát, óvodát, bölcsődét.
A törvények adta kereteken belül, a közintézményben dolgozó, minden kollégánk azon fáradozik, hogy a
lehetőségekhez képest zökkenőmentes legyen a szolgáltatás. A település üzemeltetése fenntartható legyen, a
szigorú biztonsági előírások ellenére is.
Településünk minden közintézményében, az egészségügyben helytálló dolgozóknak, minden elismerés kijár és
egy nagy köszönet a mindennapi helytállásért.
Euripidész szavait, mindannyian magunkénak érezhetjük.
„Bajban mutatkozik meg, hogy ki jó barát, hisz jó körülmények közt van barát elég.”
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A pandémia miatt, sajnálatos módon, a
legutóbbi Mályi Hírmondó száma a nyomdaipari
szolgáltatás szüneteltetése miatt nem került kinyomtatásra. Így, nem volt lehetőségünk írott formában
megemlékezni az eltelt hónapokban hagyományosan
megtartandó ünnepeinkről, nem adhattunk hírt a
farsangi bálokról. Csak Mályi hivatalos online
honlapján köszöntöttük, március 8-án a Nemzetközi
nőnap alkalmából a hölgyeket, Március 15-én az 1848as szabadságharcról emlékeztünk meg és Húsvétkor
kívántunk kellemes ünnepeket a Mályi lakosoknak.

Móra Ferenc
(1897-1934)

Anyának
Álmomban az éjszaka
aranykertben jártam.
Aranykertben aranyfán
aranyrigót láttam.
Aranyrigó énekét
a szívembe zártam.

Ha nyomtatott formában nem is, de a Mályi
Móra Ferenc Közösségi Ház és Könyvtár szervezésében nagy sikerű húsvéti játékokat hirdettünk meg a
gyerekeknek. Kicsik és nagyok, akik odaadással,
lelkesedéssel vettek részt a meghirdetett programban,
mindnyájunk nagy örömére.

Ahány levél lengedez
szél ringatta ágon,
ahány harmatcsepp ragyog
fűszálon, virágon
Édesanyám, fejedre
annyi áldás szálljon.

TARTALOM

A Mályi Móra Ferenc Közösségi Ház és Könyvtár és a Mályi Móra Ferenc Általános Iskola, rendhagyó
Költészet napi versmondásra hívták a gyerekeket. Az
érdeklődés olyan nagy volt, hogy az általános iskolai
versenyzők mellett, két mályi illetőségű gimnazista
diák is benevezett. Ezúton szeretném megköszönni a
könyvtár és az iskola mindazon dolgozójának, tanárjának, akik részt vettek a programok szervezésében és a
szigorú egészségügyi szabályok betartása mellett és
ellenére, hogy egy kis színt vittek közösségünk életébe.
A januárban utoljára jelent meg Mályi Község
hivatalos lapja, a „Mályi Hírmondó” A mostani lapszám
ezen túl „MÁLYI PANORÁMA” néven kerül majd
kedves olvasóink kezébe. Az önkormányzati híreket
egységes név alatt szándékoztuk megjeleníteni, úgy
nyomtatott, mint online formában.
Bízom benne, hogy ezen sorok írása után, már
nem fog akadályokba ütközni, hogy az új „MÁLYI
PANORÁMÁBAN” köszönthessük először az Édesanyákat, az alábbi verssel.
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Görög Katolikus Egyház
Húsvéti reményünk
Egy évvel ezelőtt mindannyiunk élete gyorsan
megváltozott. Akkor talán azt gondoltuk, hogy egy év
múlva már minden rendeződik és élhetjük úgy az
életünket, ahogy szeretnénk, abban a megszokott
rendben, melyben előzőleg éltünk. A gyerekeink, a
családok, a barátok felszabadultan találkozhatnak majd
egymással.
Most pedig tapasztaljuk, hogy még rosszabb a
helyzet, ami több türelmet, egymás iránti elfogadást
igényel, mint eddig. Hosszú volt ez az egy év. A türelmünk, toleranciánk fogytán van, szabadulni szeretnénk,
de ismét, újra meg kell állnunk s nem tudjuk, hogy
meddig lesz ez így. Átélhetjük ezt úgy, hogy kudarcot
vallottunk a harcban, türelemben, toleranciában. A
megállás méltatlankodást válthat ki bennünk, de hogy
elgondolkodjunk azon, mennyire fontos felemelni
fejünket és kinyitni a szívünket, olvassuk el A Szeretet és
a Harag találkozása című történetet:
-Kopp,kopp! - kopogott a Szeretet a Harag szívkapuján.
-Ki az? - kérdezte a Harag.
-Én vagyok a Szeretet! - hangzott kintről a válasz.
-Mit akarsz tőlem? - kérdezte nem túl barátságosan a
Harag.
-Tűnj innen, nincs szükségem rád! - rivallt a
Szeretetre.
-Kérlek, ne küldj el, beszélgessünk! - kérte Szeretet a
Haragot.
-Nekem semmi beszélni valóm veled, hagyj békén! mordult Szeretetre a Harag.
-Ki bántott, kire haragszol ennyire? - érdeklődött
kedvesen a Szeretet.
-Nem mindegy az neked! - förmedt a Harag a
Szeretetre.
-Talán segíthetek, de kérlek csak egy kicsit engedj
magadhoz közelebb! - kérlelte a Szeretet a Haragot.
-Hát, nem érted!? Senkivel sem akarok beszélgetni, s
nincs szükségem senkire, hagyjál végre békén! - ordított
most már a Harag.
-Jól van! Nem kérdezlek többet arról, hogy ki
bántott, s mi szomorúságodnak, haragodnak oka, de
szeretnék kérni tőled valamit! - mondta a Szeretet.
-Rendben, de ígérd meg, hogy utána békén hagysz, s
elmész! - válaszolta a Harag, remélve, hogy végre
lerázza magáról a hívatlan vendégét.
-Ígérem! - hangzott a felelet, miközben
Harag egy lépéssel közelebb engedte magához a
Szeretetet, aki így beléphetett szívkapuján. Szeretet
érezte a Harag lelkének mélységes fájdalmát, csalódott-

ságát, de bízott abban, nem hiába kopogtatott be a
Haraghoz.
-Nos! Amit kérnék tőled Kedves Harag, az nem más
lenne, mint hogy bocsáss meg azoknak, akik ellened
vétettek, akár szóval, vagy cselekedettel, s lépj tovább
sérelmeiden!
-Miért kellene megbocsájtanom? Nem én okoztam a
sok fájdalmat másoknak, hanem éppen fordítva történt!
- értetlenkedett a Harag.
-Ennek több oka is van! Először is, mert Te jobb vagy
azoknál, akik megbántottak! Másodszor, nem élhetsz
örök életedben haraggal szívedben! S azért is, mert ha
megbocsájtasz, akkor lelkedben újra lesz helye a
szeretetnek, s képes leszel tovább menni az Úton, amit a
Jóisten neked szánt. Tudom, nem könnyű! De ki ígérte,
hogy az lesz? Hidd el, Mindenkinek megvan a maga
keresztje, kinek ilyen, s kinek olyan! Még azoknak is,
akik nem mutatják, s mosolyuk mögé bújnak. Hát,
vegyél magadon erőt, bocsáss meg, merj változni, s
változtatni gondolataidon, életeden! Hidd, hogy
vannak, s történhetnek csodák, tárd ki szíved kapuját, s
engedd a Fényt lelkedbe! Te döntesz, hogy kulcsra
zárod szívkapudat, vagy tovább lépsz, s esélyt adsz az
újrakezdéshez! Senki nem dönthet helyetted! Ehhez
kívánok neked erőt, és tisztánlátást! - mondta a Szeretet
kedvesen, majd egy lélekölelés után kilépett a Harag
szívkapuján.
A Harag még jó ideig maga elé bámulva ült kedvenc
foteljéban, s csak töprengett az elhangzottakról,
miközben mintha valami különös érzés kerítette volna
hatalmába. Ő maga sem értette még, de érezte ahogy
melegség árad szét lelkében. Másnap reggel kinyitotta
szívkapuját, engedte, hogy a Remény legfényesebb
sugarai lelkébe hatoljanak, s újra mosolygott, míg a
Szeretet előző este ott hagyott üzenetét olvasta, melyben
ez állt: „Szeress, hogy mások is szerethessenek!”
Milyen lesz a húsvéti ünnepünk? Felmerül sokakban
a kérdés. Azt már érezzük vagy talán sejtjük, hogy más
lesz, mint tavaly és más, mint azelőtt, de egyben
biztosak lehetünk, hogy Isten irántunk érzett megváltó
szeretete – mely megmutatkozott az Ő Fia életében,
kereszthalálában és feltámadásában – nem fog változni,
mert így győzte le a gonosz hatalmát. Nyissuk ki mi is a
szívünk ajtaját és a feltámadás fényét engedjük be, még
ezekben a nehéz megpróbáltatásokkal teli napokban is,
hogy legyőzve magunkban a gonosz hatalmát észrevegyük életünkben az önzetlen szeretet értékét, mely a jövőnket, életünket széppé tudja alakítani.
Szeretet teljes és örömteli Húsvéti ünnepeket
kívánok minden olvasónak és családjának!
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Advetista Egyház
Jézus él!
…sok bizonyítékkal meg is mutatta nekik, hogy ő él…
(Cselekedetek 1:3)
Két dolgot fontos tudni Istenről - olvastam nemrég a
közösségi médiában - az egyik, hogy létezik, a másik,
hogy nem te vagy. Most ennek az elgondolkodtató
megállapításnak az első felével szeretnék foglalkozni.
Milyen személynek képzeljük Istent, melyek a
legfőbb tulajdonságai? A három isteni személy közül
Jézust vegyük szemügyre, mert ő az, aki kifejezetten
azért jött közénk, azért született meg emberként, hogy
bemutassa, közel hozza hozzánk az Atyát és a Szentlelket is. Mert ők hárman különleges módon olyan egységesek mindenben, hogy sokszor zavarban vagyunk,
amikor beszélünk róluk/róla: az egylényegű, mégis
három személyű Istenről.
A teljesség igénye nélkül sorolok fel néhány bátorító
gondolatot, melyeket továbbgondolhatunk, kiegészíthetünk.

ember, szegénységben, munkás hétköznapokban.
Sokszor éhezett, nem rendelkezett saját lakással,
vagyonnal, bántották, vádolták, végül megkínozták
és megölték. De győzött a bűn, a kísértések és Sátán
felett és vele te is győzhetsz. Szeretne segíteni, ha
hagyod. Szeret téged, érted is meghalt a kereszten.
Válaszol is arra, amit mondasz neki, csak ﬁgyelj!
Hiszen ő él!
Isten segítségével arról szeretnék írni legközelebb,
hogy hogyan hallhatjuk meg az ő hozzánk szóló
üzenetét. Legyen áldás az olvasón!

Ha Jézus él, akkor
• bizony feltámadt a halálból, előképe minden hitben
elaludt szerettünknek, akik felől reménységünk van,
hogy egyszer újra találkozunk.
• valahol van. Itt is van velünk, közöttünk és bennünk
is az ő helyettese, a Szentlélek által. Pont ugyanúgy,
mint mikor itt járt kb. 2000 éve. De Pál apostol leírja,
hogy Krisztus most, személyesen, a mennyei templomban szolgál az Atya jelenlétében. (Zsidók 6:20,
9:11, 24.)
• valamit tesz. Folyamatosan velünk törődik. Az én
örök sorsom és a tiéd az, amiért szüntelenül közbenjár. Érted és értem emeli fel átszegzett kezeit Atyja
előtt. Nem akarja, hogy egyvalaki is elvesszen,
hanem, hogy örök élete legyen.
• valamire készül. Nagyon várja azt a napot, amikor
ismét eljön nagy hatalommal és dicsőségben, hogy
„mindent újjá tegyen”. „Ne nyugtalankodjék a ti
szívetek: higgyetek Istenben, és higgyetek énbennem! Az én Atyám házában sok hajlék van; ha nem
így volna, vajon mondtam volna-e nektek, hogy
elmegyek helyet készíteni a számotokra? És ha majd
elmentem, és helyet készítettem nektek, ismét eljövök, és magam mellé veszlek titeket, hogy ahol én
vagyok, ti is ott legyetek.” (János 14:1-4)
• kapcsolatba léphetünk vele. Megszólíthatod őt,
mert hallja, sőt érdekli a sorsod, a bánatod, az
örömöd. Egészen őszinte lehetsz vele, ideje is korlátlan, csak attól függ, hogy te mennyit szánsz rá.
Együtt tud érezni veled, hiszen ő is élt itt, mint
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Katolikus Egyház
Jézus önkéntes kereszthalála előtt ezeket a szavakat
intézte a tanítványainak: „De én az igazságot mondom
nektek: Jobb nektek, ha elmegyek. Mert ha nem megyek
el, a Vigasztaló nem jön el hozzátok, ha azonban elmegyek, elküldöm őt hozzátok.” Elképzelem a tanítványokat, akik megrendülnek attól a gondolattól, hogy a
Mesterük, a Tanítójuk, a Támaszuk, a Gyógyítójuk itt
hagyja majd őket. S közben vélhetőleg nem értik, mit
jelent az, hogy el kell mennie Jézusnak, hogy a Vigasztaló, más néven a Szentlélek eljöjjön hozzájuk. Mindez
akkor válik világossá az apostolok számára, amikor
Jézus kereszthalála és feltámadása után a megígért
Lélek betölti őket pünkösd alkalmával.
Elkerülhetetlen, hogy a legnagyobb keresztény ünnepünket, a Húsvétot, és a közeljövőben ünnepelendő
Pünkösdöt ne annak viszonylatában lássuk, ami körülöttünk és bennünk zajlik. Meghatározó a járvány, annak minden hozadéka bennünk és körülöttünk. Minden
ünnep, legyen szó egyházi-, avagy világi ünnepről,
ahhoz segíti hozzá az embert, hogy a hétköznapok monotonitását megtörje, hogy felemelje lelkünket egy
magasabb szintre, még ha az csupán percekig tart is. Különösen a pandémia időszakában tudatosan törekedjünk
arra, hogy megéljük, átéljük az ünnepeinket, hiszen
ezek is segítik a mentális jól-létünket, biztos pontokat
adnak ebben a kusza, megváltozott helyzetben.
Az idei Húsvétot nem ünnepelhettük meg szokott
módon templomainkban, közösségileg. A járvány
bezárkózásra késztetett minket, hogy otthonainkban
éljük meg a Húsvét misztériumát. Magam elé képzelem
a tanítványokat, akik Jézus kereszthalála után – félve a
megtorlástól, bezárkózva egy szobába - szorongva az

elmúlt események után magyarázatot, feloldást várva
értetlenül keresték a választ arra, hogy most hogyan
folytassák az életüket. A járványhelyzet sokunkban
okozhat- és okozhatott értetlenséget, magyarázatokat
vár(t)unk, továbbá a tanítványokhoz kapcsolódva
sokunknak lehet(ett) osztályrésze a gyász, mert vagy a
vírus-, vagy egyéb más okok miatt elvesztettünk valakit.
Ha visszautalok a nyitó gondolatra, amit Jézus a
tanítványoknak intézett, azt hiszem, mindannyian
megéljük azt, hogy az életünkben valakitől vagy
valamitől egy időre, vagy a földi viszonylatot tekintve
végleg el kell búcsúznunk. Talán mi sem értjük, mi miért
történik, de bármilyen nehezen elfogadhatónak is
hangzik, a gyász is lehet ajándék, mert a sötétségen,
elkeseredettségen át megérkezhet hozzánk a Vigasztaló,
aki be tudja tölteni a bennünk lévő ürességet. Valakinek,
valaminek az elvesztése képessé tehet bennünket arra,
hogy felismerjük esendőségünket, azt, hogy szükségünk van a Jézus által megígért Szentlélekre, még ha
ennek nem is vagyunk mindig tudatában. A Szentlélek
az Atya és a Fiú ajándéka, Aki azért jött, hogy elhalmozzon gyümölcseivel: a szeretettel, az örömmel, a békességgel, a türelemmel, a kedvességgel, a jósággal, a
hűséggel, a szelídséggel, az önmegtartóztatással.
Bízzunk abban, hogy a tanítványokhoz hasonlóan
hozzánk is megérkezik a Szentlélek, s nem várt módon
megajándékoz bennünket. Merjük kimondani, megfogalmazni vágyainkat, hogy megtapasztaljuk a mindent
felülmúló Szeretetet, aki minden esendőségünk ellenére
is örökké szeret bennünket.
Áldott pünkösdi napokat kíván:
Kulcsárné Babik Blanka

1

Forrás: https://vasarnap.hu/2019/04/25/a-szent-jobb-lator-ma-is-uzen/
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HULLADÉKUDVAR

Tisztelt Olvasók!

Tisztelt Lakosság!

A Mályi Hírmondó 2021. évi első számában lehetőségem nyílt arra, hogy ismét beszámoljak Önöknek a
Mályi Településüzemeltetési és Közszolgáltató Intézmény tevékenységéről.
Elsőként a szociális tűzifa pályázat eredményeit és az
azzal kapcsolatos feladatainkat szeretném ismertetni.
Az idei évre a Belügyminisztérium pályázatot hirdetett
meg szociálisan rászorulók részére juttatandó tűzifa
tárgyában. A pályázaton Mályi Község Önkormányzata
3.276.600,- Ft összegű támogatást nyert el, amelyet az
Önkormányzat 1.654.328,- Ft összegű önerővel egészített ki.
A program során szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás jogcímén 292 m3 keménylombos tűzifát vásároltunk az Északerdő Erdőgazdasági Zrt-től. Az Önkormányzat által biztosított saját
forrásból kiegészítésre került a megvásárolt tűzifa
vételára, továbbá az Északerdő Erdőgazdasági Zrt. által
kiszámlázott szállítási költség, valamint a helyi kiszállítás során felmerült költségek is.
A szociális tűzifa iránti igények benyújtásának határideje 2020. december 10. napja volt, a támogatott pályázók részére a Mályi Településüzemeltetési és Közszolgáltató Intézmény 2021. január végéig a megítélt tűzifát
kiszállította. Nagy örömünkre szolgált, hogy a szociálisan rászoruló mályiaknak segítségére lehettünk ebben a
nehéz helyzetben is.
Másodsorban szeretném megemlíteni az Önkormányzat által üzemeltetett főzőkonyha működését. A
konyha üzemeltetésével a szép korúakat, a szociálisan
rászoruló személyeket, az intézményeink dolgozóit, az
óvodásainkat valamint iskolánk tanulóit látjuk el, és
napi szinten 400-450 adag ebéd készül. 2021. februárjától változott az étkezési térítési díjak beﬁzetésének
helye, amelyre a továbbiakban a Polgármesteri Hivatalban van lehetőségük.
Fontosnak tartom kiemelni, hogy a Mályi Településüzemeltetési és Közszolgáltató Intézmény dolgozói
áldozatos munkájának köszönhetően márciustól az
irodánk véglegesen elköltözik a Móra Ferenc útról, a
Vezér úton található TIG raktár területén lévő irodaházba. Az elmúlt hónapokban dolgozóink mindent megtettek annak érdekében, hogy egy felújított, korszerű
irodaház álljon a település rendelkezésére. Mind a felújítás, mind pedig a költözés megterhelő a munkavállalóink számára, hiszen ezen tennivalókat a napi szintű
feladataik mellett látták el. Az új irodánkban ügyfélfogadásra 8:00-13:00 óráig lesz lehetőség.
Köszönöm a település vezetőségének a támogatását,
a tisztelt lakosságnak a bizalmát, dolgozóimnak pedig
az áldozatos munkájukat!
Bodola Huba

A BMH Nonproﬁt Kft. az alábbi tájékoztatást nyújtja
az Önök számára:
Tájékoztatás a Hulladékgazdálkodási
Közszolgáltatási Szerződés módosításáról.
A BMH Nonproﬁt Kft., mint Borsod-Abaúj-Zemplén megye hulladékgazdálkodási közszolgáltatója az
alábbiakról tájékoztatja.
A Közszolgáltató és a Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulások között meglévő Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Szerződés 2021. január 1. napi
hatállyal módosításra került.
A módosítás érinti az elkülönített- és a zöldhulladék
gyűjtésére és szállítására vonatkozó szabályokat.
A sárga színű BMH Nonproﬁt Kft. felirattal ellátott
szelektív hulladékgyűjtő zsák megszüntetésre kerül. A
szelektív hulladékgyűjtés az alábbiak szerint vehető
igénybe a továbbiakban:
„2. Elkülönített (szelektív) települési hulladék
gyűjtése, szállítása
2.3. Az elkülönített gyűjtés az arra rendszeresített
gyűjtőedényzetben történik. Az erre a célra rendszeresített gyűjtőedény hiányában, illetve az elkülönítetten
gyűjtött – a gyűjtőedény befogadó képességét meghaladó mennyiségű – hulladék esetében a szelektíven
gyűjtött hulladékot az ingatlanhasználó rendezett formában kötegelve, illetve a maga által biztosított átlátszó
zsákba helyezve adja át a közszolgáltatónak.”
A zöldhulladék gyűjtésére alkalmas ingyenesen biztosított zsák továbbra is megmarad, azonban pótlásuk
ingatlanonként és ürítésenként legfeljebb 4 darabig
történik. A zöldhulladék elszállítását a jövőben április 1.
– november 30. közötti időtartamban végezzük.
„3. Zöldhulladék gyűjtése
3.1. A közszolgáltató a közszolgáltatás területén háztartásonkénti zöldhulladék gyűjtést is végez. A zöldhulladék körébe tartozó hulladékokról köteles megfelelő, a
jogszabályi rendelkezésekkel összhangban álló módon
értesíteni az érintett ingatlanhasználókat.
A zöldhulladék gyűjtése az alábbi minimum feltételekkel valósul meg:
Zöldhulladék gyűjtése rendszeresített gyűjtőedény –
ingatlanonként maximum 240 liter űrmértékkel - vagy
azzal egyenértékű űrmértéket képviselő gyűjtőzsák
(ingatlanonként és ürítésenként legfeljebb 4 db ingyenes zsák) használatával történik.
A zöldhulladék gyűjtésére az OHKT előírása szerint
naptári évenként legalább 10 alkalommal kell, hogy sor
kerüljön, melynek a Közszolgáltató a tárgyév április 1.
napjától november 30. napjáig tartó időszakban kétheti
rendszerességgel tesz eleget, a szállítások időpontját
hulladéknaptárában teszi közzé.”
BMH Nonproﬁt Kft.
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Elkészült a kerékpárút újabb szakasza
Pár év múlva Miskolctól egészen a megújult Mályi
strandig kerékpározhatunk.
Közel másfél kilométer hosszú szakasz készült el
most több, mint hatvan millió forintos beruházással. Az
új kerékpárút a kistokaji elágazástól Miskolc irányába
tart Mályi közigazgatási területéig. Onnan szeretnének
majd becsatlakozni a miskolci kerékpárút hálózatba –
mondta Viszokai István polgármester. Erre a jelenleg
rendelkezésre álló információk alapján 2022. januárjában lesz lehetőség. Akkora épülhet meg az a miskolci
többirányú szakasz, amelyen Lillafüred, illetve Harsány
irányába lehet majd kerékpározni. Először 2015-ben
kezdődött el a fejlesztés, akkor a 3-as út mindkét oldalán
meglévő bicikli sávot bővítették Nyékládháza felé
kerékpárúttal, egészen a vasútállomásig. Ez a két település közös projektje volt. Most adódott rá lehetőség az
újabb pályázatnak köszönhetően, hogy az elágazásig
tartó kerékpárutat meghosszabbítsák. A miskolci szakasszal együtt a tervek szerint meg lehet majd tenni
biztonságosan az utat biciklivel egészen Bogácsig vagy
Egerig. Kiváló családi program lehet a helyben élőknek,
illetve a turistáknak egyaránt. Azonban nem csak a
turizmus fellendítése szempontjából fontos ez a fejlesztés, hanem az egészséges életmódra való nevelés
miatt is – vélekedett a polgármester. Hozzátette: azon túl
pedig, hogy a kerekezés egészséges, még környezetbarát is. Szeretné azt elérni egyszer legalább Mályiban, de minél több magyar településen így vélekednének,
annál jobb lenne – hogy többen járjanak kerékpárral,
mint autóval. Hiszen számos európai országban –
például a Benelux Államokban - már így van. Később
pedig szeretnék a helyi sportegyesület meglévő szakosztályai mellé felvenni a kerékpárosokat is.
A tópartra tervezett attrakciók
További célként fogalmazta meg a polgármester,
hogy a fejlesztés itt ne álljon meg. Keresik arra a forrást,
hogy egészen a strandig vezessen a kerékpárút, amely
vélhetően csak kerékpár sáv lesz. Olyan szigorú elő-

írásoknak kell ugyanis megfelelni, melyeket ezen a
területen nem tudnak biztosítani. Viszont az ehhez
megfelelő aszfaltozást esztétikusan és biztonságosan
szeretnék megvalósítani – jegyezte meg. Korábban volt
olyan terv, amely a csapadékvíz-elvezető árok felett
épített kerékpár utat szorgalmazta, de végül erre nem
nyertek támogatást. A strandfejlesztés és a kerékpárút
beruházása ugyan független egymástól, de mégis
szorosan kapcsolódik a turizmus fellendítéséhez. A
Mályi-tó partján lévő aszfaltos parkoló helyén a pár
hónapja kezdődött munkálatok a végére értek, bár a
nyári nyitásig még akadnak teendők – tudatta Viszokai
István. Mostanra már készen vannak a kiszolgáló
egységek, illemhely és zuhanyzó. Továbbá egy homokos strandröplabda pályával, illetve játszótérrel is
bővítették a területet. A gyermekbarát úszóstéget a téli
hónapokra kiemelték a vízből, de amint az időjárás
engedni, vissza kerül a tóra. Egy térkővel kirakott,
éjszaka kivilágított sétány is helyet kapott a strandon. A
terület körbe van kerítve, aki nem helyi lakos, annak
belépőjegyet kell majd váltania, de az árak barátságosak
lesznek – mondta a polgármester. nyilvánvalóan a nyár
lesz a főszezon, de télen is készülnek attrakciókkal.
Sajnos a téli sportok egyre inkább háttérbe szorulnak,
mert a tó jege már nem alkalmas erre, de vannak ötletek
ennek kiváltására. A későbbiekben kulturális rendezvényeket, közösségi programokat is szeretnének a strandon tartani. Ehhez egy szabadtéri színpad építését
tervezik – emelte ki. Azon túl pedig együttműködést
kezdeményeztek azokkal az önkormányzatokkal és
cégekkel, szervezetekkel, akiknek a tóparton van üdülőjük. Azt remélik, hogy megfelelő összefogással pezsgő társadalmi élet lehet a Mályi-tó partján.
Forrás: boon.hu
Mályi legidősebb lakójának köszöntése
Mályi Község Képviselő Testülete nevében
sok szeretettel köszöntjük
Bodnár Józsi bácsit 99. születésnapja alkalmából.
Kívánunk neki sok boldogságot és minél több örömet
kedves családja körében.
Viszokai István, polgármester

www.malyi.hu

-9ÚJ GENERÁCIÓ

Szádvári Jázmin 2021. 02. 06.
Szádváriné Varga Anita és Szádvári Sándor
harmadik gyermeke.

Sándor Dominik
2020. 12. 24.
Sándor-Homoróczki
Anett és Sándor Péter
első gyermeke.

Kulcsár Domonkos
2021. 01. 11.
Kulcsárné Babik Blanka
és Kulcsár Péter
második gyermeke.
Szakács Iván 2021. 03. 05.
Szakácsné Bor Enikő és Szakács Viktor első gyermeke.

Csikai Alíz 2021. 01. 27. Csikai Ariella Lejla és
Csikai Balázs első gyermeke.
Szűcs Csaba 2021. 03. 05.
Kótai Tímea és Szűcs Csaba első gyermeke.

Lovász Adél 2021. 02 03.
Lovász Márta és Lovász Gergely harmadik gyermeke.

Nagy-Hágen Léda 2021. 03. 09.
Nagy-Hágen Judit és Nagy Levente Gábor
második gyermeke.
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Közöttünk élő rézfúvósok
2019 augusztusában költöztünk Mályiba. Két szülő,
négy gyerek. Az eltelt másfél év óta nagyon jól érezzük
itt magunkat, lassacskán megszoktuk, hogy itt van az
otthonunk. Sok kedves embert ismertünk meg, épülgetnek kapcsolatok, barátságok.
Családunk egyik jellegzetessége, hogy mindannyian
játszottunk már rézfúvós hangszeren és négyünk most is
aktívan zenél. A 2019-es év két karácsony előtti vasárnapján hallhattak is bennünket a református templomban és az adventi gyertyagyújtáson, illetve 2020. tavaszán az este 8-as udvari zenéléseink alkalmain. Reméljük, hogy hamarosan újra alkalmunk nyílik megörvendeztetni a falu lakosait különböző zenés eseményeken.
Így négyesben is szeretünk zenélgetni alkalmanként,
de tulajdonképpen egy 10 tagú zenekar, az Adventi
Rézfúvós Kamaraegyüttes tagjai vagyunk.
Az Adventi Rézfúvós Kamaraegyüttes 26 éve alakult, voltaképpen egy bükkszentkereszti, azóta már
megszűnt zenekar utódjaként. Rendszeresen próbálunk,
gyakran szaktanári vezetéssel, mindannyian amatőrök
lévén nagyon hálásak vagyunk a szakmai tanácsokért.
Többször jártunk külföldön is, Erdélytől Norvégiáig, de
elsősorban hazai és egyházi, komolyzenei alkalmakon
szerepelünk. Nevünkben az „Adventi” szó is arra utal,
hogy Hetednapi Adventisták vagyunk, de nem csak a saját egyházunk szervezésében zenélünk, hanem más alkalmakon is, ahová meghívást kapunk.
Egyik fő szolgálati területünk az idősek és fogyatékkal élők intézetének lakóit meglátogatni műsorunkkal
és a jótékony célú koncertezés. Sok időt és útiköltséget
áldozunk ezekre az alkalmakra, de érezzük is Isten gazdag áldását. Talán több lelki örömöt kapunk ilyenkor,
mint amit mi adunk.
A másik „szakterületünk” a szabadtéri zenélés. A
rézfúvósoknak nem kell erősítő - egyesek szerint inkább

hangtompító kéne -, jól érvényesülünk utcákon, tereken
is. Előző lakóhelyünkön Bózsván, hagyományosan
megrendeztük egy-egy nyári estén a „Tóparti muzsika”
című hangversenyt, ahol a falu lakosai és az arra
kirándulók hallgatták az együttest és velünk énekeltek.
Mert, ha csak lehet, megénekeltetjük a közönséget. Egyrészt küldetésünknek tekintjük, hogy életben tartsuk a
magyar népi és egyházi énekeket ez által, másrészt úgy
gondoljuk és tapasztaljuk, hogy sokkal nagyobb élmény
részt is venni a zenében, mint pusztán hallgatni.
Bővebb információ található rólunk honlapunkon,
ahová hamarosan feltöltjük a tavaszi-nyári eseményeinket: www.zengakurt.hu
A Mályi Hírmondó minden kedves olvasójának
egészségben és élményekben gazdag napokat kívánunk
a 2021-es év hátralévő részére!
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Tavaszi stressztelenítés
Ez a kis írás, most nem a szokásos témát járja körül,
vagyis, hogy miképp éljünk harmóniában a természet
ritmusával. Nem kerülhetem ki ugyanis azt, amit nap
mint nap látok magam körül.
Már egy éve, hogy alapvetően megváltozott az
életünk, külső kényszerítő körülmények hatására.
Tavaly tavasszal az ijedtség volt a legérezhetőbb, ám
mellette ott volt a bizakodás, hogy „csak pár hét és
vége”, s az összefogás is - lásd az egészségügyi dolgozóknak felajánlott ételek, vagy a taps esténként. Mára
átvette az uralmat a letargia, a fásultság. Már senki sem
tapsol, nem visz ingyen pizzát sehová. Nem látjuk a
végét, ráadásul az oltások körüli műsor még jobban
összezavar mindenkit. Ez a helyzet rossz, nagyon rossz
és még rosszabbat fog szülni. Miért? Mert ez a
depresszív hangulat, ami ránk ült, ha hoszszan tart,
nagymértékben gyengíti az immunrendszerünket, és
ezen a marokszámra szedett vitaminok se javítanak
sokat.
Ennek a cikknek a terjedelme nem teszi lehetővé,
hogy részletesen kifejtsem, miért, és hogyan teszi
tönkre immunrendszerünket a stressz. És igen, ez az
időszak, amiben élünk, egy folyamatosan fennálló
stresszhelyzet. Nagy megterhelést ró ránk. Most pedig a
tél végén az amúgy is gyakori rossz hangulat és az
esetleges tavaszi fáradtság sem segít. Mi tehát a megoldás?
Az első lépés a helyzet elfogadása. A mérgelődéssel,
bűnbakok keresésével, a nem könnyű szabályok elleni
folyamatos tiltakozással csak bebetonozzuk a stresszt. A
második szorosan kapcsolódik az elsőhöz, hogy minimumra csökkentjük a média (tv, rádió, internet, stb.)

életünkre gyakorolt befolyását. Harmadízben pedig
most vonuljunk kicsit vissza saját kis világunkba, és
törődjünk lelki egészségünkkel, szerezzük vissza belső
egyensúlyunkat, mert ez és csakis ez tudja közömbösíteni a ránk telepedett fásultság, rosszkedv megbetegítő hatását. Sajnos ilyen állapotban a vírusnak rendkívül könnyű dolga van. A mutálódás mellett biztosan ez
is szerepet játszik a megbetegedések növekedésében.
Az olyan érzések, mint öröm, jókedv, hála, együttérzés, szeretet, olyan anyagok termelődésére serkentik
szervezetünket, amik megerősítik és ellenállóvá teszik.
Keressünk tehát olyan tevékenységeket, amik ilyen
érzéseket ébresztenek bennünk, nem mellékesen megóvnak a felesleges „agyalástól”. Olvassunk, kötögessünk, rajzoljunk, varrjunk, főzzünk, mozogjunk. Már
egy húsz perces séta a napsütésben megemeli az ún.
boldogsághormonok termelődését. Tudatosan keressük
a szépet, az örömöt szerző dolgokat. Kinek mi az, találja
meg.
A közelgő tavaszt használjuk ki sétára, kertészkedésre, kirándulásokra. A közelgő tavaszt használjuk ki
sétára, kertészkedésre, kirándulásokra. Nem is kell
messze mennünk, hiszen a Mályi tó mindenki számára
elérhető távolságban van.Fordítsunk ﬁgyelmet családi,
baráti szomszédi kapcsolataink ápolására. Gondoljunk
bele, hogy most mindenkinek nehéz, nem csak nekünk.
Szeretettel, együttérzéssel forduljunk egymás felé. Ez
az, ami két embernek tud egyszerre segíteni - aki adja és
aki kapja.
Ha azt érezzük, hogy nem megy egyedül, ne szégyelljünk segítséget kérni. Akár tőlem is. Szeretettel
kívánok napsütéses boldog tavaszt.
Egerszegi Krisztina
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Újra tavaszodik! Micsoda íze, zamata van ezeknek a
szavaknak! Véget érnek a rideg, szürke, didergő idők, s
a Nap melengető sugarai egyre többet simogatják a
világot, s az emberek lelkét. A színek is megjelennek a
kertekben, hiszen pattan a rügy, nyílik a virág, levelet
bontanak a fák, ami tovább fokozza a kellemes
közérzetünket.
Természetesen ilyenkor egyre többen tesznek nagyobb sétákat a természetben is, ahol csupa hasznos
dolgot fedezhetünk fel. Sajnos ma már nemigen tartja
szinte senki a böjtöt, pedig a hagyománya erősen túlmutat a vallásos jellegén. Voltaképp ez a tevékenység a
szervezet egyfajta „újraindítása”, mely segít megszabadulni a lerakódott káros anyagoktól, illetve energiával,
vitaminokkal töltekezünk fel általa.
A feljegyzések szerint már időszámításunk előtt is
ismerték a tavaszi böjt hasznát. Manapság is célszerű
lenne – ha nem is teljesen, de részlegesen – elhagyni egy
időre a nehéz húsok fogyasztását, miközben több
zöldséget és gyümölcsöt fogyasztunk. Így nagyon sokat
tehetünk egészségünkért és közérzetünkért, mert az
emésztőrendszert alaposan kitakaríthatjuk.
Ebben segíthet a zamatos turbolya és a snidlingavagy metélőhagyma, mely növények gyakorta megtalálhatók az erdőszéleken, vagy bozótosok környékén.
Mindkettő kellemes ízű, remekül feldobhatjuk velük
ételeinket, de mégis leginkább nyersen fogyasztva,
saláta alapanyagnak ajánlom őket. Táplálkozás-élettani
hatásuk kiváló, ásványi anyagokkal, vitaminokkal,
antioxidánsokkal töltik fel a testünket, ráadásul szinte
bármilyen napszakban – és étel mellé fogyaszthatjuk
őket.
A tyúkhúr, ami a kertek egyik kevésbé kedvelt
gyomnövénye, szintén sok helyen fellelhető az erdőben,
s ugyancsak remek ízt és sok nyomelemet, vitamint
tartogat számunkra. Aromája a nyers zöldborsóra
hasonlít. Fogyaszthatjuk salátának, vagy főzeléknek is.
Számos jó hatása mellett vízhajtó hatással bír.

kevés helyen bukkanhatunk rá, de ha találunk a számára
árnyékos, könnyen nedvesíthető területet a kertünkben,
bátran ültessünk! Igénytelen növény, a háborítatlan,
gyakran öntözött laza talajban kedvére szaporodik. Ha
valaki igényli, április végén szívesen adok néhány
magot.
Talán meglepő, de az illatos ibolya is ehető, sőt,
igazán hasznos kis növény. Köptető hatása ismert,
valamint légcső-és hörghurut ellen alkalmazható.
A csalán hajtásai, rügye erős salaktalanító hatással
bírnak. Kellemes tea főzhető belőle, vagy párolva szintén adható főételek mellé. Sőt, a csalánfőzeléket bizonyára sokan ismerik hallomásból, hiszen a vészterhes
időszakokban általános népi élelem volt.
Nem feltétlenül minősülnek élelemnek, de mégis
említést érdemel a galagonya és a kökény virága. Begyűjtésük kissé macerás, de megéri a fáradozást. A
galagonya virágzata ugyanis a szívünk egyik leghatékonyabb őrzője. Erősíti a szívizmot, rugalmasabbá teszi
ereinket. A kökényvirág pedig az emésztőrendszerünk
rendbetételében játszik nagy szerepet. Mindkettőből tea
főzhető, de a legjobb, ha este beáztatjuk, s reggel leszűrve fogyasztjuk, hogy a kényes alkotóelemek ne
menjenek tönkre a hő hatására – de természetesen
nyersen is ehetjük őket, salátákba szórva.
A végére hagytam egy növényt, ami mára teljesen
kiveszett a köztudatból, holott az elmúlt század elejénközepén még a piacokon is árulták, általános alapanyaga volt a magyar konyháknak. A baraboly gumója,
ami itt Mályiban is fellelhető az erdőszéleken, a burgonya-és a mogyoró ízeinek elegyét adja. Gyűjtését
mégsem javaslom senkinek, ugyanis avatatlan szem
nem tudja megkülönböztetni a mérgező foltos büröktől,
habár utóbbinak a gyökere hegyes, árszerű.
(Igény szerint a tavaszi időszakban szívesen szervezek növénytani sétát a közeli erdőben, amely során több
hasznos dolgot tanulhatunk egymástól.)

Igaz, hogy kissé kesernyés, de a gyermekláncfű
friss, zsenge leveleit azért is érdemes fogyasztani, mert
rendkívül jó hatással van a májunkra. Ha megfelelő
mennyiségben vágunk belőle a salátánkba, nem, hogy
elrontaná, de egyenesen fel is dobhatja azt. Hallottam
már olyan emberről, aki hetente többször is megevett
belőle egy-egy tányér főzeléket, de én ezt mégsem
javaslom az erős íze miatt. Ámbár, aki bírja a kesernyés
ízt, az megpróbálkozhat vele.
Egyre több kertben lelhető fel a medvehagyma, ami
igazán örvendetes, hiszen látszik, hogy az emberek
szeretik a ﬁnom és hasznos növényeket. Vadon sajnos
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Farsang a bölcsődénkben
A február a télbúcsúztatás jegyében telt a bölcsődénkben. Elérkeztünk az első közös élményhez az
intézményünk életében. Nagy izgalmak várták farsang
alkalmával a Mályi Tündérkert Bölcsőde kisgyermekeit. Sajnos a veszélyhelyzet miatt, az idén szülők
nélkül, zárt falak mögött.
Hetekkel korábban készülődtünk erre a nagyon
vidám napra, s a feldíszített csoport szobákra meglepődötten csodálkoztak rá a gyerekek. Örömmel fedezték fel az újabb és újabb álarcokat, lampionokat és
díszeket. Ezek az alkotások a csoportszobákat és
átadókat tették hangulatosabbá. Ezúton is köszönjük a
könyvtár dolgozóinak segítségét a megvalósításban. A
nap folyamán a zenés, táncos foglalkozás dobta fel még
jobban az ünnepi napot. Még a legkisebbek is belevetették magukat a játékos, táncos feladatokba, amit
mindenki nagyon élvezett. Voltak igazi kis hősök,
hercegnők, pillangók, katicák és boldog gyerekzsivaj
töltötte be a bölcsőde falait. A mulatozás közben
megéhezett, megszomjazott kicsiket ﬁnom enni- és
innivaló várta, hogy újult erővel vethessék bele magukat
az önfeledt játékba.
Reméljük, jövőre már a szülők is velünk ünnepelhetnek, de addig is Mindenkinek jó egészséget kívánunk!
A Mályi Tündérkert Bölcsőde
intézményvezetője és dolgozói
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Biztonságos közlekedés – Biztonságos Óvoda
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium kezdeményezésére 2016. tavaszán indult útjára a
„Biztonságos Óvoda”
program, melyhez ősszel a Mályi Gézengúz Óvoda is
csatlakozott és elnyerte a Biztonságos Óvoda címet.
A program célja az óvodás korú gyermekek felkészítése a biztonságos közlekedésre, valamint az intézmények segítése és ösztönzése a közlekedésre nevelés
megvalósításában.
Településünkön sokan közlekednek kerékpárral és
gyalogosan egyaránt, így - amikor az időjárás engedi az óvodába is egyre több gyermek érkezik kerékpáron.
Ezért is tartjuk fontosnak, hogy e közlekedési formák
helyes szabályait, a megfelelő közlekedési morált
mielőbb megismertessük, illetve megerősítsük az
óvodás korú gyermekek körében.
A program során nagycsoportosaink tudásszintjét
mértük fel a témában, majd beszélgetésekkel, csoportos
és egyéni játékokkal, feladatlapokkal igyekeztünk
bővíteni tudásukat, tájékozottságukat és rögzíteni a

helyes viselkedési formákat. A játékok és feladatok
során érintettük a gyalogos közlekedés szabályait, az
úttest részeit, a gyalogátkelő helyet jelző táblákat. A
kerékpáros közlekedéssel kapcsolatban megtanultuk,
mit jelent a „látni és látszani” kifejezés, megismertük a
kerékpár kötelező felszereléseit, valamint a védőfelszereléseket és beszélgettünk azok funkciójáról, fontosságáról. Vidáman, jó hangulatban zajlottak a foglalkozások, a gyermekek életkoruknak megfelelően aktívan
vettek részt minden programban.
Elmondható, hogy a gyermekek megfelelő közlekedési ismeretekkel rendelkeznek és ebben is megmutatkozik, hogy a szülők felelősségteljes partnerek a
gyermekek közlekedésre nevelésében. Zöld óvodaként
fontosnak tartjuk a környezettudatosságot, a környezet
megóvását, a környezetkímélő közlekedési módok
előtérbe helyezését, így a kerékpáros és gyalogos
közlekedést is.
Bízunk benne, hogy ezen ismeretek gyakorlati beépítése nevelési folyamatunkba és a mindennapokba
elősegíti, hogy gyermekeink magabiztosan és biztonsággal közlekedhessenek településünk útjain. Ehhez a
jövőben hozzájárul majd óvodánk KRESZ parkja is,
melynek kiépítése már folyamatban van.
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Téli madárvédelem, az óvodában
A Mályi Gézengúz óvodában nagy hangsúlyt fektetünk a környezeti nevelés mozzanataira, így kiemelt
program minden évben a téli madárvédelem, madáretetés.
A nagycsoportos gyermekek nagy lelkesedéssel készítették el az idei madáretetés kellékét – az újrahasznosítás jegyében - papír gurigából. A gurigát disznózsírral kenték be, majd ﬁnom magokba forgatták, így
kerültek kihelyezésre az óvoda udvarán álló fákra.
Előkerültek a fa etetők is, melyeket minden csoport
kihelyezett és feltöltött eleséggel. Az etetőket folyamatosan ﬁgyeljük, s megbeszéljük, milyen madarak
látogatnak el az óvoda kertjébe. Ismeretterjesztő videó
keretében beszélgettünk a gyerekekkel a program fontosságáról, megállapítottuk, hogy évről-évre kevesebb
madár látogat el hozzánk, így az ő védelmük még
aktuálisabbá válik.
Lászlóné Mátyás Erika,
Óvodapedagógus, Mókus csoport
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Iskolahívogató!
Ezt az iskolabemutatót leginkább a leendő első osztályosok és szüleik ﬁgyelmébe ajánljuk, de szeretnénk
bemutatni intézményünket a település lakóinak is.
Elhivatottságunknak és pozitív megítélésünknek
köszönhetően az elmúlt 5 évben több, mint 40 fővel
(20%) nőtt a tanulói létszámunk és a 2020/2021
tanévben újra két évfolyammal indíthattuk az első
osztályt.
Intézményünk a község kulturális életének egyik
meghatározó színtere és szervezője. Tantestületünkben
minden tantárgyat szakos pedagógus tanít, továbbá
szakmai munkánkban részt vesz két fejlesztő - egy
gyógypedagógus és egy gyógytestnevelő tanár -, két
pedagógiai asszisztens, utazó gyógypedagógusként egy
logopédus. Munkánkat segíti még 1 fő iskolatitkár és 1
fő rendszergazda.
Mit nyújt a Mályi Móra Ferenc Általános Iskola?
Ha erre a kérdésre röviden szeretnék válaszolni, csak
annyit mondanék, hogy befogadó közösséget, családias légkört, színvonalas oktatást és megemlíteném
még azt a szeretet, amivel várjuk a felnövekvő nemzedéket.
Ha egy kicsit bővebben szeretnék válaszolni:
• Angol nyelv oktatás 1. osztálytól, a felsőbb évfolyamokon pedig emelt óraszámban, csoportbontásban
zajlik az idegennyelv-oktatás;
• A Komplex Alapprogram (KAP) alkalmazása a
belépő 1. osztályokban (a programmal kapcsolatos
bővebb tájékoztatás az „Iskolás leszek Mályiban” zárt
facebook csoportbanés és az iskola facebook oldalán
található);
• Nagylétszámú osztályokban a matematika, magyar

nyelv és irodalom tantárgyakat is csoportbontásban
tanítjuk;
• Tantermeink IKT eszközökkel felszereltek;
• Tanítási órákon tabletet biztosítunk a gyerekeknek,
hogy minél korszerűbben tanulhassanak;
• Iskolai témahetekben való részvétel (pénz7,
digitális témahét, fenntarthatósági témahét);
• Sportolási lehetőség egyesületi kereteken belül
(labdarúgás, kézilabda edzés, karate),
• Művészeti képzés (néptánc, modern tánc, éneklés,
zenetanítás különböző hangszereken);
• Változatos délutáni hasznos időtöltés (kézműveskedés, szakkörök),
• Minden 8. osztályos tanulóinkat felveszik abba a
középfokú oktatási intézménybe, amelyikbe szeretné.
Intézményünk fejlődő szervezet, az innováció kibontakoztatásában elkötelezettek vagyunk, tantestületünk
módszertani kultúráját folyamatosan fejleszti, megújítja.
Intézményünk már 3 éve viseli a „Boldog Iskola”
címet.
A gyermekek szeretete és tisztelete, jóléte fontos
minden alkalmazottunk számára!
Kérdésükkel bátran fordulhatnak az iskolavezetéshez, a következő elérhetőségek bármelyikén:
E- mail: malyiiskola@gmail.com
Zárt facebook csoport: Iskolás leszek Mályiban
Takács Attila intézményvezető:+ 36 30/359-4810
Vályiné Üveges Edit intézményvezető-helyettes,
iroda:+36 30/753-9380
Sok-sok szeretettel vár a Mályi Móra Ferenc
Általános Iskola!
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A Mályi Móra Ferenc Közösségi Ház és Könyvtár
szervezésében az utóbbi hetekben több, személyes
találkozást nem igénylő program volt.
Csatlakoztunk az Internet Fiesta Könyvtári programsorozathoz Furfangos Fejtörők címmel indított feladványokkal és a Húsvéti hímestojás fotópályázattal.
A nagy érdeklődésre való tekintettel, továbbgondolva a fotópályázatot, Húsvéti tojásfák Mályiban
elnevezéssel, díszítésre hívtuk a gyerekeket és felnőtteket 2 helyszínen, ahol fotót is készíthettek a
Húsvéti Nyuszikkal. Aki kiakasztotta a saját kis tojását,
és bedobta nekünk az elérhetőségét a postaládába,
annak a meglepetést juttatottunk el.
A Nemzeti Művelődési Intézet által meghirdetett
jógyakortlatokhoz csatlakoztunk Ortó Andrea articsóka
technikájával készített húsvéti hímestojás készítéssel,
amit a Mályi Panoráma online felületén is közzétettünk.
Egy ilyen technikával készült tojással a Zsolnay Negyed
nemzetünk hímestojásai című felhívására is beneveztünk.
A Költészet napját rendhagyó módon ünnepelve,
Rajzpályázatot írtunk ki A kedvenc versem illusztrációja címmel az alsó és felső tagozatos diákok számára,
amelyre sok szép alkotás érkezett. A későbbiekben egy
kiállítást is készítünk majd belőle.
Nagy örömünkre, pedig sokan jelentkeztek versmondással is, hiszen a minden évben megrendezett
szavalóverseny most elmaradt a pandémia miatt. Ezt
nem tudjuk pótolni, de VerselŐ ötletünknek köszönhetően, pár verset azért meghallgathatunk a gyerekektől
a Költészet napja alkalmából a könyvtár mögötti téren,
és őket láthattuk az online videókban is. Köszönet érte a
Mályi Móra Ferenc Általános Iskola tanárainak,
diákjainak.
Az enyhítések ellenére a Kormány 104/2021. (III.
5.) és a 484/2020 (XI. 10.) Korm. rendelete alapján
szolgáltatásaink az alábbiak szerint módosulnak:
- Könyvtárunk ZÁRVA tart, ügyeletet tartunk,
amikor az előzőleg leadott könyvigényléseket a
könyvtár bejáratánál kiadjuk (kedd, szerda, csütörtök,
péntek 10-12 óra között)
- A helyszíni, személyes részvételt igénylő rendezvényeink elmaradnak.
- A könyvek "HÁZHOZ SZÁLLÍTÁS" szolgáltatásunkat újraindítjuk.
- Kérjük aki könyvet szeretne kölcsönözni, az a lent
felsorolt elérhetőségeken előre jelezze felénk.
Email: konyvtar@malyi.hu
Telefonon: 70/933-1155 vagy 30/719-5541
Mindenkinek jó egészséget kívánnak a könyvtár
dolgozói!

Könyvajánló:
Edith Eva Eger: A döntés
Könyvismertető:
„Abban szeretnék segíteni olvasóimnak, hogy
felfedezzék, miként szökhetnek meg saját elméjük
koncentrációs táborából, és
válhatnak azzá az emberré, akinek lenniük kellene. Segíteni szeretnék
abban, hogy átéljék, mit jelent megszabadulni a múltjuktól, a kudarcaiktól és a
félelmeiktől, a dühüktől és
a botlásaiktól, a megbánásaiktól és a feloldatlan fájdalmaiktól –, hogy átélhessék azt a szabadságot, amelyben az életet teljes, gazdag,
ünnepi mivoltában élvezhetik. Nem választhatunk
fájdalom nélküli életet. De választhatjuk azt, hogy
szabadok leszünk, megszökünk a múltunk elől, akármi
történjék is, és megragadjuk a lehetségest.” Dr. Edith
Eva Eger
A magyar származású dr. Edith Eva Egert 1944-ben
családjával együtt a nácik haláltáborába, Auschwitzba
deportálták. Ma klinikai pszichológus a kaliforniai La
Jollában, illetve a Kaliforniai Egyetem oktatója San
Diegóban. Emellett az amerikai hadsereg és haditengerészet tanácsadójaként tűrőképességi tréningeket tart és
segíti a katonákat a poszttraumás stressz legyőzésében.
Dr. Edith Eva Eger tizenhat éves volt, amikor a nácik
megérkeztek magyarországi szülővárosába, Kassára és
családjával együtt Auschwitzba hurcolták. Szüleit a
hírhedt náci orvos, Joseph Mengele küldte gázkamrába,
aki később arra kérte Edithet, hogy táncolja el a Kék
Duna keringőt – jutalmul egy vekni kenyeret kapott.
Edith a nővérével együtt túlélte a borzalmakat és úgy
döntött, megbocsát fogva tartóinak és mindennap élvezi
az életet. Évekkel a kiszabadulását követően egyetemre
ment és pszichológusnak tanult, ma pedig többek között
bántalmazott nőknek, poszttraumás stresszel, függőséggel vagy gyásszal küszködőknek segít. A döntés egyszerre memoár és útmutató, melynek célja, hogy mindannyiunknak segítsen kiszabadulni saját elménk börtönéből. Dr. Eger műve reményt és lehetőséget ad mindazoknak, akik meg akarnak szabadulni a fájdalomtól és a
szenvedéstől. Akár rossz házasság, mérgező család
vagy gyűlölt munkahely börtönében sínylődnek, akár
önmagukat korlátozó hiedelmek szögesdrótja tartja
őket fogva a saját elméjükben, ez a könyv arra tanít,
hogy a körülményektől függetlenül dönthetünk úgy,
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hogy az örömöt és a szabadságot választjuk.
„Nem dönthetünk úgy, hogy eltüntetjük a sötétséget, de
fényt gyújthatunk benne.”
Olvasók írták:
„Ezt a könyvet mindenkinek el kellene olvasni.
Nagyon mélyen hatott rám, és amikor a végére értem,
úgy éreztem, legszívesebben vennék egy repülőjegyet,
elrohannék Edith-hez Amerikába és magamhoz
ölelném mindazért az útmutatásért, amit a történetével
nekem adott.”
„A könyv legfőbb üzenete, hogy a legnagyobb
börtön nem más, mint a tulajdon elménk, és hogy
mindig, minden helyzetben, mindenkinek van
választási lehetősége. A múltat eltörölni és megváltoztatni nem lehet, azt viszont mindenki eldöntheti,
hogyan él a jelenben, bármilyen rettenetes trauma is érte
őt valaha.”
„Ez a könyv egy gyógyulástörténet, egy olyan lelki
folyamat és fejlődés ábrázolása, melyből valamennyien
okulhatunk. Fontos mondatok, még fontosabb érzések,
szorongást oldó technikák és megannyi útmutatás, hogy
jobbá, kiegyensúlyozottabbá váljunk.”

megküzdeniük egy drámai nyomozás során, amely
örökre megváltoztatja az életüket.
Olvasók írták:
„Musso zseniális történetvezetése, egy nő és egy
férﬁ sorszerű találkozása, egy izgalmas nyomozás a
többi nagyszerű regénye mellett az Egy párizsi
apartmant is tökéletesen jellemzi. A francia írózseni
ezúttal is kiváló érzékkel szövi és keveri a szálakat, a
legendás Musso-csavar pedig ismét a meglepetés
erejével éri az olvasót.
„Az író történeteiben mindig van izgalom, romantika, egymásra találás, lelki trauma, meglepő csavarok.
A jelenlegi nyomozópáros női tagja már feltűnt Az
angyal hív kötetben, ahol szintén egy véletlenszerű
találkozás vezet egy közös nyomozásba. A cselekmény
lassan indul, ráérősen építkezik, időt hagyva a karakterek bemutatásának, a graﬃti, a festészet érzékletes
szemléltetésének. Aztán hirtelen magával ránt, egyre
több részlet, egyre több felfűtöttség telíti.”

HIRDETÉSEK

Guillaume Musso: Egy
Könyvismertető:
Párizs, egy zöldellő fasor végén megbúvó műteremlakás.
Madeline azért bérelte ki,
hogy félrevonuljon és kipihenje magát. Egy félreértés
miatt azonban a ﬁatal londoni rendőrnő mellé betoppan Gaspard, az emberkerülő író az Egyesült Államokból, aki magányt keres
az íráshoz. Nincs más választásuk, mint néhány napig osztozni a lakáson.
A műhelyt még mindig áthatja korábbi tulajdonosa, a híres festő, Sean Lorenz
színek és fények iránti szenvedélye. A művész, aki
képtelen volt talpra állni, miután a kisﬁát meggyilkolták, egy éve halt meg, három festményt hagyva maga
után, amelyeknek nyoma veszett. A festő páratlan
tehetsége és tragikus sorsa nem hagyja nyugodni
Madeline-t és Gaspard-t, akik közösen erednek a
remekművek nyomába. Ahhoz azonban, hogy megfejtsék Sean Lorenz valódi titkát, saját démonaikkal kell

Gránit síremlékek,
konyhapultok,
ablakpárkányok,
kerítés fedlapok,
kandallók készítése,
betűvésés, dísztárgyak,
valamint egyedi elképzelések
megvalósítása
Sipos Imre
kőfaragó
70/632-7978
siposimreimre@gmail.com
Facebook oldal:
Sipos Imre faragásai
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100 FT-OS ÉS VEGYESKERESKEDÉS
NYITVA: MINDEN NAP 7-19 ÓRÁIG
(A PÉKSÉG MELLETT, A LÁMPÁNÁL)
-

2 TEK. PAPÍRKÉZTÖRLŐ 199,KUKABETÉTEK, SZEMETESZSÁKOK 10L-300L-IG
(SZELEKTÍV HULLADÉK SZÁMÁRA IS ALKALMAS)
10 TEK. 3 RÉTEGŰ WC PAPÍR 630,24 TEK. 3 RÉTEGŰ WC PAPÍR 1.199,4 L-ES MOSÓGÉL 1.299,1 L-ES FOLYÉKONY SZAPPAN 399,1 L-ES MOSÓGÉL 420,4 DB-OS CERUZA ELEM 299,HELL 189,XIXO TEÁK 99,2 L-ES SZÖRP 299,VAGDALTHÚS KONZERVEK 169,SERTÉSMÁJKRÉM 99,-

-

TEJTERMÉKEK ÉS FELVÁGOTTAK
SÖRÖK, RÖVID ITALOK, BOROK, ÜDÍTŐK
DOBOZOS SÜTIK, CHIPSEK, CSOKIK
MŰANYAG TERMÉKEK
HÁZTARTÁSI TISZTÍTÓSZEREK
FŰSZEREK
KONZERVEK
VIRÁGCSEREPEK
SAVANYÚSÁGOK, BEFŐTTEK
PARTY POHARAK, TÁNYÉROK
TEÁK, KÁVÉK,
ILLATSZEREK
RETRÓ ÉDESSÉGEK (PL. KRUMPLICUKOR)
JÉGKRÉMEK!!!

OLCSÓ ÁRAK, KIVÁLÓ MINŐSÉG!
MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!
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