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Június első hétvégéjén megrendezésre 
került a mélykúti fogathajtó verseny. Az 
esemény nemzetközi szintű volt, a verseny-
zőknek alkalmuk volt kvalifikálni magukat a 
világbajnokságra, így a legjobbak neveztek. 
Nagy volt az érdeklődés a fogathajtó világ 

részéről, hiszen 5 ország 60 fogata nevezett a versenyre, köztük 
több világbajnok is indult.

A verseny csütörtökön, június 1-én startolt el a díjhajtással, 
ami folytatódott a pénteki napon. A díjhajtást az éppen 20. élet-
évét betöltő Hölle Martin nyerte, aki szerint gyönyörű a mélykúti 
díjhajtó négyszög, Magyarországon az egyik legjobb, külföldön 
is megállná a helyét. „Ami nagyon jó benne, hogy a melegítő pályáról a 
díjhajtó négyszögbe nagyon rövid úton oda lehet jutni, ezért a lónak nem 
nagy újdonság, hogy ha a díjhajtó négyszöghöz ér.  Az is nagyon jó, hogy a 
díjhajtó négyszög előtt lehetett egy kicsit melegíteni a lovakat, úgyhogy mi 
mindenképp örültünk, hogy itt lehettünk” – mondta Hölle Martin.

I. Nemzetközi Fogathajtó Verseny és 55. Magyar Derby Mélykút
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A verseny személyiségformáló szerepe ősidők óta ismert, ezért 
az iskola is támogatja a versenyeket.

Ugyanakkor tudni kell, hogy pozitív hatást csak akkor gyakorol 
a fejlődő emberi lényre a versenyeztetés, ha abban a tanuló öröm-
mel, saját elhatározásából vesz részt. E két alapelvet érvényesítve 
tervezte meg a mélykúti általános iskola a tanév elején az éves 
versenyprogramot. A tanév végéhez közeledve látható, hogy a 
mélykúti diákok szeretnek versenyezni. Jelentősebb tanulmányi 
versenyen az iskola 291 beírt tanulójából 260 diák vett részt. (A 
magas szám azzal magyarázható, hogy vannak tanulók, akik több 
tantárgyból, több versenyen is képviselték az iskolát.)

Sportversenyeinken hasonlóan nagy volt az érdeklődés: csa-
pat- és egyéni versenyeken 150-nél több tanulónk indult és ért el 
szép sikereket. Az alábbi táblázat a jelentősebb versenyeredmé-
nyeket tartalmazza kategóriánkénti bontásban. Sikereinket az is 
bizonyítja, hogy 15 különböző táblázatban tudtuk összesíteni az 
eredményeket. 

A különböző versenyeken induló, ott a feladatokkal eredmé-
nyesen boldoguló diákok képviselték iskolájukat, Mélykút városát 
és családjaikat is. Köszönet illet mindenkit – pedagógust, szülőt, 
városi vezetőt    -, aki segítette őket a sikerek elérésében. 

Keresztes József intézményvezető

Tanulmányi és sportversenyeken elért eredmények
Szent Tamás Katolikus Általános Iskolában 2016/2017. tanév 

A szombati nap folyatódott a maratonhajtással, ami talán a legizgal-
masabb versenyszám volt. Hét akadályból álló maratonpályát kellett a 
fogathajtóknak teljesíteniük. A tervezett pálya a nemzetközi pályaépítő, 
Fintha Gábor szerint megfelelt a 3*-os nemzetközi versenyeknek. Ez a 
nap volt talán a legfordulatosabb és leglátványosabb a nézők számára. A 
versenyszámot Lázár Zoltán nyerte, másodikként Kákonyi Norbert zárt, míg 
Lázár Vilmos a harmadik helyen fejezte be a szombati versenyszámot. 

Az akadályhajtással zárult a rendezvény vasárnap. A három ver-
senyszám összesítése alapján az összetett versenyt Juhász Péter 209.16 
ponttal fejezte be a gyermek póni egyesfogatoknál. A Junior (7-21 éves 
korosztály) póni egyesfogatoknál a legjobb Szaller Zsófia (153.12) lett, 
megelőzve a másodikként záró Majoros Annát (191.04), valamint a har-
madikként végző Érsek Anettet (191.49). A junior póni ketteseknél Horvát 
Róbert összetettben 205.66-tal zárt. A Junior nagyló egyesek kategória 
győztese Margitai Máté lett 173.99-cel, míg szintén ő másik lovával 
177.32-vel zárta a versenyt összetettben. A fiatal hajtó egyesfogathajtó 
kategóriát Kozma Szabina összetettben 360.78-cal zárta. A nemzeti B 
kategóriás kettesfogatok összetett versenyében Hegedűs Sándor bizonyult 
a legjobbnak (174,89), második lett Kiss Sándor (182.28), harmadik Küri 
Albert (211.67). A fő kategóriának számító 3*-os nemzetközi kettesfogat 
kategóriában a legjobb Lázár Vilmos volt, aki alapidőn belül, hibapont 
nélkül teljesítette az akadályhajtást. Második lett Galambos Nándor (3.00), 
harmadik Hölle Martin (3.0), negyedik Hódi Károly (3.00), míg az ötödik leg-
jobb akadályhajtást az összetettben győztes Lázár Zoltán (3.01) mutatta 
be. A nyolcszoros világbajnok Lázár Zoltán (127.93) nyerte összetettben 
a mélykúti nemzetközi versenyt és magyar derby-t, megelőzve testvérét, 
a tizenegyszeres világbajnok Lázár Vilmost (130.06), aki második helyen 
zárta a megmérettetést. A harmadik legjobb hajtó összetettben a díjhaj-
tást nyerő Hölle Martin lett (135.53).  Ezen felül Magyar Derby díjat is 
osztottak a különböző kategóriákban. Egyesfogatoknál Nyúl Katalin, 
kettesfogatoknál Lázár Zoltán, négyesfogatoknál pedig Sági József 
nyerte meg.  „A nemzetközi verseny tapasztalatai nagyon pozitívak voltak, 

a versenyzők jól érezték magukat, családias a hangulatban telt el és az 
időjárás is kegyes volt” - így értékelt Kovács Tamás, Mélykút polgármes-
tere, aki szerint a rendezőcsapat tagjai igazi csapatként dolgoztak, hogy 
egy olyan nemzetközi versenyt hozzanak létre, amely méltó a mélykúti 
fogathajtó hagyományokhoz. Kovács Tamás annak is örült, hogy az egykori 
mélykúti világbajnok fogathajtó, Muity Ferenc is ellátogatott a versenyre, s 
szerinte édesapja is nagyon büszke lenne a nemzetközi rendezvényre.

A versenyzők több soron kiemelték a rendezvény magas színvonalát, 
dicsérték a szervező gárdát, akik minden részletre próbáltak odafigyelni. 
Lázár Vilmos, tizenegyszeres világbajnoknak nagyon tetszett a tradicio-
nális mélykúti versenyhelyszín. „Érzem, hogy a szervezők a versenyek régi 
hangulatát próbálják visszahozni, ahol nemcsak a közönségről, hanem a 
versenyzőkről is szól a rendezés. Mindenki el van ájulva, hogy milyen ellá-
tásban, kiszolgálásban és szeretetben van részünk” - nyilatkozta Lázár Vil-
mos. „Fiatal hajtóként hallottam sokat a mélykúti versenyekről. Muity Sanyi 
bácsit, akiről megemlékeztem a verseny végén, személyesen is ismertem, 
mikor kezdő hajtó voltam, Sándor bátyám versenybíróként dolgozott, kiváló 
ember volt és hát nyilván az ő szelleme az, amin ez a verseny nyugszik. 
Szerencsére vannak olyan lelkes fiatalok, akik ezt felkarolják és ezekre az 
alapokra egy csodát építettek fel, benne van a szívük, lelkük és ez nekünk 
hajtóknak, csapatoknak egy nagyon jól eső érzés.” Lázár Zoltán, nyolc-
szoros világbajnok és a mélykúti verseny győztese szerint fantasztikus 
rendezvény volt Mélykúton, és reméli, sokszor fognak még jönni Mélykútra 
a jövőben.  

A Mélykúti Lovasegyesület Kiss Róbert vezetésével az elmúlt években 
keményen dolgozott, hogy egy ilyen színvonalú nemzetközi fogathajtó 
verseny megvalósulhasson, és tovább öregbíthessék Mélykút hírnevét. A 
terveik között szerepel, hogy hagyományt teremtsenek ebből a verseny-
ből, és minden év június első hétvégéjén megrendezzék a mélykúti fogat-
hajtó versenyt. Szeretnénk ezúton ismét megköszönni a szervezőknek és 
mindenkinek, aki hozzájárult a rendezvény sikeréhez!

Részletes információkért látogassák meg a Mélykúti Lovasegyesület 
Facebook oldalát!                                                                   Kiss Éva
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Tanulmányi versenyek
TUDÁSBAJNOKSÁG  megyei döntőjének eredményei

Név Osztály Tantárgy Helyezés Pedagógus
Kristóf Zóra 2.a matematika 9. Madarász Viktória
Kovács Eszter 2.b matematika 2. Eszterné Matosovits Ágnes

Kovács Eszter 2.b környezetismeret 8. Eszterné Matosovits Ágnes
Kovács Anna 2.b környezetismeret 9. Eszterné Matosovits Ágnes
Kiss Karina 3.b környezetismeret 9. Nasz Ildikó
Szabó Levente 5.b természetismeret 1. Illésné Birkás Mária
Kovács Nóra 5.b irodalom, szövegértés 3. Racsmánné Uzonyi Valéria
Kovács Nóra 5.b természetismeret 9. Illésné Birkás Mária
Kovács Ádám 5.b matematika 4. Sipos János
Ézsiás Péter 5.b angol 6. Nasz Ildikó
Ézsiás Péter 5.b matematika 7. Sipos János
Mikó Zsófia 5.b anyanyelv 7. Racsmánné Uzonyi Valéria
Maczkó Rebeka 5.b anyanyelv 8. Racsmánné Uzonyi Valéria
Csíkos Mónika 6.a angol 8. Nasz Ildikó
Torma Tamara 6.b angol 1. Nasz Ildikó
Torma Tamara 6.b természetismeret 4. Illésné Birkás Mária
Ördögh Maja 6.b történelem 2. Kollár Mária
Ördögh Maja 6.b angol 5. Nasz Ildikó
Kovács Rebeka 6.b anyanyelv 7. Kollár Mária
Kovács Rebeka 6.b angol 7. Nasz Ildikó
Vojnics-R. Levente 6.b történelem 4. Kollár Mária
Vojnics-R. Levente 6. b angol 10. Nasz Ildikó
Láncz Dominika 8.b matematika 7. Tokodi György

Tudásbajnokság országos döntőjének eredményei 

Név Osztály Tantárgy Helyezés Pedagógus

Szabó Levente 5. b természetismeret 4. Illésné Birkás Mária

Kaán Károly Országos Természet- és Környezetismereti Verseny megyei fordulója

Név Osztály Tantárgy Helyezés Pedagógus

Szabó Levente 5. b természetismeret 2. Illésné Birkás Mária
Kovács Ádám 5. b természetismeret 4. Illésné Birkás Mária
Torma Tamara 6. b természetismeret 3. Illésné Birkás Mária

Herman Ottó Kárpát-medencei Biológia Verseny megyei fordulója

Név Osztály Tantárgy Helyezés Pedagógus
Kovács Mihály Bendek 7. b biológia 3. Illésné Birkás Mária
Ádelhardt Zsófia 7. b biológia 5. Illésné Birkás Mária

Szépíróverseny járási forduló
Név Osztály Tantárgy Helyezés Pedagógus
Dudás Dorina 4. a szépírás 1. Sztanyikné Gömöri Mária
Simonics Bálint 4. a szépírás 3. Sztanyikné Gömöri Mária
Hajnal Kristóf Jenő 6. a szépírás 2. Sztanyikné Gömöri Mária

Szépíróverseny megyei forduló
Név Osztály Tantárgy Helyezés Pedagógus

Dudás Dorina 4. a szépírás 2. Sztanyikné Gömöri Mária



4Önkormányzati Tájékoztató       2017. június

Megyei Matematikaverseny 
Név Osztály Tantárgy Helyezés Pedagógus
Klem Balázs 7. b matematika 6. Sipos János, 

Klem József Zsolt

Dugonics András Matematika Verseny országos döntő
Név Osztály Tantárgy Helyezés Pedagógus
Klem Balázs 7. b matematika 4. Sipos János,

Klem József Zsolt

Városi József Matematika Emlék Verseny
Név Osztály Tantárgy Helyezés Pedagógus
Szakos Csongor 1. b matematika 2. Mackó Józsefné
Kovács Eszter 2. b matematika 3. Eszterné Matosovits Ágnes
Klem Máté 3. b matematika 2. Fuszkóné Gáspár Judit, 

Klem József Zsolt
Viszmeg Ninetta 4. b matematika 3. Vargáné Ádelhardt Mária
Kovács Ádám 5. b matematika 1. Sipos János
Torma Tamara 6. b matematika 3. Klem József Zsolt
Klem Balázs 7. b matematika 1. Sipos János

Sportversenyek 
Országos Diákolimpia Floorball megyei döntő

Név Osztály Tantárgy Helyezés Pedagógus
I. korcsoportos leány csapat testnevelés 4. Sztánkó Árpád
I. korcsoportos fiú csapat testnevelés 1. Sztánkó Árpád
I. korcsoportos fiú B csapat testnevelés 5. Sztánkó Árpád
III. korcsoportos fiú A csapat testnevelés 3. Sztánkó Árpád
III. korcsoportos fiú B csapat testnevelés 2. Sztánkó Árpád
III. korcsoportos leány A csapat testnevelés 2. Sztánkó Árpád
III. korcsoportos leány B csapat testnevelés 3. Sztánkó Árpád

Országos Diákolimpia Floorball Országos elődöntő
Név Osztály Tantárgy Helyezés Pedagógus
I. korcsoportos fiú A csapat testnevelés 2. Sztánkó Árpád
III. korcsoportos fiú B csapat testnevelés 5. Sztánkó Árpád
III. korcsoportos leány A csapat testnevelés 4. Sztánkó Árpád

Országos Diákolimpia Floorball országos döntő
Név Osztály Tantárgy Helyezés Pedagógus
I. korcsoportos fiú A csapat
Dora Máté, Klem Máté, 
Lasanc Ákos, Nagy Patrik, 
Tóth Szilárd

testnevelés 8. Sztánkó Árpád

Országos Diákolimpia unihoki országos döntő
Név Osztály Tantárgy Helyezés Pedagógus
I. korcsoportos fiú A csapat testnevelés 5. Sztánkó Árpád
I. korcsoport leány A csapat testnevelés 7. Sztánkó Árpád
III. korcsoport leány A csapat testnevelés 6. Sztánkó Árpád

Országos Diákolimpia atlétika megyei döntő
Név Osztály Tantárgy Helyezés Pedagógus
Vörös Viktória 6. a testnevelés

60 méteres síkfutás
6. Naszvadi Katalin



5 2017. június      Önkormányzati Tájékoztató   

Beszedics Dávid 6. b testnevelés
kislabdahajítás

5. Sztánkó Árpád

Klem Balázs 7. b testnevelés
60 méteres síkfutás

5. Sztánkó Árpád

III. korcsoportos fiú csapatverseny testnevelés 8.  Naszvadi Katalin
 Sztánkó Árpád

Délterületi Általános Iskolák Atlétikai Versenye

Név Osztály Tantárgy Helyezés Pedagógus
Beszedics Dávid 6. b testnevelés 

60 méteres síkfutás
1. Sztánkó Árpád

Vörös Viktória 6. a testnevelés 
60 méteres síkfutás

3. Naszvadi Katalin

Dudás Diána 2. a testnevelés
400 méteres síkfutás

1. Madarász Viktória

Vörös Viktória 6. a testnevelés
400 méteres síkfutás

3. Naszvadi Katalin

Vojnics-Rogics Levente 6. b testnevelés
400 méteres síkfutás

2. Sztánkó Árpád

Viszmeg Ninetta 4. b testnevelés
800 méteres síkfutás

2. Horváth Sándor

Beszedics Dávid, Klem Balázs, 
Nagy Roland, Vojnics-Rogics 
Levente

testnevelés
4 x 100 méteres síkfutás

1. Sztánkó Árpád

Dudás Dorina, Kiss Dalma, Kiss 
Adrienn, Rudics Réka

testnevelés
4 x 100 méteres síkfutás

3. Horváth Sándor

Viszmeg Ninetta 4. b testnevelés
távolugrás

2. Horváth Sándor

Sere Bálint 7. a testnevelés
távolugrás

3. Naszvadi Katalin

Leiter Levente 7. c testnevelés
távolugrás

2. Naszvadi Katalin

Klem Balázs 7. b testnevelés
távolugrás

1. Sztánkó Árpád

Knapp Bálint 6. a testnevelés 
magasugrás

2. Naszvadi Katalin

Sere Bálint 7. a testnevelés 
magasugrás

1. Naszvadi Katalin

Radvánszki Noémi 8. b testnevelés 
magasugrás

2. Sztánkó Árpád

Dervaderics Alex 8. a testnevelés 
magasugrás

2. Naszvadi Katalin

Gyetvai Noémi 2. b testnevelés
kislabdahajítás

1. Eszterné Matosovits Ágnes

Német Péter 3. b testnevelés
kislabdahajítás

3. Horváth Sándor

Szabó Napsugár 6. a testnevelés
kislabdahajítás

2. Naszvadi Katalin

Beszedics Dávid 6. b testnevelés
kislabdahajítás

2. Sztánkó Árpád

Béleczki Vivien 8. b testnevelés
kislabdahajítás

1. Sztánkó Árpád

Összesített csapatverseny testnevelés 
atlétika

3. Naszvadi Katalin,
Sztánkó Árpád
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Kiss György atya, 
a könyv megírásakor 
Kiskőrösön plébános. 
Az 1950-es évek kö-
zepén Borotán volt 
káplán Molnár Gábor 
Pál plébános mellett. 
Ő így emlékezett:

„Rendkívüli érzéke 
volt a praktikus dol-
gokhoz. Kecskésen ő 

volt a környékbeli emberek óráinak javítója. Sokszor késő éjszakába nyú-
lóan barkácsolt. Kecskés az Isten háta mögött lévő tanyaközpont volt, ahol 
akkoriban még elég sokan éltek. Kerékpárral, lovaskocsival közlekedtek. 
Később Csepel motorkerékpár könnyítette meg a közlekedést. TV, újság 

nem volt, egyedül a rádióból értesülhettek a nagyvilágban történtekről. 
Szeretett tarokkozni.
Kiss György nevű káplánja, akivel Borotán együtt szolgált, megtanította 

vele a fotózást, sőt nem csupán megtanította, de meg is szerettette vele.
Már Zentán a gimnáziumban kitűnt matematikai tehetségével. Tanárai 

azt gondolták róla, hogy majd mérnöki pályára kerül. Nem így lett. De a 
matematika iránt papi pályáján is vonzódott, s az egyházmegyei papság 
egymást között csak Sinus Palinak nevezte. Mindenkinek jót akart, nem 
igen tudott nemet mondani.”

1949-ben Szabó István jánoshalmi esperes-plébános jelentésében az 
alábbiakat írta a Kecskésben szolgálatot teljesítő Molnár Gábor Pálról:

„Hűséges, buzgó, áldozatos papi lélek. A papi erényeknek kivételes 
képviselője. Felsőbbségének engedelmes szolgája. Népének odaadó, min-
denről lemondó lelkipásztora. Népe igazán becsüli.”

Ugyanő 1951-ben így jellemezte beosztott paptársát:

MOLNÁR GÁBOR PÁL
kanonok
Több mint húszéves egyházi oktató, nevelő tevékenységéért.”

NEKROLÓG
„Ritka szép, példás papi élet fejeződött be augusztus elsejének hajna-

lán. Gyönyörű, nyugodt nyári vasárnap reggel elpihent örökre egy nemes 
papi szív, észrevétlenül szinte, amilyen az élete is volt. Molnár. G. Pál 
kanonok úr csendben elaludt – mondotta az orvos. Zsolozsmás könyve az 
asztalon volt. Anticipált. A nocturnus 2. leckéje volt élete utolsó olvasmá-
nya: »Az örök élet reménye: hitünk kezdete és beteljesedése.« A reggeli 
dicséretet, hisszük, már odafönt zengte Urának.” 

1913. január 1-jén született a Zenta melletti színmagyar, színkatolikus 
Felsőhegy községben. Aznap már meg is kereszteltették szülei a falu Szent 
József templomában. Szülei egyszerű földművesek voltak, akiket kilenc 
gyermekkel áldott meg a sors. Élete kicsinyben a magyar történelem. Az 
Osztrák-Magyar Monarchiában született, majd iskolai tanulmányait Jugo-
szláviában végezte, miután az első világháború győztes nagyhatalmai sa-
ját elgondolásuk szerint változtatták meg az országhatárt, s Palival együtt 
több millió magyar egyszer csak Magyarországon kívül találta magát. Az 
iskolák magyar iskolák: gimnázium Zentán (1925-1929), majd Szabadkán 
(1929-1930), végül érettségi Boszniában, Travnikban (1930-1933). Hogy 
a Vajdaságból miért, hogyan került Boszniába – egyelőre nem tudom. 
Teológiát tanult a jezsuita atyáktól Szarajevóban (1933-1938), az utolsó 
évben Zágrábban. A pappá szentelés már a püspökséggé vált Szabadkán 
volt 1938. július 3-án.

Szentelése után Tavankúton volt káplán. 1939-ben Szabadkán előbb 
a Szent Péter templomnál, majd a Szent Kereszt templomnál teljesített 
szolgálatot. Hamarosan az akkor Szabadkához tartozó Kelebiára helyez-
ték ki vikáriusnak (nem kinevezett plébános, de plébánosi feladatokat lát 
el). A második világháború így Kelebián érte. 1943-tól Topolyán lelkész. 
1945-ben előbb szülőhelyén, Felsőhegyen lett plébános helyettes, majd 
kisegítő lelkész Tompán a Szent János templomnál, végül plébános he-
lyettes Hercegszántón. Legvégül 1945 végén Kecskésben (Jánoshalma 
külterülete), mint helyi lelkész telepedett le remetei körülmények között 
és fogott templomépítésbe. 1954-ben Borotára kapott kinevezést plébá-
nosnak. Érsekcsanádra 1957-ben került szintén plébánosnak. 1962-ben 
plébános helyettesnek, Dunapatajra helyezte az érseke, ahol később plé-
bános lett. 1966 júniusában nevezték ki a dunapataji plébánia élére. Be-
iktatása a búcsú napján volt. A beiktatást Kováts Géza főesperes végezte, 
mellette Novok Rostás Kálmán mélykúti születésű káplán, mint szertartó. 
Kiss István templomgondnok adta át a templom kulcsát. Mélykúton már 
esperes, 1968-tól érseki tanácsos, majd 1973-ban kanonok és 1982-től 
egyházmegyei főszámvevő lesz. 1983-ban főesperesi címmel ismerte el 
érseke a munkáját. 1988-ban egészsége meggyengülvén a kalocsai Papi 
Otthon igazgatója lesz, s itt és vidéken is gyóntat, kisegít. 1993-ban leg-
főbb Ura magához szólította.

A haláláról szóló hivatalos gyászjelentésből idézek: „Legnagyobb be-
tegsége: két dolgozó, áldó kezének elernyedése által tanúsított alázatos 
türelme, megadása, orvosokat, ápolókat és betegtársakat is tiszteletre 
késztetett. Bárcsak valamennyien úgy tudnánk elszámolni Jézusunk előtt: 
jöjj, adj számot sáfárkodásodról, - amint ő tehette. Bizton segített szép 
halálában kicsiny falujának védőszentje, Szent József is …Nagy részvéttel 
végzett végtisztességünk koncelebrált szentmiséjét magam vezettem, 
amely után saját kívánságára oltártestvérei közé helyezték a kalocsai papi 
kriptába, örök reményeink beteljesedésére…

Kalocsa, 1993. augusztus 24.”                                                            
Dankó László érsek

Sajnos ettől részletesebb életrajz egyelőre nehezen írható meg, 
mivel a kalocsai érseki levéltárban őrzött, kizárólag rá vonatkozó do-
kumentumok a levéltár szabályzata alapján legkorábban 2023 után 
lesznek kutathatók. 

Mélykút Községért Díj 1993

VISSzAeMLéKezéS
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Téglagyűjtők nemzetközi találkozója Mélykúton

„Buzgó pap. A papi kötelességeket mintaszerűen végzi, inkább misszi-
onárius. Más házánál étkezik (1/2-2 km). Plébániát, illetve kápolnát akar 
építeni. Engedélyt nem kap.” 

Schindler Mátyás atya, aki jelenleg a bajai Barátok temploma plébá-
nosa, az 1980-as évek közepén Mélykúton volt káplán Molnár Gábor Pál 
plébános mellett. Ő az alábbiakat mesélte:

„Molnár plébános atya rendkívül zárkózott ember volt, magáról soha 
nem mesélt. Három és fél évig volt mélykúti káplán, ez idő alatt talán 
egyszer beszélt nagyon röviden arról, hogy hogyan került Magyarországra, 
de a részletekre már nem emlékszik.

Nézeteltérés soha nem volt plébános és káplán között. Toleráns volt 
azokkal a dolgokkal szemben is, amelyek nem feltétlenül voltak a kedvére 
valók. A konfliktusokat igyekezett megelőzni, elkerülni. Voltak olyan káp-
lánjai is, akikkel gondjai akadtak. Valószínűleg visszaéltek az ő szelídsé-
gével, s ezekből a konfliktusokból nem győztesen került ki. Ennek ellenére 
ezekre a történtekre később legfeljebb egy dörmögéssel emlékezett. 

Vasárnapokon hat misét kellett mondani, ezt megfelezték testvériesen, 
noha három mise minden bizonnyal már megterhelő lehetett számára. 

Az esperesi kerületének éves számadását mindig az utolsó adatig 
saját kezűleg ellenőrizte a mélykúti plébániai szobájában kézi tekerésű 
számológépével.

Kéthetente jött össze a környékbeli papság mindig más plébánián. Na-
gyon szerette ezeket az összejöveteleket, ki nem hagyott volna egyet sem. 
Az atyák között érezte magát legjobban, de paptársai is nagyon szerették 
őt, ami azért nem volt törvényszerű akkor sem. Egyszer éppen Mélykút 
volt a házigazda, s éppen ekkor zajlott a mexikói futball világbajnokság. 
Az összejövetel időpontja egybeesett a Magyarország – Szovjetunió 
mérkőzéssel (amelyen csúfosan kikaptunk). Molnár plébános úr nagyon 

szerette a focit. Így aztán a szokásos lelkigyakorlat helyett mindenki a 
mérkőzést nézte.

A plébánia épületének központi fűtését saját maga tervezte és a meg-
valósítás nagy részét is felvállalta. Szükség esetén kerékpárt is javított. A 
toronyórával valami rendellenesség volt, amelynek javítását szintén maga 
végezte el a plébániai szobában. Az órákhoz való vonzódásával kapcsola-
tos az alábbi történet:

Kecskési szolgálati helyén a hívei elromlott óráit javította. Miután el-
helyezték onnan, új pap került oda. A hívek hozzá is vitték volna az órákat 
javítani, de megrökönyödve fogadta őket, mondván: ő pap, nem pedig 
órásmester. Mire a hívek: miféle pap maga, hogy még az órákhoz se ért! 

Egyetlen gyóntatási alkalmat ki nem hagyott volna. A gyóntatószéke 
belülről úgy nézett ki, mint egy repülőgép vezetői fülkéje. Mindenféle mű-
szerrel fel volt szerelve, ezáltal plébános úr a gyóntatószékből vezérelni 
tudta a templom fűtését, világítását, kihangosítását, a harangozást.

Egészségi állapota miatt 1988-ban már esedékes volt valamit változ-
tatni a helyzetén. Miután teljes tétlenségre nem vágyott, a dolgok szeren-
csés egybecsengése folytán az alábbi megoldás született:

Sz. Tóth Imre atya akkoriban Hajóson teljesített szolgálatot, de nagyon 
szeretett volna Mélykútra jönni. Kalocsán az érsekség idős papjainak ott-
honában a vezető nyugdíjba vonult, megüresedett az állása. Dankó érsek 
ezáltal a vezetői állásba Molnár G. Pál plébános urat nevezte ki, Sz. Tóth 
Imre atyát pedig Mélykútra helyezte át. Így mindenki jól járt. 

Amikor Schindler Mátyás káplánt az érsek Kalocsára helyezte át, el-
búcsúzott plébánosától. Molnár plébános úr akkor sem volt bőbeszédű, 
csupán a szemei könnyesedtek be, ebből lehetett következtetni az érzel-
meire, gondolataira.”

Ősidők óta használt építőanyag 
a tégla, amiről nem is gondolná az 
átlagember, hogy egy-egy darabja 
mennyi üzenetet hordozhat. Régi 
épületek bontásakor, vidéki, vagy 
kisvárosi porták hátsó udvarában, 
hivatalos vagy illegális törmelék-
telepeken, de akár az útszéleken is 
gyakran kerülnek elő betűvel, szám-
mal vagy egyéb jelekkel ellátott 
régi téglák. Az anyaországban és 
most már azon kívül is jó pár lel-
kes lokálpatrióta kezdte el gyűjteni 
ezeket a ’mindennapi’, ’közönséges’ 

téglákat, amelyeknek szinte minden darabján az egykor élt készítőjének, 
vagy a készíttetőjének a jelzése, nyoma maradt ránk, kései utódokra. Az 
ipartörténetünk eme méltánytalanul mellőzött tárgyi emlékei nagyon sok 
olyan információt hordoznak, amelyekkel választ kaphatunk az egykori 
birtokviszonyok tisztázására, építési, átépítési periódusokra, tulajdonosok 
változásaira. Segítségükkel eldönthető, vagy valószínűsíthető, hogy egy 
adott építkezéshez felhasznált tégla hol, kinek a birtokán, vagy kinek a 
megrendelésére készült. 

A téglagyűjtők – akiknek 11 éve már idehaza is van egyesületük 
(Monarchia Bélyeges Tégla Gyűjtők Egyesülete) - 2017. május 26- 28 
között Mélykúton, a Vörös tanyán tartották a feliratos és bélyeges tégla-
gyűjtők nemzetközi találkozóját. A rendezvény mintegy 230 fővel, baráti 
hangulatban zajlott le: voltak itt Csehországból, Ukrajnából, Szlovákiából 
és természetesen Magyarország egész területéről érkezett vendégek is. 
A zsúfolt programok közül kiemelkedett Vörös Márta Kalocsai egyházi 

főépítész asszony előadása, 
aki a székesegyházi temp-
lom építésének történetéről 
tartott érdekes beszámolót. A 
szombati napon 14 órától a 
Mélykúti Téglatár megtekin-
tése következett, ahová szép 
számú nézősereg kerekedett: 
ezúton is köszönöm minden-
kinek, aki megtisztelt jelen-
létével. Köszönöm továbbá 
mindenki segítségét, aki bár-
mit hozzátett a rendezvény 
sikeréhez. Ha valaki lemaradt az eseményről, és kíváncsi a kiállításra, 
előzetes bejelentkezés alapján megtekintheti. 

Kérem, bátran hívjon! Brandschott Csaba: 20/494-6300.
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TÁJéKOzTATÁS! 
Strandfürdő nyitva tartása:

2017. június 10 - 2017. augusztus 31-ig
Hétfő - Péntek    Szombat - Vasárnap
13 - 20 óráig   10 - 21 óráig

Jegyárak:
Diák: 400 Ft/fő
18 órától:  200 Ft/fő 
Felnőtt:  600 Ft/fő
18 órától: 300 Ft/fő
Bérletek:
Diák:   Felnőtt:
5 alkalom 1 500 Ft   5 alkalom  2 200 Ft
10 alkalom 2 700 Ft  10 alkalom 4 000 Ft
15 alkalom 3 500 Ft  15 alkalom 5 200 Ft
20 alkalom 4 000 Ft 20 alkalom 6 000 Ft

Diákjegy csak névre szóló díákigazolvánnyal együtt érvényes!

2017. június 24-én egész napos rendezvényre hívjuk az 
érdeklődőket a Strandfürdő területére.

Ajánlatunk: strandröplabda, strandfoci, élőkoncert, disco...

Kéményseprő kérése 
Tisztelt Lakosság!

A kéményseprői szolgáltatás eljárásrendje a következő: 9
A kéményseprő a Jegyző által elfogadott ütemtervet tartva járja  9
be Mélykút város utcáit. 
Ahová nem jut be és a szolgáltatást nem tudja elvégezni, ér- 9
tesítőt dob be a lakosoknak a következő szöveggel: A kötele-
ző kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2015. évi CXI. 
Törvény, illetve a 21/2016 (VI.9) BM rendelet alapján: 2017. … 
hó … napján égéstermék-elvezető(k) (kémény) ellenőrzését kí-
vántuk elvégezni. Mivel a fenti címre nem tudtunk bejutni, ezért 
azt megismételjük 2017. … hó … napján. Kéményseprő kollé-
gánk Zsámboki József a 30/548-1324-es telefonszámon 
érhető el. 
A megjelölt időpontban a kéményseprő ismét megkísérli az in- 9
gatlanba való bejutást. A megadott időpontban elvégzett szol-
gáltatás INGYENES.

Amennyiben meghiúsul a szolgáltatás elvégzésének lakó általi  9
igazolása, a kéményseprő a sormunka tömböt a Tűzker Imp Tü-
zeléstechnikai Szolgáltató Bt-nek leadja.
Ez után kapja meg a címeket a katasztrófavédelmi igazgatóság,  9
aki felszólítja a lakosokat, hogy pótolják a hiányosságokat a ké-
ményseprői szolgáltatás terén. 
Amennyiben ez nem történik meg, bírság kerül kiszabásra. 9

A kéményseprői szolgálat kéri a Tisztelt Lakosságot, hogy ne 
feledkezzenek meg az értesítésen szereplő időpontról. Amennyiben 
az időpont nem megfelelő a lakosoknak, kérik, időpont-egyeztetés 
céljából hívják fel a kéményseprőt.

Felhívom a mélykúti polgárok, 
a politikai, gazdasági, érdekkép-
viseleti és szakmai szervezetek, 
egyesületek, munkahelyi kollektí-
vák, települési képviselők, önkor-
mányzati bizottságok figyelmét, 
hogy javaslatot tehetnek kitüntető 
címek adományozására. 

„Mélykút Város Díszpolgá-
ra” cím adományozható annak a 
magyar vagy külföldi állampol-
gárnak, aki valamely kiemelke-
dően jelentős munkájával, vagy 
egész életművével a helyi társa-
dalmi-gazdasági életben olyan ál-
talános elismerést szerzett, amely 
hozzájárult a település jó hírnevé-
nek megőrzéséhez és öregbítésé-
hez, továbbá példamutató emberi 
magatartása miatt egyébként is 
köztiszteletben áll. A kitüntető díj 
posztumusz is adományozható. 

„Mélykút Városért Díj” cím 
adományozható azoknak, akik 
Mélykút fejlesztése, hírnevének 
emelése érdekében 

• a társadalmi, gazdasági élet-
ben, településfejlesztésben, az 
ipari, mezőgazdasági, kereske-
delmi, műszaki, közigazgatási és 
egyéb területeken példamutató, 
kiemelkedő tevékenységet fejtet-
tek ki, 

• elméleti vagy gyakorlati mun-
kájuk révén kiemelkedő módon 

hozzájárultak Mélykúton a korsze-
rű és eredményes oktatás-nevelés 
megvalósításához, 

• a kulturális élet, a művésze-
tek, az irodalom területén kima-
gasló színvonalú tevékenységet 
végeztek, 

• tartósan kiemelkedő gyó-
gyító- megelőző, szociális tevé-
kenységet fejtettek ki, az egész-
ségügyi és szociális ellátás he-
lyi célkitűzéseinek eredményes 
megvalósításához hozzájárul-
tak, 

• az ifjúságpolitikai feladatok 
végrehajtásában, a testnevelés 
és sportmozgalom szervezésé-
ben, fejlesztésében és feltételei 
megteremtésében kiemelkedő 
sporteredményeket értek el. 

Kitüntető díj adományozható 
átfogó életmű elismeréseként is. 
A kitüntető díj egyénnek és kö-
zösségnek, továbbá posztumusz 
is adományozható. 

A javaslatokat 2017. év au-
gusztus 1. napjáig írásban kér-
jük benyújtani a Polgármesteri 
Hivatal Titkárságán. A javaslat-
nak tartalmaznia kell a javasolt 
személy munkásságának, tevé-
kenységének részletes ismerte-
tését. 

Kovács Tamás 
polgármester

Felhívás kitüntető címek 
adományozása tárgyában

Lakosságsegítő csoport
Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a Lakosságsegítő 

csoport megkezdte működését a Mélykút, Rákóczi u. 13. szám alat-
ti irodaházban. A Lakosságsegítő csoportot azért hozta létre Mélykút 
Város Polgármestere, hogy segítséget nyújtson a mélykúti lakosoknak 
ügyeik intézésében, különös tekintettel 

a közüzemi szolgáltatókkal való kapcsolattartásban (óraállás be- 9
jelentés, elmaradt számlabefizetés, szerződés-módosítás) 
hatósági kérelmek kitöltésében való segítségnyújtás  9
egyszeri támogatások igénylése (nyugdíjfolyósító, egészségbiz- 9
tosítási pénztár)
általános tájékoztatások (telefonszámok, címek keresése  9
interneten, e-mai címek létrehozása) 
időpont-egyeztetés (orvosi beutalók, munkaügyi központ)  9
segítségnyújtás önéletrajz készítésében 9
hatósági levelek értelmezésében való közreműködés 9

Telefonszám: 77/400-190 
Ügyfélfogadási idő:
Hétfő – csütörtök:  8:00 12:00– ig, 13:00 - 16:00-ig 
Péntek:   8:00 – 12:00-ig 
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Lakossági fórum
Tisztelt Lakosok!
A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény új telepü-

lésrendezési feladatokat határozott meg a helyi önkormányzatok szá-
mára. A helyi építészeti értékvédelemmel és a településkép alakításával 
kapcsolatos szabályokat ezentúl külön önkormányzati rendeletben kell 
megállapítani minden településen. A rendelet megalkotásának célja a 
helyi hagyományokba, természeti és építészeti környezetbe illeszkedő 
épületek, építmények létrejöttének, a harmonikus településkép alakulá-
sának elősegítése. A településképi helyi rendelet kiterjedhet pl. a ke-
rítések kialakításának módjára, az épületek anyaghasználatra, színezésre 
- természetesen a szükséges és arányos szabályozás mértékéig - az arra 
érdemes épületek vagy településrészek esetében. 

A rendelet szakmai megalapozására Településképi Arculati Kézi-
könyvet kell készíteni. Ez jellemzően fényképi dokumentáció, ami a város 
helyi építészeti jellemzőit mutatja be. Mélykút Város Önkormányzat meg-
kezdte a fenti dokumentumok elkészítését.

Az Integrált Településfejlesztési Stratégia összeállítása is folya-
matban van, illetve elkészült Mélykút hosszútávlatú Településfejlesztési 
Koncepciójának és Településrendezési Eszközeinek (Településszerkezeti 
tervének, Helyi Építési Szabályzatának) tervezete is, amelyről külön 
tájékoztató is készült.

A fenti dokumentumok készítése során kiemelten fontos a helyi lako-
sok/szervezetek minél szélesebb körű tájékoztatása. A dokumentumok 
végleges elkészítéséhez be szeretnénk vonni a lakosságot: szükség lenne 
az Önök tapasztalataira környezetük széleskörű ismereteiről, ezért kérjük 
Önöket javaslataik megtételére. A Képviselő-testület 10/2017.(V.8.) számú 
Partnerségi rendeletének megfelelően a dokumentumokat véleménye-
zésre bocsátjuk, amik elektronikusan elérhetők Mélykút Város honlapján 
(partnerség címszó alatt) és nyomtatásban a polgármesteri hivatal mű-
szaki irodájában. 

Észrevételeiket, javaslataikat önkormányzatunk személyesen és pos-
tán is várja a Városháza címére – Mélykút Város Önkormányzat, 6449 
Mélykút, Petőfi tér 1. – mind a koncepció, mind a településrendezési esz-
közök készítéséhez, 2017. június 30-ig. 

Élőszóban is mód nyílik javaslataik közlésére. Ennek érdekében Mély-
kút Város Önkormányzat lakossági fórumot tart, melyen tájékoztatást 
kaphatnak a fenti dokumentumokról, illetve leadhatják előzetes javasla-
taikat. 

A lakossági fórum helye és időpontja: 
2017. június 20. (kedd) délután 15 óra

a Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme
Tisztelettel:

Kovács Tamás
polgármester

Tisztelt Lakosaink, Véleményező Partnerek! 
2016 őszén kezdődött meg a Településfejlesztési koncepció és 

településrendezési eszközök elkészítése, és várhatóan ez év végéig 
döntés születik jóváhagyásukról. Nemrég elkészült a dokumentumok ter-
vezete, melyeket különböző Partnerek véleményezhetnek. 

Mélykút jelenleg érvényes fejlesztési koncepciója 2002-ben készült, a 
hosszútáv (azaz a 15 év) idén éppen a végéhez ér, ideje tehát megújítani. 
A dokumentum arra hivatott, hogy a település környezeti, társadalmi, gaz-
dasági adottságaira alapozva hosszú távra meghatározza a változások 
irányait és a fejlesztési célokat. A Megalapozó vizsgálatok alapos kö-
rültekintéssel elkészültek, interneten megtekinthető az ábrákkal illusztrált 
és rajzokkal kiegészített anyag. A koncepció a „mit fejlesszünk” kérdésre 
igyekszik választ adni, míg a településrendezés keretében a „hogyan 
valósítsuk meg” problémakörre kell megoldást találni. 

A Településfejlesztési koncepció tervezete Mélykút 2030-ig eléren-
dő jövőképét dióhéjban ekképpen fogalmazza meg: 

Mélykút stabil gazdasági és intézményi háttérrel rendelkező 
kisváros, amelynek társadalma megbízható közösségi kapcso-
latokra és kölcsönös tiszteletre épül. A rendezett környezet, a 
sport, a kultúra és a társasági élet vonzó lehetőségei megerősítik 
a lakosság kötődését a városhoz. 

A koncepció a jövőkép megvalósulását elsősorban munkahely-terem-
tésre, vállalkozási környezet kialakítására alapozza. Mélykút település 
fenntarthatóságát erősen hátráltatja a lakosságszám fogyása, ezért szük-
séges a népességmegtartó erő fejlesztése. Olyan vállalkozási, lakó- és 
környezeti körülményeket, intézményi és közműellátást kell teremteni, ami 
az itt élőket megelégedéssel tölti el és másokra is vonzó hatást gyakorol. 
Átfogó fejlesztéseket irányoz elő a koncepció a közszolgáltatások, a közös-
ségi terek, a sport és a kultúra terén, megcélozza a civil együttműködés 
erősítését. A város közlekedési és közmű infrastruktúrája a fejlődéshez 
stabil hátteret kell, hogy biztosítson, szükséges ehhez a hiányok pótlása, 
egyes hálózatok rendbetétele, a város gazdaságos üzemeltetésének 
kialakítása. Mélykút fejlesztési koncepciójának megalkotása közös gon-

dolkodást igényel. Nehéz megragadni a lényeget a város erőforrásai, 
gyengeségei és igényei, elvárásai terén. Nem könnyű olyan jövőképet és 
átfogó célokat kijelölni, amelyeket a város lakosságának döntő többsége 
és az itt tevékenykedők számára felvállalható és elérhető. A megfogalma-
zott anyag egyelőre nyitott tartalmú, várjuk a véleményező szervek, 
partnerek és a lakosság észrevételeit, javaslatait, hogy őszre 
véglegesíteni lehessen a dokumentumot. 

A Településrendezési eszközök két alapvető része a Település-
szerkezeti terv és a Helyi Építési Szabályzat. A szerkezeti tervben az 
önkormányzat határoz területeinek rendeltetéséről, figyelembe véve a 
koncepcióban lefektetett közösségi szándékokat, helyi érdekeket. 

A változtatások körén belül intézkedik a terv a kialakult ipari és me-
zőgazdasági üzemek megfelelő területhasználati besorolásáról, racionali-
zálja (ésszerű mértékűre csökkenti) az új beépítésre igénybe vehető gaz-
dasági és lakóterületi kijelöléseket, a belterületen előkészíti a fejlesztési 
projektek helyszíneit (pl. Zöld-város) és lehetőséget teremt a belvároshoz 
közeli lakóterületek jelenleginél intenzívebb beépítésére. Hasznosak a 
szerkezeti tervet alátámasztó szövegek és rajzok, melyek a város zöldfe-
lületi hálózatát, közlekedését, közműhálózatait, energiaellátását, elektro-
nikus hírközlését mutatják be most és a tervezett fejlesztések után. 

Összeállították a szakértők továbbá az örökségvédelmi hatástanul-
mányt az épített környezetről és a régészeti emlékekről. 

A Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) az országos előírásokat egészíti ki a 
helyi viszonyokra szabott sajátos előírásokkal. 

Fontos tudni, hogy a mezőgazdasági területeken ezentúl nagyobb mér-
tékű beépítés valósítható meg: az országos előírások 10 %-ig megengedik 
majd építmények elhelyezését, de kizárólag a mezőgazdasági tevékeny-
séghez közvetlenül kapcsolódó funkciókkal (termesztés, terményfeldolgo-
zás és -árusítás, állattartás, állattenyésztés). Lehetőség van birtokközpont 
létrehozására, ahol szállás jellegű és vendéglátó épület is elhelyezhető. 

Az országos előírások alóli felmentést indítványoz a terv a birtokköz-
pont minimális méretének csökkentésére, ezáltal az egy-másfél holdas 
mélykúti tanyák nagyobb része is alkalmas lesz birtokközpont kialakítá-
sára. Érdemes jelezni, ha a mező- vagy erdőgazdálkodástól eltérő fejlesz-
tésre készül valaki a területén, hogy fontolóra lehessen venni a rendezési 
tervben. Gondolkodjunk együtt annak érdekében, hogy a Mélykúton élők, 
dolgozók és vállalkozók megtalálják számításaikat a városban! A közösen 

PARTNERSÉGI FELHÍVÁS
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végzett tervezési folyamat révén jobban magunkénak érezzük majd a 
közösen meghatározott jövőképet és így a megvalósításában is jobban 
együtt lehet működni. Az előretekintéshez, a hosszú távú tervezéshez 
tehát kérjük egyeztető Partnereink aktív támogatását, véleményük és 
észrevételeik kifejtését. Ezt a tudást nagy értéknek tekintjük, és szeretnénk 
figyelembe venni Mélykút jövőjének megformálásához. 

Érdemes összevetni építési elképzeléseiket a Településrendezési esz-
közökben található tervekkel és szükség esetén jelezni az eltérésekre vo-
natkozó javaslataikat, hogy a megvalósítás később ne ütközzön építésjogi 
akadályokba. Önkormányzatunk fontolóra veszi minden hasznos elkép-
zelés beillesztését a tervanyagba. A városi honlapon http://www.melykut.
hu található Partnerség címszó alatt és a felelős tervező http://www.
ujleptekbt.hu honlapján a teljes tervezési időszakban megtalálják a már 
elkészült vizsgálatokat és a véleményezési anyagokat és nyomtatásban 
meg is tekinthetik ezeket a polgármesteri hivatal műszaki irodájában. 

A most készülő Integrált Településfejlesztési Stratégiához elő-
zetes javaslataikat kérem. Azokat a városra vonatkozó, vagy saját 
fejlesztési elképzeléseket lehet közölni, amelyeknek megvalósítása az 
elkövetkezendő 7-8 éven belül indokolt. 

Előzetes javaslatokat kérek a Településképi Arculati Kézikönyv 
és Településképi Rendelet szintén most induló anyagához, melyek 
megalkotásával célunk a helyi hagyományokba, természeti és építészeti 
környezetbe illeszkedő épületek, építmények létrejöttének, a harmonikus 
településkép alakulásának elősegítése. Védelemre érdemes természeti, 
építészeti és egyéb, Mélykút arculatát meghatározó értékekre, jó példákra, 
hagyományokra hívhatják fel a figyelmet. 

Önkormányzatunk várja javaslataikat a fenti témákban, me-
lyek lényege az, hogy mit kellene legfőképpen megőrizni, mit 
pedig megváltoztatni városunkban és mire kell helyezni a hang-
súlyt a jövő formálásában. Saját fejlesztési elképzeléseiket is 
osszák meg velünk, hogy az építési szabályok megállapításához 
figyelembe vehessük a szándékokat és ezzel is támogathassuk 
megvalósításukat. 

Tisztelettel:
Kovács Tamás 
polgármester

A Mozgáskorlátozottak 
Mélykúti egyesülete 

a kiskunmajsai 
gyógyfürdőbe szervez 

kirándulást!

Időpontja: 2017. július 
23. (vasárnap)

Indulás: reggel 8 óra
Költség
egyesületi 
tagoknak:
kívülállóknak:

Útiköltség, 
belépőjegy
1.200,-Ft/fő 
(kedvezmé-
nyesen)
2.000,-Ft/fő

Étkezés: önellátó

Jelentkezéseket 
július 19-ig várjuk!

KÖzLeMéNY
a mezőgazdasági őstermelőket érintő ellenőrzésekről

 Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a mezőgazdasági igazgatási szerv a törvényi 
előírások alapján ellenőrizheti az őstermelői igazolvány és az értékesítési betétlap használatának 
jogszerűségét, valamint az őstermelő által közölt és nyilvántartásba vett adatok és nyilatkozatok 
valódiságát. Az ellenőrzések kiemelt célja az őstermelői igazolvánnyal való visszaélések mérséklése, 
a nem saját termelésű terméket értékesítők kiszűrése, ezáltal a tényleges őstermelői tevékenységet 
végző termelők piaci lehetőségeinek javítása, a fogyasztók őstermelők által kínált árukkal szembeni 
bizalmának erősítése.

A jövőben a Jánoshalmi Járási Hivatal, mint hatáskörrel rendelkező hatóság az illetékességi 
területén (Borota, Kéleshalom, Jánoshalma, Mélykút, Rém ) működő piacokon, vásárokban, mozgó 
standokon, útszéli, illetve a saját ingatlanon történő árusítóhelyeken az őstermelői igazolvány jogsze-
rű használatának és az abban foglalt adatok valódiságának ellenőrzése érdekében hatósági ellen-
őrzéseket fog végezni. Az ellenőrzéseket végrehajtó állami tisztviselők megbízólevél bemutatásával 
végzik munkájukat. Az értékesítést kizárólag maga az őstermelő végezheti, és az árusítás során az 
alábbi okiratok megléte szükséges:

érvényes őstermelő igazolvány, 9
adatnyilvántartó lap vagy annak másolati példánya, 9
értékesítési betétlap, 9
személyazonosító igazolvány, 9
lakcímet igazoló hatósági igazolvány. 9

A mezőgazdasági őstermelői igazolványról szóló 436/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 12. § alap-
ján:

„(1) A mezőgazdasági őstermelő érvényes igazolványának birtokában mezőgazdasági ősterme-
lőként, kizárólag azt a saját őstermelői tevékenységéből származó őstermelői terméket értékesítheti, 
ami szerepel a Nyilvántartásban.

(2) Az őstermelői termék értékesítésének helyszínén a mezőgazdasági őstermelő köteles az 
igazolvány száma mellett az őstermelői termékét vagy az értékesítés helyszínét a „Saját őstermelői 
tevékenységből származó termék” felirattal a vásárló tájékoztatására alkalmas módon ellátni.

(3) A mezőgazdasági őstermelő a Nyilvántartásba általa bejegyeztetett tevékenységet egyéni 
vállalkozóként nem végezheti. Amennyiben a mezőgazdasági őstermelő egyéni vállalkozói tevé-
kenységet is folytat, akkor ugyanolyan terméket - egy időben, ugyanazon a helyszínen - kizárólag 
mezőgazdasági őstermelőként vagy kizárólag egyéni vállalkozóként értékesíthet.

(4) A fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala, valamint a NÉBIH (a 
továbbiakban együtt: ellenőrző hatóság) annak a mezőgazdasági őstermelőnek, aki egyben egyéni 
vállalkozó is, az őstermelői tevékenységét az egyéni vállalkozókról szóló nyilvántartásban szereplő 
adatai összevetésével is ellenőrizheti.”

Kérjük, hogy a piacokon, vásárokban, mozgó standokon, útszéli, illetve a saját ingatlanon történő 
árusítóhelyeken az őstermelői igazolvány használatának szabályait a termékek árusításakor szíves-
kedjenek betartani!                                                                Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
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Elhunytak:
  1.) Tokodi Józsefné Veverka Erika Éva élt: 57 évet
  2.) Nagy Péter    élt: 87 évet
  3.) Szalai Józsefné Lakatos Ilona Olga élt: 66 évet
  4.) Menyhért Ferenc   élt: 79 évet
  5.) Fodor István   élt: 66 évet
  6.) Illés István    élt: 93 évet
  7.) Zámbó Zoltán   élt: 61 évet

Házasságot kötöttek:
Májusban:
Vass Csilla és Bencskó István Jácint

Születések: 
2017. április havi születések:
Szarvas Emili an.: Bálint Nóra
Kolompár Fanni an.: Kolompár Mónika
Kolompár Maja Linett an.: Kolompár Zsanett Nikoletta
Ibrovich Ketrin an.: Csámpai Henrietta
Keresztes Máté an.: Czirok Vivien
2017. május havi születések:
Gömbösi Darinka an.: Ledenyák Réka Lotti
Orsós Dominik an.: Orsós Krisztina
Puskás Áron Miklós an.: Dervaderics Szabrina
Kátai Bence an.: Csanyik Gabriella
Kolompár Milán Olivér an.: Kolompár Brigitta
Hidvégi Zsombor Zoltán an.: Hidvégi Alexandra

Anyakönyvi események

Olyan világban élünk, amikor sokan kelnek útra kirándulni, hosszú 
hétvégézni, vagy túrázni. Most tavasszal pedig különösen is kedvező 
az időjárás is arra, hogy elmenjünk valahová. Azonban nem csak ki-
rándulni tudunk elmenni, hanem mi katolikusok zarándokolni is. Egyik 
atya hangsúlyozta zarándoklatok alkalmával, hogy ez nem kirándulás, 
nem csupán egy kellemes kirándulás, az is, de több is annál. Talán ezt 
mondhatnánk: a zarándoklat egyszerre mozdítja meg az ember testét, 
szellemét, érzelmeit és gondolatait. A mai embereknek pedig sokszor erre 
van szüksége: kiszellőztetni a fejét, vagy mert egyedül van otthon öreg-
ségében, vagy mert annyi a munkája, hogy itt tényleg magával és a jó 
Istennel tud együtt lenni. A II. Vatikáni zsinat óta fontos kiemelnünk, hogy 
a zarándoklat elsősorban közösségi jellegű; összeköt a hittestvéreimmel. 
Gondoljunk csak egyházközségünk éves és rendkívüli zarándoklataira: 
május elseje körül Máriagyűdre, ősszel Vodicára, tavaly Kisszállásra, 
előtte Mátételkére mentünk el kisebb zarándoklatra. Idén Bácsszőlősre 
megyünk el gyalogosan Szent Orbán ünnepe körül, voltunk tavaly a fia-
talokkal Lengyelországban a világifjúsági találkozón, idén zarándokoltunk 
már a boszniai Medjugorjéba, lesz zarándoklat Máriacellbe. Imádságos 
lélekkel látogattunk el a keresztény édesanyák országos találkozójára 
Szombathelyre, vannak akik Csíksomlyóra látogatnak el előszeretettel, és 
lehetne folytatni a sort. Vannak olyan ismerőseim, akik egyedül, ismerő-
sök nélkül jártak már zarándokutakat azért, hogy el tudjanak csendesed-
ni, valami lényegeset tudjanak Isten elé vinni.

Minden zarándoklatnak a célja – akár kimondjuk, akár nem – valami-
nek a kérése, valamiben megajándékozottnak lenni a jó Isten által. Azt 
szeretné azaz ember, aki zarándokolni megy, hogy változzon jobb irányba 
az élete. Szeretettel ajánlom a kedves testvéreknek Az út című filmet, 

mely nem kifejezetten vallásos, de a lányege mégis a jó Istennel és az 
önmagunkkal való találkozás.

Bátorítok mindenkit, hogy merjen mindent hátrahagyva néha napján 
elzarándokolni legalább a közelebbi kegyhelyeinkre, vagy ha lehetősége 
engedi messzebbre is, akár közösségileg, akár egyedül, hogy ezáltal 
merjünk kérni és remélni ajándékokat Istentől, és hálát is tudjunk adni az 
életünk ajándékaiért.

Programjaink erre a nyárra, melyre minden kedves testvérünket sze-
retettel várunk:

1. Templomunk 250. évfordulójára közös kilenced imádkozásra 
hívjuk a testvéreket, amely 2017. augusztus 21-től 2018. augusztus 
24-ig tart majd. Erre elsősorban a családok jelentkezését várjuk, de az 
egyházközségért imádkozni vágyó emberek, akár szomszédok is össze-
foghatnak, hogy 9 napon keresztül együtt imádkozzanak plébániánk lelki 
megújulásáért. A kilenced imádkozása napi 40 percet vesz igény-be. Ezt 
a kilencedet mindenki a saját otthonában a nap bármely szakaszában 
imádkozhatja. Jelentkezni az irodában lehet családonként a 9 napos 
imádságra, melyhez kis füzetet is fognak majd kapni.

2. Gyalogos zarándoklat Bácsszőlősre 2017. július 15-én fél 8-kor a 
plébánia elől. Aki szeretne kerékpárral is elkísérhet bennünket egy dara-
bon. Hazaút busszal lesz a gyalogosok részére. Jelentkezni a plébánián 
kérnénk szépen!

3. Július 16-án Szent Kristóf tiszteletére járműszentelést végzünk a 
templom körül a 9 órai szentmise után. Várjuk mindazokat, akik szeretnék 
járműveikre (kerékpár, motor, autó) Isten oltalmát kérni, hogy család-
jaikkal együtt biztos célba érjenek! A kerékpárosok a templom dombra 
parkoljanak a park felőli oldalon a mozgáskorlátozott járművekkel 
együtt, az autósok pedig a templomdomb körül (Csorba ház, plébánia, 
önkormányzat).

4. Július 30-án a nagyszülőket köszöntjük Szent Anna és Joachim 
ünnepéhez kapcsolódva a 9 órai szentmisében és az azt Szent Anna 
nyugdíjas klub műsorával a Csorba házban.

5. A szokásoknak megfelelően idén is lesz napközis tábor a búcsú 
hetében augusztus 14-től 19-ig. Aki szeretnének jönni, kérjük, hogy az 
összköltség 1000 Ft befizetésével jelentkezzenek a plébánián augusztus 
6-ig. 

6. Augusztus 18-án pénteken este ígéretükhöz híven várjuk az édes-
apákat gyerekeikkel együtt a lovas pályára 18 órára közös együttlétre, 
tábortűzre!

zarándokoljunk! De mi is az?
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Május 1. Mélykút
Az idei majálison is több száz ember vett részt aktívan a különböző 

programokon. Hatodszor mérkőzhettek meg egymással a Parasztolim-
pia résztvevői. Öt csapat mérte össze rátermettségét, ügyességét. A 
verseny remek hangulatban telt. A futball csapatok, az olimpia indulói 
valamint a szurkolók egy remek ebédet fogyaszthattak el, mivel szinte 
minden résztvevő főzött valami finomat. 

Ezúton szeretnénk megköszönni a résztvevő-
nek, zsűrinek, segítőnek, szurkolónak, hogy színesí-
tették a rendezvényt.  A Parasztolimpia 1. helyezet 
csapata a Szent Tamás Katolikus Általános Iskola 
felnőtt alakulata lett, 2. helyezett Nagycsaládosok 
csapata és a 3. helyezést az Önkormányzat- 
Gamesz közös csapata ért el. 

A délelőtt lezajló labdarúgó bajnokság, illetve a 
11-es rúgó verseny eredménye: 11-es rúgóverseny 
gyermek kategória 1. helyezettje: Bogdán Martin, 
felnőtt kategóriában az 1. helyezést Horváth Zol-
tán érte el. A Május 1. Kupa nyertese az Öregfiúk 
csapata, 2. helyezést a Korrupció érte el, míg 3. a 
HEFA csapata lett.

Különdíjasok: 
Legjobb kapus: Gavlik Ferenc
Gólkirály: Velez Donát
Legjobb játékos: Velez Attila 
A NOE szervezésében megrendezésre került a 

hagyományos „Bográcskirály-választás”, melyet 
idén a zsűri döntése alapján: Bogdán Imre nyert 
meg.

A délután folyamán fellépők színesítették a 
rendezvényt: Szederinda-, Galagonya Citerazene-
kar, Anna táncklub, Mélykúti Asszonykórus, Boogy 
Night Aerobic Csoport, Vadvirág Néptánccsoport, 
Beregi Band, Terno Serhaja. A kulturális műsor 
után a tánc játszotta a főszerepet, melynek este 
10 órakor vetettünk véget A buliban elhagyott, 
elveszett dolgok nagy része szerencsére előbb-
utóbb megkerült, köszönve azoknak, akik a talált 
tárgyakat, kulcsokat leadták a szervezőknek. Kér-
jük, hogy legközelebb is figyeljünk egymásra, saját 
és mások vagyontárgyaira!

Köszönjük mindenkinek a részvételt!
Jövőre visszavárunk mindenkit!

Hurton Zoltán


