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A szerkesztőség a beküldött kéziratok 
rövidítésének és stilisztikai javításának jogát 

fenntartja!

A Mélykúti Önkormányzati Közszolgáltatási, Művé-
szeti és Kulturális Nonprofit Kft. nevében szeretném 
kifejezni köszönetemet a város lakossága felé, amiért 
az augusztus 20-ai városi ünnepségen, szép számmal 
képviseltették magukat.

A rendezvényen színvonalas műsort láthattak, kép-
zett és elhivatott előadók tolmácsolásában: Kopcsek 
Zsófia, Mélykúti Hagyományőrző Kórus, Mélykúti Vad-
virág Néptánccsoport (Kopcsek Dávid, Lázár Auguszta), 
Vojnics-Rogics Réka. Az ő részvételüket ezúton is sze-
retném megköszönni.

Az ünnepség keretében: Mély-
kút Város Önkormányzat, „Mély-
kút Város Díszpolgára Címet” 
posztumusz adományozta, Sza-
bó József Pálnak.

Hurton Zoltán
ügyvezető

Köszönetnyilvánítás



2Önkormányzati Tájékoztató       2020. szeptember

Tisztelt mélykúti lakosok!

Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális 
rászorultságtól függő helyi pénzbeli és természetbeni ellátásokról 
szóló 4/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete jelenleg hatályos 
szabályozása alapján az alábbi szociális támogatások igénylésére 
van lehetőség: 

1. Beiskolázási támogatás
Ki jogosult a támogatásra? 
18 év alatti gyermek szülője, akinek gyermeke 2020. szeptember 1. 

napján tanulói jogviszonnyal rendelkezik, vagy  
18 – 20 év közötti középfokú iskolában nappali oktatás munkarendje 

szerint tanulmányokat folytató és 2020. augusztus 1. napján családi 
pótlékra jogosult gyermek, 

aki a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre 2020. augusztus 1. 
napján nem jogosult és a családjában az egy főre jutó havi jövedelem 
nem haladja meg a 71.250,- Ft-ot.

A támogatás mértéke: 
6.000,- Ft / gyermek (pénzbeli ellátás formájában)
Igénylés módja és határideje: 
A kérelmet a Polgármesteri Hivatal által rendszeresített formanyom-

tatványon 2020. szeptember 1. - szeptember 30. napja között lehet 
benyújtani.

Benyújtandó mellékletek: 
tanulói jogviszony fennállásáról szóló igazolás (amennyiben nem 

tanköteles a gyermek)
2020. augusztus 01 – 31. napja közötti jövedelemről szóló 

igazolás(ok)

2. Természetbeni tűzifa támogatás
Ki jogosult a támogatásra? 
a) akinek 2020. szeptember 1. napján
időskorúak járadékára való jogosultsága áll fenn, vagy
egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásra való jogo-

sultsága áll fenn, vagy
normatív (nem alanyi!) közgyógyellátásra való jogosultsága áll fenn, 

vagy
nyugdíj előtti álláskeresési segélyre való jogosultsága (NYES) áll fenn, 

vagy
megváltozott munkaképességű személyek ellátására való jogosult-

sága áll fenn (rehabilitációs ellátás, rokkantsági ellátás) és családjában 
az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 85.500,- Ft-ot, 
vagy

öregségi nyugdíjra való jogosultsága áll fenn, és családjában az egy 
főre jutó jövedelem nem haladja meg a 85.500,- Ft-ot, vagy

családjában három vagy annál több halmozottan hátrányos helyzetű 
(HHH) gyermeket nevel és

b) lakása fával fűthető és rendelkezik fatüzelésre alkalmas fűtőbe-
rendezéssel.

A támogatás mértéke: 
10 q tűzifa
Igénylés módja és határideje: 
A kérelmet a Polgármesteri Hivatal által rendszeresített forma-

nyomtatványon 2020. szeptember 1 - október 15. napja között lehet 
benyújtani.

Benyújtandó mellékletek:
A meghatározott feltétek fennállását igazoló okiratok.

Megjegyzés:
Egy személy csak egyféle jogcímen jogosult a támogatásra.
A támogatás családonként csak egy személy részére állapítható 

meg.
A tűzifa kiszállításáról az önkormányzat gondoskodik, az átvételt a 

jogosult aláírásával, átvételi elismervényen köteles igazolni.

3. Szemétszállítási díj támogatás
Ki jogosult a támogatásra?
egyfős háztartás esetében, ha az ott lakó 2020. január 1. napján a 

60. életévét betöltötte és havi jövedelmének összege nem haladja meg 
a 85.500,- Ft-ot, vagy 

kétfős háztartás esetében, ha legalább az egyik ott lakó személy 
2020. január 1. napján a 60. életévét betöltötte és az egy főre jutó havi 
jövedelem összege nem haladja meg a 71.250,- Ft-ot.

A támogatás mértéke: 
Egyszeri 5000,- Ft, amit a Polgármesteri Hivatal közvetlenül a szol-

gáltató részére folyósít.
Igénylés módja és határideje: 
A kérelmet a Polgármesteri Hivatal által rendszeresített forma-

nyomtatványon 2020. november 1 - november 30. napja között lehet 
benyújtani. 

Benyújtandó mellékletek:
megelőző havi jövedelemigazolás;
a kérelmező, vagy a vele közös háztartásban élő személy nevére 

szóló szemétszállítási közüzemi számla másolata.

4. Eseti gyógyszertámogatása
Ki jogosult a támogatásra? 
közgyógyellátásra nem jogosult nagykorú személy, 
akinek a háziorvos által igazolt havi rendszeres gyógyszerköltsége 

meghaladja az egy főre jutó jövedelem 15 %-át, és 
családjában az egy főre jutó havi jövedelem a 57.000,- Ft-ot, egye-

dülálló vagy egyedülélő esetén jövedelme a 71.250,- Ft-ot nem haladja 
meg.

A támogatás mértéke: 
Évente négyszer adható, esetenként 8.000,- Ft összegben.
Igénylés módja és határideje: 
A kérelem a Polgármesteri Hivatal által rendszeresített formanyom-

tatványon, egész évben benyújtható.
Benyújtandó mellékletek: 
megelőző havi jövedelemigazolás, és 
a háziorvos által kiállított havi rendszeres gyógyszerköltség össze-

géről szóló igazolás.

5. Gyermekgyógyszer támogatás
Ki jogosult a támogatásra? 
közgyógyellátásra nem jogosult gyermek szülője, 
ha a gyermekorvos igazolása alapján a gyermek beteg volt, és 

gyógyszereit a szülő kiváltotta és
családjában az egy főre jutó havi jövedelem az 57.000,- Ft-ot nem 

haladja meg.
Támogatás mértéke: 
Évente gyermekenként kétszer adható, esetenként 5.000,- Ft ösz-

szegben.
Igénylés módja és határideje: 
A kérelem a Polgármesteri Hivatal által rendszeresített formanyom-

tatványon egész évben benyújtható.

Tájékoztató az önkormányzati támogatások igényléséről
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Benyújtandó mellékletek: 
megelőző havi jövedelemigazolás
a gyermekorvos igazolása arról, hogy a kérelem benyújtását megelő-

ző 30 napon belül a gyermeket kezelte.

6. Temetési segély
Ki jogosult a támogatásra?
aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott; 
(A) kérelmező háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem az 

57.000,- Ft-ot, egyedül élő esetén havi jövedelme a 71.250,- Ft-ot nem 
haladja meg.

(B) a kérelmező háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem a 
57.000,- Ft-ot meghaladja, de nem haladja meg 71.250,- Ft-ot, egyedül 
élő esetén havi jövedelme a 71.250,- Ft-ot meghaladja, de nem haladja 
meg 85.500,- Ft-ot.

Támogatás mértéke: 
(A) esetben 45.000,- Ft
(B) esetben 30.000,- Ft
Igénylés módja és határideje: 
A kérelmet a Polgármesteri Hivatal által rendszeresített formanyom-

tatványon a temetés napját követő 30 napon belül lehet benyújtani.
Benyújtandó mellékletek: 
megelőző havi jövedelemigazolás,
a temetés költségeiről az eltemettető nevére kiállított számla 

eredeti példánya és a halotti anyakönyvi kivonat másolata.
Megjegyzés
Az elhunyt eltemettetéséhez temetési segély csak egy alkalom-

mal állapítható meg.

7. Lakhatási támogatás
a villanyáram-, a víz-, a gázfogyasztás és a csatornahasználat 

díja könnyítéséhez.

Ki jogosult a támogatásra?
szociálisan rászoruló háztartás tagja
feltéve, hogy a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona.
Támogatás mértéke:

A támogatás 
összege

Háztartás 
jövedelme

Egyedül élő 
jövedelme

2.000,- Ft/hó 57.000 – 71.250,- Ft 71.250 – 85.500,- Ft
3.000,- Ft/hó 42.750 – 57.000,- Ft 57.000 – 71.250,- Ft
4.000,- Ft/hó 28.500 – 42.750,- Ft 42.750 – 57.000,- Ft
5.000,- Ft/hó 0 – 28.500,- Ft 0 – 42.750,- Ft

Igénylés módja és határideje: 
A kérelem a Polgármesteri Hivatal által rendszeresített formanyom-

tatványon egész évben benyújtható.
Benyújtandó mellékletek: 
megelőző havi jövedelemigazolás(ok)
az érintett lakás használati jogcímét igazoló irat másolata, és
azon közüzemi szolgáltató által kiállított, a kérelmező nevére szóló 

legutolsó számla másolata, amely közüzemi szolgáltatóhoz a kérelme-
ző a támogatás folyósítását kéri,

a szemétszállítási díj fizetésére vonatkozó legutolsó negyedéves 
közüzemi számla másolata, valamint az annak teljesítését igazoló do-
kumentum (befizetett csekk)

Megjegyzés: 
A támogatást a kérelem benyújtása hónapjának első napjától egy 

évre kell megállapítani.
A támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható 

meg.
A támogatást a Polgármesteri Hivatal közvetlenül a szolgáltató 

részére folyósítja.
A támogatásra jogosult személy köteles házának, kertjének 

rendbentartására.

A kitüntető címek ala-
pításáról és adományo-
zásáról szóló rendelet 
szerint Mélykút Város 
Önkormányzat nagyra 
becsüli a város érdeke-
inek előmozdításában, 
fejlődésének elősegíté-
sében kimagasló, példa-
mutató tevékenységet 

kifejtő állampolgárok, közösségek munkáját. 
Mindezekre tekintettel a képviselő-testület azon szemé-

lyeknek, akik valamely kiemelkedően jelentős munkájukkal, 
vagy egész életművükkel a helyi társadalmi-gazdasági életben 
olyan általános elismerést szereztek, amely hozzájárult a te-
lepülés jó hírnevének megőrzéséhez és öregbítéséhez, továbbá 
példamutató emberi magatartásuk miatt egyébként is köztisz-
teletben állnak, „Mélykút Város Díszpolgára” címet alapított. 

A 2020. évben Mélykút Város Képviselő-testülete MÉLYKÚT 
VÁROS DÍSZPOLGÁRA CÍM posztumusz kitüntetést adományo-
zott a közösségi élet területén folytatott kiemelkedő tevékeny-
sége elismeréseként Szabó József Pál részére. Szabó József 
Pál 1950-ben született Mélykúton, mélykúti lányt vett feleségül, 

és élete végéig itt is élt és tevékenykedett. A gazdasági átalaku-
lás során magánvállalkozást indított, és - mivel munkáját mindig 
szorgalmasan végezte - a kezdeti nehéz időszak után sikeresen 
működő céget hozott létre. 

A város társadalmi életében is fontos szerepet játszott, ugyanis 
kiváló kapcsolatteremtő képességével, humorával, vidám szemé-
lyiségével mozgatórugója volt minden programnak.

2000-ben lett tagja a Mozgáskorlátozottak Mélykúti Egyesü-
letének, ahol 2003-ban az egyesület a vezetőségébe választotta, 
2012 óta pedig - haláláig – az Egyesület elnöki tisztségét töltötte 
be.

Az Egyházközség újjáalakulásában is jelentős volt a szerepe: 
először, mint az alapítók egyike, később pedig világi elnökeként 
segítette áldozatos munkájával a közösséget.

Igazi mélykúti, becsületes, példamutató emberként emlékezünk 
vissza rá. 

Optimizmusa, derűje, reális világképe sokaknak segített átlen-
dülni a nehéz pillanatokon.

Isten adjon számára jutalmat!
A posztumusz cím átvételére a kitüntetett közeli hozzátartozója 

jogosult. 
2020. augusztus 20-án a városi ünnepség keretében Szabó Jó-

zsef Pál kitüntetését felesége, Szabó Józsefné Erzsi néni vette át.

„Mélykút Város Díszpolgára Cím” posztumusz kitüntetés 2020 
Szabó József Pál 
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A Szuper csemege Kft. a CBA üzletlánchoz tartozó ke-
reskedelmi vállalat. Mélykúton 3 üzletet, 2 dohánybol-
tot, Bácsalmáson 2 üzletet és egy pékséget üzemeltet. 
A friss, finom helyi pékáru, a változatos termékkínálat 
és a kedvező árak mellett színvonalas kiszolgálásban 
részesülnek a vásárlók. Weisz István, a vállalat vezetője 
szerint az egész kereskedelem alapja az emberek szere-
tete. Beszélgetésünk során többek között kitért arra is, 
hogyan jutott el idáig a cég, milyen változásokon ment 
keresztül az évek során.

Hogyan lett vállalkozó?
Én az Önkormányzat költségvetési üzeménél dolgoztam sokáig. 

Jött a rendszerváltás, és úgy éreztem, hogy szeretnék valami más-
sal foglalkozni. A családunkban hagyománya van a kereskedelem-
nek, ugyanis a bátyámnak is boltja volt Mélykúton. A felmenőim 
között is volt kereskedő, a nagypapám. Kicsit ráláttam erre a szak-
mára, tudtam tőlük tanulni, tanácsokat kérni. Eldöntöttem, hogy 
én is ezt szeretném csinálni. Megterveztem az első üzletemet, ami 
Mélykúton, a Rákóczi úton található. Sok munkával, odaadással járt 
a bolt megnyitása, de úgy gondolom, megérte. Azóta már sokat 
fejlődtünk, terjeszkedtünk.

Néhány éve egy EU-s pályázat keretén belül történtek 
nagyobb fejlesztések.

Több EU-s pályázatunk volt, ezek közül talán a legnagyobb a 
pékségfejlesztés. Ennek keretén belül gépbeszerzésre volt lehető-
ségünk. A pékségben, amit megvásároltunk, nagyon régi, 30-35 
éves gépekkel dolgoztak, a technológia is elmaradott volt. A terme-
lés nem volt folyamatos az állandó meghibásodások miatt, ezért 
próbáltunk pályázni arra, hogy a gép- és eszközállományunkat 
teljes egészében le tudjuk cserélni. Sikerült új gépeket, új kemencét 
vásárolnunk, amivel sokkal hatékonyabban tudunk termelni, ezáltal 
a termékeink olcsóbbak lettek, és még több felé tudunk szállítani. 
Ezért volt jó nekünk ez az állami támogatás. Azóta már a pékséget 
bővítettük, mintegy 70.000.000,- Ft-os pályázattal. Most is van 
egy nagyon komoly beruházásunk Felsőszentivánon, ahol ingatlan 
felújításra és berendezésre kértünk támogatást. Ez még nincsen el-
bírálva, bízunk benne, hogy nyerünk. Cégünk hitel nélkül dolgozik. Ez 
úgy lehetséges, hogy nem vettük ki a megtermelt hasznot, hanem 
begyűjtöttük, és a következő évben fejlesztésre fordítottuk. Ez volt 
a fejlődésünk legfontosabb lépése.

A sütőüzem megnyitása elég nagy vállalkozás volt. Mi 
ösztönözte arra, hogy belekezdjen egy ekkora fejlesztés-
be?

Nagyon ki voltunk téve a piacnak. Miután már 5 boltot üzemel-
tettünk, és mindig mástól vásároltuk a péksüteményeket, ezért úgy 
gondoltuk, hogy célszerű lenne ebből a körből kilépni, megoldani 
azt, hogy saját magunknak tudjuk a kenyérellátásunkat biztosítani. 
Ez árban és minőségben nagyon sokat jelentett nekünk. A kenyérért 
nem kellett fizetnünk senkinek sem, így a gyártáson keletkezett 
hasznot fejlesztésre tudtuk fordítani. Emiatt olcsóbbak lettek a 
pékáruink is. Most már nem vagyunk kitéve minőségben, árban, 
szállítási határidőben sem másoknak.

A vásárlók jobban is szeretik ezeket a helyi terméke-
ket?

Nagyon szeretik a vásárlók a helyi termékeket. Állandóan vál-
toztatunk az ízeken, megfogadunk tanácsokat a beszállítóinktól is. 
Jönnek próbasütésre, havonta egyszer-kétszer új terméket hoznak. 

,,Ez a szakma, amit mi csinálunk, csak nagy odaadással, szorgalommal végezhető…”
Beszélgetés Weisz Istvánnal, a Szuper csemege Kft. vezetőjével a kezdetekről, fejlesztésekről, 

a vállalkozás működéséről.

Mélykút, Mátyás király utcai üzlet

Mélykút, Cuki csemege

Mélykút, Rákóczi utcai üzlet
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A vevőnek nem jó az, ha leragad egy pékség a kakaóscsigánál. Le-
gyen más is, mert egy idő után, ha folyamatosan csak ugyanazokat 
áruljuk, unalmassá válik. Mi mindig tudunk lépni másfelé. Általában 
havonta-kéthavonta van egy-két új termékünk.

Mekkora forgalomkiesést eredményeztek a vírus mi-
att bevezetett szigorítások?

Nekünk igazából nem volt jelentős forgalomkiesésünk. Az 
embereknek a kenyérre mindig szükségük van. Szakaszosan 
jöttek a vásárlók az üzletekbe, de termékkategóriában ugyan-
azt a mennyiséget el tudtuk adni, amit előtte. A pékségnek 
így igazából nem volt veszteséges a járványhelyzet. A többi 
kereskedelmi egységben több terméknek sajnos csökkent a 
forgalma.

Mekkora a konkurencia mértéke a településeken?
Mélykúton a központi boltunkkal szemben van a Coop, na ez 

az igazi konkurencia. Bár kisvárosban nincsenek olyan nagy tá-
volságok, így csak az ár és a kiszolgálás színvonala szab határt. 
Más a helyzet Bácsalmáson. Ugye ott van a legnagyobb konku-
rencia, a multi. Elég közel is van hozzánk, alig néhány utcára. 
Többen mondták, hogy nem fogunk tudni piacot nyerni, mert 
ott a Penny. Okos gondolkodással, nagyon jó kereskedelemmel 
szerencsére meg tudtuk mutatni, hogy ez nem így van.

Merre szeretne terjeszkedni?
A környező településeken. Készek vagyunk elmenni egészen 

Bajáig is. Baján van egy intézmény, ahova szállítunk. Ha már 

odáig elmegyünk, akkor jó lenne ott is üzletet nyitni. 
Kizárólag déli irányba szeretnénk terjeszkedni. Nekünk 
az alapunk mindig a pékség, arra kell építkeznünk. A 
szállítási költség sokat behatárol, hogy mit, hova és 
mennyiért tudunk elvinni.

Vannak még tervben egyéb beruházások a 
közeljövőre nézve?

Felsőszentivánon felújítunk egy helyiséget, ahol 
boltot szeretnénk nyitni. Ez egy óriási beruházás, de 
megpróbáljuk hitel nélkül megoldani. Mint korábban 
említettem, pályáztunk rá, nem tudjuk, hogy nye-
rünk-e, ettől függetlenül csináljuk. A pékség termelésé-
nek 60%-át saját üzleteinkben adjuk el, a fennmaradó 
40%-ot 30 helyre visszük 3 autóval, 3-4 sofőrrel. 

Nekünk ez nem igazán jó. Célunk, hogy továbbra is tudjunk 
vásárolni jó helyen ingatlant, amit át tudunk alakítani, vagy 
építsünk újat, amiben kereskedni tudunk.

Milyen tanácsot tudna adni a kereskedelmi szakma 
iránt érdeklődő fiataloknak?

Ez a szakma, amit mi csinálunk, csak nagy odaadással, szor-
galommal végezhető úgy, hogy sikeres legyen. Fontos, hogy 
az embereket a kereskedő szeresse, és tudja azt, hogy vevőért 
mindent meg kell tennie. Ez az egész kereskedelem mottója.

Kiss Enikő

Déli Autósiskola
A Déli Autósiskola 2020. szeptember 1-től 

Mélykúton a Rákóczi út 5. szám alatti irodában várja 
a régi és a leendő tanulóit.

Ügyfélfogadás: szerdánként 17:00 - 18:00 óráig 
és szombatonként 13:00 - 14:00 óráig.

Érdeklődni: Huszta István iskolavezetőnél a 06/30-963-99-63-as 
telefonszámon minden nap 8:00 - 20:00-ig lehet.

Weboldalak:
- www.deliautosiskola.hu

- jogositvany.com

Házasságot kötöttek:
Gelányi Dóra és Varga Márk
Fenyvesi Enikő és Rostás István
Dallos Dóra és Kósa Dániel  

Elhunytak:
Doszkocs Ferencné Vörös Etelka  élt: 86 évet
Harcsek Miklósné Rajcsány Mária élt: 86 évet

Anyakönyvi események

Weisz Pékség

Üzlet Bácsalmáson



6Önkormányzati Tájékoztató       2020. szeptember

A Rockenbauer Pál Természetjáró 
Egyesület közel húszéves múlttal büsz-
kélkedhet. Kirándulásokat szerveznek 
az ország egész területén, sőt, határon 
túl is. Egy- és többnapos túrák is van-
nak, ahol a tájegység bejárása mellett 
lehetőség nyílik még más programokon 
való részvételre is. Mészáros Ferenc, 
az Egyesület vezetője elárulta, hogyan 
zajlik egy ilyen természetjárás.

Mikor és hogyan alakult meg az 
Egyesület?

Az Egyesület 2001-ben alakult Csontos 
Ferenc kezdeményezésére. Először Sajt-
kukac néven akarták bejegyeztetni, amit 
nem fogadtak el, így lett Rockenbauer Pál 
Természetjáró Egyesület.

Merre szoktak túrákat szervezni?
Kezdetben csak Magyarország területén 

voltak túrák, bejártuk hazánk összes táj-
egységét. Amikor már jelentősen megnőtt 
a létszámunk, akkor többnapos kirándu-
lásokat is szerveztünk nemcsak országon 
belül, hanem Erdélyben is. Ennek akkora 
sikere volt, hogy kitaláltuk, járjuk körbe a 
régi történelmi Magyarország területét. Az-
óta minden nyáron szervezünk egy 7 napos 
túrát. Vannak 3 naposak is – tavasszal és 
ősszel. Az egyik őszi mindig Erdély, a tavaszi 
pedig Magyarország nagyobb tájegysége, 
például Zemplén, az Őrség, vagy a Soproni-
hegység.

Hogyan zajlik egy ilyen kirándulás 
megszervezése?

Ez attól függ, hogy hány napos az adott 
kirándulás. Az alapszabályba úgy van rög-
zítve, hogy az 1 napos túrákra indulás előtt 
30 nappal kell jelentkezni. Én meghirdetem, 

felrakom a honlapunkra és a Facebook 
oldalunkra. Jelentkezni az előleg átutalá-
sával lehetséges. Nyílt túrák vannak, tehát 
bárki jelentkezhet, nem fontos egyesületi 
tagnak lenni. A többnapos kirándulásoknál 
viszont feltétel a tagság, mivel az Egye-
sület ezeket tudja anyagilag támogatni. 
A nagy túrák szervezése körülbelül fél év. 
50 főre szállást kapni jó helyen, jó áron 
nagyon nehéz. Mindig félpanziós ellátást 
veszünk igénybe, tehát 
csak reggelit, vacsorát 
és szálláshelyet kapunk. 
Térkép alapján szoktam 
megtervezni az útvona-
lat, mert sajnos nincs 
lehetőségem kimenni 
mondjuk Ausztriába, 
vagy Szlovéniába, hogy 
bejárjam az egészet. 
Emiatt nagyon sokat 
kell már itthon készül-
ni rá – videók, internet, 
olvasmányok. Van egy-
éves tervünk, ezt mindig 
decemberben hirdetjük 
ki az évzáró közgyűlé-
sünkön.

A koronavírus 
mennyiben befolyá-
solta ezt az éves ter-
vet?

Márciusig gond nél-
kül meg tudtuk tarta-
ni a tervezett túrákat, 
utána kettőt le kellett 
mondanunk. Például az 
elmaradt tavaszi őrsé-
gi kirándulást júniusban 
pótoltuk be.

Körülbelül hány fő vesz részt rend-
szeresen a természetjárásokon?

Nálunk szerencsére túljelentkezés van. 
53 fős busszal megyünk, ami minden hó-
napban szinte teljesen teli szokott lenni. 
Körülbelül 45 fő az állandó létszám. Na-
gyon látványosak a külföldi túráink is. Fo-
gunk menni Szlovákiába, ott is már 47-en 
vannak, akik jelezték, hogy részt vennének. 
Sajnos előfordul, hogy nem tudunk elvinni 
mindenkit, aki jelentkezett.

Milyen gyakran jelentkeznek új 
tagok?

Minden évben. 14-15 fővel alakultunk, 
most 140 fős tagságunk van. Mély-
kút kisváros, ennek ellenére Bács-Kis-
kun megyében a legnagyobb létszámú 
természetjáró egyesület vagyunk. Ebből 
is látszódik, hogy ez nem mind helyi 
tagság. A környező településekről sokan 
érkeznek: Bajáról, Kunbajáról, Bácsal-
másról, Kiskunhalasról, Jánoshalmáról, 
Kunfehértóról, Pirtóról, sőt, jönnek még 
Szegedről is. Mindig Mélykútról indul a 
busz. Vannak, akik Szegedről lejönnek 
autóval azért, hogy itt legyenek reggel 

,,Nagyon látványosak a külföldi túráink is...”
Beszélgetés Mészáros Ferenccel, a Rockenbauer Pál Természetjáró Egyesület vezetőjével
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5 órakor. A tagság életkora is érdekes. 
Sajnos nagyon kevés a fiatal közöttünk. 
Van néhány idősebb túrázónk is, 77-78 
évesek, akik megteszik velünk a 20 kilo-
métert, és 1000 métert majdnem meg 
is másznak. Tehát látható, hogy nagyon 
vegyes a létszám is, az életkor is. A túrák 
hosszát és a magasságokat is úgy kell 
meghatározni, hogy mindenki bírja.  

Ezek mind gyalogos túrák, vagy 
vannak kerékpárosok is?

Ami hirdetve van, az mind gyalogos 
túra. Kerékpártúrát csak kisebb baráti 
körnek szoktam szervezni.

Van olyan kedvenc helye, ahova 
bármikor újból elmenne?

Magyarországon is nagyon sok helyre 
visszamegyünk. Például most Zemplén-
ben és Salgótarján környékén volt túránk. 
Nekem az egyik kedvencem Ausztria, ahol 
már négyszer is voltunk. A táj hihetetle-
nül szép, rengeteg programot tudunk ott 
szervezni. Ezek a kirándulások úgy zaj-
lanak, hogy nem mindig gyalogolunk a 
hegyekben, hanem van kultúrprogram is, 
például múzeumlátogatás, várlátogatás, 
hajózás, vonatozás.

Említette, hogy kevés fiatal csat-
lakozott az Egyesülethez. Hogyan 
lehet rávezetni az ifjúságot arra, 
hogy túrázzanak?

Minden évben rendezünk a világgya-
loglók napja alkalmából egy 7-8 kilomé-
teres helyi kirándulást, ami a fiataloknak 
teljesen ingyenes. Ezt az iskolában is 
meghirdetem. Az Egyesület szokott ilyen-
kor valamilyen egytálételt főzni. A túra 
végén meleg babgulyással, vagy vala-
mi egyszerűbb étellel megvendégeljük a 
résztvevőket. 

Ezzel próbálnánk megmutatni az ifjú-
ságnak, hogy milyen jó a természetben 
kirándulni. Néhány éve szervezünk túrát 
az öregmajori erdőbe is. Az iskolától in-
dulunk, biciklivel kitekerünk Öregmajorig, 
lerakjuk az erdészházba a kerékpárokat, 
és ott túrázunk egyet.

Ön is fiatalkora óta túrázik?
Nem, én 2005-ben kezdtem. A felesé-

gem volt egy kiránduláson, következő hó-
napban már én is mentem vele. Eleinte, 
mint túrázó vettem részt az Egyesület-
ben, de Csontos Ferenc lemondása után 
én lettem a túravezető. Azóta körülbelül 
csak 3-szor nem mentem a 15 év alatt. 

Általában 20 kilométert teszünk meg, 
egy évben 12 alkalommal. Vannak több-
napos túrák is, amikor még többet me-
gyünk. Például most nyáron számoltuk 
a GPS-szel, hogy 95 kilométert tettünk 
meg 6 nap alatt. Olyan, mintha Kecske-
métre elmennénk gyalog,

Ha valaki kedvet érez magában, 
hogyan tud jelentkezni egy kirándu-
lásra, vagy csatlakozni az Egyesü-
lethez?

Jelentkezni nálam lehet telefonon, 
e-mailben vagy üzenetben. Mint koráb-
ban már említettem, nem kötelező tag-
nak lenni. Ha van még hely az adott ki-
rándulásra, akkor az előleget – ami meg 
van határozva a kiírásban – át kell utalni 
a megadott bankszámlaszámra.

Csatlakozni bármikor lehet az év fo-
lyamán. Általában az évzáró közgyűlésen 
szokták befizetni a tagdíjat: a felnőtt 
3000 Ft, a nyugdíjas 1500 Ft, a diák 750 
Ft. Van két nyomtatvány, amit ki kell töl-
teni. Én ezt jelentem tovább az Országos 
Természetjáró Szövetségnek.

 Kiss Enikő

Idén immár második alkalommal Mélykúton rendez-
ték meg a feliratos üveggyűjtők baráti találkozóját. 
Az ország minden tájáról, sőt, az országhatáron túlról 
is érkeztek gyűjtők, hogy megcsodálják a házigazda, 
Brandschott Csaba gazdag tárlatát. A paletta nagyon 
színes: vannak gyógyszeresüvegek, sörösüvegek, te-
jesüvegek, de ebben az évben a 2 dl-es szódásüvegeké 
volt a főszerep. Többek között lehetőség nyílt üvegek 
eladására, cseréjére és vételére is. Kellemes baráti 
beszélgetések közepette töltöttünk el együtt egy szép 
napot. A találkozó kapcsán lehetőségem nyílt beszélni 

Csabával, és megkérdezni tőle néhány érdekes dol-
got az üveggyűjtésről. 

Mi inspirált, hogy megrendezz egy ilyen kaliberű 
rendezvényt?

Az inspiráció a Facebookon létrehozott feliratos üveg-
gyűjtő csoport volt, és persze az, hogy szeretném be-
mutatni a saját gyűjteményemet, hogy mások is gyö-
nyörködhessenek benne. Természetesen ilyenkor mindig 
szövődnek új ismeretségek, barátságok is.

Milyen indíttatásra kezdtél el feliratos üveggyűj-
téssel foglalkozni?

Én igazából nem akartam feliratos üvegeket gyűjteni, 
mint ahogy mást sem, de az élet mindig rácáfol a tervek-

re. Az első feliratos üvegeimet úgy szereztem, hogy Weisz Zol-
tán kihívott a régi Szalonnás tanyára, hogy nézzek körbe, hátha 
van valami régiség. Körbe is néztem, semmit nem találtam, 
viszont a padláson volt fent 10-15 darab mélykúti szódásüveg. 
Hoztam néhány darabot, megtisztítottam őket, és annyira meg-
tetszett, hogy elkezdtem gyűjteni.

Hány darab található a gyűjteményben?
A gyűjteményemben körülbelül 600 üveg található. Nagyon 

vegyes a kép, mert a szódásüvegtől a gyógyszeresüvegen át a 
likőrösüvegig mindenféle variáció van.

,,A gyűjtők gyűjteményük rabjai...””
Beszélgetés Brandschott Csabával
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Körülbelül hányan foglalkoznak még az országban 
rajtad kívül feliratos üvegek gyűjtésével?

Feliratos üveggyűjtéssel az országban körülbelül rajtam 
kívül száz ember foglalkozik, akiknek akár 500 darabos gyűj-
teménye is lehet.

Mi alapján döntöd el, hogy melyik üveget érdemes a 
gyűjteménybe tenni?

A gyűjteménybe egyéni szimpátia alapján válogatom be-
le a gyűjteményi darabokat. Behatárolja az üveg ritkasága, 
állapota, meg természetesen az is, hogy nekem tetsszen. Én 
is próbálok minél régebbieket, minél különlegesebb formákat 
szerezni. Minden üvegcsoportnak megvannak az unikum da-
rabjai. Például szódásüvegekben a Glória meg a Reform. Szí-
nek tekintetében a bíbor, amit arannyal színeztek – ez nagyon 
ritka. Egyszerűbb üvegek is vannak, azok viszont a mélykúti 
darabok. Ezekből lokálpatrióta módon mindent összegyűjtök, 
ami elérhető.

Van személyes kedvenced, vagy olyan, amit a legérté-
kesebbnek gondolsz?

Igen, van, 2-3 is. A legkedvesebb szódásüvegem pont egy 
mélykúti darab 1906-ból, kék színű, Donát Sámuel néven van 
feliratozva. Ő egy vegyeskereskedő volt a mai OTP helyén. 
Sajnos üveget nem találtunk hozzá, viszont egy hibátlan fej 
megmaradt. Mindegyik üvegcsoportból vannak kedvenceim: 
a tejesüvegekből van egy fővárosi tejüzemes zománctáblám 
1900-ból, és mellé megvan az eredeti üveg; a likőrösüvegekből 
a besztercebányai pálinkásüvegek az 1800-as évek közepéről; 
a gyógyszeresüvegekből megint a mélykúti darabok, a Szentlé-
lek patika 1940-es üvegcséi. Az teszi még személyesebbé ezt 
a dolgot, hogy én magam válogatom ki a darabokat, megtisz-
títom, kiállítom, és így meg tudom mutatni másoknak is, akiket 
ez érdekel.

Az üveggyűjteményen kívül téglagyűjteménnyel is 
büszkélkedhetsz. Beszélj kicsit erről.

Ezzel is úgy voltam, mint az üvegekkel, hogy igazából én 
téglákat sem akartam gyűjteni. Amikor megvettem ezt a házat, 
a hátsó rész átépítésre került, és volt kőműves, akire rábíztam 
az oszlop felfalazását. Előtte beszereztem 4-5 darab feliratos 
téglát, hogy majd díszként belekerül a falba. Meg is hagytam 
a kőműveseknek, hogy építsék bele. Hazajöttem, nagyon szép 
lett az oszlop, mai napig áll, és szépen lapjára belefalazták a 
feliratos téglákat, hogy semmi nem látszik belőlük. Itt egy jót 
röhögtem, és elkezdtem az interneten keresgélni, és rátaláltam 

a Monarchia Bélyeges Tég-
lagyűjtők Egyesületére. Ha 
az embernek azt mondják, 
hogy feliratos téglát gyűjtök, 
el nem tudják képzelni, mi 
lehet az. Amikor meglátják, 
hogy a téglában benne van 
egy hal, vagy egy egyhá-
zi kereszt, vagy bármi más 
motívum, akkor már kicsit 
kézzelfoghatóbb lesz a do-
log. A gyűjtők gyűjteményük 
rabjai, ezt kell tudni féken 
tartani, mert máskülönben 
elsodor. Ekkor szoktam azt 
csinálni, amikor látom, hogy 

már nagyon belemerültem valamibe, vagy ellenkezőleg, sikerül 
kiteljesednem benne, akkor váltok át egy másik szenvedélyre. 
Vallom azt, hogy egy életet élünk, és azt éljük is meg.

Melyik gyűjteményre nagyobb az érdeklődés?
Jelen esetben a feliratos üveggyűjteményre nagyobb az 

érdeklődés. A régiségpiacon mindig vannak felkapott témák. Az 
üveg most ilyen. Lehet, hogy egy év múlva, ami most három-
négyszázezer forint, az csak százezer lesz. Ez olyan, mint a 
fonott kosár: a hölgyek egy időben azzal jártak a piacra, mos-
tanra viszont kiment a divatból. Ugyanígy volt a sörösüvegek-
nél, de a militáriában is vannak időszakosan közkedvelt témák: 
van, hogy az első világháború, van, hogy a második, főleg, ha 
centenáriumhoz tudják kötni, mint például most a Trianon-év-
forduló. Jelen pillanatban a feliratos üveg nagyon népszerű az 
interneten.

Előre láthatóan tervezel harmadik országos találko-
zót is?

Igen, tervben van a harmadik találkozó is. Érdeklődés lenne 
rá, azt látom. Eljönnek akár ötszáz kilométerről, országhatáron 
túlról is, hogy megnézzék a gyűjteményemet. Persze ennek 
az egész találkozónak az is a célja, hogy jobban megismerjük 
egymást, tudjuk tartani személyesen is a kapcsolatot, ne csak 
interneten keresztül.

A nap folyamán sikerült néhány vendéget is megkér-
deznem a rendezvényről, hogy mondják el élményeiket. 
Meglepődve tapasztaltam, milyen sokrétű a társaság 
összetétele: találkoztam győri, szegedi, mohácsi, sőt, 
még budapesti gyűjtőkkel is.

,,Én már másodszor vagyok itt. Úgy látom, hogy minden-
kinek tetszik, mindenki örömmel fogadta ezt a rendezvényt. 
Sajnos késtünk egy hónapot vele, de azt tudom mondani, hogy 
mindenki sok gyönyörű üveget hozott. Most a 2 dl-es üvegek-
ről szól ez a kiállítás, amiből megközelítőleg száz darab van 
itt. Én is hoztam néhányat kiállítani. Régóta gyűjtöm őket, jó 
olyan emberekkel találkozni, akiknek szintén szenvedélyük az 
üveggyűjtés.”

,,Már múlt évben is nagyon tetszett a találkozó, és most is 
ugyanezt tudom elmondani.”

,,Csabát, a házigazdát régóta ismerem. Én is téglát gyűjtök, 
de az utóbbi időben elkezdtem feliratos üvegekkel is foglalkoz-
ni. Nagyon örülök annak, hogy van ilyen találkozó. Szerintem 
ez egy jó kezdeményezés. Nemcsak a Facebookon keresztül, 
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online tartjuk a kapcsolatot, hanem így élőben is. Jobban 
szeretek személyesen beszélgetni, és úgy látom, mások is így 
vannak ezzel. Sajnos a tavalyi találkozón nem tudtam részt 
venni, mert nem értem ide. Akkor eldöntöttem, hogy az ideire 
mindenképpen elmegyek.”

,,Nekem nagyon tetszik a találkozó, sok embert 
ismertem meg személyesen is, akikkel eddig csak 
a csoportban tudtam beszélni. Örülök, hogy egy 
ilyen közösség tagja lehetek. Bár én viszonylag 
kezdő üveggyűjtő vagyok, de nagyon megragadott 
ez az egész. Ez volt a fő ok, hogy ide eljöttem, hogy 
megnézhessem Csaba gyűjteményét. Nekem ez 
volt az első ilyen találkozó, amelyen részt vettem, 
de azt kell mondanom, legközelebb is biztosan el-
jövök. Egy felejthetetlen élménnyel lettem ezáltal 
gazdagabb.”

Köszönjük a házigazdának ezt a színvona-
las, élményekben gazdag napot, és kívánjuk, 
hogy a jövőben is sok szép darabbal gazda-
godjon a gyűjteménye, és örömét lelje benne.

Kiss Enikő

Emlőszűrés
A Népegészségügyi Program 

keretében a veszélyeztetett női 
lakosság  

emlőszűrő vizsgálata 
tovább folytatódik.

Mindazok a 45-65 éves korú 
hölgyek meghívólevelet kapnak, akik 2 éven belül emlő-
szűrő vizsgálaton nem vettek részt, vagy az első megszólítás 
alkalmával távol maradtak. Meghívólevél felmutatásával 
a vizsgálat ingyenes, háziorvosi beutalóra nincs szük-
ség. Az útiköltség utólag visszaigényelhető, utazási 
utalványt a szűrőállomáson lehet kérni.

A mélykúti hölgyek 
2020. szeptember 22. és szeptember 30. közötti 

időszakra kapnak meghívót.
A vizsgálat helye:

Kiskunhalasi Semmelweis Kórház, Kiskunhalas, 
Dr. Monszpart László u. 1. Mammográfiás 

Szűrőközpont
A szűrővizsgálat ütemezésével kapcsolatban felmerülő 

kérdésekben Dr. Sebestyén Julianna radiológus főorvosnő 
és Oláhné Tölgyesi Ildikó vezető operátor készséggel 

szolgáltat további információt a 77/522-072 telefonszámon.
Akinek a meghívólevélben jelzett időpontban nincs módjuk 

a szűrővizsgálaton megjelenni, a fent megadott telefonszá-
mon új időpontot kérhetnek.

Az időben felfedezett emlődaganat jó eséllyel 
gyógyítható!

Éljen a felkínált lehetőséggel! 

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 
Népegészségügyi Főosztály

Sikeres volt a kormányablak 
busz munkája a jánoshalmi 

járásban   
A jánoshalmi járásban a Kormányablak busz 2020. augusztus 

10-13 között – négy településen – fogadta az ügyfeleket.
A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal helyszíni ügyintézésre 

szolgáló mobilizált ügyfélszolgálatát minden településen öröm-
mel fogadták. A szolgáltatást gyermekek, diákok, aktív korú 
felnőttek, nyugdíjasok, mozgáskorlátozottak egyaránt igénybe 
vették ezekben a napokban.  

Az ügyintézési lehetőségről plakátokon és az interneten 
előzetesen is értesülhettek az ügyfelek, akik így már várták a 
kormányablakbusz érkezését. Az első napon Kéleshalom község-
ben volt ügyfélfogadás, kedden Borotán 16 ügyben történt ügy-
intézés. Rém község esetében, ahol szórólapon az önkormányzat 
segítségével minden lakásba eljutott a hír, 56 ügykörben történt 
intézkedés.

Az ügyfélfogadás negyedik napján, csütörtökön, Mélykúton 
volt lehetőség ügyintézésre, ahol az ügyfélforgalom elérte a 60 
főt.  

A buszban a személyi igazolvánnyal kapcsolatos ügyintézés 
volt a legjellemzőbb, de szép számban előfordult diákigazolvány 
igényléssel, lakcímigazolvánnyal, vezetői engedéllyel, Ügyfél-
kapuval kapcsolatos ügyintézés is. Nagyon sokan érdeklődtek 
szociális, egészségbiztosítási és családtámogatási ügyekben.

(Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)
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Munkakör Iskolai végzettség Cég megnevezése Munkavégzés Munkabér

Bolti eladó Szakmunkásképző, Szakközépiskola Cs&Sz Papír Kft. Jánoshalma 210.600, -Ft

Ételfutár- Konyhai kisegítő
Szakmunkásképző, Szakközépiskola, 
Gimnázium
„B” kategóriás jogosítvány

Vidokber Kft. Mélykút megegyezés szerint

Targoncaszerelő Szakmunkásképző Phoenix Forklift Kft. Jánoshalma 220.000 – 280.000, -Ft

Egyszerű ipari foglalkozású Általános iskola SZ+H Univerzál 2015 Kft. Jánoshalma 161.000 -

Redőnykészítő, -javító Szakmunkásképző SZ+H Univerzál 2015 Kft. Jánoshalma 210.600 -

Fenti ajánlatokról további információ a BKMKH Jánoshalmi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályán kérhető: 
Ügyfélfogadási idő:

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
08.00-12.00
13.00-16.00

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

nincs 08.00-12.00

Kérjük a Munkáltatókat,szíveskedjenek bejelenteni állásajánlataikat a Foglalkoztatási Osztály számára.

(Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal által ajánlott 
álláslehetőségek a jánoshalmi járásban:                  

Közzététel: 2020. 09. 01.

SPORT ÉS EGÉSZSÉGNAP TÜDŐSZŰ-
RÉSSEL
Időpontja: 2020. szeptember 19. (szombat) 
10-16 óráig  
Többek között vércukor, koleszterin, légzés-
kapacitás, vérnyomás, EKG vizsgálat, ultra-
hangos érdopler, véroxigén és látásvizsgá-
lat. Az eredmények tájékoztató jellegűek.
A tüdőszűrést a Máltai Szeretetszolgálat 
budapesti munkatársai végzik.
Mindegyik vizsgálat ingyenes, de elő-
zetes regisztrációhoz kötött. Azért, 
hogy a tüdőszűrés gördülékenyen menjen a 
jelentkezők személyes adatait, TAJ számát 
előre kérjük megadni a regisztrációkor.
Szeretnénk, ha minél többen élnének a 
lehetőséggel és helyben elvégeztetnék a 
tüdőszűrő vizsgálatukat.
Sportnap helyszíne a sportpálya, a szűrő-
vizsgálat helyszíne a Béke Étterem.
A részvevőknek szerény vendéglátást biz-
tosítunk.
Jelentkezéseket szeptember 15-ig 
várjuk!

MAKÓI GYÓGYFÜRDŐZÉS
Időpontja: 2020. október 13. (kedd)
Indulás: 8.00 órakor a Csorba-háztól

Költség: 2500 Ft (tagoknak) 3500 Ft 
(kívülállóknak)
Étkezés önellátó!
Jelentkezéseket október 9-ig várjuk!

TOVÁBBI PROGRAMOK
Minden szerdán 10 órától kézműves foglal-
kozást tartunk a Csorba-házban. Aki kedvet 
érez ehhez a tevékenységhez szeretettel 
várjuk a fenti időpontban.

„GÖRDÜLJ ÁT AZ AKADÁLYOKON” 
pályázat programjai
Egészségügyi szűrővizsgálat a fent ol-
vasható időpontban és feltételekkel.
Telefonos sorstársi tanácsadás minden 
héten csütörtökön 14-16 óráig. Tanácsadó: 
Ledenyák Gyuláné. 
Telefonszáma: +36-30/5827815

Mit jelent a gyakorlatban a sortársi 
tanácsadás?
Egyesületünk fontosnak tartja, hogy a moz-
gássérült emberek sorstársaikkal, azonos 
élethelyzetben lévő tanácsadókkal tudják 
megbeszélni tapasztalataikat, feltenni kér-
déseiket. A sorstársi tanácsadás kereteibe 
beletartozik az egymás tájékoztatása és 

gyakorlati, érzelmi, társadalmi-szociális, 
vagy fizikai támogatás nyújtása egymás 
számára egymás meghallgatása, és (ön-) 
érdekvédelemi technikák átadása. A moz-
gássérültséggel született vagy baleset, 
betegség miatt frissen sérült illetve meg-
változott élethelyzetbe került embereknek 
segítsen feldolgozni ezt az életviteli válto-
zást. Ezáltal a jövőben is beilleszkedjenek a 
társadalomba és minél kevesebb akadály-
lyal éljék a mindennapjaikat. Egyesületünk 
tanácsadójához fordulhatnak tanácskérőink 
a megváltozott élethelyzet kapcsán felme-
rülő kérdéseikkel. 
A tanácsadó, aki szintén sérült ember eb-
ből adóan jobban átérzi a problémákat, 
hisz nap, mint nap ő is hasonló gondokkal 
szembesül saját életében. Tehát valóban 
sorstárs és valóban hiteles! A tanácsadás 
diszkréten, teljes titoktartás mellett törté-
nik.

Milyen témákban tudunk segíteni?
Minden aktuális a megváltozott állapottal 
összefüggő kérdésben segítünk. Akár in-
formáció kérő, vagy életviteli kérdés. (Ter-
mészetesen orvosi vagy egyéb szakembert 
igénylő kérdésekben nem, hisz ez nem a 

Egyesületi hírek
A Mozgáskorlátozottak Mélykúti Egyesületének tájékoztatója
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A mélykúti júdásfa az Év Fája döntőjében
A versenyről
Az Ökotárs Alapítvány 2010-től minden évben versenyt hirdet ÉV 

FÁJA címmel, mellyel a közvetlen környezetünkben élő fákra, és ál-
talában a természet fontosságára, mindennapi életünkben betöltött 
szerepére hívja fel a figyelmet. A versenybe bárki nevezhet egyedi 
fát egy történet kíséretében, mely kifejezi, hogy az adott fa miért 
fontos az őt nevező közösségnek. 2020-ban 38 fát neveztek az Év 
Fája versenybe az ország különböző pontjairól. A zsűri idén 10 fát 
juttatott a döntőbe, ahol már a szavazatok döntik el, hogy ki nyeri 
meg a 2020-as Év Fája címet, és indulhat februárban az Európai Év 
Fája versenyen.

A mélykúti júdásfa az Év Fája versenyben
2020-ban a mélykúti Könyvtár, Információs és Közösségi Hely, 

Mélykút Város Önkormányzat kezdeményezésével jelölte a temp-
lomdombon található júdásfát az Év Fája versenybe, és örömmel 
tudatjuk minden kedves mélykútival, hogy a júdásfa bejutott az or-
szág 10 legszebb fája közé. Már csak a szavazatok döntenek, hogy 
ki nyeri az Év Fája versenyt. A helyiek példás összefogását mutatja, 
hogy a lapzártát bezárólag a júdásfára 1777 szavazat érkezett, 
mellyel jelenleg az 1. helyen állunk, így vezetjük a versenyt.

Döntős fák és a jelenlegi szavazatok száma
§  Júdásfa a mélykúti templomdombon – 1777 szavazat (1. 

Hely)
§ Geszt Tisza kastélypark platánfái – 1726 szavazat(2. Hely)
§  A debreceni Déri Téri kocsányos tölgy – 1212 szavazat (3. 

Hely)
§ Napsugár tér juhara – 1162 szavazat (4. Hely)
§ Micsky Hársak – 1036 szavazat (5.Hely)
§ Egy különleges platán-Szombathely – 877 szavazat (6.Hely)
§ Fegyverneki fekete nyárfa – 405 szavazat (7. Hely)
§  Bagolyvári Promenád- Balatonszemes – 233 szavazat (8. 

Hely)
§ Imrehegyi terebélyes eper – 143 szavazat (9.Hely)
§ Ferencvárosi öreg platán – 121 szavazat (10.Hely)
*Felhívjuk figyelmüket, hogy a fenti szavazatok 

2020. augusztus 28-i adatok, a szavazás még nem zárult le! 
Szavazni 2020. október 1-ig lehet!

Szavazás menete:
A szavazás 2020. július 1- 2020. október 1-ig tart, de előtte 

egy héttel titkos lesz, izgalmasabbá téve a verseny hajráját. Sza-
vazni kizárólag az evfaja.okotars.hu oldalon lehet. Az oldalon rá kell 

kattintani a „szavazás” fülre. A fa képe alá be kell írni a szavazó 
e-mail címét, majd rákattintani, hogy „Ez a történet és fa legyen a 
nyertes!”A mélykúti júdásfa a 8. fa a sorrendben. Ezután a szavaza-
tot érvényesíteni kell. Ennek módja, hogy a szavazó belép az e-mail 
fiókjába, ahová elküldenek egy levelet az aktiváló linkkel. Erre rá kell 
kattintani, és már meg is történt a szavazás.

Az eredményhirdetés 2020. október közepén egy díjátadó kere-
tében valósul meg.

A mélykúti júdásfával nevezett történet

Júdásfa a mélykúti templomdombon
Mélykút város Bács-Kiskun megye déli részén helyezkedik el. 

A város eredetmondája szerint ezen a vidéken valamikor erdők 
voltak, melyben szarvasok és őzek éltek. A vadászok a szarvasok 
nyomát követve jutottak el a mai város közepére, ahol egy jó vizű 
kútra bukkantak. A települést erről a kútról nevezték el. A mondát 
igazolja, hogy a város központjában valóban található egy bővizű 
forrás, amelyre később fürdőt építettek. 1750-ben került a település 
a Grassalkovich család tulajdonába, akik egy kiemelkedő dombon 
– mai elnevezés szerint templomdombon – lévő kápolna helyébe 
szép templomot építtettek. Alapját 1761-ben rakták le, mellyel az 
akkori község új központi magot kapott, alakítva ezzel a település 
arculatát. A templom északi sarkába a plébánia lak került, déli sar-
kába pedig az akkori községháza, így két pólus keletkezett, melyek a 
további betelepülőket magukhoz vonzották. Ekkor került Mélykútra 
a ma is megtalálható júdásfa, melyet valószínűsíthetően a vajda-
sági Szabadkáról a Mélykúton szolgálatot teljesítő Ferences rendi 
szerzetesek hoztak magukkal, és ültették el az újonnan megépült 
templom északi oldalán az 1760-70-es években.

A legenda szerint, mely a néphitből ered, a júdásfa virágai Krisz-
tus Urunk vérét szimbolizálják, a lapos magvak pedig a júdáspénzre 
utalnak. A Júdea fája nevet Franciaországban kapta ez a szétterülő 
tartóágas lombkoronájú kis fa. Másik legenda szerint Júdás egy 
ilyen fára akasztotta fel magát, Jézus elárulása miatt.

Kisseb csoda, hogy ez a mediterrán növény a templom északi 
időjárásnak, hidegnek jobban kitett oldalán egyáltalán megmaradt, 
és mind a mai napig megvan. Érdekességként lehet még említeni, 
hogy a júdásfa Mélykút pontos mértani középpontján helyezkedik 
el. A templomdomb az általános iskola közelsége és a templom 
központisága miatt kedvelt pihenő és játszóhelye a település la-
kóinak. A júdásfára minden mélykúti lakos büszke, a település leg-
szebb fájának tartják. Kedvelt találkozási pont kicsiknek és nagyok-
nak egyaránt. Tavaszi virágzását mindenki megcsodálja, a település 

mi kompetenciánk.) Pár példa a teljesség 
igénye nélkül:
•  tájékoztatás a gyógyászati segédeszközök 
fajtáiról,

• felírásuk módjáról és lehetőségeiről,
•  tájékoztatás mozgássérültekre vonatkozó 
rendeletekről,

•  tájékoztatás mozgássérültekre vonatkozó 
támogatásokról,

•  lelki támogatás az új és nehéz élethelyzet 
feldolgozásához

•  praktikus tapasztalatok átadása fizikailag 
önálló életvitel kialakításához.

Ki veheti igénybe a szolgáltatást és 
mennyibe kerül?
Mozgássérült és hozzátartozói, nem fel-
tétele a mozgássérült egyesületi tagság. 
Tanácskérők részére teljesen ingyenes.

Hogyan lehet kapcsolatba lépni a ta-
nácsadóval?
Egyesületünk sorstársi tanácsadása min-
den héten csütörtökön 14-16 óráig telefo-
non vehető igénybe.
Tanácsadó: Ledenyák Gyuláné. 
Mobilszáma: +36-30/5827815

ELÉRHETŐSÉGEINK
6449 Mélykút, Petőfi tér 17.
Ügyfélfogadás: munkanapokon 8-16 óráig
Telefon: 77/460-010; Mobil: 70/387-0512
E-mail: mkmelykut@gmail.com
Honlap: www.mmemelykut.hu 
facebook.com/mmemelykut
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egyik jelképévé vált az évtizedek során. A vele szemben az első 
világháború mélykúti áldozatainak állított kőkereszt méltó védel-
mezője és emlékének őrzője is ez a júdásfa. Számtalan magonca 
sok Mélykútról elszármazott kertjében nő tovább ezzel összekötve 
a múltat és a jelent. Összeköti a mélykútiakat szerte az országban. 
Kapitális mérete és kora miatt bevizsgálása, állapotának felmérése 
a közeljövőben szükségessé válik.

A nyertes fa jövője
2020 októberében egy díjátadó keretében valósul meg az ered-

ményhirdetés. A nyertes fa bekerül az Európai Év Fája versenybe, 
mellyel esélyt kap arra, hogy elnyerje az Európai Év Fája díjat. A 
szavazatoknak köszönhetően a júdásfa jelenleg az első helyen 
szerepel, ezért már az eddigiekben is nagy médianyilvánosságot 
kaptunk. Írtak a júdásfa történetéről a Petőfi Népében, Bács-Kiskun 
megyei lapokban, közösségi oldalakon, és számos országos média 
oldalon.

Ezúton is szeretnénk megköszönni minden mélykútinak, és 
elszármazottnak, akik eddig is, és a jövőben is támogatják a 
versenyt szavazatukkal. Köszönjük az intézmények, civil szerve-
zetek közreműködését. Boldoggá tesz minket, hogy ilyen példás 
összefogást tapasztalhattunk a helyieknél. Külön említeném 
azoknak a mélykútiaknak az aktív közreműködését, akik különösen 
magukénak érzik a verseny sikerét, és hozzájárulnak a júdásfa 
népszerűsítéséhez.

Kérünk mindenkit, hogy továbbra is fogjunk össze, szavazzunk, 
hogy a mélykúti júdásfa nyerhesse meg a 2020-as Ev Fája Ver-
senyt!

Köszönettel:
Aczélné Csorba Mariann

Könyvtáros


