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MÉLYKÚT VÁROS!
Egy kicsit még új, de legyen ez minden

Mélykútat szeretõ embernek szívet melengetõ ki-
fejezés. Nagy utat jártunk be az 1700-as évektõl
ezidáig! Azt gondolom, hogy egy településnek a
városi cím elnyerése történelmi esemény. Mind-
annyian, akik most Mélykúton lakunk, történel-
met írunk. De ne feledkezzünk meg õseinkrõl
sem: apáink, anyáink ápolták gyermekeikben,

bennünk azt a tudatot, hogy érdemes küzdeni, ér-
demes összefogni, érdemes a települést gyarapíta-
ni, szebbé tenni. Önmagunknak tettük. A temp-
lom, az óvoda, az iskola, az orvosi rendelõ, a spor-
tolási és mûvelõdési színterek, a fürdõ, a piactér,
az üzletek, a közterek, a temetõk, az utcák, a köz-
lekedési megállók, a parkok és még sok más,
mind-mind az itt élt vagy az itt élõ mélykúti em-
ber kétkezi munkájának és bölcs gondolkodásá-
nak eredménye. A mélykúti ember még a legne-
hezebb idõkben is igényes volt környezetére, a
rendre, a tisztaságra. Emlékezzünk csak vissza az
egyszerû, de takaros kis parasztházakra. Amikor
nem múlhatott el úgy a mélykúti búcsúra való ké-
szülõdés, hogy a házakat ne meszelték volna kör-
be, az udvart, a kertet, különösen a ház elõtti vi-
rágoskertet ne tették volna rendbe. Ilyen téren is
van mit tanulnunk õseinktõl! Készüljünk mi is
nagy szorgalommal a közelgõ ünnepre.

Köszönöm minden Mélykútért fáradozó em-
bernek a segítségét, támogatását!

Folytatás a 2 oldalon

Régi Mélykút – képeslapokon
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Folytatás a címoldalról
A történelemkönyvek – Mélykút eseté-

ben – a jövõben errõl mindig meg fognak
emlékezni. Ennek az eseménynek mi
most a saját életünk alakulása szempont-
jából vagyunk tanúi. Nagyon sokan kérde-
zik: Hogyan lesz igazi város a mi váro-
sunk, Mélykút? 

Erre az a válaszom: tõlünk függ, hogyan
töltjük meg tartalommal, hogyan tesszük
otthonosabbá az elkövetkezõ évtizedekben
a mi kis városunkat.

Az, hogy város lett Mélykút, nem jelent
egy csapásra minõségi változást. Egy telepü-
lés életében a várossá válás a fejlõdésnek
egy állomása lehet. A lehetõségekkel pedig
élni kell! Ez elismerése egy hosszú, folyama-
tosan jó színvonalú fejlõdésnek. Számomra
elõször 6 évvel ezelõtt, 2002-ben adatott
meg az a lehetõség, hogy ennek a fejlõdés-
nek vezetõje és azóta immár további folyta-
tója legyek. Az önkormányzatiság az én fel-
fogásomban azt is jelenti, hogy összefogni a
települést, világos célokat kitûzni és ezek
megvalósításához a lakosság többségének
támogatását megszerezni.

Az eddigi eredmények annak köszönhe-

tõk elsõsorban, hogy az önkormányzat
megpróbált olyan célokat megfogalmazni,

amelyek a lakosság többsége számára elfo-
gadhatók voltak. Ennek eredményességét
az bizonyítja, hogy az itt élõk többsége
anyagilag is támogatta azokat a beruházáso-
kat, melyek településünket komfortosabbá

tették. Többek kö-
zött ezek voltak a te-
lefonhálózat építé-
se, valamint a föld-
gázberuházáshoz és
a szennyvízelvezetõ
hálózat építéshez
befizetett hozzájáru-
lások. A városi cím
elnyerésével nem
befejezõdött valami,
hanem elkezdõdött! 

Még akkor is, ha ez a nagyszerû dolog
egy igazi mérföldkõ. Elkezdõdött ugyanis
egy olyan új idõszá-
mítás lakóhelyünk
életében, ami minõ-
ségileg más gondol-
kodást kíván meg a
város vezetésétõl,
de az itt lakóktól is.
Rajtunk, mélykúti-
akon múlik, hogy
ezt a címet a jövõ-
ben milyen tarta-
lommal töltjük meg!
A városi cím nem
hoz számunkra egy
csapásra és automatikusan semmit. Nekünk
kell tovább folytatnunk a munkát annak ér-
dekében, hogy még élhetõbbé tegyük te-

lepülésünket.
A magam részérõl

ígérem, hogy lehe-
tõségeimhez és ké-
pességeimhez ké-
pest mindent meg-
teszek azért, hogy az
elkövetkezendõ
idõben is fejlõdjön
városunk, az egyre
nagyobb és sokré-
tûbb kihívásoknak
mindig megfelel-

jünk. Ehhez kérem valamennyi mélykúti
polgár támogatását. Szeretném megköszön-
ni mindenkinek, aki elfogadta elképzelései-
met és támogatta megvalósításukat. Elsõsor-
ban köszönöm a választók bizalmát, hogy
négyévente erõt adtak az újabb és újabb
feladatok elvégzéséhez. Ezt a bizalmat, úgy
érzem, nem kihasználtam, hanem használ-
tam Mélykút fejlõdése érdekében.

Köszönöm mindazon önkormányzati
képviselõ segítségét, akik az elmúlt évek-
ben a képviselõ-testületi üléseken megér-
tették azokat az elõterjesztéseket, melyeket
most várossá vált nagyközségünk fejlõdése
érdekében tettem, és szavazatukkal támo-
gatták azokat. A képviselõ-testület többsé-
gének támogatása nélkül nem számolhat-
nánk most be a városi cím elnyerésérõl. A
konkrét intézkedések meghozatalához az õ
szavazatuk kellett. Külön szeretném megkö-

szönni azon országgyûlési képviselõknek a
munkáját, akik segítették és támogatták te-
lepülésünk céljainak megvalósítását. Köszö-
net illeti mindazon döntéshozókat, akik a
beadott pályázataink (pl.: iskola és óvoda vi-
lágításának és fûtésének korszerûsítése,
Öregek Otthonának bõvítése, utcák szilárd
burkolattal való javítása, önkormányzati in-
tézmények akadáymentesítése) útját
egyengették vagy közremûködtek azok
Mélykútnak ítéléséhez. Az õ támogatásuk
nélkül nem tudtuk volna megvalósítani el-
képzeléseinket, bármilyen jók is voltak.
Ezek a döntések vezettek el oda, hogy tele-
pülésünk ma már valóban város. A jövõre
nézve fontos, hogy a továbbiakban sem
szabad elkényelmesednünk, hiszen az élet
újabb és újabb kihívásokat alkot. Városunk-
kal szemben az itt lakók, és a környezõ te-

lepüléseken élõk is elvárásokat fognak
megfogalmazni. Az itt élõk azt, hogy még
komfortosabb, még szebb legyen, még él-
hetõbb legyen Mélykút, a környezetünk-
ben élõk pedig, hogy városként az õ szá-
mukra is adjunk mintát, és azok eléréséhez
segítséget is. Ezeknek az elvárásoknak a
nagysága egyelõre még ismeretlen, de szá-
molnunk kell velük. 

Végezetül kívánom, hogy Mélykút a vá-
rosok között is találja meg helyét. Legalább
úgy fejlõdjön, mint eddig, és néhány év
múlva hasonló eredményekrõl számolhas-
son be a város akkori vezetése. Ehhez min-
den itt élõ és leendõ mélykúti polgárnak
erõt és kitartást, családjuknak pedig jó
egészséget, sok boldogságot kívánok.

Isten áldja Mélykút városát!
Gelányi János polgármester

Mélykút város!
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A Duna-Tisza közének a Baja–Szeged vo-
naltól délre esõ része, így Mélykút is a hon-
foglalás korától magyarlakta vidék, a közép-
korban gazdag, viszonylag sûrûn települt táj
volt. A 13. században Bács és Bodrog me-
gyék már léteztek. A török elõl menekülõ
délszláv népcsoportok (szerbek, bunyevá-
cok, sokácok) a 15. században kezdtek be-
szivárogni a Bácska területére. Mélykút az
1572-es kamarai összeírásban szerepel elõ-
ször. Területét a török idõk elõtt fokozatosan
elmagyarosodó kunok lakták. A területet az
Oszmán Birodalom elfoglalta a 16. század-
ban. A török uralom idején a Szegedi szan-
dzsák része volt. A legnagyobb szerb beköl-
tözés 1691-ben történt, a levert törökellenes
felkelés után, Csernovics pátriárka vezetésé-
vel. Magyar lakossága a 16. sz. elejétõl foly-
tonosan pusztult vagy északra vándorolt, és
Buda elestétõl (1541) a zentai csatáig (1697)
tartó hódoltság ideje alatt majdnem teljesen
eltûnt a tájról. 1572-1590 évekre tehetõ az
újbóli letelepedések ideje. 1699-tõl a Habs-
burg Birodalom által létrehozott Bácska ré-
gió részévé vált. Ebben az idõben Mélykút a
Czobor család bajai uradalmához tartozott.
1699-ben a községet 21 adófizetõ polgár és
5 fiú lakja. A lakosság jellemzõen állatte-
nyésztéssel, kisebb részt földmûveléssel fog-
lalkozott. A kis létszámú település a Rákóczi
szabadságharc idején újra elnéptelenedett.
1724-1729-ig gróf Czobor Ádám Márk ura-
dalma volt. Az 1729-es oklevél ismét már
„pagus”, lakott helynek tünteti fel. Gyakran
cserélõdtek a tulajdonosok és a bérlõk
(Bezdezky Ignác Jakab, Haimerle János Far-
kas). 1731-ben katolikus magyarok érkez-
nek a településre. 1751-91 között a Tiszai
Koronauradalomhoz tartozott.

1750-1841-ig a Grassalkovich család
uradalma, s a jelenlegi templomot is az õ
jóvoltukból kezdték építeni. A templom
alapját 1761-ben rakták le, ezzel a község
új központi magot kapott. Az idõk folya-
mán a fejlõdés ehhez alakult, a község el-
nyerte mai arculatát.. 1760-tól a szabadkai
barátok vezetése alatt „adminisztratura”
lett. A hívek már 1764-tõl kezdve használ-
ták, fel is szentelték, de az építkezést csak
1768. július 30-ra fejezték be. Ekkor ezer
fõ élt a településen.

A 18. század elején visszaállították a két
régi vármegyét, de 1802-ben összevonták
Bács-Bodrog vármegyévé. Mélykút lakos-

ság száma az 1810-es években 3 ezer kö-
rüli. Tíz évvel késõbb már 4 ezren lakták a
falut. Az 1830-as években gr. Zichy Ferraris
Bódog vezeti az uradalmat és a lakosság ez
idõben eléri a 4,5 ezret. 1849 után a job-
bágyok megváltották az ingatlanokat, így
birtokokhoz jutottak.

1849-1860 között Bács-Bodrog megyét a
szomszédos bánsági megyékkel, kamarai
kerületekkel és határõrvidékekkel Szerb Vaj-
daság és Temesi Bánság néven külön köz-
igazgatási egységgé szervezték, és közvetle-
nül Bécsbõl kormányozták. Ezt követõen in-
dult el a térség modernizálása, a gazdaság
látványos fejlõdése, ami a népesség számá-
nak (1870 és 1880 közötti 15,7%-os) növe-
kedésében is visszatükrözõdött. 

1918-ban Bács-Bodrog vármegye déli,
nagyobbik részét elfoglalta, majd magához
csatolta a Jugoszlávia. 1918-1922 között
Bács-Bodrog egy megye volt a Szerb-
Horvát-Szlovén Királyság területén belül,
székhelye Újvidék. A Magyarországnak
meghagyott, a jánoshalmi járáshoz tartozó
Mélykút települést is magába foglaló kis rész
székhelye Baja volt. 1920-1940 között Jugo-
szlávia déli vidékeirõl nagy számú telepes
vándorolt be a Bácskába. Mélykút népesség-
száma is dinamikusan nõtt a 1920 és 41 kö-
zött, nem utolsó sorban a tanyai lakosság
számának növekedése miatt. 

A II. világháború elõtt Bács-Bodrog vár-
megye kiegészült a déli, elszakított területek-
kel, amikor a Magyar Királyság hadserege
bevonult Jugoszlávia északi részére (ezzel
visszakerült az úgynevezett Baranyai Há-
romszög, Baranya vármegye délkeleti része,
és a Muravidék). 

A II. világháború súlyos véráldozatokat
követelt a településtõl. A zsidó származású
lakosságot deportálták és jelentõs volt a
hadmûveletek során életüket vesztett
mélykúti férfiak száma is. Ennek ellenére a
menekültek áttelepülése miatt a település
népességszáma a háborús idõszakban is
közel 7%-kal növekedett és 1949-ben érte
el maximumát. 

A II. világháború után visszaálltak a triano-
ni határok, Bács-Bodrog vármegye déli része
újra Jugoszlávia területéhez tartozott, az
északi része pedig 1950-ben egyesült Pest-
Pilis-Solt-Kiskun vármegye déli részével. Az-
óta a magyarországi részt Bács-Kiskun me-
gyének nevezik és Magyarország legna-

gyobb megyéje. Baja elveszítette korábbi
megyeszékhelyi státuszát, az új megyeszék-
hely pedig Kecskemét lett. 

Az 1950-es közigazgatási átszervezést kö-
vetõen a bácsalmási járáshoz tartozott, majd
1962-ben a kiskunhalasi járáshoz sorolták.
1970. január 1-vel nagyközségi tanáccsá
nyilvánították. A járási rendszer felbomlását
és a városkörnyéki igazgatás elindulását kö-
vetõen, 1984-tõl a kiskunhalasi városkörzet
része lett. A rendszerváltáshoz önálló tanácsi
székhelyként érkezett el és 1990-ben meg-
alakult a nagyközségi önkormányzat.

A földosztás következtében még tovább
nõtt a tanyás népesség száma, ám a szövet-
kezetesítés ennek a folyamatnak véget ve-
tett. Az ötvenes évektõl elindult a település
népességszámának csökkenése. A legdrasz-
tikusabb visszaesés az 1980-90 közötti idõ-
szakot jellemezte, amikor is közel ezer fõvel
(13,6%-kal) csökkent a település népesség-
száma. Ekkorra a külterületi népesség száma
már csak 76 fõ. Egyetlen külterületi lakott
hely maradt meg, az Öregmajor.

Mélykútra kialakulásától az uradalmi gaz-
dálkodás volt jellemzõ. A 17-18. században
a bajai Czobor család birtoka volt, 1750-
1841-ig a Grassalkovich család uradalma.
1849 után a jobbágyok felszabadításával
több kisebb birtok is kialakult. 

1850 körül Fényes Elek leírásában Mély-
kút mint Bács megyei magyar falu saját pos-
tahivatallal és váltással Szabadka és
Felsõszentiván között jelenik meg. 4000 ka-
tolikus és 80 zsidó lakta, parókiával, temp-
lommal, vendégfogadóval rendelkezett. Ho-
mokos, 4. osztálybeli határából 8270 kh. úr-
béri szántó, 5732 kh. rét, 4529 kh. legelõ,
1002 kh. homokbuckás, 520 kh. szõlõ,
13916 kh. uradalmi föld Grassalkovich gróf
özvegye birtokában.

A 19. század utolsó harmada Mélykút
számára is a modernizációt hozta magával.
1857-ben a falu északi részén új temetõt
nyitnak. 1875-ben elemi zsidó iskola léte-
sült. 1886-ban nyílt az elsõ gyógyszertár,
1888-ban épült a községháza és az 1893-
ban létesült községi óvodát késõbb apácák-
ra bízták. 1888-ban megalakul a Kölcsönös
Hitelszövetkezet, amely 1898-ban átalakul
Mélykúti Takarékpénztárrá. 1903-ban ké-
szült el a vasút, ami jelentõsen mértékben
befolyásolta a település fejlõdését; elõbbre
jutást hozott a gazdaságban. A század ele-
jén 8 szélmalom, 7 szárazmalom és egy
gõzmalom mûködött a településen. 1909-
ben alakul a Mélykúti Hitelszövetkezet.
1922-ben alakult a Földbérlõ Szövetkezet
és vette át a vallásalapítványi birtokokat.
1925-ben Iparoskör alakul a településen,
majd a település harmadik pénzintézete-
ként a Halasi Kereskedelmi Bank nyit fiókot
1928-ban.

1900-1902-ban épült a zárda, amely
1904-1905-ben bõvült. A gányói iskola
1925-ben állami támogatással készült el.
1929-ben készült el az új emeletes leányis-
kola és 1938-ban a fiúiskola.1970-ben,
majd 1985-ben további 6-6 tanteremmel
bõvült az iskola épülete. 1927-ben a telepü-
lés melletti tavat lecsapolták és vásártérré ala-
kították. A mozi 1930-ban épült. 

A 1949-ben avatták föl az egészségházat
és a szülõotthont. Ezzel az alapellátás intéz-
ményei kialakultak.

A háború után is a település gazdasági
életét a mezõgazdaság határozta meg. Ered-
ményes volt a szarvasmarhatartás, de jelen-
tõs volt a zöldség- és a gyümölcstermesztés
is. A földosztás során a földterülethez jutott
kisparaszti réteg tanyás birtokokat hozott lét-
re, melyben nagy szerepe volt az országban
egyedülálló Földbérlõ Szövetkezetnek. A
Földbérlõ Szövetkezet azonban nem vált az
új típusú szövetkezés alapjává. A több mint
félezer tanya nagy része a kollektivizálás
után lassan elnéptelenedett.

A település gazdaságának szervezését lát-
ványosan és jellemezõen a már hagyomá-
nyokkal bíró, a helyi társadalomtól nem ide-
gen szövetkezeti szektor vette át. Számos
termelõszövetkezet alakult. A sorozatos ösz-
szeolvadások után két termelõszövetkezet
maradt fenn: az Alkotmány Mg Tsz (végleges
formájában 1966-tól) és a Lenin Mg Tsz
(végleges formájában 1976-tól). A rendszer-
váltás után a szövetkezetet felszámolták, a
Lenin Mg Tsz Búzakalász Mg Tsz néven, át-
alakult struktúrával mûködik tovább.

A mezõgazdasági termelõszövetkezetek
mellett a nagy hagyományokra visszatekintõ
szövetkezetek az új viszonyokhoz igazodva
a II. világháború után is tovább folytatták te-
vékenységüket. Az 1945. október 7-én ala-
kult Földmûves Szövetkezetbe beolvadt
1949-ben a Mélykúti Tejszövetkezet. 1948.
végével megszûnt a Hitel- és Földbérlõ Szö-
vetkezet, és ingatlanát a Földmûves Szövet-
kezet vette át. Majd 1951-ben nyitotta elsõ
boltját textil-, cipõ-, vas- és mûszaki osztá-
lyokkal. 1956-ban létrejött a Beszerzõ és Ér-
tékesítõ Szövetkezet, ez vette át a földmû-
ves-szövetkezettõl az összes felvásárlási és
értékesítési tevékenységet, majd 1959. év
elején egyesült a két szövetkezet és 1971-tõl
Mélykúti ÁFÉSZ néven mûködött tovább.

Az ipari tevékenységet a rendszerváltás
elõtt az 1951-ben alakult Vegyesipari Ter-
melõszövetkezet határozza meg, ahol lá-
daipari termékeket, faházelemeket, textil-
ipari termékeket, személyvonat alkatrésze-
ket gyártottak. A szövetkezeti hátterû gaz-
dasági bázison a lakosság megélhetése jó
színvonalon biztosítható volt. A települési
szolgáltatások azonban alig tudtak elõbbre
lépni az 1949-es szintrõl. Ennek oka részint
a határ közeli fekvés miatt erõszakosan
visszafogott fejlesztési forrásokban, más-
részt a mezõgazdasági területekre jellemzõ
általános elvonásban keresendõ.

A rendszerváltozás után, a korábbi jellem-
zõen szövetkezetek által szervezett helyi
gazdaságot jelenleg 363 mûködõ vállalkozás
mozgatja. Ezek többsége jogi személyiség
nélküli, 2/3-ában egyéni vállalkozás. A be-
jegyzett 104 gazdasági társaságból is csupán
46 bír jogi személyiséggel. A jogi személyisé-
gû vállalkozások közül is csupán 2 foglalkoz-
tat 50 fõnél többet. A mikro- és kisvállalko-
zások jellemzõen helyi tulajdonban vannak.
A vállalkozások a még mindig jellemzõ me-
zõgazdasági termelés mellett a helyi keres-
kedelemben és a szolgáltatásokban tevé-
kenykednek.

„Mélykút a világ közepe…” 
(FENYÕ MIKSA IRODALMÁR, A NYUGAT SZERKESZTÕJE, ÍRÓ)
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Mélykút

2009. augusztus

2009. augusztus 15. 

11.00 Térzene
Béke étterem terasza 
• Bácskossuthfalvi Fúvószenekar
13.30 Ünnepi testületi ülés
14.00 Térzene, Központi park
• Bácskossuthfalvi Fúvószenekar

KÉZMÛVES UDVAR
CIVIL SZIGET • Petõfi tér
• Helyi vállalkozók, kézmûve-
sek, civil szervezetek
14.30 Városavató ünnepség
• Városháza elõtti tér, központi
park. Városavató beszédet mond:
PELCZNÉ DR. GÁLL ILDIKÓ, 
a Magyar Országgyûlés alelnöke
16.00 Operett Gála a Szegedi
Nemzeti Színház mûvészeivel

BORUDVAR 
a Csorba-ház udvarán
17.00 Helyi együttesek
• Szederinda Citerazenekar
• Mélykúti Asszonykórus
• MME Anna Táncklub
• Terno Trajo
• Terno Sherhaja
18.00 Ünnepi szentmise
Szent Joachim templom
19.00 Az események a hatósági
engedélyektõl függõen ugyan-
ezen helyszínen folytatódnak
tovább, vagy a mûvelõdési ház
elõtti téren
19.00 Mélykúti aerobic cso-
port • Probitas Tánccsoport
20.00 Vaskúti Ír Táncosok mû-
sora zenés, táncos, hangulatfo-
kozó program

21.00 Mc Haver & Tekknõ
22.00 Utcabál 
a Joker együttessel
23.00 Zenés tûzijáték 15 perc-
ben
23.15 UTCABÁL

KIÁLLÍTÁSOK:
Könyvtár:
• „Mélykút a világ közepe…” –
Helytörténeti dokumentum- és
fotókiállítás
• „AVE CEASAR” olvasótábori
életképek
• Maczkó János állandó kiállítás
Mûvelõdési Ház:
• Kézimunka kiállítás 
• Bácskossuthfalvi Kerámia
Mûhely
• Rockenbauer Pál Természet-
járó Egyesület fotókiállítása 
• Életképek fotókiállítás
Csorba-ház: Vasvári Anett grafika
kiállítása

Elõzetes bejelentkezés alap-
ján látogatható:
• Szvetnik Joachim Emlék ház 
• Szent Joachim Katolikus Múze-
um és Helytörténeti Gyûjtemény 
• Carl Sagan Csillagvizsgáló

2009. augusztus 16.

Mélykúti búcsú 
Bajnoki labdarúgó mérkõzés

2009. augusztus 20. 

• Mélykúti Napok amatõr foci-
torna (kispályás) 
• 11-es rúgó bajnokság 9 órától
• Vízi vetélkedõ a strandfürdõ
területén (gyermek) 
• Amatõr strandröplabda torna
• Tánciskolás táncház a Mûve-
lõdési Házban

2009. augusztus 21. 

Diszkó a Béke étteremben

2009. augusztus 22. 

• Köcsögös Babfõzõ Fesztivál,
Mondovics Vendéglõ 
• Nosztalgia diszkó

2009. augusztus 30.

Lovasnap: A Mélykúti Lovas-
egyesület a „Bácska Kupa” fogat-
hajtás döntõjét rendezi meg.

A mûsorváltoztatás jogát a ren-
dezõség fenntartja.

MÉLYKÚTI NAPOK • VÁROSAVATÓ ÜNNEPSÉG 

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE

2009. 26.

S L

AZ ÖNKORMÁNYZATI MINISZTER ELŐTERJESZTÉSÉRE,

A VÁROSI CÍM ADOMÁNYOZÁSÁRÓL SZÓLÓ XI-1/02333/2009. SZÁMÚ

HATÁROZATOMBAN

BÁCS-KISKUN MEGYÉBEN

NAGYKÖZSÉGNEK 2009. JÚLIUS 1. NAPJÁVAL

ADOMÁNYOZTAM.

BUDAPEST, JÚNIUS

ÓLYOM ÁSZLÓ

MÉLYKÚT

VÁROSI CÍMET

KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK


