
24 éve hagyomány már te-
lepülésünkön, hogy a Képvise-
lő-testület Mélykút Városáért 
Díjjal és Mélykút Város Díszpol-
gára címmel jutalmazza azokat 
az embereket, szervezeteket, akik 
kiemelkedően sokat tettek város-
unkért.

Az idei év díjazottjai 

Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. évben „Mély-
kút Város Díszpolgára” cím kitüntetést adományoz dr. Rauzs József 
részére a Mélykút település múltját és értékeit feldolgozó kötetek megal-
kotásáért, azon kiemelkedő tevékenységéért, amellyel hozzájárult a tele-
pülés hírnevének öregbítéséhez, megköszönve az értékes ismeretanyagot, 
amelyet ezzel településünkről átad a jövő nemzedéke számára.

Dr. Rauzs József 1982-ben került Mélykútra, mint körzeti orvos. 2003-
ban kezdett el írogatni az Önkormányzati Tájékoztatóban igen szerteágazó 
témakörökben. Krach Ernő ötvös restaurátorral való találkozása után vált 
egyre nyilvánvalóbbá, hogy könyv fog születni Szvetnik Joachimról. Ren-
geteg munka árán ez meg is valósult, amelyet még számos más könyv 
követett: a „Mélykúti beszélgetések”, „Muity Sándor fogathajtó a „Mélykút 
konyhája”, a „Mélykút községért díjasok”, a „Mélykút utcái”, a „Mélykúti 
ragadványnevek”, „Szent Erzsébet templom és plébánia”, „Mélykút vallási 

emlékei” és a most megjelent Szent 
Joachim templom történetét feldolgo-
zó könyv. Mind rólunk, mélykútiakról 
szólnak és állítanak maradandó em-
léket a jövő nemzedék számára. Dr. 
Rauzs József több éven keresztül volt 
a Mélykút Közművelődéséért Alapít-
vány elnöke. Megszállottan gondozta 
a Szvetnik hagyatékot: rendbe tették 
a szülőházat és környékét, rendezte a 
szülőházban megtalált rengeteg írásos 
dokumentumot. Közel kétezer fényképet készíttetett a fellelt filmnega-
tívokról, így mindezek jól kutathatóan a könyvtárba kerültek. A fellelt 
mintegy két mázsa gipsznegatív egy részéről műtárgy másolat készült 
gipszből, bronzból. Dr. Rauzs József sokat tett Mélykút értékeinek fennma-
radásáért. Méltán megérdemli a Mélykút Díszpolgára címet.

Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. évben posz-
tumusz „Mélykút Városért Díj” kitüntetést adományoz Kolozs Sándorné 
részére a település kulturális és oktatási életének érdekében hosszú ideig 
folytatott kiemelkedő tevékenysége elismeréseként. 

Kolozs Sándorné 1980-tól irányította és alakította mélykút közműve-
lődését, még a Rákóczi utcán lévő művelődési házban. Részt vett az új 
kulturális- és sportkomplexum létrehozásában és élettel való megtöltésé-
ben. Olyan új szokásokat honosított meg Mélykúton, melyek a mai napig 
– igaz már a civilszervezetek tevékenysége által – is működnek: szüreti 
felvonulások, mélykúti viselet megismertetése a fiatalabb generációk-
kal, jótékonysági rendezvények, batyus-bálak meghonosítása. Nyugdíjas 
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A ló történetét mintegy 60 millió évre tudjuk visszavezetni. Az első 
ismert őse csupán rókányi volt, majd egyre nőtt a nagysága, az ujjai 
száma csökkent, s áttért a fűevésre a lombevésről. Az emberi történe-
lemben közel hatezer éve van fontos szerepe. Azt nem tudjuk, hogy ki 
volt az a bátor ember, aki először mert lóhátra ülni. Mint ahogy azt sem 
tudjuk, hogy melyik volt az a ló, amelyik ezt tűrte. Bocsánat a személyes 
megjegyzésért: számomra a ló az a valami, amelyik elől harap, hátul rúg, 
közepén pedig kényelmetlen az ülés.

Miután sokan nem így gondolkodtak az ókorban, a ló hódítók sokaságát 
juttatta hatalomra, segített más népek leigázásában. Mert a történelem 
során, ha új találmány születik, akkor az első kérdés: nem lehetne-e ka-
tonai célra felhasználni? A lovat lehetett. Az asszírok, az egyiptomiak, a 
perzsák, a hunok, a magyarok, a tatárok, arabok jól ismert lovas nemzetek 
voltak, akik fél világot bejártak és meghódítottak lovaikkal. A ló katonai 
szerepe a 2. világháborúban szűnt meg. Ekkor vált nyilvánvalóvá, hogy a 
motorizáció sokkal hatásosabb a hadviselésben. A lovaglás, mint sport - 
sőt mint művészet - a XVI. század elejétől ismert a franciáknak, majd a 
spanyoloknak köszönhetően. A földművelésben meglepően későn, csak a 
XVIII. században szorította ki a ló az ökröt az igavonás, fuvarozás terén. 

A ló alkalmazásának legújabb kori területe a lovassport. A díjugratás, 
a díjlovaglás, az ügetés, a galopp, a military, a fogathajtás mind-mind a 
szabadidő kulturált eltöltésének egy fajtája. A fogathajtás nagyon fiatal 
ága a lovassportnak, hiszen 1969-ben ismerték el hivatalosan. Két év 
múlva már négyes fogathajtó Európa-bajnokságot rendeztek (Budapes-
ten), 1972-ben pedig az első világbajnokságon mérték össze tudásukat a 
versenyzők. Később a kettes fogatok, sőt az egyes fogatok is nemzetközi 
versenyeken hajthattak. Nem csak a vájt fülűek, de a nagyközönség is 

megismerte Bárdos György, Fülöp Sándor, Abonyi Imre, Lázár Vilmos 
nevét. Mind-mind többszörös Európa- és világbajnok. Ebből helyesen arra 
következtethetünk, hogy Magyarország a fogathajtás terén nagyhatalom. 
Köszönhető mindez a nagy lovas hagyománynak, a kiváló lovaknak, a még 
kiválóbb szakembereknek.

A fogathajtás Mélykúton több évtizedes múltra tekinthet vissza. A 
nemzetközileg is elismert versenypálya 1974-ben épült meg, s utána nagy 
négyes fogathajtó versenyeket rendeztek. A falut elsősorban az Alkotmány 
tsz elnöke, Muity Sándor és fia képviselték, méghozzá nem akármilyen 
eredménnyel: országos bajnoki címig vezették fogataikat. Akkoriban 35-38 
négyes fogat versenyzett rendszeresen Mélykúton több tízezer néző előtt. 
Hogy mindez mit jelent, ahhoz elég annyi: jelenleg az országban összesen 
talán 15-16 fogat van. Sajnos a mélykúti fogathajtás Muity Sándor tá-
voztával gyakorlatilag másfél évtizedre megszűnt, s bár az 1990-es évek 
közepén lelkes sportszeretők megkísérelték feltámasztani, még ma is csak 
szerény árnyéka hajdani önmagának. Megszűnt ugyanis a háttér. 

Mert a fogathajtáshoz mindenekelőtt ló kell. Lehetőleg nem akármilyen. 
Az évezredek során sokféle típus alakult ki. A világon létező száznál is több 
fajta csoportosítására többféle lehetőség van. A gyakorlatban legjobban 
elterjedt csoportosítás szerint vannak melegvérű lovak, hidegvérű lovak, 
póni- és kislovak. A csoportosítás a küllem, a méretek, a csontozat, a vér-
mérséklet alapján történik. Mélykúton az 1960-as években a tsz-ekben 
mintegy 250 ló volt. Igazi szakértő munka az Alkotmány tsz-ben zajlott. A 
minőséget két adat jelzi. A Béke tsz-ből vásárolt az iráni sah egy négyéves 
lovat. A többszörös világ- és Európa-bajnok Fülöp Sándor egyik lova is 
Mélykútról származott. Muity Sándor távoztával a lovakat eladták, a pályát 
hagyták lepusztulni, ezáltal az infrastruktúra gyorsan elveszett. Újraépíteni 
csaknem lehetetlen, mivel azóta megszűntek, de jobb esetben is vegetál-
nak a tsz-ek, állami gazdaságok, amelyek mindig is a fő hátterét adták a 
lovassportnak. Jelenleg Mélykúton már száz alatt van a lovak száma.

A lóvontatású járművek igen sok típusa ismert a történelem során: sze-
kerek, kocsik, hintók, taligák, szánok. A magyar fogathajtásban a kocsinak 
számos fajtája alakult ki. Egyébként maga a kocsi szó is magyar eredetű, 
Kocs községről kapta a nevét. A legelterjedtebb kocsi típusok: aszódi, 
Cseklészi, Cziráky, Esterházy, Károlyi, móri. A fogathajtáshoz legalább 
két kocsi szükséges. Egy a díj- és akadályhajtáshoz, egy másik pedig a 
maratonhajtáshoz. Fontos kellék még a lószerszám.

A klasszikus fogatverseny három versenyszámból áll: díjhajtásból, aka-
dályhajtásból, maratonhajtásból. Takarékossági okokból az akadályhajtás 

Mélykút Községért Díj 1994
Molnár József fogathajtó bajnok „Fogathajtó versenyeken elért eredményekért.”

klub újjászervezése és 
egységesítése, nép-
zenei és néptánc kul-
túra népszerűsítése, 
megújítása. A tanuló 
ifjúság számára kü-
lönböző programokat 
szervezett, Tini klub - 
8. osztályosok klubja, 
önismereti kör. Helyet 
és teret biztosított a 
fiatalok önszerveződő 

csoportjainak, felkarolta a kezdő szárnyaikat bontogató zenekarokat. A 
polgári szertatások színvonalát javítva versmondókat és énekeseket ké-
szített fel, modernizálta a sablonos forgatókönyv szerinti szertartásokat. 
A lakosság számára olyan szolgáltatásokat talált ki és honosított meg, 
amik akkor még csak nagyvárosokban voltak elérhetőek: szőnyeg- és 

kárpit tisztítógép, videomag-
nó kölcsönző és videotéka. A 
kulturális tevékenységén túl 
részt vállalt az általános isko-
lai nevelésben is. Kezdetben, 
mint óraadó magyar irodalom 
szakos tanár, majd nyugdíjba 
vonulásáig osztályfőnökként 
nevelte, oktatta a mélykú-
ti gyermekeket. A településen 
sokan ismerték, tisztelték és 
szerették: kedves önzetlen nyílt 
és őszinte ember volt. Mélykútról 1998-ban férjével Répcelakra költöztek, 
de mélykúti ismerőseikkel és a településsel nem szakították meg a kap-
csolatukat. 2015-ben gyorslefolyású súlyos betegségben hunyt el.

A díjat az önkormányzat képviselője adta át Répcelakon Kolozs Sándor 
úrnak.
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önállóan is megrendezhető. A lovak száma 
szerint van négyes, kettes és egyes fogat-
hajtás. A fogatok minősége, a versenypálya 
nehézsége, a versenyszámok alapján A, B 
és C kategóriás versenyek vannak (az A a 
legmagasabb). Mélykúton jelenleg legin-
kább C kategóriás versenyeket rendeznek, 
évente egyszer B kategóriásra is futja. A 
fogathajtásnak kifinomult, folyton válto-
zó szabályrendszere, etikai kódexe van, 
melyeket csak hosszas gyakorlással lehet 

elsajátítani. Jól képzett versenybírák döntenek a versenyek során, néha 
a laikusok számára érthetetlen szempontok alapján. Ahhoz, hogy igazán 
élvezhessük és értsük a fogathajtást, kicsit érteni is kellene a verseny sza-
bályaihoz. Mindenesetre tiszteletre és bámulatra méltó az a sokéves mun-
ka, ami megelőz egy versenyen történő fellépést. Ember és állat vizsgázik 
kitartásból, türelemből, fegyelemből, rögtönözni tudásból.

Mélykúton egy évtizeden át nem akármilyen eredménnyel űzte 
ezt a sportot Molnár József.

- Számomra meglepő, hogy elég későn, a negyvenes éveiben (1981-
1992) vett részt a kettes fogathajtó versenyeken. Miért nem előbb kezdte?

- Az igaz, hogy versenyszerűen valóban kicsit későn hajtottam, de előtte 
már évtizedeken át volt kapcsolatom a lovakkal. Édesapámnak mindig vol-
tak lovai, s a tsz-ben (a mai Búzakalász tsz elődjében) előbb fogatosként, 
majd lótenyésztőként dolgoztam.

- Induljunk el a kezdetektől…
- Mélykúton születtem 1943. augusztus 2-án. Pontosabban: Öregma-

jorban. Szüleim akkoriban itt éltek, földműveléssel foglakoztak. 1948-ban 
költöztünk be a faluba, miután Öregmajorban felszámolták az uradalmi 
épületeket, melléképületeket (államosították). Szüleim továbbra is paraszti 
munkát végeztek, édesanyámról akkoriban úgy mondták: háztartásbeli. 
6-7 éves koromban már segítettem apámnak, ha valamilyen lovas mun-
ka volt (pl. szántás). Önállóan 17 évesen ültem először a bakra, amikor 
egyedül szánkóztattam a lovainkat. Ekkor, 1960-ban léptünk be a tsz-be 
két lóval. Apám élete végéig brigádvezetőként dolgozott. Édesapám halála 
után édesanyám is belépett a tsz-be, az üzemi konyhán dolgozott. Öcsém 
- érdekes módon - nem érdeklődött a lovak iránt: őt a műszaki dolgok 
érdekelték. Géplakatos szakmát tanult és a mélykúti ktsz-ben kereste 
kenyerét. 

- Az iskolai tanulmányok nyilván Mélykúton kezdődtek…
- …és fejeződtek be. Közepes tanuló voltam, csupán az orosz nyelvvel 

voltak nehézségeim. Minden tanítómat szerettem, különösebben kedves 
tantárgyam nem volt. Tóth Gyula bácsi nagyon szeretett volna hegedülni 
tanítani, mert látott valamit bennem, de engem nem érdekelt a dolog. 
Nyolcadikos koromban tagja lettem a mélykúti önkéntes tűzoltó csapatnak. 
Versenyeken is indultunk, szép helyezéseket értem el. Néptánccal is próbál-
koztam egy ideig. – Nem volt könnyű időszak az iskolás kora, az 1950-es 
évek első fele. Mint gyerek érzett ebből valamit?

- Kenyeret nem nagyon lehetett kapni, be kellett osztani, hogy jusson 
is, maradjon is.

- Az általános iskola után hogyan folytatódott az élete?
- Miután kijártam az általános iskolát, nem tanultam tovább. A tsz-ben 

dolgoztam két-három évig fogatosként, majd elvégeztem egy féléves 
traktorosképző iskolát Hajdúböszörményben. Sikeresen levizsgáztam, de 
nem igazán szerettem meg a traktorozást. Maradtam továbbra is a lovak-
nál, a fogatoknál. Később elvégeztem a sertés- és szarvasmarha tenyésztő 
tanfolyamot, s ezért a szarvasmarha telepen voltam tíz éven át, utána a 
csikótelepre kerültem, s innen mentem nyugdíjba. 

- Magánéleti történések?
- 1965-ben feleségül vettem a szintén mélykúti Mélykúti Katalint. Apó-

somat valamikor Mondovicsnak hívták, de magyarosítania kellett a nevét, 

ezért lett duplán Mélykúti. Egy lányunk született, aki a pedagógiai pályát 
választotta.

- Mikor kezdődött a fogathajtás?
- 1981-ben, Kecskeméten. A tsz két fogatot indított a versenyen. Én 

Mészáros Illésnek voltam a segédhajtója. A másik mélykúti versenyző 
Miskolczi Lénárd volt. Ő akkor megbetegedett, s nekem kellett hajtani a 
fogatát. Ezt követően Lénárd abbahagyta a fogathajtást, én pedig beke-
rültem a helyére.

- Mindig kettes fogatot hajtott?
- Igen. Próbálkoztam négyes fogattal is, amikor már volt négy lovam. 

Összefogtam őket és itt Mélykúton, nem versenyen hajtottam, de nem volt 
ígéretes a dolog. Balatonfenyvesen, amikor a világbajnokságot rendezték 
(ahol én tartalék voltam), lehetőségem volt négyes fogatot hajtani bemu-
tató jelleggel. Ez is nagy élmény volt, de inkább csak jutalom, mintsem 
komoly dolog. Egyébként szakmailag nem sokkal nehezebb a négyes fo-
gathajtás, de mindenképpen látványosabb és persze drágább.

- Mennyire költséges hobbi a fogathajtás?
- Mostani árakon: egy hintó másfélmillió forint, a maratoni hajtás hinta-

ja újabb egymillió, s akkor még nem említettem a legalább kettő, de inkább 
három lovat és a szerszámokat. Ezért sem valószínű, hogy mostanában 
lesz mélykúti utódom. Sem a tsz, sem magánszemély nem bírja mindezt 
finanszírozni, s a versenyeken való megjelenés sem olcsó mulatság.

- Milyen lovakkal versenyzett?
- Általában nóniusz és félvér lovakkal. Ezek voltak a tsz-ben. Pályafutá-

som során végül is öt lóval foglalkoztam komolyan, de betanítottam több 
lovat is, hiszen pár éven keresztül ez volt a munkám. Legemlékezetesebb, 
legkedvesebb lovam Szigony névre hallgatott. Amikor lehetőségem volt, 
akkor megvásároltam a tsz-től és itthon pusztult el 21 éves korában. (Az 
olvasó nem láthatja, de leírom: Molnár József megkönnyezte kedves lovát.) 
Emlékére készítettem egy Szigony nevű maraton akadályt a mélykúti 
versenypályán.

- Az egyik újságból idézek. „Molnár József, a Mélykúti SE versenyzője 
talán a magyar mezőny legkiszámíthatatlanabb résztvevője.” Írták mindezt 
1989-ben, a Balatonfenyvesi Fogathajtó Világbajnokság kapcsán, ahol 
tartalék volt, s így nem is versenyzett. Hogy értendő ez?

- Talán arra gondolt a cikk írója, hogy nem mindig értem el ugyanazt az 
eredményt. Mindig helyezett voltam, de hol első, hol hatodik. Igazi bukásom 
csupán egyszer volt.

- Annál is inkább furcsállom a megjegyzést, mert itt a lakásán annyi 
serleget, díszvázát, érmet látok, hogy egy szobát meg lehetne velük tölteni. 
Arról nem is beszélve, hogy az igazi csattanó 1990-ben következett be, 
amikor…

- …egyéniben országos bajnok lettem. Csapatban pedig az eltelt évek 
során két kiskunhalasi fogathajtóval háromszor is a dobogó legfelső fokára 
állhattam. Európa- vagy világbajnokságra nem neveztek, de több külföldi 
versenyen is képviselhettem hazámat. 

- Megint álljunk meg egy kicsit! Én úgy gondolom, hogy ha valaki vala-
milyen sportban országos bajnok lesz, akkor az biztosan indulhat az Euró-
pa- vagy világbajnokságon. A kettes fogathajtásban ez nem így van?

- Nem szeretnék senkit sem bántani Mélykúton, de az akkori vezetők 
nem tettek meg mindent, hogy indulhassak ilyen rangos versenyen. Ehhez 
ugyanis nagyobb támogatás kellett volna. Az útiköltség, a szállás és az 
egyéb költségek tetemes összegre rúgtak, s ezt már nem nyújtották. Ezen 
kívül többet kellett volna találkozni, beszélgetni a sportág országos vezető-
ivel. Egyszóval: menedzselni kellett volna. Főként a támogatások csökkené-
se eredményezte azt is, hogy 1992-ben visszavonultam a versenyzéstől.

- A fogathajtás nem teljesen veszélytelen sport. Volt-e komolyabb 
balesete, sérülése?

- Egy versenyen felborultam, a térdem sérült. Az akadályhajtást így 
is megcsináltam, sőt negyedik lettem. Másnap kerültem kórházba, s egy 
hónap fekvés következett utána. Más komolyabb sérülés nem ért.
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- Kitől kapta a legtöbb segítséget?
- Bari Lászlótól, aki az edzőm, menedzserem volt. A feleségem-

től, aki karbantartotta a szerszámokat és minden versenyre elkísért. 
Megfelelő családi háttér nélkül nem is lehetett volna eredményesen 
helytállni. A lovakkal való foglalatosság, az edzések nagyon sok időt 
vettek el a családi élettől.

- Kapott-e valamilyen komolyabb elismerést a nem mindennapi 
pályafutásáért? Mert versenydíjakból szobányi van, de összegző, álta-
lánosabb elismerés jutott-e osztályrészéül?

- A „Mélykút községért díj”-at kaptam meg 1994-ben. Ez volt a leg-
rangosabb kitüntetés, amit az egész pályafutásomért kaptam.

- Jelenleg van-e lova?
- Két lovam van, de már nem indulok versenyen. A hintómat meg-

tartottam, de a maratonhajtásra használt kocsimat eladtam, hiszen 
már nincs szükségem rá. A szerszámok még harminc év elteltével is 
nagyon szép állapotban vannak, egyébként Daróczi Sanyi bácsi készí-
tette azokat. Edzősködöm és bíráskodom.

- Kik a tanítványai?
- Borotán és Mórahalmon van három fogathajtó, akiknek segítek. 

Hetente egy-két alkalommal járok át személygépkocsival. Eredménye 
van a munkának: az egyik hajtó a C kategóriában országos harmadik 
lett.

- És itt helyben, Mélykúton? Vagy ez esetben is igaz a mondás, 
miszerint senki sem lehet próféta a hazájában? 

- Aki megkér, annak nagyon szívesen segítek. Azonban jelenleg 

Mélykúton nincsenek komolyabb versenyzők, tehát az általam tovább-
adható tapasztalatnak nincs címzettje.

- A családjában foglakozik-e valaki lóval?
- Lányom versenyeken (Felső-Bácska- és Bácska-kupa fordulók) bí-

róként és bemondóként segít. A fiúunokám Baján lovagol. Egyébként, ha 
újrakezdhetném, én is a lovaglást választanám.

- A versenybíráskodás mennyire veszi igénybe?
- 1989-ben végeztem el az országos bíróképző tanfolyamot. Bíróként 

dolgoztam már világversenyeken is (Kecskeméten, Szilvásváradon). Mos-
tanság szinte minden hétvégén bíráskodom. 

Részlet Dr. Rauzs József: Mélykút Községért Díj című, 
2012-ben kiadott könyvéből

(A szerkesztő megjegyzése: az interjú Molnár Józseffel 2012-ben 
jelent meg, így nem minden része aktuális 2017-ben)

Tisztelgés ’56 mártírjai előtt 
Szeptember 29-én dr. Szobonya Zoltán 

Megyei Emléknap a Megyeházán
Szeptember 29-ét az idei évben is az emlékezés és főhajtás napjá-

nak szenteli a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat, mely alkalommal az 
1945-1961 közötti időszak hőseinek és áldozatainak szeretne méltó 
emléket állítani és kifejezni őszinte tiszteletét és együttérzését. Azoknak, 
akik lázadtak a kommunista diktatúra elnyomása ellen, az igazságért, a 
szabadságért, egy jobb élet reményében. Sokan az életükkel fizettek ezért, 
vagy soha be nem gyógyuló lelki sebeket hordoznak ma is. Állampolgárok 
százezreit ártatlanul meghurcolták, koncepciós eljárás során elítélték, 
megfosztva őket szabadságuktól, életüktől, mindenüktől.

Nekünk, az utókor nemzedékének, kötelességünk és felelősségünk 
előttük őszinte tiszteletünket leróni, s emléküket megőrizni. A Bács-Kis-
kun Megyei Önkormányzat Közgyűlése rendeletben nyilvánította megyei 
emléknappá szeptember 29-ét, dr. Szobonya Zoltán mártírhalálának dá-
tumát. E napon 14.00 órakor a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 
oklevélátadással egybekötött ünnepélyes megemlékezést tart a 
Megyeházán, melyre hívjuk és várjuk Önt is. 

„Inkább becsületben meghalni, 
mint becstelenül élni!”.

Dr. Szobonya Zoltán az 1956-os vidéki for-
radalom és szabadságharc egyik emblematikus 
alakja volt Bács-Kiskun megyében, M. Kiss Sándor 
történész szerint „Dél-Magyarország legnagyobb 
forradalmi vezetője”. Életútja a 20. század tükre, 
a kényszerűen derékba tört, ki nem teljesedett jo-
gászi, tisztes polgári életpálya parabolája, ugyan-
akkor a félelmet leküzdő szabadságnak is a szimbóluma.

Egész életében a jog eszközeivel küzdött a körülötte élő meghurcoltak 
védelmében. Saját szabadságát veszélyeztetve járta a börtönöket az 
50-es években, és képviselte, védte azokat, akiket a rendszer ki akart 
telepíteni, akiknek el akarta rabolni földjét, jószágát, termését vagy éppen 

kuláknak bélyegzett. Munkásságának és egyéniségének köszönhetően 
nagy megbecsülésben volt része az emberek körében. Egy 1955-ös ÁVH-s 
jegyzőkönyv cinikusan írja: „Dr. Szobonya Zoltán Jánoshalmán, de főleg 
Mélykúton a kulákok védőszentje.” Nem tett semmi rendkívülit, csupán 
lelkiismeretének megfelelően élt, egy embertelen világban emberként 
viselkedett. Elkötelezett demokrata volt, aki méltósággal képviselte a tár-
sadalom valós érdekét. Bűne csupán annyi volt, hogy puszta létével képes 
volt tagadni a fönnálló hatalom eszméit és követelményeit.

Népszerűségének köszönhetően választották meg 1956. október 26-
án a jánoshalmi és mélykúti forradalom szervezőjévé, majd vezetőjévé. 
A forradalom első napjától kezdve valódi többpárti demokrácia megte-
remtésén dolgozott. Beszédeiben is hangsúlyozta: „Nyújtsunk egymásnak 
békejobbot, mert olyan kevesen vagyunk magyarok, s most minden em-
berre szükség van.”

Vezetésével lebontották a tanácsrendszert, létrehozták a demokrácia 
alapintézményeit, újjászervezték a pártokat, megalakították a nemzetőr-
séget a rend fenntartására. Megszervezték a közrend biztosítását, mindezt 
a Jánoshalmán állomásozó tüzéralakulat, és a laktanyában felhalmozott 
fegyverek mellett. Személyiségének köszönhető, hogy Jánoshalmán és 
környékén mindvégig élet- és vagyonbiztonság volt, annak ellenére, hogy 
a katonaságnak tűzparancsa volt november 29-ig. Később ez nagyobb 
bűnnek számított, mert a forradalom tisztaságát képviselte.

Dr. Szobonya Zoltán többször is elhagyhatta volna az országot, de 
nem tette. Szenvedélyesen szerette hazáját. Mindig azt hangoztatta, hogy 
amit tett, azért vállalja a felelősséget, hiszen a forradalom napjaiban igaz 
célokért harcoltak tiszta eszközökkel. Váltig hitte, hogy társaival együtt 
nem ártottak senkinek, a haza üdvét szolgálták, és egy igazabb, élhetőbb 
demokratikus világ megteremtésén dolgoztak.

1957 februárjában letartóztatták „a demokratikus államrend megdön-
tésére irányuló szervezkedés kezdeményezése és vezetésének bűntette” 
miatt, és kötél általi halálra ítélték, melyet 1958. szeptember 29-én 6 
óra 30 perckor a kecskeméti börtönben hajtottak végre. Bátran vállalta a 
halált, mert mint mondta: „Inkább becsületben meghalni, mint becstelenül 
élni.”
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„Ti is, mint élő kövek, felépültök 
rajta lelki házzá...” 1Pét 2,5

Hogyan indul el egy templomépítés? Mi-
lyen háttérmunka, levelezés történik ilyenkor? 
Mi hiteles és mi nem? Mit szabad tudni és 
mit nem? 

Ilyen és ehhez hasónló kérdésekre kapunk 
választ Lakatos házaspártól. Ők a Kalocsa-
Kecskeméti Főegyházmegye vezető levéltá-
rosai, akik a korabeli levéltári anyagok (hát-

térmunka) kutatása alapján készültek fel az előadásukra. 
2017. szeptember 16-án, szombaton délután 18 órai kezdettel Lakatos 

Adél tart előadást a levéltári anyagok kutatásának eredményeként a Szent 
Joachim templom építéséről. Helyszín a Szent Joachim templom. 

Addigra a templom újból „építési terület” lesz, mivel szeptember 11-ével 
elkezdődik a templombelső festése.

Ugyanekkor szeptember 16-án az előadáshoz kapcsolódóan dr. Lakatos 
Andor bemutatja dr. Rauzs József most megjelent könyvét: ’A Mélykúti 
Szent Joachim templom és plébánia’ címmel. Ekkor lesz lehetőség talál-
kozni a szerzővel és dedikálásra is lesz alkalom.

Szeptember 16. egyben a „Templomok éjszájának” napja, ehhez kap-
csolódik a Szent Tamás Katolikus Általános Iskola diákjainak műsora, ami 
az előadások után kb. 19.30 órakor kezdődik.

2017. október 7-én, szombaton 18 órakor újból a Lakatos házaspár 
tart előadást és könyvbemutatót ’Mária-tisztelet, Máriás emlékek Mélykút 
és környéke’ címmel. Kutatásaik alapján egy könyvet szerkesztettek az 
Főegyházmegye Mária tiszteletéről. Az előadásuk a Szent Tamás Katolikus 

Általános Iskola Hittan termében lesz. Mindkét alakalommal lesz lehetőség 
a könyvek megvásárlására. 

Illetve a templomunk 250 éves évfordulójára készült ajándéktárgyak 
megvásárlására is, amellyel a templombelső felújítását is támogatjuk.

Nekünk lenne időnk és tudásunk a régi iratok böngészésére és olva-
sására? Nem hiszem. Tiszteljük meg az előadók munkáját, kutatását és 
persze magunkat is, hogy eljövünk az előadásra! 

Akarjunk több hiteles dolgot megtudni templomunk és környezetünk 
történelméből.

A következő program, ami nem a történelem igazságait és szépségeit 
tárja elénk, hanem saját magunkkal állít szembe, egy lelki program lesz. 
November 17-18-19-én lesz Mária Magdolna belső gyógyító kurzus. 
Péntek délutántól vasárnap délutánig tart. Azért jelezzük már előre, hogy 
az életünket úgy tudjuk alakítani, hogy szabaddá tudjuk tenni magunkat. 
Részleteket majd a későbbi számban!

ISKOLÁHOZ KIEGÉSZÍTÉS
A Mélykúti Egyházközség a Szent Tamás Katolikus Általános 

Iskolában tanító pedagógusok számára Szent Gellért díjat alapított 
a 2016-2017 tanévtől kezdődően. A díjazottokat a tantestület ma-
ga választja ki. Egy alsós és egy felső pedagógus kapja meg ezt a 
díjat. A 2016-2017 tanévben a díjat Fuszkóné Gáspár Judit alsós 
és Birkásné Illés Mária felsős pedagógusok nyerték el. Köszönjünk 
áldásos munkájukat! 

Tájékoztató az önkormányzati támogatások igényléséről
Tisztelt mélykúti lakosok! Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-tes-

tülete a 2017. augusztus 08. napi testületi ülésén módosította a szociális 
rászorultságtól függő helyi pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 
4/2015.(II.27.) önkormányzati rendeletét. A jelenleg hatályos szabályozás 
alapján az alábbi szociális támogatások igénylésére van lehetőség: 

1.  Beiskolázási támogatás 
Ki jogosult a támogatásra? 

18 év alatti gyermek szülője, akinek gyermeke 2017. szeptember 1.  9
napján tanulói jogviszonnyal rendelkezik, vagy  
18 – 20 év közötti középfokú iskolában nappali oktatás munkarendje  9
szerint tanulmányokat folytató és 2017. augusztus 1. napján családi 
pótlékra jogosult gyermek,

aki a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre 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 (alap gyermekvédelmi Erzsébet utalvány formájá-

ban)
Igénylés módja és határideje: 
A kérelmet a Polgármesteri Hivatal által rendszeresített formanyom-

tatványon 2017. szeptember 1. – szeptember 30. napja között lehet 
benyújtani.

Benyújtandó mellékletek: 
tanulói jogviszony fennállásáról szóló igazolás (amennyiben nem tan- 9
köteles a gyermek)
2017. augusztus 01 – 31. napja közötti jövedelemről szóló  9
igazolás(ok)

2.  Természetbeni tűzifa támogatás
Ki jogosult a támogatásra? 
a) akinek 2017. október 1. napján

időskorúak járadékára való jogosultsága áll fenn, vagy 9
normatív (nem alanyi!) közgyógyellátásra való jogosultsága áll fenn,  9
vagy
megváltozott munkaképességű személyek ellátására való jogosultsá- 9
ga áll fenn (rehabilitációs ellátás, rokkantsági ellátás) és családjában 
az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 85.000,- Ft-ot, 
vagy
családjában három vagy annál több halmozottan hátrányos helyzetű  9
(HHH) gyermeket nevel, vagy
öregségi nyugdíjra való jogosultsága áll fenn, és családjában az egy  9
főre jutó jövedelem nem haladja meg a 57.000,-Ft-ot és

b) lakása fával fűthető és rendelkezik fatüzelésre alkalmas fűtőberen-
dezéssel.

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

ványon 2017. október 1 - október 30. napja között lehet benyújtani.
Benyújtandó mellékletek:
A meghatározott feltétek fennállását igazoló okiratok.
Megjegyzés:

Egy személy csak egyféle jogcímen jogosult a támogatásra. 9
A támogatás családonként csak egy személy részére állapítható  9
meg.
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A tűzifa kiszállításáról az önkormányzat gondoskodik, az átvételt a jogo- 9
sult aláírásával, átvételi elismervényen köteles igazolni.

3.  Szemétszállítási díj támogatás
Ki jogosult a támogatásra?

egyfős háztartás esetében, ha az ott lakó 2017. január 1. napján a 60.  9
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 2017.  9
január 1. napján a 60. életévét betöltötte és az egy főre jutó havi jövede-
lem összege nem haladja meg a 71.250,-Ft-ot.

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

részére folyósít.
Igénylés módja és határideje: A kérelmet a Polgármesteri Hivatal által 

rendszeresített formanyomtatványon 2017. november 10 – december 10. 
napja között lehet benyújtani.

Benyújtandó mellékletek:
megelőző havi jövedelemigazolás; 9
a kérelmező vagy a vele közös háztartásban élő személy nevére szóló  9
szemétszállítási közüzemi számla másolata.

 4.  Eseti gyógyszertámogatás 
Ki jogosult a támogatásra? 

közgyógyellátásra nem jogosult nagykorú személy,  9
akinek a háziorvos által igazolt havi rendszeres gyógyszerköltsége meg- 9
haladja az egy főre jutó jövedelem 15 %-át, és 
családjában az egy főre jutó havi jövedelem a 57.000,-Ft-ot, egyedülálló  9
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 formanyomtatvá-

nyon, egész évben benyújtható.
Benyújtandó mellékletek: 

megelőző havi jövedelemigazolás, és  9
a háziorvos által kiállított havi rendszeres gyógyszerköltség összegéről  9
szóló igazolás.

5.  Gyermekgyógyszer támogatás
Ki jogosult a támogatásra? 

közgyógyellátásra nem jogosult gyermek szülője,  9
ha a gyermekorvos igazolása alapján a gyermek beteg volt és gyógysze- 9
reit a szülő kiváltotta és
családjában az egy főre jutó havi jövedelem a 42.750,-Ft-ot nem halad- 9
ja meg.

Támogatás mértéke: Évente kétszer adható, esetenként 5.000,-Ft ösz-
szegben.

Igénylés módja és határideje: A kérelem a Polgármesteri Hivatal által 
rendszeresített formanyomtatványon egész évben benyújtható.

Benyújtandó mellékletek: 
megelőző havi jövedelemigazolás 9
a gyermekorvos igazolása arról, hogy a kérelem benyújtását megelőző 30  9
napon belül a gyermeket kezelte.

6.  Temetési segély
Ki jogosult a támogatásra?

aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott;  9
(A) kérelmező háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem az 57.000,- 9
Ft-ot, egyedülélő esetén havi jövedelme a 71.250,-Ft-ot nem haladja 
meg.

(B) a kérelmező háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem a 57.000,- 9
Ft-ot meghaladja, de nem haladja meg 71.250,-Ft-ot, egyedülélő ese-
tén havi jövedelme a 71.250,-Ft-ot meghaladja, de nem haladja meg 
85.500,-Ft-ot.

Támogatás mértéke: 
(A) esetben 30.000,-Ft
(B) esetben 15.000,-Ft
Igénylés módja és határideje: 
A kérelmet a Polgármesteri Hivatal által rendszeresített formanyomtatvá-

nyon a temetés napját követő 30 napon belül lehet benyújtani.
Benyújtandó mellékletek

megelőző havi jövedelemigazolás, 9
a temetés költségeiről az eltemettető nevére kiállított számla eredeti pél- 9
dánya és a halotti anyakönyvi kivonat másolata.

Megjegyzés Az elhunyt eltemettetéséhez temetési segély csak egy alka-
lommal állapítható meg.

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

szállítás díja könnyítéséhez.

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

feltéve, hogy a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona, továbbá 9
Igénylés módja és határideje: 
A kérelem a Polgármesteri Hivatal által rendszeresített formanyomtatvá-

nyon egész évben benyújtható.
Benyújtandó mellékletek: 

megelőző havi jövedelemigazolás(ok) 9
az érintett lakás használati jogcímét igazoló irat másolata, és 9
azon közüzemi szolgáltató által kiállított, a kérelmező nevére szóló leg- 9
utolsó számla másolata, amely közüzemi szolgáltatóhoz a kérelmező a 
támogatás folyósítását kéri,
a szemétszállítási díj fizetésére vonatkozó legutolsó negyedéves közüze- 9
mi számla másolata, valamint az annak teljesítését igazoló dokumentu-
mot (befizetett csekk)

Megjegyzés: 
A támogatást a kérelem benyújtása hónapjának első napjától egy évre  9
kell megállapítani.
A támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg. 9
A támogatást a Polgármesteri Hivatal közvetlenül a szolgáltató részére  9
folyósítja.
A támogatásra jogosult személy köteles házának, kertjének rendben tar- 9
tására.

A temetési segély és a lakhatási támogatás igénylésének további feltétele, 
hogy az igénylőnek, vagy a vele közös háztartásban élő személynek a kérelem 
benyújtásakor ne legyen olyan helyi adó tartozása, amelyet nem rendezett, 
vagy ne legyen az önkormányzattal szemben átmeneti kölcsönből, temetési 
kölcsönből származó lejárt tartozása. Jelen rendelkezés alkalmazásakor rende-
zettnek minősül a tartozás, ha azt a kötelezett a kérelem benyújtását követő 
8. napig megfizette vagy arra fizetési könnyítést kapott, és az ezt igazoló do-
kumentumot bemutatja.

A teljes rendelet Mélykút város honlapjáról (www.melykut.hu) letölthető, 
illetve szóbeli tájékoztatás alapján megismerhető a Polgármesteri Hivatal 
szociális ügyintézőjénél.

Kovács Tamás 
polgármester 
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Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Felső-Bácskai Hulladék-
gazdálkodási Kft. adatbázis ellenőrzést végez 2017 szeptemberében 
Mélykút városában, mely magában foglalja a kihelyezett és a bejelen-
tett edényzet űrtartalmának ellenőrzését, valamint azt, hogy minden 
kihelyezett edény szerepel-e az adatbázisban. Az első ellenőrzés 
alkalmával a helytelenül kihelyezett edényzetek tartalmának leürítése 
még megtörténik azzal, hogy kollégáink írásban értesítik az Ügyfelet 
az észlelt hibáról. Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy amennyiben tudo-
másuk van saját rendezetlen ügyükről - a kellemetlenségek elkerülése 
érdekében - vegyék fel a kapcsolatot a Hulladékgazdálkodási Kft-vel.

Személyesen: 6521 Vaskút külterület 0551/2 hrsz. Telefonon: +36 
79 524 821 Email-ben: fbhnpkft@fbhnpkft.hu

HULLADÉKUDVAROK
Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy továbbra is lehetőség 

van az ingatlannál felhalmozódott hulladékok elhelyezésére a Hulla-
dékgazdálkodási Kft. heti rendszerességgel végzett hulladékgyűjtésén 
kívül a bácsalmási és a jánoshalmi HULLADÉKUDVAROKON. Ezzel 
olyan anyagok átvétele biztosított, melyek a háztartási és a szelektív 
gyűjtőedényekben nem helyezhetők el, illetve a lomtalanítás során 
sem szállíthatók el. A hulladékudvar igénybevétele minden olyan 
magánszemély számára térítésmentes, aki fel tudja mutatni a 
lakcímigazoló kártyáját, illetve a befizetett hulladékszállítási számlát 
igazoló bizonylatot (csekk, átutalási megbízás másolata). 

A HULLADÉKUDVARON az egy alkalommal elhelyezhető 
hulladékok fajtái:
Nem veszélyes hulladékok Veszélyes hulladékok

lomhulladék (pl. bútorfélék) – 
max. 1 szoba berendezése

fáradt olaj, használt sütő zsira-
dék és göngyölegei – max. 10 
liter

fémhulladék festék, oldószer – max. 10 liter
üveg hulladék (pl. befőttes, ször-
pös, italos üvegek, síküveg stb.)

növényvédő szerek, festékek 
maradékai és göngyölegei

papír hulladék (pl. újságok, füze-
tek, könyvek, hullámpapír, cso-
magolópapír, szórólapok, karton)

lejárt szavatosságú gyógysze-
rek

műanyag hulladék (pl. hungaro-
cell, PET palack, nejlonzacskó) fénycső, izzó

italos kartondobozok (Tetra Pak 
csomagolás: üdítős, tejes doboz)

elektronikai hulladék (pl. TV, 
számítógép, hűtő, telefon) - 
maximum 2 db

textilhulladék szárazelem (pl. gombelem, ce-
ruzaelem) – max. 1 kg

személyautó gumiabroncs - 1 
garnitúra

háztartási gépek (pl. gáztűzhely, 
mosógép) – max. 2 db

zöld hulladék (pl. levágott fű, 
nyesedék, lomb) akkumulátor – max. 3 db

lakossági építési törmelék - 1 m3

A hulladékudvarban nem vesznek át kommunális hulla-
dékot (vegyes háztartási hulladék), illetve palát, kátránnyal 
szennyezett hulladékot, laborvegyszert és robbanásveszélyes 
anyagokat.

BÁCSALMÁS:  20/326-2785 Bácsalmás határában a szennyvíz-
tisztító mellett

.JÁNOSHALMA: 30/255-6754 6440 Jánoshalma, 0120/15. hrsz.

Hulladéktároló edények ellenőrzése 
Mélykúton

MEGHÍVÓ
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Bács-Kiskun Megyei Szervezete 

Szakmai roadshow-t szervez.
Tájékoztatást nyújtunk a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elmúlt 4 

év eredményeiről, valamint több előadó is szakmai tájékozlatást tart a 
mezőgazdaság napi aktualitásairól.

Az ülés helye:     Imre Zoltán Művelődési Központ
                        Jánoshalma, Kossuth Lajos u. 3.
Időpont:         2017. szeptember 27. 1700

NAPIREND
1.  Köszöntés, Visszatekintés a NAK Bács-Kiskun Megyei Szerveze-

tének elmúlt 4 év eredményeire. Előadó: Domján Gergely - NAK 
Bács-Kiskun megyei szervezetének elnöke

2.  Aktuális információk az Afrikai Sertéspestis témakörben
   Előadó: Dr. Drozdik Ferenc – Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
    Élelmiszerlánc- biztonsági és Földhivatal Főosztály főosztályve-

zető-helyettes
3. Öntözés témaköre
 Előadó: ifj. Hubai Imre - Nemzeti Agrárgazdasági Kamara vidékfej-
lesztésért felelős országos alelnök
Megjelenésére, aktív részvételére feltétlenül számítok.
Kecskemét, 2017. 08. 24.
Tisztelettel

Domján Gergely elnök
MEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA - Bács-Kiskun Megyei Igazgatóság
Cím: 6000 Kecskemét, Tatár sor 6. Telefon/fax: +36 76 -97 072/+36 76 

481 035 E-mail: bacskiskun@nak.hu Honlap: www.nak.hu

Tájékoztató biológiailag lebomló 
hulladékgyűjtés rendjéről

Az FBH-NP Nonprofit KFT tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, 
hogy a biológiailag lebomló hulladék díjmentes – a cég által 
folyamatosan biztosított biológiailag lebomló zsák és egy kévé-
nyi mennyiségben történő - begyűjtését Mélykút város területén 
továbbra is az alább megadott időpontokban kívánja elvégezni. 
Az elszállításhoz szükséges lebomló zsákot a Művelődési 
Házban tudják átvenni.

Zöldjárat 
naptár 
Mélykút 2017

Hónap Szeptember Október November December
Begyűjtési 

nap 21 19 16 14

Zöldjárat 
naptár 
Mélykút 2018

Hónap Január Február Március Április
Begyűjtési 

nap 11 8 8 5
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Tisztelettel meghívunk minden kedves érdeklődőt a
 2017. szeptember 15-17. között 

megrendezésre kerülő
„Szüreti expo” 
rendezvényre.

Helyszín: FM Szakképző Iskola udvara 
(Jánoshalma, Béke tér 13.)

Védnök: Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter  

A rendezvény keretében látható:
Jánoshalmi Gazdakör kiállítása 9
(a kiállítás ideje alatt tombolajegy vásárolható a teremőröknél)  9
Bács-Kiskun Megyei Közfoglalkoztatási Kiállítás  9
BKMKH Jánoshalmi Járási Hivatalának bemutatkozása  9
Katonai sátor, határvadász toborzás   9
Festmények, kézimunkák, fonal grafikák, fafaragások, virágkompozí- 9
ciók, kerámiák kiállítása  

Egészségfejlesztési Iroda, Benkő és Városházi Patika egészségügyi  9
vizsgálatok, állapotfelmérés 
Mezőgazdasági gépek kiállítása  9
Kosárfonás, kézműves bemutatók, pénteken látvány fafaragás 9
Vadászati kiállítás  9
Díszmadár és kisállat kiállítás  9
Kreatív műhely, üvegfestés és kiállítás  9
Gokart traktor kipróbálása   9
Gyermekeknek állat simogató 9
Szombaton káposzta főző verseny, azt követően Solymos Tóni kon- 9
certje
„Jánoshalma anno” és „A jánoshalmi labdarúgás aranykorának kró- 9
nikája” c. könyvek árusítása
Büfé 9

Minden érdeklődőt sok szeretettel várunk! A belépés díjtalan!

MEGHÍVÓ

2017. szeptember 15. ( péntek ) 
Kiállítások nyitva vannak: 9 – 18 óráig  

a nyitvatartási idő alatt légvár és népi játszótér  
1000   látvány fafaragás és rönkszobor kiállítás a Szakképző 

Iskola udvarán
1200   Szüreti ételek kóstolója (pincepörkölt, macskanyomos 

tarhonya,  
  a helyszínen kóstolói jegy vásárolható a teremőröknél 

600 Ft/adag )
1400  Expo ünnepélyes megnyitása a Szakképző Iskola udvarán 
         megnyitják: Kovács Ernő kormánymegbízott  
 Bányai Gábor országgyűlési képviselő 
 A megnyitón fellépnek: 
  Pöndölösök citerazenekar
  Új Pávakör énekkar 
1500:  Színpadi programok (a járás településeinek iskoláiból ér-

kezett diák fellépők, Kéleshalmi Nótakör fellépése a Szak-
képző Iskola udvarán)

1900 Távcsöves csillagkeresés a Szakképző Iskola udvarán
2017. szeptember 16. ( szombat )
Kiállítások nyitva vannak: 9 - 18 

0900 Töltött káposzta főző verseny megnyitója
 Kóstolói jegy vásárolható (660 Ft/adag) az iskola pénztárában 
2017. szeptember 14-én (csütörtök) 1600 óráig, de a rendezvény 
alatt is lehetőség lesz kóstoló jegy vásárlására 
Szüreti Kupa a jánoshalmi futballpályán (szervező: Szabó Kornél)

11-13 óra között  színpadi programok (Vadvirág asszonykórus 
Rém, Aerobic csoport, Salima Hastánc Cso-
port, Mélykúti fúvószenekar, tánccsoport és 
mások) 

1330 órától töltött káposzta főző verseny díjainak átadása
1500 órától Solymos Tóni koncertje 
2017. szeptember 17. ( vasárnap )
Ezen a napon csak a Gazdakör kiállítása tekinthető meg
1500  Gazdakör terménybemutatójának eredményhirdetése és 

tombolasorsolás

A rendezvénnyel kapcsolatosan érdeklődni lehet a szervezőknél:
FM Kelet-magyarországi Agrár-szakképző Központ, Mezőgazda- 9
sági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 77/401-028, 
70/458-2366 
BKMKH Jánoshalmi Járási Hivatala Tel: 70/457-1043  9
Jánoshalma Város Önkormányzata Tel: 77/501-001 9
Jánoshalmi Gazdakör Tel: 20 /965-7021,  9
Töltött káposzta főző verseny 70/332-8933 9

Igény szerint szállást és étkezést biztosítunk.

Program:

Jánoshalmi 
Gazdakör

Bács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal

FM ASzK
Jánoshalma

Jánoshalma Város
Önkormányzata
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A Mélykúti Napok programsorozat augusztus 18-án, munkaidő után 
vette kezdetét. Első este a jó hangulatról a kétszeresen platinalemezes 
banda, az Ocho Macho gondoskodott, akik két órás koncerttel örvendez-
tették meg a program résztvevőit, majd az est fénypontjaként tűzijátékkal 
zárult a nap.

Szombaton délután kezdődött a központi színpadon a helyi és ven-
dégelőadók műsora, amelyet ezúttal is a Civil sziget című rendezvény 
kísért. Ezúton szeretnénk köszönetet mondani a rendezvény fellépőinek, 
hogy műsorukkal emelték a program színvonalát: a Szegedi Színház és 
Szabadtéri Játékok színészeinek illetve a helyi együtteseknek: a Beregi 
Band Fúvószenekarnak, a Szederinda Citerazenekarnak, a Galagonya 
Citerazenekarnak, az Anna Táncklubnak, a Mélykúti Asszonykórusnak, a 
Vadvirág Néptánccsoportnak és a Terno Serhaja tánccsoportnak. Erről a 
napról nem maradhatott el az ugrálóvár és sok-sok népi játék, melyeket a 
gyermekek vehettek birtokba.

A szombat este hangulatfelelőse Kincses Szabolcs volt, a Gong rádió 
DJ-je. A szabadtéri discoba látogatókat zsíros kenyér várta, így az éhség 
sem álhatott a jó hangulat útjába. 

Péntektől vasárnapig a Művelődési Házban, a mélykúti és 
bácskossuthfalvai kézimunkákat, egyéni kiállítók szebbnél szebb munkáit 
tekinthették meg, valamint a Rockenbauer Pál Természetjáró Egyesület 
2017-es túráiból összeállított fényképeket csodálhatták meg a látogatók, 
a Fenyő Miksa Könyvtárban pedig „Itt járt Mátyás király - tábori életképek” 
címen fotókiállítás volt megtekinthető.

A három nap zavartalan működésének biztosítását köszönjük a rendőr-
ség és a polgárőrség munkatársainak, valamint a GAMESZ dolgozóinak. 

Köszönetet szeretnénk mondani Szabó Róbert fuvarozónak is, aki az 
ideiglenes színpadot rendelkezésre bocsátotta, valamint a Szent Tamás 
Katolikus Általános Iskolának a sztárvendég számára az öltöző és tante-
rem biztosításáért.

Hurton Zoltán

Mélykúti napok

Elhunytak:
Bencsik Ferencné Gelányi Mária  élt: 89 évet
Jegyugya Gáborné Magyar Erzsébet élt: 55 évet

Házasságot kötöttek:
Galambos Anita Viktória és Bedekov Imre
Horváth Ildikó és Goczol Zsolt
Kuklis Annamária és Sári Béla
Farkas Éva Noémi és Kolompár Roland
Dér Hargita és Sztánkó Árpád
Dervaderics Ildikó és Szabó Csaba János
Bozár Diána és Fürtön Richárd

Születések: 
Kolompár Aliz Cintia an.: Kolompár Annabella
Lakatos Roland an.: Burai Szandra
Farkas Melani Zoé an.: Farkas Vivien
Sztarovits Réka an.: Dudás Ildikó
Sztarovits Léna an.: Dudás Ildikó
Kothencz Róbert Noel an.: Simon Szilvia
Rostás Lilien an.: Nagyfejő Zsuzsanna

Anyakönyvi események
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Helyesbítés
Minden év augusztusában (aho-

gyan a múlt hónapban is) megjelenik 
lapunkban a „Kitűnő tanulóink, akik-
re büszkék vagyunk” rovatunk, mely-
ben fényképes híradást adunk kitűnő 
eredménnyel végzett általános iskolás 
tanulóinkról. Sajnos, egyik tanuló ki-
maradt a listából, és kettő tanulónak 
tévesen jelentek meg az adatai. Ez 
úton is elnézést kérünk tőlük azzal, 
hogy most helyet kapnak a szeptem-
beri lapban - helyesen.

2017. augusztus 20. városi ünnepség

Kőrösi Roberta 1.b Klem Máté 3.b Kovács Nóra 5.b


