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Annak köszönhetően, hogy idén kiválóan 
teljesítettek csapataink a kispályás Floorball 
Diákilompián, illetve, hogy a sportághoz 
szükséges felszereltségben is felzárkóztunk 
Magyarország élmezőnyéhez, a Floorball 
Unihoki Diákolimpia Országos Döntő hely-
színe Mélykút lett. A versenyt 2018. 05. 15-
én a Városi Sportcsarnokban rendezte meg 
a Szent Tamás Katolikus Általános Iskola.

Az országos döntőre hat csapat kva-
lifikálta magát:

1. Szent Tamás Katolikus Általános Is-
kola (Mélykút) – mint HÁZIGAZDA, rendez-
vényszervező

2. Paksi Deák Ferenc Általános Iskola 
(Paks)

3. Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Álta-
lános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
(Mecseknádasd)

4. Vajda Péter Ének-zenei Általános és 
Sportiskola (Budapest)

5. Szigetszentmiklósi Ádám Jenő Álta-
lános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
(Szigetszentmiklós)

6. Feszty Árpád Általános Iskola (Ko-
márom)

Az előkészületek már hetekkel a neve-
zetes esemény előtt megkezdődtek, annak 
érdekében, hogy a településen első alka-
lommal rendezett sportesemény sikeres 
legyen. Lelkes pedagógusok, diákok és szü-
lők idejüket és munkájukat nem sajnálva 
rendezték be a termet, edzettek, vásároltak 
– kinek-kinek vállalt feladata szerint. A 
nagy napon már kora reggel készítettük 
a szendvicseket a Művelődési Házban, a 
mindig aktív ,,floorballos” anyukákkal. Az 
alapanyagokat Weisz István és Katonáné 
Polyák Katalin biztosította - köszönet érte! 
Mire megérkeztek a vendégek, már terített 
asztal várta őket a helyszínen. A regisztráci-
ót követően Kovács Tamás polgármester úr 
megnyitójában köszöntötte a csapatokat, 
edzőiket és a vendégeket, majd kezdetét 
vette a ,,csata” a kupáért. 

A mérkőzések 2x10 percig tartottak: len-
dültek az ütők, száguldott a korong, rezgett 
a háló. Hazai környezetben a fiúk, a népes 

szurkolótábor buzdítását élvezve hatalmas 
motiváltsággal vágtak neki a tornának. 
Nemcsak az iskolások szurkoltak, hanem 
az óvodások, szülők, szponzorok is biztatták 
a mieinket. Nem hiába! Először Paks, majd 
pedig Komárom tapasztalta meg, milyen 
is a mélykúti floorball: a Paksiakat 4:2-re, 
a komáromiakat pedig 8:3-ra győztük le. 
Az elődöntőben következett a budapesti 
Vajda, a srácok nagyot küzdöttek, 20 má-
sodperccel a meccs vége előtt még 4:3-as 
mélykúti vezetést mutatott az eredmény-
jelző, azonban ellenfelünk az utolsó má-
sodpercekben kiegyenlített. Büntető ütések 
következtek, melyet a fővárosiak hajtottak 
végre pontosabban, így mi a bronzmeccsre 
készülhettünk. A harmadik helyezés sorsá-
ról döntő összecsapáson újra Paks volt az 
ellenfél, ahol egy fordulatos meccsen végül 
4:3-as győzelmet arattunk, így a mi fiaink 
nyakába került a bronzérem. Csapatunk a 
következő felállásban versenyzett: Bogdán 
Martin, Dora Máté, Grizák Tamás, Kránicz 
Hunor, Somogyi Tibor, Veverka Csaba. 

PREMIER, azaz FLOORBALL UNIHOKI I. korcsoportos 
DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ MÉLYKÚTON
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Úgy vélem, az érintettek pozitív hoz-
záállása, az összefogás, a lelkesedés, 
a kellő szakértelem és a befektetett 
munka eredménye is ott csillogott a fiúk 
nyakába akasztott bronzérmen.

De ne feledkezzünk meg a leányok-
ról sem! Negyedik korcsoportos leány 
floorballcsapatunk a budapesti országos 
elődöntőt sikerrel vívta meg, és 8 csapat 
közül a 2. helyen végzett, így kivívta az 

országos döntőn való részvétel jogát. 
A lányok a csoportkört sikerrel vették, 
és bejutottak a legjobb négy közé, ahol 
előbb a házgazda Érd ellen szenvedtek 
3:2-es vereséget, majd egy végletekig ki-
élezett csatában Paks bizonyult jobbnak 
tőlük 1:0-val. Ennek ellenére a lányok 
országos negyedik helye hatalmas bra-
vúr. A csapattagok: Csorba Leila, Fábián 
Eszter, Kovács Rebeka Erika, Morvai Zoé 

Nóra, Németh Adrienn, Szabó Napsugár 
Evelin, Torma Tamara, Vörös Viktória. 

Rendkívül büszkék vagyunk sporto-
lóink eredményére! Méltán emlegetik a 
Szent Tamás Katolikus Általános Iskola 
floorballcsapatát az ország legjobbjai 
között!

Vojnics-Rogics Antalné 
(intézményvezető-helyettes)

Az esemény képekben:

Terített asztal – vendéglátás mélykúti módra

Küzdelem a végsőkig

Pihennek a srácok

A siker záloga a csapatmunka

Dobogósok

Taktikai megbeszélés
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Mélykút Községért Díj 1998 – PROKOP PÉTeR
festőművész, 
lelkész, író

„Világhírű pap-festő a község-
ben végzett lelkészi szolgálataiért, 
oltárképéért.”

1919. január 6-án született Ka-
locsán. Édesapja Prokop Márton 
neves szabómester, édesanyja Ka-
tona Teréz. Rajztehetségére már 
az elemi iskolában felfigyeltek. Kö-
zépiskolai tanulmányait Kalocsán 

a jezsuita atyák gimnáziumában folytatta. Mint a gimnázium legjobb 
rajzolója az utolsó két évet már papjelöltként végezte. A kitűnő érett-
ségi után öt éven át a Hittudományi Főiskolán filozófiai és teológiai 
tanulmányok következtek. Az akkori kalocsai érsek bíztatta művészeti 
törekvéseit, de miután 1942-ben elhalálozott, az új érsek más véle-
ményen volt és elküldte Prokop Pétert Dunapatajra káplánnak. Bárd 
János és Belon Gellért közbenjárására 1945-ben engedélyt kapott, 
hogy felvételizzen a Képzőművészeti főiskolára. A sikeres felvételi 
vizsgát követően freskó szakon, Kontuly Béla osztályában elkezdte 
művészeti tanulmányait. Eszményképe Aba Novák Vilmos volt. Már 
főiskolai évei alatt kapott megbízásokat: Kecelre, illetve Dunatetétlenre 
vezérelte a nyári szünidőben a felkérés templomi falképek készítésére. 
Váratlanul, fél évvel tanulmányai befejezése előtt, egyházi felettesei 
visszahívták Budapestről. 1949-ben előbb Dusnokon káplán, majd fél 
év múlva Mélykúton hitoktató lett. Erről így vallott: 

Csak én tudom annak a hátterét, hogy ide küldtek. Jól érezzem ma-
gam, búfelejtőnek. Megtérjek? Kigyógyuljak káros szenvedélyemből.

Előtte nem engedték, hogy befejezzem a festőakadémiát, három 
és fél év után. Akkor azt hittem, összedől a világ, mert amit csináltam, 
nagyon akartam. Váratlanul Dusnokra helyeztek. Ha a nevem szlávos 
is, a zbogom-on (Isten veled!-en) kívül ma sem tudok egy szóval sem 
többet. Ezért hat hónap múlva ideküldtek hitoktatónak, tősgyökeres 
tiszta magyarok közé. A lelkipásztorkodás majd leköt, helyrehozza 
zilált lelkem; kábítószer, mely elvonja figyelmemet betegítő mániám 
felől…

Dudás plébános, akinek volt egy regényes önéletrajza: falun is 
pereg a film, megértve vigasztalt. A két jó káplántárs is bujtogatott: 
nehéz lesz visszavergődni a kerékvágásba. A fölnőtt akkori gyerekeket, 
akiket vakmerően rám bíztak, szívből szerettem. Élveztem a velük való 
foglalkozást, a vadkommunizmus akadékoskodása ellenére is, heti 
huszonnégy órában. Délutánonként modellt ültek tanítványaim.

Tovább folyt a nóta. A feltételezés (»menthetetlenül úgyis abba-
hagyja«) nem vált be. A törvényszerűség alól is van kivétel. Tárlatra 
való anyag született a gyerekportrékból. 

Ekkor jelent meg váratlan őrangyalom, Belon Gellért. Sajnált is, hitt 
is bennem. Fölheccelt egy száz négyzetméteres freskóra, templomá-
nak szentélyfalára. (A sükösdi templomról van szó.) Az eredeti nagy-
ságú rajzok szűk káplánszobám falán készültek: tíz darab tíz méter 
hosszú, egy méter széles falvédőpapír visszájára. A háromméteres 
alakok nem fértek föl a padlótól a plafonig. Csavargattam-nyitogat-
tam a tekercseket, aszerint, hogy fejen vagy lábon dolgoztam. A fekete 
szenet tejsavóval fixálgattam, fél évi, éjszakákba nyúló munka volt. Az 
elkészült vázlatot teljes nagyságában kitettük majdani helyére. Akkor 
láttam magam is először, mit követtem el. A jóváhagyó bizottság is 

a helyszínre vonult (akik között egy szakértő sem volt), a kivitelezést 
megtagadta. Az angyalok nem hallgatnak mindig a földiekre, Belon 
Gellért nem sokat törődött velük, a vakolatot leverette, és 1951-ben 
falra tettük a Krisztus király diadalát…Tehát mégsem aludt ki a szen-
vedély: az édes gyerekarcoknak sem volt elég ereje, hogy kioltsák.

Ekkor ért a keserű malőr. Az új plébános alatt (ugyanúgy, mint más-
kor) mi, a három káplán nem olvastuk föl az ún. trágyázó körlevelet. 
Szószékről? Abban a kuláküldöző világban, amikor erőszakkal vették 
el a földeket, mi buzdítsunk munkára? Azokat buzdítsuk, akiknek a 
kezéből kilopták sajátjukat? Ilyen közreműködés szégyenünk lett volna. 
Ma már csak az tudja, ki azokat az időket átélte. Vasárnap történt az 
engedetlenség. Hétfőn feljelentett az illetékes. Kedden ránk tört az 
államügyi megbízott. Irgalom nélkül, azonnali áthelyezést követelt. 
Elsőáldozóimat cserbenhagyva, vasárnapra már Felsőszentivánra 
költöztetett át a stráfkocsi…

Majd odébb, Kiskőrösre kerültem. Ott ért életem legnagyobb for-
dulója. Mire képes egy mondat ereje? Újból őrangyalom, Belon Gellért 
kiáltott rám a kalocsai nagytemplom előtt: »Te még mindig itt vagy?« 
(1957. január 3-án, a levert felkelés utáni reménytelen helyzetben.)…
Három nap múlva Jugoszláviába disszidáltam. Négy hónap után, kü-
lönféle táborokon át Itáliába érkeztem.” 

Prokop Péter római otthona 1957 tavaszától a Pápai Magyar 
Intézet lett. Beiratkozott az Accademia delle Belle Arti festő szakára, 
ahol három év múlva megkapta művész-oklevelét. Ezt követően egyre 
szaporodtak megbízatásai úgy Olaszországban, mind Amerikában. 
1964-ben otthona a magyar egyház kezébe került, s az addig ott lakó 
papoknak el kellett hagyniuk azt. A kilakoltatás után létesült svájci 
magánkezdeményezésből a Szent István zarándokház, melynek ká-
polnáját Prokop Péter tervezhette, festhette ki. Sőt a házat körülvevő 
park kialakítás is az ő keze nyomát viseli. E ház lett otthona 1999-ig, 
amikor hazaköltözött Budapestre. Ezt megelőzően számos helyre ké-
szített szebbnél szebb műveket (Róma, Fatima, Toledo stb). A politikai 
enyhülés következtében Magyarországi megrendeléseket is teljesít-
hetett (Kaskantyú, Kalocsa stb). Festményeiből számos országban 
nyílt kiállítás (Olaszország, Lengyelország, Németország, Ausztria). 
A rendszerváltás utáni Magyarországon szinte megszámlálhatatlan 
helyen, alkalommal élvezhették az érdeklődők művészetét (Mélykúton 
1996-ban, a Csorba-házban voltak kiállítva a művei.)

A MÉLYKÚTI SZENT ERZSÉBET OLTÁR, 1962
Prokop Péter egykori osztálytársa, Tóth István (1918-82) mélykúti 

plébános, a község határában, Mélykút-Marsall telepen, a Gányó-
soron, az 1950-es években, sok küzdelem árán, templomot épített. 
Prokop Péter a hír hallatára oltárképet festett az új templom számára, 
a legkedvesebb női szentjéről, Szent Erzsébetről, 4x3 méter nagyság-
ban. Postán küldte el 1962-ben. A három részes oltárkép középrésze 
a fiatal magyar királylányt jeleníti meg, a szeretet tűzpiros, előkelő 
ruhájában és amelynek éles kontrasztja fokozza Erzsébet kiemelését. 
Ölében a rózsák, jobbjával kenyeret ad az előtte balról térdelő, nagy 
hittel feléje forduló szegény férfinak. Ő remegve nyújtja balját a kenyér 
felé. Erzsébet nagy kék szeme nem reá tekint, hanem elgondolkodva 
a távolba. Ő mindenkinek ad, válogatás nélkül, mindent, amit Istentől 
kapott. Adja, szívből, mert Krisztust látja a szegényben. Jobboldalt, az 
előtérben, a férfi felesége térdel karján a gyermekével. Megrendítően 
esdekel. A háttérben a téli, hófedte wartburgi hegyoldal jelzésszerűen 
övezi Erzsébet alakját. Jobbra fent a vár és a város kubisztikus képe. 
Két oldalt a thüringiai erdők csupasz téli fái, amelyek ágain egy-egy 
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madár pár dalol. Jobbra, az asszony és a gyermek felett, mintha díszes 
karácsonyfává változnának a zúzmarás ágak. Ünnep van e szegény 
család szívében, Karácsony!

A középképet kétoldalt két keskeny, függőleges tábla övezi, amelyen 
egymás alatt három-három kép ad példát az irgalmasság tetteinek 
gyakorlására. Balra fent Szent László király nagy hittel üt a sziklára, 
hogy szomjazó vitézeinek inni adjon, és máris ömlik a forrásvíz! Alatta, 
Szent Kristóf viszi át a folyón az embereket, és az egyik gyermekben 
Krisztus szól hozzá. Majd Szent Márton, a római lovas katona, Amiens 
városkapujában megáll a mezítelen láttán, és kettészeli köpenyét, 
hogy betakarja őt.

A jobboldali táblán, a felső kép, Erzsébetet és férjét állítja elénk, 
amint az általuk gondozott leprásban Krisztusra ismernek. Majd a 
neves francia pap, Páli Szent Vince, aki a XVII. században a gályarabok 
legfőbb segítője volt. Szent Vince kalodába zárt lába előtt, a talpához 
támasztva olvashatjuk a szignatúrát: Prokop Péter. Róma. 1962. Itt 
sem véletlen a művész nevének elhelyezése. Prokop Péter egész földi 
élete a szigorú aszkézis, az önfegyelem rabságában telt Istenért és 
embertársaiért. 

A harmadik kép a halottak méltó eltemetésére figyelmeztet. Mind-
két táblát kétsoros felirat zárja: BÁRMIT TETTETEK, NEKEM TETTÉTEK. 
(Máté 25, 40.)

Ezen az oltárképen, amelyet méltán tekintett egyik főművének a 
mester, művészetét új hang jellemzi: az intimitás, a mély lélekábrá-
zolás, amit a színek eddig nem alkalmazott gazdag árnyalataival és 
kontrasztjaival, valamint a formák geometrikus zártságával, tömörsé-
gével ér el…Érezzük és látjuk, hogy mit jelentett számára Róma és az 
európai utazások Párizsban, Svájcban, Németországban. Prokop Péter 
maga is gyakran vallott Róma átformáló hatásáról: „Néhány év alatt 
teljesen kifordultam önmagamból. Az ízlésem, a felfogásom, átalakult. 
Felhagytam otthoni tendenciáimmal, amelyekkel szívesen fejeztem ki 
az erőt, a monumentalitást. Itt rájöttem, hogy nagyobb dolog a líra és 
az intimitás.”

Az itthoniak is felfigyeltek a Szent Erzsébet oltár láttán Prokop 
Péter művészetének megváltozására. Bálint Sándor levelet írt a 
mesternek Rómába. Idézzünk ebből néhány sort: „Ez az oltár Prokop 

Pétert a magyar monumentális 
festészet világjelentőségű mes-
tereinek, Csontváry Tivadarnak 
és Aba Novák Vilmosnak legmél-
tóbb társává avatja. Ne keressük, 
nem is tudhatjuk, mi az oka, de 
előző, otthonhagyott alkotása-
ihoz képest a festő tépelődő, 
keserűségre hajló természetét, 
mintha kicserélték volna. Egyé-
niség és művészi eszmény, me-
tafizikai követelmény egymásra 
találását, menyegzőjét ünnepli 
a kép. A lélek éjszakája, modern 
pokoljárása után a Húsvét haj-
nalának teljessége, fényeknek és színeknek kinyilatkoztató szépsége 
tündöklik rajta. A lélek és a világ annyira sóvárgott új szintéziséről, 
a szakrális művészetnek a legmodernebb helytállásáról tanúskodik 
Prokop Péter mélykúti alkotása. Íme valaki, Melkizedek rendjéből, aki 
Urának dicsőségére új éneket énekel, és áldott vakmerőséggel temeti 
a holtakat.”

2003 augusztusában lokálpatrióta találkozóra került sor Mélykú-
ton. Egyszeri, talán megismételhetetlen alkalom volt a faluban élők 
és az innen elszármazottak meghitt, de ünnepélyes találkozására. A 
rendezvényt megtisztelte jelenlétével Paskai László bíboros és Prokop 
Péter atya, akikkel a beltéri Szent Joachim templomban találkozhat-
tunk. Itt az ünnepi mise végén Prokop atya rövid beszédben köszöntöt-
te a mélykútiakat. Sajnos röviddel később már halálhírét vettük. Ebből 
az alkalomból jelent meg az alábbi írásom a mélykúti Önkormányzati 
Tájékoztató 2003. évi decemberi számában.

ELKÉSTÜNK
Az augusztusi lokálpatrióta találkozó során a beltéri templomban 

emlékezetes ünnepség volt, melynek egyik mozzanataként Gelányi Já-
nos polgármester köszöntő beszéddel fordult a jelenlévőkhöz, s rajtuk 
keresztül az egész faluhoz. Most beszédének egy részét idézem: „Ha 
végigtekintünk templomunkban sok szép szobrot, festményt, egyéb 
műtárgyat fedezhetünk fel. Van köztük régen készült és van az utóbbi 
években fogant. Számuk az idő múltával egyre gyarapodik, mégis van 
egy kis hiányérzetem. Egy olyan művészember alkotását hiányolom a 
falakról, akinek neve pedig Mélykúton igen kedvesen hangzik. Pap és 
festő egy személyben. Igaz, Kalocsán született, de életéből az 1950-
es években hat évet töltött el Mélykúton…De egyetlen képe még 
nem készült el, az, amely e beltéri templom falát fogja díszíteni; amit 
bízunk benne, hogy hamarosan megrendelnek tőle egyházközségünk 
vezetői, amíg nem késő. Merthogy ezt a művészembert úgy hívják: 
Prokop Péter.”

Sajnos elkéstünk. Prokop atya 2003. november 11-én, életének 85. 
évében Budapesten visszaadta lelkét Teremtőjének. Talán az augusz-
tusi mélykúti szereplése volt az utolsó alkalom, amikor nagy nyilvá-
nosság előtt beszélt. S a fülünknek mily kedveset: „Én ide Mélykútra 
tulajdonképpen büntetésből kerültem. Hogy azt a három és fél évet, 
amit eltékozoltam a Képzőművészeti Főiskolán, azt itt bepótoljam és 
elfelejtsem. Bevallom: életömnek legszöbb hat esztendeje itt zajlott 
le Mélykúton. Ezek a gyerekek között olyan jól éröztem magam és ők 
is szerettek engöm, és ezt nem felejtem el sose, hogy ezt Mélykútról 
kaptam és mindég boldogan emlékszem vissza rá.” 

Akik ott voltunk a templomban láthattuk, hogy Prokop atya nagy-
beteg benyomását kelti, beszéde is igen rövid és nehézkes volt. Ezért 
nem volt teljesen váratlan a halálhíre, bár reméltük, hogy az a bizo-
nyos festménye a templomunkba talán még elkészül. Ma már tudjuk, 
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hogy ezzel a kívánságunkkal elkéstünk. Előbb kellett volna gondolni rá. 
Mindazonáltal csodálói Mélykúton is láthatják műveit: a Szent Erzsébet 
templomban az oltárképet és a keresztút képeit Péter atya készítette.

„Mélykútra, ahol hat évig káplánoskodtam, a Gányó sor új templo-
mába akkori barátom kérésére 1962-ben hatalmas, háromszor három 
méteres szárnyas oltárt készítettem. Középütt az asszonyok asszonya, 
ahogy palástjából cipót húz elő és nyújtja a mankós rimánkodónak. 
Ennek az adó-kapó mozdulatnak különleges jelentősége van. A nyo-
morult könyörög, Erzsébet irgalmat gyakorol. A két szereplőnek a keze 
azonban átértékeli a gesztust. A tenyerek tartása azt a gyanút kelti, 
mintha az irgalomért esedező adna az adakozónak. Megdöbbenésünk-
re a sztori igenis így is, úgy is értelmezhető.”

„Pappá szentelésem után nyolc vagy tíz évet lelkipásztorkodtam, 
úgy látszott, mindenütt olyan helyekre tesznek, ahol beledögölhettem 
a munkába, hogy felejtsem el ezt a kalandot, hogy akadémiára jártam. 
De akkor jött közbe az olaszországi lehetőség, ez újra visszazökken-
tett, és attól kezdve csak a művészetnek éltem.” 

Rómában élt és alkotott 1957 és 1999 között. 1999-ben visz-
szatért hazájába és Csepelen telepedett le a Szent József otthonban. 
„Öregotthonba sodortattam idősült kortársaim közé, mert művésze-
temmel együtt sem kellettem régi és új főnökeimnek. Ami fölösleges 
is közeledtünkben a biztos vég felé. Ablak alatt villogtatja kaszáját a 
Mindenek Ura.” 

„A fafejűek irigy társadalmában gőggel lökik életművemet félre. 
Vagy fösvénységem büntetése leend majd, hogy legválogatottabb, 
féltékenyen őrzött gyűjteményem, munkám krémje vár legmostohább 
sorsra? Halálom után szemétdombra söprik kincseimet. Esetleg kap-
zsik, ki tudja mit ér, szórják szanaszét, vagy bagóért árulják az olcsó 
áron érdeklődőknek. Talán helyszűke miatt a Dunába eresztik. Hadd 
vigye a Fekete-tengeri halaknak, ahol a part és a fenék töltésére jó 
lesz.”

Igen: utolsó éveiben írt könyveiben egyre inkább visszatérő motí-
vum az értetlenség, a megbecsülés, a szeretet hiánya. Azt hiszem Pé-

ter atya lelkileg is sokat szenvedett hazatérte után. Ezért is jóleső ér-
zéssel gondolok arra, hogy Mélykút 1998-ban kitüntette Prokop Pétert 
„Mélykút községért díj”-jal és ezt nem posztumusz kapta. Nem akarom 
bántani a katolikus egyház vezetőit (nem is tisztem megítélni őket), 
de úgy látom, hogy soha nem tudtak igazán mit kezdeni Prokop atyá-
val, amolyan csodabogárnak tartották. Papnak túlságosan festő volt, 
festőnek meg túlságosan pap. Pedig a művészettörténetben számos 
pap-művész előde ismert, igaz ők nagyon régen éltek. És réges-régen 
volt még egy olyan szokás, amit nagyon szépnek tartok, s amit kár 
volt feledni. Éspedig a hasonló jelentőségű művészeket egy templom 
valamely oltára alá temették, általában abban a templomban, ahol 
alkotásuk is látható. A kalocsai székesegyház egyik mellékoltárának 
képe Prokop atya alkotása, megérdemelte volna, hogy oda helyezzék 
végső nyugovóra.

Búcsúzzunk tőle saját szavaival: „A költővel nyugtázok: jó mulatság, 
férfimunka volt. A nagy Úr vendégeként…örültem, hogy így és most 
élhettem. Tehettem, amit annyira kevesen, egyéni passziómnak…hó-
dolhattam. Mire vágyam vitt, vele foglalkozhattam.” 

Részlet Dr. Rauzs József: Mélykút Községért Díj című könyvéből

Tisztelt Lakosság!
A postai kézbesítők biztonságos mun-

kavégzése érdekében a 335/2012.(XII.4.) 
kormányrendelet 11.§ (1) értelmében a 
címzettnek oly módon kell elhelyezni a 
levélszekrényt, hogy az biztonságosan 
megközelíthető legyen, és semmi ne ve-
szélyeztesse a kézbesítést végző személy 
testi épségét. A Postai szolgáltatások Ál-
talános Feltételei (ÁSZF) 6.3.8)-10) pontja 
szerint kell a levélszekrényt biztosítani. Ha 
nincs biztonságos levélszekrény, az ügy-
felet fel kell szólítanunk, és amennyiben 
a felszólítást követő 30 napon belül nem 
biztosítja a tulajdonos a biztonságos levél-
szekrényt, úgy a kézbesítés akadályozta-
tása miatt a küldemények visszaküldésre 
kerülnek a feladó részére.

Köszönettel: Patarcsicsné Sere Mónika
Postavezető II

Tájékozatjuk az erdőgazdálkodókat és az erdőlátogatókat, hogy 2018. május 8-tól TŰZ-
GYÚJTÁSI TILALOM került elrendelésre Bács-Kiskun és Csongrád megye területére vonat-
kozóan. 
Fokozott tűzveszély időszakában tilos tüzet gyújtani a külterületi ingatlanokon fekvő erdők-
ben és fásításokban, valamint azok 200 méteres körzetében. Ide kell érteni a tűzrakó helye-
ket, a vasút és közút menti fásításokat, valamint a parlag és gazégetést is. Erdőterületen 
nem minősül tűzgyújtásnak a gáz égőfej és a zárt tűzterű sütő-, főző-, melegítő eszköz 
alkalmazása, ha az megfelelő szikrafogóval van ellátva.
A belterületi kerti és növényi hulladék égetése a hatályos levegővédelmi szabályozás alap-
ján tiltott. A tiltás alól az önkormányzat helyi rendeletben belterületi ingatlanokra felmen-
tést adhat, melyben szabályozza az égetés feltételeit, körülményeit.  
Aki a tűzvédelmi rendelkezéseket megszegi bírsággal sújtható! 
A fokozott tűzveszély időszakának kihirdetése és visszavonása a meteorológiai körülmé-
nyektől, az erdőben található élő és holt biomassza szárazságától és a keletkezett tüzek 
gyakoriságától függ.
Az erdőtűz-megelőzéssel kapcsolatos hasznos tudnivalókról a www.erdotuz.hu oldalon 
tájékozódhat.
10) pontja szerint kell a levélszekrényt biztosítani. Ha nincs biztonságos levélszekrény, az 
ügyfelet fel kell szólítanunk, és amennyiben a felszólítást követő 30 napon belül nem biz-
tosítja a tulajdonos a biztonságos levélszekrényt, úgy a kézbesítés akadályoztatása miatt 
a küldemények visszaküldésre kerülnek a feladó részére.

Köszönettel: Patarcsicsné Sere Mónika
Postavezető II

Felhívás biztonságos 
postai levélszekrény 

kihelyezésére

Tűzgyújtási tilalom!
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A Duna-Tisza közi bor 
jó ivású, könnyed, fiatalos, 
harsány és magában hor-
dozza az éltető nap erejét, 
a hétköznapi asztaltól az 
ünnepi alkalmakig helye 
van a családban. Bács-
Kiskun megye az ország 
legnagyobb szőlőterme-
lő vidéke és kiváló borok 
szülőhelye, számtalan 
különleges fajta mellett 
megtalálhatóak az alföl-
di klasszikusok, amelyek 
tényleg „jól állnak nekünk”. 
A Bács-Kiskun Megyei 
Önkormányzat a megye 
bora választással is a 
Duna-Tisza közi borokra 
és a borászatokra kívánja 

felhívni a figyelmet, támogatva megyénk kincseinek méltó presztízsé-
nek helyreállítását.

A hazai bortermelés jelentős részét magáénak tudó térségünk, 
kialakította azt a fontos pozíciót, amely a történelmi borvidékek 
„nagyágyúi” mellett, teljességgel betölti a könnyedebb, játékosabb 
borok iránt kialakult igényt. A fröccsborok mellett, megtalálhatóak 
a testesebb vörösek, de az üde rozék igazán otthon érzik magukat 
nálunk, mert igénylik a rengeteg napfényt, a kellemes klímát és a 
Bács-Kiskun megyei szorgos kezek munkáját. Az elmúlt évtizedekben 
borászaink, pincészeteink a tradíciók megtartása mellett, könnyedén 
alkalmazkodtak az új trendekhez és számtalan nemzetközi elismerést 
begyűjtve öregbítik megyénk borainak hírnevét. A rendszerváltoztatás 
óta már az új generációs borászok is magas színvonalon művelik 
tevékenységüket, sok esetben a szülők, a többgenerációs felmenők 
nyomdokain járva alakítják, építik az alföldi bor megbecsülését. A 
megyei önkormányzat elkötelezett abban, hogy segítse, támogassa 
a minőségi termékeket előállító termelőket, gyártókat és közvetve, 
közvetlenül tegyen a megyei identitás, a „boldog megye” életérzés 
kialakításáért.

A 2018-as megye bora választásnak Császártöltés adott otthont, 
ahol a Bács-Kiskun legjobb legjobb fehér, rozé, vörös borát szakem-
berekből álló bizottság választotta ki. A megmérettetésre a három 
fő kategóriában a Kunsági- és a Hajós-Bajai Borvidék legkiválóbbjai 
kerültek, melyekből elismert borászok, szakemberek választották ki 
a legjobbakat.  A győzelem előszobájába 18 kiváló bor került, ame-
lyekből nehéz, de kiegyenlített küzdelemben a legfényesebb éremmel 
csak a győztes hármat illették.  A megye bora büszke címet egy éven 
át viselhetik a kiválóságok, amelyek már a hétvégén induló Szegedi 
Borfesztiválon is megkóstolhatók.

• BÁCS-KISKUN MEGYE BORA 2018-BAN FEHÉR KATEGÓRIÁBAN: 
Szentpéteri Pincészet 2017-es Olaszrizlingje lett.

„Halvány sárga színű, tükrösen tiszta bor, amely finoman zöldes, 
fanyar illattal fogad, amit a primer gyümölcsösség követ. Íze éretten 
citrusos, izgalmas kesernyésséggel, lendületes savakkal, közepes 
testtel, moderált alkohollal, mindezt nagyon szép arányokkal megva-
lósítva.”

• BÁCS-KISKUN MEGYE BORA 2018-BAN ROZÉ KATEGÓRIÁBAN: 
Koch Pincészet 2017-es Cabernet Sauvignon Rozé bora érdemelte 

ki a kitüntető címet.
„Narancsos-rózsaszínes színe előrevetíti, hogy nem egy pehelysú-

lyú bor lesz. Illatában fűszeresség szövi át a szamócás-pirosribizlis 
jegyeket, mellette a málna édes tónusa gazdagítja. Kóstolva sem okoz 
csalódást, amit az illat ígér azt ízben is hozza. Játékosan gyümölcsös, 
hol a savasabb ribizli, hol a puhább, édesebb málnásság kerül felülre.

Igazán remek rozé, ami sokrétűségével jó választás akármilyen 
alkalomhoz.”

• BÁCS-KISKUN MEGYE BORA 2018-BAN VÖRÖS KATEGÓRIÁBAN: 
Antal Pincészet 2015-ös Merlot-ja lett a győztes.

„Pirosas-bordós színű, intenzív szamócás illatú bor, amely azonnali 
fogyasztásra ingerel. Közepes teste, elképesztően életteli bort rejt, 
hihetetlenül szaftos, málnás aromatikával. Tanninja puha, érett, simo-
gató, nagyon szép keretet ad a gyümölcsösségnek.”

• BÁCS-KISKUN MEGYE FELTÖREKVŐ BORÁSZA 2018
A legjobb borkategóriák mellett, ettől az évtől a Bács-Kiskun Megye 

Feltörekvő Borásza cím is gazdára talált, amelyet Ifjabb Szentpéteri 
Attila kiskőrösi fiatal borász kapta. A feltörekvő borász címre a hegy-
községek ajánlásai alapján, a bírálóbizottság objektív adatok alapján 
választotta ki az megyei fiatal borászát. Az elismerés birtokosa lehe-
tőséget kap a Kecskeméti Barackpálinka és Borfesztivál keretében a 
bemutatkozásra a Bács-Kiskun megyei standon, valamint a megyei 
önkormányzat támogatásával egy általa kiválasztott tétel is el tud 
jutni  a fiatal borász által választott nemzetközi megmérettetésre.

A megye borai és feltörekvő borász címek, mind azon törekvést 
támogatják, hogy a megyei termékek, borok, borászok megkaphassák 
áldozatos munkájukért a kiemelt figyelmet, elismerést. Az ismertségük 
okán lehetőséget kapjanak, piacuk bővítésére és marketingjük fejlesz-
tésére ezzel is hozzájárulva megyénk ismertségéhez, elismeréséhez.

Az ünnepélyes díjátadó június 18-án lesz Kecskemét főterén, a 
Barackpálinka és Borfesztivál keretében, ahol Rideg László a megyei 
közgyűlés elnöke adja át a kitüntető címeket. 

A Bács-Kiskun Megye Bora 2018 választás eredménye:
FEHÉRBOR KATEGÓRIA:
1. Szentpéteri Olaszrizling 2017
2. Csanádi Pincészet Sauvignon Blanc 2017
3. Guber Pincészet Chardonnay 2017
4. Galántai Pincészet Cserszegi Fűszeres 2017
5. Gedeon Pincészet Kövidinka 2017
6. Frittmann Pincészet Generosa 2016
 
ROSÉBOR KATEGÓRIA:
1. Koch Borászat Cabernet Sauvignon Rosé 2017

A LEGJOBBAK LEGJOBBJAI Megye Bora - 2018 választás 
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Tájékoztatjuk az érdekelteket, hogy a földhasznosítási kötele-
zettség teljesítésének helyszíni ellenőrzését – az erdő művelési ágú 
területek kivételével - a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Járási 
Hivatalai 2018. májusában kezdik meg.

A földhasznosítási kötelezettség teljesítését a termőföld vé-
delméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény minden földhasználó 
számára előírja. A törvény úgy rendelkezik, hogy a föld használója 
- választása szerint - köteles a termőföldet a művelési ágának 
megfelelő termeléssel hasznosítani, vagy termelés folytatása 
nélkül a talajvédelmi előírások betartása mellett, a gyomnövények 
megtelepedését és terjedését megakadályozni.

Szőlőt és gyümölcsöst a művelési ágának megfelelő termelés-
sel kell hasznosítani.

A törvényi előírások betartása a megfelelő földhasznosítás és a 
föld termőképes állapotban tartásának előfeltételét jelenti, ugyan-
akkor környezetvédelmi és egészségügyi előnyökkel is jár. Évek óta 
visszatérő probléma – főképp a gyengébb talajadottságú homok-
hátsági területeken – hogy a művelési kötelezettség elmulasztá-
sának okán felszaporodtak a gyomfertőzött, parlagfüves területek, 
amelyek a lakosság széles körében allergiás megbetegedéseket 
okoznak. A gyomfertőzés felszámolása egészségügyi okokból is 
elengedhetetlen. 

Továbbá tájékoztatom a földhasználókat/tulajdonosokat, hogy 
amennyiben a szemlék során a hasznosítási kötelezettség elmu-
lasztása, illetve engedély nélküli termőföld más célú hasznosítás 
kerül megállapításra, akkor a mulasztás okán kiszabott földvédelmi 
bírság, az esetleges későbbi termőföld tulajdon szerzéseket, illetve 
haszonbérleti szerződéseket a bírság kiszabásától számított öt évig 
kizárja.

A határszemle ellenőrzések kibővülnek általános helyszíneléssel 
is, mely az ingatlan-nyilvántartásban illetve a földhasználati nyil-
vántartásban szereplő adatok és a természetbeni állapot egyező-
ségének megteremtését szolgálja. A határszemlén feltárásra kerül-
nek továbbá, az ingatlanügyi hatósági engedély nélkül termőföldön 
megvalósult beruházások.    

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal arra kéri a termőföld 
tulajdonosokat / használókat, vagyonkezelőket, bérlőket / hogy 
a törvényben előirt szankciók elkerülése érdekében azon földje-
iken, ahol az időszerű talaj és növényápolási munkákkal elma-
radtak, a határszemle időpontjáig, azt pótolni szíveskedjenek.

Kecskemét, 2018. május 17.
 Kovács Ernő

kormánymegbízott
nevében és megbízásából

Tóbiás Ferenc
főosztályvezető s.k

2. Szentpéteri Borpince Kékfrankos rosé 2017
3. Vass Pincészet Néró rosé 2017
4. Font Pincészet Kékfrankos rosé 2017
5. Polyák Pincészet Cabernet Sauvignon rosé 2017
6. Antal Pincészet Néró rosé 2017
 
VÖRÖSBOR KATEGÓRIA:
1. Antal Pincészet Merlot 2015
2. Szőke Pincészet Cabernet Sauvignon
3. Frittmann Pincészet Merlot 2015
4. Font Pincészet Kékfrankos 2015
5. Ádám Pincészet Cabernet Sauvignon 2016
6. Koch Borászat Kadarka 2016

BÁCS-KISKUN MeGYeI KORMÁNYHIVATAL TÁJÉKOZTATÓJA

2018. január első hetétől lehetőségük van az ügyfeleknek, 
hogy a Kormányablakban intézzék adóügyeiket a leggyakrab-
ban előforduló ügyekben. 

A Kormányablak nyitva tartása Jánoshalmán változatlan 
marad, továbbra is minden munkanapon van ügyfélfogadás, az 
adóügyek intézése heti két napon lehetséges. 

Az adóügyi ügyfélszolgálat nyitva tartása a Kormányablak-
ban:

hétfő:    de 8-12,   du 13 és 15,30 
csütörtök:  de 8-12,   du 13-17  

Az ügyfélszolgálaton a NAV kormánytisztviselője dolgozik, a 
Jánoshalmi Járási Hivatal helyet biztosít az ügyintézőnek

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Jánoshalmi Járási Hivatal 

NAV ügyfélszolgálata Jánoshalmán

2018. márciusi születések: 
Németh Bence  an.: Weisz Angéla

2018. áprilisi születések:
Peták Nikoletta  an.: Gyovai Regina
Kovács Nikolasz Máté an.: Kovács Vivien Tímea
Vörös Patrícia  an.: Börcsök Tímea
Paska Dominik  an.: Lehoczki-Krsjak Szilvia

Anyakönyvi események
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TISZTÚJÍTÁS
Egyesületünk 2018. május 19-én tartotta 
tisztújító Küldöttközgyűlését.
A Jelölő Bizottság javaslatára a küldöttek a 
következő öt évre az alábbi személyeket vá-
lasztották meg tisztségviselőknek:
Elnök: Szabó József – általános képviselet, 
MEOSZ küldött
Titkár: Rasztik Tibor – általános képviselet, 
irodavezető
Elnökségi tag: Magyar Istvánné – pénztáros, 
tagnyilvántartás
Elnökségi tag: Pozsgai Ferencné – rendezvé-
nyek, gyógytorna koordinálása
Elnökségi tag: Kollár Ferencné – kapcsolattar-
tás a területi csoportokkal
Felügyelő bizottság elnök: Ledenyák Gyuláné
Felügyelő bizottsági tagok: Horváth Ferenc, 
Szanyi László
Köszönetünket és elismerésünket fejezzük 
ki a leköszönő tisztségviselőknek – Dora 
Ferencnének, Dora Lajosnénak és Gyetvai 
Józsefnénak –, akiknek a május 27-i Esély-
egyenlőségi napon Kovács Ágnes a MEOSZ 
elnök asszonya kitüntetéseket és elismerő 
okleveleket adott át sok évtizedes szolgá-
latukért. Egyesületünk elnöksége Kovács 
Gyulának nyugdíjba vonulása alkalmából, a 
mozgáskorlátozott emberek érdekében több 
évtizede végzett kiemelkedő és lelkiismeretes 

tevékenységéért elismerő oklevelet adomá-
nyozott.
Mélykút 1. területi csoportvezető, és küldött: 
Birkás Jánosné
Küldöttek: Mészáros Sándorné, Tubánszki 
István
Mélykút 2. területi csoportvezető és küldött: 
Racsmánné Fenyvesi Zsuzsanna
Küldött: Rasztik Mária (Coli)
Mélykút 3. területi csoportvezető és küldött: 
Farkas Béláné
Küldöttek: Hodoniczki Miklós, Györök Norbert, 
Tornai Erzsébet
Mélykút 4. területi csoportvezető és küldött: 
Odrobina Sándorné
Jánoshalmi területi csoportvezető és küldött: 
Dági Imréné
Bácsalmási területi csoportvezető és küldött: 
Patocskai László

KISKUNMAJSAI GYÓGYFÜRDŐNAP
Időpontja: 2018. július 19. (csütörtök)
Indulás: Bácsalmás - buszállomás 7:45 óra-
kor 
Mélykút - Csorba-ház 8 órakor
Jánoshalma - régi buszmegálló 8:15 órakor
Költség tagoknak 1500 Ft (belépőjegy), kívül-
állóknak 2500 Ft (belépőjegy, útiköltség)
Étkezés önellátó!
Jelentkezéseket július 13-ig várjuk!

KÓBOR-LÓ NAP BALÁSTYÁN
Időpontja: 2018. augusztus 4. (szombat)
Indulás: 8 órakor a Csorba-háztól
Helyszín: Kóber-ló Lovastanya - Balástya
Program: Lovastanya megtekintése, lovasko-
csikázás, élő zene, tánc
Ebéd: Bográcsgulyás, kemencés kalács, te-
pertős pogácsa, korlátlan ásványvíz. Egyéb 
italokat lehet hozni saját fogyasztásra
Költség tagoknak: 2000 Ft/fő, kívülállóknak: 
3000 Ft/fő (útiköltség, ebéd)
Jelentkezéseket július 26-ig várjuk.
SZOLGÁLTATÁSAINK
Ügyintézés • sorstársi és tapasztalati tanács-
adás • klubfoglalkozások • tájékoztató előadá-
sok • iskolai esélyórák tartása • egészségügyi 
szűrővizsgálatok • gyógytorna • gyógy-mas-
szírozás • gyógy-üdültetés • szobai kerékpár 
és gyógyászati segédeszközök kölcsönzése, 
beszerzése • rendezvények, kirándulások és 
kedvezményes szolgáltatások szervezése • 
kisebb lakossági pályázatok elkészítése • in-
gyenes internetes szolgáltatások.
ELÉRHETŐSÉGEINK
6449 Mélykút, Petőfi tér 17.
Ügyfélfogadás: munkanapokon 8-12 és szer-
dán 14–17 óráig.
Telefon: 77/460-010
Mobil: 06-30/983-6384 (Szabó József) 
E-mail: szabojpal50@gmail.com
Mobil: 06-70/387-0512 (Rasztik Tibor) 
E-mail: mkmelykut@gmail.com
Honlap: www.mmemelykut.hu, 
www.facebook.com/mmemelykut

A Magyar Honvédség Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó Pa-
rancsnokság Katonai Igazgatási és Érdekvédelmi Iroda munkatársa 
2018. május 16-án 10 órakora Molnár János u. 3. szám alatt tartott 
tájékoztatót.

Elmondta, hogy a Magyar Honvédség a 18 és 35 év közötti ál-
láskeresők és munkaviszonyban állók részére kínál lehetőséget 
arra, hogy önkéntes alapon a szerződéses legénységi állomány 
tagjai legyenek és egy kiszámítható életpályára léphessenek. 

Több mint 13 év telt el azóta, hogy Magyarországon megszűnt 
a békeidejű hadkötelezettség, leszerelt az utolsó sorköteles katona. 
A katonai szolgálat ma már nem kötelező, hanem önként választott 
hivatás.  A Magyar Honvédség az egyik legnagyobb munkáltatóként 
van jelen az ország munkaerőpiacán, kiszámítható, biztos jövőt jelent 
az arra elhivatottaknak.

A sereg az idei évben is több száz munkavállaló jelentkezését 
várja elsősorban lövész, díszelgő, illetve – „C” kategóriás gépjármű-
vezetői engedély megléte esetén – gépjárművezetői munkakörökbe, 
de a bátrak akár ejtőernyős vagy búvár beosztásokba is beadhatják 
pályázatukat. A Hadsereget képviselő katonatiszt tájékoztatta a jelen-
lévőket a jelentkezés feltételeiről, amelyek a következők: betöltött 18. 
életév, magyar állampolgárság, bejelentett belföldi lakóhely, legalább 
8 általános iskolai végzettség és büntetlen előélet. A jelentkező sikeres 

egészségügyi, pszichológiai és fizikai alkalmassági vizsgálatot követően 
kezdheti meg a katonai szolgálatot. A Magyar Honvédség társadalmi 
presztízse magas szintű, a katonák társadalmi megítélése rendkívül po-
zitív. A napi élet szempontjából talán még fontosabb, hogy a honvédség 
megbízható munkáltató, a munkahelyek és járandóságok vonatkozá-
sában stabilnak számít. A katonai pálya egy biztos munkahelyet, stabil 
egzisztenciát nyújt, jól kiszámítható és nyomon követhető pályaképpel. 
Vonzó lehet az a tény is, hogy a Magyar Honvédség kiemelt figyelmet 
fordít a munkavállalók fizikai és egészségügyi helyzetére, életminősé-
gére. Elég csak a heti 2-4 óra testnevelést, a rendszeres és ingyenes 
orvosi szűrővizsgálatokat, kezeléseket, valamint a rekreációs lehetősé-
geket figyelembe venni.

Felhívta a figyelmet arra, hogy a külszolgálat lehetősége vonzerőt 
jelenthet – a kiemelkedő jövedelem miatt – mely minden állomány-
ban lévő számára elérhető lehet. A hivatásos és szerződéses katonák 
utánpótlása ma már csak toborzás útján történik. Az érdeklődők Kecs-
keméten a Lunkányi János utca 1. szám alatt lévő toborzó irodában 
tájékozódhatnak a betölthető beosztásokról, a jelentkezés feltételeiről, 
a járandóságokról és egyéb juttatásokról. Amennyiben úgy érzi, fel-
keltette érdeklődését a katonai szolgálatvállalás lehetősége, kérem, 
keresse fel toborzó irodánkat ügyfélfogadási időben és tájékozódhat a 
www.hadkiegeszites.hu és www.iranyasereg.hu oldalunkon is!

JeLeNTKeZZeN SZeRZŐDÉSeS KATONÁNAK!

eGYeSÜLeTI HÍReK
A Mozgáskorlátozottak Mélykúti Egyesületének tájékoztatója
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Nyúl Katalin, Kákonyi Norbert és Móró 
Lajos nyerte a versenyt és a Magyar 
Derby-t

Az egyesfogathajtóknál Nyúl Katalin 
(150.94), a kettesfogathajtóknál Kákonyi Nor-
bert (145.08), a négyesfogathajtóknál Móró 
Lajos (171.15) nyerte összetettben a nem-
zetközi versenyt és lettek kategóriájukban az 
55. Magyar Derby győztesei Mélykúton, ahol 
a napokban rendezték meg a II. Nemzetközi 
Fogathajtó Versenyt és 55. Magyar Derby-t. 

Nyúl Katalin nemcsak a szombati 
maratonhajtásban, hanem a vasárnapi záró 
versenyszámban, az akadályhajtásban is a 
legjobbnak bizonyult az egyesfogathajtók kö-
zött. A kettesfogathajtóknál Kákonyi Norbert 
a díjhajtás után még csak az ötödik helyen 
állt, azonban a szombati maratonhajtásban 
elért harmadik helyezésével javított összetett 
eredményén, és a harmadik helyre lépett 

előre. A vasárnapi akadályhajtást megnyer-
ve azonban végül Kákonyi Norbert lett a 
mélykúti II. Nemzetközi Fogathajtó Verseny 
és 55. Magyar Derby győztese a nemzetközi 
kettesfogathajtók mezőnyében. 

A négyesfogathajtóknál Móró Lajos már 
az első versenyszám után az élre állt, s 
a maratonhajtás után is meg tudta őrizni 
összetett elsőségét, annak ellenére, hogy 
maratonhajtásban csak második lett. A záró 
versenyszámban aztán ismét győzni tudott, 
így összetettben is megnyerte a nemzetközi 
versenyt és megszerezte a Magyar Derby 
győzelmet a négyesfogathajtók nemzetközi 
versenyében.

ÖSSZETETT VÉGEREDMÉNY:
EGYESFOGATHAJTÁS (nemzetközi):
1. Nyúl Katalin (HUN) 150.94
2. David Hötsch (AUT) 159.39

3. David Hötsch (AUT) 173.83

KETTESFOGATHAJTÁS (nemzetközi):
1. Kákonyi Norbert (HUN) 145.08
2. Rákóczi Gergő (ROU) 145.71
3. Miroslav Matuska (SVK) 149.31

NÉGYESFOGATHAJTÁS (nemzetközi):
1. Móró Lajos (HUN) 171.15
2. Galbács Ferenc (HUN) 192.97
3. Bárdos Attila (HUN) 206.96

PÓNI KETTESFOGATHAJTÁS (nemzetközi):
1. Balla Evelin (HUN) 179.17

PÓNI NÉGYESFOGATHAJTÁS - CAN-A P4
1. Jámbor Vilmos 179.82

KETTESFOGAT CAN-A H2
1. Kecskeméti László 153.41
2. Guttyán Patrik 168.32
3. Sánta István 197.77

GYERMEK CAN-CH (P1)
1. Juhász Péter 122.73
2. Saru Dániel 130.73

JUNIOR CAN J (P1)
1. Majoros Anna 154.62
2. Rozmán Tímea Krisztina 162.83
3. Komjáthi Zoltán 213.00

JUNIOR CAN J (P2)
1. Aszódi Richárd 236.80

FIATAL HAJTÓ CAN Y (P1)
1. Palkovics Dávid 142.96
2. Szajkó Liliána 158.49
3. Érsek Anett 186.48

FIATAL HAJTÓ CAN Y (H1)
1. Margitai Máté 159.00

KETTESFOGAT CAN-B (H2)
1. Dani Marcell Balázs 147.23
2. Cseh László 160.80
3. Hegedűs Sándor 163.18

NÉGYESFOGATHAJTÁS (nemzeti) - 
CAN-A H4
1. Tóth Simon Sándor 264.73 

AKADÁLYHAJTÁS EREDMÉNYEK:

EGYESFOGATHAJTÁS (nemzetközi):
1. Nyúl Katalin (HUN) 6.89
2. Gáspár Szilvia (HUN) 7.47
3. Rondzik Gábor (HUN) 9.00

II. Nemzetközi Fogathajtó Verseny és 55. Magyar Derby
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KETTESFOGATHAJTÁS (nemzetközi):
1. Kákonyi Norbert (HUN) 0.00
2. Miroslav Matuska (SVK) 0.00
3. Kiss Róbert (HUN) 1.50

NÉGYESFOGATHAJTÁS (nemzetközi):
1. Móró Lajos (HUN) 3.00
2. Bárdos Attila (HUN) 11.36
3. Galbács Ferenc (HUN) 17.54

PÓNI KETTESFOGATHAJTÁS (nemzetközi)
1. Balla Evelin (HUN) 7.68

PÓNI NÉGYESFOGATHAJTÁS - CAN-A P4
1. Jámbor Vilmos 2.99

KETTESFOGAT CAN-A H2
1. Kecskeméti László 3.00
2. Guttyán Patrik 3.71 
3. Lovass Sándor 12.73

GYERMEK CAN-CH (P1)
1. Saru Dániel 0.00
2. Juhász Péter 3.00

JUNIOR CAN J (P1)
1. Majoros Anna 3.25
2. Rozmán Tímea Krisztina 13.02
3. Komjáthi Zoltán 40.73

JUNIOR CAN J (P2)
1. Aszódi Richárd 7.18

FIATAL HAJTÓ CAN Y (P1)
1. Palkovics Dávid 3.00
2. Szajkó Liliána 3.00
3. Érsek Anett 32.94

FIATAL HAJTÓ CAN Y (H1)
1. Margitai Máté 9.96

KETTESFOGAT CAN-B (H2)
1. Dani Marcell Balázs 3.00
2. Hegedűs Sándor 7.53
3. Cseh László 10.97

NÉGYESFOGATHAJTÁS (nemzeti) - CAN-A H4
1. Tóth Simon Sándor 23.45

Kékesi 

Oszkárné 

szépkorú 

köszöntése


