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Egyesületi hírek – A Mozgáskorlátozottak 
Mélykúti Egyesületének tájékoztatója 11. oldal
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Mélykúti Egyházközségi Napok 12. oldal
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Szent Tamás-díjban részesülő tanulók
név Osztály Versenyerdmény

Szakos 
Csongor

2. b TUDÁSBAJNOKSÁG megyei döntő matematika 1. 
helyezett, szövegértés 2. hely,
TUDÁSBAJNOKSÁG országos döntőjén matematika  
8. hely

Ézsiás Péter
6. b TUDÁSBAJNOKSÁG megyei döntő matematika 2. 

hely,
Hittanverseny egyházmegyei döntő (csapatverseny) 
2. hely

Kovács 
Ádám

6. b TUDÁSBAJNOKSÁG megyei döntő matematika 1. 
hely,
Kaán Károly Országos Környezet- és Természetis-
mereti Verseny megyei forduló 1. hely,
Hittanverseny egyházmegyei döntő (csapatverseny) 
eredménye 2. hely,
Bács-Kiskun Megyei Matematika verseny eredmé-
nye 8. hely

Szabó 
Levente

6. b TUDÁSBAJNOKSÁG megyei döntő természetismeret 
1. hely,
Tudásbajnokság országos döntő természetismeret 
4. hely,
Kaán Károly Országos Környezet- és Természetis-
mereti Verseny megyei forduló 2. hely

Torma 
Tamara

7. b TUDÁSBAJNOKSÁG megyei döntő 
biológia, matematika 2. hely,
Herman Ottó Kárpát-medencei BiológiaVerseny 
megyei forduló 3. hely

Áde lha rd t 
Zsófia

8.b Herman Ottó Kárpát-medencei Biológia Verseny 
megyei forduló 5. helyezés; 
A 2017/2018. tanév során a Diákönkormányzat 
vezetőjeként végzett figyelmet érdemlő közösségi 
munkát.

Kovács Mi-
hály 
Benedek

8.b TUDÁSBAJNOKSÁG megyei döntő biológia 3. helye-
zés, Herman Ottó Kárpát-medencei Biológia Ver-
seny megyei forduló 2. hely

Szent György-díjban részesülő tanulók
név Osztály versenyeredmény
Somogyi 
Tibor

2. b Kispályás floorball Diákolimpia – országos döntő I. 
korcsoport fiú 3. hely,
Országos Diákolimpia - floorball unihoki országos 
döntő I. korcsoport fiú 3. hely

Veverka 
Csaba

2. b Kispályás floorball Diákolimpia – országos döntő I. 
korcsoport fiú 3. hely,
Országos Diákolimpia - floorball unihoki országos 
döntő I. korcsoport fiú 3. hely

Bogdán 
Martin

3. b Kispályás floorball Diákolimpia – országos döntő I. 
korcsoport fiú 3. hely,
Országos Diákolimpia - floorball unihoki országos 
döntő I. korcsoport fiú 3. hely

Dora Máté 3. b Kispályás floorball Diákolimpia – országos döntő I. 
korcsoport fiú 3. hely,
Országos Diákolimpia - floorball unihoki országos 
döntő I. korcsoport fiú 3. hely

Grizák 
Tamás

3. b Kispályás floorball Diákolimpia – országos döntő I. 
korcsoport fiú 3. hely,
Országos Diákolimpia - floorball unihoki országos 
döntő I. korcsoport fiú 3. hely

Kránicz Hu-
nor

3. b Kispályás floorball Diákolimpia – országos döntő I. 
korcsoport fiú 3. hely,
Országos Diákolimpia - floorball unihoki országos 
döntő I. korcsoport fiú 3. hely

Morvai Zoé 
Nóra

7. a Kispályás floorball Diákolimpia – országos döntő IV. 
korcsoport leány 7. hely,
Nagypályás floorball Diákolimpia – országos döntő 
IV. korcsoport leány 4. hely

Szabó 
Napsugár 
Evelin

7. a Kispályás floorball Diákolimpia – országos döntő IV. 
korcsoport leány 7. hely,
Nagypályás floorball Diákolimpia – országos döntő 
IV. korcsoport leány 4. hely,
Nagypályás floorball Diákolimpia – országos döntő 
IV. korcsoport fiú 6. hely

Fábián 
Eszter

7. b Kispályás floorball Diákolimpia – országos döntő IV. 
korcsoport leány 7. hely,
Nagypályás floorball Diákolimpia – országos döntő 
IV. korcsoport leány 4. hely

Kovács 
Rebeka Erika

7. b Kispályás floorball Diákolimpia – országos döntő IV. 
korcsoport leány 7. hely,
Nagypályás floorball Diákolimpia – országos döntő 
IV. korcsoport leány 4. hely

Németh 
Adrienn

7. b Kispályás floorball Diákolimpia – országos döntő IV. 
korcsoport leány 7. hely,
Nagypályás floorball Diákolimpia – országos döntő 
IV. korcsoport leány 4. hely,
Nagypályás floorball Diákolimpia – országos döntő 
IV. korcsoport fiú 6. hely

Torma 
Tamara

7. b Kispályás floorball Diákolimpia – országos döntő IV. 
korcsoport leány 7. hely,
Nagypályás floorball Diákolimpia – országos döntő 
IV. korcsoport leány 4. hely,
Nagypályás floorball Diákolimpia – országos döntő 
IV. korcsoport fiú 6. hely

Csorba Leila 7. a Nagypályás floorball Diákolimpia – országos döntő 
IV. korcsoport leány 4. hely

Vörös 
Viktória

7. a Nagypályás floorball Diákolimpia – országos döntő 
IV. korcsoport leány 4. hely

Knapp Bálint 7. a Nagypályás floorball Diákolimpia – országos döntő 
IV. korcsoport fiú 6. hely

Knapp Péter 7. a Nagypályás floorball Diákolimpia – országos döntő 
IV. korcsoport fiú 6. hely

Nagy Roland 7. a Nagypályás floorball Diákolimpia – országos döntő 
IV. korcsoport fiú 6. hely

Keresztes 
Antal

8. b Nagypályás floorball Diákolimpia – országos döntő 
IV. korcsoport fiú 6. hely

Klem Balázs 8. b Nagypályás floorball Diákolimpia – országos döntő 
IV. korcsoport fiú 6. hely

Sziráczki 
Armand

8. b Nagypályás floorball Diákolimpia – országos döntő 
IV. korcsoport fiú 6. hely

Szent Tamás-emlékplakettben részesülő tanuló és pedagógus
név Osztály versenyeredmény

Klem Balázs 8. b

2016/2017. tanévben a megyei Matematika Verse-
nyen 6. helyezés,
Dugonics András Matematika Verseny országos 
döntőn 4. hely, 
Bács-Kiskun Megyei Matematikaversenyen 6. he-
lyezés, 
Dugonics András Matematika Verseny országos 
döntőn 2. helyezés, 
Nagypályás floorball Diákolimpia – országos döntő 
IV. korcsoport fiú 6. helyezés 

Kiss-Csepregi 
Ákosné                      40 éves pedagógusi munkája elismeréseként

Év Diákja 2018
Kovács Mihály Benedek 8.b Szent Tamás Katolikus Általános Iskola 
Bajnoka címet megszerző tanulók Az idei évben először jutalmaz-
tuk azokat a diákokat, (felkészítő pedagógusaikat és intézményünk 
anyagi támogatóit), akik versenyeredményeikkel hozzájárultak 
iskolánk jó hírnevének növeléséhez.
név, osztály elért eredmény felkészítő 

pedagógus
Somogyi Tibor 2.b
Veverka Csaba 2.b
Bogdán Martin 3.b
Dora Máté 3.b
Grizák Tamás 3.b
Kránicz Hunor 3.b

I. korcsoport fiú - Kispályás floorball 
Diákolimpia - megyei döntő 1. he-
lyezés
I. korcsoport fiú - Kispályás floorball 
Diákolimpia – országos elődöntő 
1. helyezés
I. korcsoport fiú - Kispályás floorball 
Diákolimpia – országos döntő 3. he-
lyezés
I. korcsoport fiú - Országos Diák-
olimpia - floorball unihoki országos 
elődöntő 1. helyezés
I. korcsoport fiú - Országos Diákolim-
pia - floorball unihoki országos döntő 
3. helyezés

Sztánkó Árpád

A Szent Tamás Katolikus Általános Iskola 
2017/2018. tanév végén díjazott tanulói  
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Szakos Csongor 
2.b

TUDÁSBAJNOKSÁG megyei döntőn 
matematika tantárgyból 1. helyezés
TUDÁSBAJNOKSÁG megyei döntőn 
szövegértésből 2. helyezés
TUDÁSBAJNOKSÁG országos döntőn 
matematika tantárgyból 8. helyezés
Zrínyi Ilona Matematika versenyen 
11. helyezés

Mackó Józsefné

Kovács Anna 3.b TUDÁSBAJNOKSÁG megyei döntőn 
környezetismeret tantárgyból 
3. helyezés

Eszterné 
Matosovits 
Ágnes

Csorba Viola 4.b Kiskőrösi EGYMI Utazótanári Intéz-
ményegysége által szervezett Ün-
nepváró megyei rajzversenyen 2. 
helyezés

Sztanyikné 
Gömöri Mária

Burai Letícia 5.a A cigány gyermekek XVI. Országos 
Szavaló Versenyének különdíjasa

Keresztes 
József

Dudás Dorina 5.a Szépíróverseny megyei fordulóján 2. 
helyezés

Sztanyikné 
Gömöri Mária

Kovácsfalvi Jázmin 
5.b

A cigány gyermekek XVI. Országos 
Szavaló Versenyének különdíjasa

Keresztes 
József

Sárközi Daniella 
6.a

A cigány gyermekek XVI. Országos 
Szavaló Versenyén 1. helyezés

Keresztes 
József

Ézsiás Péter 6.b TUDÁSBAJNOKSÁG megyei döntőn 
matematika tantárgyból 2. helyezés

Klem József 
Zsolt

Kovács Ádám 6.b TUDÁSBAJNOKSÁG megyei döntőn 
matematika tantárgyból 1. helyezés
Kaán Károly Országos Környezet- és 
Természetismereti Verseny megyei 
fordulóján 1. helyezés

Klem József 
Zsolt 

Illésné Birkás 
Mária

Kovács Nóra 6.b TUDÁSBAJNOKSÁG megyei döntőn 
irodalom tantárgyból 2. helyezés

Racsmánné 
Uzonyi Valéria

Orsós Szilvia Nióbé 
6.b

A cigány gyermekek XVI. Országos 
Szavaló Versenyén 3. helyezés

Keresztes 
József

Szabó Levente 6.b TUDÁSBAJNOKSÁG megyei döntőn 
természetismeret tantárgyból 
1. helyezés
TUDÁSBAJNOKSÁG országos döntőn 
természetismeret tantárgyból 
4. helyezés
Kaán Károly Országos Környezet- és 
Természetismereti Verseny megyei 
fordulóján 2. helyezés

Illésné Birkás 
Mária

Csorba Leila 7.a
Vörös Viktória 7.a

IV. korcsoport leány – Nagypályás 
floorball Diákolimpia – országos elő-
döntő  2. helyezés
IV. korcsoport leány – Nagypályás 
floorball Diákolimpia – országos dön-
tő 4. helyezés

Sztánkó Árpád

Knapp Bálint 7.a
Knapp Péter 7.a
Nagy Roland 7.a 
Keresztes Antal 8.b
Sziráczki Armand 
8.b

IV. korcsoport fiú – Kispályás floorball 
Diákolimpia - megyei döntő 2. he-
lyezés
IV. korcsoport fiú – Kispályás floorball 
Diákolimpia – országos elődöntő 
3. helyezés
IV. korcsoport fiú – Nagypályás 
floorball Diákolimpia – országos elő-
döntő  2. helyezés
IV. korcsoport fiú – Nagypályás 
floorball Diákolimpia – országos döntő  
6. helyezés

Sztánkó Árpád

Morvai Zoé 7.a IV. korcsoport leány – Nagypályás 
floorball Diákolimpia – országos elő-
döntő  2. helyezés
IV. korcsoport leány – Nagypályás 
floorball Diákolimpia – országos döntő  
4. helyezés
IV. korcsoport leány – Kispályás 
floorball Diákolimpia – országos döntő  
7. helyezés

Sztánkó Árpád

Szabó Napsugár 
7.a
Németh Adrienn 
7.b

IV. korcsoport leány – Nagypályás 
floorball Diákolimpia – országos elő-
döntő  2. helyezés
IV. korcsoport leány – Nagypályás 
floorball Diákolimpia – országos dön-
tő  4. helyezés
IV. korcsoport fiú – Nagypályás 
floorball Diákolimpia – országos elő-
döntő  2. helyezés
IV. korcsoport fiú – Nagypályás 
floorball Diákolimpia – országos dön-
tő 6. helyezés
IV. korcsoport leány – Kispályás 
floorball Diákolimpia – országos dön-
tő  7. helyezés

Sztánkó Árpád

Fagyas Adrián 7.b Kiskőrösi EGYMI Utazótanári Intéz-
ményegysége által szervezett Ün-
nepváró megyei rajzversenyen 1. 
helyezés

Sztanyikné 
Gömöri Mária

Fábián Eszter 7.b IV. korcsoport leány – Nagypályás 
floorball Diákolimpia – országos elő-
döntő  2. helyezés
IV. korcsoport leány – Nagypályás 
floorball Diákolimpia – országos dön-
tő  4. helyezés
IV. korcsoport leány – Kispályás 
floorball Diákolimpia – országos dön-
tő  7. helyezés

Sztánkó Árpád

Kovács Rebeka 7.b TUDÁSBAJNOKSÁG megyei döntőn 
történelem tantárgyból 1. helyezés
IV. korcsoport leány – Nagypályás 
floorball Diákolimpia – országos elő-
döntő 2. helyezés
IV. korcsoport leány – Nagypályás 
floorball Diákolimpia – országos dön-
tő 4. helyezés
IV. korcsoport leány – Kispályás 
floorball Diákolimpia – országos dön-
tő 7. helyezés

Kollár Mária 

Sztánkó Árpád

Torma Tamara 7.b TUDÁSBAJNOKSÁG megyei döntőn 
matematika tantárgyból 2. helyezés
TUDÁSBAJNOKSÁG megyei döntőn 
biológia tantárgyból 2. helyezés
Herman Ottó Kárpát-medencei Bioló-
gia Verseny megyei fordulóján 
3. helyezés
IV. korcsoport leány – Nagypályás 
floorball Diákolimpia – országos elő-
döntő 2. helyezés
IV. korcsoport leány – Nagypályás 
floorball Diákolimpia – országos dön-
tő 4. helyezés
IV. korcsoport leány – Kispályás 
floorball Diákolimpia – országos dön-
tő 7. helyezés
IV. korcsoport fiú – Nagypályás 
floorball Diákolimpia – országos elő-
döntő 2. helyezés
IV. korcsoport fiú – Nagypályás 
floorball Diákolimpia – országos dön-
tő 6. helyezés

Klem József 
Zsolt 

Illésné Birkás 
Mária 

Sztánkó Árpád

Keresztes Antal 8.b IV. korcsoport fiú - Kispályás floorball 
Diákolimpia - megyei döntő 2. he-
lyezés
IV. korcsoport fiú - Kispályás floorball 
Diákolimpia – országos elődöntő 3. 
helyezés
IV. korcsoport fiú - Nagypályás floorball 
Diákolimpia – országos elődöntő 
2. helyezés
IV. korcsoport fiú - Nagypályás 
floorball Diákolimpia – országos dön-
tő  6. helyezés

Sztánkó Árpád
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Elhunytak:
Rasztik Antalné Doszpod Vilma  élt: 97 évet
Doszpod József    élt: 84 évet
Lakatos Zoltán    élt: 43 évet
Rasztik András    élt: 88 évet
Kerekes Mária    élt: 85 évet
Gyetvai Gábor Ferencné Szöllősi Margit élt: 75 évet

2018. júniusi születések: 

Nagy-Torma Zoltán  an.: Kornóczi Bettina
Matus Csenge  an.: Hajdú Csilla

Mélykúti védőnők

Anyakönyvi események

FELHÍVÁS!
Mélykút Alsó temetőben több, 25 évre megváltott sír bérlete lejárt.
 Kérjük az érintett személyeket, hogy október 26-ig szíveskedjenek a Plébánián egyeztetetni a sírhelyek 
ügyében.
Felhívjuk figyelmüket, hogy a lejárt bérletű sírok 3 év türelmi idő után, bárki részéről megváltható.

Bolvári János
plébános

Klem Balázs 8.b Dugonics András Matematika Verseny 
országos döntőn 2. helyezés
IV. korcsoport fiú - Kispályás floorball 
Diákolimpia - megyei döntő 2. he-
lyezés
IV. korcsoport fiú - Kispályás floorball 
Diákolimpia – országos elődöntő 3. 
helyezés
IV. korcsoport fiú - Nagypályás 
floorball Diákolimpia – országos elő-
döntő 2. helyezés
IV. korcsoport fiú - Nagypályás 
floorball Diákolimpia – országos dön-
tő  6. helyezés

Tokodi Györgyi, 
Klem József 
Zsolt 
Sztánkó Árpád

Kovács Mihály Be-
nedek 8.b

TUDÁSBAJNOKSÁG megyei döntőn 
biológia tantárgyból 3. helyezés
Herman Ottó Kárpát-medencei Bio-
lógia Verseny megyei fordulóján 2. 
helyezés

Illésné Birkás 
Mária

„Mindenik embernek a lelkében dal van 
és a saját lelkét hallja minden dalban.
És akinek szép a lelkében az ének,
az hallja mások énekét is szépnek.”
/Babits Mihály/

A fenti csodálatos Babits idézet próbálja érzékeltetni azt a rendkívüli élményt, amelyet a zenei rendezvény a jelenlévők lelkébe 
elültetett. Nagyon jó volt hallgatni a mélykúti és bácsbokodi tagokból álló Forgó-Beregi Fúvószenekart, akik Forgó Zoltán és Beregi 
tanár úr útmutatásait nem feledve, de új zenei programmal is kedveskedtek a közönségnek. Lelkesedésük, zene iránti szeretetük és a 
közönség iránti tiszteletük még azon a nehézségen is átsegítette, hogy a Karnagy úr megbetegedett, és zenei dirigens nélkül vállalták 
a fellépést. Nagyon jó hangulatú esten vehettünk részt a Tamási Harmonika Együttes és a velük fellépő énekes művészek jóvoltából. 
Fergeteges harmonika játékuk csodálatos zenei élménnyel gazdagította a jelenlévő közönséget. Magas színvonalú művészi teljesít-
ményük a hallgatóság lelkében maradandó élmény lett. Csodálatos este kerekedett a tambura zenekar előadásában is. Sikerült a 
közönséget a dallam szárnyán fellelkesíteni és felejthetetlen élménnyel zárni a Csorba-házi esték koncert sorozatát. Nagyon szépen 
köszönjük a művészeknek, akik szívet melengető nyári zenés estéket varázsoltak a közönségnek. Külön nagy tisztelettel és szeretet-
tel köszönjük a szervezőknek a magas művészi színvonalú zenekarok meghívását és a családias légkör megteremtését valamennyi 
estén. 

Bozóki Gáborné

Intézményünk anyagi támogatói, akik szintén megkapták a Szent 
Tamás Katolikus Általános Iskola Bajnoka címet:

Burai Béla, Dora Tibor, Doszkocs László, Földes István, Hatalóczki 
Ágnes, Hatalóczki Tiborné, Kopcsekné Dora Éva, Katona László, 
Katonáné Polyák Katalin, Kovács Tamás, Kovács Tamásné, Kiss Ani-
kó, Kiss István, Maczkó Zoltánné, Nagy Róbert, Rasztik Tibor, Szabó 
József Pál, ifj. Weisz István, Weisz István

Gondolatok a Csorba-házi esték zenei rendezvényről
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Bakos Nimród 1. a

Erki Liliána Lara 6. bDudás Miklós 1. a

Balázs Regina 4. b Balogh Roland Richárd 1. a

Bogdán Zsófia 1. aBeszedics Panna Dorina 1. a

Gömöri Csenge 2. bÉzsiás Péter 6. b 

Bényi Fanni 4. b Besír Hanna 4. b

Csíkos Mónika 7. a Dora Máté 3. b

Kanta Viktor 4. b

Bogdán Martin 3. b

Kakuk Petra 1. a

Káposzta Áron 3. b

Klem Máté 4. bKlem Balázs 8. b

Kiss Benjámin Attlia 1. a

Kovács Ádám 6. b

Kiss Dalma 5. b

Kovács Anna 3. b

Kiss Enikő 8. a

Kiss Karina 4. b

A Szent Tamás Katolikus Általános Iskola kitűnő tanulói a 2017/2018-as tanévben
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Kovács Eszter 3. b

Maráczi Marcell 6. b

Nagy Patrik 4. b

Kovács Zsóka 3. b

Mikó Zsófia 6. b

Nasz Péter Pál 5. b

Kovács Réka 2. bKovács Nóra 6. b

Mikó Milán 4. a

Nagyváradi Dorka 3. b

Magyar Emese 2. bMaczkó Ábel 2. bLakatos Ákos József 1. a

Nagy Bálint 4. a

Maczkó Rebeka 6. bLedenyák Dominik 1. a

Kőrösi Roberta 2. b

Molnár Zsófia 2. a

Navratill Krisztián Gyula 1. a

Sztanyik Eszter 6. b

Rudics Réka 4. a

Tasi Hédi 2. aSubák Enikő 1. a Szabó Nimród 1. a Szakos Csongor 2. b
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„A mélykúti sportmozgalom 
szervezésében, fejlesztésében 
kiemelkedő tevékenységéért.” 

(Az interjú 2010-ben íródott 
A Szerk.)

- Beszélgessünk a kezdetek-
ről!

- 1948. december 15-én 
születtem Bácsalmáson. A 
bácsszőlősi tanyavilágban él-
tem 3-4 éves koromig, majd 
szüleimmel együtt Mélykútra 
költöztem az apai nagyszülők-
höz. Édesapám – bár földműve-
léssel foglalkozott – a tsz elől 

„elmenekült” Pestre az építőiparba. Édesanyám háztartásbeli-
ként, napszámosként, majd tsz-tagként dolgozott. Húgommal 
együtt sokat segítettünk neki. Akkoriban az 5-7 éves gyerek-
nek már segédkezni kellett a ház körüli munkában, 10 évesen 
pedig kivitték a határba is. Nehéz körülmények között éltünk, 
de a tsz időszaka a magunkfajta szegény családoknak jól jött, 
mivel ezáltal mindenkinek megvolt a kenyere. Munka volt, s aki 
dolgozott, az már nem halt éhen. 

- Ha így volt, akkor édesapja miért „menekült” el a tsz elől?
- Pár év elteltével visszajött Mélykútra, amikor látszott, hogy 

a helyzet stabilizálódott. A Béke tsz-ben előbb építőipari mun-
kásként, majd éjjeliőrként dolgozott. 

- Meséljen valamit az iskolai éveiről!
- Az általános iskolát Mélykúton jártam ki. Nem szerettem 

tanulni. A Mikó Ferivel (Bilics) együtt zsivány gyerekek 
voltunk. Ő volt a padtársam, s együtt minden csibészsé-
get elkövettünk. Már a leckét is az iskolában írtuk meg. 
Meg nem buktunk, kettessel, hármassal volt tele az ellen-
őrzőnk. A kémia volt a leggyengébb tantárgyam. Horváth 
Laci bácsi volt az igazgató, aki a szomszédunkban lakott. 
Kaptam is tőle jó pár pofont, amit úgy ítélek meg ma már, 
hogy szükség volt rá. Ennek ellenére tovább tudtam ta-
nulni mezőgazdasági gépszerelőnek a szakmunkásképző 
intézetben Kiskunhalason. 

- Miért pont ezt a szakmát választotta?
- Az iskolában Rapavi tanár úr volt a fizika tanárunk. 

Nekem rendkívüli kézügyességem volt, s amit tőle tanul-
tam, azt mind makett formájában megcsináltam, legyár-
tottam. 15-16 évesen már önállóan szereltem villanyt a 

lakásunkban. A házunk nagyon rossz állagú volt, szinte dönte-
nivalónak mondható. Ezért aztán délutánonként, esténként, a 
nyári szünetekben dolgozni mentem. Vagont raktam ki, amivel 
jól lehetett keresni. Később tudtunk normális házat venni, amit 
még alakítani, kiegészíteni kellett.

- Iskola után jött a nagybetűs élet…
- A Béke tsz-ben voltam gyakorlaton, itt tanultam ki a gép-

szerelő szakmát. Nem volt könnyű. Akikhez be voltam osztva, 
azok szinte titkolták előlem a mesterség fogásait, úgy kellett 
szó szerint kilesni azokat. A műhelymunka tetszett, érdekelt, 
de 5-6 forintos órabérért nem tudtam bennmaradni. Végzés 
után (1970 körül) traktorosként kezdtem el dolgozni, mivel 
ezt fizették meg a legjobban. Kellett a pénz. Korengedményes 
jogosítványom volt, 17 évesen az akkori legjobb motorral, 
Pannóniával jártam. A pénz miatt nézeteltérésem támadt a 
tsz-elnökével. Neki havi hatezer forint volt a fizetése, én meg 
nyolcezret kerestem. Abban az időben képes voltam a 24 
órából 20-at dolgozni. Nyáron hajnali háromtól takarmányt 
szállítottam, majd az aratáson dolgoztam este tízig. Ha el is 
fáradtam, leültem egy órát, majd mentem tovább. Emellett 
még elmentem maszekolni, amikor csak tudtam (ezt a tsz-ben 
nem nézték jó szemmel). Mindemellett azért mindig el tudtam 
menni nyaralni – ingyen –, mivel KISZ-tag voltam Az ország 
minden részén megfordultam. Sőt a KISZ-tagság miatt mun-
kaegységként annyi kukoricát is kaptam, hogy eladva jó pénz 
került a zsebembe. 1969 körül vettem meg az első autómat, 
egy Skodát a kisszállási állatorvostól. Akkoriban még nem sok 
autó volt a faluban, talán a két kezemen meg lehetett volna 
számolni. Persze még egyedül éltem, senki nem korlátozott az 
őrült hajtásban.

Mélykút Községért Díj 1999-ben és 2000-ben nem került kiosztásra.

Mélykút Községért Díj 2001 – FÖLDI MIHÁLY a Mélykúti Sportegyesület elnöke

Tóth Kamill 1. aTorma Tamara 7. b

Gratulálunkaz 

eredményeikhez!
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- Mikor alapított családot?
- 1972 májusában nősültem meg. Akkor már állt a családi 

házam. Aztán jöttek a gyerekek, előbb a lányom, majd a fiam. 
Még jobban kellett a pénz. Esti, levelező oktatásban további 
szakmákat tanultam ki: autószerelést, hegesztést. Tíz év hajtás 
után készültem arra, hogy a tempót visszafogom, egyéni vál-
lalkozó leszek. Négy szakmával biztos jövő elé néztem. 

- Hogy indult az önállósulás?
- 1979-ben jöttem el a tsz-ből. Már az előző évek során a 

faluban nagyon sok csettegőt készítettem el, utánfutókat is 
szériában gyártottam. A bácsbokodi ktsz-be mentem el bedol-
gozói viszonyba, a műhelyem Mélykúton volt. A váltás értelmét 
mutatja, hogy 12 forint 50 fillér volt az órabérem a tsz-ben, itt 
28 forint volt kezdetben. A saját falujában senki sem lehet pró-
féta. Gyártottuk Deák 
Ferivel (Krumplis) a 
kempingfelszerelése-
ket (bogrács, három-
láb stb.), de minden 
olyat megcsináltunk, 
amit a bokodiak nem 
tudtak (lökhárítók, IFA 
felújítás). Emiatt nem 
is tudtunk olyat kérni, 
amit a ktsz elnöke 
ne teljesített volna. 
Közben továbbra is 
készítettük a cset-
tegőket a mélykúti 
gazdáknak. Elkezdtük 
a targoncamotorokat 
felújítani, de ekkor 
már (1985 körül) egy 
fülöpházi szakszövet-
kezet bedolgozóiként. 
Ez a viszony tisza-
virág életűnek bizo-
nyult. Akkora pénze-
ket kerestünk legálisan, hogy az ottani főkönyvelő nem merte 
kifizetni nekünk. Állandóan győzködni kellett, hogy semmi 
jogtalanságot nem követ el, ha kifizeti a járandóságunkat. 

- Ezt követően hozta létre a mélykúti műhelyt a Jókai utca 
végén?

- Igen. 1988-ban kezdtem építeni, majd két év elteltével 
elkezdődhetett a munka. Egyéni vállalkozóként 13 embernek 
adtam munkát. Ezt követően kellett szomorú tapasztalatokat 
begyűjtenem: ez a mélykúti ember nem tud dolgozni. Csak a 
betanított dolgokra képes, de hogy önállóan feltalálja magát 
– az nem megy. Sok problémával kellett megküzdenünk, de 
előbb-utóbb mindet legyőztük.

- Hogy megy a vállalkozás jelenleg?
- Nagyon rosszul. Két emberem van, de többször is előfor-

dul, hogy nincs munka. Évekkel ezelőtt annyi targoncát adtunk 
el és javítottunk, hogy alig győztük. Mára ezeknek a kisvállal-
kozásoknak a 90%-a tönkrement. A nagy cégek új targoncákat 
vesznek, azoknál nincs javítanivaló. Profilt nem merek váltani, 
mivel nagyon bizonytalan a helyzet. Még mindig van olyan 
javítás, amit csak  mi tudunk megcsinálni, talán még egy rövid 
ideig elvegetálunk.

- Mi az életfilozófiája? Mit üzen a fiataloknak?
- Mindig volt elég pénzem az életben, mert az igényeimet 

úgy állítottam fel, hogy elég legyen rá. Ma bele akarnak ge-
bedni az emberek a hajtásba. De hiába akarnak kétszázezret 
elkölteni, ha csak százezer van. Nem is értem ezeket a dolgo-
kat, hogy „nem megy”, meg hogy „föladjuk”. Tőlem szegényebb 
ember nem sok volt a faluban, talán a cigányok.

- Váltsunk témát! Az előzőekben elmondottak alapján nem 
nagyon tartom valószínűnek, hogy fiatalabb korában sokat 
sportolt volna, hiszen – némi túlzással – éjjel-nappal dolgo-
zott.

- Akkor fociztam (kapus voltam), amikor még általános is-
kolába jártam. Később már nem engedhettem meg magamnak 
az aktív sportolást. De ezzel nem voltam egyedül. A megyében 
nem volt még egy olyan zseniális csatár, mint a Kiss Pali (kő-
műves, építőanyag-kereskedő). Kellett a pénz, hát ő is abba-

hagyta a futballt. Il-
letve amikor bevonult 
katonának Ceglédre, 
akkor azt a két évet 
végigjátszotta az 
NB III-ban, de utána 
megint nem volt foly-
tatás. Magamra visz-
szatérve: előbb, mint 
szurkoló, majd, mint 
sportvezető kapcso-
latban voltam a lab-
darúgással.

- Kívülről hogyan 
látta a mélykúti fo-
cit?

- Gyámoltalannak 
tartom ezt a falut e 
tekintetben (is). Öt 
éven át voltunk az 
NB III-ban, végigjár-
tunk három megyét 
(Bács-Kiskun, Békés, 
Csongrád). Olyan sta-

dionokat, pályákat láttunk, hogy a mi pályánk még némelyik 
hely edzőpályájának sem felelt volna meg. A szocializmusban 
mindenre volt pénz, amire a helyi vezetők akartak. Pénz nélkül 
már akkoriban sem ment a labdarúgás. A mélykúti faluvezetést 
nem érdekelte a foci. Végül nyolc év eredménytelensége után 
a tsz felvállalta az ügyet. Munkahelyet adott a játékosoknak, 
a vidékieknek az utazás költségeit megtérítette. Ezt követően 
lett nagycsapat. Az 1990-es évek végén olyan jó volt a csa-
pat, hogy ha akarjuk, az NB II-be is feljuthattunk volna. Nem 
mertük bevállalni, mivel a szponzori háttér ahhoz már nem 
látszott elégségesnek (bár az akkori fő támogatónk, Kiss Tóni 
belevágott volna). 

- A mélykúti vállalkozók nem segítettek?
- Az volt sokuknál a szöveg (nem csak akkor, hanem azóta 

is), hogy majd akkor adnak pénzt a focihoz, ha csak a helyi 
gyerekekből áll a csapat. Vidéki játékosok nélkül azonban ilyen 
eredményeket nem lehetett volna elérni. Volt úgy, hogy csak 
2-3 vidéki játékos volt, de olyan is előfordult, hogy 8. Hivata-
losan ugyan még nem volt profizmus, de a valóságban alibi 
munkahelyek, utazás címén költségtérítés javában volt. Az NB 
III 90%-ban Kiss Tóninak köszönhető, mivel az ő anyagi támo-
gatása nélkül nem bírtuk volna a költségeket fedezni. Amikor 
később csak a helyiekkel akarták megoldani a keret feltöltését, 
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Mobil Kormányablak a 
Jánoshalmi Járás területén

Az idei évben első alkalommal, a Bács-Kiskun Megyei Kor-
mányhivatal Mobil Kormányablak üzembe állításával viszi el 
a helyszíni ügyintézés lehetőségét a vidéken élők számára.  
A Kormányablak-busz ügyintézői 2018. szeptember 10-15. 
közötti időszakban a jánoshalmi járás településein várják az 
ügyfeleket.

A Mobil Kormányablakban helyben intézhető ügyek:
személyi igazolvány, lakcímkártya ügyintézés �
diákigazolvány, ügyfélkapu regisztráció �
parkolási igazolvány ügyintézés �
útlevél ügyintézés �
vezetői engedély ügyintézés �

A Mobil Kormányablak busz ezen a héten  Mélykút telepü-
lésen is fogadja majd 
az ügyfeleket. A pontos 
ügyfélfogadási időről 
később tájékoztatjuk 
Tisztelt Ügyfeleinket. 

  
Bodroginé dr. Mikó 

Zsuzsanna
járási hivatalvezető

akkor szégyenletes teljesítményt nyújtva kiestek az NB III-ból. 
A jelenlegi csapatban is a meghatározó játékosok vidékiek.

- Sportvezetőként mi volt a dolga?
- Előbb technikai vezető, majd 1995-ben Korányi György 

lemondása után az egyesület elnöke lettem. Az elnökségem 
2005. január elejéig tartott. Nem éppen szépen történt a távo-
zásom, de erről talán nem beszélnék. Jellemző, hogy 15 éves 
sportvezetői pályafutásom alatt még egy pályagondnokot 
sem kaptunk, mi fizettük zsebből azt az embert, aki a pályát 
kaszálta, körülötte takarított. Ma 8-10 közmunkás dolgozik a 
pályán és környékén. A serdülő meccsekre sokszor én mentem 
el a csapattal, mivel nem volt edzőjük. 

- Elnöki korszaka után milyen a kapcsolata a csapattal?
- Ami most van, az nem elégíti ki az igényeimet. Hétvégeken 

elmegyek valahová, ahol jó meccset láthatok. Vagy Bajára, 
vagy NB I-es meccsekre messzi városokba. A jó minőségű fo-
cira vevő lennék, még segítenék is, de a mostani helyzet nem 
ilyen. Teljesen azért nem szakadtam el a mélykúti futballtól, 
mivel a vejem, Velez Attila jelenleg az edző. Nagy embernek 
tartom. Adok néha tanácsot neki, főleg arról, hogy nehogy úgy 
járjon, mint én: csak adtam, de vissza jóformán semmit nem 
kaptam a falutól.

- A „Mélykút községért díj” semmit nem jelent?
- Ez akkor lenne teljes értékű, ha nem Kiss Csepregi Ákos 

akkori polgármesternek kellett volna mintegy kiverekedni. Az 
unokáimnak majd megmutatom, de úgy gondolom, hogy az 
egész egy színjáték volt. Akkoriban sokan azt hitték, hogy mi 
a Fehér Lacival (a labdarúgó szakosztály elnöke) a zsebünkre 

dolgozunk, pedig a fociba csak bele lehetett tenni a pénzt, 
kivenni nem. 

- Csak a labdarúgással foglalkozott? Más sportág nem ke-
rült az érdeklődési körébe?

- Diákként gerelyhajítással, kislabdadobással, sőt kézilab-
dával is kacérkodtam, de ezeket csak nagyon amatőr szinten 
műveltem. Mélykúton nem is volt nagyon komolyan űzött 
más sportág. Budai Géza bácsi idejében ugyan a női röplabda 
nagyon jól ment, de utána nem volt, aki átvette volna az irá-
nyítást. A férfi kézilabda is dívott egy időben, de amikor beállt 
oda az egyik játékos (nevet nem akarok mondani), akkor min-
dennap verekedés lett belőle, s vége lett mindennek. 

- Milyennek látja a sport jövőjét Mélykúton?
- Szomorú dolog, hogy nincs egy igazi testnevelő tanár 

Mélykúton. Ezzel a kijelentéssel nem akarom bántani a jelen-
legit, de hát nem mérhető Budai Gézához, Eszter Gáborhoz. A 
televízió nagyon sok gyereket elvon a sporttól. A 12 éves uno-
kám a Tisza VOLÁN-nál futballozik és képes naponta három-
szor edzeni. Kevés ilyen focista volt a kezem alatt, aki ennyire 
szerette a futballt. Ráadásul ki sem fárad a terheléstől. Mély-
kútnak jelenleg és a közeljövőben nincs megtartó ereje. Hiába 
van sok jó játékos a serdülő csapatban, ha a tanulmányaik 
befejezése után nem tudnak itt munkát találni, letelepedni. 

Részlet Dr. Rauzs József: Mélykút 
Községért Díj című könyvéből

(Földi Mihály 2017. november 24. napján elhalálozott. 
Részvétünk a családnak A Szerk.)
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Az ősz folyamán Mélykút településen a HUNENT Zrt. üzeme 
megkezdi a vízi szárnyas húsfeldolgozást.

A termeléshez szükséges munkavállalói létszámot Mélykút 
város 50 km-es körzetéből kívánja feltölteni a munkáltató. 

A BKMKH Jánoshalmi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály 
a foglalkoztatással kapcsolatosan 2018. év során már több 
tájékoztatót szervezett, melynek eredményeként az üzemben 
dolgozni kívánó a járás területén munkanélküliként regisztrált 
személyek Húskészítmény gyártó képzésen 30 fő vett részt, ahol 
27 fő szerzett bizonyítványt, valamint Húsipari termékgyártó kép-
zésen 16 fő vett részt ahol 14 fő szerzett bizonyítványt.

 
2018. július hó 25. napján 9 órakor a Jánoshalmi Polgármesteri 
Hivatal dísztermében a megjelenteket a Foglalkoztatási Osz-

tály képviselője köszöntötte, 
majd 100 fő regisztrált mun-
kanélküli számára tartott a 
cég képviselője tájékozta-
tást a munkalehetőségről. 
Az elhangzott információkat 
110 fő hallgatta meg, a tá-
jékoztatást követően 39 fő 
jelentkezett későbbi munka-
kezdésre. 

A foglalkoztatással kap-
csolatos következő tájékoz-
tató 

2018. augusztus hó 8. 
napján 9 órakor lesz a Mély-
kúti Önkormányzati Köz-
szolgáltatási, Művészeti és 

Kulturális Non-profit Kft nagytermében (Művelődési Ház)  (6449 
Mélykút Tópart u. 58.) sz. alatt, ahová a regisztrált munkanélkü-
liek névre szóló meghívót kapnak, de a rendezvény nyitott más a 
munkalehetőség iránt érdeklődők számára is. 

A későbbiekben a Foglalkoztatási Osztály Borota, Kéleshalom, 
Rém lakossága számára is szervez tájékoztatást. 

Reményeink szerint az új munkalehetőség jelentősen csökken-
teni fogja a járás munkanélküliségét. 

További információért a munkavállalók a Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatal Jánoshalmi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztá-
lyához fordulhatnak.

BKMKH Jánoshalmi Járási Hivatala 

MAKÓI GYÓGYFÜRDŐZÉS
Időpontja: 2018. október 17. (szerda)
Indulás: 8:00 órakor a Csorba-háztól
Költség tagoknak: 2500 Ft (kedvezmé-
nyesen)
Kívülállóknak: 3500 Ft 
(Belépőjegy, útiköltség)
Jelentkezéseket október 12-ig várjuk!

INGYENES EGÉSZSÉGÜGYI 
SZŰRŐVIZSGÁLAT!
Az ősz folyamán szeretnénk megis-
mételni a tavalyi sikeres egészségügyi 
szűrővizsgálatot. (Vércukor, koleszterin, 
testtömeg index, EKG, vérnyomásmérés, 
véroxigén, érszűkület, légzés kapacitás, 
teljes test analízis, vitamin szükséglet)
A részvételhez előzetes regisztráció 
szükséges, sorszámot is ekkor adunk.

A szűrővizsgálat pontos időpontjáról 
minden jelentkezőt értesíteni fogunk!
Szerény vendéglátást biztosítunk a részt-
vevőknek.
Jelentkezéseket szeptember 28-ig vár-
juk!

SZOLGÁLTATÁSAINK
Ügyintézés • sorstársi és tapasztalati 
tanácsadás • klubfoglalkozások • tájé-
koztató előadások • iskolai esélyórák 
tartása • egészségügyi szűrővizsgálatok 
• gyógytorna • gyógy-üdültetés • szobai 
kerékpár és gyógyászati segédeszközök 
kölcsönzése, beszerzése • rendezvények, 
kirándulások és kedvezményes szolgál-
tatások szervezése • kisebb lakossági 
pályázatok elkészítése • ingyenes inter-
netes szolgáltatások.

ELÉRHETŐSÉGEINK
6449 Mélykút, Petőfi tér 17.
Ügyfélfogadás: munkanapokon 8-12 és 
szerdán 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.

EGYESÜLETI HÍREK
A Mozgáskorlátozottak Mélykúti Egyesületének tájékoztatója

Tájékoztatás munkalehetőségről
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