
Új víziszárnyas-feldolgozó üzemet épít Mélykúton a Hunent 
Zrt, mintegy 12,5 milliárd forintos beruházással, amellyel 350 új 
munkahelyet is teremt – jelentette be a külgazdasági és külügy-
miniszter. Szijjártó Péter hozzátette: az európai csúcstechnológiát 
képviselő, zöldmezős beruházáshoz a kormány 4,4 milliárd forintos 
támogatást biztosít. (Forrás: www.kormany.hu)

Tisztelt Olvasók!
Mielőtt ismertetem a beruházás részleteit, pár szóban szeret-

ném bemutatni a Hunent Zrt.-t és hogy mi indokolja egy ekkora 
zöldmezős beruházást. 

A HUNENT Víziszárnyas Feldolgozó Zrt. Magyarország egyik 
legnagyobb vízi szárnyas feldolgozója és több mint 160 éves 
hagyománnyal rendelkezik, működését 1852-ben kezdte meg, 
és jelenleg a Bács-Tak cégcsoport tagja. A cég fő profilja a pe-
csenyekacsa feldolgozás, de ezen felül húsliba feldolgozásával 
is foglalkozunk. Az elmúlt évek során termékeinkkel nemcsak 
itthon, de az Európai Unió számos országában és a Távol-keleten 
is megjelentünk, az árbevételünk 80 százaléka származik export-
ból. A fő céljaink között szerepel, hogy a kacsa előállításában 
meghatározó szereplővé váljunk Magyarországon és az Európai 
Unión belül. Az elmúlt években sikeres piacpolitikánknak köszön-
hetően folyamatosan fejlődtünk, viszont a feldolgozó üzem elérte 
a korlátait: jelenlegi körülmények között, további növekedésre és 
erősebb eredménytermelő képességre csak új, hatékonyságnövelő 
beruházások útján kerülhet sor. A jelenlegi feldolgozó kapacitá-
sunk műszaki színvonala, elhelyezkedése, részleges hiánya tartós 
versenyhátrányt okoz számunkra. 

Ezenfelül az elmúlt évek tapasztalatai alapján a kacsa felvevői 
piaca bővült, nagyobb a kereslet, és úgy látjuk, hogy a szezon 
időszaka után (november, december) készleteink minimalizálód-
nak, így a termelő kapacitásunkat is bővíteni kell, hogy ki tudjuk 
szolgálni a jelenlegi és jövőbeni vevői köröket. 
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Több mint 12 milliárd forintos magyar élelmiszeripari beruházás Mélykúton
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Vállalkozói Fórum Mélykúton
2017 április 12-én vállalkozói fórumot tartott s a Széchenyi Programiroda és Mély-

kút Város Önkormányzata. 
A fórumon megjelent vállalkozók többek közt megismerhették a Széchenyi Prog-

ramiroda munkatársait, tevékenységüket, és az Európai Uniós pályázatok adta lehe-
tőségeket. Kiemelten az Ifjúsági garancia programról, a kkv szektort érintő fontosabb 
pályázatokról és a támogatott hitelprogramokról kaptak tájékoztatást a mélykúti 
vállalkozások vezetői.

A Programiroda előadásai után Mélykút Város Önkormányzata bemutatta Mélykút 
Településfejlesztési stratégiáját, mindazon terveket, melyek a későbbiekben átformál-
hatják a város arculatát és fejlődő településsé tehetik a várost. 

Végül a jelenlévők tájékoztatást kaptak a Hunent Zrt. Mélykúton tervezett 12,5 mil-
liárdos élelmiszeripari beruházásának terveiről, melynek köszönhetően 350 fő új munkavállaló kap munkalehetőséget az Európai viszony-
latban is a legfejlettebb technikákat alkalmazó leendő élelmiszeripari üzemben. 

A fórumot egy vacsora zárta melynek keretében, a fehér asztal mellett folytatódtak 
a beszélgetések a vállalkozók a Széchenyi Programiroda dolgozói és a település vezetői 
között.

A rendezvényt hagyományteremtő szándékkal kezdeményeztük. Szeretnénk minden 
évben a Mélykúton tevékenykedő vállalkozókat összehívni és az Önkormányzat munká-
járól beszámolni, gondolatokat cserélni, segítséget nyújtani céljaik eléréséhez. Hiszen a 
cél közös, ha a vállalkozások fejlődnek a településünk is fejlődik.

Kovács Tamás 
polgármester

Mint ahogy említettem, az árbevételünk 80 százaléka export 
tevékenységből származik, elsősorban az Európai Uniós piac, azon 
belül is Németország a legnagyobb felvevő piacunk, de az utóbbi 
időszakban kialakultak kapcsolatok a közös piacon kívül is, például 
Kanadával, vagy az Ázsiai országokkal. A keleti piacra nyitás szerin-
tünk is fontos gazdasági tényező, nagy potenciált látunk benne, és 
szeretnénk hozzájárulni új kereskedelmi kapcsolatok kialakításával 
az Ázsiai régióban.

Úgy érzem meg kell említenem a madárinfluenzát is, ami az idei 
évünket nagyban befolyásolni fogja. Szerintünk, hogy a jövőben 
elkerülhető legyen egy ilyen szintű járvány Magyarországon, nö-
velni kell a zárt élő állat előállítási kapacitást, amire a cégünk nagy 
hangsúlyt fog fektetni ezután a beruházás után. 

És akkor szeretném röviden bemutatni, hogy mi is fog pontosan 
megvalósulni a beruházás során. Európában egyedülálló üzemet 
hozunk létre, hiszen kapacitást és technológia fejlettséget tekintve 
kevés hasonló pecsenyekacsa vágóhíd és feldolgozó üzem létezik. 
A legmodernebb technológiával felszerelt üzemet és hűtőházat 
hozunk létre, 2018 decemberéig az első ütemben felépül egy új 
vágóhíd csarnok, élőállat fogadó csarnokkal, ahol a piacon talál-
ható leghatékonyabb technológiával fogunk dolgozni. Ezt követi az 
elsődleges feldolgozó csarnok modern automata berendezésekkel. 
Továbbá még az első ütemben elkészülnek a daraboló, tálcázó, 
csomagoló üzemrészek, tollüzemmel, biológiai szennyvíztisztí-
tóval, és egy 4500 tonnás, mínusz 20 fokos tároló kapacitással 
rendelkező hűtőház is felépül teljesen automatizált rendszerrel. A 
második ütemben kerül megvalósításra a tovább feldolgozó- és 
sütőüzemünk, 2019 év végéig. A helyszín kiválasztásánál szerepet 
játszottak a földrajzi szempontok, szerettük volna, ha az új üzem 
minél közelebb van a meglévő élőállat-előállító kapacitásokhoz.

A termelés éves szinte 5 millió kacsával, 14 millióra fog emel-
kedni, így 350 új munkahelyet fogunk teremteni, ezzel összesen 
500 főnek adunk munkát a jövőben. Ezek eredményeképpen az 
árbevétel 20 milliárd forint fölé emelkedik és a hatékonyság nö-
vekedése révén eredményességben is előrelépünk, mivel 5000 db/

órára nő a feldolgozott mennyiség. Ezáltal piacvezetővé válhat a 
Hunent Zrt. belföldön és az export piacokon is, valamint magasabb 
minőséget és nagyobb kínálatot, termékskálát tudunk előállítani.

Nem mellékesen a dél alföldi térség helyzete is jelentősen javul-
na, melyben a munkanélküliségi ráta magasan az országos átlag 
felett van. Mélykút egy 5000 főt számláló kisváros, és az elmúlt 
évtizedekben, a térséggel együtt, nagy volt az elvándorlás, és kevés 
új fejlesztés történt. Itt nőttem fel és dolgoztam egész életemben, 
megtisztelő, hogy az állam támogatásával egy ilyen volumenű be-
ruházás fog megvalósulni a városban, ami fellendítheti a város és 
a térség gazdaságát, és további fejlesztéseket hozhat magával a 
jövőben, amire nagy szükség van.

Miközben összeraktuk a projekt részleteit, odafigyeltünk a bérek 
szintjére, mivel egy ilyen feldolgozó üzemnek nagy kézimunka 
igénye van, fontos a megfelelő bérek megfizetése, hogy meg-
tarthassuk a képzett munkaerőt. Terveink szerint az új vágóhídi 
fejlesztéseken keresztül elért hatékonyság növelés hozzáfog járulni 
a bérek emelkedéséhez. 

Kiss István
Igazgatóság Elnöke, Hunent Zrt.

Tisztelt Lakosság!
Ha valami, akkor ez jó hír! Térségünk számára, a rendszerváltás 

óta a legnagyobb jelentőségű beruházás fog Mélykúton megva-
lósulni a következő másfél évben! 350 új munkahely, világszintű 
technológia, és még sok minden pozitív dolog, ami együtt fog járni 
a beruházással. Mélykútnak azt jelenti a mostani beruházás, mint 
Kecskemétnek a Daimleré. 

Köszönet a tulajdonosoknak, hogy mertek és mernek nagyok 
lenni, magyar beruházóként helyben lakó polgár hozza haza a be-
ruházást Mélykútra, és köszönet a Kormányzatnak, hogy támogatja 
ezt a szándékot!

Sok sikert Bács-Tak, sok sikert Mélykút!
Bányai Gábor, országgyűlési képviselő
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tanár

1993
„Több évtize-

des testnevelő 
szakos tanári 
tevékenységéért, 
a röplabda szak-
körben kifejtett 
színvonalas tevé-
kenységéért.”

Édesapja, Bu-
dai József, taní-
tó, majd az ipa-

ri iskola igazgatója volt. Mélykúton született 
1895-ben. Tanulmányait Baján, majd Kalocsán 
végezte. Előbb Mélykúton helyettesített, 1914-
ben Kiskunmajsára került, 1921-ben pedig visz-
szavezetett az útja szülőfalujába, Mélykútra. 
Volt levente oktató, községi képviselő. Az első 
világháborút követően vitézi címet kapott. Arról 
azonban a családban soha nem beszélt, hogy 
ezt mivel érdemelte ki. Olyan típusú ember volt, 
hogy a háborúról soha senkinek nem mesélt. Ez 
tabutéma volt. Három gyermeke született: Géza, 
Petronella és Sándor. Bátyja, Sándor, Mélykú-
ton volt aljegyző, majd a második világháború 
után Pestre került. A bankvilágban dolgozott. 
Viszonylag korán, hatvanéves korában halt meg 
szívinfarktus következtében. Ugyanúgy, mint 
édesapja, illetve annak testvérei. Mondhatni: a 
Budai családban a szívbetegség mintegy családi 
átok volt ismert. 

Géza 1919. április 30-án született Mélykúton. 
Iskolai tanulmányait természetesen szülőfalujá-

ban, Mélykúton kezdte el. Valószínűleg családi 
örökség az is, hogy később ő is a pedagógusi 
pályát választotta. Édesapjáért rajongott. Az 
egészen biztosan nem a géneken múlt, hogy 
nagy sportrajongó volt és aktívan sportolt is 
(ami nem volt elmondható Budai Józsefről). 
A középiskolai tanulmányait Kalocsán végezte, 
kántor-tanítói szakra járt a jezsuitáknál. 1938-
ban, végzés után Mélykútra került, a gányói 
iskolában kezdte tanítói pályafutását. 1941-ben 
katonai szolgálatra vonult be Zomborba. Onnan 
hamarosan Orgoványra került kiképzőtisztnek. 
Innen vezényelték frontszolgálatra a Szovjet-
unióba. 1944 márciusában házasodott meg, 
felesége Hegedűs Margit lett. Már magyar terü-
leten, valahol Marcali határában a harcok során 
megsebesült, élete végéig hordozott szilánkot a 
vállában, a kezében és a lábszárában. Állítólag 
több mint száz aknaszilánkot operáltak ki belőle 
Ausztriában. Mozgásképtelen állapotban került 
hadifogságba 1945. május 11-én, előtte nap 
született meg itthon az első gyermeke, Géza. 
Gyakorlatilag a kórházból vitték el az oroszok 
(a második világháború elvileg előtte két nappal 
véget ért). Mozgásképtelen volt, de naplót veze-
tett. Lapjait a sebesülés után már mások írták. 
A hadifoglyokat szállító vonat Kisszálláson át 
ment. Ott egyik társa kidobta a vonatból a nap-
lót, amelyet – milyen a szerencse – egy mélykúti, 
Végel Sándor talált meg és hozta haza Mélykút-
ra. A család innen tudta meg, hogy életben van. 
1946-ban jött tőle az első szigorúan cenzúrázott 
lap a szovjet hadifogságból. Válaszként az akkor 
már egyéves gyermekének fényképét küldték ki 
a lágerba. Számára ez volt az első jele annak, 
hogy családja megvan, él és várja őt vissza. 
A viszontlátásra 1947 októberében került sor. 
Ekkor tudta meg, hogy édesanyja meghalt, mi-

alatt ő hadifogságban volt (természetesen ezt 
nem írták meg neki). Egyébként Sándor bátyja is 
hadifogságba került, de őt az amerikai hadsereg 
ejtette foglyul és két hónap után hazaengedték. 
Csokoládét, narancsot hozott haza, ami némileg 
eltért a szovjet hadifogságból hazajöttekétől. 
Géza nem egyedül jött, hanem a fenti luxuscik-
kek helyett két délvidéki társát hozta magával. 
Hosszabb ideig élvezték a Budai család vendég-
szeretetét. Egyébként – édesapjához hasonlóan 
– Budai Géza sem mesélt otthon, szűk családi 
körben a háborús élményeiről. A fentieket a csa-
lád mások elbeszélése alapján tudta meg.

1948-ban jelentkezett Pécsre testnevelő ta-
nári szakra, melyet elvégezve testnevelő tanár 
lett. Ezen felül volt atlétikai, labdarúgás, kézilab-
da, röplabda szakedzői végzettsége is. A kántor-
tanítói végzettség első felét végül is nem gyako-
rolta. Illetve egyszer, 1956-ban egy alkalommal 
a misén ő orgonálhatott. Azt azonban olyan 
lelkesen, olyan nagy hangerővel végezte, hogy a 
hívek dobhártyái veszélyben forogtak. Egyébként 
hegedűn, orgonán tudott játszani. 

A mélykúti iskolában 1956-ig igazgató-he-
lyettes volt, egy ideig édesapjával együtt tanított. 
Akkoriban nagyon jó tanári kar működött Mély-
kúton. Lehetett téli szünet, nyári szünet, olyan 
nap nem volt, hogy Budai tanár úr be ne ment 
volna az iskolába. Soha nem várta a szünetet, 
ellenkezőleg: nyáron alig várta, hogy szeptember 
legyen. Csak testnevelést tanított, de azt olyan 
színvonalon, hogy az 1960-as évek elején járási 
szakfelügyelője lett ennek a tantárgynak. Ez heti 
három nap vidéki távolléttel járt, a fennmaradt 
három napot (akkor még szombaton is volt 
tanítás) Mélykúton töltötte. Rendkívül alaposan 
készült a tanításra. A vasárnap délelőttje abból 
állt, hogy minden osztályának minden órájára 

Mélykút Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 1992-ben 
alapította a „Mélykút községért díj”-at, Mélykút társadalmi, kulturális, 
közoktatási, művészeti, ifjúsági… területein elért kimagasló teljesítmények 
elismerésére. Új rovatunkban – időrendi sorrendben – meg szeretnénk 
emlékezni községünk / városunk nagyra becsült személyiségeiről, egy-
részt, hogy tisztelettel adózzunk munkásságuk iránt, másrészt hogy kicsit 
megelevenedjék múltunk és példát lássunk önzetlen tenni vágyásból, a 
nehéz időkben is humorral kezelt emberszeretetből… 

Rovatunkhoz tisztelettel segítségül hívtuk Dr. Rauzs József Mélykút 
Községért Díj című könyvét, melyet a doktor úr szeretettel felajánlott. 
Ezúton is köszönjük neki. 
Kovács Tamás polgármester úr gondolatai a könyv előszavában: 

„Ha végignézünk az eddigi díjazottakon, azt látjuk, hogy bizonyos 
értelemben összemérhetetlenek ők. Másfelől viszont nagyon is össze-
mérhetők. 

Összemérhetetlenek, hiszen van közöttük olyan, aki nemesfémekkel 
művelt csodákat; van, aki egész generációkat tanított; és van olyan, aki 
egy életen át gyógyított. Van, aki színekbe oltott; van, aki tollat ragadott; 

megint más hangokban vagy mozdulatokban oldotta fel tudását. Műte-
remben, táncparketten, katedrán. A díjazottak révén sokféle árnyalatát-
változatát, sokféle dimenzióját látjuk az önkifejezésnek, a megmutatko-
zásnak, a mások felé fordulásnak. Amiben mégis összemérhetők ők: az az 
odaadás, a tenni akarás és tenni tudás, valamint a meg nem alkuvás, a 
közösségért végzett munka. 

E könyv emléket állít azon emberek, egyesületek, szervezetek számára, 
akik és amelyek letettek „valamit” a közösség asztalára. Munkájuk, hiva-
tásuk mellett, saját idejüket, pénzüket nem kímélve adták és adják a mai 
napig a közösségnek tudásuk legjavát – önzetlenül.

S végszóként hadd mondjak köszönetet a szerzőnek, aki maga is 
díjazott, s aki immáron sokadik könyvével bizonyítja be, hogy méltó tulaj-
donosa a díjnak. Köszönöm Neki a közösség nevében ezt a munkát, mely 
méltó módon állít emléket a településünkért tenni akaró embereknek, és 
remélem jó példával is szolgál az utókornak, a felnövekvő nemzedéknek.”

Az első díjakat 1993-ban adományozták, melyeket Budai Géza, Molnár 
G. Pál és Beregi Vendel kapták. 

Mélykút Községért Díj 1993

Budai Géza
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vázlatos tervet dolgozott ki. Év elején elkészítette 
a tanmenetet. Lehet, hogy semmi köze nincs 
hozzá, de akkoriban gyerek nem ájult el iskolai 
ünnepségen, ez a szokás később terjedt el.

Akkoriban volt szintén szakfelügyelő Mélykút-
ról Beregi Vendel és Novok Rostás László (utóbbi 
később megyei szakfelügyelő lett). A kollektívára 
jellemző, hogy bizonyos célok érdekében össze-
álltak színdarabot előadni. Nem nagy bevételre 
tettek szert, de ezt a pénzt az iskola fejlesztésére 
fordították. Például strandfürdőt építettek, ahol 
nyaranta úszótanfolyamokat tartottak. Mélykút 
úszni tudó lakosságának többsége itt tanult meg 
úszni. Salakos sportpályát csináltak széleskörű 
lakossági támogatással. Mind az uszoda, m ind a 
sportpálya építését Budai Géza főszervezésében 
valósították meg. Erről egy korabeli újság így írt:

„Mélykút főterén az iskola mellett üde piros 
szőnyegként terül el a nemrég befejezett új 
sportpálya… Az egész pálya az állandó karban-
tartásról, gondos ápolásról tanúskodik. Minden-
nap frissen locsolják, hengerelik.

A tanácsházán tudjuk meg, hogy a pálya-
építés elsősorban Budai Géza testnevelő tanár 
nevéhez fűződik.

– Még a tavasszal történt – mesélte Szőlősi 
János gazdálkodási előadó –, hogy eljött hozzám 
Géza, elmondta a tervét és kérte, hogy segít-
sünk neki. Őszintén szólva mosolyogtam, ami-
kor felvázolta a nagyszabású munkát, amelyre 
elképzelése szerint szükség lesz. Jó, segítünk 
– mondtam. Könnyűszerrel ígértem, mert azt hit-
tem, úgyse lesz az egészből semmi… Annál több 
gondot okozott később megtartani az ígéretet.” 
(Petőfi Népe 1961. november 19.)

A női röplabdával az 1960-as évek elején 
kezdett komolyan foglalkozni.

„A megyében rendezett különféle női röplab-
datornák első helyére már a mérkőzések előtt 
biztosan lehetett tippelni. Győz a Mélykúti Tsz 
SK…

Vannak csapatok, akiktől megszokták a győ-
zelmet. Hétköznapi dologgá válik a siker. Rájuk 
csak egy váratlan vereség irányíthatja a fényszó-
rót. Így került most reflektorfénybe a mélykúti női 
röplabdacsapat. Budai Géza, az együttes edzője, 
a rendkívül szimpatikus sportember mosolyogva 
hallgatta végig a fentieket. Aztán meggyőzött 
arról, hogy nincs ok az aggodalomra. A megye 
legjobb röplabdacsapata a régi.

- Akik kikaptak azon a spartakiádon, máso-
dik vonalbeli játékosok voltak. A nagycsapatnál 
semmi változás nem történt… Úgy érzem, a 
következő időkben megint nyugodtan tippelhet-
nek ránk. Játékos-anyagunk nagyot erősödött az 
utóbbi évben. Huszonöt igazolt versenyzőnk van, 
kitűnő utánpótlás, de a tapasztaltabb játékosok 
is jó formában vannak… Játékosokban tehát 
nem lesz hiány. Ellenfelekben viszont annál 
inkább. Sajnos, a megyében egyedül a Kalocsai 
VTSK az a csapat, amely egy-egy játszmára 

megdolgoztatott bennünket. Ellenfél nélkül pedig 
nem lehet fejlődni. Azt hiszem, kényte-
lenek leszünk egy másik állandó csa-
patot is szervezni.” (Petőfi Népe 1967. 
szeptember 24.)

Kétszer nyert országos spartaki-
ádot a csapat, és két évig (1968-70) 
szerepelt az NB II-ben. Utána gyakor-
latilag kiejtették innen, mivel a távoli 
(Körmend, Salgótarján stb.), főleg a 
budapesti csapatoknak kellemetlen 
volt Mélykútra, ilyen távolra jönni ját-
szani. Több olyan mérkőzés is volt 
Mélykúton, ahol a játékvezetőt a nézők majdnem 
meglincselték a részrehajló ítéletek miatt. Hiába, 
Mélykútnak ki kellett esni az NB II-ből. Akkoriban 
a röplabda nagyon népszerű volt Mélykúton. 
Nagyon sokan segítettek: a fuvarozásban a tsz-
ek (főként az Alkotmány tsz), Sárkány Aladár 
volt a mindenes. Hetente háromszor volt edzés, 
hétvégén pedig mérkőzés. „A női röplabda végül 
is Budai Géza bácsi 1970-ben elszenvedett 
szívinfarktusa miatt került igazán lejtőre. Az or-
vosai eltiltották mindenféle sporttevékenységtől. 
Ugyanis annyira stresszhelyzetbe került egy-egy 
mérkőzés előtt, hogy a vasárnapi ebéd nem 
biztos, hogy megmaradt benne. Ő a sportot egy 
véres játéknak tekintette.  Egy ideig még Csontos 
Ferenc vezette a csapatot, de hamarosan elkö-
vetkezett a záróra.

Egy mulatságos történet a hőskorból. Hód-
mezővásárhelyen játszott a csapat. Hárman 
a játékosok közül bementek egy templomba. 
Ugyanis az egyik újságban láttak egy fényképet, 
hogy Pelé, az akkori idők brazil futballcsillaga 
mérkőzés előtt letérdelt és keresztet vetett. Kissé 
sokat időztek a templomban, és majdnem lekés-
ték a mérkőzést, amelyet időközben előrehoztak. 
„Szikrázott föld és ég, szem s a homlok”. (Illés 
Lajosné Kiss Erzsébet)

Az országos spartakiádokra nagyrészt ő ké-
szítette fel a mélykúti résztvevőket. Nem csak 
röplabdában indultak, hanem atlétikában, tor-
nában is. Nagy élmény volt a Népstadionban 
szerepelni, sok mélykúti ember gondol vissza 
szeretettel azokra versenyekre. Rajongott a 
futballért. Aktívan játszott a mélykúti csapat-
ban belső csatárt. Az 1930-as évek végén 
volt a fénykora játékosként. A Jánoshalma 
elleni mérkőzésen négy gólt szerzett, hármat 
fejesből. Rövid ideig játszott Mélykúton, mert 
hamarosan a bácsalmási csapatban rúgta a 
gólokat. Térdsérülés miatt korán befejezte a 
játékot. Később Bácsalmáson, majd Mélykúton a 
Görhöny-korszakban Nagy Elemér mellett edzői 
feladatokat is ellátott. Illetve az 1963-64-es 
bajnoki szezonban Budai Géza volt a hivatalos 
edző. A következő szezontól már nem tudta 
vállalni a munkát, mivel szakfelügyelői meg-
bízatása mellett nem jutott volna erre kellő 
szabadideje.

     Néptánc csoportot is vezetett.

„Sohasem fogalmazta meg a csapat, hogy 
miért követjük őt, miért voltak azok életünknek 
annyira szép évei, de ma már tudom. A szívéből 
áradó erő tartott össze minket és vitt el oda, 
ahová eljutottunk. És nem csak minket, hanem 
a tánccsoportját és tornászait is.” (Illés Lajosné 
Kiss Erzsébet)

Rendszeresen látogatta a könyvtárat, rejt-
vényt fejtett, kártyázott. Ezzel kapcsolatos a 
következő családi történet:

Az apa, Budai József, nagyon szeretett ultizni 
az Ipartestület székházában. Az anya nem rajon-
gott ezért a hobbijáért. Vasárnap este tíz óra felé 
elküldte Géza fiát, hogy hívja már haza az apját. 
A fiút látva Jóska bácsi kérdezte:

- Menjek, ugye?
Mire Géza fia látva, hogy apja milyen jóízűen 

kártyázik:
- Nem, azt mondta anya, hogy maradhatsz, 

ameddig akarsz. 
Hosszú évekig a megyei Vöröskereszt titkára 

volt. Széles látóköri, olvasott ember volt, nem 
csupán a sport érdekelte. Politikai pártnak soha 
nem volt tagja, és a gyermekeit is erre ösztö-
nözte. Ennek ellenére 1956 után elvitték egy kis 
elbeszélgetésre (egy futballmeccsen tartóztatták 
le). Kb. másfél hétig tartották fogva. A kihallga-
tások során nagyon megverték, hazajövetele 
után az egyik fia vette észre, hogy a háta csupa 
kék-zöld. Szintén mások meséltek a családnak 
erről, Géza bácsi a történteket magába zárta. 
Bűne annyi, hogy a forradalmi események során 
egy nagygyűlésen távollétében valamiféle veze-
tőségbe beválasztották (a futballcsapattal éppen 
vidéken játszott). Valószínűleg édesapja vitézi 
címéért is törlesztettek az elvtársak. 

Az igazi csapás 1970-ben érte egy hátsófali 
szívinfarktus képében. Ezt követően mindenféle 
sporttevékenységtől eltiltották az orvosai. Test-
nevelői tanári karrierjének is vége lett, napközis 
tanárnak osztották be. Pár évig még elkínlódott 
ebben a nemszeretem szerepben, s 1976-ban 
nyugdíjba vonult. Nem örömmel, mondhatni 
megkeseredve, csalódottan. Ennek nem csupán 
a betegség okozta kényszerű pályamódosítás 
volt az oka. Emberi gyarlóság, butaság is tetézte 
a testi bajt. Megvádolták, hogy egyik alkalommal 
kétszer vette fel a fizetését. Munkaügyi bíróság 
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A Mélykúti Önkormányzati Közszolgáltatási Művészeti és Kulturális 
Nonprofit Kft. ügyvezetőjeként szeretnék referálni azokról a tevékenysé-
gekről, amiket a vezetésem alatt álló intézmény a kinevezésemtől ez idáig 
elvégzett. A kezdetektől a szakmai szempontok domináltak, de a gazda-
sági megfontolások is komoly teret kaptak a működtetés, működés során. 
Ahhoz, hogy ezeken a területeken megfelelő, szakmailag is megalapozott 
döntéseket tudjak hozni, továbbképzés révén művelődésszervező végzett-
séget szereztem, a munkavégzéssel egyidejűleg.

A szűkös anyagi keret miatt törekedtem a már működő rendszerek 
fenntartására és továbbvitelére is. Igyekeztünk a lehetőségeinkhez mérten 
vonzóbbá tenni az intézményt és környezetét.  Erőfeszítéseinknek kézzel-
fogható eredményei is mutatkoztak. A Strandfürdő látogatottsága például 
40 százalékkal nőtt a kedvezőtlen időjárás ellenére.

Az épület felújítására és korszerűsítésére is gondot fordítottam. Az el-
végzett munkálatok és beszerzések tényét valamint azok hatását fotóval 
szeretném illusztrálni az egyes esetekben. 

Új hangtechnikai berendezést vásároltunk, így megoldott lett a hango-
sítás a Művelődési Házban, Sportcsarnokban és a Strandfürdőben. 

A Sportcsarnok külön, önálló rendszert kapott.
A Sportcsarnokban lévő tanári szoba felújítására is sor került.
A szertárt felújítottuk, polcokkal láttuk el.
A szertár a rendezés előtt.                     A szertár a rendezés után.

A fürdő a felújítás előtt.                        A fürdő a felújítás után.

A Sportcsarnokban a fűtési rendszert annak szivárgása miatt javítottuk, 
a csöveket a falakon kívülre helyeztük. A Művelődési Ház is megújult.

A konyha felújítás előtt.                     konyha felújítás után.

Az újonnan beüzemelt kút működtetésével milliós tétel takarítható meg. 
A 2016-os rendezvényterv alapján az összes általunk vállalt program le-
bonyolításra került. A vállalt programokon felül számos rendezvény került 
megvalósításra, és az intézmény rendszeresen helyet is biztosít a közösségi 
szerveződés motorjainak számító civil szerveződések és kezdeményezések 
számára. Az alábbi felsorolás ezeket mutatja be: Állandó és időszaki kiállí-
tások, Bozsik program, Cirkusz, Családi rendezvények, Egészségügyi vizsgá-
latok, Egyházközségi bál, Felnőtt és gyermek aerobic, Futball EB folyamatos 
megjelenítése közösségi színtéren, Harmonikaoktatás diákok számára, Hely 
biztosítása civil szervezetek rendezvényei számáram Hip-hop tánccsoport, 
Hüllő és rovarkiállítás, Jótékonysági bálok, Kézimunka szakkör, Kézműves 
foglalkozások, Kissebségi zene és táncoktatás, Közmeghallgatás, Mélykúti 
Galamb-, és Díszmadár-, Kisállattenyésztő és Természetvédő Egyesület, 
Mélykúti Polgárőr Egyesület rendszeres gyűlései, Óvodás területi bajnok-
ság, Öregfiúk Focitorna, Ping-pong, Röplabda versenyek, Sportegyesület 
gyűlései, Szvetnik-kupa, Testvértelepülési szakkörtalálkozók, Úszótanfo-
lyam szervezése gyermekek számára, Választási fórum, Véradások.

A programok összeállításánál figyelembe vesszük a demográfiai ada-
tokat, melyek alapján elsősorban a középkorú lakosság rekreációs igényeit 
próbáljuk kielégíteni, fejlesztve a fiatalok helyben történő szórakozási, 
kikapcsolódási lehetőségeit is. A Mélykúti Önkormányzati Közszolgáltatási 
Művészeti és Kulturális Nonprofit Kft-hez tartozó Szvetnik Ház látogatott-
sága alkalomszerű, turistacsoportok, diákok keresik fel leggyakrabban, 
illetve szakdolgozatukat írók adatgyűjtés céljából.

Az Alkotóházban a Felső-Bácskai Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
működik jelenleg. Alternatív támogatási, bevételi lehetőségként két jelen-
tősebb EFOP-os pályázatban is részt veszünk, melyek kedvező elbírálása 
esetén százmilliós pályázati forrással is számolhatunk. Ezen felül egy 
több tízmilliós pályázat eszközök megvásárlására teremthet lehetőséget 
szakkörök, rendezvények megvalósításának céljából, ezzel is csökkentve az 
önkormányzatra jutó terheket. További költségmegtakarítást jelent a már 
megvásárolt mobil wc-k beüzemelése és bérbeadása rendezvények alkal-
mával.                                                             Hurton Zoltán ügyvezető

Beszámoló a Mélykúti Önkormányzati Közszolgáltatási Művészeti és 
Kulturális Nonprofit Kft. közművelődési feladatainak ellátásáról.

elé került az ügy. Bár Géza bácsi megnyerte a 
pert első fokon, de másodfokon tárgyalás nélkül 
ellene ítéltek. A családja ma úgy tudja, hogy a 
politika szólt bele az eljárásba, s úgy utasították 
a bíróságot, hogy Budai Géza nem nyerhet az 
iskolával szemben. Ezt a kudarcot soha nem 
tudta feldolgozni. Annyira depressziós lett, hogy 
hónapokig még az utcára sem ment ki. Néhány 
igazi kollégája meglátogatta, tartotta benne a 
lelket. 1981-ben újabb csapás következett: Géza 
fia 36 évesen hirtelen meghalt. Ezt sem heverte 
ki élete végéig. Lehet még fokozni a megpróbál-
tatásokat? Lehet. Jött a Parkinson-kór, melynek 

következtében élete utolsó másfél évét ágyban 
töltötte. 1988. február 18-án halt meg. Közben 
feleségénél rosszindulatú daganatot állapítottak 
meg, műtétre is sor került. Egy ideig azt hitték, 
hogy megúszta áttét nélkül, de sajnos később 
jelentkeztek az áttét tünetei, melyek következté-
ben 1990 októberében követte férjét.

Véleményem szerint Mélykút hálás szívvel 
gondol rá, amit három dologgal is igazolni látok. 
Az egyik, hogy 1993-ban ítélték oda először a 
Mélykút községért díjat, és Géza bácsi az elsők 
között kapta meg (sajnos már csak posztu-
musz). A másik, hogy fia, Budai Géza az első 

önkormányzati választáson, 1990-ben a legtöbb 
szavazatot kapta, abban szerintem édesapja 
emlékezete is benne volt. A harmadik a Budai-
kupa 1989 óta. Minden év január első szom-
batján. Ilyenkor a valamikori labdarúgók jönnek 
össze kispályás torna keretében megmérkőzni, 
majd egy kis eszem-iszom mellett emlékezni a 
régi meccsekre, Géza bácsira.

Forrás: Dr. Rauzs József: Mélykút Községért Díj

Dr. Rauzs József könyvei megvásárolhatók a 
Mélykút Közművelődéséért Közalapítványnál
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GAMESZ Főzőkonyha 2016. évi beszámolója
2016. március 01-től a Főzőkonyha átkerült a Gondozási Központ-

tól a GAMESZ irányítása alá. Azóta az alábbi változtatások történtek 
az intézményegységnél: az étkezési díjakat beszedő adminisztrátor 
átköltöztetésre került a GAMESZ irodába, ezáltal könnyebb a befizetés, 
számlázás és nyomon követés folyamata. Április 01-től új élelme-
zésvezető került kinevezésre. Irányítása alatt a törvényi előírásoknak 
megfelelő, de változatosabb ételek készültek. Ahhoz, hogy az elkészí-
tett ételek megfeleljenek az említett előírásoknak, fokozottan figyel-
nünk kell a só és a cukor felhasználásának a csökkentésére. 

Az iskolai szünetekben elláttuk a rászoruló gyermekek étkeztetését 
is. A szünidei étkeztetés keretében – függetlenül attól, hogy a gyermek 
intézményi jogviszonnyal rendelkezik-e – a szülő illetve törvényes 
képviselő kérelmére a déli meleg főétkezés helyben illetve elvitellel 
történő elfogyasztását tettük lehetővé. A tavaszi szünetben 3, a nyári 
szünetben 43, az őszi szünetben 3 és a téli szünetben 7 napon keresz-
tül biztosítottuk a rászoruló gyermekek részére az ingyenes étkezést. 
A főzéshez felhasznált élelmezési anyagokra beszerzési pályázatot 
írtunk ki és a kategóriákban legjobb árat adó beszállítókkal május 

végén szerződést kötöttünk. A 2016-os évben a működéshez szük-
séges gépek beszerzése is megvalósult, amelyek az alábbiak voltak: 
számítógép raktár programmal, 2 db gázzsámoly, szeletelőgép, faxos 
telefon, nyomtató, sütő, mérleg, Illetve az egyik külső ajtót kicseréltük 
az Élelmiszerlánc- biztonsági Osztály előírásai alapján. Az egyik kony-
halány nyugdíjba vonulása miatt 1 fővel csökkent a létszám, hiszen a 
helyét azóta sem töltöttük be.

A felsoroltaknak köszönhetően a Főzőkonyha költségeit a 2015 
évihez képest több milliós mértékben csökkentettük. Ezzel szemben 
az elmúlt két év bevételét több ok miatt sem tudjuk összehasonlítani, 
egyrészt, mert a Gondozási Központnál az étkezési díj nem különült el 
a teljes ellátás díjától, másrészt az állam az ingyenes étkeztetés lehe-
tőségét azóta az óvodások szinte teljes körére kiterjesztette. A gyer-
mekétkeztetésre kapott állami támogatás 47.712 ezer Ft, ami teljesen 
fedezi az intézmény ezen tevékenységére fordított költségeit, így plusz 
forrást 2016-ban nem kellett az önkormányzatnak biztosítani hozzá. 

Az intézmény a továbbiakban is, a törvényi korlátozások figyelembe 
vételével, a gyermekek és a szülők érdekeit tartja szem előtt. 

Kedves szülők és gyerekek!  Az idén 14. alkalommal szervezünk olvasó – kézműves tábort 

Itt járt Mátyás király címmel 2017. július 24 – 28.
Közhírré tétetik!
Király kerestetik!

Na, ki a király? Lehetsz te!
Ha van merszed, nevezz be!

Álld ki a próbákat,
S viseld koronádat!

Udvari nép is kell,
ezért, te sem maradhatsz el!

Lehetsz királynő, udvarhölgy, apród, írnok,
Udvari bolond, lovag, szakács, pohárnok.

Álld ki a próbákat,
Érezd jól magad!

A jutalmaknak se szeri, se száma,
Kiváltságlevelet ad a Tábor királya!

Várunk benneteket sok szeretettel!  Fenyő Miksa Könyvtár dolgozói

Tábor beharangozó

Vajon kikkel töltötte szívesen szabad idejét Mátyás király? Képzeld 
el, TÉGED is szívesen örömmel vár az udvarában! Mátyás király erős 
magyar királyságot teremtett. Híres reneszánsz kultúrájú udvarának 
fényét tárgyakkal idézzük fel: nevezetes könyvtárát díszes kódexborító, 
hadseregét alabárd, vár makett készítésével, Beatrix királyné udvarhöl-
gyeit reneszánsz fejdísszel, bőrszütyő, gyöngysor a király gazdagságát 
pénzveréssel.
Királyunk kedveli a tréfás feladványokat, találós kérdéseket. Te is hozz 
magaddal néhányat!
Nardella, Beatrix királyné dadája, legfőbb bizalmasa és a Bűbájos boszor-
kány, aki a tér és idő ura, együttes erejükkel varázsolják el a gyerekeket 
Mátyás király udvarába. Segítségükkel megelevenedik a királyi udvar, s 
az ifjú időutazókból hirtelen Mátyás király és Beatrix királyné, itáliai követ, 
udvarhölgy és udvaronc, pap vagy éppen udvari bolond válik... 

A gyerekek közben a reneszánsz viselkedéskultúrával, táncaival és 
viseleteivel ismerkednek, hogy aztán visszatérve a jelenbe igazi udvar-
hölgyekhez méltó kecsességgel, szívbéli finomsággal, és az udvaron-
cokhoz illő lovagiasság szabályait mindenkoron szem előtt tartva éljék 
mindennapjaikat.

A tábor célja az élményszerű ismeretszerzés, a kreatív alkotás bizto-
sítása, továbbá lehetőséget adni a fantázia szárnyalására, a korfelidéző 
dramatikus játék elemeivel pedig a beleélés élményét nyújtja. A játszó-
házi foglalkozások egy adott történeti kor egy-egy részterületét dolgoz-
zák föl, azt hozzák „testközelbe”, azt keltik életre a gyermekek számára is 
érthető, érzékelhető módon. A foglalkozások részelemei mind egymásra 
épülnek, egységes komplex egészet alkotva.
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A kerékpárutak nekünk készültek, használatuk kötelező. 
Azonban egyik kerékpárút (és a gyalog-kerékpárút) sem adhat teljes 

védettséget. 
A kereszteződések és a kapuk, kijáratok különösen veszé- 9
lyes pontok. Itt a kerékpárosok és az autósok is fokozot-
tan figyeljenek, sebességüket ennek megfelelően válasz-
szák meg! 
A kerékpárutak úttesten való átvezetésénél  9 a kerékpárosnak 
nincs mindig elsőbbsége. Az útkereszteződésekben az elsőbb-
séget jelzőtáblák szabályozzák. Ha elsőbbsége van a kerékpá-
rosnak, akkor is győződjön meg előbb arról, hogy megadják azt, és 
csak utána hajtson le az úttestre. 
Gyalog- és kerékpárúton a kerékpárosoknak kell jobban figyelniük a  9

gyalogosokra, és ha szükséges, inkább lassítsanak, álljanak meg. A 
gyalogosok (különösen idősek, valamint gyerekek) kiszámíthatat-
lan mozgására, hirtelen előbukkanására mindig számítani kell. 
Ha a gyalogátkelőhelyen kívánnak kerékpárral átkelni, akkor a  9
KRESZ szerint mindig meg kell állni, és le kell szállni a bicikli-
ről. Az autósok itt csak a lassan érkező gyalogosokra számítanak, 
hirtelen a semmiből előbukkanó biciklisekre nem, és így nem tud-
nak már megállni, bekövetkezhet egy közúti közlekedési baleset. 
Sajnos, ezt a hibát nagyon sok biciklis elköveti. 
Kanyarodási szándékukat mindig kinyújtott karral, időben jelezzék  9
a többi közlekedő számára! 

Vigyázzanak, figyeljenek egymásra!

Érdekes betekinteni azokba a 
nagy könyvekbe, melyek minden 
plébánián megtalálhatóak és anya-
könyveknek nevezzük őket. Minden 
egyházközségben vezetni kell a 
megkereszteltek, a házasok és a 
halottak anyakönyveit. Ezek közül 
most a házasultak anyakönyvét 
szeretném kiemelni. Május 4. va-
sárnapján egyházközségünkben a 
jegyesek és fiatal házasok közös-
ségi napját szerveztük meg. Fon-

tosnak tartjuk, hogy a házasság intézményét, nekünk, katolikusoknak 
szentségét támogassuk, Isten kegyelmével megerősítsük. Látjuk azt, 
hogy 200, 100 évvel ezelőtt hány esküvő volt évente egyházközsé-
günkben, és látjuk azt, hogy ma mennyi van. Nem szomorkodni aka-
runk, és nem is feltétlenül a házasságok számának csökkenését siratni. 
Mi örülni szeretnénk, hogy vannak olyanok, akik egy egész földi életre 
szólóan elkötelezik magukat egymás mellett, és ehhez kérik a jó Isten 
segítségét is. Őnekik - ennek a 100, vagy 200 éve kötött házasságok 
tömegeihez képest egy maroknyi csapat - szeretnénk segítséget nyúj-
tani, erősíteni a jót az ő életükben.

Azaz alkalom, mely május 28-án lesz, melyben büszkék vagyunk a 
fiatal házasokra és a jegyesekre már magában egy bátorítás. Ebben 
a bátorításban szeretnék még adni valamit, a házasok 10 parancso-
latát, amely akár az előtte állóknak, akár már a benne élőknek is tud 
segíteni.

1. Légy nyitott és fejlődőképes! A házasság nem révbe érkezés, 
nem végcél – tudnod kell növekedni és elmélyülni a szeretetben há-
zastársaddal.

2. Fogadd el házastársad másságát! Ne ámítsd magad, hogy majd 
TE megváltoztatod házastársad egyik vagy másik tulajdonságát – ne 
akard őt saját hasonlatosságodra formálni. Ez még egy embernek sem 
sikerült!

3. A MÁSIKAT akard boldoggá tenni, ne saját boldogságodat haj-
szold! „Senkinek sincs nagyobb szeretete annál, mint aki életét adja 
felebarátaiért.” „Szeretlek, mert vagy, mert ilyen vagy. Elfogadlak és 
vállallak minden pozitív és negatív tulajdonságoddal együtt egy egész 
életre.” Ajándékozd neki teljesen az igazi gazdagság minden forrását: a 
teljes figyelmedet (ő a legfontosabb ember az életedben!), az idődet.

4. Magaddal szemben szigorúság, társaddal szemben engedé-
kenység! Ne várj mindig mindent őtőle! (Se a házimunkában, se a 
lelkiekben!)

5. Házastársadat a sorban SENKI és SEMMI meg nem előzheti!! 
Mindig mindenben ő legyen az első – nem a gyerek(ek), nem a szülők 
(!), nem a munka, nem a karrier... stb. Amikor valaki házasságot köt, el 
kell vágni – és tudni kell elvágni – a szülőkhöz kötődő szálakat!

6. Legyen rugalmasan kialakítva a felelősség-megosztás! Ki-ki 
képességei, természete szerint végezze a családban előkerülő tenni-
valókat, és eszerint tartozzon érte felelősséggel.

7. Legyen nyitott a család mások felé is! A legtöbb házaspár ösz-
szeborul, mint a káposztalevél. Ez nem egészséges, elszigetelődéshez, 
belterjes probléma-felhalmozódáshoz vezethet. Legyetek keresztény 
család, és vigyétek el más családokhoz is az Örömhírt!

8. Tiszted az életet. Fogadd örömmel a gyermekáldást! Mondj 
IGEN-t az életre! Isten is IGEN-t mondott Rád! Ahol a (leendő) szülők 
igaz szeretettel szertik egymást és Istent, és letették életüket-jövőjü-
ket Isten kezébe, ott minden más – anyagi, munkaügyi, szabadidős, 
hobby stb. – szempont eltörpül. „Ami szükséges, azt megadja az Úr.” A 
testi szeretet Isten ajándéka a Számotokra. Gondoltál már arra, hogy 
megköszönd Neki?

9. Ne feledd dicsérni társadat! Ez a szeretet, az együttlét örömé-
nek egyik kifejezése. Ne érjen véget az udvarlás az esküvővel! Végy 
időnként feleségednek egy-egy szál virágot – „csak úgy”! Készíts néha 
férjednek gyertyafényes vacsorát – csak az ő kedvéért!

Nem elég egyszer, az esküvőn elmondani: „Szeretlek!” – hanem 
minden nap ezer jelét kell ennek adni – és néha nem árt újra és újra 
elmondani. Ne mondd, hogy „Úgyis tudja!”, mert nem TUDNI akarja, 
hanem nap mint nap TAPASZTALNI!

10. Legyen ünnep és lazítás is betervezve – kettesben! „Az Úr napját 
szenteld meg!” A vasárnap nem arra való, hogy a férj túlórákat, fusi 
munkát végezzen, vagy a feleség egész nap süssön-főzzön és a héten 
elmaradt házimunkát csinálja! Miből akarsz adni, ha nem töltekezel? 
Pár óra a mézesheteket idéző békességben, egy kellemes séta a ter-
mészetben – felüdít egész hétre.

Nem angyalok, hanem emberek házasodnak, s ha nem látjuk egy-
más hibáit a szerelem rózsaszínű felhőin keresztül, az még nem jelenti 
azt, hogy nincsenek.

Tartós házasságot csak a lélek köthet, nem a test.
Szécsényi Attila káplán atya

„Szeretlek, mert ilyen vagy, szeretlek annak ellenére, hogy ilyen vagy!”

Tájékoztató kerékpárosoknak
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SZJA 1%
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik 

az elmúlt években személyi jövedelem-
adójuk 1%-át egyesületünknek ajánlották 
fel. További munkájukhoz sok sikert, jó erőt 
és egészséget kívánunk! Továbbra is kérjük 
adófizető tagtársainkat, családtagjaikat és 
mindazon személyeket, akik szeretnék tá-
mogatni egyesületünk sokirányú tevékeny-
ségét, ajánlják fel személyi jövedelem-
adójuk 1%-át közhasznú szervezetünknek. 
Köszönjük!

Adószámunk: 18343438-1-03 

NÉGY NAPOS KIRÁNDULÁS –
MEZŐKÖVESD-MÁRIAPÓCS-EGER
A nagy érdeklődésre való tekintettel 

további 20 fő jelentkezését tudjuk fogadni 
a mezőkövesdi kirándulásra.

Időpont: 2017. szeptember 19-22. 
            (kedd – péntek)
Utazás: kényelmes autóbusszal
Szállás: Hajnal Hotel *** – Mezőkövesd 
4 nap / 3 éjszaka (www.hajnalhotel.hu)
Ellátás:  Svédasztalos reggelivel, svéd-

asztalos vacsorával, élőzenével
Igény esetén fürdőköpeny használat
Ingyenes gyógy és wellness szolgáltatá-

sok: gyógyvizes medencék, úszómedence, 
szauna, pezsgőfürdő, sókamra, infrakabin, 
20 perces 3Dmasszázsfotel, vagy 45 per-
ces Jadeköves masszázs ágy egyszeri 
igénybevétele.

Napi egy kancsó lúgosított egészségvíz 
fogyasztása szobánként

Wifi a szálloda egész területén.
Költség:  36000.- Ft (útiköltség, szállás, 

félpanzió, IFA) + belépőjegyek 
tagoknak ingyenes, kívülállók-
nak kb. 3 000 Ft.

Részletes program a Csorba-ház hirde-
tőtábláján és Facebook oldalán olvasható.

Buszon helyfoglalás a befizetett jelent-
kezés sorrendjében történik.

Jelentkezéseket a teljes összeg be-
fizetésével május 31-ig várjuk!

HAJDÚSZOBOSZLÓI GYÓGYÜDÜLÉS
Szeretettel hívjuk tagtársainkat és a 

kívülálló személyeket is a hagyományos 
hajdúszoboszlói gyógyüdülésre. Időpontja: 
2017. november 5-12-ig. (8 nap 7 éjszaka, 
félpanziós ellátással) Költség tagok részé-
re: 45500 Ft + IFA + útiköltség. Kívülállók 
részére: 49000 Ft + IFA + útiköltség. A cso-
portos gyógyüdülés teljes időtartama alatt 
(7 éjszaka) jelenlévők közül – sorsolással 
– egy fő részére a Hőforrás Gyógyszálló 
ajándékaként, lehetőséget biztosít 2018. 
utószezonban történő 7 éjszakás gyógy-
üdülésre (szállás, félpanzióval). 

Jelentkezéseket május 31-ig várjuk 
10000 Ft előleg befizetésével.

SZOLGÁLTATÁSAINK
Ügyintézés • sorstársi és tapasztalati 

tanácsadás • klubfoglalkozások • tájékoz-
tató előadások • iskolai esélyórák tartása • 
egészségügyi szűrővizsgálatok • gyógytor-
na • gyógymasszírozás • gyógyüdültetés • 

szobai kerékpár és gyógyászati segédesz-
közök kölcsönzése, beszerzése • rendezvé-
nyek, kirándulások és kedvezményes szol-
gáltatások szervezése • kisebb lakossági 
pályázatok elkészítése • ingyenes interne-
tes szolgáltatások.

OTTHON MELEGE PROGRAM
Ezúton tájékoztatjuk tagtársainkat, hogy 

az Otthon Melege program információink 
szerint 2017. augusztusától újból folyta-
tódik. Lehetőség lesz mosógép és hűtő 
cserére. Kövessék figyelemmel a média 
híreit. Facebook oldalunkon is közzétesszük 
a pályázat feltételeit.

ELÉRHETŐSÉGEINK
6449 Mélykút, Petőfi tér 17.
Ügyfélfogadás: szerdán 14–17 és 
                      csütörtökön 9-12 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

EGYESÜLETI HÍREK
A Mozgáskorlátozottak Mélykúti Egyesületének tájékoztatója

„Gyors segítség, 
tartós szeretet!”

A mélykúti Katolikus 
Karitász és Utcaapostoli 

Szolgálat nagyböjti gyűjtésének eredmé-
nyeképpen közel 600 kg tartós élelmiszert 
adtak át az utcaapostolok 120 helyi csa-
ládnak. A segélyből főleg sokgyermekes 
családok és magányosan élő idős emberek 
részesültek.

Köszönetünket fejezzük ki, minden jó 
szándékú embernek, akik az elmúlt hetek-
ben templomainkba, a plébániára elhoz-
ták, vagy a mélykúti Weisz üzletek ado-
mánygyűjtő pontjain helyeztek el tartós 
élelmiszert. Isten fizesse meg bőségesen!

 Rasztik Tibor  csoportvezető

Téglagyűjtők országos 
találkozója

2017. május 27. 
6449 Mélykút, Kossuth Lajos u. 20.

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt 
a

Monarchia bélyeges téglagyűjtő egyesület 
éves rendezvényére,

2017. május 27-én, szombaton 14:00 – 15:00 
h közötti időpontban, a téglakiállítás megte-

kintésére.

Győri vár-
kapitányok 
téglái az 
1600-as 
évekből
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Gyakorlatozott a Felső-Bácskai Önkéntes Mentőcsoport
Szinten tartó gyakorlatot tartott Mélykúton 2017. április 25-én 

a Jánoshalmi járásban működő Felső-Bácskai Önkéntes Mentő-
csoport (FBÖMCS), amely fő célja a vihar okozta károk felszámolá-
sában való közreműködés volt.

Járási mentőcsoport tevékenységi körébe tartozik a hivatásos 
katasztrófavédelmi egységek szükség esetén való támogatása 
vihar okozta károk esetén. A feltételezés szerint Mélykút város több 
utcájában a rendkívüli időjárás, viharos erejű szél lakóépületeket 
rongált meg. A kivonuló hivatásos egységek nem győzik a kárelhá-
rítást, ezért kérik az FBÖMCS munkálatokban való részvételét.

A gyakorlat keretében a mentőcsoportnak egy erősen károsodott 
ingatlanból kellett - a falbontás módszerével - személyt kimentenie. 
A személymentés mellett meg kellett szervezni az épület veszélye-
sen rongálódott részeinek elbontását illetve az udvaron lévő, továb-
bi kockázatokat jelentő megdőlt fenyőfa eltávolítását is.

A gyakorlat bebizonyította, hogy a mentőcsoport az alapfelada-
tát megfelelően és fegyelmezetten képes ellátni. A nemzeti minő-

sítés keretében megszerzett képességeit szinten tartotta, továbbra 
is alkalmas a hivatásos katasztrófavédelmi egységek munkájának 
támogatására. A gyakorlatot a hivatásos katasztrófavédelmi szerv 
kijelölt szakembere megfelelőre értékelte.

Születések: 

1.) Boldizsár Péter an.: Sipos Petra Csilla
2.) Kolompár Kevin Sándor an.: Kolompár Cintia

Elhunytak:

  1.) Ifj. Kiss-Csepregi Ákos élt: 36 évet
  2.) Börcsök Gábor élt: 54 évet
  3.) Kubina Pál élt: 83 évet
  4.) Pappné Czeglédi Katalin Margit élt: 66 évet
  5.) Rideg András élt: 74 évet

Anyakönyvi események

Mélykút: Nemzetközi verseny 
június elején

Június 1. és 4. között rendezik meg Mélykúton az I. Nemzetközi 
Fogathajtó Versenyt és 55. Magyar Derby Mélykút elnevezésű 
versenyt, mely az idei év egyik legrangosabb hazai fogathajtó 
versenyének ígérkezik. A CAI2*- nagyló kettes- és négyesfogat, 
valamint a CAI3* – póni és nagyló egyes-, kettes- és négyesfogat 
kategóriákban meghirdetett versenyen várhatóan a legjobb ma-
gyar fogathajtók mellett külföldi versenyzők is indulnak, a ma-
gyar versenyzőkre vonatkozó nevezési határidő május 12.

A versenybíróság elnöke a spanyol Joaquin Medina Garcia lesz. 
A CAI3* pálya pályaépítője a nemzetközileg elismert Fintha Gá-
bor lesz, aki Duna-Alpesi Kupák és világbajnokságok pályájának 
megálmodója is volt az elmúlt években, de a fedeles fogathajtó 
világkupán is épített pályát. A CAI2* pálya építője Zámbó István.

A Nemzetközi Fogathajtó Verseny – Mélykút hivatalos kom-
munikációs partnere a Lovas Diadal Live TV. A rendezvény ideje 
alatt folyamatosan hírt adunk a verseny aktualitásairól. Frissítjük 

internetes oldalun-
kat a tv.lovasdiadal.
hu-t, valamint a 
Facebookon is el-
érhetik az aktuá-
lis információkat 
(lovasdiadallivetv.)

Program:
Június 1-2. 
Díjhajtás

Június 3. 
Maratonhajtás

Június 4. 
Akadályhajtás

Június 3-4. 
Kacsa és Rétes fesz-
tivál, Bon Bon kon-
cert

Elérhetőségeink:  
06-70/606-1221 
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FELHÍVÁS:
      

A Mélykúti Polgárőr 
Egyesület önkéntes 
tagfeltételt hirdet, 
elsősorban irodai 
tevékenységek 
elvégzésére, 

valamint 
rendezvények 
biztosítására.

Jelentkezni: Mélykúti Polgárőr 
Egyesület Elnökénél, 

a: 06/70-523-49-74 számon.

KIADÓ LAKÁSOKAT, 
HÁZAKAT, 

ALBÉRLETEKET 
KERESÜNK 

2017. MÁJUS 28-
JÚNIUS 4. KÖZÖTT 

MÉLYKÚTON 
ÉS KÖRNYÉKÉN! 

Érdeklődni, jelentkezni 
Mészáros Zénónál lehet 

munkaidőben az 560-003-as 
telefonszámon, ill. személyesen a 

Polgármesteri Hivatal 
3. számú irodájában.

A Felső-Bácskai 
Hulladékgazdálkodási Kft. 

emblémájával ellátott 
szemeteszsákba gyűjtött 

hulladékot (a kuka ürítésekor, 
külön díj felszámítása nélkül) 
elszállítják. Szemeteszsákot a 

Közszolgáltatási Kft. irodájában 
(Mélykút Tópart u. 58.) 
448,-Ft-os bruttó áron 

lehet megvásárolni. 

A zöldhulladék elszállításához 
biológiailag lebomló zsákot is 

ezen a címen tudnak beszerezni 
ügyfeleink 

A legközelebbi begyűjtési nap: 
2017. június 29.

Szép korúak köszöntése: 
Mikó Antalné 90 éves köszöntése


