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gazdasági és sportszervező
„Kiemelkedő sportszervező 
tevékenysége elismerése-
ként.”

ÖNÉLETRAJZ

Drégely Ferenc, Mélykút 
Pacsirta u. 66. szám alatti 
lakos születtem 1928. június 
2-án Mélykúton. Szüleim: Dré-
gely Antal (sz. 1904) és Ko-
vács Etelka (sz. 1908). Apám 
iparos családból származik, 

foglalkozása kovácsmester kisiparos. Anyám földműves családból 
származik. Ketten voltunk testvérek, húgom Drégely Ilonka (sz. 
1933) 1985-ben meghalt.

Az elemi iskola öt osztályát Mélykúton végeztem. 1939-1943 
között négy polgári iskolát végeztem Jánoshalmán. Tanulmányai-
mat nem folytattam, befolyásolt a háború közelsége; majd családi 
okok miatt (nagybátyám katonai fogsága 1944-45-ben) segítség-
re kellett lennem a paraszti munkában. 

Első munkahelyemen 1943-44-ben a Frank Fatelep kft-nél 
kereskedő adminisztrációs munkaköröm volt. Sorsomra jelentősen 
hatott a továbbiakban – átmenetileg – a Drégely szabódinasztia. 
1946-ban két évre szabótanoncnak szerződtem, majd segédként 
dolgoztam 1949-ig. Meg kell jegyezni a Drégely szabódinasztiáról, 
hogy a nagyapám, két nagybácsim, három sógorom, két unoka-
testvérem, sőt a húgom is szabó tevékenységet folytatott. Kötődé-
sem igen nagy volt e szakmához.

1949 őszén katonának vonultam be, ahonnan 1951-ben szerel-
tem le tizedes rangban. 1951-ben nősültem, feleségem Tubánszki 
Margitka. Szülei vegyeskereskedők voltak. 1953-ban született Feri 
fiam, 1958-ban Edit lányom. Feleségem kezdetben háztartásbeli, 
később, az 1970-es évektől könyvelő. 1971-ben családi tragédia 
történt: fiamat 18 éves korában halálos motorbaleset érte.

1951-től több megszakítással a Terményforgalmi Vállalatnál, 
majd a Bácsalmási Járási Tanács pénzügyi osztályán dolgoztam. 
1960-ban a mélykúti Béke tsz vezető könyvelője lettem a mély-
kúti emberek bizalma alapján. E bizalom harminc évre megszabta 
a jövőmet: nyugdíjba vonulásomig főkönyvelő voltam. 1961-ben 
képesítő vizsgát tettem számvitelből, 1964-ben mérlegképes 
könyvelői oklevelet kaptam. 

A későbbiek során a közgazdasági szabályozók változása, az 
új gazdasági mechanizmus bevezetése kedvezően hatott a tsz-
re. Az állattartó telepek, a növényi kultúrák további hozamnövelő 
hatása jelentős eredményt biztosított. Ehhez hozzájárult az Új Élet 
és a Béke tsz egyesítése. Koncentrálódott a géppark, az állattartó 
telepek és a 7.200 ha föld. Itt teremtődött meg az évi 1.200 vagon 
búza és 2.200 vagon kukorica, 20.000 hízó, 500 hízómarha kibo-
csátása, mely évenként 60-70 millió forint nyereséget biztosított.

Időközben főkönyvelői munkám elismerésével 1980-tól felkértek 
különböző társszervek igazgatósági tagnak és egyéb képviseletre. 
Így került sor 1981-től a TOT mellett működő Országos Kölcsönös 
Támogatási Alap Ellenőrző Bizottsága elnökének megválasztására 
személyemben, melyet öt évig képviseltem. 1982-ben a Megyei 
TSZ Ker. igazgatósága mellé a közgyűlés Felügyelő Bizottsága 

elnökének is megválasztottak. 1986-ban alapító tagja lettem a 
Mezőbanknak. A közgyűlés a Központi Igazgatóság mellett működő 
Felügyelő Bizottság elnökének választott. 1991-től mint nyugdíjas 
dolgozó a Mezőbank Ellenőrzési Főosztály dolgozójaként tevékeny-
kedtem 1994-ig. 

Megtiszteltetés volt számomra Mélykúton 1980-ban a tanács-
tagként történő megválasztásom. A Pacsirta utcát képviseltem. 
Később végrehajtó bizottsági tag voltam öt éven át. A legnagyobb 
megtiszteltetésnek éreztem, amikor felkértek 1980-ban a sport-
barátok a Sportegyesület elnöki tisztségére. Tíz évig töltöttem 
be ezt a tisztséget. Fontosnak láttam ezt az időszakot a község 
szempontjából: igen intenzív fejlődésen ment keresztül a község. 
Erre az időszakra esett a 8 tantermes iskolabővítés, a tornacsarnok 
építése, a művelődési ház építése, a sporttelep kialakítása járulé-
kos létesítményeivel.

A termelőszövetkezeti munkám, a társadalmi munkám elisme-
réseként számos kitüntetést kaptam:

– Kiváló társadalmi munka elismeréséül a helyi tanácstól.
–  Kiváló sportmunkáért oklevél a megyei tanács mellett műkö-

dő sportbizottságtól.
– Kiváló termelőszövetkezeti munkáért oklevél a TOT-tól.
–  Kiváló termelőszövetkezeti dolgozóként a területi szövetség-

től.
– A Tsz Ker-ben végzett munkáért elismerő oklevél.
–  A Munka Érdemrend ezüst fokozatát a megyei tanácstól 

1986-ban vettem át.
–  1996-ban a mélykúti önkormányzattól a Mélykút községért 

díjat kaptam kiváló sportmunkáért.
–  2008-ban szülőfalumtól Díszoklevelet kaptam születésem 80. 

évfordulójára.
Igen gazdag életutamat a fentiek alapján úgy érzem, hogy 

elismerték.
1988-ban lettem nyugdíjas. Bár munkásságomat a tsz-nél 

befejeztem, de – mint vázoltam a fentiekben – a Mezőbanknál 
még hosszú évekig folytattam. A Mezőbank megalakításában nem 
csak, mint részvényes, a munkámmal is részt vettem. Fontos te-
endőmnek tartottam az ellenőrzés közepette a számvitel, a pénz-
ügyi munka stabilizálódását. A 17 tagú Felügyelő Bizottság éves 
program szerint dolgozott. 1991-ben már 52 fiók és a központ 
ellenőrzését végeztem.

1993 júliusában a Sportegyesület tisztségviselő választásánál 
gazdasági elnökhelyettesként újraválasztottak. Régi kívánságnak 
tettem eleget a sportbarátok részéről igényelt Mélykút sporttör-
ténetének (1910-1995) megírásával. A könyv megírása, illetve 
az anyag összegyűjtése igen hosszú folyamatra tekint vissza 
1982-től folyamatosan. A sportanyag gyűjtésében, megírásában 
segítségemre voltak korabeli sportvezetők, sportolók, sportbarátok. 
Sporttörténet készült 320 oldalon, 340 fényképpel a Búzakalász 
tsz finanszírozásával. A mélykúti sportbarátok, a sportot szerető 
közönség, a sportolók örömére a törzsanyagot, az eredeti gyűj-
teményt tovább bővítem a jelenkor eseményeivel. Sporttörténeti 
gyűjtését, szerkezetbe rakását örömmel nyugtázom, hogy mint 
helytörténeti anyag a későbbiekben hasznos lehet az utókor szá-
mára, a későbbiek folyamán megszállott sportbarátok, a sporttal 
elkötelezettek továbbvihetik, gyűjtögethetik, Mélykút sportéletét 
öregbíthetik.

A fenti feljegyzésben önéletrajzi elemek mellett a polgári 
életben vergődve, 45 évet munkában töltve, sikerek és sikertelen-

Mélykút Községért Díj 1998 – DRÉGELY FERENC
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ségek, örömök és bánatok közepette, mindösszesen sok munka, 
társadalmi tevékenység, szűkebb hazám, közösségem javára 
kamatoztattam.

Szólni kell Edit lányomról, családjáról. Mélykúton végezte el az 
általános iskolát. Kiskunhalason a gimnáziumban kitűnően érettsé-
gizett, majd Szegeden jogtudományi egyetemet végzett, doktorált 
1981-ben. Jelenleg Szegeden ügyvédként dolgozik. 1985-ben 
férjhez ment. Férje Dudás Mihály szerkezetépítő mérnök, vezető 
tervező, mérnök közgazdász. Két fiuk műegyetemi hallgató Buda-
pesten.

Talán egy kicsit megnyugodva zárom önéletrajzom göröngyös 
69 évét. Úgy tudnám summázni, hogy a fentiekben elért sike-
rekhez, mindennapos munkámhoz a feleségem is hozzájárult. A 
nyugodt háttér biztosításával nyugodtan végeztem munkámat, 
a családról való gondoskodást, a gyereknevelést, a mindennapi 
gondot vitte. 

Nyugdíjazásom után a helytörténeti gyűjtést intenzívebben 
folytathattam. Ebben segítségemre volt az őslakos mélykúti csa-
ládom, és magam is jól ismertem szülőfalum lakóit. A fentiekből 
következett az a gondolat, hogy foglalkozzam Mélykút helytörténe-
tével. Több családot felkerestem a községben és a tanyákon. Régi 
irományokat, fényképeket találtam, melyeket műanyag tasakokba 
raktam, és 80-100 dossziéba rendeztem. Családfakutatással is 
foglalkoztam, ezért felkerestem a mélykúti plébániát, hogy tanul-
mányozzam a régi anyakönyveket. Így találkoztam Menyhárt Sán-
dor plébános úrral, aki felismerte gyűjtésem fontosságát, buzdított 
a bővítésre és ötletet adott a könyv alakban való kiadásra. Erkölcsi 
és anyagi támogatást nyújtott az egyházi alapítvány segítségével. 
A község lakói erre a számlára fizették be a könyv árát, így tudtuk 
fedezni a kiadás költségeit. A plébános úr elkísért a szegedi nyom-
dába és a lektori munkára felkért, mélykúti születésű dr. Nagy 
János egyetemi tanárhoz. Az összegyűjtött anyag bősége miatt két 
kötetet készítettünk. Az első kötetből 500, a második kötetből 800 
példányt adtunk ki. Itt kell megemlítenem Jakity Attiláné könyvtári 
dolgozót, a ki a gyűjtött anyag gépelésében önzetlenül segített. A 
helytörténeti gyűjteményt, a könyveket és a képanyagot díjmente-
sen a mélykúti könyvtárnak adományoztam.

1989-ben meghalt a feleségem és egyedül maradtam Mély-
kúton. Lányomék javaslatára Szegedre költöztem. Közben megis-
merkedtem Koltai Erzsébet pápai nyugdíjas tanárnővel, aki szintén 

özvegy volt, és helyzete hasonlított az enyémhez. Gondoltuk, hogy 
együtt könnyebb lesz elviselni az öregkor nehézségeit, ezért ösz-
szeházasodtunk.

Erzsike Szegedre költözése alkalmával jelentős mennyiségű 
szentképet hozott magával. Ez adta az ötletet, hogy gyűjtsük to-
vább a szentképeket. Idővel ezeket témák szerint rendszereztem. 
Jelenleg főleg a jubiláns papok emlékképeit gyűjtjük. Ez utóbbiak-
ból mintegy háromezer darab van. Az egész gyűjtemény 80-90 
dossziéból áll, melyekből folyamatosan a Szegedi Ferences kolos-
torban kiállítást tartok.

Összegezve 82 évem tapasztalatait úgy érzem, hogy a termelő-
szövetkezetnél eltöltött harminc év adott legnagyobb lehetőséget 
a személyiségem kibontakozására, magam képzésére. Az ember 
értékét nem az szabja meg, hogy honnan jött, hanem hogy a hosz-
szú élettapasztalatát fel tudta-e használni önmaga fejlesztésére. 
Úgy érzem, hogy életemben voltak nehezebb idők, de mindig helyt 
tudtam állni a törvények tiszteletben tartásával, munkahelyem 
megbecsülésével. Így tudtam szolgálni családomat, közösségemet 
és magyar hazámat.

Szeged, 2010. október 13.

SAJTÓSZEMLE:
A mélykúti 9-es számú tanácsi választókerület lakói Drégely Feren-
cet választották meg tanácstagjuknak. A Lenin Termelőszövetkezet 
főkönyvelője ismert ember, öregek, fiatalok egyaránt bizalommal 
fordulhatnak hozzá. A gazdaság ezernyi gondja mellett mindig 
„ráér” jótanácsot adni a bajos ügyek intézéséhez. A tanácstagi kör-
zetében lakók örömeit, gondjait egyaránt ismeri. Drégely Ferencet 
a végrehajtó bizottság tagjai sorába is beválasztották. A közélet-
ben eddig szerzett tapasztalatai, lelkesedése tette őt méltóvá e 
felelősségteljes tisztségre.

(Halasi Hírek 1980. június 25.)
Pompás sportcsarnokkal gazdagodott Mélykút
Kiss Gábor, a Csepel ifjúsági csapatának volt kapusa hazatért 

Mélykútra. Az egyik nagyüzem lakatosa és a helyi együttes hálóját 
védi. Mind több fiatal jön rá arra, hogy falun sem kell lemondaniuk 
a városi lét előnyeiről. A lakásokba itt is, ott is eljut a villany, a víz, 
sok helyütt – a halasi járás nagyközségében is – mind több házba 
a földgáz. Lassan megteremtődnek a szabadidő eltöltésének kor-
szerű lehetőségei az igyekvőbb, kezdeményezőbb községekben.

Mélykúton például, ahol tegnap délelőtt, gyönyörű nyár végi 
napon avatták föl a községi sportcsarnokot. Az ápolt, hangulatos 
Felszabadulási parkban kívülről is jól mutat az 1320 négyzetméter 
alapterületű épület. A tanévnyitóval összekapcsolt ünnepségre 
fiatalok és idősebbek százai gyűltek össze, mint ahogyan korkü-
lönbség nélkül, munkahelytől függetlenül segítették megalkotását; 
mert nemcsak a létesítmény, hanem a nagy kaláka összehozása, 
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dolgoztatása is alkotás. Olyan tett, amivel joggal büszkélkednek 
a nagyközség lakói, mint ezt köszöntő szavaiban Tokodi János, a 
nagyközségi tanács elnöke kiemelte.

A nagyméretű csarnokban valamennyi teremsport-verseny, mér-
kőzés megrendezhető. Bölcsen az utóbbi időben kevéssé kihasznált 
népfürdőhöz csatlakozik a testedzés új otthona. Így hasznosulnak 
a már meglévő öltözők. A büfé nagyobb forgalma bőségesebb 
kínálatot tesz lehetővé, ugyanakkor egyetlen fillér ráfordítás nélkül 
kényelmesebb, korszerűbb lesz az új szabadidőközpont. A helyi 
vállalatok, gazdaságok hozzájárulása nélkül aligha gondolhattak 
volna a mai árakon legalább tízmillió forintos építkezésre.

Kedvezményesen számolta el az UNIVEREXPO szövetkezet a 
födémhez gyártott alumínium lemezeket, szinte önköltséges áron 
dolgozott a nagyközségi költségvetési üzem. Húsz szocialista bri-
gád társadalmi munkája, az Egy nap a községért mozgalom több 
százezer forintos bevétele, a téglajegyekből származó pénz bele-
épült a hét méter magas sportcsarnokba. Az általános összefogás-
ból is kiemelkedik a Lenin Mezőgazdasági Termelőszövetkezet által 
nyújtott támogatás.

A megjelentek – köztük dr. Hőnig Ferenc, az MSZMP Központi 
Bizottság tagja, a kiskunhalasi járási-városi pártbizottság, a kis-
kunhalasi járási hivatal több vezetője személyes tapasztalatukkal 
is igazolhatták Katanics Sándornak, a megyei pártbizottság titká-
rának megállapításait: „Ez, az életünkben oly fontos testedzésre 
kiválóan alkalmas, diákot és felnőttet erre ösztönző épület példája 
annak, hogy ma is megteremthetők a korszerű életvitelhez szüksé-
ges feltételek: ha annyira akarnak valamit, úgy összefognak, mint 
a mélykútiak.”

Horváth László iskolaigazgató is okkal hangoztatta: „ilyen szép 
tanévnyitó ritkán adódik egy iskola életében”. Az ünnepség máso-
dik részében – már a 720 négyzetméteres, egyszerre több osztály 
foglalkoztatására alkalmas – tornateremben az Alkotmány vala-
mint a Lenin Termelőszövetkezet énekkara, a tánccsoport műsora 
és az iskolások tornabemutatója azt tanúsította, hogy kulturális 
rendezvények, iskolai ünnepségek lebonyolítására is kiválóan al-
kalmas az új mélykúti sportcsarnok. (Petőfi Népe 1982. augusztus 
29. Heltai Nándor)

Részlet Dr. Rauzs József: 
Mélykút Községért Díj című könyvéből

Tisztelt Méhészek!

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) 
szükséghelyzeti engedélyeket adott ki a Cruiser OSR 322 FS, 
Cruiser 350 FS, Poncho 600 FS, Ellado, Nuprid 600 FS Red 
rovarölő csávázószerekre repce, kukorica és napraforgó ve-
tőmag csávázására és vetésére. A kiadott szükséghelyzeti 
engedélyek az idei szezonban az említett kultúrák jelentős 
területi hányadát érintik. Az fenti készítményekkel történő 
csávázás a jelenlegi tudományos eredmények ismeretében 
nem jelent elfogadhatatlan kockázatot a méhek számára, 
ha a méhcsaládok kedvező egészségügyi állapotban van-
nak és a kezelt kultúráknál a méhek röpkörzetén belül folyó 
növényvédelmi tevékenység során a kezelések az enge-
délyokiratokban foglalt utasítások szigorú betartása szerint 
valósulnak meg. 

Ugyanakkor el kell ismerni, hogy a vizsgálatok során a 
méhekre ártalmatlan tulajdonságot sem sikerült igazolni. A 
neonikotinoidok használatának másfél évtizedes magyaror-
szági tapasztalatai alapján a repce, napraforgó és kukorica 
csávázása szabályszerű felhasználás esetén nem okozott 
kimutatható károsodást a méhekre. Sőt, a csávázott kultú-
rák esetében kisebb a valószínűsége és gyakorisága méhek-
re kockázatos permetezőszerek használatának. 

A fentiek mérlegelésével a méhészek dönthetnek, hogy 
a csávázószerrel kezelt virágzó állományokban a méhek 
letelepítésével vagy távoltartásával kívánják folytatni az évi 
méhészeti tevékenységüket.

Jegyző

Tájékoztatás a bejelentett 
letelepedési hely körüli röpkörzetben 

található, 
neonikotinoid típusú csávázószerrel 

kezelt növényzetről

NET-en a hivatal
Közérthetően az e-közigazgatásról

ismeretterjesztő rendezvényre

2018. 07.05-én, 17. órai kezdéssel

szeretettel várunk mindenkit a Fenyő Miksa Könyvtárba.
 GINOP-3.3.1.-16-2016-00001
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Szinten tartó gyakorla-
tot tartott Mélykúton 2018. 
május 26-án a Jánoshalmi 
járásban működő 20 fős 
Felső-Bácskai Önkéntes 
Mentőcsoport (FBÖMCS). 
Fő cél a vihar okozta károk 
felszámolásban való köz-
reműködés ismereteinek 
elmélyítése volt.

Járási mentőcsoport te-
vékenységi körébe tartozik 
a hivatásos katasztrófa-
védelmi egységek szükség 
esetén való támogatása vi-

harkárok esetén. A feltételezés szerint Mélykúton a rendkívüli 
időjárás, nagy erejű szél, lezúduló nagy mennyiségű csapadék 
lakóépületeket rongált meg, fákat döntött ki, emellett a villám-
csapás miatt tűz is keletkezett. A kivonuló hivatásos egységek 
nem győzik a kárelhárítást, ezért a kérik az FBÖMCS munkála-
tokban való részvételét.

A gyakorlat keretében a mentőcsoportnak homokzsákos 
védekezési, vízszivattyúzási, fakivágási feladatokat kellett 
ellátnia. A mozzanatok részét képezte még a menet végrehaj-
tása, külső irányítási pont telepítése, sátorállítással, aggregátor 
beüzemeléssel illetve az ellátás megszervezése is.

A gyakorlat bebizonyította, hogy a mentőcsoport az alapfel-
adatát megfelelően és fegyelmezetten képes ellátni. A nemzeti 
minősítés keretében megszerzett képességeit szinten tartotta, 
továbbra is alkalmas a hivatásos katasztrófavédelmi egységek 

munkájának támogatására. A gyakorlatot a hivatásos kataszt-
rófavédelmi szerv kijelölt szakembere megfelelőre értékelte. 
A következő évben a mentőcsoport kiemelt feladata lesz az 
nemzeti minősítés újra megszerzése.

A parlagfű-allergia igazi népbetegség, világszerte milliók 
életét keserítik meg a gyomnövény okozta kellemetlenségek. 
Magyarországon több mint két millióan szenvedhetnek az 
allergiás tünetektől, irtása éppen ezért jogszabály szerint 
kötelező.

A parlagfű elleni védekezés elsősorban az ingatlan tulaj-
donosának, illetve használójának a kötelezettsége. A hatósá-
gok feladata az, hogy – amennyiben a tulajdonos nem tesz 
eleget a kötelezettségének – a mulasztók költségén elren-
delik az ún. közérdekű védekezést, emellett növényvédelmi 
bírságot szabnak ki.

Június 30-ával lejár a parlagfű-mentesítési türelmi idő. 
Ezt követően belterületen a jegyző, külterületen az illetékes 
megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi hatósága 
köteles hatósági eljárást indítani azokkal szemben, akik el-
mulasztották a parlagfű elleni védekezést.

Fontos tudni, hogy a hatósági intézkedéshez (közérdekű 
védekezés végrehajtása, bírság kiszabása) nem szükséges 
a sérelem – egészségkárosodás – bekövetkezése, e körben 
elégséges a védekezési kötelezettség elmulasztásának júni-
us 30-a után történő megállapítása. A növényvédelmi bírság 
kiszabására a növény- és talajvédelmi hatóság jogosult, ezért 

a közérdekű védekezés elrendelését követően a jegyző az 
ügyben keletkezett iratokat továbbítja az eljárásra jogosult 
hatóságnak. A növényvédelmi bírság alapja a parlagfűvel fer-
tőzött terület nagysága. A bírság mértéke belterületen és kül-
területen is egyaránt 15.000 Ft-tól 5.000.000 Ft-ig terjed.

A parlagfűvel fertőzött lehet mezőgazdasági kultúrnövény-
nyel borított terület, nem mezőgazdasági terület (elhanyagolt 
telkek, építési területek), vagy nem művelt, elhanyagolt vala-
mikori szőlők, hétvégi kertek, zártkerti ingatlanok, valamint 
a vonalas létesítmények (utak, vasút) 
melletti sávok.

A parlagfű-mentesítés minden ál-
lampolgár közös érdeke, ezért felhív-
juk a földtulajdonosok figyelmét arra, 
hogy nem elegendő, hogy június 30. 
napjáig valaki lekaszálta a szennye-
zett földterületet, azt tiszta, parlag-
fű-mentes állapotban a vegetációs 
időszak végéig meg kell őrizni!

(Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)

Tájékoztató a parlagfű-mentesítésrő

Gyakorlatozott a Felső-Bácskai Önkéntes Mentőcsoport
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Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy továbbra is lehető-
ség van az ingatlannál felhalmozódott hulladékok elhelyezésére a 
Hulladékgazdálkodási Kft. heti rendszerességgel végzett hulladék-
gyűjtésén kívül a bácsalmási és a jánoshalmi HULLADÉKUDVARO-
KON. Ezzel olyan anyagok átvétele biztosított, melyek a háztartási 
és a szelektív gyűjtőedényekben nem helyezhetők el, illetve a lom-
talanítás során sem szállíthatók el. A hulladékudvar igénybevétele 
minden olyan magánszemély számára térítésmentes, aki fel tudja 
mutatni a lakcímigazoló kártyáját, illetve a befizetett hulladék-
szállítási számlát igazoló bizonylatot (csekk, átutalási megbízás 
másolata). 

A HULLADÉKUDVARON az egy alkalommal elhelyezhető hulla-
dékok fajtái:
Nem veszélyes hulladékok Veszélyes hulladékok
lomhulladék (pl. bútorfélék) – max. 
1 szoba berendezése

fáradt olaj, használt sütő zsiradék 
és göngyölegei – max. 10 liter

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

növényvédő szerek, festékek 
maradékai és göngyölegei

papír hulladék (pl. újságok, füzetek, 
könyvek, hullámpapír, csomagoló-
papír, szórólapok, karton)

lejárt szavatosságú gyógyszerek

műanyag hulladék (pl. hungarocell, 
PET palack, nejlonzacskó)

fénycső, izzó

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

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

textilhulladék
szárazelem (pl. gombelem, ceruza-
elem) – max. 1 kg

személyautó gumiabroncs – 1 
garnitúra

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

zöld hulladék (pl. levágott fű, 
nyesedék, lomb)

akkumulátor – max. 3 db

lakossági építési törmelék – 1 m3

A hulladékudvarban nem vesznek át kommunális hulladékot 
(vegyes háztartási hulladék), illetve palát, kátránnyal szennyezett 
hulladékot, laborvegyszert és robbanásveszélyes anyagokat.
BÁCSALMÁS: 20/326-2785 Bácsalmás határában a szennyvíztisz-
tító mellett.
JÁNOSHALMA: 30/255-6754  6440 Jánoshalma, 0120/15. hrsz.

2018. június 14-én a Jánoshalmi és Bácsalmási Járási Hivatalok 
vezetői, mindkét járás foglalkoztatási osztályvezetői, a jánoshalmi 
járás és a bácsalmási járás polgármesterei látogatást tettek a 
következő cégek telephelyén Mélykúton:  

Univerholz Kft. (faházak, faipari termékek gyártása) 
 Univermetal Plusz Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (nyílás-
záró gyártás, öntvénykészítés) 
Colorplast Kft. (nyílászáró profil , beltéri ajtó, bútorlap gyártás)
HFI Hungary Food Zöldségszáritó üzem 

 A cégek vezetői fogadták a látogatókat és tájékoztatást tartot-
tak az ott folyó munkáról, hosszú távú tervekről, elképzelésekről.  
A Foglalkoztatási Osztály vezetői írásbeli tájékoztatókat adtak át 
a cégeknek a vállalkozásokat segítő különböző munkaerő piaci 
programokról. 

A vezetők látogatást tettek a Hunent Zrt. víziszárnyas vágóhíd 
és feldolgozó üzemének építkezésén is. Az építkezés jól halad, a 
korszerű üzem még ez évben megkezdi működését és jelentősen 
hozzájárul a térség munkanélküliségének enyhítéséhez. 

Köszönet illeti Kovács Tamást Mélykút Város Polgármesterét, aki 
a cégeknél a látogatást megszervezte. 

Jánoshalma, 2018-06-22

Bodroginé dr. Mikó Zsuzsanna hivatalvezető 
BKMKH Jánoshalmi Járási Hivatal

Munkáltatói kapcsolattartás
 Mélykúton  

HULLADÉKUDVAROK

Elhunytak:
Szabó József élt: 81 évet
Nagy Jánosné Hasenauer Anna élt: 88 évet
Pásztor Margit Zsuzsanna élt: 93 évet
Nasz Péter élt: 69 évet
Somogyi András élt: 83 évet
Mezei József élt: 80 évet
Juhász József élt: 95 évet
Balázs Lajosné Kovács Etelka élt: 82 évet
Béleczki Mihályné Blaskovics Mária élt: 95 évet
Magyar Antalné Kancsár Erzsébet élt: 81 évet

Házasságot kötöttek:
Ördögh Henriett és Lévai Csaba
Győző Edit és Börcsök Péter
Khulree Dolgoon és Doszpod László 
Kókai Anett és Boldizsár Richárd Csaba
Marancsik Ibolya és Horváth Máté
Káposzta Edit és Kovács Róbert István
Kapocsi Marietta és Juhász János
Magyar Edit és Veverka Jácint Tamás

2018. májusi születés: 
Sáli Lea an.: Dudás Brigitta Erzsébet 

Anyakönyvi események



8Önkormányzati Tájékoztató       2018. július

A mélykúti Katolikus Karitász és Utcaapostoli Szolgálat tag-
jai június 16-án, lelki napon vettek részt az öregmajori Báics 
birtok központi tanyáján.

A résztvevők kerékpárral, személyautóval érkeztek a hely-
színre ahol a házigazda Báics Ernő fogadott mindenkit.

A lelki nap vendég előadója Ft. Gyöngyösi Balázs atya, a 
bajai Szt. István templom plébánosa volt. Az egész napos alkal-
mon jelen volt Bolvári János atya, Goska és Katka tisztelendő 
nővérek is.

Elmélkedésének témája a Szt. Damján kereszt volt, majd 
rövid szünet után szentmise következett, amelyben Mikó Béla 
kántor úr közreműködött. Az ebéd utáni kiscsoportos beszél-
getések is a kereszten látható személyekről, illetve az egyházi 
közösségeket érintő gondolatokról szóltak. 

A négy csoportból egy-egy tag foglalta össze a beszélgeté-
seken elhangzottakat.

A programpontok közötti szabadidőben gyönyörködhettünk 
Ernő bácsi „arborétumában”, amely igazi helyszín volt a feren-
ces lelkületű témákhoz.

A lelki nap a Lorettói litánia eléneklésével és papi áldással 
zárult.

Köszönetünket fejezzük ki Balázs atyának, hogy tanításá-
val segítette közösségünk szolgálatának további eredményes 
végzését. 

Rasztik Tibor
csoportvezető

Karitász lelki nap Öregmajorban

Így igényelhettek 
diákigazolványt! 

Az általános iskolai és kö-
zépiskolai beiratkozáshoz szük-
séges a NEK adatlap, amely 
minden kormányablakban igé-
nyelhető.

Az ügyintézéshez személyes megjelenésre van szükség, 
14 év alatti személy esetében törvényes képviselő jelenléte 
is kötelező. 

Az kormányablakban be kell mutatni az alábbi iratokat:
érvényes személyazonosító okmány (személyi igazolvány,  �
útlevél) és 
lakcímkártya  �

Az adatlap igénylése költségmentes. 
Az iratok ellenőrzésre kerülnek a személyi adat- és lak-

címnyilvántartás alapján, majd az igénylő egy NEK adatla-
pot kap az ügyintézőtől, melyen az adatok, a fénykép és 12. 
éven felüli igénylő esetében az aláírás is szerepel. 

A NEK (Nemzeti Egységes Kártyarendszer) adatlap része 
a 16 karakterből álló NEK azonosító, mely a diákigazolvány 
igénylési folyamatában kap szerepet, ezért ennek megőrzé-
sére az igénylőnek fokozottan ügyelnie kell!

A diákigazolvány igénylést az adott iskolában lehet meg-
indítani, a kormányablakban kapott NEK adatlap leadásával, 
ahonnan az iskola átveszi a diákigazolvány kiállításával 
kapcsolatos ügyintézést.

BKMKH Jánoshalmi Járási Hivatal

Általános és középiskolába 
beiratkozó diákok figyelem! 
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KISKUNMAJSAI GYÓGYFÜRDŐNAP
Időpontja: 2018. július 19. (csütörtök)
Mélykút – Csorba-ház 8 órakor
Költség tagoknak 1500 Ft (belépőjegy), 
kívülállóknak 2500 Ft 
                  (belépőjegy, útiköltség)
Étkezés önellátó! 
Jelentkezéseket július 13-ig várjuk!

KÓBOR-LÓ NAP BALÁSTYÁN
Időpontja: 2018. augusztus 4. (szombat)
Mélykút – Csorba-ház 8 órakor
Helyszín: Kóbor-ló Lovastanya – Balástya
Program: Lovastanya megtekintése, 
lovaskocsikázás, élő zene, tánc
Ebéd: Bográcsgulyás, kemencés kalács, 
tepertős pogácsa, korlátlan ásványvíz. 
Egyéb italokat lehet hozni saját fogyasz-
tásra.
Költség tagoknak: 2000 Ft/fő, kívülállók-
nak: 3000 Ft/fő (útiköltség, ebéd) 
Jelentkezéseket július 26-ig várjuk!

TOVÁBBI PROGRAMJAINK
Szeptember 9. (vasárnap) Őszi Kultu- �
rális Nap
Szeptember 20-23. Eger-Bogács- �
Kassa-Gyöngyös, négy napos kirán-
dulás. Pótjelentkezéseket tudunk el-
fogadni.
Október hónapban makói gyógyfürdő- �
zés. (Időpontot később közöljük.) 
November 11-18. Hajdúszoboszlói  �
nyolc napos gyógyüdülés. Pótjelentke-
zéseket tudunk elfogadni.
December 9. (vasárnap) Évzáró ün- �
nepség
Decemberben színházi előadás megte- �
kintése. (Szervezés alatt.)

SZOLGÁLTATÁSAINK
Ügyintézés • sorstársi és tapasztalati ta-
nácsadás • klubfoglalkozások • tájékozta-
tó előadások • iskolai esélyórák tartása • 
egészségügyi szűrővizsgálatok • gyógytor-

na • gyógy-üdültetés • szobai kerékpár és 
gyógyászati segédeszközök kölcsönzése, 
beszerzése • rendezvények, kirándulások és 
kedvezményes szolgáltatások szervezése 
• kisebb lakossági pályázatok elkészítése • 
ingyenes internetes 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.facebook.com/mmemelykut

EGYESÜLETI HÍREK
A Mozgáskorlátozottak Mélykúti Egyesületének tájékoztatója

Az elmúlt hónapban ezek történtek velünk: Kerékpár túra Tataházára Csiga Duó 
koncertre, szülinapot ünnepeltünk, babamasszázs a piciknek, és még sok más min-
den. Továbbra is várunk mindenkit sok szeretettel, tartalmas programokkal.

Bendegúz Biztos Kezdet Gyerekház
6449 Mélykút, Széchenyi u. 110.
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A BKMKH Jánoshalmi Járási Hivatala Foglalkoztatási Osztá-
lyán lehetőséget biztosítunk arra, hogy Egyszerűsített/Alkalmi 
munkavégzés keretében ajánlott munkalehetőségeiket, illetve 
vállalt munkájukat hirdethessék  

„ALKALMI MUNKÁT KÍNÁL –
ALKALMI MUNKÁT VÁLLAL” 
fali újságunkon.
Információs kollégánk felveszi az Önök által megadott 

adatokat és elkészíti a hirdetést, amelyet visszavonásig meg-
jelentetünk. 

Munkát vállalóktól kért adatok:
- név 
- telefonszám,
- munkavégzés helye (település, körzet)
- milyen jellegű munkát/munkákat vállal
Munkát kínálóktól kért adatok:
- név, 

- telefonszám,
- munkavégzés helye (település, körzet)
- milyen jellegű munkát/munkákat kínál
A BKMKH Jánoshalmi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztá-

lyának állásajánlatai:
Közzététel időpontja: 2018. 06. 26
Kérjük a munkáltatókat szíveskedjenek bejelenteni állás 

ajánlataikat a Foglalkoztatási Osztályon, segíteni szeretnénk 
az állás betöltésében!

Fenti ajánlatokról további információ a Jánoshalmi Járási Hiva-
tal Foglalkoztatási Osztályán kérhető:

6440 Jánoshalma, Arany János utca 13. Tel. 77/795-015
Ügyfélfogadási idő:

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
08.00-12.00
13.00-16.00

08:00-12:00 08.00-12.00
13.00-16.00

nincs 08.00-12.00

Tisztelt Munkát vállalók! Tisztelt Munkát adók!

Munkakör Iskolai végzettség Cég megnevezése Munkavégzés helye Munkabér

Bolti eladó (vegyesiparcikk üzlet) Szakiskola, szakmunkásképző, 
szakközépiskola

Zsebi Lászlóné 
egyéni vállalkozó

Jánoshalma megegyezés szerint

Esztergályos (Gépi forgácsoló) Szakmunkásképző, szakiskola Juhász Sándor 
egyéni vállalkozó

Kiskunhalas megegyezés szerint

Cukrász Szakiskola, Szakmunkásképző, 
szakközépiskola

Lajter Katalin 
egyéni vállalkozó

Kunfehértó 180.500,-Ft

Szakács Szakiskola, Szakmunkásképző, 
szakközépiskola

Lajter Katalin 
egyéni vállalkozó

Kunfehértó 180.500,-Ft

Lakatos Szakmunkásképző, szakiskola CTM Járműjavító Jánoshalma 180.500,-Ft

Tehergépkocsi – vezető Általános iskola CTM Járműjavító Jánoshalma 180.500,-Ft

Segédmunkás Általános iskola CTM Járműjavító Jánoshalma 138.000,-Ft

Egyszerű ipari foglalkozású 
(Galvánüzemi betanított munkás)

Általános iskola, szakmunkásképző, 
szakközépiskola

Villanymotor Kft. Jánoshalma 200.000,-Ft

Általános irodai adminisztrátor Szakközépiskola, gimnázium Koch Borászat Kft. Borota megegyezés szerint

Bor címkéző és palackozó 
segédmunkás

Általános iskola Koch Borászat Kft. Borota megegyezés szerint

Kormányablak busz járja Bács-Kiskun megyét 
A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal mobil kormányablaka a megye településeire viszi el a helyszíni ügyintézés lehetőségét. 

Elsőként a bajai járás településeire látogatott el a mozgó ügyfélszolgálat, amelyet mindenütt örömmel fogadtak. 
A mozgó ügyfélszolgálat segít megtakarítani a járásközponti kormányablakba történő utazás költségét és az utazásra fordított 

időt. 
2018. október végéig a Kormányablak busz folyamatosan közlekedik a megye járásaiban, a 
Jánoshalmai Járási Hivatal településein 2018. 09. 10. - 2018. 09.15-ig tartózkodik majd, a két utolsó napon a szüreti expó ren-

dezvényen találkozhatunk vele. Bízunk benne, hogy a megye lakosai kezdeményezésünket örömmel fogadják, és a Kormányablak 
busz használatával a közigazgatás korszerű, ügyfélbarát, „egyablakos” modellje még inkább megvalósul - a szolgáltatások közelebb 
kerülnek az emberekhez, olyan helyeken is biztosított lesz a kormányablak ügyintézés, ahol eddig nem voltak adottak a technikai 
feltételek.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a kisbuszban az illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak kiegyenlítése készpénzben nem lehetsé-
ges, ugyanakkor a bankkártyás, és a postákon - belföldi postautalványon (csekken) - történő fizetési lehetőség biztosított.

(Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)
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A Piac tér fejlesztéséről röviden
Tisztelt Mélykútiak!
Sokan kérdezik tőlünk, hogy milyen fejlesztéseket tervezünk a 

központi parkban és hogyan fog kinézni.
Március 20 - i Lakossági fórumon bővebben beszéltünk a 

mélykúti fejlesztésekről többek közt a Piactér építéséről, sajnos a 
lakosság ezt a fórumot nem látogatja, pedig 
sok hasznos információ elhangzik ezeken a 
tájékoztatókon. Sok kérdés és félreértés tisz-
tázható ezeken a megbeszéléseken.

A piactér építés a Mélykút Város által nyert 
TOP 2.1.2-15. Zöld Város Mélykút központ re-
konstrukciója projekt keretében valósul meg.

A tervek engedélyeztetése megtörtént. 
A piactér 90 fokkal elforgatva a Bácsalmási 

út és a Tópart út közé kerül. 
A régi piactér területének beton aljzatának 

felbontásával a zöld felület a parkban nem 
csökken. A játszótér a műfüves pálya és a 
megépülő piactér közé kerül újjáépítésre. 

A játszótér építését a tómeder alatt húzódó zárt csator-
na rekonstrukciója után kezdjük megépíteni előre láthatólag 
Szeptemberben.A játszótér átmeneti hiánya és a terület rendezés 
miatti kellemetlenségért elnézést kérünk.

 Tisztelettel: Kovács Tamás polgármester

Avarok Mélykúton
A Fenyő Miksa Könyvtárban 2018. 

március 26-án nyílt meg az avarokról 
szóló kiállítás, melyet május 31-ig az 
óvodás és iskolás gyermekek mellett 
sok felnőtt is megtekintett. A gye-
rekek játékos könyvtári foglalkozások 
keretében ismerkedhettek meg a Ma-
gyarországon, Mélykúton élt avarok 
életmódjával és történetével. 

Köszönjük Lajdi Róbert és Lajdi-Illés 
Genovévának, hogy megszervezték ezt 
a kiállítást és fegyverbemutatót. Lajdi 
Zselykének és Lajdi Horkának a meg-
nyitón nyújtott színvonalas műsort. 

Andrási Rékának, a bajai Türr István 
Múzeum régész, muzeológus munka-
társának a magas színvonalú előadá-

sát, valamint a munkatársainak (Czickné Frank Mária könyvtáros, 
adattáros, gyűjteménykezelő és Szűcs Zsuzsanna gyűjteménykezelő, 
kulturális ügyintéző) a kiállítás elrendezését.

Jakity Attiláné könyvtáros
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