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Bács-Kiskun megye
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Mélykút város Bács-Kiskun megyében, Magyarország déli részén, a Duna-Tisza közében, az Alföld középtájának Bácskai
löszös síkvidéki területén fekszik. Lakóinak száma 5512 fő.
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A város éghajlata az Alföld kontinentális klímájának megfelelően
száraz, csapadékszegény, a napsütéses órák száma magas, tehát
az éghajlat általában a hőigényes mezőgazdasági kultúrák – gyümölcs- és zöldségtermesztés – számára kedvező. A mezőgazdasági hasznosítású terület aránya magas, mintegy 85%. 2011 novemberében az Önkormányzat elindított három Startmunka programot, majd 2012-ben ezen projektek számát négyre, 2013-ban
pedig hatra bővítette. Terveinket a jövőben is folytatni szeretnénk, így hosszútávon gondolkodva, egymásra építve dolgoztuk ki a programokat. Ez azt jelenti, hogy a programok
keretén belül beszerzésre kerülő munkagépek, eszközök
egymás kiegészítéseként másik projektekben is felhasználhatóak, így növelve a kihasználtságukat. A mezőgazdasági program keretén belül 45 fő részvételével, részben
fóliasátorban dísznövények, valamint kertészeti növények palántáinak előnevelése, előkészítése történik. A kiültetett, a szántóföldön megtermelt terményeket a Napközi Otthonos Konyha részére önköltségi áron értékesítjük. A térkő-gyártásnál egy helyileg
kidolgozott technológia (rázóasztal) segítségével kezdtük meg a
munkálatokat. Először a település központjának szépítésére használtuk a térkövet, jelenleg pedig a település egészén készítünk
belőlük járdát. A mezőgazdasági földút karbantartásának mun-

Kovács Tamás, polgármester
káival a mezőgazdaságból élőket
segítjük, hiszen a karbantartott utak
biztonságosabbak a betakarításkor.
A programban 16 főt foglalkoztatunk,
akik a város bel és külterületi útjainak
a javítását egyaránt ellátják. Az illegális
hulladéklerakók felszámolása projektben foglalkoztatottak nagymértékben hozzájárulnak a megtermelt termékek védelméhez és a városkép szebbé tételéhez. A feladatuk
a városban a köztisztasági feladatok ellátása, így nevelve a
gyerekeket a környezettudatos gondolkodásra.
Dervaderics Zsoltné, közfoglalkoztatott
A mezőgazdasági programban dolgozva hasznosnak ítélem meg
a munkánkat. Hiszen a Konyhán felhasznált zöldségekből friss és
ízletesebb ételek készülhetnek, amellyel a gyermekeink egészségéért is teszünk. Az alkalmazott technológiák elsajátításával otthon
is jobb minőségű zöldségeket tudok termeszteni. A programban dolgozók
jól összekovácsolódtak, így egymással együttműködve könnyebb a munkafolyamatokat elvégezni.

