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

Itt járt Mátyás király címmel 2017. július 24 – 28.

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.

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.

Tábor díja: 8000,. Ft
Étkezés: 4.000,. Ft (ebéd, uzsonna)
Jelentkezési határidő: 2017. július 15.

Várunk benneteket sok sok szeretettel!
Fenyő Miksa Könyvtár dolgozói

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!

A szerkesztőség a beküldött kéziratok rövidítésé-
nek és stilisztikai javításának jogát fenntartja!

5. oldal

5. oldal
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Mélykút Községért Díj 1993
BEREGI VENDEL

Tizenöt éves a mélykúti úttörő fúvószenekar

tanár
„Több évtizedes magyar-ének szakos 

tanári tevékenységéért.”

- 1930. november 9-én születtem 
Bácsbokodon Berger Vendelnek. 1937 óta 
vagyok Beregi, mert az akkori tömeges ma-
gyarosítási nekibuzdulásban édesapám meg-

változtatta a saját és gyermekei nevét. Hatan voltunk testvérek. 1941-ig 
éltünk Bokodon, majd Bajára mentünk lakni. Édesapám akkoriban a 
környék több településén volt leventezenekar vezető, és Bajáról sokkal 
könnyebb volt ezekre a helyekre kiutaznia, mint Bácsbokodról. 1944 őszén 
visszaköltöztünk Bácsbokodra. 

- Az iskolai tanulmányokról mit tudhatunk?
- Az elemi iskolát nagyrészt szülőfalumban, kisrészt Baján végeztem 

el. Polgári iskolába Baján jártam. A korra jellemző, hogy hétfő reggel a te-
jeskocsi vitt be Bajára, és szombaton az is hozott haza. 1944-ben három 
hónapig jártunk iskolába és a teljes negyedik évet elismerték. Ugyanis 
ideértek a második világháború harci cselekményei, ami megakadályozta 
a közlekedést, a tanítást. Egy év szünet következett. 1946-ban a tanító-
képzőt kezdtem el. Sikerült bejutnom a Móricz Zsigmond népi kollégiumba, 
amely a mai Jelky téren volt található. Egy éven át itt kaptam szállást, 
étkezést. Utána a tanítóképző internátusában laktam. A tanítás nagyon 
zavaros volt, minden évben más volt a neve az iskolának. Végzés előtt 
elmentem Pestre a rendőrzenekarba, mivel a zene mindig jobban vonzott, 
mint a tanítás. Másfél évig jártam a konzervatóriumba. Közben megbe-
tegedtem tbc-ben. (Kísértetiesen hasonlóan alakult ugyanezen időben 
Szvetnik Joachim sorsa is.) 1951 és 1954 között fújtam a hangszert a 
fővárosban, tulajdonképpen a betegségem miatt kellett abbahagynom a 
fújást. 1954-ben visszajöttem Bajára, hogy leérettségizzem. Ez sikerült 
is, majd a Dunántúlra mentem az úgynevezett gyakorlóévre. A Tolna-
megyei Belecskán tanítottam. Ott is ragadtam nyolc évre. 1955-ben 
megnősültem, családot alapítottam. 1962-ig tanítottam alsó- és felső 
tagozaton 120 gyereket. Itt már alaposabban foglalkoztam a zenéléssel: 
harmonikás, furulyás gyerekeket tanítottam. 1960-ban már írogattak ne-

kem Mélykútról, hogy jöjjek ide, mert 1959-ben beindult a zenei tagozat, 
szükség lenne rám. 1961-ben beiratkoztam a pécsi tanárképző főiskolára 
magyar-ének szakra levelező oktatás keretében (1965-ben fejeztem be).

- Idézzünk egy rövid korabeli híradást:
„Mélykút községben a fiatalok rajonganak a zenéért. Ezt és szorgal-

munkat látva, a községi tanács most fúvós hangszerfelszerelést vásárolt 
a fiataloknak. Napokon belül megalakult a fúvószenekar és próbáikat már 
rendszeres karmesteri irányítás mellett végzik.

A zenekar alakításában lelkes szervező munkát végzett Kárász Péter, 
Töröky Mátyás és Gusztonyi Károly. Az új zenekar első műsorával április 
4-re, a felszabadulás ünnepére készül.” (Petőfi Népe 1960. február 18.)

- Honnan tudták Mélykúton, hogy egy Isten háta mögötti faluban 
működik Beregi Vendel, és pont ő lenne alkalmas a zenei tagozat veze-
tésére?

- Édesapám 1923-tól kezdve tanította Mélykúton a fúvószenekarokat. 
Először, mint népi zenekarokat, majd utána, mint leventezenekart. Emiatt 
engem ismertek itt, tehát nem véletlenül bukkantak rám.

- Elfogadta a meghívást?
- Igen, 1962-ben költöztem családommal együtt Mélykútra. Az akkori 

megyei szakfelügyelő Kiskunhalasra kéretett. Kíváncsi volt, hogy ki került 
Mélykútra a zenei tagozathoz. Bemutatkoztam. „Maga annak a híres bács-
kai karmesternek a fia?” „Én volnék.” Megnyugodott, hogy jó kezekben lesz 
Mélykúton az ének-zene oktatása. 

- Zökkenőmentes volt a kezdet?
- Elég mostohák voltak a körülmények. Öt éven át a Széchenyi utcai 

iskolában laktam, onnan kellett bejárnom. Majdnem elhagytam emiatt 
Mélykutat. 1967-ben normális lakáskörülmények közé kerültem, és vég-
legesen itt ragadtam. A tanításban segítség semmi. Hamarosan ennek 
ellenére lett kórus, fúvószenekar, furulyazenekar. Kezdett a környékben 
hírünk lenni.

- Magyar szakot is végzett a főiskolán. Ezt soha nem tanította?
- Egy-két osztályt tanítottam. Több nem fért bele az időmbe. Amikor 

szakfelügyelő lettem, akkor már egyáltalán nem fért bele az órakeretem-
be a magyar irodalom és nyelvtan tanítása. De az énekóráimon is szó 
esett az irodalomról, amikor csak lehetett.

A napokban tértek haza az úttörőzenekarok soproni országos fesz-
tiváljáról a mélykúti, 3583-as számú Zrínyi Ilona Úttörőcsapat fúvósze-
nekarának tagjai. Az utóbbi években sok megyei, területi rendezvényen 
szerepelt sikerrel az együttes, ezért megkértük Beregi Vendel karnagyot, 
adjon tájékoztatót a lelkes kis társulat múltjáról, sikereiről.

- A 15 évi működés során – kezdte a karnagy – sok szép és emlé-
kezetes fellépésre emlékszem vissza szívesen. De talán akkor érthető 
meg igazán a zenekarhoz való ragaszkodásom, ha azt is elmondom, 
hogy apám már a felszabadulás előtt is foglalkozott fúvósok veze-
tésével. Igaz, hogy akkor kisebb volt a létszám. Tehát már otthon 
magamba szívtam a zenekari munka szeretetét, és elhatároztam: ha 
felnövök, én is egy igazi zenekart fogok vezetni.

Mélykúton 1962-ben 8-10 gyermekkel alakult meg az első kis 
csoport. 1963. április 4-én az első helyi, nyilvános szereplésre is sor 
kerülhetett. Szívós munkával elértük, hogy a járási úttörő-seregszem-
léken azóta minden évben részt tudtunk venni.

1969-ben megkaptuk a kiskunhalasi zenekar néhány kiselejtezett 
hangszerét és így tovább növelhettük állandó létszámunkat. Az im-
már 14 tagú együttessel először jutottunk el 1970-ben a Helvécián 
megrendezett megyei találkozóra, majd még ugyanabban az évben a 
Kecskeméten megtartott úttörő fúvószenekarok találkozójára. Közben 
persze az állandó tanulás, gyakorlás – e nélkül nem tudtunk volna 
előbbre lépni.
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Az élet jogszabályokkal vezérelt rendje szerint most vonul nyugdíjba 
BEREGI VENDEL zenetanár. A mélykúti általános iskolában 1962 óta tanít, 
azóta Mélykúton él. Lakóhelyén kívül Jánoshalmán és Bács-Kiskun megye 
területén dolgozik az ének-zenekultúra fejlesztésén. Életének e nagyjelen-
tőségű eseménye kapcsán kérdeztük pályájáról, hivatásáról.

- Hogyan vált élete meghatározó részévé az énektanítás, a zene?
- Első zenei élményeimhez az otthonomban jutottam. Családom igazi 

zenészcsalád, ahol a zenei hagyományok természetes módon szálltak 
apáról fiúra. Már dédapám is hangszeres zenét művelt, ismerte a kotta-
írást, kottaolvasást. Édesapám 11 éves gyermekként már muzsikusnak 
számított, s 17 évesen zeneoktatóként működött. A környék falusi zene-
karait tanította, segítette a felkészülésben, Mélykút fúvószenekarát több 
mint 30 éven át vezette. Jól értett a hangszereléshez, otthonos volt a 
zeneelméletben. Három fivérem élete is a zenéhez kötődik. Egyik bátyám 
kántortanító, a másik Pécs honvédzenekarában játszik, a harmadik Győr-
ben a Kisfaludy Színház szimfonikus zenekarának a tagja. Ebben a zenét 
szerető, s igényesen művelő családban nőttem fel, és már kisgyermekként 
megismertem a kottát, megtanultam játszani a zenekar által használt 
hangszereken.

- Az elmondottak alapján élete, életpályája nem is fonódhat máshoz, 
mint a zenéhez. Hivatásos zenészként kezdte az ország egyik közismert és 
népszerű fúvószenekarában, de végül tanult szakmájánál, a tanítói-tanári 
hivatásnál maradt. Mikor, miért került Mélykútra, s ott milyen feladatok 
várták?

- Mélykúton már működött az alsó tagozaton egy ének-zenei évfolyam, 
amikor 1962-ben az iskola megkeresett, majd meghívott a vezetésére. A 
továbbiakban az iskolai munkám legnagyobb részét ez a tevékenység 
jelentette. Kezdettől fogva jól alakultak a kapcsolataim a tantestülettel, 
a szülőkkel, a gyerekekkel. Bizalmat – s ha kellett – támogatást kaptam 
tőlük. Megértéssel fogadták törekvéseimet, s lassan szerves részévé vál-
tunk a község kulturális életének. Az ének-zenei tagozatra épült az iskolai 
fúvószenekar. Nem kis feladatot jelentett a nagy helyi hagyományokkal 
rendelkező fúvós együttes újbóli életre hívása. Kezdetektől fogva vissza-
visszatérő gond a zenekarba kerülő tanulók hangszeres zenében való 
járatlansága volt. Velük mindig mindent elölről kellett kezdeni. Induláskor a 
hangszerek között alig volt használható, kevés is volt belőlük, valamennyit 
javítani kellett. Igen kedvező változást hozott az 1972-73-as tanév. A helyi 
Ktsz. akkor komoly összeggel hozzájárult a zenekari felszerelés felújítá-
sához. Azóta 25-30 tagú a zenekar. Fellépéseinkkel meg kellett nyerni a 
közönséget, a falut. Első nyilvános szereplésünkkor megjelent a község 
meghívott elöljárósága, s az első számú vezető ezzel az intéssel foglalt 
még helyet: „Csak siessenek ám, mert éhesek vagyunk!” A közönség elfo-
gadott bennünket, muzsikánkat azóta is igényli.

- Hogyan foglalná össze az ének-zeneoktatásban elért eredményeit?
- Az ének-zenei tagozaton szerzett kedvező tapasztalataimat kollé-

gáim is meg tudják erősíteni. Az idejáró tanulók tanulási eredményei más 
tantárgyakból is jobbak. Az ének szabadabbá, nyíltabbá, az új ismeretek 
befogadására is nyitottabbá teszi őket. A fúvósokkal rendszeresen fellé-
pünk itthon is, megyei és országos találkozókon is. Az első nagy biztatást 
1971-ben az ifjúsági fúvósegyüttesek megyei találkozóján kaptuk, s 
1977-ben a soproni országos fúvóstalálkozón már mi képviseltük Bács-
Kiskun megye ifjúsági zenekarait. Egy-egy fúvóstalálkozóról, szaktáboro-
zásról megújult erővel érkezünk haza. Működésemet ismerik és elismerik 
tehát lakóhelyemtől távolabb is. Munkám elismerését látom abban is, 
hogy Jánoshalma 1984-ben meghívott a már működő ifjúsági fúvósze-
nekar támogatására. Azóta két zenekarral dolgozom.

- Mint zenetanár hangszereléssel is foglalkozik. Szakmai körökben 
megfelelően méltányolják ezt a munkáját?

- Igen. Többek között Mozart, Bach, Schumann műveket hangszereltem. 
Egyik lektorom Farkas Antal zeneszerző volt. Átirataimról véleményét így 
összegezte: „Beregi Vendel hangszerelései nem csak »házi« használatra 
alkalmasak, hanem feltétlenül terjesztendők! Szeretném felhívni figyelmét 
arra, hogy minél több ilyen és ehhez hasonló hangszereléssel jelentkezzék, 
hiszen az ilyen kiváló felrakásokra szükség van, ezek hiánya sajnos sok 
helyütt felfedezhető!” Szakmai eredményemnek tartom természetesen 
a hangszerelést, és azt is, hogy Bács-Kiskun megyében 1975-ben szak-
felügyelői, majd szaktanácsadói feladatok elvégzésére kértek fel. Azóta 
járom a megye – számomra kijelölt – iskoláit, ahol segítem, irányítom az 
énektanárok, az éneket tanító pedagógusok munkáját.

- Most, karácsony estéjén, az éjféli misén a jánoshalmi Szent Anna 
templomban orgonistaként lépett fel. Határainkon innen és túl sokan az 
Ön orgonamuzsikájának a hangjára ünnepelték a karácsonyt.

- Az éjféli misén egyik orgonistaként működtem közre. Néhány kará-
csonyi népi éneket és a himnuszokat én szólaltattam meg az orgonán. 
Felemelő, szép érzés volt számomra ez az est. Orgonamuzsikámmal 23-
án is felléptem Jánoshalmán az egyházi zenei hangversenyen, ahol szólót 
és kíséretet adtam.

- Felettes szervei hogyan jutalmazták munkáját?
- Pedagógusi munkámat miniszteri kitüntetéssel, az ének-zenekultúra 

ápolását, terjesztését megyei művészeti díjjal jutalmazták.
- Most nyugdíjba vonul. Befejezi aktív működését?
- Egy pillanatig sem gondolok a befejezésre. Csupán a szaktanácsadást 

adom át másnak. Nekem még sok dolgom van az ének-zeneoktatásban. 
Még ma is hallom tanítóképzős osztályfőnököm útra indító szavait: „Tőled 
a magyar falu zeneélete sokat vár!” Nem hagyhatom – tehát – abba. 
Nekem még dolgom van. Engem még vár a magyar falu.

AKITŐL A MAGYAR FALU ZENEÉLETE SOKAT KAPOTT
Köszöntjük a 60 éves Beregi Vendelt!

1971 februárjában – három megye részvételével – területi találkozón, 
májusban a kecskeméti jubileumi úttörő ünnepségen szerepeltünk, és 
munkánk elismeréseként részt vehettünk Felsőtárkányban egy szaktábo-
rozáson. 1972 májusában az úttörő fúvószenekarok megyei találkozójára 
kaptunk meghívást, és még abban az évben Kiskunhalason és Tajón, 
az állami gazdasági kerületben szerepeltünk. Ugyancsak 1972-ben a 
zenekar tagjai a csillebérci táborba is eljutottak. De 1972 elsősorban 
azért emlékezetes számunkra, mert a Mélykúti Vegyesipari Szövetkezet 
vezetősége, látva igyekezetünket, 120 ezer forint támogatást adott, 
amelyből egy teljes zenekari felszerelést tudtunk vásárolni. Így már nem 
volt akadálya annak, hogy a gyerekek száma 30-ra emelkedjen. És sorban 

jöttek a szebbnél szebb turnék: Kőszegen, Kiskunhalason, Lajosmizsén, 
Madarason, Kiskőrösön. A sok szép eseményből kiemelkedik az, amikor 
1976 tavaszán a helyi tanács által készíttetett egyenruhában léphettünk 
a közönség elé.

A mélykúti Alkotmány Termelőszövetkezet minden alkalommal ren-
delkezésünkre bocsátotta autóbuszát. Így a közösség támogatását 
élvezve igyekszünk a tőlünk telhető legjobb teljesítményt nyújtani, hogy 
magunknak és a közönségnek is sok felejthetetlen zenei élményt szerez-
zünk – fejezte be nyilatkozatát Beregi Vendel. (Halasi Hírek 1977. május 
11. Nagyapáti János) 

A sok-sok dolgos év után 1990-ben Beregi tanár úr nyugdíjba vonult. 
Erre az alkalomra született mélykúti kollégája, Novok Rostás László tanár úr írása:
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- Jó egyészséget kívánunk az olvasók, a magyar falu zenekedvelő 
lakói nevében további munkájához.

Amint a fenti írásból kiderül, a nyugdíjazás nem jelentett egyúttal 
tétlenséget.

- Az 1980-as években már nagyon csalogattak Jánoshalmára. La-
kást ígértek, mindent, csak menjek. 1985-1995 között tanítottam a já-
noshalmi fúvószenekart, de mélykúti otthonomat nem adtam fel. 1992 
után – amikor már nyugdíjas voltam – mást is tanítottam, mivel a Lajtha 
László művészeti iskola igényt tartott a munkámra. Sajnos a feleségem 
1994-ben meghalt, ezáltal is több szabadidőm lett, amit értelmesen 
akartam kitölteni. 2005-ig tartott ez az időszak, melynek betegségem 
vetett véget. Egy térzenén lettem rosszul, rohamkocsi vitt a kórházba. 
Ekkor döntöttem úgy, hogy a tanítást végleg befejezem. Most tapasztal-
tam meg, hogy mi is a magány. Fiam Baján, lányom Szegeden él.

- Előtte nem voltak problémái az egészségi állapotával?
- 1975 óta vannak, de nem foglalkoztam magammal túl sokat, ne-

kem más, fontosabb dolgaim voltak. Mohai főorvos azt mondta, hogy 
élhetek 99 éves korig is, de az is előfordulhat, hogy tőle távozva a kapun 
sem bírok kimenni. Jelenleg nyolcvannál tartok.

- A tanításnak véget lehetett vetni, de a zenélésnek nem.
- A tanítás mellett foglalkoztam zeneszerzéssel, hangszereléssel, 

némi tudományos munkával. A jánoshalmiak kértek tőlem kórusművet 
karácsonyra. Nagy sikere volt, külföldön is bemutatták (Mélykútnak nem 
kellett). Egyébként sokat írtam nekik, más műveket is. Ezzel kapcsola-
tos a következő történet. Egyszer áthívtak egy műsorukra, bevonul a 
kórus, és első számként egy egyházi énekemet adták elő. Kicsordultak 
a könnyeim. Utána a műsorvezető: „Szeretettel köszöntjük sorainkban 
a mű szerzőjét, Beregi Vendelt, aki volt olyan kedves, hogy megírta 
számunkra ezt a művet.” Úgy éreztem magam, mintha Kossuth-díjat 
kaptam volna.

- Ez esetben is igaz az a bibliai mondás, hogy „A prófétát csak 
hazájában és házában nem tisztelik.” (Máté 13,57) A zenetanárt sem?

- 1975-ben(!) kifogásolták, hogy miért beszélgetek a pappal az 
iskolaudvaron. Az igazgatót ez valamiért zavarta. A kollégáimmal na-
gyon jó viszonyban voltam. Az volt a nézetem, hogy a zenekar van az 
iskoláért, és nem fordítva. Ezért nem is volt különösebb súrlódásom. A 
zenei tagozatot 1999-ben, negyvenévi működés után egyetlen tollvo-
nással megszüntették. Felajánlottam, hogy a könyvtárban tartanék egy 
sorozatot „zeneértés kottaismeret nélkül” címmel. Nem kellett. Azért 
részben kárpótol a sok kitüntetés, elismerő levél (Kistétényi Melinda, 
Lukin László stb.).

- A „Mélykút községért díj” nem jelent valamit? Az elsők között 
kapta.

- Amire vágyok: segíteni szeretnék az iskolának, de nem kérnek 
belőle. Nem a magam ötleteit akarnám rájuk erőltetni, de hasznosat 
súgni biztosan tudnék. Amikor 1962-ben Mélykútra jöttem, az emberek 
köszöntek egymásnak, érdeklődtek egymás hogylétéről, sőt érdeklődtek 
egymás hozzátartozóiról, sőt érdeklődtek egymás gazdasági körülmé-
nyeiről. Ma ennek nyoma nincs, annyira elidegenednek egymástól. Még-
is köszönetet szeretnék mondani mindazoknak, akik segítettek ahhoz, 
hogy a Mélykút községért díjat megkaphattam.

- Magam is csak „gyütt-ment” vagyok Mélykúton. Egy bennszülött 
mondta nekem, hogy a mélykúti ember nem tud örülni a másik ember 
sikerének. Egy-egy rendezvényen azért láthatjuk, hallhatjuk Vendel 
bácsit.

- Egyházi ünnepeken (pl. úrnapi körmenet, karácsonyi hangver-
seny), miséken közreműködtem kamaracsoporttal, lovasnapokon, újévi 
hangversenyt vezettem, zongoraestet, harmonikaestet csináltam. A 
Csorba-házi esték alapító tagja vagyok. Csak miután sínen volt a dolog, 
onnantól kezdve hívtak vidéki közreműködőket. 

- A zenén kívül érdekli-e más valami?
- Nagyon szeretek a természetben sétálni, nézelődni. Képes vagyok 

hajnalban felkelni, hogy a madarak énekét hallgassam. Egész más 
hangulata van egy fának, bokornak reggel, mint délben vagy este. 
Kunfehértón van egy kis nyaralóm, oda többször is elmegyek. Azt a szót 
nem ismerem, hogy „unatkozni”. 

Részlet Dr. Rauzs József: Mélykút Községért Díj című könyvéből
Vendel bácsi Madarason, 2016. április 26. napján, szeretett felesé-

ge, Éva néni karjában tért örök nyugovóra. Búcsúztatásán elhangzott 
gyászbeszédében kedves tanítványa így köszönt el tőle:

Vannak népek, melyek az eltávozottnak nem a halálát gyászolják, 
hanem annak maga mögött hagyott életét ünneplik. Ebben a szel-
lemben engedtessék meg, hogy Vendel Bácsi életútjával kapcsolatban 
– látszólag képzavaros módon – „happy end”-ről tegyünk említést. A 
családi hátteret korábban beárnyékoló betegségeket, a felesége korai 
halála okozta keserűen hosszú magányt követően egyszer csak egy 
szintén megözvegyült társat adott számára a jó sors: új párjától sze-
retetet, gondoskodást kapott – ezzel aztán még néhány boldog évet is, 
amely e Földön kedden ért véget szerettei körében.

A helyi szakmai elismertsége is talán még időben a helyére ke-
rült – többek között, amikor felkérést kapott a Mélykúti Fúvószenekar 
újraélesztésére. A nyolcvan évet már jóval maga mögött tudó immár 
díszpolgár-mester gyermeki lelkesedéssel szervezte újjá a rezesbandát 
– követve az Édesapja által megkezdett – és saját maga által is több 
évtizeden át folytatott hagyományokat. A ma már BeregiBand névre 
hallgató csapat e névadással is tiszteleg mestere, de a hagyományte-
remtő édesapa (Berger/B. Ferenc) emléke előtt is.

Még februárban, volt kollégájával közösen - egy zongora-adományt 
ünnepelve - adott feledhetetlen koncertet. A jellemzően egyéni stílusú 
összekötőszöveggel kísért, mesterien összeállított és előadott alkalmi 
műsor immár hattyúdallá lényegült át.

Legyengült szervezete elhúzódó kórházi kezelésre kényszerítette. 
Hétfőn este – újra otthoni környezetben – a BeregiBand néhány tag-
ja még lehetőséget kapott egy rövid beszélgetésre. Egy szellemileg 
kristálytiszta, a sorsával megbékélt, de fáradt embertől köszöntünk el. 
Hat órával később tudtuk meg, hogy immár véglegesen. Ez az élmény 
felbátorít bennünket, a legjobbaknak kijáró bibliai megfogalmazás 
kölcsönvételére, melyet Thomas Mann is előszeretettel alkalmazott az 
arra érdemes regényhőseinél:

„meghalt jó vénségben, öregen és betelve az élettel” 
(Mózes I. könyve 25. rész 8. vers).
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Mélykúti sikerek

I. Mélykúti strand fest TÁJÉKOZTATÓ AZ IDŐSEK KLUBJÁRÓL 
(Mélykút, Damjanich u. 6.)

Az idősek nappali el-
látásának alapvető célja, 
hogy az ellátást igénybe-
vevők számára nyugodt, 
otthonos légkörű, egyé-
ni szükségletekre épülő 
szolgáltatást nyújtson. A 
nyugdíjas ember minél 
előbb kerül a nappali el-
látás rendszerébe, annál 
korábban tapasztalja meg a közösség megtartó erejét, enyhíti a magányosság 
érzetét. Felvételét kérheti az idősek klubjába a saját otthonában élő időskorú, 
illetve az a 18. életévét betöltött személy is, akinek az egészségügyi állapota 
ezt indokolja. A beszállítás és a hazaszállítás intézményünk gépjárműjével 
történik. Gondoskodunk a rendszeres bevásárlásról, segítünk a szociális ügyin-
tézésben, csekkek befizetésében. Szem előtt tartva az életkori sajátosságokat, 
betegségeket, kapcsolatot tartunk a háziorvossal, szakorvosokkal. Szükség 
esetén segítünk eljutni az orvosi rendelőbe, laboratóriumba. Vállaljuk az ellá-
tottak gyógyszereinek felíratását, kiváltását, gyógyszerelését. Rendszeresen 
ellenőrizzük a vérnyomást, vércukorszintet. A klubban tisztálkodási és mosási 
lehetőséggel is élhetnek időseink. Figyelembe véve a tagok fizikai, mentális 
állapotát, egyénileg személyre szabottan foglalkozunk mindenkivel, biztosítjuk 
a szabadidő hasznos eltöltését. Programokat, rendezvényeket szervezünk: kint 
voltunk a lovas napokon, májusfa táncot rendeztünk, meglátogattuk a Szvetnik 
Joachim emlékházat. Célunk, hogy klubtagjainknak szeretetteljes, nyugodt 
légkört teremtsünk, biztosítsuk a társaságot, a közösséghez való tartozást, 
enyhítsük a magányt. Minden érdeklődőt szeretettel várunk. 

További kérdés esetén várjuk hívását.  Tel: 77/460-172
TÁJÉKOZTATÓ A HÁZIGONDOZÁSRÓL (Mélykút, Hunyadi u.31.)
A házi segítségnyújtás célja, hogy az idős emberek otthonukban, saját 

környezetükben kapjanak hozzáértő, szakképzett gondozónői segítséget. A 
házigondozás térítési díja az utóbbi időben jelentősen csökkent: Személyi 
gondozás díja: 350 Ft/óra (az ellátott otthonában végzett betegápolás, 
gyógyszereinek kiadagolása, testi higiéné biztosításában való segítségnyúj-
tás…) Szociális segítés: 150 Ft/óra (gyógyszerek íratása, kiváltása, bevásár-
lás, ügyintézés: pl. csekkek befizetése, hivatalos ügyek intézése…) Jelentkezni 
lehet személyesen, illetve hozzátartozó is felkereshet minket. Elérhetősé-
günk: 77/ 460-175

A tavalyi évtől folyamatosan jelentkezett az igény a lakosság 
részéről, hogy szervezzünk egy egész napos programot a strandon, 
melyben minden korosztály megszólításra kerül. Ezen igényből kiin-
dulva kezdtük el életre hívni az idei strandfesztivált.

A napot sport- és szórakozási lehetőségekkel töltöttük fel: délelőtt 
strandröplabda, strandfoci versenyeket rendeztünk, a legkisebbeknek 
pedig ugrálóvárral kedveskedtünk egész nap. Délutántól kezdve élő 
zenekarok és táncosok szórakoztatták a vendégeket, és este 10 
órakor, színvonalas műsorral RONY lépett föl. Érdekesség, hogy volt, 
aki Makóról érkezett, csak azért, hogy élőben meghallgathassa az 
énekesnőt. A legkitartóbbak hajnalig bulizhattak.

Szülők visszajelzései, hogy szívesen engedték el gyermekeiket a 
fesztiválra, mivel egy felügyelt, ellenőrzött, kulturált környezet várta 
őket, melyről személyesen is meggyőződhettek. További pozitívum-
ként említették, hogy helyben volt mindez, ezzel elkerülték a vidéki 
utazás veszélyeit.

A résztvevő közel 500 fő kiválóan érezte magát, és várja a foly-
tatást 2018-ban!

Szeretnénk köszönetet mondani a polgárőröknek, akik ügyel-
tek a biztonságra és a medence éjszakai lezárását is profi módon 
megoldották. Köszönjük a Titánium Party Sound-nak a szervezést, a 
fellépőknek: – Rastacoustik, Golden Dance Club, Balck Bird, Dirty Road, 
RONY – valamint a DJ-nek, a színvonalas előadást.

Hurton Zoltán ügyvezető

A mélykúti Anna Klubban működő Anna Tánccsoport, valamint a 
Hagyományőrző Asszonykórus tagjai ez úton köszönik meg Mélykút 
Város Polgármesterének, Kovács Tamás úrnak és a vezetőségnek, az 
MME elnökének, Szabó József úrnak, a titkárnak Rasztik Tibor úrnak, 
valamint Mélykút Város kis- és nagyvállalkozóinak: Torma Gábor, 
Doszpod László, Brandschott László, Kiss István, Sere Zoltán, Mélykúti 
László, Weisz István és Mikó Mihály uraknak, valamint Körmöczi Tünde 
virágkötőnek hozzájárulását, továbbá anyagi és erkölcsi támogatását, 
hogy az Anna Tánccsoport és a Hagyományőrző Asszonykórus az 
országos, háromfordulós nyugdíjas Ki-mit-tud-on részt vehetett. Bizal-
mukat megtetéztük azáltal, hogy az Anna Tánccsoport arany, a Hagyo-
mányőrző Asszonykórus bronz minősítést kapott. Nagyon jó érzés tölt 
el bennünket, hogy Mélykút Város köztiszteletben álló vezető emberei 
értékelik a szépkorúak ambícióit – úgy a táncot, mint a kórust – és 
segítenek bennünket, hogy ne csak a kistérségben, hanem országos 
szinten is képviseljük Mélykút Városát.

Köszönettel a Nyugdíjas Klub képviseletében:
Körmösné Rasztik Mária   Kun-Szabó Mihályné
Nyugdíjas Klub megbízott vezetője Hagyományőrző Asszonykórus
    vezetője
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Átfogó értékelés Mélykút Város Önkormányzat 
2016. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

1. A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 
éves korosztály adataira

Mélykút város lakosságszáma – az elmúlt évtizedben megfigyelhető 
irányt követve – továbbra is fokozatosan csökkenő tendenciát mutat, bár 
az előző évek -1 %-os mutatóihoz képest a 2016. évi népességcsökkenés 
-0,5%-ra mérséklődött: 

Év Állandó lakosok száma a tárgyév 
december 31. napján (fő)

2012. 5395
2013. 5307
2014. 5221
2015. 5177
2016. 5150

A 0-18 éves korosztály nemek és kor szerinti megoszlása az aláb-
biak szerint alakult (2016. december 31-ei állapot):

0-2 éves 3-6 éves 7-14 éves 15-18 éves
fiú 46 75 199 111

lány 64 75 180 105

Összesen: 110 150 379 216

Látható, hogy nemcsak városunk lakossága, hanem ezen belül a 0-18 
éves gyermekek száma is folyamatosan csökken, ami egyrészt a kis szü-
letésszámnak, másrészt az elvándorlókon belül a fiatal felnőttek nagyobb 
arányának a következménye. Városunkban a tavalyi évben az élve szüle-
tések száma a korábbi évek 30-36 fős születésszámához viszonyítva még 
tovább csökkent: 27 fő volt. Az Óvodába beiratkozott gyermekek létszáma 
116 fő, a Szent Tamás Katolikus Általános Iskolába beiratkozott tanulók 
létszáma 295 fő volt. 

A válások gyakoriságának és a házasságon kívül vállalt gyermekek 
számának növekedése miatt városunkban is jelentős az egyszülős csalá-
dok aránya, egyre népszerűbb az élettársi kapcsolat, valamint egyre több 
„patchwork-család” jön létre. Sajnos, ma már az a tanuló van ritka helyzet-
ben a csoport- vagy osztályközösségben, aki az eredeti családjában él.

2.  Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni el-
látások 

2.1.  A gyermekvédelmi törvényben (Gyvt.) szabályozott ellá-
tások

A Mélykúton állandó bejelentett lakcímmel, vagy tartózkodási hellyel 
rendelkező családok igénybe vehetik a rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményt (rgyvk), melynek megállapítása után a szociálisa rászorult 
gyermek jogosult a(z):

ingyenes, vagy kedvezményes intézményi gyermekétkezésre és a  9
szünidei gyermekétkeztetésre,
természetbeni támogatásnak az igénybevételére (évente két alka- 9
lommal Erzsébet utalvány formájában - 5.800,- Ft összegben),
a Gyvt.-ben és más jogszabályban meghatározott egyéb kedvezmé- 9
nyekre (pl. felsőoktatási felvételi eljárás során többletpontszámra, 
ösztöndíjakra és kollégiumi elhelyezés során is figyelembe veszik).

A 2016. évben 327 gyermek részére állapítottunk meg a ked-
vezményt, melynek kifizetett összege 3 851.200,- Ft volt. Ez az összeg 
100%-ban állami finanszírozású. A rgyvk-ra jogosult gyermekek száma 
életkor szerinti megoszlása az alábbiak szerint alakult tárgyév december 
31. napján :

0-2 év 3-5 év 7-14 év
15-18 

év
18 év 
felett

Ösz-
sze-
sen:

Gyermekek 
száma (fő)

33 45 139 74 22 313

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesített családok 
gyermekszám szerinti megoszlását 2016. december 31. napján az alábbi-
ak táblázat ismerteti:

1 gyer-
mek

2 gyer-
mek

3 gyer-
mek

4 vagy 
5 gyer-

mek

6 vagy 
annál 
több 

gyermek

Össz:

C s a l á d o k 
száma:

102 65 29 9 1 206

Ebből egye-
dülálló szülő

53 26 13 1 0 93

A rgyvk-ra jogosult gyermek után a gyermek családbafogadó gyámjául 
kirendelt hozzátartozó pénzbeli ellátásra jogosult, aminek 2016. évi 
havi összege gyermekenként 6270,-Ft. A pénzbeli ellátás megállapítására 
2016. évben 2 gyermek gyámja vonatkozásában került sor. A kifizetett el-
látás 195.495,-Ft-ot tett ki. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezménnyel 
összefüggésben kell kiemelni a hátrányos helyzet (HH), valamint a 
halmozottan hátrányos helyzetet (HHH). 

A 2016. december 31-ei állapot szerint városunkban a megállapított 
HH száma 118 fő volt, a HHH száma 8 fő (további 9 fő olyan gyermek, 
akik Mélykúton rendelkeznek bejelentett lakóhellyel, de nem tartózkodnak 
Mélykúton). Családok száma, amelyekben a HH gyermekek élnek: 60 db, és 
amelyekben a HHH gyermekek élnek: 4 db.

2.2. Egyéb pénzbeli vagy természetbeni juttatások 
A gyermekek gyógyszertámogatásának megállapítására évi két 

alkalommal van lehetőség. A 2016. évben 26 szülő, összesen 45 alkalom-
mal részesült támogatásban 225.000,-Ft összegben. 

Az önkormányzat a tavalyi év december hónapjában 15.000,-Ft 
összegben, szociális célú Erzsébet-utalvány formájában egyszeri ter-
mészetbeni támogatást nyújtott azon személyek részére, akiknek a 
Gyvt.-ben szabályozott rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való 
jogosultsága állt fenn. Az rgyvk-ra való jogosultság okán 140 személy 
részesült a támogatásban, más jogcímen 175 fő. A 2016. évben nyújtott 
egyszeri természetben támogatás összege 4.725.000,-Ft volt.

A 2016. évben új ellátási formát állapított meg a képviselő-testület, 
így a beiskolázással járó költségek viselésének enyhítése érdekében beve-
zette a beiskolázási támogatást, amit szociális célú Erzsébet-utalvány 
formájában nyújtottuk. Ennek összege hivatalbeli eljárás estén 4000,-Ft/
gyermek, kérelemre történő támogatás esetén 8.000,-Ft/gyermek volt. 
A kifizetett beiskolázási támogatás összege a tavalyi évben összesen 
1.208.000,-Ft volt. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjrendszer célja a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fia-
talok felsőfokú tanulmányainak támogatása. A Humánpolitikai Bizottság 
23 fő részére állapított meg támogatást összesen 749.000,-Ft összegben 
az alábbiak szerint:
fő 3 fő 2 fő 1 fő 7 fő 9 fő 1 fő
összeg 9000,- Ft 6500,- Ft 5500,- Ft 4000,- Ft 3000,- Ft 1000,- Ft 

2.3. Gyermekétkeztetés 
Településünkön mind az óvodában, mint az általános iskolában meg-

oldott a gyermekek étkeztetése, amelyet a GAMESZ egységeként működő 
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Konyhán keresztül biztosítunk. Az elmúlt évek gyakorlatához hasonlóan a 
tavalyi évben is a START mintaprogram fenntartásából adódóan a helyben 
termelt élelmiszerek döntő többsége a Konyhára került, és így szinte egész 
évben lehetőség volt friss zöldségek és gyümölcsök biztosítására. 

A gyermekétkeztetés rendszerében továbbra is fennmaradt az ingye-
nes étkezés és a kedvezményes étkezés köre. A 2016. évben – a rendsze-
res gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermeken kívül – az olyan 
bölcsődei ellátásban vagy óvodai nevelésben részesülő gyermek után is 
ingyenes volt az étkezés, aki

tartósan beteg vagy fogyatékos, 9
olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek, 9
olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre  9
jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb 
munkabér összegének 130%-át, vagyis a 89 408 Ft-ot, vagy
nevelésbe vették. 9
Kedvezményes (50%-os) étkezést kell biztosítani: 9
az 1-8. és az azon felüli évfolyamon nappali rendszerű iskolai okta- 9
tásban részt vevő tanuló után, ha olyan családban él, amelyben há-
rom vagy több gyermeket nevelnek, 
az 1–8. évfolyam szerinti, vagy azon felüli életkorú, tartósan beteg  9
vagy fogyatékos gyermek után. 

A kedvezményes étkeztetés 2016. évi adatai az alábbiak szerint ala-
kultak:

Gyermekétkeztetés
igénybevevők szá-
ma (havi átlagos 
adat)

ebből kedvezmény mértéke

50 % 100 %

Óvoda 97 --- 94
Szent Tamás 
Katolikus Álta-
lános Iskola

173 14 135

A 2016. évben a nyári gyermekétkeztetés rendszere jelentős vál-
tozáson ment keresztül. A korábbi évekhez képest szűkült az ellátottak 
köre (a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek 
közül a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek jogosultak 
ingyenesen a szünidei gyermekétkeztetésre), viszont az ellátást nemcsak 
a nyári, hanem az összes tanítási szünetre kiterjesztették. A szünidei gyer-
mekétkeztetés 2016. évi adatait az alábbi táblázat mutatja be:

Megnevezés

Kötelezően 
biztosított 

étkeztetésben 
részesülő gyer-
mekek száma

Nem kötelező-
en biztosított 
étkeztetésben 

részesülő gyer-
mekek száma

 

HH HHH RGYVK
Egyik 
sem

Össze-
sen

Szünidei étkezést kérel-
mezők száma

79 10 0 0 89

Szünidei étkeztetés Tavaszi Nyári Őszi Téli Egyéb
Adott településen lakó 
helyben ellátottak száma

20 81 57 59 0

Más településen lakó el-
látottak száma

1 1 1 1 0

A szünidei étkeztetésére 2016. évben 2.461.263 Ft összeget költött az 
önkormányzat, ebből az állami támogatás összege 2.269.740 Ft.

3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást 
nyújtó ellátások:

A gyermekjóléti alapellátások körébe tartozik a Bendegúz Biztos Kez-
det Gyerekház, amely 2015. október 1. napján kezdte meg működését 
városunkban, melynek célja a hátrányos helyzetű gyermekek egészséges 

fejlődésének biztosítását támogató, fejlődési lemaradását kompenzáló, a 
szülői kompetenciákat erősítő, a szülő és különösen az óvodáskort még el 
nem ért gyermek számára együttesen biztosított társadalmi felzárkózást 
segítő prevenciós szolgáltatás biztosítása. 

4. Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása a Gyvt. 
előírásai alapján 

Településünk életében nagy jelentőséggel bír az a nemrégiben megtett 
bejelentés, mely szerint a Hunent Zrt. új víziszárnyas-feldolgozó üzemet 
épít Mélykúton 12,5 milliárd forintos beruházással. A beruházás mintegy 
350 új munkahelyet teremt majd. E beruházás által közép- és hosszú tá-
von csökkenthető a munkanélküliség, és ezáltal a meglévő szociális prob-
lémák is. Fokozottan törekedni kell arra, hogy a város vezetése megfelelő 
környezeti feltételeket teremtsen az ide települők számára.  

Az utóbbi időkben megfigyelhető azon tendencia, hogy egyre több 
magatartási, beilleszkedési és pszichés problémákkal küzdő gyermek és 
szülő kerül a hatóság, a gyermekvédelemmel foglalkozó szakemberek lá-
tókörébe. Az érintett intézményeknek nagy figyelmet kell fordítani a veszé-
lyeztetett gyermekekre, családokra, és a tőlük telhető minden segítséget 
megadni. Kiemelt figyelmet kell fordítani továbbá a hátrányos helyzetű 
tehetséges fiatalokra, hogy a tehetséggondozás keretében esélyük legyen 
kitörni jelenlegi helyzetükből. 

5. Bűnmegelőzés
Az önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyta a település Bűn-

megelőzési Koncepcióját, melynek célja a település közbiztonságának 
javítása, a bűncselekmények és szabálysértések számának csökkentése, 
a lakosság biztonságérzetének javítása. Megkeresésünkre a Kiskunhalasi 
Rendőrkapitányság Jánoshalma Rendőrőrse a gyermek- és fiatalkori bűnö-
zéssel, a családon belüli erőszakkal, valamint a kábítószerrel kapcsolatos 
helyzetképpel kapcsolatosan az alábbi tájékoztatást adta:

A 2016. évben 1 fő mélykúti lakóhelyű kiskorúval szemben folytattak  9
büntetőeljárást, aki egy intézetből állandóan szökésben lévő fiatal-
ember. A fiatalkorú személy kis értékű lopást követett el anyagi ha-
szonszerzési célzattal. 
A tavalyi évben 3 esetben (két család vonatkozásában) intézkedtek  9
családon belüli erőszak miatt, ahol kiskorúak is érintettek voltak. 
2 eljárást folytattak kábítószerrel és új pszichoaktív szerre kapcsola- 9
tos bűncselekményekben. Pontos helyzetképet adni nem lehet a ká-
bítószerrel kapcsolatos ügyekről a települést illetően: az mondható el, 
hogy inkább az ún. „dizájner drogok” fogyasztása a jellemző. Az ilyen 
szerek összetételét folyamatosan változtatják, hogy ne legyen fenn 
az aktuális tiltó listán és így velük kapcsolatban semmiféle büntető-
jogi szankció ne legyen alkalmazható.

6. Civil szervezetek
A lakosságszámhoz képest arányában sok szervezet – több mint 20 

bejegyzett szervezet és több mint 10 egyéb civil csoportosulás – működik 
településünkön. A legtöbb szervezet működésére jellemző a stabilitás; több 
éve működnek, állandó rendezvényeik vannak. Az önkormányzat anyagi 
eszközökkel, ingyenes helyiség használattal támogatja ezen szervezetek 
működését. 

A civil szervezetek évente benyújtott pályázataik alapján költségvetési 
támogatásban részesülnek, melynek összege a 2016. évben 4.880.000,- 
Ft volt (ide nem értve a Mélykúti Sportegyesület részére a TAO-pályázat 
önerejéhez biztosított 1.710.259,-Ft-ot, továbbá a nem bejegyzett civil 
szervezek részére biztosított támogatásokat). 

A civil szervezetek közül a Budai Géza Diáksport Közhasznú Egyesület, 
a Katolikus Karitasz Mélykúti Csoportja, a Mélykúti Cigány Érdekképviseleti 
Szervezet, a Mélykúti Sportegyesület, valamint a Nagycsaládosok Mélykúti 
Egyesülete végez leginkább a gyermekekkel kapcsolatos tevékenységet. A 
2015. évben megalakult a Mélykúti Polgárőr Egyesület, amely a település 
területén végzett járőrözéssel és a rendőrséggel együttműködve fontos 
feladatot lát el a közbiztonság fenntartása érdekében.  
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SZÍNHÁZI ELŐADÁS
ABIGÉL c. musical a Budapesti Operettszín-
házban
Időpontja: 2017. október 4. (szerda)
Indulás: reggel 9 órakor
Költség: 4500 Ft (belépőjegy, útiköltség)
Az előadásra 50 belépőjegy állt rendelkezésre.
Jelentkezéseket augusztus végéig várjuk!

HAJDÚSZOBOSZLÓI GYÓGYÜDÜLÉS
Szeretettel hívjuk tagtársainkat és a kívülálló 
személyeket is a hagyományos hajdúszo-
boszlói gyógyüdülésre. Időpontja: 2017. no-
vember 5-12-ig. (8 nap 7 éjszaka, félpanziós 
ellátással) Költség tagok részére: 45500 Ft + 
IFA + útiköltség. Kívülállók részére: 49000 Ft 
+ IFA + útiköltség. A csoportos gyógyüdülés 
teljes időtartama alatt (7 éjszaka) jelenlévők 
közül – sorsolással – egy fő részére a Hő-
forrás Gyógyszálló ajándékaként, lehetőséget 
biztosít 2018. utószezonban történő 7 éjszakás 
gyógyüdülésre (szállás, félpanzióval). Jelentke-
zéseket augusztus 31-ig várjuk 10000 Ft előleg 
befizetésével.

OTTHON MELEGE PROGRAM
Ezúton tájékoztatjuk tagtársainkat, hogy az 
Otthon Melege program a Dél-Alföldi Régió-
ban 2017. augusztus 9-től újból folytatódik. 
Lehetőség lesz mosógép és hűtőgép cserére. 
Akit érdekel a pályázat, előzetesen a követ-
kező adatait rögzítjük: név, lakcím, születési 
adatok, lakcím kártya, személyi igazolvány, 
adóazonosító jel (adókártya), régi készülék 
márkája, típusa, gyártási éve, méretei, új ké-
szülék márkája, típusa.

Részletes tájékoztatást egyesületi iro-
dánkban, vagy a http://hgcs2017.nfsi.hu/ 
honlap címen kaphatnak.

GYÓGYÜDÜLÉS – 2018. március 4-9-ig
Az Erzsébet programban résztvevők gyógy-
üdüléséhez bárki csatlakozhat az alábbi felté-
telekkel:
Helyszín: Béke Hotel **** Hajdúszoboszló
6 nap 5 éjszaka szállás, félpanziós ellátással: 
59.900.- Ft + IFA + útiköltség. Jelentkezéskor 
10000 Ft előleget kérünk befizetni.
5 napos gyógykezelések felvételére lehetőség 
biztosított TB támogatással.
Jelentkezési határidő: 2017. szeptember 15.

GYÓGYFÜRDŐ BÉRLET
A mórahalmi Erzsébet Gyógyfürdőben, érvényes 
egyesületi tagkönyv felmutatása mellett – 10 
alkalomra szóló kedvezményes bérlet váltható 
9.900.- forintért, melyet hat hónap alatt lehet 
felhasználni egyéni odautazással. 

GYÓGYMASSZÍROZÁS
Tájékoztatjuk tagtársainkat, hogy a gyógymasz-
szírozás folyamatosan igénybe vehető. Időpont 
egyeztetés személyesen a Csorba-házban, vagy 
a 06-20/405-1876 telefonszámon lehetséges.

AZ ÉV HÁTRALÉVŐ PROGRAMJAI
szeptember 17. Kulturális Nap a Béke  9
Étteremben
szeptember 19-22. Mezőkövesdi kirán- 9
dulás 
október 4. Budapesti Operettszínházban  9
az ABIGÉL c. musical megtekintése

november 5-12. Hajdúszoboszlói gyógy- 9
üdülés
december 10. Évzáró ünnepség a Béke  9
Étteremben

GÉPJÁRMŰ-SZERZÉSI ÉS ÁTALAKÍTÁSI TÁ-
MOGATÁS
Kérelem beadási határideje: 2017. szeptem-
ber 30.
Kérelem nyomtatvány kitöltésében segítsé-
get nyújtunk.

SZOLGÁLTATÁSAINK
Ügyintézés • sorstársi és tapasztalati tanács-
adás • klubfoglalkozások • tájékoztató előadások 
• iskolai esélyórák tartása • egészségügyi szűrő-
vizsgálatok • gyógytorna • gyógymasszírozás 
• gyógy-üdültetés • szobai kerékpár és gyógy-
ászati segédeszközök kölcsönzése, beszerzése 
• rendezvények, kirándulások és kedvezményes 
szolgáltatások szervezése • kisebb lakossági 
pályázatok elkészítése • ingyenes internetes 
szolgáltatások.

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

Elhunytak:

  1.) Mikó Antalné Kakas Gizella  élt: 90 évet
  2.) Kovács Jánosné Szabó Anna  élt: 78 évet
  3.) Opauszki István   élt: 70 évet
  4.) Agócs Mátyásné Juhász Erzsébet Mária élt: 76 évet
  5.) Balázs Frigyes Gyuláné 
      Szerencsés Emma Franciska  élt: 85 évet
  6.) Szalonnás Ferencné Sebők Mária élt: 83 évet
  7.) Börcsök Sándor   élt: 86 évet
  8.) Börcsök Sándorné Nagy Zsuzsánna élt: 86 évet
  9.) Bagócki Józsefné Végel Erzsébet élt: 69 évet

Anyakönyvi 
események

démász telefonszámai
Általános kék szám 

(CALL CENTER) 
06-40-82-22-82
Hibabejelentés: 
06-40-82-20-00

Mérôállás bejelentése: 
06-80-82-81-80

jánoshalmi 
rendôrŐrs

indokolt esetekben 
az alábbi 

telefonszámon hívható 
éjjel-nappal: 

06-20/539-6499
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Tűzgyújtási tilalom

Tilos tüzet gyújtani 2017. június 20-tól visszavonásig a Bács-Kiskun megye területén fekvő erdőkben 
és fásításokon, valamint az erdőterületek illetve fásítások határától számított kétszáz méteren belüli te-
rületeken kijelölt tűzrakó helyeken is, valamint a közút- és vasút menti fásításokban, beleértve a parlag 
és gazégetést is!

A hirtelen nappali felmelegedés és a csapadékmentes, száraz időjárás miatt a megye erdőterületein és 
annak környezetében – különösen a parlag- és legelő területekkel határos erdőkben, valamint a fenyvesek-
ben – fokozott tűzveszély alakult ki, ezért a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal átmeneti időre általános 
tűzgyújtási tilalmat rendelt el.

Az erdőben kirándulók, a mezőgazdasági területeken dolgozók, a közúton és vasúton utazók által eldo-
bott égő cigarettacsikk és dohánynemű fokozott tűzveszéllyel jár, mivel a kiszáradt lágyszárú növényzet és erdei avar a jelenlegi időjárási 
körülmények között rendkívül gyúlékony és erdei vagy mezőgazdasági területeken közvetlen tűzeset forrása lehet.

Felhívjuk a közúton és vasúton utazókat, az erdőben kirándulókat, a mezőgazdasági területeken dolgozókat, hogy égő cigaretta csikket 
és dohányneműt ne dobjanak el, azt minden esetben oltsák el.

 
A tűzgyújtási tilalom elrendelése súlyos kárral fenyegető helyzetet, illetve a tűz káros következményeinek megelőzését szolgálja.

(Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)

Tájékoztató a kereskedelmi, az ipari tevékenységek 
és a szolgáltatások folytatásáról

Tájékoztatómban szeretném felhívni az érintettek figyelmét a 
kereskedelmi és ipari tevékenységek folytatásával kapcsolatos főbb 
szabályokra. 

A hatályos jogszabályi rendelkezések szerint az, aki Magyarország 
területén kereskedelmi, vagy ipari tevékenységet kíván folytatni, kö-
teles az erre irányuló szándékát a hatóságnak (jegyző) bejelenteni. A 
kereskedelmi és ipari tevékenység folytatása főszabályként – néhány 
kivételtől eltekintve – egyéni vállalkozóként vagy gazdasági társaság 
üzemeltetése alapján lehetséges. 

Mind a kereskedelmi igazgatás, mind az ipari igazgatás során két-
féle ügymenetet - bejelentés köteles és engedélyköteles termékkörök/
tevékenységek szerinti eljárást – különböztetünk meg. 

Amennyiben a kereskedő nem kíván üzletköteles terméket forgal-
mazni, tevékenysége – amennyiben egyéb feltételt nem kíván meg 
az általa folytatott tevékenység – a bejelentést követően folytatható. 
Működési engedély akkor szükséges az üzlet üzemeltetéséhez, ha ott 
kizárólag üzletben forgalmazható termékek is forgalmazásra kerülnek. 
Ebben az esetben a tevékenység kizárólag jogerős működési engedély 
birtokában folytatható.

Ipari tevékenység folytatása esetén a telepengedély, illetve a te-
lep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és 
egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés 
rendjéről és bejelentés szabályairól szóló 57/2013 (II.27.) Korm. ren-
delet 1. mellékletében felsorolt tevékenységek bejelentés-kötelesek, 
azaz a megkezdésre irányuló szándék bejelentését követően az ipari 
tevékenység folytatható. A 2. mellékletben felsorolt tevékenységek 
kizárólag jogerős telepengedély alapján folytathatóak. A kormányren-
deletben szereplő tevékenységek – a teljesség igénye nélkül – például 
gépjármű javítása, karbantartása, fémmegmunkálás, fűrészáru gyár-
tása, konyhabútor gyártása.

A részletes szabályozás az alábbi jogszabályokban található meg: 
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 9
2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdé- 9
sének és folytatásának általános szabályairól
2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cég- 9
ről
65/2009. (XII.17.) IRM rendelet az egyéni vállalkozói tevékenység- 9
hez kapcsolódó bejelentésekhez rendszeresített űrlapokról
66/2009. (XII.17.) IRM rendelet az egyéni vállalkozói igazolvány- 9
ról
210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet a kereskedelmi tevékenységek  9
végzésének feltételeiről
5/1997. (III. 5.) IKIM rendelet az egyes ipari, kereskedelmi és ide- 9
genforgalmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesíté-
sekről
21/2010. (V. 14.) NFGM rendelet az egyes ipari és kereskedelmi  9
tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről
57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet a telepengedély, illetve a telep  9
létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és 
egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélye-
zés rendjéről és a bejelentés szabályairól.

Fenti jogszabályokban nem szereplő esetekben a szolgáltatási te-
vékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 
2009. évi LXXVI. Törvény rendelkezik. 

A kereskedelmi és ipari tevékenységeket folytató személyeket, 
szervezeteket a különböző hatóságok folyamatosan ellenőrzik, ezért 
kérjük, hogy amennyiben ilyen jellegű tevékenységet kívánnak végezni, 
a szükséges intézkedéseket tegyék meg! Bővebb felvilágosítást a Pol-
gármesteri Hivatalban Mészáros Zénó előadónál kaphatnak.

Vargáné dr. Egyed Ilona s.k.
jegyző
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Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, 
hogy Mélykút város hivatalos honlapja a www.melykut.hu
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