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Hatalmas siker a diákolimpián

2018 januárjában kezdetét vette a diákolimpiai küzdelmek végső
szakasza: egymás után rendezik különböző sportágakban a döntőket.
Január 20-21-én bonyolították le Komáromban a floorball döntőjét. A
mélykúti Szent Tamás Katolikus Általános Iskola két csapattal képviseltette magát a jeles eseményen.
20-án, szombaton az I. korcsoportban a fiúk léptek pályára. Sorra
nyerték a csoportmeccseket, majd a döntőbe jutásért vívott küzdelem
során balszerencsés körülmények között szenvedték el egyetlen ve-

reségüket. Utolsó mérkőzésükön kiváló játékkal szerezték meg az
értékes III. helyezést.
A csapat tagjai: Dora Máté, Grizák Tamás, Kránicz Hunor, Somogyi
Tibor és Veverka Csaba. A csapat legjobb játékosának a szervezők
Dora Mátét választották, aki ezzel bekerült a torna sztárcsapatába
is. Vasárnap a IV. negyedik korcsoportos leányok léptek pályára. Ők a
korcsoport legifjabb csapatát alkották. Az ellenfelek fölénye erőnlét
és tapasztalat tekintetében is megmutatkozott. Ennek ellenére a
lányok kitűnő teljesítményt nyújtva megszerezték a VII. helyezést.
A csapat tagjai: Fábián Eszter, Kovács Rebeka Erika, Morvai Zoé
Nóra, Németh Adrienn, Szabó Napsugár Evelin valamint Torma
Tamara. A csapat legjobbjának a szervezők Torma Tamarát választották.
A kiváló sporteredmények értékét tovább növeli az a tény, hogy
az I. korcsoport csapata az előző évben is szép eredményt ért el
a Veszprémben rendezett döntőben. Az eddig elért eredményeket
komoly munka előzte meg, és figyelemre méltó támogatás kísérte a
csapatok tevékenységét. Köszönet illeti a diákokat felkészítő Sztánkó
Árpád tanár urat, a javuló feltételeket biztosító Budai Géza Diáksport
Egyesületet, az áldozatos támogatást nyújtó szülői közösségeket és a
csapatokat elkísérő lelkes szurkolókat is.
Reméljük, hogy a sikeres szereplés egyéb sportágakban is folytatódik.
Keresztes József
a Szent Tamás Katolikus Általános Iskola Igazgatója

Önkormányzati Tájékoztató

2

2018. február

és Krániz Hunor belőtte, de erre volt sikereres válasza az ellenfélnek is,
utána Grizák Tomi sajnos kihagyta. A mélykútiak elkeseredtek: itt a vége;
de szerencsére az ellenfél ütője is megremegett, lövésük mellé ment, így
jöhetett a folytatás, most már addig, amíg valaki nem hibázik. Kránicz
Hunor megint sikeres volt, erre még jött válasz az ellenféltől, Dora Máté
góljával nálunk megint az előny, és azután a szigetszentmiklósi fiú lövése
„jaj, becsorog”, de nem! kapufa! és győztünk!!! Miénk a győzelem, miénk a
harmadik hely. Egymás nyakában a mélykútiak, Keresztes Igazgató Úr az
öklét rázza, Bolvári János plébános úr is vígan nevet. Sikerült!!! Eredményhirdetés, majd még egy különdíjat is besepert Dora Máté, mint csapatunk
legjobbja.
Köszönjük Nektek fiúk ezt a szép sikert! Külön köszönet Sztánkó Árpádnak, az edzőnek, aki rengeteg energiát fektetett ebbe a sportba, ezekbe a
tehetséges fiatalokba. Köszönjük Keresztes Igazgató Úrnak, hogy anyagilag és erkölcsileg is támogatja a floorball-t a fejlődéshez. Az oly szükséges
palánk majd’ 1 millió forintos árának 50%-át az iskola biztosította, a másik fele a vállalkozók adományaiból és szülők nagyvonalú támogatásából
jött össze. A buszon azután büszkén mondhattuk, hogy
„Akárhogy is fáj,
Kismélykút a sztár.
Dobogón a csapatunk,
Sztánkó Árpi királyunk.”
De ezzel még nem volt vége: vasárnap a negyedik korcsoportos lányain
küzdöttek. Ugyan az első három mérkőzést elvesztették, végül a helyosztón 3:0-ra legyőzték a kecskemétieket, és az ország hetedik legjobb
negyedik korcsoportos csapata lettek. Gratulálunk a lányoknak is!
Szabó József

Vegye igénybe a Lakosságsegítő
csoport szolgáltatásait - helyben.

Hatalmas siker a diákolimpián!
Bronzérmes a Szent Tamás Általános
Iskola floorball csapata

A január 20- 21-ei hétvégén rendezték meg Komáromban a floorball
diákolimpiát, melyen két csapatunk is érdekelt volt. Szombaton népes
szurkolótáborral indultunk a fiú egyes korcsoport nyolcas döntőire. Csapatunk remek játékkal kettő mérkőzést nyerve, a későbbi győztes miskolciakkal döntetlent játszva jutott az elődöntőbe. Zúgott a „HAJRÁ MÉLYKÚT!” a
szigetszentmiklósiak elleni mérkőzésen, de sajnos ott egy nagyon kiélezett
mérkőzésen 3:2 arányban alulmaradtunk, így a folytatásban a harmadik
helyért játszottunk a dunaújvárosiakkal szemben. Hiába vezettünk kétszer, a vége 2:2-es döntetlen lett, így 3-3 büntető következett: Dora Máté

NE UTAZZON!
Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a Lakosságsegítő
csoport működése a Mélykút, Rákóczi u. 13 szám alatti irodaházban –
kibővült szolgáltatásokkal – továbbra is működik:
• közüzemi szolgáltatókkal (víz, villany, gáz, szemétdíj) való kapcsolattartás (óraállás bejelentés, elmaradt számla befizetés, szerződésmódosítás, szolgáltatások átíratása, telefonos ügyintézés,
levelezés)
• kérelmek, nyomtatványok, támogatások igénylésében, kitöltésében való közreműködés, családtámogatási osztállyal való kapcsolattartás (levelezés, telefonos ügyintézés, anyasági támogatás
igénylése, családi pótlék igénylése, gyermekgondozási segélyek
igénylése, egyéb)
• leszázalékolási és nyugdíjazási ügyek intézése (leszázalékolás,
özvegyi nyugdíj)
• általános tájékoztatások (telefonszámok, címek keresése
interneten, email címek létrehozása, ügyfélkapu nyitásában való
segítségnyújtás, egyéb internetes ügyekben tájékoztatás, hatósági levelek értelmezése)
• időpont-egyeztetések (orvosi beutalók, munkaügyi központ, más
egyéb szükséges időpontok kérése)
Az alábbi elérhetőségeken kereshet minket telefonon, illetve online
is válaszolunk kérdéseire.
Tel: 06/77-400-190 – Email: lakossagsegito@gmail.com
Facebook oldalunk: Lakosságsegítő csoport Mélykút
Nyitva tartás:
Hétfő – csütörtök: 8-12h-ig és 13-16h-ig, Péntek: 8-12h-ig
Tisztelettel: Racsmán Gáborné munkatárs
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Mélykút Községért Díj 1996 – DR. LOTZ GÁBOR orvos
„Több évtizedes orvosi
munkájáért.”
- Ez a „több évtized”
pontosan mennyit jelent?
- 1978-tól napjainkig.
1996-ban ugyan hivatalosan nyugdíjas lettem, de
a praktizálást továbbra is
folytattam helyettesítő, illetve ügyeletes orvosként.
- Hogy kezdődött?
- Budapesten, a Józsefvárosban születtem 1933.
január 12-én. Akkoriban
szüleim az Üllői út elején
laktak. Két-három éves
koromban a Sándor utcába (ma Bródy Sándor utca) költöztünk, abba
a házba, ahol ma a Múzeum kávéház üzemel. A szomszédban volt a
Nemzeti Múzeum, Nagyon sokat jártam benne, leginkább az állattár
érdekelt, a Múzeumkertben pedig sokat játszottam pajtásaimmal.
1939-ben kiköltöztünk a Zugligetbe, Budára. Az addigi nyaralónkban
húzódtunk meg. Emiatt az iskolai tanulmányaimat itt kezdtem el.
- Úgy tudom, hogy népes család tagja volt.
- Hat testvérem érte meg a felnőttkort, ketten egészen pici korukban meghaltak. Én a sorban a második voltam. Nem szégyellem, hogy
a testvéreim többre vitték, mint én. Egyik öcsém, Károly, a Horn-kormányban miniszter volt. Másik öcsém a minisztériumban Magyarország levegőjének tisztaságáért volt felelős. Egyik húgom az IBUSZ-nak
volt a vezérigazgatója. A legidősebb testvérem papként Szegeden, a
hittudományi főiskolán volt professzor.
- Volt a családban orvos?
- Égen-földön nem akadt. Az egyik húgom ugyan az egészségügyben dolgozott, de nem orvosként.
- A Lotz név jól hangzik a művészettörténetben. Lotz Károly festő
a rokona volt?
- Nem. Lotz Károlynak nem voltak egyenesági leszármazottai.
Édesapám egyébként nem pesti volt, Bonyhádról származott. Jogi és
államtudományi doktor volt, eredetileg piarista szerzetes szeretett
volna lenni. Egy kisebb gyárat igazgatott, hitbuzgalmi tevékenységet
végzett és valamiféle önkormányzati képviselő is volt. Édesanyám a
tősgyökeres pesti. Végzettsége szerint iparrajzot tanult középiskolás
fokon, de lényegében háztartásbeliként minket nevelt.
- Kanyarodjunk vissza Zugligetbe, az iskolai tanulmányokhoz.
- Ott jártam ki az elemi iskolában négy osztályt. 1943-ban a Duna
túloldalán, a pesti piarista gimnáziumban folytattam a tanulást. Ott
tanultam az ötödik osztályig, amikor is államosították az egyházi iskolát. Innentől fogva Ady Endre Gimnázium volt a neve - a volt tanárokat
szétzavarták, és itt fejeztem be a nyolcadik osztályt. Elemiben kitűnő
tanuló voltam, a gimnáziumban jó közepes.
- Mikor jött a képbe az orvosi pálya?
- A második világháború terelt erre. Átéltem Budapest ostromát.
Rengeteg esetben találkoztam azzal a szituációval, hogy orvos kellene. Orvos sehol, gyógyszer sehol. Tucatjával láttam sebesülteket,
halottakat. Ez indított az orvosi pálya felé. 1951-ben érettségiztem és
első nekifutásra bejutottam a budapesti orvostudományi egyetemre.
Akkor még apám nem volt ellenség. Továbbra is Zugligetben laktunk, a
Bródy Sándor utcai lakásunkat államosították (a fiatalabbak kedvéért:
ellenszolgáltatás nélkül elvették). Éppen, hogy elkezdtem a felké-

szülést az egyetemre, amikor is az egész családunkat kitelepítették
Gyöngyösorosziba.
- Milyen élet volt ott?
- Minket egy úgynevezett kulákházba raktak be. Apám útépítésen
dolgozott fizikai munkásként, én szintén kubikus munkát végeztem.
Fegyveres őrök vigyáztak ránk. Emeletes ágyakon aludtunk. Valamen�nyi fizetést kaptunk, ez a mai minimálbérnek felelt meg, csak éppen
nem nagyon lehetett érte mit kapni a boltban. Ez Nagy Imre 1953-as
híres beszédéig tartott, és az év vége felé megszűnt a kényszerű
munka- és lakhely. Lehetett szabadon mindenhová mennünk, kivéve
Budapestet. Engem behívtak katonai szolgálatra, amely két évig tartott. Mint politikailag megbízhatatlan elemet az aszódi gépesített ezredhez küldtek munkaszolgálatosnak, majd pár hónap múlva hivatásos
gépkocsivezetői iskolára jelentkeztem és elkerültem Budapestre. Hat
hónap múlva kaptam hivatásos jogosítványt. Aszódra visszakerültem,
de hamarosan Esztergomba irányítottak át. Itt sok barátot szereztem,
többek között Bőzsöny Ferencet, a későbbi rádióbemondót. Tizedesként
szereltem le 1955 végén.
- Vissza az orvosegyetemre?
- Dehogy! Gépkocsivezetői állást kerestem Pesten. Lesz ez még
így se! Az egyetemen működésbe lépett a káderezés, így azonnal
elutasítottak férőhely hiányra hivatkozva. Sikerült gépkocsivezetői
álláshoz jutni egy textilgyártó vállalatnál. Itt dogoztam az 1956-os
forradalomig.
- Nagy kísértés egy politikailag megbízhatatlan egyénnek: vagy belekeveredik a fegyveres harcokba, vagy Nyugatra szökik (disszidál).
- Ekkor albérletben laktam Pesten (a szüleim Szentendrén éltek). A
fegyveres harcok kitörésekor a szüleimnél tartózkodtam Szentendrén
és ottrekedtem. Így megmenekültem az esetleges későbbi gyanúsítgatásoktól, vádaskodásoktól. 1957 kora tavaszán jött egy papír az
orvosegyetemről, hogy felülvizsgálják az ügyemet. Egy bizottság előtt
el kellett mondanom, hogy mi történt velem az érettségitől a bizottság elé kerülésemig. Utána újra behívtak felvételi vizsgára, de ott már
nem volt ellenséges a légkör, és ismételten felvettek.
- Miként zajlott az élet az egyetemen?
- A csoporttársaimnál hat évvel idősebb voltam, magamba zárkóztam, ami az előzmények után talán nem meglepő. Társaim nem
firtatták, hogy miért kezdtem jóval később az egyetemet. A vizsgaeredményeim jók voltak. Egyedül a harmadévben volt nézeteltérésem
a marxista tantárgy vizsgáztatójával, aki azzal a megjegyzéssel adott
hármas osztályzatot a feleletemre, hogy „nehogy elbízza magát egy
ilyen káder”.
- Feleségével, dr. Kiss Etelkával hogyan ismerkedett meg?
- Csoporttársam volt. Valamikor harmadév táján kezdtünk ös�szemelegedni. Kiderült, hogy a politikai nézeteink, érdeklődési körünk
nagyon hasonló. Az ő káderlapja az enyémmel ellentétben tiszta volt.
Az igazság kedvéért meg kell említeni, hogy őt Mélykúton próbálták
elgáncsolni. 1963-ban kötöttünk házasságot, még orvostanhallgató
korunkban.
- Végzés után, orvosként hogyan folytatódott az élete, illetve életük?
- Előbb az egyetemen volt egy elbeszélgetés. Utána a kiírt pályázatokra lehetett reagálni. Akkoriban Budapesten álláshoz csak protekcióval lehetett jutni (nekem nem volt). Csak az volt a lényeg, hogy urológiára kerüljek. Három helyre pályáztam: a budapesti János-kórházba,
a dunaújvárosi épülő kórházba és Bajára. A dunaújvárosi állás jött be.
Etelka jött velem laborosnak. Az épülő kórház elküldött tanulni a pesti
urológiai klinikára, ahol mintegy másfél évet töltöttem. Elkészülvén a
kórház egy főorvos és jómagam voltunk az urológia. Volt úgy, hogy egy
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hónapig nem volt civil ruha rajtam, an�nyit dolgoztam. Egy
ideig a főnököm balesete miatt egyedül
vittem az osztályt és
a szakrendelést. Letettem a szakvizsgát
jeles eredménnyel
1967-ben.
- Milyen volt az
élet Dunaújvárosban,
a szocializmus egyik
büszkeségében, a
szocialista ipar fellegvárában?
- Életünk túlnyomó része a kórház
kerítésén belül zajlott. Egy egyszobás
szolgálati „lakásunk”
volt, közös fürdőszobával, WC-vel, két másik lakóval. Ha pedig véletlenül szabad volt a
hétvégénk (a vasárnap, mivel akkor szombaton is kellett dolgozni),
akkor vagy Pestre, vagy Mélykútra utaztunk vonattal a szülőket meglátogatni. Nagy ritkán mentünk el moziba vagy étterembe.
- Utána újra Pestre kerültek.
- Később, 1968 őszén hívtak Pestre, és bár ott csak urológiai
szakrendelést csinálhattam, de elfogadtam az ajánlatot. Feleségem
már előbb Pestre került a Honvédkórház laboratóriumába. Első fiunk,
Tamás 1968-ban született. Albérletben laktunk, szüleink nem tudtak
támogatni. Sőt nekem kellett a szüleimet támogatni, mivel időközben
apám megvakult.
- Így került szóba a Mélykútra jövetel?
- Az világosan látszott, hogy mi Budapesten nem tudunk lakáshoz
jutni. Vidéki körzeti orvosi állás után kellett nézni. Így kerültem előbb
Bácsalmásra körzeti orvosnak 1975-ben. Három és fél hónap után
sikerült Mélykútra jönni. Feleségem akkoriban GYES-en volt, majd
később a Lenin tsz-nél üzemorvosként dolgozott nyugdíjba vonulásáig.
A mélykúti működésem már jól ismert kell, hogy legyen a helybeliek
számára.
- Melyik orvost váltotta fel?
- Némethy Aladárt. De nem csak az ő körzetét, hanem a szolgálati
lakását is örököltem. Igaz, hogy ez utóbbival egy kis furcsaság esett
meg. A jelenlegi takarékszövetkezet feletti lakásról van szó. Ott lakott
a Némethy házaspár gyermek nélkül. Mire mi oda kerültünk, leválasztottak belőle egy lakást az egyik nyugdíjas pedagógusnő számára, s a maradékot kaptuk mi három gyerekkel. Kissé fura
eljárás volt, de aztán évtizedek alatt megszoktuk.
- Hogy érezte magát mélykúti körzeti orvosként?
- Közepesen. Nem mondhatom, hogy nagyon jó volt; sem
azt, hogy nagyon rossz volt. Voltak jó napok, voltak rossz
napok. Hasonlattal élve: úgy éreztem magam, mint amikor
egy tengeri halat beletesznek egy folyóba, vagy fordítva. Víz
ez is, víz az is, mégis micsoda különbség! Kezdetben néha
eljutottunk Szegedre színházba; nyáron Bajára, a Sugovicára
fürödni; barangolni a gemenci erdőbe; később a fonyódligeti
üdülő faházunkba.
- Milyenek voltak a mélykúti munkakörülmények? Ma a
beteg mobiltelefonon bármikor ugraszthatja az orvost, aki
autóba pattan, viszi magával az orvosi táskát, a sürgősségi
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táskát, az EKG-t, a defibrillátort, az oxigénpalackot. Ennek ellenére ma
is éppen úgy meghalnak a betegek, mint negyven-ötven éve. (Akkor
hol itt a fejlődés?)
- Akkoriban alig volt magánszemélynek telefonja. Nem mobil, hanem vonalas, kézikapcsolású. Alig volt autó. Nekem is csak idekerülésem után egy évvel lett autóm némi zűrzavar után. Addig, de azután
is leginkább lovaskocsival mentünk a betegekhez, mindössze egy kis
orvosi táskával. Ennek ellenére akkor sem volt rosszabb a halálozás,
mint ma. Hol volt még akkor EKG, defibrillátor?
- És hol volt még akkor RTL-Klub, TV 2, ombudsman, amelyek állandóan uszítják a lakosságot az orvosok ellen.
- A belgyógyászati tanulmányaimat a budapesti IV. számú belgyógyászati klinikán végeztem, ahol Gottsegen György volt a professzor.
Ő sok olyat megtanított velünk, aminek nagy hasznát vettem körzeti
orvos koromban. Ilyen volt például szakkifejezéssel a pericarditis
epistenocardiaca (ez egy fonendoszkóppal hallható zörej a szívtájon).
Azt mondta, hogy ha ilyet hall az ember, akkor biztos lehet benne, hogy
a betegnek hamarosan szívinfarktusa lesz. Ezt megerősíthetem, jó
néhányat észleltem Mélykúton, mindet beküldtem mentővel kórházba,
és mindegyik meghalt másnapra. Mostani beszélgetésünk előtt három
nappal volt egy ilyen esetem. A beteg aránylag jó állapotban volt, de
hallani lehetett ezt a szívzörejt. Jött hozzá sima mentő, rohamkocsi,
sőt mentőhelikopter, de végül ez a beteg is meghalt.
- Véleményem szerint inkább csak az utóbbi években vált szokássá
az örökös elégedetlenség az egészségügyi ellátással kapcsolatban.
Olvastam Tegzes Miklós bácsi könyveit, bennük a mélykúti orvosok –
különösen Görhöny doktor – viselt dolgait. Ezekről a történetekről most
már vidáman beszélnek, pedig ha ma mi ilyen dolgokat csinálnánk,
talán meg is köveznének érte.
- Van egy olyan tulajdonságom, ami lehet, hogy jó, lehet, hogy
rossz. Én a megtörténteket nem csupán elraktározom az agyamban,
hanem el is felejtem. Ezáltal a sok rossz élményből csak kevés maradt
meg a mai napra. Haragot senki iránt nem érzek, bosszúból senkinek
nem ártottam.
- Melyiket szerette jobban: az urológiát vagy a körzeti orvoslást?
- Messze jobban az urológiát. A körzeti orvoslás csak kényszermegoldás volt. Ez utóbbit csak pár évi átmeneti megoldásnak gondoltam,
de több ok miatt nem tudtunk visszajutni Pestre.
- Az sem jelent semmit, hogy még ma is, 77 évesen aktívan dolgozik? Miért teszi? A pénzért, vagy mert annyira szereti a szakmáját?
- Az igazság a kettő között van.
- Közéleti szerepléséből annyit lehet tudni, hogy volt önkormányzati
képviselő 1994 és 1998 között, majd polgármester jelölt. (Ami nem lett
egy gyalázatosan elhibázott választási kampány miatt.)
- Nehezen szántam rá magam. Szerencsémre nem lettem polgármester, mert az akkori képviselő-testület naponta leszavazott volna.
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- Ennek ellenére lényegében ez a képviselő-testület ítélte oda a
Mélykút községért díjat 1996-ban.
- Nem kértem, de elfogadtam. A vele járó pénzt még aznap elvittem
a plébániára, és a templom javára felajánlottam.
- Akkoriban volt közlekedési miniszter az öccse, Lotz Károly, és
utólag úgy emlékszem, hogy semmiféle előnye ebből Mélykútnak nem
származott.
- Ez így nem pontos. Az Eötvös utca burkolása köthető hozzá. A
benyújtott pályázatot első körben elutasították. Ezután felmentem a
minisztériumba, de öcsémet kerültem. Egy ügyintézővel beszéltem,
aki jóindulatúan fogadott. Megkérdezte, hogy milyen jogcímen lobbizok? Mondtam, hogy itt dolgozik a minisztériumban a testvérem, és
gondoltam, hogy ő talán tud segíteni általam Mélykútnak. Hogy hívják
a testvérét? Lotz Károlynak. A miniszter úr? Igen. Mire a válasz: el van
intézve a kövesút! Meg is valósult támogatásból az út. Évekkel később
az Arany János utca burkolata hasonló módon valósult meg. Akkor

azt kérdezte az ügyintéző, hogy miért kérem a támogatást? Mondtam,
hogy azért, mert naponta megyek arra az apósomékhoz. A válasz: el
van intézve az ügy!
- Volt-e idő valamilyen hobbira?
- Számítottam a kérdésre, és napokig gondolkoztam rajta. Olvasás,
diákkoromban kirándulások, bélyeggyűjtés. Alkohol nincs, cigaretta
nincs, nő nincs.
- A felmenői között orvos nem volt. A leszármazókkal viszont más
a helyzet.
- Három fiunk közül kettő (Tamás és Gábor) az orvosi pályán keresi
a boldogulását, a budapesti orvosegyetem patológiáján (kórbonctanon) dolgoznak. A legfiatalabb fiunk még keresi a helyét a világban. Az,
hogy fiaink orvosok lettek, csak a saját elhatározásuknak köszönhető,
szülői befolyás nem érte őket. A legidősebb fiunk, Tamás, sokáig a
színészi pályával kacérkodott, és csak az utolsó pillanatban választotta
az orvosi egyetemet.

KÖZSZOLGÁLTATÁSI KFT

NAV ügyfélszolgálat
Jánoshalmán

(régi nevén ÉPTESZ)

HIRDETÉSEI
• Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Közszolgáltatási
Kft-nél a személyes ügyintézés a Művelődési Házban (Mélykút Tópart 58.) történik. Az ügyfélfogadás Mélykút Rákóczi
u. 5. szám alatt megszűnt.
• A Közszolgáltatási Kft. üzemeltetésében lévő temetők (Kálvária, Pesti, Alsó temető) a hét minden napján 8:00-tól
16:00 óráig tartanak nyitva.
Temetőgondnok telefonszáma: 30/245-5266 (Bagóczki Róbert)
A Kálvária és Pesti temetőben megváltott sírhelyek lejárati idejéről személyesen a Kft. irodájában (Mélykút, Tópart
58.) lehet érdeklődni.
• Szippantást lehet rendelni a 77/460-089-as telefonszámon,
vagy személyesen az irodában.
• A Felső-Bácskai Hulladékgazdálkodási Kft emblémájával
ellátott szemeteszsákba gyűjtött hulladékot (a kuka ürítésekor,
külön díj felszámítása nélkül) elszállítják. Szemeteszsákot a 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.
Következő szállítások időpontjai: 2018. február 8.
				
2018. március 8.
				
2018. április 5.

2018. január első hetétől Jánoshalmán is lehetőségük van az
ügyfeleknek, hogy a Kormányablakban intézzék adóügyeiket.
A leggyakrabban előforduló adóügyekben az adóhatóság által
ellátott 89 ügykör elérhető az állampolgárok számára a
kormányablakban.
A Kormányablak nyitva tartása Jánoshalmán változatlan marad, továbbra is minden munkanapon van ügyfélfogadás, az adóügyek intézése heti két napon lehetséges.
Az adóügyi ügyfélszolgálat nyitva tartása a Kormányablakban Jánoshalmán:
hétfő: 		
de 8-12,		
du 13 és 15,30
csütörtök:		
de 8-12,		
du 13-17
Az ügyfélszolgálaton a NAV kormánytisztviselője dolgozik,
a Jánoshalmi Járási Hivatal helyet biztosít az ügyintézőnek. Az
ügyfelek kihelyezett tájékoztató táblán, az ügyfélhívó berendezés
kijelzőjén, valamint az online és a telefonos időpontfoglalás során
kapnak tájékoztatást.
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Jánoshalmi Járási Hivatal

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

• Tájékoztatjuk a cégeket, vállalkozókat, lakosságot, hogy JCB 4CX
típusú földmunkagéppel munkát vállalunk.
Érdeklődni:
Béleczki
Krisztiánnál a 70/6125069-es telefonszámon.
Tisztelettel: Hurton Zoltán ügyvezető

jánoshalmi
rendôrŐrs

indokolt esetekben
az alábbi
telefonszámon hívható
éjjel-nappal:
06-20/539-6499
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A pszichiátria jogsértéseit vizsgálják
Mennyire lehet kiszolgáltatott egy olyan ember, akit
válófélben lévő házastársa juttatott kényszerrel a
pszichiátriára, hogy előnyhöz jusson a gyermekelhelyezésben? És valaki, akit oly mértékben legyógyszereznek
a pszichiátrián, hogy ebben a kémiai kényszerzubbonyban képtelen saját érdekeit képviselni? Ilyen és ehhez
hasonló ügyekkel foglalkozik egy civil szervezet, amely
kifejezetten a pszichiátriákon történő jogsértések felderítésére specializálódott.
Egyáltalán megtörténhetnek ma ilyen esetek Magyarországon? Ma, az információs dömping és az átláthatóság korában
elég abszurdnak hangzik. Sajnos a pszichiátria még ma is
eléggé zárt világ, módszertana és diagnózisai pedig eléggé
szubjektívek ahhoz, hogy az intézetek falai között szinte bármi
megtörténhessen.
Egy 21 éves fiú rosszullét miatt került a kórházba, onnan a
pszichiátria osztályra, mondván: két-három napig infúziót kap,
és minden rendben lesz. Családja másnap szinte sokkot kapott,
amikor a fiút a zárt osztályon találták meg: magán kívüli állapotban volt, kikötözve, bepelenkázva, szeretteit nem is ismerte
meg. Az édesanya kérdésére, hogy mégis mit csináltak a fiával,
azt a választ kapta: nyugodjon meg, ez természetes folyamat,
másnapra már semmi baj nem lesz. Másnap hajnalban az
édesanyával telefonon közölték: a fia meghalt.

Mindössze másfél nap pszichiátriai kezelés után.
Az ötvenes éveiben járó férfi biciklis baleset miatt került a
traumatológiára, majd onnan – nem egészen világos okból – a
pszichiátriai osztályra. A férfit folyamatosan az ágyhoz kötözve
tartották, arra hivatkozva, hogy le ne essen; mind a négy végtagja rongyokkal az ágyhoz volt kötözve, a vállak külön lekötve,
és mivel a férfi mozogni így nem tudott, pelenka is járt a lekötözéshez. Családja beszámolója szerint a férfi a kórházi tartózkodás során 70-ről alig több mint 40 kilósra fogyott. Majd egy nap
kiderült: a lefogyott, tompára gyógyszerezett, kikötözött férfi
nyomtalanul eltűnt a pszichiátriáról. Családja azóta is keresi.
Az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért (CCHR) több
mint 20 éve foglalkozik az ilyen ügyek feltárásával és az áldozatok segítésével, egy nemzetközi szervezet hazai csoportjaként. Ingyenes jogsegélyszolgálatát az elmúlt két évtizedben
több ezren keresték meg sérelmekkel. Az alapítvány munkájának eredményeképpen ma már szokványos, hogy a hivatalos
szervek megbüntetik vagy elmarasztalják a visszaélést vagy
bűncselekményt elkövető pszichiátert vagy intézetet.
Ha családtagja, ismerőse emberi jogait megsértették a pszichiátrián, felveheti a kapcsolatot az alapítvánnyal a következő
elérhetőségeken:
Telefon: 06 (1) 342-6355 vagy 06 (70) 330-5384
E-mail: panasz@cchr.hu

Ifjúsági Lelki Elsősegély
lyen lelki állapotban. Amit elmondasz, a szolgálat keretei között
marad, titokként kezeljük.
A barátaidat, a szüleidet nem helyettesíthetjük, de akkor,
amikor szükséged van rá, meghallgatunk, figyelünk rád! Ha nem
tudod, hogyan kezdj bele, az se baj, majd alakul a beszélgetés, az
a fontos, hogy segítséget kérj! Egy telefonhívással is tehetsz azért,
hogy jobb legyen neked!
Tisztelt szülők, pedagógusok!
Kedves FIATAL!
Segítünk – hívd a 137-00 számot!
Ha nehéz érzéseid, problémáid vannak, és beszélgetnél róla
valakivel, aki meghallgat, akkor hívd a 137-00 ingyenes Lelki Elsősegély hívószámot hétköznapokon 17-21 óra között!
Mi érted vagyunk, a hívó számunkra a legfontosabb. Elfogadó,
bizalmas légkört biztosítunk, igyekszünk ráhangolódni arra, amit
mondasz, hogy megértsük, átérezzük a helyzetedet. Segítünk
neked egy másik szemszögből megvizsgálni a gondjaidat, ehhez
fontos, hogy jobban megismerjünk, ezért néha olyasmit is megkérdezünk, ami nem tartozik szorosan ahhoz, amit el akartál mondani. Meghallgatunk, de nem avatkozunk a dolgaidba, nem mondjuk
meg, hogy mit tegyél, de kérdésekkel segítünk megtalálni azt az
utat, ami számodra a legjobb lehet.
Nem kell bemutatkoznod, így olyasmit is megoszthatsz, amit
személyesen nem mernél. Az ügyelő, aki felveszi a telefont, nem
ítélkezik, így bármilyen szorongató gonddal telefonálhatsz, bármi-

Az Ifjúsági Lelki Elsősegély megújult honlappal igyekszik
segítségére lenni bajba jutott fiataloknak: http://www.ifjusagilelkisegely.hu
Az Ifjúsági Lelki Elsősegély 137-00 ingyenes hívószámáról
való tájékoztatáson túl cikkekkel is szeretnénk informatívabbá,
érdekesebbé tenni a honlapot, mellyel elsősorban a tizenéves,
huszonéves korosztályt célozzuk, de szakembereknek, szülőknek
rovatunkban kollégákat is szeretnénk megszólítani.
A telefonszolgálatnál a még mindig nagyon magas öngyilkosságok számát igyekszünk csökkenteni úgy, hogy értő figyelemmel
fordulunk a hívók felé. Ennek fontos feltétele, hogy a fiatalok,
szülők és a velük foglalkozó szakemberek ismerjék az Ifjúsági Lelki
Elsősegély 137-00 ingyenes hívószámát.
Szívesen fogadunk adományokat a 10104617-0900440001003009 (Budapest Bank) számlára, köszönjük a segítséget!
Kérjük, támogassa adója 1%-ával a Lélektér Ifjúságsegítő Alapítványt! Adószámunk: 18282515-1-02
Köszönettel: Székely Zsuzsanna elnök Lélektér Ifjúságsegítő
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EGYESÜLETI HÍREK

A Mozgáskorlátozottak Mélykúti Egyesületének tájékoztatója

SZJA 1%
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik
az elmúlt években személyi jövedelemadójuk 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 támogatni egyesületünk sokirányú tevékenységét, ajánlják fel személyi jövedelemadójuk 1%-át közhasznú szervezetünknek.
Adószámunk: 18343438-1-03 Köszönjük!
TÁMOGATÁSOK
Az adott feltételek fennállása esetén
a következő támogatások ügyintézésében
tudunk tagtársaink segítségére lenni:
 Fogyatékossági támogatási kérelem
 Parkoló kártya igénylése
 Lakás-akadálymentesítési támogatás
 Gépjármű-szerzési és átalakítási támogatás
 Méltányossági nyugdíjemelési kérelmek
 Gyógyszer és segédeszköz támogatási
kérelmek
 Gyógyászati segédeszközök igénylése
 Szociális üdülési támogatás
TÁJÉKOZTATÓ A LAKÁS-AKADÁLYMENTESÍTÉSI TÁMOGATÁSRÓL
A súlyosan mozgáskorlátozott személyek 10 évenként igényelhetik a Lakásakadálymentesítési támogatást, melynek
megemelt összege 300 ezer Ft.
Egészségügyi feltételek:
 Közlekedőképesség súlyos akadályozottsága minősítés megléte, vagy
 Fogyatékossági támogatás szakvéleménye mozgásszervi okból
További információért az érdeklődők keressék fel egyesületi irodánkat.
GÉPJÁRMŰ-SZERZÉSI ÉS ÁTALAKÍTÁSI TÁMOGATÁS
Kérelem beadási határideje: minden év
március 31. és szeptember 30.
Kérelem nyomtatvány kitöltésében segítséget adunk.
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.

EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ TORNA
Az Általános Iskola tornatermében Csontos Ferenc tanár úr vezetésével kedden és
pénteken 17-órától egészségmegőrző tornát tartunk 10-es turnusokban. Várjuk új
résztvevők jelentkezését is!
GYÓGYMASSZÍROZÁS
Tájékoztatjuk tagtársainkat, hogy a
gyógy-masszírozás folyamatosan igénybe
vehető. Időpont egyeztetés személyesen a
Csorba-házban, vagy a 06-20/405-1876
telefonszámon lehetséges.
PACSÉRI GYÓGYFÜRDŐZÉS (VAJDASÁG)
Időpontja: 2018. április 9. (hétfő)
Indulás: 9:30 órakor
Költség: 1500 Ft (tagoknak) 2000 Ft
(kívülállóknak)
Jelentkezéseket március 22-ig várjuk,
max. 50 főig!
EGER-BOGÁCS-KASSA-GYÖNGYÖS
KIRÁNDULÁS
Időpont: 2018. szeptember 20-23.
(csütörtök - vasárnap)
Utazás: kényelmes autóbusszal
Szállás: 4 nap 3 éjszaka a bogácsi
„Zöldvár Villa” 4-6 személyes fa- és kőház,
zöldövezeti apartmanokban
Ellátás: 3 reggeli, 3 vacsora, 1 ebéd
Költség: 39.000.- Ft – Kívülállóknak
45.000.- Ft
(Útiköltség, szállás, jelzett étkezések,
fürdőbelépőjegyek, idegenvezetés, borkóstoló, élőzene)
Részletes program a Csorba-ház hirdetőtábláján olvasható.
Buszon helyfoglalás a befizetett jelentkezés sorrendjében történik!
Jelentkezéseket a teljes összeg befizetésével május 31-ig, illetve 50 főig várjuk!

rás Hotelbe. Időpontja: 2018. november
11-18-ig. (8 nap 7 éjszaka, félpanziós
ellátással) Költség tagok részére kedvezményesen: 49000 Ft + IFA + útiköltség.
Kívülállók részére teljes áron: 58100 Ft +
IFA + útiköltség. A csoportos gyógyüdülés
teljes időtartama alatt (7 éjszaka) jelenlévők közül – sorsolással – egy fő részére a Hőforrás Gyógyszálló ajándékaként,
lehetőséget biztosít 2019. utószezonban
történő 7 éjszakás gyógyüdülésre (szállás,
félpanzióval).
Jelentkezéseket május 31-ig várjuk
10000 Ft előleg befizetésével.
RENDEZVÉNYEINK 2018-BAN






Január 27.
Május 27.
Szeptember 9.
December 9.

Farsangi bál
Esélyegyenlőségi nap
Kulturális nap
Évzáró ünnepség

MINDEN KEDVES TAGTÁRSUNKNAK,
CSALÁDTAGJAIKNAK, TÁMOGATÓINKNAK, EGÉSZSÉGBEN ELTÖLTENDŐ, BÉKÉS, BOLDOG ÚJESZTENDŐT KÍVÁN AZ
EGYESÜLET ELNÖKSÉGE!
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

HAJDÚSZOBOSZLÓI GYÓGYÜDÜLÉS
Szeretettel hívjuk tagtársainkat és a
kívülálló személyeket is a hagyományos
hajdúszoboszlói gyógyüdülésre a Hőfor-

Mélykút város hivatalos honlapja: www.melykut.hu
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Örömteli közös varrás
Ezúton szeretnénk hálás köszönetet mondani Subák Erikának, hogy elvállalta a foltvarrás tanfolyam
vezetését, ahol különböző technikákat, fortélyokat tanulhattunk. Az együtt töltött idő alatt közösen készítettünk egy terítőt is, ami már számos kiállításon sikert aratott. Remek hangulatban teltek a délutánok
a Művelődési házban a nagy létszámú, lelkes „tanulócsoportban”. Örülünk, hogy ilyen sokan érdeklődtek
a tanfolyam iránt, és velünk tartottak a forró nyári délutánokon.
Reméljük, idén is folytathatjuk.
Szorgos kezek csoportja

Tisztelt Állattartók!
Hatósági állatorvosi ügyek intézésével kapcsolatban az
alábbi telefonszámokon érdeklődhetnek:

Dr. Vass István 30/938-22-55
Dr. Tóth Anna 70/902-28-62
Mélykútiak az
óvodásokért,
nem csak óvodás szülők
számára!
Tisztelt Vendégeink,
Támogatóink!
Köszönjük, hogy megtisztelték részvételükkel
az eseményt,
jegyeket, pártolójegyeket vásároltak és
tombola tárgyakat ajánlottak fel
az óvodák részére!
Köszönjük az étteremnek,
hogy méltó körülményeket biztosított az
esemény
lebonyolítására!

Óvodák
dolgozói

Segítség a bajban

Kollégánk, Boda Attila Kandó utcai családi háza január 12-én kéménytűz következtében leégett, lakhatatlanná vált. Elégtek ruhái, értékei, ingóságai is. Ismerősöknél kapott átmeneti szállást, és jószándékú emberek,
cégek összefogásával lassan visszaköltözhetett lakásába. Hosszú időnek
kell eltelni ahhoz, hogy minden teljesen rendbe legyen téve, de azért
mára már csak egy szörnyű emlék maradt a tűzeset. Kollégánk nevében
ezúton szeretnénk köszönetet mondani minden segítőnek.
Szabó József ügyvezető Univerholz Kft.

Elhunytak:
Radics Ferencné Csányi Veronika		
Földi Mihály				
Radvánszki Ferenc Antalné Novok Rostás Mária
Romity Miklós Demjén			
Viszmeg Istvánné Kövesdi Gabriella Ilona
Kolompár Mátyás				
Dr. Isaszegi István				
Horváth Lajosné Tóth Gizella			
Drégely Ferenc				
Házasságot kötöttek:
Kozár Renáta és Posta Bálint
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