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Tisztelt Mélykútiak!

Kedves mélykúti lányok, asszonyok!
Nõnap alkalmából kívánom, hogy valamennyi
nõ élete megérdemelten legyen kiegyensúlyo-
zott és boldog, hogy még sokkal több tisztele-
tet és megbecsülést kapjanak családjaikban és
a társadalomtól. Éljenek harmóniában önma-
gukkal és másokkal, életkortól függetlenül,
egészséges önbecsüléssel.

A nõk rendelkeznek az életadó képesség-
gel, és sokféle szerepben végzik munkájukat:
anyaként, lányként, feleségként, társként és
munkahelyükön. Gyengédséggel, megértés-
sel, odafigyeléssel fordulnak hozzánk, férfiak-
hoz, összetartják a családot, gondoskodnak
szeretteikrõl, s nekünk férfiaknak kell támo-
gatnunk, megbecsülnünk õket helytállásuk-
ban, munkájukban, szerepeikben való megfe-
lelésükben.

Hálásak vagyunk nekik kedvességükért, a
mindennapokban megtapasztalt gondoskodá-
sukért, figyelmességükért és türelmükért. Kö-
szönjük, hogy vannak nekünk, köszönjük,
hogy mellettünk állnak jóban, rosszban, az
élet oly sok területén. Szeretettel köszöntöm
õket, kívánok nekik sok boldogságot, örömet,
szeretetet és jó egészséget!

Március 15.
Márciusban ünnepeljük egyik legnagyobb,
legszebb ünnepünket, március 15-én, ebben
a történelmi idõszakban mi írtuk, mi formál-
tuk Európa történelmét.

„Európa színpadán mi is játszottunk,
S mienk nem volt a legkisebb szerep…”

Ezeket a sorokat Petõfi Sándor írta a Ma-
gyar vagyok címû versében 1847-ben, egy év-
vel a forradalom kitörése elõtt. Petõfi akkor
még nem tudta – talán csak legszebb álmai-
ban álmodta –, hogy 1848. március 15-én a
magyarok mily’ nagyszerû szerepet fognak
játszani Európa színpadán.

De miért is volt olyan nagyszerû ez a nap,
1848. március 15-e? Elsõsorban azért, mert
olyan fõszereplõi voltak, mint Petõfi Sándor
vagy Jókai Mór, Vasvári Pál, Irinyi József, Nyá-
ri Albert. Kivételes fiatalemberek, sokféle ta-
lentummal, akik ugyan nem a semmibõl tûn-
tek fel ekkor hirtelen, de ezen a napon szer-
vezõdtek valami újfajta egységbe. Erre szok-
tuk azt mondani, hogy ritka csillagállás a törté-
nelemben. Fiatalemberek, akiket nem a di-
csõség és a hírnév iránti vágy mozgatott, ha-
nem a forradalmi cselekvésbe vetett hit. Akik
nem fölötte álltak a tömegeknek, hanem
együttes küzdelemre buzdítottak.

És hogy miért volt egyedülálló ez a nap – a
magyar március 15-e – az európai forradalmi
napok sorában? Azért, mert nem a felforgatás-
ról, nem a törvénysértésrõl és nem a rendbon-
tásról szólt, hanem mindezek ellenkezõjérõl.
A forradalmi tömeg közösen megélt szabadsá-
gáról – és ugyanakkor rendrõl, törvényrõl.

És hogy miért volt sorsfordító ez a nap –
1848. március 15-e? Azért, mert ebben a vég-
telen, közösen megélt szabadságban született
meg a magyar polgári nemzet: innentõl kezd-
ve hazánk minden polgára a nemzethez tarto-
zónak érezhette magát, egyenlõ jogokkal és
közös teherviseléssel.

Körülnézve ma Európában, azt látjuk, hogy
nincs még egy olyan nemzet, amelynek emlé-
kezetében a negyvennyolcas forradalom eny-
nyire elevenen és ennyire pozitívan élne, mint
a mi emlékezetünkben. Ez nem véletlenül van
így. A magyar forradalom ugyanis nem pusztí-
tott, nem rombolt, hanem alapokat teremtett:
ezeken az alapokon épült fel a mai polgári Ma-
gyarország, mindannyiunk Magyarországa.

Kovács Tamás polgármester

Lassan itt a tavasz, és ebben az évben még nem jelent meg Önkormányzati tájékoztató, re-
ményeim szerint a következõkben továbbra is havonta jelenünk meg, minden hónap elsõ he-
tében-heteiben.

márciusmárcius

Mélykút Város Önkormányzata 
Tisztelettel meghívja Önt és kedves családját
2013. március 15-én 16.00 órakor az
1848-49-ES FORRADALOM ÉS 
SZABADSÁGHARC  
tiszteletére rendezett ünnepi megemlékezésre.

Program:
• 13:00 órakor: Kismélykút is kiállítja nyalka
verbunkját" – Történelmi játszóház, kézmûves
foglalkozás a Fenyõ Miksa könyvtárban
• 16:00 órakor: Ünnepi mûsor, koszorúzás a
'48-as emlékmûnél
Ünnepi beszédet mond: Gyulay Endre nyugal-
mazott szeged-csanádi megyéspüspök
• 18:00 órakor: Ünnepi szentmise
Mise után mécses gyújtás a Petõfi-szobornál

ÜNNEPELJÜNK EGYÜTT!
Kovács Tamás polgármester



2Önkormányzati Tájékoztató   2013. március   

Öntsünk tiszta vizet a pohárba!
Magyarországon ismert, de nem eléggé

hangsúlyozott tény, hogy az ország ivóvízbázi-
sainak egy része természetes eredetû arzént
tartalmaz. Ez hozzá tartozik a Kárpát-meden-
ce geológiai adottságaihoz, Szent István kora
óta ugyanezt a minõségû vizet isszuk. Az ar-
zén kis mennyiségben gyógyszer, nagy dózis-
ban pedig erõs méreg; Arisztotelész és Hip-
pokratész is foglalkozott az arzén hatásaival.
Hazánkban az ivóvíz arzéntartalmának határ-
értéke 50 mikrogramm/liter volt. Az uniós jog-
harmonizáció keretében ezt az értéket nem-
rég drasztikusan szigorítanunk kellett. Ennek
oka, hogy egy uniós átlagpolgár a magyarhoz
képest jóval nagyobb mértékben fogyaszt ten-
geri eredetû élelmiszereket. A tenger gyümöl-
cseinek arzéntartalma viszont nagyon magas,
2000-20000 mikrogramm/liter értékû. Az
élelmiszerekkel bevitt arzén mennyisége uni-
ós átlagban tehát magas, az ivóvízzel bevitt ar-
zén mennyiségét emiatt drasztikusan alacsony
értéken kell tartani. A magyar táplálkozási szo-
kásokra hivatkozó érvelésünk alapján minden
reményünk megvolt arra, hogy kedvezményt
kapjunk a határértékbõl. Nemrég azonban
megszületett a végleges uniós döntés a drasz-
tikus szigorításról. Az ivóvíz arzéntartalmának
elfogadott határéke 10 mikrogramm/liter. Ma-
gyarra lefordítva ez annyit jelent, hogy rövide-
sen eljön az a pillanat, amikor egyik napról a
másikra 365 településen 211 ezer fõ ivóvize
nem megfelelõ minõségû.

Az ivóvíz továbbra is a legszigorúbban
ellenõrzött élelmiszer!

Az utóbbi idõkben napvilágot látott sajtó-
hírek hatására az ország néhány településén
bizonyára sokakban felmerül a kérdés: merje-
e a megszokott mozdulattal a vízcsap alá tar-
tani a poharat? adjon-e inni családjának a ve-
zetékes vízbõl? A Magyar Vízi közmû Szövet-
ség határozott álláspontja: Magyarországon az
ivóvíz eddig is biztonsággal fogyasztható volt
és ezután is az lesz!

Az ivóvíz-szolgáltatás nagy fele-
lõsséggel járó közszolgálat. Az ágazat
szakemberei ennek megfelelõen fe-
lelõsséget éreznek külön-kü-
lön minden egyes fogyasztóju-
kért. Számunkra megenged-
hetetlen és elképzelhetetlen,
hogy akár csak egyetlen ember is
egészségre káros vizet fogyasszon. Ezért is
igyekszünk leszögezni: a szolgáltatott ivóvíz mi-
nõsége Magyarországon nem lett rosszabb de-
cember 25-e után.  A kormány döntésének he-
lyessége – miszerint december 25-tõl „ahol
egyéb megoldás nem valósul meg”, a honvéd-
ség  gondoskodjon az egészséges ivóvízrõl –
nem vitatható.

Mint ismert, de nem eléggé hangsúlyozott,
az ország ivóvízbázisainak egy része geológiai
eredetû arzént tartalmaz. Mivel ennek mérté-
ke meglehetõsen alacsony, mindaddig nem is
jelentett gondot, amíg 2002. január 1-i hatály-
lyal a határértékek – az EU normákat átvéve –
meg nem szigorodtak. Fontos megjegyezni,
hogy az ivóvíz paramétereire vonatkozó uniós
elõírások több ponton is eltérnek a magyaror-
szágitól – míg bizonyos paraméterek esetében
a hazai szabályozás a szigorúbb, addig éppen
az arzéntartalom tekintetében az Unió ír elõ
alacsonyabb határértéket.

Megértjük és elfogadjuk, hogy a jogsza-
bály-változás következtében az egészséges
ivóvízellátásért felelõs települési önkormány-
zatok nehéz helyzetbe kerültek. Beruházói
szerepkörükben – hisz a támogatási pályázato-
kon is csak õk vehetnek részt – váratlanul azzal
szembesültek, hogy az a víz, amit eddig a tele-
pülésükön élõk ittak, már nem számít jónak,
bár ugyanolyan, mint volt. Ezt nagyon nehéz
megmagyarázni azoknak az embereknek, akik
szüleikkel, nagyszüleikkel együtt ezt a vizet it-
ták, isszák és semmi bajuk. Mindemellett a tá-
mogatás ugyan meglenne a víztisztító-mû léte-
sítéséhez, de ottmarad az akár másfél-, kétsze-
resére növekedõ vízdíj. E kétségek között õrlõ-
dött jó néhány önkormányzat, miközben lejárt
az EU többszörös határidõ-halasztása is. E
kényszerhelyzetben született meg a döntés a
kormány részérõl, hogy ahol nem léptek-lép-
nek az önkormányzatok, ott magához vonja a
kérdést, akár a tisztítómûvek beruházását is.

A víziközmû-szolgáltatók ebben a helyzet-
ben azt tették és teszik, ami a feladatuk: leg-
jobb tudásuk szerint mûködtetik és karban-
tartják az ellátó-rendszereket, ellenõrzik a víz-
minõséget és szakmailag támogatják a víztisz-
tító-mûvek beruházási folyamatát.

Az EU-s határértékek csökkentésérõl szóló
döntések meghozatalát követõen az elmúlt
évek tendenciái egyértelmûen bizonyítják, hogy

Magyarország jó úton halad a szigorí-
tott határértékek teljesítésében. Szá-
mos, korábban érintett településen

az ivóvíz-szolgáltatók már
megoldották, illetve a meg-
oldják a kérdést. Országszer-
te készülnek el a tisztább

ivóvízet biztosító beruházások, ame-
lyek révén egyre több magyar település lakói
mondhatják el, hogy az eddigieknél még kivá-
lóbb minõségû ivóvízhez jutnak otthonukban.
Ahol pedig szükséges – a finanszírozási kérdé-
sek megoldása mellett – a szolgáltatók maguk
vállalnak részt az arzénes területek átmeneti víz-
ellátásában, tehermentesítve a honvédséget.

Nem vitatva az arzén kérdés megoldásá-
nak szükségességét, fontosnak tartjuk, hogy a
maga helyén értékeljük és kezeljük a kérdést.
A hazai szabályozások elkészítésekor a hazai
szakemberek és a jogalkotók a hazai szokáso-
kat, viszonyokat tekintik irányadónak, míg az
Európai Unió a tagállamainak jellemzõibõl ál-
talánosít. Esetünkben az eltérõ táplálkozási sa-
játosságok okozzák a különbséget: bizonyos,
Magyarországon kevéssé népszerû élelmisze-
rek magasabb arzéntartalma befolyásolta az
Európai Unió jogalkotóit akkor, amikor ezt, a
számunkra indokolatlanul szigorúnak számító
értéket meghatározták.

Jó, ha tudjuk: a korábbi hazai szabvány sze-
rinti 50mg/liter arzén-határérték azt jelenti, hogy
ha egyazon városban élõk egész éltükben (70
éven át) a határértéken lévõ arzéntartalmú vizet
fogyasztanak, akkor közülük minden százezre-
diknél növekszik meg egyrõl másfélre a rákos
megbetegedés kockázata. Ez amúgy kockázati
szintjében megfelel annak, ha valaki egész éle-
te során elszív egyetlen doboz cigarettát, de ha
valaki jó száz kilométert biciklizik egy forgal-
mas úton, ugyanekkora baleseti kockázattal
kell számolnia. Minden bizonnyal ezek az
adatok motiválták a svájci szakértõket is, akik
mind a mai napig a 2001 novemberéig ha-
zánkkal azonos, 50 mg/liter határértéket írják
elõ ivóvíz-szolgáltatóik számára.

Ugyanakkor szeretnénk hangsúlyozni és
mindenki számára egyértelmûvé tenni: az
ivóvíz a legjobban ellenõrzött élelmiszer! Ez
azon a mintegy kétszáz településen is igaz,
ahol még nem oldódott meg az arzénkérdés,
több mint háromezer település esetében pe-
dig európai mértékkel mérve is minden tekin-
tetben kiváló minõségû az ivóvíz!

A magyarországi ivóvíz-szolgáltatók szakmai
szövetségeként sajnálatosnak tartjuk, hogy bi-
zonyos érdekcsoportok marketing célokra
használják fel ezt a rendkívül fontos kérdést, a
valós helyzetet és a tényleges kockázatot jelen-
tõsen felnagyítva állítják értékesítési tevékeny-
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ségük szolgálatába az ivóvíz arzéntartalmára
vonatkozó szabályozás-módosítást. Egyúttal
ezúton is felhívjuk az arzénszûrõs és minden
egyéb házi víztisztítót használók figyelmét,
hogy bármilyen technológián alapuló vízszûrõ,
„víztisztító” berendezés alkalmazásakor szigo-
rúan be kell tartani bizonyos szabályokat: a be-
rendezést megfelelõen karban kell tartani,
szükség van egyes alkatrészeik, szûrõbetétük
idõnkénti cseréjére, reaktiválására, hiszen a be-
rendezés állapotától függ a rajta átfolyó víz mi-
nõsége. Ezek elmulasztása könnyen azt ered-
ményezheti, hogy az úgynevezett „víztisztító”
berendezés vízszennyezõ forrássá válik, fõként
mikrobiológiai problémákat okozva.

A magyarországi ivóvíz-szolgáltatók képvi-
seletében köszönjük a média képviselõinek
segítségét a lakosság korrekt, tényszerû tájé-
koztatásában, ugyanakkor abban is számítunk
közremûködésükre és felelõsségérzetükre,
hogy az ivóvízellátás biztonságával kapcsola-
tos felesleges pánikkeltést elkerülhessük.

Magyar Víziközmû Szövetség

A közlemény a Szövetség oldaláról is letölthe-
tõ ivoviz_kozlemeny.pdf

• Mi az arzén? Az arzén a fél-fémek közé tar-
tozó, acélszürke, fémes fényû kristályos, ízte-
len és szagtalan, mérgezõ anyag, amely elsõ-
sorban a földkéreg kõzeteiben fordul elõ. 
• Hogy kerülhet arzén az ivóvízbe? Az arzén
az esetek túlnyomó többségében geológiai
eredetû; a mélyebb víztartó rétegekben fordul
elõ és onnan kerül az ivóvízbe. Emberi tevé-
kenység következtében is szennyezõdhet a
környezet arzénnel (bányászat; fémolvasztás;
szén, olaj, hulladékok égetése, arzén tartalmú
növényvédõ szerek). 
• Van-e határérték az ivóvíz arzén tartalmára? 
A WHO és az EU ivóvíz minõségi Irányelve sze-
rint 10 mg/liter az arzén határértéke az ivóvíz-
ben. 2012. december 25-éig Magyarországon
az Európai Bizottság hozzájárulásával átmeneti
határérték van érvényben (20 mg/liter, koráb-
ban 50 mg/liter volt) annak biztosítására, hogy
Magyarországon megfelelõ idõ álljon rendelke-
zésre az ivóvíz arzén szennyezettségének ki-
küszöbölésére. Ezt követõen az Európai Unió-
ban érvényes határérték lép életbe. 

Az arzén koncentrációja Mélykúton 24,
Mélykút-Öregmajorban 31 mg/liter. Ivásra és fõ-
zésre alkalmas víz Mélykút városban a Mûvelõ-
dési ház elõtt, míg Mélykút Öregmajorban az
Öregmajori benzínkútnál ingyen vételezhetõ.
• Van-e arzén az élelmiszerben? Igen, de ál-
talában szerves vegyületek formájában, ame-
lyek nem halmozódnak fel a szervezetben.
• Melyek az arzén egészségi hatásai? Az ivó-
vízben elõforduló koncentrációk hosszan, év-
tizedeken át tartó bevitel esetén csak sok év
után okoznak észrevehetõ tüneteket. Ezek el-
sõsorban bõrtünetek, fokozott elszarusodás, a
bõr pigmentációjának növekedése vagy ép-
pen csökkenése. Nagyobb koncentrációban
hazai vizsgálatok szerint is rákkeltõ hatása le-
het; elsõsorban a bõr, tüdõ- és húgyúti daga-

nat kockázatát növeli meg, valamint a spon-
tán abortusz kockázatához járul hozzá. 
• Van-e arzén az anyatejben? Nincs, mivel az
édesanya által a vízzel vagy az élelmiszerekkel
elfogyasztott arzén nem jut át az anyatejbe. A
kizárólag anyatejjel táplált csecsemõ védett az
arzén beviteltõl. Kevert vagy tápszeres táplálás,
teáztatás esetén figyelembe kell venni az ivó-
víz arzén koncentrációját. 
• Miért veszélyeztetettebbek a várandósok és
a kisgyermekek? A gyermekek szervezete, kü-
lönösen a fejlõdõ központi idegrendszer érzé-
kenyebb az arzén hatására. Emellett a gyer-
mekek a testtömegükhöz képest több vizet (és
így több arzént is) fogyasztanak, mint a felnõt-
tek. Az arzén átjut a méhlepényen, és befo-
lyásolhatja a magzat egészséges fejlõdését. Az
ivóvíz magas arzéntartalma megnöveli a spon-
tán vetélés kockázatát. A magzati élet során
vagy a korai gyermekkorban elszenvedett tar-
tós, nagy koncentrációjú arzén expozíció nö-
veli a serdülõ- és fiatal felnõttkorban elõfordu-
ló daganatos és egyéb betegségek kockázatát. 
• Mire használható az arzénes víz? Iváson és
ételkészítésen kívül bármilyen háztartási célra
biztonsággal használható, beleértve a fürdést,
mosást, mosogatást, locsolást is. 
• Tanácsok várandósok és kisgyermekes
anyák részére: Ne fogyasszon és gyermekének
se adjon határérték feletti arzéntartalmú ivóvi-
zet! Ne fogyassza saját ásott vagy fúrt kútja el-
lenõrizetlen minõségû vizét! Ne használja táp-
szer vagy ételkészítésre sem! Amennyiben ház-
tartási ivóvíz utótisztító berendezést használ, tá-
jékozódjon, hogy a készülék engedélyezett-e,
alkalmas-e arzén eltávolítására, és típusa meg-
felel-e az Ön ivóvizének kezelésére. Mindig
tartsa be a használati és karbantartási útmuta-
tót, ellenkezõ esetben veszélynek teheti ki ma-
gát és családját! Védõnõi Szolgálat

AZ IVÓVÍZ ARZÉN SZENNYEZETTSÉGÉRÕL 

TISZTELT FOGYASZTÓK!
Tájékoztatjuk, hogy a Bajavíz Kft. 2013. január
1-tõl Mélykút településen a meglévõ víziközmû
létesítmények üzemeltetését megkezdte.

A BAJAVÍZ Kft. az átvett fogyasztói adatok
rendezése után a fõ vízmérõs, illetve almérõs fo-
gyasztási helyeket felülvizsgálja, a törvényi lehe-
tõségek keretein belül új szolgáltatási szerzõdést
fog kötni minden fogyasztóval. A víziközmû lé-
tesítmények üzemeltetését, a fogyasztók kiszol-
gálását helyben öt dolgozó látja el. 
Mûszaki hibabejelentésre, ügyintézésre 
helyben, illetve a BAJAVÍZ Kft. központi tele-
fonszámain van lehetõség.
• Helyben: Kothencz János: 70/9535-525,
Konkoly István: 70/374-1851

• BAJAVÍZ Kft. központjában: 79/426-991,
426-993, 428-427, mobil: 70/3742-675,
70/3742-676, fax: 79/324-199
Vízóraállás, leolvasással és számlázással kap-
csolatban 
• helyben Szvetnik Károly 70/374-1850, a 
• BAJAVÍZ Kft. központjában  79/426-991
• e-mail: ugyfel@bajaviz.hu
• honlapon keresztül: www.bajaviz.hu

A BAJAVÍZ Kft. szolgáltatási területén a
lakossági fogyasztók kéthavonta, míg a kö-
zületi fogyasztók havonta kapnak számlát.

Vízóra-leolvasás lakossági fogyasztóhelyen
évente három alkalommal, míg közületek-
nél havonta történik. 

A fogyasztóknak lehetõségük van a vízóra-
állás bejelentésére is, melyet minden páros
hónap 1-21. között tehetnek meg a fentiek-
ben közölt elérhetõségeken.

A mérõállás bejelentésekor a fogyasztás
helyének, fogyasztó nevének és telefonszámá-
nak bediktálása is szükséges.

Számlafizetés csekken történik, a számla-
tartozási határidõ lejárta után vízóra-leolva-
sónk személyesen keresi fel, akinél készpénz-
ben lehet teljesíteni a tartozást. Ennek elmara-
dása a szolgáltatás korlátozását, illetve szüne-
teltetését vonhatja maga után.

BAJAVÍZ KFT.
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A fejtetvesség az életkörülményeket ese-
tenként súlyosan zavarhatja, sõt társadalmi
feszültséget okozhat, különösen abban az
esetben, ha a tetûmentesítést nem sikerül
rövid idõ alatt, hatékonyan megoldani. A
2012/2013-as tanév folyamán végzett tiszta-
sági szûrõvizsgálatok folyamán azt tapaszta-
latuk, hogy a fejtetvesség továbbra is folya-
matosan fennálló probléma az óvodában és
az iskolában egyaránt. 

MEGJELENÉS, ÉLETMÓD 
A fejtetû fertõzõ betegséget nem terjeszt,
azonban a rovarok nyálmirigyébõl a szerve-
zetbe jutó anyagok miatt kialakuló viszketés
és ennek következményeként a vakarózás
felsebzi a bõrt és így gennyesedés és bõr-
gyulladás is keletkezhet. A hatékony kezelés
érdekében a teendõk a következõk:

A fejtetû (Pediculus humanus capitis)
szárnyatlan, szürke-világossárga kül-
takarójú, általában a haj színével megegye-
zõ színû, 2,5-4,5 mm nagyságú, ovális ala-
kú rovar. A tetû az igen ellenálló burokkal
ellátott ezüstös-fehér, csillogó könnycsepp
alakú serkéit a hajtõtõl számított 6 mm-en
belül, cementszerû anyaggal rögzíti. A ser-
ke, mivel nem mozog, könnyebben észre-
vehetõ. A petébõl (más néven serkébõl) 5-
8 nap múlva kikelõ lárvából 7-12 nap múl-
va lesz ivarérett, szaporodóképes tetû. A
kifejlett tetû kizárólag emberi vérrel táplál-
kozik. A mozgó alakok észrevétele általá-
ban nehezebb, mivel azok gyorsan elrej-
tõznek a hajszálak között. A legtöbb serke
rendszerint a halánték- és tarkótájon, illet-
ve a copfok alatt található. A 2 mm-nél rö-
videbb haj alkalmatlan a fejtetû megtele-
pedésére. A külsõ behatásokkal szemben
igen ellenállók, a szárazságot jól tûrik, és
vízbe merítve napokig sem pusztulnak el.
Különösen kedvelik a 30-33°C hõmérsék-
letû helyeket. A fagy sem tesz kárt bennük,
-10, -20°C hõmérsékleten napokig életben
maradnak. Érzékenyek viszont a magas
hõmérsékletre, 50°C-on percek, 60°C-on
másodpercek alatt a tetvek és a serkék
egyaránt elpusztulnak. 

TERJEDÉS 
A fejtetû elsõsorban közvetlen érintkezés út-
ján terjed (pl. fejek összedugásával, birkó-
zással, sugdolózással), amikor a gyermekek
feje egymáshoz ér, de közösen használható
tárgyakkal (pl.: sapkával, fésûvel, hajkefével)
is átvihetõ. Fontos hangsúlyozni, hogy nem-
csak a gyermekközösségekben, hanem a
családtagok között is könnyen terjedhetnek,
„cserélõdhetnek” a tetvek. 

FELDERÍTÉS 
Idõrõl idõre vizsgáljuk át a gyermek haját,
nincs-e benne élõ tetû vagy serke. Az élet-
képes serke fényes, a két köröm között ösz-
szenyomva pattanó hangot ad, míg az el-
pusztult, illetve üres serketoknál ez már nem
tapasztalható. Az otthoni ellenõrzésnél min-
den esetben távolítsunk el mindent hajból
(pl. hajgumit, hajcsatot, hajráfot stb.), és a
hajat apránként nézzük át. 

IRTÁS 
A fejtetvek elpusztítására alkalmas tetûirtó
szerek a gyógyszertárban, esetleg a drogéri-
ákban vásárolhatók meg. A megvásárolt irtó-
szert minden esetben a címkén lévõ haszná-
lati utasítás szerint, nagy gondossággal alkal-
mazzuk! 

Ha gyermekünk olyan közösségbe járna,
ahol fejtetvességrõl hallunk, használjunk
megelõzésre alkalmas szert.  

Tetûirtó szerek és megelõzésre alkalmas
szerek a teljesség igénye nélkül: Hedrin,
Parasidose, Paranit, Pedex, Nyttifor Neemo-
xan Picksan tetû stop sampon, Novoped,
Fûzfakéreg hajsampon

Nem elegendõ csak a gyermek kezelése
fejtetvesség esetén, ilyenkor az egész család
kezelése szükséges, illetve ezzel egyidõben
az ágynemûk, ruhanemûk (sapka sál, kapuc-
ni, fésû, plüssjátékok), magas hõfokon törté-
nõ mosása, vasalása is szükséges. 

A jelenleg hatályos jogszabályok alapján
fejtetvesség esetén, az érintett személy keze-
lése a törvényes képviselõje feladata. Ha
ezen személyek irtási, fertõtlenítési kötele-
zettségüknek nem tesznek eleget, akkor hi-
vatalból az egészségügyi szolgáltató vagy
egészségügyi államigazgatási szerv képvise-
lõje jár el, amelyet az érintett köteles tûrni.
Amennyiben a törvényes képviselõ fejtetûir-
tási kötelezettségének nem tesz eleget, ak-
kor a szabálysértésekrõl, a szabálysértési el-
járásról és a szabálysértési nyilván-tartási
rendszerrõl szóló 2012. évi II. törvény alap-
ján a fõvárosi/megyei kormányhivatal sza-
bálysértési bírsággal sújthatja.

Védõnõi Szolgálat

A fejtetû és a fejtetvesség elleni védekezés 
A Mozgáskorlátozottak Mélykúti Egyesülete a kö-
vetkezõ programokra hívja tagjait:
• EGÉSZSÉGMEGÕRZÕ TORNA 10-es turnusok-
ban kedden és pénteken 17 órakor az általános
iskola tornatermében folyamatosan mûködik. Új
résztvevõket is szeretettel várunk!
• SZOBAI KERÉKPÁRT és kerekes járókeretet köl-
csönzünk tagtársaink részére. Igényeiket ügyfél-
fogadási idõben várjuk. 
• A MÓRAHALMI ERZSÉBET GYÓGYFÜRDÕBEN –
érvényes egyesületi tagkönyv felmutatása mellett
– 10 alkalomra szóló kedvezményes bérlet vált-
ható 7.500 forintért, melyet hat hónap alatt lehet
felhasználni egyéni odautazással. 
• VÁSÁRLÁSI KEDVEZMÉNY! A JOZSMÁR BT ba-
romfi szaküzletében (Mélykút, Pacsirta u.) 2%-os
kedvezménnyel vásárolhatnak egyesületi tagja-
ink. A kedvezményre jogosító utalványt, a 2013-
as tagdíjfizetést követõen adjuk át.
• EGYESÜLETI TAGDÍJ! A 2013-i évi tagdíjunk vál-
tozatlanul 1.000 Ft. Kérjük, befizetés elõtt ügyfélfo-
gadási idõben keressék fel egyesületi irodánkat.
• ÖNKÉNTESEK FOGLALKOZTATÁSA! Egyesüle-
tünk bekapcsolódott a regisztrált önkéntesek fog-
lalkoztatásába. Ez ügyben bõvebb tájékoztatást
egyesületi irodánkban tudunk adni. 
• KÉRÉS! Tisztelettel kérjük elhunyt tagtársaink
hozzátartozóit, hogy az elhalálozás tényét szíves-
kedjenek egyesületi irodánkban jelezni, hogy
tagnyilvántartásunkban rögzíteni tudjuk.
• MEZÕKÖVESDI KIRÁNDULÁS! Idõpontja: 2013.
június 8-9. (szombat-vasárnap) Program: 1. nap
Fürdés a mezõkövesdi Zsóry gyógyfürdõben.
Szállás: kollégiumban. 2. nap Délelõtt részvétel a
mezõkövesdi nagybúcsún, majd közös ebéd, ha-
zautazás. Költség: 11000 Ft, (útiköltség, szállás-
költség, fürdõbelépõ, ebéd). Jelentkezéseket
március 28-ig várjuk 5000 Ft befizetésével.
• CSOPORTOS GYÓGYÜDÜLÉS! Ismét meghirdet-
jük a szokásos hajdúszoboszlói gyógyüdülést.
Idõpontja: 2013. november 10-17-ig. (8 nap 7
éjszaka, félpanziós ellátással) Költség, tagok ré-
szére: 44500 Ft + IFA + útiköltség. A csoportos
gyógyüdülésen kívülállók is részt vehetnek. Költ-
ség: 49000 Ft + IFA + útiköltség. A csoportos
gyógyüdülés teljes idõtartalma alatt (7 éjszaka) je-
lenlévõk közül – sorsolással – egy fõ részére a
Hõforrás Gyógyszálló visszatéríti az üdülés alap-
összegét. Jelentkezéseket május végéig várjuk
10000 Ft elõleg befizetésével.
• MOPED-SULI! Városunkban egyre több személy
használ elektromos mopedet, amely nagyban elõ-
segíti ugyan a rövid távú helyváltoztatást, azonban
emiatt részt kell venni a nem kevés veszélyt rejtõ
közúti közlekedésben is. Egyesületünk vezetõsége
a rendõrség közremûködését kérte, hogy az érin-
tett személyek részére tartsanak egy-két alkalom-
ból álló tájékoztató elõadást a legfontosabb közle-
kedési szabályokról, tudnivalókról. 

EGYESÜLETI HÍREK
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• MAMA-PAPA A VILÁGHÁLÓN! A másik egy egy-
szerû számítógép és Internet használatot megis-
mertetõ tanfolyam, melyen minden elõképzett-
ség és korhatár nélkül, bátran részt vehetnek
azok az érdeklõdõk, akik betekintést szeretné-
nek nyerni az informatika világába.

Kérjük tagtársainkat, hogy éljenek a lehetõ-
séggel és 2013. március végéig jelezzék részvéte-
li szándékukat. Az elõadások pontos idõpontjai-
ról ezután küldünk értesítést.
• SZOLGÁLTATÁSAINK: 
Ügyintézés • tanácsadás • klubfoglalkozások •
elõadások • kirándulások és kedvezményes szol-
gáltatások szervezése • vérnyomásmérés •
gyógytorna • gyógyüdültetés • szobai kerékpár
és gyógyászati segédeszközök kölcsönzése, be-
szerzése • könyvet-házhoz program • ingyenes
Internetes szolgáltatások.
• KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS! 
Ezúton is köszönetet mondunk mindazoknak,
akik az elmúlt években személyi jövedelemadó-
juk 1%-át egyesületünknek ajánlották fel. Továb-
bi munkájukhoz sok sikert, jó erõt és egészséget
kívánunk! Továbbra is kérjük adófizetõ tagtársa-
inkat, családtagjaikat és mindazon személyeket,
akik szeretnék támogatni egyesületünk sokirányú
tevékenységét, ajánlják fel személyi jövedelem-
adójuk 1%-át közhasznú szervezetünknek. Adó-
számunk: 18343438-1-03 - Köszönjük!
• FONTOS HATÁRIDÕK!
• A gépjármûszerzési támogatás benyújtásának
határideje: március 31. és szeptember 30. Kére-
lem benyújtható: Bács-Kiskun Megyei Kormány-
hivatal Megyei Szociális és Gyámhivatal – 6001
Kecskemét, Pf. 195. • Erzsébet program, szociá-
lis üdülési pályázatainak beadási határideje: már-
cius 20. A kérelmek benyújtásának segítése: ügy-
félfogadási idõben. Bõvebb információ a
www.mmemelykut.hu honlapon található.
Az adott feltételek fennállása esetén a következõ
támogatások ügyintézésében tudunk tagtársaink
segítségére lenni:
• Fogyatékossági támogatási kérelem • Parkoló
kártya igénylése • Lakás-akadálymentesítési tá-
mogatás • Gépjármû-szerzési és átalakítási tá-
mogatás • Méltányossági nyugdíjemelési kérel-
mek • Gyógyszer és segédeszköz támogatási ké-
relmek • Gyógyászati segédeszközök igénylése
Ügyfélfogadás: 
szerdán 14–17 és csütörtökön 9-12 óráig
Elérhetõségeink:
6449 Mélykút, Petõfi tér 17.
Telefon: 77/460-010
Mobil: 06-30/983-6384 (Szabó József) 
E-mail: mmeelnok@t-online.hu
Mobil: 06-70/387-0512 (Rasztik Tibor) 
E-mail: mmemelykut@t-online.hu
Honlap: www.mmemelykut.hu; 
www.facebook.com/mmemelykut

A lomtalanítást Mélykút területén a Felsõ-
Bácskai Hulladékgazdálkodási Kft. végzi
gyûjtõjáratszerûen a mellékelt útvonalterv
alapján.
A lomtalanítás reggel 7 órától kezdõdik, és
tart az aznapi útvonaltervben szereplõ utcák
befejezéséig.

A lomtalanítás során a lombhulladékot az
ingatlan elõtti közterületre szíveskedjenek
kihelyezni úgy, hogy azt a begyûjtést végzõ
gépjármû meg tudja közelíteni, és a rakodás
biztonságosan és balesetmentesen, kézi erõ-
vel legyen elvégezhetõ.
A lomtalanítás során a következõ hulladékok
kerülnek begyûjtésre:
• Nagy térfogató lomhulladékok (szekrény,
ágy…) • Fém-, fa-, papír-, mûanyaghulladé-
kok • Zöldhulladékok (biológiailag lebomló
hulladékok)
A lomtalanítás során a hulladékokat a követ-
kezõképpen kérjük kihelyezni: • A kis térfo-
gató hulladékokat zsákban összekötözve • A
növényi eredetû hulladékokat összekötve.

Veszélyes hulladékok: elemek, akkumuláto-
rok, festékek, lakkok, ragasztók, oldószerek,
savak, lúgok, növényvédõ szerek, veszélyes
anyagokkal szennyezett csomagolási hulla-
dékok és minden egyéb veszélyes hulladék-
nak minõsülõ anyagok, háztartási-, informá-
ciós-, távközlési-, szórakoztató elektronikai
hulladékok, gumiabroncsok nem kerülnek
elszállításra!

Kérjük, a zsákok megkötésénél szíves-
kedjenek odafigyelni arra, hogy a zsákok ké-
zi erõvel mozgathatók legyenek!

Az egyéb módon kihelyezett hulladékok
nem kerülnek elszállításra!

Tisztelettel tájékoztatjuk az ingatlantulaj-
donosokat, hogy a 2013. évben lehetõség
nyílik arra, hogy lakóingatlanonként 750
kg/év veszélyes hulladéknak nem minõsülõ
hulladékot a Vaskúti Regionális Hulladékle-
rakóra (6521 Vaskút, Külterület 0551. hrsz.)
ellenszolgáltatás nélkül (azaz ingyenesen) sa-
ját jármûvel kiszállíthatnak lakcímigazoló
kártya felmutatása ellenében.

LOMTALANÍTÁSI TÁJÉKOZTATÓ

LOMTALANÍTÁSI PROGRAM • MÉLYKÚT, 2013. ÁPRILIS 15-19.

• ÁPRILIS 15. HÉTFÕ: Öregmajor egész területe • Jánoshalmi út • Hunyadi u. • Attila u. • Köl-
csey u. • Dózsa György u. • Madách u. • Szabadság tér • Damjanich u. (55-ös úttól északra)
• Táncsics u. • Rákóczi u. • Traktorosok útja • Felszabadulás u. • Mikszáth K. u. • Mezõ I. u.
• ÁPRILIS 16. KEDD: Pesti u. • Dankó P. u. • Eötvös u. • Ady Endre u. • Kossuth u. • Ga-
lamb u. • Honvéd u. • Új u. (Kossuth utcától északra) • Kinizsi u. • Nagy u. (Kossuth utcá-
tól északra) • Bem tér • Sallai u. • Szent László u. • Templom u. • Bercsényi u.
• ÁPRILIS 17. SZERDA: Nagy u. (Kossuth utcától délre) • Szt. László u. (Kossuth utcától délre)
• Petõfi tér • Zöldfa u. • Kistemplom u. • Rákóczi u. • Pacsirta u. • Tóth Kálmán u. • Botond
u. • Magyar u. • Damjanich u. (55-ös úttól délre esõ része) • Kandó Kálmán u. • Május 1. u.
• Zalka Máté u. • Hámán Kató u. • Béke u. • Vörösmarty u. • Mátyás király u. (felsõ része)
• ÁPRILIS 18. CSÜTÖRTÖK: Zrínyi u. • Széchenyi u. (déli része) • Jókai u. • Rigó u. • De-
ák F. u. • Rózsa u. • Kis u. • Mátyás király u. (alsó része) • Világos u. 
• ÁPRILIS 19. PÉNTEK: Széchenyi u. (északi része) • Bartók Béla u. • Arany J. u. • Mun-
kácsy u. • Új u. (Kossuth utcából délre esõ rész) • Árpád u. • Kisfaludy u. • Vezér u. • Vas
u. • Lénárd u. • Malom u. • Mátyás király u. (középsõ része) • Tópart

A LELKIGYAKORLATOS HÉTVÉGE PROGRAMJA
Március 15. (péntek) • 15 óra: Keresztúti áj-
tatosság. Vezeti: Bolvári János plébános • 16
óra: Városi ünnepség. Szónok: Gyulai Endre
ny. püspök • 17 órától gyóntatás • 18 óra:
szentmise szentbeszéddel, gyóntatás
Március 16. (szombat)• 7 óra: szentmise be-
mutatja a püspök atya • 17-óra: gyóntatás •
18 óra: szentmise szentbeszéddel, gyóntatás
Március 17. (vasárnap) • 7 és 9 óra: szent-
mise szentbeszéddel, gyóntatás Bolvári János plébános

NAGYBÖJTI LELKIGYAKORLAT
Szeretettel várunk mindenkit egyházközségünk nagyböjti lelkigyakorlatára, melyet ebben az évben
Gyulai Endre szeged-csanádi nyugalmazott megyéspüspök úr vezet a Szent Joachim-templomban.
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2000. január 1-je, a földhasználati nyilván-
tartás felállítása óta a földhasználati bejelentési
kötelezettség a mindenkori földhasználót terhe-
li. A földhasználó maga a tulajdonos abban az
esetben, ha a tulajdonában lévõ földterület
használatát, hasznosítását nem engedte át más
részére (pl. haszonbérleti szerzõdés keretében).

2012. december 31-ig az alábbi két eset-
ben nem terhelte a földhasználót bejelentési
kötelezettség:

• ha a földhasználó által használt terület az
ingatlan-nyilvántartás szerint erdõ mûvelési
ágban van nyilvántartva;

• ha a földhasználó országos viszonylatban
(akár darabokban is, de összesen csak maxi-
mum) 1 hektár, vagy ennél kisebb területet
használt.

A földhasználati nyilvántartás tárgya 1.) a
termõföld (az a földrészlet, amelyet a település
külterületén az ingatlan-nyilvántartásban szán-
tó, szõlõ, gyümölcsös, kert, rét, legelõ (gyep),
nádas, erdõ, fásított terület mûvelési ágban
vagy halastóként tartanak nyilván), 2.) valamint
a mezõ-, és erdõgazdasági mûvelés alatt álló
belterületi föld (az a földrészlet, amelyet a tele-
pülés belterületén az ingatlan-nyilvántartásban
szántó, szõlõ, gyümölcsös, kert, rét, legelõ
(gyep), nádas, erdõ, fásított terület mûvelési
ágban vagy halastóként tartanak nyilván), ide
nem értve az erdõ mûvelési ágú területet. 

Az ingatlan-nyilvántartásban zárkertként
nyilvántartott ingatlanokra a termõföldre vo-
natkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. 

VÁLTOZÁSOK
2013. január 1-vel a földhasználónak terület-
nagyságtól függetlenül minden aranykorona
(AK) értékkel bíró termõföld, valamint a me-
zõ- és erdõgazdasági mûvelés alatt álló bel-
területi föld, és zártkert (kivéve az erdõ mûve-
lési ágú terület, melyet az erdõgazdálkodói
nyilvántartásba kell bejelenteni) használatát be
kell jelenteni a földhivatal felé.

Ennek indoka a földhasználati nyilvántartás
teljességének biztosítása, a földhasználati viszo-
nyok átláthatósága. Ezen rendelkezés kereté-
ben pótolni kell az elmaradott bejelentéseket a
földhivataloknál, amely most illetékmentes.
Hatályon kívül helyezésre került ugyanis az a
rendelkezés, miszerint a bejelentési kötelezett-
ség csak az 1 hektár területnagyságot meghala-
dó földhasználatra vonatkozik. Csak azon in-
gatlanokat kell figyelembe venni, melyek
Aranykorona (AK) értékkel bírnak (ház, udvar,
otthoni kiskert nem ide tartozik). A www.ma-
gyarorszag.hu oldalon az ingatlankeresõben
minden ügyfélkapuval rendelkezõ személy 20
db ingatlan ezen adatát megtekintheti ingyene-
sen, amennyiben bizonytalan.

A földhasználati bejelentési kötelezett-
ség határideje: Általános szabály, hogy a föld-
használónak a használat megkezdésétõl szá-
mított 30 napon belül kell a földhasználatát
bejelenteni a földhivatalhoz az erre szolgáló
földhasználati bejelentési adatlap forma-
nyomtatvány kitöltésével.

A földhasználók azonosító adatainak kö-
telezõ bejelentése: 2013. február 1-jével
kötelezõ adatszolgáltatással bírnak mind-
azok a földhasználók, akik • már 2012. de-
cember 31-ig bejegyzésre kerültek a földhasz-
nálati nyilvántartásba, és • egyébként 2013.
január 1-jével új földhasználatuk nem kelet-
kezik, vagy a fennálló földhasználatukban vál-
tozás nem következik be, melynek alapján
egyébként eleget kellene tenniük a földhasz-
nálati bejelentési kötelezettségnek is.

A termõföldrõl szóló törvény új 25/G. § (1)
bekezdése értelmében a földhasználati nyil-
vántartásba bejegyzett magánszemély föld-
használónak a személyi azonosítóját (személyi
szám) és az állampolgárságát, gazdálkodó
szervezet földhasználónak a statisztikai azono-
sítóját, cég esetében cégjegyzékszámát kell
bejelentenie az ingatlanügyi hatóság felé. 

Ezen földhasználók az adatszolgáltatási kö-
telezettségüknek 2013. március 30. napjáig a
„földhasználati azonosító adatközlési adatlap”
használatával tehetnek eleget. Az adatlaphoz
csatolni kell magánszemély földhasználó ese-
tében a személyi azonosítót (személyi igazol-
vány) és lakcímet igazoló hatósági igazolvány,
gazdálkodó szervezet földhasználó esetében a
statisztikai azonosítót tartalmazó okirat máso-
latát is. Az adatközlési bejelentéssel indult el-
járás díjmentes. 

Az adatközlési adatlapot a használt földte-
rület fekvése szerint illetékes járási földhivatal-
hoz kell benyújtani. Ha a földhasználó több
járási földhivatal illetékességi területéhez tar-
tozó termõföldet használ, úgy a bejelentését
kizárólag egy földhivatal felé kell megtennie
személyesen, vagy postai úton. Az adatlapon
fel kell tüntetnie azoknak a településeknek a
nevét, amelyeken a nyilvántartásba vett föld-
használatával érintett földrészletek vannak, de
az adatbejelentõ lapra a hrsz-os felsorolás
NEM kell. Ez esetben az a járási földhivatal,
amelyikhez a földhasználó benyújtja az azo-
nosító adatközlési adatlapot, az adatlapon fel-
tüntetett települések alapján intézkedik a töb-
bi érintett földhivatal felé, hogy azok is nyil-
vántartásba vegyék a földhasználó azonosító
adatait. Az azonosító adatok kötelezõ beje-
lentésének az a célja, hogy ki lehessen egyér-
telmûen mutatni, miszerint egy személy, illet-
ve gazdálkodó szervezet az országban mekko-
ra területet használ, és milyen jogcímen.

A földhivatal földhasználati bírsággal sújt-
hatja azt a bejegyzett földhasználót, aki adat-
szolgáltatási kötelezettségének határidõn belül
nem tesz eleget.

Az azonosító adatok kötelezõ bejelentése
a földhasználati nyilvántartás országos szemé-
lyi adatbázisa létrehozásának, illetve a 2013.
július 1-jét követõen a földhasználati nyilván-
tartásból igényelhetõ új adatszolgáltatási for-
ma, a földhasználati összesítõ szolgáltatásának
lehetõségét készíti elõ.

A „földhasználati azonosító adatközlési
adatlap” a www.foldhivatal.hu honlapon, az
Ügyintézés – Nyomtatványok menüpontból
letölthetõ, de az Agrárinformációs Irodában is
megtalálható. Jelen írás bõvített változatát fel-
lelheti a www.melykut.hu honlapon, a Közér-
dekû információ – Hírek menüpontban.

Összeállította
Csanyik Zoltán Mihály

Agrárkamarai tanácsadó csanyik.zoltan@agrarkamara.hu 

0630/298-7429

A FÖLDHASZNÁLATI NYILVÁNTARTÁSI ELJÁRÁS 2013. JAN. 1-JE UTÁNI VÁLTOZÁSAIRÓL

2012. december hónapban születettek:
Dudás Marcell (an.: Báder Anett)
Rostás Bertold Olivér (an.: Bácskai Renáta)

Meghaltak 
2012. december  hónapban  
Szücs Jánosné Doszkocs Gizella élt 74 évet,
Horváth Jánosné Magyar Etelka élt 82 évet,
Császár János élt 92 évet, Gyetvai Jánosné
Kothencz Etelka élt 82 évet  

2013. január és február hónapban
Kalmár Imréné Körmöczi Veronika élt 79 évet,
Lipka István élt 96 évet, Franek Borbála élt 59
évet, Kopcsek Jánosné Kiss Katalin élt 75 évet,
Sere György élt 83 évet, Jakity István élt 64
évet, Babicskovics Márk élt 89 évet, Eisenhut
József élt 79 évet, Mészáros Ferenc élt 75 évet 

Házasságot kötöttek: 
Viszmeg Béla és Szabó Erzsébet

ANYAKÖNYVI HÍREK
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• Január 9-én 107 db maradék
vagy bontott fonálból készült színes
takarót szállítottunk a „Csak Egyet”
Szolgálathoz, ahol a Jó Pásztor Nõ-
vérek rendje tart fenn egy nappali
melegedõt. Köszönjük a takarókat
készítõ testvérek szolgálatát, nem-
csak Mélykúton, hanem Kelebián és
Tompán is. Isten fizesse meg!
• Január 17-én volt 21 éves a Katolikus
Karitász Mélykúti csoportja.
• Január 27-én volt a Leprások 60. Világnap-
ja. Folytatódik az IMAFONÁL 2013. elnevezé-
sû nemzetközi, világméretû imalánc, melybe
hazánk is bekapcsolódott. A Nemzetközi Lep-
ramisszió alapítója (1874) azt vallotta, hogy:
„ez a misszió imádságban született, imádság-
ban ringott a bölcsõje és az imádság a megtar-
tó ereje!” Az idei imaszándékokat kis füzetben
nyomtatták ki, melyeket el lehetett vinni és ott-
hon azokért a szándékokért imádkozni, amik
ajánlva vannak. Magyarországra vonatkozó
szándékok 2013. október 21-27-ig terjednek.
• Február 11-én volt a Betegek XXI. Világnap-
ja. A csoport készült erre az alkalomra, 204
db szeretetcsomagot készítettünk és otthona-
ikban, betegágyuknál látogattuk meg beteg

testvéreinket, nem kihagyva a Gon-
dozási Központban lakókat sem.
Elõször tudták hasznosítani önkéntes
utcaapostolaink és karitász tagjaink a
beteglátogatási tréningen hallott
hasznos, praktikus, szakszerû taná-
csokat, alkalmazásokat.

Az idei Betegek Világnapi mottó
volt: „Menj és tégy hasonlóképpen.” Lk 10,37.
A világnap egyházi központi ünnepsége az
altöttingi Segítõ Szûz Mária kegyhelyen volt,
Magyarországon pedig az Országos Onkológi-
ai Intézet kápolnájában tartották. 
Ezen a napon indult a karitász csoport új
szolgálata: a Betegfelügyelet. Érdeklõdni és
ilyen irányú kérésre bejelentést a: 06-30/50-
355-14-es telefonszámon lehet tenni.
• Február 13-án a Szent Margit utcaapostolok
területén (a település északi részén) saját gyûj-
tésû élelmiszerbõl 32  db élelmiszercsomagot
készítettünk és odaítélés, megbeszélése után
juttattak el az utcaapostolok és karitász tagok a
szükséget szenvedõ embertársaink asztalára.
Köszönjük, hogy segítenek segíteni!

Honlap elérésünk: www.caritasmelykut.shp.hu
Katolikus Karitász Mélykúti  csoportja

ÉPTESZ KFT HIRDETÉSEI
Mélykút Víziközmû szolgáltatását 2013. január
1-tõl a BAJAVÍZ Kft. látja el. Ezzel az önkor-
mányzat eleget tett a jogszabályi elõírásoknak.
A fogyasztók az átadás-átvételi eljárástól füg-
getlenül folyamatos vízellátásban részesülnek. 

2012. december havi közületi és 2012. IV. ne-
gyedévi vízszámlákat az ÉPTESZ Kft. bocsátotta
ki. A számlák ellenértékét a mellékelt postai
csekken kérjük befizetni a számlákon feltünte-
tett fizetési határidõig az OTP-nél vagy a postán.
Ezúton is szeretnénk felhívni a tartozók figyel-
mét, hogy amennyiben tartozásukat nem ren-
dezik, úgy a behajtást közjegyzõnek adjuk át. A
hátralék behajtás érvényesítése érdekében az új
szolgáltató együtt mûködik az ÉPTESZ KFT-vel
a további vízkorlátozások tekintetében.

2013. január 1-tõl az ÉPTESZ Kft. jelenlegi
ügyfélszolgálatán, csak a január 1. elõtti vízdíj
problémák kezelése és a korábbi vízdíjak befi-
zetése történhet. Erre továbbra is rendelkezésre
állunk személyesen és telefonon is. (Mélykút,
Rákóczi u. 5. 77/460-089). A vízszolgáltatás és
szennyvízelvezetés összes problémájával (csõ-
törés, vízbekötés, számlázás stb.) 2013. január
1-tõl a BAJAVÍZ Kft.-hez kell fordulniuk.

2013. január 2-tõl a lakosság arzénmentes
ivóvízzel való ellátását a honvédség végzi (laj-
tos kocsiból, zacskós vízzel). Helyszín: Mûve-
lõdési Ház elõtti parkoló, Öregmajori benzin-
kút. Vízvételi lehetõség naponta Mélykúton
10–14 óráig, Öregmajorban 6–20 óráig.

Februárban megkezdõdik három konténe-
res víztisztító berendezés telepítése. Március-
ban a beüzemelés és engedélyeztetés után az
arzénmentes vízellátás így lesz biztosítva a la-
kosság részére. Helyszín: Öregmajor vízmû
elõtti területen, Mélykút központi játszótér
mellett (Tópart), 55-ös útnál lévõ játszótér
mellett (Mondovicsék Vendéglõje)   

• A TEMETÕK (az ÉPTESZ Kft. üzemeltetésé-
ben: Kálvária, Pesti, Alsó) november 20-tól 8-
16 óráig tartanak nyitva. Temetõgondnok tele-
fonszáma: 06-30/245-5266 (Pásztor Mihály)
• SZIPPANTÁST lehet rendelni a 06-30/252-
5181, 06-20/978-6680 (Mayer László) tele-
fonszámon, illetve az ÉPTESZ KFT számán:
77/460-089, vagy személyesen az irodában
Mélykút Rákóczi u. 5. szám alatt. A szippan-
tás díja fordulónként bruttó 8001 Ft.
• SZEMETESZSÁK: a Felsõ-Bácskai Hulladék-
gazdálkodási Kft. emblémájával ellátott szeme-
teszsákot lehet vásárolni az ÉPTESZ KFT. irodá-
jában Mélykút Rákóczi u. 5. szám alatt 415 Ft
bruttó áron. Ha ebbe a zsákba gyûjtik a hulla-
dékot, a kuka ürítésekor ezt is elszállítják külön
díj felszámítása nélkül.

Dzsudzsák Mihály ügyvezetõ

Karitász hírek
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ORVOSI ÜGYELET
06-77/460 088, 06-70/ 330 09 44

TÛZOLTÓSÁG, MEZÕÕRSÉG
elérhetõsége: 70/457-5372, Borsos Balázs

SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS 
E szolgáltatásra jogosult, aki 65 év feletti nyu-
gellátásban, egyéb nyugdíjszerû jövedelemben
részesül, nincs közeli hozzátartozója és egész-
ségi állapota indokolja a szolgáltatás igénybe-
vételét, valamint jogosult az egészségügyi álla-
pota (súlyos fogyatékos vagy pszichiátriai beteg
vagy szenvedélybeteg) miatt átmenetileg rá-
szorul, feltéve, hogy napi egyszeri meleg étel
részére más módon nem biztosítható. 

A szolgáltatás térítési díja 318 Ft/adag, ki-
szállítás esetén 478 Ft/ adag. A jövedelmi vi-
szonyokat egyénre szabottan vizsgáljuk.

HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS
A házi segítségnyújtás keretében biztosítjuk az
alapvetõ gondozási, ápolási feladatok elvégzé-
sét, az önálló életvitel fenntartásában, az ellá-
tott és lakókörnyezete higiéniás körülményei-
nek megtartásában való közremûködést, a ve-
szélyhelyzetek kialakulásának megelõzésében,
illetve azok elhárításában való segítségnyújtást. 

A szolgáltatás térítési díja: 5 Ft/óra

IDÕSEK KLUBJA
A nappali ellátás hajléktalan személyek és el-
sõsorban a saját otthonukban élõ, tizennyol-
cadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk
vagy idõs koruk miatt szociális és mentális tá-
mogatásra szoruló, önmaguk ellátására rész-
ben képes személyek részére biztosít lehetõ-
séget a napközbeni tartózkodásra, társas kap-
csolatokra, valamint az alapvetõ higiéniai
szükségleteik kielégítésére.

A szolgáltatás térítési díja 775 Ft/nap. A jöve-
delmi viszonyokat egyénre szabottan vizsgáljuk.

TANYAGONDNOKI SZOLGÁLTATÁS
A szolgáltatás fõ célja a település belterületén
a központtól távol esõ területeken, valamint
Öregmajor területén élõ lakosság segítése. A
tanyagondnok feladatai közé tartozik többek
között a szociális alapellátás biztosítása, egész-
ségügyi ellátáshoz való hozzájutás (gyógyszer-
kiváltás, orvosi rendelésre szállítás stb.) 

A tanyagondnoki szolgáltatás térítésmentes.

CSALÁDSEGÍTÕ SZOLGÁLAT
A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés
problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt
segítségre szoruló személyek, családok számá-

ra az ilyen helyzethez vezetõ okok megelõzé-
se, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az
életvezetési képesség megõrzése céljából
nyújtott szolgáltatás.  A szolgálat munkatársá-
nak feladatai közé tartozik többek között az
ügyintézésben való segítségnyújtás, szociális
ellátásokról való információ nyújtás, aktív ko-
rú nem foglalkoztatott személyek segítése. 

A fentieken kívül egyéb a jogszabály által
meghatározott feladatokat végez a szolgálat
munkatársa.

A szolgáltatás térítésmentes.

GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT
A gyermekjóléti szolgálat szervezési, szolgálta-
tási és gondozási feladatokat végez. A szolgá-
lat munkatársai folyamatosan figyelemmel kí-
sérik a településen elé gyermekek szociális
helyzetét, veszélyeztetettségét, meghallgatják
a gyermekek panaszát és annak orvoslása ér-
dekében megteszik a szükséges intézkedést. A
munkatársak feladatai közé tartozik többek
között az ügyintézésben való segítségnyújtás,
a különbözõ támogatásokról való tájékoztatás,
a támogatásokhoz való hozzájutás segítése,
szabadidõs programok szervezése. 

A fentieken kívül egyéb a jogszabály által
meghatározott feladatokat végeznek a szolgá-
lat munkatársai.

A szolgáltatás térítésmentes.

IDÕSEK OTTHONA
Az Idõsek Otthona az önmaguk ellátására
nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes
személyek teljes körû ellátását biztosítja. 

A szolgáltatás térítési díja 81.600 Ft/hónap.
A jövedelmi viszonyokat egyénre szabottan
vizsgáljuk.

GONDOZÁSI KÖZPONT KONYHÁJA
Iskolás gyermekek esetében a térítési díjak a
következõképpen alakulnak: menzás gyer-
mek: 271 Ft, napközis gyermek: 424 Ft •
Óvodás gyermekek esetében a térítési díj 288
Ft • Felnõtt személy részére az étkezés téríté-
si díja 519.-Ft

Az intézmény központi elérhetõsége, melyeken
a szolgáltatásokat igényelhetik, valamint azok-
ról bõvebb felvilágosítást kérhetnek: Mélykút,
Hunyadi u. 31., tel: 77/460-175

A GONDOZÁSI KÖZPONT SZOLGÁLTATÁSAI
Ezúton tájékoztatom Önöket Mélykút Város Önkormányzat Gondozási Központjának szol-
gáltatásairól, valamint a jelenleg érvényes térítési díjakról

MOZGÁSKORLÁTOZOTT 
GÉPJÁRMÛ TULAJDONOSOK
FIGYELMÉBE!
2012. július 1-én hatályba lépett súlyos moz-
gáskorlátozott személyek közlekedési kedvez-
ményeirõl szóló 102/2011. (IV.29) Kormány
rendelet (nem önkormányzati hatáskörbe tar-
tozó döntés) változása miatt 2013. január 1-tõl
a gépjármûadó alóli súlyos mozgáskorlátozott-
ság miatti mentesség megállapításához az aláb-
bi igazolások valamelyike fogadható el: 
• fogyatékossági támogatásról szóló Magyar
Államkincstár megállapító határozata, amely-
ben a fogyatékos személynek mozgásszervi fo-
gyatékosnak minõsül, vagy halmozottan fo-
gyatékos személynek minõsül, és a halmozott
fogyatékosságai közül legalább az egyik moz-
gásszervi fogyatékosság. A gépjármûadó men-
tességhez a fogyatékossági határozatot kell be-
mutatni.
• Az a 18. életévét be nem töltött gyermek, aki
után a szülõ magasabb összegû családi pótlé-
kot kap, és a magasabb összegû családi pótlék-
ra jogosító betegségekrõl és fogyatékosságról
szóló 5/2003. (II.19) EszCsM rendelet 1. számú
melléklete szerinti orvosi igazolással rendelke-
zik, amelyen betegségként a rendelet L) pontja
szerinti mozgásszervi fogyatékos, vagy P) pont-
ja szerinti többszörös és összetett betegségben
szenved és ezek közül legalább az egyik moz-
gásszervi fogyatékosságot okoz. A gépjármû-
adó mentességhez a magasabb összegû családi
pótlék megállapításról szóló határozatot, vala-
mint az orvosi igazolást kell bemutatni.
• Az a közlekedésében súlyosan akadályozott
személy, akinek az állapota várhatóan leg-
alább 3 éven keresztül fennáll. Ezt a szakvéle-
ményt a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális
Hivatal adja ki. Igényléséhez a mozgáskorlá-
tozottsággal összefüggõ orvosi zárójelenté-
seket, kezelõlapokat, valamint egyéb doku-
mentumokat kell a Jánoshalmi Okmányirodá-
ba, vagy a Polgármesteri Hivatal Adócsoport-
jába fénymásolatban személyesen elvinni, és
ott az igénylõlapot kitölteni.

JÁNOSHALMI RENDÕRÕRS
indokolt esetben az alábbi telefonszámon
hívható éjjel-nappal: 20/539-6499
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– A „több évtized” pontosan mennyit jelent?
– 1978-tól napjainkig. 1996-ban ugyan hi-

vatalosan nyugdíjas lettem, de a praktizálást
tovább folytattam helyettesítõ, illetve ügyele-
tes orvosként.

– Hogy kezdõdött?
– Budapesten, a Józsefvárosban születtem

1933. január 12-én. Akkoriban szüleim az Ül-
lõi út elején laktak. Két-hároméves koromban
a Sándor utcába (ma Bródy Sándor utca) köl-
töztünk, abba a házba, ahol ma a Múzeum
kávéház üzemel. A szomszédban volt a Nem-
zeti Múzeum, Nagyon sokat jártam benne,
leginkább az állattár érdekelt, a Múzeumkert-
ben pedig sokat játszottam pajtásaimmal.
1939-ben kiköltöztünk a Zugligetbe, Budára.
Az addigi nyaralónkban húzódtunk meg. Emi-
att az iskolai tanulmányaimat itt kezdtem el. 

– Úgy tudom, hogy népes család tagja volt.
– Hat testvérem érte meg a felnõttkort, ket-

ten 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 Magyar-
ország levegõjének tisztaságáért volt felelõs.
Egyik húgom az IBUSZ-nak volt a vezérigazga-
tója. A legidõsebb testvérem papként Szege-
den, a hittudományi fõiskolán 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 mûvészettörté-
netben. Lotz Károly festõ a rokona volt?

– Nem. Lotz Károlynak nem voltak egye-
nesági leszármazottai. Édesapám egyébként
nem pesti volt, Bonyhádról származott. Jogi és
államtudományi doktor volt, eredetileg piaris-
ta szerzetes szeretett volna lenni. Egy kisebb
gyárat igazgatott, hitbuzgalmi tevékenységet
végzett és valamiféle önkormányzati képvise-
lõ is volt. Édesanyám a tõsgyökeres pesti. Vég-
zettsége szerint iparrajzot tanult középiskolás
fokon, de lényegében háztartásbeliként min-
ket 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 ál-
lamosították az egyházi iskolát. Innentõl fogva
Ady Endre Gimnázium volt a neve, a volt ta-
nárokat szétzavarták, és itt fejeztem be a nyol-
cadik osztályt. Elemiben kitûnõ tanuló voltam,
a gimnáziumban jó közepes. 

– Mikor jött a képbe az orvosi pálya?
– A második világháború terelt erre. Átél-

tem Budapest ostromát. Rengeteg esetben ta-
lálkoztam azzal a szituációval, hogy orvos kel-
lene. Orvos sehol, gyógyszer sehol. Tucatjával
láttam sebesülteket, halottakat. Ez indított az
orvosi pálya felé. 1951-ben érettségiztem és
elsõ nekifutásra bejutottam a budapesti orvos-
tudományi egyetemre. Akkor még apám nem
volt ellenség. Továbbra is Zugligetben laktunk,
a Bródy Sándor utcai lakásunkat államosítot-
ták (a fiatalabbak kedvéért: ellenszolgáltatás
nélkül elvették). Éppen hogy elkezdtem a fel-
készülést az egyetemre, amikor is az egész
családunkat kitelepítették Gyöngyösorosziba. 

– Milyen élet volt ott?
– Minket egy úgynevezett kulákházba rak-

tak be. Apám útépítésen dolgozott fizikai
munkásként, én szintén kubikus munkát vé-
geztem. Fegyveres õrök vigyáztak ránk. Eme-
letes ágyakon aludtunk. Valamennyi fizetést
kaptunk, ez a mai minimálbérnek felelt meg,
csak éppen nem nagyon lehetett érte mit kap-
ni a boltban. Ez Nagy Imre 1953-as híres be-
szédéig tartott, és az év vége felé megszûnt a
kényszerû munka- és lakhely. Lehetett szaba-
don mindenhová mennünk, kivéve Budapes-
tet. Engem behívtak katonai szolgálatra, amely
két évig tartott. Mint politikailag megbízhatat-
lan elemet az aszódi gépesített ezredhez küld-
tek munkaszolgálatosnak, majd pár hónap
múlva hivatásos gépkocsivezetõi iskolára je-
lentkeztem és elkerültem Budapestre. Hat hó-
nap múlva kaptam hivatásos jogosítványt.
Aszódra visszakerültem, de hamarosan Eszter-
gomba irányítottak át. Itt sok barátot szerez-
tem, többek között Bõzsöny Ferencet, a ké-
sõbbi rádióbemondót. Tizedesként szereltem
le 1955 végén. 

– Vissza az orvosegyetemre?
– Dehogy! Gépkocsivezetõi állást kerestem

Pesten. Lesz ez még így se! Az egyetemen
mûködésbe lépett a káderezés, így azonnal el-
utasítottak férõhelyhiányra hivatkozva. Sike-
rült gépkocsivezetõi álláshoz jutni egy textil-
gyártó vállalatnál. Itt dogoztam az 1956-os
forradalomig.

– Nagy kísértés egy politikailag megbízha-
tatlan egyénnek: vagy belekeveredik a fegyve-
res harcokba, vagy Nyugatra szökik (disszidál).

– Ekkor albérletben laktam Pesten (a szü-
leim Szentendrén éltek). A fegyveres harcok
kitörésekor a szüleimnél tartózkodtam
Szentendrén és ottrekedtem. Így megmene-
kültem az esetleges késõbbi gyanúsítgatá-
soktól, vádaskodásoktól. 1957 kora tavaszán
jött egy papír az orvosegyetemrõl, hogy fe-
lülvizsgálják az ügyemet. Egy bizottság elõtt
el kellett mondanom, hogy mi történt velem
az érettségitõl a bizottság elé kerülésemig.
Utána újra behívtak felvételi vizsgára, de ott
már nem volt ellenséges a légkör, és ismétel-
ten felvettek. 

– Miként zajlott az élet az egyetemen?
– A csoporttársaimnál hat évvel idõsebb

voltam, magamba zárkózott, ami az elõzmé-
nyek után talán nem meglepõ. Társaim nem
firtatták, hogy miért kezdtem jóval késõbb az
egyetemet. A vizsgaeredményeim jók voltak.
Egyedül a harmadévben volt nézeteltérésem a
marxista tantárgy vizsgáztatójával, aki azzal a
megjegyzéssel adott hármas osztályzatot a fe-
leletemre, hogy „nehogy elbízza magát egy
ilyen káder”. 

– Feleségével, dr. Kiss Etelkával hogyan is-
merkedett meg?

– Csoporttársam volt. Valamikor harmadév
táján kezdtünk összemelegedni. Kiderült,
hogy a politikai nézeteink, érdeklõdési körünk
nagyon hasonló. Az õ káderlapja az enyém-
mel ellentétben tiszta volt. Az igazság kedvé-
ért meg kell említeni, hogy õt Mélykúton pró-
bálták elgáncsolni. 1963-ban kötöttünk házas-
ságot, még orvostanhallgató korunkban. 

– Végzés után, orvosként hogyan folytató-
dott az élete, illetve életük?

– Elõbb az egyetemen volt egy elbeszélge-
tés. Utána a kiírt pályázatokra lehetett reagál-
ni. Akkoriban Budapesten álláshoz csak pro-
tekcióval lehetett jutni (nekem nem volt).
Csak az volt a lényeg, hogy urológiára kerül-
jek. Három helyre pályáztam: a budapesti Já-
nos Kórházba, a dunaújvárosi épülõ kórházba
és Bajára. A dunaújvárosi állás jött be. Etelka
jött velem laborosnak. Az épülõ kórház elkül-
dött tanulni a pesti urológiai klinikára, ahol

Köszöntjük a 80 éves Dr. Lotz Gábort
(Részlet Dr. Rauzs József „Mélykút Községért Díj” címû könyvébõl)
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mintegy másfél évet töltöttem. Elkészülvén a
kórház egy fõorvos és jómagam voltunk az
urológia. Volt úgy, hogy egy hónapig nem volt
civil ruha rajtam, annyit dolgoztam. Egy ideig
a fõnököm balesete miatt egyedül vittem az
osztályt és a szakrendelést. Letettem a szak-
vizsgát jeles eredménnyel 1967-ben. 

– Milyen volt az élet Dunaújvárosban, a
szocializmus egyik büszkeségében, a szocialis-
ta ipar fellegvárában?

– Életünk túlnyomó része a kórház keríté-
sén belül zajlott. Egy egyszobás szolgálati „la-
kásunk” volt, közös fürdõszobával, 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
szülõket meglátogatni. Nagy ritkán mentünk
el moziba, vagy étterembe.

– Utána újra Pestre kerültek.
– Késõbb, 1968 õszén hívtak Pestre, és

bár ott csak urológiai szakrendelést csinál-
hattam, de elfogadtam az ajánlatot. Felesé-
gem már elõbb Pestre került a Honvédkór-
ház laboratóriumába. Elsõ fiunk, Tamás
1968-ban született. Albérletben laktunk,
szüleink nem tudtak támogatni. Sõt nekem
kellett a szüleimet támogatni, mivel idõköz-
ben apám megvakult. 

– Így került szóba a Mélykútra jövetel?
– Az világosan látszott, hogy mi Budapes-

ten nem tudunk lakáshoz jutni. Vidéki körze-
ti orvosi állás után kellett nézni. Így kerültem
elõbb Bácsalmásra körzeti orvosnak 1975-
ben. Három és fél hónap után sikerült Mély-
kútra jönni. Feleségem akkoriban GYES-en
volt, majd késõbb a Lenin Tsz-nél üzemorvos-
ként dolgozott nyugdíjba vonulásáig. A mély-
kúti mûködésem már jól ismert kell hogy le-
gyen a helybeliek számára. 

– Melyik orvost váltotta fel?
– Némethy Aladárt. De nemcsak az õ kör-

zetét, hanem a szolgálati lakását is örököltem.
Igaz, hogy ez utóbbival egy kis furcsaság esett
meg. A jelenlegi takarékszövetkezet feletti la-
kásról van szó. Ott lakott a Némethy házaspár
gyermek nélkül. Mire mi oda kerültünk, levá-
lasztottak belõle egy lakást az egyik nyugdíjas
pedagógusnõ számára, s a maradékot kaptuk
mi három gyerekkel. Kissé fura eljárás volt, de
aztán évtizedek alatt megszoktuk.

– Hogy érezte magát mélykúti körzeti or-
vosként?

– Közepesen. Nem mondhatom, hogy na-
gyon jó volt; sem azt, hogy nagyon rossz volt.
Voltak jó napok, voltak rossz napok. Hasonlat-
tal élve: úgy éreztem magam, mint amikor egy
tengeri halat beletesznek egy folyóba, vagy for-
dítva. Víz ez is, víz az is, mégis micsoda kü-
lönbség! Kezdetben néha eljutottunk Szeged-
re színházba; nyáron Bajára, a Sugovicára fü-
rödni; barangolni a gemenci erdõbe; késõbb a
fonyódligeti üdülõ faházunkba. 

– Milyenek voltak a mélykúti munkakörül-
mények? Ma a beteg mobiltelefonon bármikor
ugraszthatja az orvost, aki autóba pattan, viszi
magával az orvosi táskát, a sürgõsségi táskát,
az EKG-t, a defibrillátort, az oxygénpalackot.
Ennek ellenére ma is éppen úgy meghalnak a
betegek, mint negyven-ötven éve. (Akkor hol
itt a fejlõdés?)

– Akkoriban alig volt magánszemélynek te-
lefonja. Nem mobil, hanem vonalas, kézi-
kapcsolású. Alig volt autó. Nekem is csak ide-
kerülésem után egy évvel lett autóm némi
zûrzavar után. Addig, de azután is leginkább
lovaskocsival mentünk a betegekhez, mind-
össze 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, TV2,
ombudsman, amelyek állandóan uszítják a la-
kosságot az orvosok ellen. 

– A belgyógyászati tanulmányaimat a buda-
pesti IV. számú belgyógyászati klinikán végez-
tem, ahol Gottsegen György volt a professzor.
Õ sok olyat megtanított velünk, aminek nagy
hasznát vettem körzeti orvos koromban. Ilyen
volt például szakkifejezéssel a pericarditis epis-
tenocardiaca (ez egy fonendoszkóppal hallha-
tó zörej a szívtájon). Azt mondta, hogy ha ilyet
hall az ember, akkor biztos lehet benne, hogy
a betegnek hamarosan szívinfarktusa lesz. Ezt
megerõsíthetem, jó néhányat észleltem Mély-
kúton, mindet beküldtem mentõvel kórházba,
és mindegyik meghalt másnapra. Mostani be-
szélgetésünk elõtt három nappal volt egy ilyen
esetem. A beteg aránylag jó állapotban volt, de
hallani lehetett ezt a szívzörejt. Jött hozzá sima
mentõ, rohamkocsi, sõt mentõhelikopter, de
végül ez a beteg is meghalt.

– Véleményem szerint inkább csak az utóbbi
években vált szokássá az örökös elégedetlenség
az egészségügyi ellátással kapcsolatban. Olvas-
tam Tegzes Miklós bácsi könyveit, bennük a
mélykúti orvosok – különösen Görhöny doktor –
viselt dolgait. Ezekrõl a történetekrõl most már
vidáman beszélnek, pedig ha ma mi ilyen dolgo-
kat csinálnánk, talán meg is köveznének érte.

– Van egy olyan tulajdonságom, ami lehet,
hogy jó, lehet, hogy rossz. Én a megtörténte-
ket nem csupán elraktározom az agyamban,
hanem el is felejtem. Ezáltal a sok rossz él-
ménybõl csak kevés maradt meg a mai napra.
Haragot senki iránt nem érzek, bosszúból sen-
kinek 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 pén-
zért, vagy mert annyira szereti a szakmáját?

– Az igazság a kettõ között van. 
– Közéleti szereplésébõl annyit lehet tudni,

hogy volt önkormányzati képviselõ 1994 és
1998 között, majd polgármester jelölt. (Ami
nem lett egy gyalázatosan elhibázott választási
kampány miatt.)

– Nehezen szántam rá magam. Szerencsém-
re nem lettem polgármester, mert az akkori
képviselõ-testület naponta leszavazott volna.

– Ennek ellenére lényegében ez a képvise-
lõ-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. 
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– Akkoriban volt közlekedési miniszter az
öccse, Lotz Károly, és utólag úgy emlékszem,
hogy semmiféle elõnye ebbõl Mélykútnak
nem származott.

– Ez így nem pontos. Az Eötvös utca bur-
kolása köthetõ hozzá. A benyújtott pályáza-
tot elsõ körben elutasították. Ezután fel-
mentem a minisztériumba, de öcsémet ke-
rültem. Egy ügyintézõvel beszéltem, aki jó-
indulatúan fogadott. Megkérdezte, hogy
milyen jogcímen lobbizok? Mondtam, hogy
itt dolgozik a minisztériumban a testvérem,
és gondoltam, hogy õ talán tud segíteni ál-
talam Mélykútnak. Hogy hívják a testvérét?
Lotz Károlynak. A miniszter úr? Igen. Mire a
válasz: el van intézve a kövesút! Meg is va-
lósult támogatásból az út. Évekkel késõbb
az Arany János utca burkolata hasonló mó-
don valósult meg. Akkor azt kérdezte az
ügyintézõ, hogy miért kérem a támogatást?
Mondtam, hogy azért, mert naponta me-
gyek arra az apósomékhoz. A válasz: el van
intézve az ügy! 

– Volt-e idõ valamilyen hobbija?
– Számítottam a kérdésre, és napokig gon-

dolkoztam rajta. Olvasás, diákkoromban ki-
rándulások, bélyeggyûjtés. Alkohol nincs, ci-
garetta nincs, nõ nincs.

– A felmenõi között orvos nem volt. A le-
származókkal viszont más a helyzet. 

– Három fiunk közül kettõ (Tamás és Gá-
bor) az orvosi pályán keresi a boldogulását, a
budapesti orvosegyetem patológiáján (kór-
bonctanon) dolgoznak. A legfiatalabb fiunk
még keresi a helyét a világban. Az, hogy fiaink
orvosok lettek, csak a saját elhatározásuknak
köszönhetõ, szülõi befolyás nem érte õket. A
legidõsebb fiunk, Tamás, sokáig a színészi pá-
lyával kacérkodott, és csak az utolsó pillanat-
ban választotta az orvosi egyetemet.

ÕSTERMELÕI IGAZOLVÁNY
Csak a március 19-ig meghosszabbított betét-
lappal lesz egész évre érvényes az igazolvány.
Lehetõség van összevont (közös) õstermelõ
igazolvány kiváltására, ekkor a régit visszavon-
juk, és egy újat állítunk ki. Kérjük, hogy hoz-
zák magukkal eredetiben az adóazonosítót,
õstermelõ adószámot, személyi igazolványt,
lakcímkártyát, továbbá az értékesíteni szándé-
kozó növényfajok és állatok mennyiségét, fé-
rõhelyeik számát, valamint szükséges még te-
lefonszám megadása is. 

Eltérés az elõzõkhöz képest, hogy nyilat-
kozni közös õstermelõ igazolvány esetén kü-
lön-külön is kell: õstermelõként, vagy egyéb
(ki kell választani) jogviszonyban minõsül biz-
tosítottnak, valamint meghatalmazás is szük-
séges. Meg kell adni a családi gazdaságok nyil-
vántartásba vételi számát, az MVH-s regisztrá-
ciós számot. Ahhoz, hogy a közös igazolvá-
nyon levõk, és a cs. g. tagjai mind igénybe
tudják venni a 100 000 Ft adókedvezményt,
minden tagnak rendelkeznie kell MVH- s re-
gisztrációs számmal.

Az igazolványok jó része cserélésre kerül
idén. A megváltoztatott õstermelõszámot be
kell jelenteni az Agrárkamarai regisztrációs fe-
lületen módosításként, továbbá feladat, hogy
az MVH-s adatok közt is aktualizálni kell az új
igazolvány számát.

GÁZOLAJ JÖVEDÉKI ADÓ VISSZAIGÉNYLÉS
2012-tõl minden olyan személynek, aki az
adóbevallásán kívül bármilyen más elektroni-
kus bevallásra kötelezett az APEH felé (tehát,
minden cég, vállalkozás, ÁFA körös õsterme-
lõ, fõállású õstermelõ, egyszerûsített foglal-
koztatottakat alkalmazó), csak elektronikusan
lehet gázolaj visszaigénylést benyújtani.

Aki tavaly papír alapon beadhatta, az még
idén hasonlóan megteheti. Jövõ évtõl kezdve
viszont mindenki csak elektronikusan igényel-
heti vissza, ügyfélkapun keresztül. Jelenleg
még nincs papíralapú nyomtatvány, ezért az
így igényelni szándékozók csak elektroniku-
san az ÁNYK (Általános nyomtatvány kitöltõ
keretprogram) 2.50.0 verziója segítségével ki-
töltött BEV_ J04 3.0 verziójú nyomtatványát
kinyomtatja és aláírva elküldi a NAV Pénzügy-
õri Igazgatóság 6001 Kecskemét Pf.: 516 cí-
mére. A nyomtatványok mellé NEM kell csa-
tolni a számlákat, csak megõrizni, és ellenõr-
zés esetén bemutatni. Az APEH honlapjáról
letölthetõ keretprogramba a kitöltési útmutató
is betelepíthetõ, részletes segítséget ad a kitöl-
téshez. Az igénylés egész évben beadható, öt
évre visszamenõleg. A visszatéríthetõ jövedé-
ki adó mértének változására oda kell figyelni,
hektáronként 97 l igényelhetõ vissza. 2011.

november 1-tõl a jövedéki adó megemelése
kapcsán 90 487 Ft/l–re változott a visszaigé-
nyelhetõ összeg.

Mivel ettõl az évtõl kezdve a „de minimis”-
es gázolajat is itt kell igényelni, a számlák fel-
sorolásánál erre figyelni kell. Ezen nyomtat-
vány keretei közt kell felsorolni a földhaszná-
lattal érintett területeket. Aki eddig még nem
adott be elektronikusan jövedéki adó vissza-
igénylést, annak elõször az VPOP R01 nyom-
tatványt (letöltést követõen) kitöltve, kinyom-
tatva, aláírva kell elküldenie a fenti címre, a
BEV_J04 nyomtatvány csak ezután adható be
elektronikusan. Lényeges változás tehát, hogy
nincs szükség a falugazdász igazolásra a föld-
használatot érintõen (egyszerûsödött az eljá-
rás), a beküldött nyomtatvány alapján a NAV
fogja ellenõrizni a jogos földhasználatot.

MONITORING
Az adatszolgáltatás 2013. február 13-ával kez-
dõdött és egy hónapig tart. A tavalyi évhez ha-
sonlóan a monitoring adatszolgáltatás egysze-
rûsítésnek köszönhetõen néhány jogcímre
nem vonatkozik az adatszolgáltatás, mert az
adatok más forrásból rendelkezésre állnak. Az
érintett jogcímek részletes listáját az MVH Köz-
leménye tartalmazza. A korábbi évekhez ha-
sonlóan az adatszolgáltatást interneten, ügyfél-
kapus bejelentkezéssel lehet elvégezni kétféle
módon. Amennyiben az ügyfél rendelkezik
ügyfélkapus regisztrációval, a www.mvh.gov.hu
oldalon az „Elektronikus ügyintézés” menü-
ben az e-monitoring alkalmazást kiválasztva,
az ügyfélkapun keresztül, a regisztrációs szám
beírásával le tudja tölteni a névre szóló adat-
lapokat. Az adatszolgáltatás elvégezhetõ tech-
nikai közremûködõ vagy meghatalmazott út-
ján is, kitöltéséhez a múlt évben használt jel-
szó érvényes. 

Az elõírt kötelezettségük teljesítéséhez kér-
jék segítségünket.

Csõsz Attila Falugazdász, 70/525-9050

Csanyik Zoltán Mihály

agrárkamarai tanácsadó 30/298-7429

ÕSTERMELÕ, GÁZOLAJ, MONITORING…
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Közeledett karácsony. Ádvent negyedik va-
sárnapja elõtt jött egy ötlet VALAKI-tõl, egyik
mélykúti vállalkozótól. Csináljunk Mindenki
karácsonyát Mélykúton. Meghirdettük decem-
ber 23-ára. Aztán sok ember az ötlet mellé állt:
magánszemélyek, õstermelõk, gazdálkodók,
vállalkozók, cégek, és jöttek a felajánlások. VA-
LAKI bográcsot hozott, ki tartót ácsolt, tésztát
gyúrt, VALAKI babot, paprikát, húst, zöldsége-
ket, fûszereket, mézet, VALAKI fát adott a tûz-
höz, és VALAKI fenyõfát az ünnephez. VALAKI
fõzött sütött, VALAKI mûsorral készült gyere-
kekkel, VALAKI gyümölcsöt hozott, VALAKI
ajándékokkal lepte meg a fellépõ gyermekeket.
Mindenki lehetõségeihez képest, jó szívvel
adományozott a rendezvény sikeréért. 

Minden VALAKI nagybetûvel, mert itt min-
den tenni akarónak fontos része volt abban,
hogy közösségben ünnepelhettünk. Aki ott
volt, MINDENKI jól érezte magát, Mindenki
jóllakott, Mindenkinek jólesett egy kis baráti
beszélgetés. E feszes nap minden perce nagyon

szépen ki volt dolgozva! Jó volt látni az összefo-
gást, a tenni akarást. Öröm volt látni, milyen so-
kan vették a fáradságot: az apró gyerekektõl
kezdve egészen az idõsekig, hogy valami szé-
pet, valami jót tegyenek a minden mélykúti ka-
rácsonyfája alá.

Szeretnénk, ha a Minden Mélykúti Karácso-
nya hagyománnyá válna. Reményeink szerint a
jövõben is hasonlóan támogatják kezdeménye-
zéseinket, a közösséget közelebb hozva egy-
máshoz. Erre a fajta összefogásra mindinkább
nagy szüksége lesz városunknak. Várunk min-
denkit, aki a közösségért tenni szeretne. Aki
most esetleg kimaradt, ne haragudjon, jöjjön,
és szívesen látjuk. Mert adni és jót tenni jó.

Tisztelettel megköszönjük még egyszer min-
den kedves magányszemélynek, õstermelõnek,
gazdálkodónak, vállalkozónak, cégnek (össze-
sen 60-an voltak), akik egy nemes ügy mögé áll-
va együtt összehozták Minden Mélykúti – elsõ –
karácsonyát. 

Kovács Tamás polgármester

Köszönet Minden Mélykúti Karácsonyáért!

Magányosok miséje


