
Azt már az előzőekben is vizionáltam,
hogy nagyon nehéz esztendővel kell megbir-
kóznunk, de azt még én sem gondoltam, hogy
a munkatársaimmal, a képviselőkkel együtt
olyan feladatot kell megoldanunk, amely
szinte meghaladja a lehetőségeinket. A költ-
ségvetésünk megalkotásának folyamatában
szembesülünk azzal, hogy településünk zök-
kenőmentes működtetése nem fog menni
anélkül, hogy ne sértenénk érdekeket. Az lesz
az igazi „művészet”, hogy ezek az okozott sé-
rülések kezelhetőek legyenek, és ne okozza-
nak visszafordíthatatlan folyamatokat. Ez a
néhány mondat, amelyet leírtam, kicsit pesz-
szimistának tűnik, de ezek a tények. Abban is
biztos vagyok, hogy megoldást fogunk találni
a nehézségeink leküzdésére, de nem lesz egy-
szerű. Csak egyetlen adat: önkormányzatunk
normatív támogatása – előzetes számítások
szerint – 44 millió forinttal kevesebb, mint

volt az elmúlt évben. Azt azért még hozzáte-
szem, hogy azonos feladat mellett! Ez a tény,
valamint az, hogy ebben az évben a csatorná-
ra felvett hitelből legalább húszmillió forintot
kell törlesztenünk, bizony behatárolja az előt-
tünk álló hónapok lehetőségeit. A 2009-es év
fejlődése idén megismételhetetlen. Már ak-
kor elégedett lennék, ha az őszi választásokig
befogadott pályázatunk lenne az iskola felújí-
tására, valamint az ivóvíz minőségjavítására,
megépítenénk a dabi buszmegálló-öblöt, és
zökkenőmentesen lezajlanának a már meg-
nyert pályázataink kiviteli munkálatai. Már
sokszor leírtam, így csak ismételni tudom ön-
magam, hogy a bevételeinket nem tudjuk nö-
velni, így nem marad más lehetőségünk, mint
a kiadások csökkentése. Meg kell keresnünk
– valamennyi intézményünknél – azokat a
kulcspontokat, amelyek megoldást kínálnak
kényszerhelyzetünkre. Nem kétséges, nem

tudjuk „sérülésmentesen” teljesíteni feladata-
inkat, de minden erőnkkel arra kell töreked-
nünk, hogy ezek a sérülések minél kevesebb
olyan nyomot hagyjanak maguk után, ame-
lyek egy kedvezőbb időszakban sem orvosol-
hatóak.

Az előző havi Aktuálisban tájékoztattam
az érdeklődőket a FIDESZ Dömsödi Szerve-
zetének aláírásgyűjtő akciójáról, amely az or-
vosi ügyelet ismételt dömsödi működtetését
célozza meg. A legutóbbi testületi ülésen – tá-
jékoztató jelleggel – foglalkoztunk a témával.
Úgy határoztunk, hogy konkrét ajánlatok,
konkrét számok ismeretében ismét megvizs-
gáljuk a lehetőségeinket. Szintén a februári
Hírnökben olvashatják dr. Rókusfalvy Sylvia
doktornő, képviselőnő mindenre kiterjedő, az
ügyeleti rendszert elemző írását, amely talán
mindenkinek segítséget ad az eddig homá-
lyos részek megértéséhez. Mint ahogy a dok-
tornő írta, mindenkinek jobb lenne, ha Döm-
södön lenne az ügyelet, de ennek műszaki,
pénzügyi feltételeit a jelen körülmények kö-
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zött biz to sí ta ni nem tud juk. Ez zel a ki je len -
tés sel nem sze ret ném a kép vi se lő-tes tü le ti
dön tést meg előz ni, csak azt sze ret ném je lez -
ni, hogy kül ső se gít ség nél kül kép te le nek va -
gyunk a dömsödi ügye let is mé telt mű köd te -
té sé re, és min den más el len ke ző vé le mény
csak hi te ge tés len ne. A kö zel jö vő ben a meg -
fe le lő bi zott sá gok elé ke rül az az aján lat,
amely ti zen két va ri á ci ót tar tal maz, és amely
kö zül az egyik az ere de ti ál la pot visszaál-
lítására tesz aján la tot. Ez a va ri á ció évi 30
mil lió fo rint ba ke rül ne az ön kor mány zat nak,
de je len leg nincs en  nyi pénz a költ ség ve té -
sünk ben. Na gyon szo mo rú do log nak tar tom,
hogy olyan idő ket élünk, hogy egy Dömsöd
nagy sá gú te le pü lés nem en ged he ti meg ma -
gá nak, hogy önál ló, he lyi or vo si ügye le te le -
gyen. Csak a költ sé gek nagy sá gá nak ér zé kel -
te té sé re mon dom, hogy ez ak ko ra ös  szeg,
amel  lyel a mű vé sze ti is ko la fenn tar tá sá hoz
já ru lunk hoz zá. Ter mé sze te sen a kép vi se lő-
tes tü let az aján la tok bir to ká ban egy ala po san
át gon dolt, a le he tő sé ge ink hez ké pest ma xi -
má li san a dömsödiek ér de két szem előtt tar tó
dön tést fog hoz ni. Csak re mél ni tu dom, hogy
a ta va szi vá lasz tá sok után olyan új for rá sok
nyíl nak meg szá munk ra is, ame lyek fel hasz -
ná lá sá val el fo gad ha tó meg ol dást ta lá lunk az
ügye le ti gon dok ra. A múlt he ti meg be szé lé -
sün kön az érin tett pol gár mes ter kol lé gá im
kér ték, hogy fo lya ma to san tá jé koz tas suk
Őket az ügye let prob lé más ese te i ről. Ezért is
ké rek min den ol va sót, hogy amen  nyi ben va -
ló ban hi bás mű kö dést ész lel nek, ké rem írás -
ban je lez zék fe lénk, hogy in téz ked ni tud junk.

Az év kez det bi zo nyos fo kig még az el múlt
esz ten dő höz kap cso ló dott, ugyan is meg hí -
vást kap tam az Ama tőr Autocross Egye sü let
díj ki osz tó év zá ró já ra. Most is jó  ér zés sel kon-
s  ta tál tam, hogy az if jú Orosz há zas pár mi  lyen
sze re tet tel, hoz zá ér tés sel szer ve zi a tech ni kai
sport ágak hoz von zó dó fi a ta lo kat. Gra tu lá lok
min den ki nek, győz te sek nek, he lye zet tek nek.
Bát ran ál lí tom, az egye sü let mű  kö dé se pél da -
mu ta tó min den ki szá má ra!

Be fe je zé sül, sze re tet tel vá rok min den kit a
feb ru ár 8-i Vál lal ko zói Fó rum ra, va la mint a
feb ru ár 26-i Fa lu gyű lés re. Az előbbin a vál -

lal ko zók nak pró bá lunk kis ka pasz ko dót nyúj -
ta ni, az utób bin pe dig szá mot adunk az el múlt
há rom év tör té né se i ről, és tá jé koz ta tunk az
előt tünk ál ló fel ada tok ról.

Bencze Ist ván
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Lomtalanítás és zöldjárat
A Bio-Pannónia Kft. a 2010. évben az alábbi időpontokban szervezi meg a lomtalanítást és a

zöldjáratokat Dömsöd területén:

04. 01. csütörtök lomtalanítás lakosság (járattal megegyező terület)
04. 02. péntek lomtalanítás lakosság (járattal megegyező terület)
05. 17. hétfő lomtalanítás üdülő (Tókert üdülő)
05. 18. kedd lomtalanítás üdülő (Dabi-sz., Felső-sz., Neptun u.)
04. 28. szerda zöldjárat lakosság-üdülő
07. 14. szerda zöldjárat lakosság-üdülő
11. 17. szerda zöldjárat lakosság
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A fórum napirendje: 
1./ A polgármester tájékoztatója a nagy köz sé -

günket érintő 2010. évi tervekről, fel a da -
tokról.

2./ Tájékoztató az iparűzési adó változásairól.

3./ Tájékoztató az „Út a munkához” program
vállalkozókat érintő lehetőségeiről.

4./ Tájékoztató a Leader mozgalom vállal ko -
zók nak kínált lehetőségeiről.

5./ Kötetlen beszélgetés a vállalkozókat érin-
tő aktuális kérdésekről.

Bencze István



Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép  -
vi se lő-tes tü le te idei el ső ülé sét 2010. ja nu ár 27-
én tar tot ta. Az ülé sen a kö vet ke ző dön té sek szü -
let tek.

Na pi rend meg ál la pí tá sa
(Sza va zás mód ja: egy sze rű több ség, nyílt sza va -

zás)
A kép vi se lő-tes tü let egy han gú sza va zás sal

meg hoz ta az aláb bi ha tá ro za tot:
1/2010. (I. 27.) Kt. szá mú ha tá ro zat

Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép vi se -
lő-tes tü le te az ülés na pi rend jét az aláb bi ak sze rint
ál la pít ja meg:
1) Je len tés a le járt ha tár ide jű ha tá ro za tok vég re haj -

tá sá ról
2) Be szá mo ló a két ülés kö zöt ti idő szak ese mé -

nye i ről
3) A há zi or vo si ügye let vis  sza ál lí tá sá val kap cso la -

tos la kos sá gi kez de mé nye zés meg tár gya lá sa
4) A 2010. évi köz fog lal koz ta tá si terv jó vá ha gyá sa
5) Se bes ség mé rő rend szer hez tör té nő csat la ko zás
6) A dömsödi 082/5 hrsz-ú in gat lan ra a TIGÁZ -

DSO Kft. ré szé re hasz ná la ti jog ala pí tá sa
7) Egye bek: 
7.1. A Pe tő fi Sán dor Ok ta tá si és Mű ve lő dé si Köz -

pont ban bü fé ki ala kí tá sa
7.2. Ön kor mány za ti ha tó sá gi ügy ben ér ke zett fel -

leb be zés el bí rá lá sa (zárt ülé sen)
Fe le lős: Bencze Ist ván pol gár mes ter
Ha tár idő: azon nal
1. Je len tés a le járt ha tár ide jű tes tü le ti ha tá -

ro za tok vég re haj tá sá ról
(Sza va zás mód ja: egy sze rű több ség, nyílt sza va -

zás)
A kép vi se lő-tes tü let egy han gú sza va zás sal

meg hoz ta az aláb bi ha tá ro za tot:
2/2010. (I. 27.) Kt. szá mú ha tá ro zat

Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép vi se -
lő-tes tü le te el fo gad ja a pol gár mes ter le járt ha tár -
ide jű ha tá ro za tok vég re haj tá sá ról szó ló tá jé koz ta -
tá sát.

Fe le lős: kép vi se lő-tes tü let
Ha tár idő: azon nal
2. A pol gár mes ter tá jé koz ta tá sa a két ülés kö -

zött el telt idő szak ese mé nye i ről
(Sza va zás mód ja: egy sze rű több ség, nyílt sza va -

zás)
A kép vi se lő-tes tü let egy han gú sza va zás sal

meg hoz ta az aláb bi ha tá ro za tot:
3/2010. (I. 27.) Kt. szá mú ha tá ro zat

Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép vi se -
lő-tes tü le te el fo gad ja a pol gár mes ter két ülés kö -
zött el telt idő szak ban tett in téz ke dé se i ről szó ló tá -
jé koz ta tá sát.

Fe le lős: kép vi se lő-tes tü let
Ha tár idő: azon nal
3.) A há zi or vo si ügye let vis  sza ál lí tá sá val kap -

cso la tos la kos sá gi kez de mé nye zés meg tár gya -
lá sa

(Az SzMSz 44. § (2) be kez dé se ér tel mé ben a fen ti -
ek ről nem kell önál ló ha tá ro za tot szö ve gez ni.)

Dömsöd Nagy köz ség Kép vi se lő-tes tü let é nek
Szer ve ze ti és Mű kö dé si Sza bály za tá ról szó ló több -
szö rö sen mó do sí tott 6/2007. (III. 29.) ren de let (to -
váb bi ak ban: SzMSz) 44. § (1) és (2) be kez dé se alap -
ján a kép vi se lő-tes tü let egy han gú lag tá mo gat ta,
hogy a na pi ren di kér dés hez az ülé sen meg je lent pol -
gá rok a je lent ke zés sor rend jé ben hoz zá szól ja nak.

(Az SzMSz 44. § (2) be kez dé se ér tel mé ben a fen ti -
ek ről nem kell önál ló ha tá ro za tot szö ve gez ni.)

A na pi rend ről a kép vi se lő-tes tü let ha tá ro za tot
nem ho zott, mi vel az elő ter jesz tés ké szí té se még fo -
lya mat ban van. A na pi rend tár gya lá sa so rán Bencze
Ist ván pol gár mes ter tá jé koz tat ta az ülés részt ve vő it
a je len leg mű kö dő ügye le ti rend szer ki ala kí tá sá nak
pénz ügyi és jo gi hát te ré ről. Tá jé koz ta tást adott ar -
ról, hogy az ügye le ti rend szert mű köd te tő „Egész -
sé ges Egész ség ügy ért” Ön kor mány za ti Tár su lás
(tag jai: Rác ke ve, Szi get be cse, Makád, Lórév és
Dömsöd) el nö ké nél kez de mé nyez te a tár su lá si ta -
nács ülé sé nek ös  sze hí vá sát, a há zi or vo si köz pon ti
ügye le ti el lá tás je len le gi rend sze ré nek eset le ges át -
ala kí tá sá val, mű kö dé sé nek szak mai fe lül vizs gá la tá -
val kap cso lat ban. A pol gár mes ter úr ar ról is be szá -
molt, hogy a há zi or vo si köz pon ti ügye le ti el lá tást
vég ző MorrowMedical Zrt.-től (ko ráb ban Dr. Gon
Bt.) aján la tot és szak mai kon cep ci ót kért a há zi or -
vo si köz pon ti ügye le ti rend szer át ala kí tá sá ra.

4.) A 2010. évi köz fog lal koz ta tá si terv jó vá -
ha gyá sa

(Sza va zás mód ja: mi nő sí tett több ség, nyílt sza -
va zás)

A kép vi se lő-tes tü let 11 igen sza va zat tal egy tar tóz -
ko dás mel lett meg hoz ta az aláb bi ha tá ro za tot:

4/2010. (I. 27.) Kt. szá mú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép vi se -

lő-tes tü le te fi gye lem be vé ve a he lyi szo ci ál po li ti kai
kerekasztal vé le mé nyét, to váb bá a Kö zép-ma gyar -
or szá gi Re gi o ná lis Mun ka ügyi Köz  pont Rác ke vei
Ki ren delt ség ve ze tő jé nek szak mai vé le mé nyét és
ja vas la tát, az Ön kor mány zat 2010. évi köz fog lal -
koz ta tá si ter vét jó vá hagy ja.

Az ön kor mány zat a köz fog lal koz ta tá si terv alap ján
köz mun ka prog ram ke re té ben 2010. év ben

– ja nu ár–már ci us idő szak ban 61 fő
– no vem ber–de cem ber idő szak ban 51 fő
– áp ri lis–ok tó ber idő szak ban 74 fő 
fog lal koz ta tá sát szer ve zi meg.
A prog ram brut tó bér költ sé gét a kép vi se lő-tes -

tü let 94.941.844 Ft-ban ha tá roz za meg, mely bér -
költ ség 95%-át, azaz 90.536.752 Ft-ot a köz pon ti
költ ség ve tés ből igé nyel az ön kor mány zat.

A köz fog lal koz ta tá si terv a ha tá ro zat mel lék le te.
A kép vi se lő-tes tü let fel ha tal maz za Bencze Ist -

ván pol gár mes tert a köz mun ka  prog ram vég re haj -
tá sá val ös  sze füg gő jog nyi lat ko za tok meg té te lé re.
A kép vi se lő-tes tü let fel ké ri Var sá nyi An tal al pol -
gár mes tert, hogy gon dos kod jon a köz mun ka prog -
ram vég re haj tá sá ról.

Fe le lős: Bencze Ist ván pol gár mes ter, Var sá nyi
An tal al pol gár mes ter

Ha tár idő: azon nal

5.) Se bes ség mé rő rend szer hez tör té nő csat la -
ko zás

(Sza va zás mód ja: egy sze rű több ség, nyílt sza va -
zás)

A kép vi se lő-tes tü let 8 igen, 3 nem sza va zat tal
egy tar tóz ko dás mel lett meg hoz ta az aláb bi ha tá -
ro za tot:

5/2010. (I. 27.) Kt. szá mú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép vi se -

lő-tes tü le te el vi ek ben egyet ért Dömsöd Nagy köz -
ség te rü le tén se bes ség mé rő rend szer al kal ma zá sá -
val. A kép vi se lő-tes tü let fel ha tal maz za Bencze Ist -
ván pol gár mes tert, hogy foly tas son tár gya lást a
Ma gyar Köz út ZRt.-vel az 51-es fő út Dömsöd bel -
te rü le ti sza ka szán tör té nő se bes ség mé rés át en ge -
dé sé ről.

Amen  nyi ben a Ma gyar köz út ZRt. hoz zá já rul,
hogy az 51-es fő út Dömsöd bel te rü le ti sza ka szán
Dömsöd Nagy köz ség Ön kor mány za ta vé gez ze az
ORFK-val tör té nő meg ál la po dás alap ján a se bes -
ség mé rést, úgy fel ha tal maz za Bencze Ist ván pol -
gár mes tert a meg ál la po dá sok elő ké szí té sé re és ar -
ra, hogy a se bes ség mé rők üze mel te té sé re köz re -
mű kö dők től aján la to kat kér jen.

Fe le lős: Bencze Ist ván pol gár mes ter
Ha tár idő: 2010. már ci us 31.
6.) A dömsödi 082/5 hrsz-ú in gat lan ra a

TIGÁZ-DSO Kft. ré szé re hasz ná la ti jog ala pí -
tá sa

(Sza va zás mód ja: mi nő sí tett több ség, nyílt sza -
va zás)

A kép vi se lő-tes tü let egy han gú sza va zás sal
meg hoz ta az aláb bi ha tá ro za tot:

6/2010. (I. 27.) Kt. szá mú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép vi se -

lő-tes tü le te hoz zá já rul ah hoz, hogy a TIGÁZ-DSO
Föld gáz el osz tó Kft. (4200 Haj dú szo bosz ló, Rá kó -
czi u. 184.; Cg. 09-09-013493, kép vi se li: Soós Gá -
bor ügy ve ze tő) az ön kor mány zat tu laj do ná ban lé -
vő 082/5 hrsz-ú in gat la non, köz cé lú nyo más sza bá -
lyo zó ál lo más és tar to zé kai üze mel te té se cél já ból
ha tá ro zat lan idő re hasz ná la ti jo got ala pít son.

A kép vi se lő-tes tü let fel ha tal maz za Bencze Ist -
ván pol gár mes tert, hogy a meg ál la po dást a fen ti ek
sze rint a TIGÁZ-DSO Föld gáz el osz tó Kft.-vel
meg kös se.

Fe le lős: Bencze Ist ván pol gár mes ter
Ha tár idő: azon nal
7.) Egye bek: 7.1. A Pe tő fi Sán dor Ok ta tá si és

Mű ve lő dé si Köz pont ban bü fé ki ala kí tá sa
(Sza va zás mód ja: mi nő sí tett több ség, nyílt sza -

va zás)
A kép vi se lő-tes tü let egy han gú sza va zás sal

meg hoz ta az aláb bi ha tá ro za tot:
7/2010. (I. 27.) Kt. szá mú ha tá ro zat

Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép vi se -
lő-tes tü le te a Pe tő fi Sán dor Ok ta tá si és Mű ve lő dé -
si Köz pont ban ál lan dó jel leg gel nem kí ván bü fét
üze mel tet ni, mi vel an nak mű sza ki és egyéb fel té -
te lei az épü let ben nem adot tak.

Fe le lős: Csi kós Lászlóné igaz ga tó
Ha tár idő: azon nal

ZÁRT ÜLÉ SEN ho zott ha tá ro za tok
17.2. Ön kor mány za ti ha tó sá gi ügy ben ér ke -

zett fel leb be zés el bí rá lá sa (zárt ülé sen)
8/2010. (I. 27.) Kt. szá mú ha tá ro zat; 9/2010.

(I. 27.) Kt. szá mú ha tá ro zat
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Dömsöd Nagy köz ség Ön kor mány za ta és
Apaj Köz ség Ön kor mány za ta 2010. ja nu ár
28-i együt tes ülé sén az aláb bi dön té se ket
hoz ta.

Na pi rend meg ál la pí tá sa
(Sza va zás mód ja: egy sze rű több ség, nyílt

sza va zás)
A kép vi se lő-tes tü let egy han gú sza va zás sal

meg hoz ta az aláb bi ha tá ro za tot:
10/2010. (I. 28.) Kt. szá mú ha tá ro zat

Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép -
vi se lő-tes tü le te az ülés na pi rend jét az aláb bi ak
sze rint ál la pít ja meg:
1. Dömsöd–Apaj Kör jegy ző ség 2010. évi költ -

ség ve té se
2. Dömsöd–Apaj Köz ok ta tá si In téz mény fenn -

tar tó Tár su lá sok 2010. évi költ ség ve té se
3. Egye bek

Fe le lős: Bencze Ist ván pol gár mes ter
Ha tár idő: azon nal

1. és 2. na pi ren dek: Dömsöd–Apaj Kör -
jegy ző ség 2010. évi költ ség ve té se és Döm-
söd–Apaj Köz ok ta tá si In téz mény fenn tar tó
Tár su lá sok 2010. évi költ ség ve té se

(Sza va zás mód ja: egy sze rű több ség, nyílt
sza va zás)

A kép vi se lő-tes tü let egy han gú sza va zás sal
meg hoz ta az aláb bi ha tá ro za tot:

11/2010. (I. 28.) Kt. szá mú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép -

vi se lő-tes tü le te a Gaz da sá gi Bi zott ság  ja vas la -
tát is fi gye lem be vé ve jó vá hagy ja, hogy a kör -
jegy ző ség, a Dömsöd–Apaj Ál ta lá nos Is ko la
Köz ok ta tá si In téz mény fenn tar tó Tár su lás, to -
váb bá a Dömsöd–Apaj Óvo da Köz ok ta tá si In -
téz mény fenn tar tó Tár su lás 2010. évi mű kö dé -
sé nek kö zös fi nan szí ro zá sá ra, Apaj Köz ség ha -
von ta 1.900.000 Ft tá mo ga tást biz to sít Döm-
söd Ön kor mány za tá nak.

Fe le lős: Bencze Ist ván pol gár mes ter
Ha tár idő: 2010. feb ru ár 15. a költ ség ve tés

be ter jesz té sé re

A kép vi se lő-tes tü let kö vet ke ző mun ka terv
sze rin ti ülé sé nek idő pont ja 2010. feb ru ár
15.

Tá jé koz tat juk az ol va só kat, hogy a kép vi se -
lő-tes tü let nyil vá nos ülé se i ről ké szült jegy ző -
köny vek, to váb bá az ön kor mány za ti ren de le -
tek a www.domsod.hu ön kor mány za ti hon la -
pon ol vas ha tók. A jegy ző köny vek ol va sá sá ra a
Nagy köz sé gi Könyv tár ban in gye nes internetes
hoz zá fé rést biz to sí tunk. 

A kép vi se lő-tes tü let nyil vá nos ülé se i nek
meg hí vó it a pol gár mes te ri hi va tal hir de tő táb lá -
ján és az ön kor mány za ti hon la pon tes  szük köz -
zé. Az ön kor mány za ti ren de le te ket a Pol gár -
mes te ri Hi va tal hir de tő táb lá ján hir det jük ki, és
az ön kor mány za ti hon la pon is közzétesszük.

Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat
Kép vi se lő-tes tü le te

A Ma gyar Köz tár sa ság El nö ke a az or szág -
gyű lé si kép vi se lők vá lasz tá sá nak el ső for du ló ját
2010. áp ri lis 11-re, míg a má so dik for du lót
2010. áp ri lis 25-re tűz te ki.

Az aláb bi ak ban tá jé koz ta tást adunk a vá lasz -
tó jog gal, va la mint az aján lá sok kal kap cso la tos
tud ni va lók ról.

Vá lasz tó jog
Azt, hogy az or szág gyű lé si kép vi se lők vá lasz -

tá sán ki ren del ke zik vá lasz tó jog gal, az Al kot -
mány a kö vet ke ző mó don sza bá lyoz za:

„A Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén la kó hel  lyel
ren del ke ző min den nagy ko rú ma gyar ál lam pol -
gárt meg il let az a jog, hogy az or szág gyű lé si kép -
vi se lők vá lasz tá sán vá lasz tó és vá laszt ha tó le -
gyen, va la mint or szá gos nép sza va zás ban és né pi
kez de mé nye zés ben részt ve gyen.”
Nincs vá lasz tó jo ga an nak:
– aki jog erős íté let alap ján a cse lek vő ké pes sé get

kor lá to zó vagy ki zá ró gond nok ság alatt áll,
– aki a köz ügyek gya kor lá sá tól el til tó íté let ha tá -

lya alatt áll,
– aki sza bad ság vesz tés bün te té sét töl ti,
– aki bün te tő el já rás ban jog erő sen el ren delt in té -

ze ti kény szer gyógy ke ze lés alatt áll.
Vá lasz tói név jegy zék, vá lasz tá si ér te sí tők, 

je löl tek aján lá sa
Az or szág gyű lé si kép vi se lők vá lasz tá sát a je -

lö lés elő zi meg. A je löl tek aján lá sát a vá lasz tá si
ér te sí tők kel együtt kéz be sí tett aján ló szel vé nyen
le het meg ten ni. 

Az ér te sí tő ket a He lyi Vá lasz tá si Iro da
2010. feb ru ár 8 – feb ru ár 12. kö zött pos tai
úton kéz be sí ti a vá lasz tó jo go sul tak szá má ra.

A vá lasz tó jo gi név jegy zé ket 2010. feb ru ár
10-17. kö zött te kint he tik meg a He lyi Vá lasz -
tá si Iro dá ban.

A név jegy zék kel kap cso la tos ki fo gás be -
nyúj tá sá ra 2010. feb ru ár 17-én 16.00 órá ig
van le he tő ség.

Az aján ló szel vé nyen je löl tet aján la ni a ki töl -
tött aján ló szel vény nek a je lölt, il le tő leg a je lö lő
szer ve zet kép vi se lő je ré szé re tör té nő át adá sá val
le het.

A vá lasz tó pol gár ok hoz el jut ta tott aján ló szel -
vény tar tal maz za a vá lasz tás meg ne ve zé sét. Az
aján ló vá lasz tó pol gár az aján ló szel vény re rá ve -
ze ti csa lá di és utó ne vét, lak cím ét, sze mé lyi azo -
no sí tó ját, az aján lott sze mély csa lá di és utó ne vét,
a je lö lő szer ve zet ne vét, il le tő leg a füg get len je lö -
lés té nyét. Az aján ló szel vényt az aján ló vá lasz tó -
pol gár sa ját ke zű leg alá ír ja.

Ér vény te len az az aján lás, ame lyet
a) nem a hi va ta los aján ló szel vé nyen ad tak le,
b) nem meg fe le lő en töl töt tek ki és ír tak alá,
c) az aján lá si sza bá lyok meg sér té sé vel gyűj töt tek.

Aki ugyan azt a je löl tet több ször aján lot ta, an -
nak va la men  nyi aján lá sa ér vény te len. Aki több
je löl tet is aján lott, an nak va la men  nyi aján lá sa ér -
vény te len. 

Az egyé ni vá lasz tó ke rü let ben a je lö lés hez leg -
alább hét száz öt ven vá lasz tó pol gár nak az alá írá -
sá val hi te le sí tett aján lá sa szük sé ges. A vá lasz tó -

pol gár csak egy egyé ni vá lasz tó ke rü le ti je löl tet
ajánl hat, és csak ab ban az egyé ni vá lasz tó ke rü let -
ben, amely ben a la kó he lye van.

A te rü le ti vá lasz tó ke rü let ben – te rü le ti (me -
gyei) lis tán – pár tok je löl het nek. Az a párt ál lít hat
te rü le ti lis tát, amely a te rü le ti vá lasz tó ke rü let ben
– e tör vény mel lék le te sze rint meg ha tá ro zott
szám ban – az egyé ni vá lasz tó ke rü le tek egy ne -
gye dé ben, de leg alább két egyé ni vá lasz tó ke rü -
let ben je löl tet ál lí tott. Or szá gos lis tát az a párt ál -
lít hat, amely leg alább hét te rü le ti vá lasz tó ke rü let -
ben ál lí tott lis tát.

Aján ló szel vényt az ál lam pol gár ok zak la tá -
sa nél kül – az aláb bi ki vé te lek kel – bár hol le -
het gyűj te ni.
Nem gyűjt he tő aján ló szel vény:
a) mun ka he lyen mun ka idő ben vagy mun ka vi -

szony ból, il le tő leg mun ka vég zés re irá nyu ló
más jog vi szony ból fa ka dó mun ka vég zé si kö -
te le zett ség tel je sí té se köz ben,

b) a Ma gyar Hon véd ség nél és a rend vé del mi
szer vek nél szol gá la ti vi szony ban le vő sze -
mély től a szol gá la ti he lyen vagy szol gá la ti fel -
adat tel je sí té se köz ben,

c) tö meg köz le ke dé si esz kö zön,
d) ál la mi és he lyi ön kor mány za ti szer vek hi va ta li

he lyi sé gé ben.
Az aján lá sért az aján ló nak vagy rá te kin tet tel

más nak előnyt ad ni vagy ígér ni, va la mint az
aján lá sért előnyt kér ni, il le tő leg előnyt vagy an -
nak ígé re tét el fo gad ni ti los.

Fel hív juk az aján lást gyűj tő je löl tek fi gyel -
mét az aján ló szel vé nye ken sze rep lő sze mé lyes
ada tok vé del mé vel ös  sze füg gő jog sza bály ok
be tar tá sá ra.

Az aján ló szel vé nyek ről má so la tot ké szí te ni ti -
los. A je lö lés nek az aján ló sze mély re vo nat ko zó
ada tai nem nyil vá no sak. A je lölt nek a be nem
nyúj tott aján ló szel vé nye ket a be nyúj tá suk ra ren -
del ke zés re ál ló ha tár idő le jár tát kö ve tő há rom na -
pon be lül meg kell sem mi sí te nie, s er ről jegy ző -
köny vet kell ké szí te nie. 

Az aján ló szel vé nyek gyűj té se 2010. már ci us
19-ig tör tén het.

Tisz telt Vá lasz tó pol gár ok!
Az idő köz ben ak tu á lis vá lasz tá si hir det mé -

nye ket a pol gár mes te ri hi va tal ban el he lye zett hir -
de tő táb lán és a www.domsod.hu és az Or szá gos
Vá lasz tá si Iro da www.valasztas.hu internetes
por tá lon ol vas hat ják. Az ön kor mány za ti vá lasz -
tá sok kal kap cso la tos fel vi lá go sí tá sért a He lyi Vá -
lasz tá si Iro dá hoz for dul hat nak.
Dömsöd He lyi Vá lasz tá si Iro da
Cí me: 2344 Dömsöd, Pe tő fi tér 6.
Te le fon: 24-523-123
e-mail: jegyzo@domsod.hu
HVI ve ze tő je: Dr. Vö rös And rea kör jegy ző
HVI ve ze tő ál ta lá nos he lyet tes:

Orbánné Kiss Ju dit
HVI ve ze tő jo gi he lyet tes:

Dr. Bencze Zol tán al jegy ző

He lyi Vá lasz tá si Iro da

Tisz telt vá lasz tó pol gár ok!
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Dömsöd Nagy köz -
ség Pol gár mes te ri Hi -
va ta la 2008-ban si ke -
re sen pá lyá zott és tá -
mo ga tást nyert az

ÁROP 3.A.1/2008.  „Pol gár mes te ri Hi va ta lok szer ve zet fej lesz té se a Kö -
zép-ma gyar or szá gi ré gi ó ban” cí mű eu ró pai uni ós prog ram ból. 

En nek ke re té ben te le pü lé sünk a 

„Szer ve zet fej lesz tés Dömsöd Nagy  -
község Pol gár mes te ri Hi va ta lá nál,

kor sze rû in for ma ti kai fo lya mat tá mo -
ga tá sok al kal ma zá sá val”

pro jekt tel 9.184.000 Ft vis  sza nem té rí ten dő tá mo ga tást nyert

A pro jekt össz költ sé ge 9.984.000 Ft, mely 91,99%-a az Eu ró pai Unió
Eu ró pai Szo ci á lis Alap já ból és a Ma gyar Köz tár sa ság köz pon ti költ ség -
ve té sé ből szár ma zik. 

A pro jekt cél ja, hogy nö vel je az ön kor mány zat ál tal nyúj tott köz szol -
gál ta tás ok ha té kony sá gát és a pol gá rok elé ge dett sé gét, ja vít sa a hi va tal és
az in téz mé nyek szak mai mun ká já nak mi nő sé gét, olyan te vé keny sé gek
meg va ló sí tá sá val, me lye ken ke resz tül a pro jekt részt ve vői és az ered -
mény ha szon él ve zői szá má ra is kéz zel fog ha tó lesz az új szer ve ze ti mű -
kö dé si struk tú ra ki ala ku lá sa, a jó gaz da szem lé let erő sö dé se. A pro jekt
cél ja a dön té si fo lya ma tok kor sze rű sí té se, a költ ség ve té si gaz dál ko dás
ered mé nyes sé gé nek ja ví tá sa és az ön kor mány zat part ner sé gé nek erő sí té -
se a la kos ság, a ci vil szer ve ze tek és vál lal ko zók irá nyá ban. 

A pro jekt cél ját komp lex szer ve zet fej lesz tés sel kí ván juk meg va ló sí ta -
ni, mely rö vi den ös  sze fog lal va a kö vet ke ző te vé keny sé ge ket je len ti:

• a je len le gi mű kö dés át te kin té se, a szer ve zet il let ve szer ve ze ti rend -
szer tel jes át vi lá gí tá sa, 

• a szer ve zet fel ké szí té se a vál to zá sok ke ze lé sé re,
• az érin tet tek fel ké szí té se, meg erő sí té se a vál to zá sok ke ze lé sé re,
• a vál to zá si kész sé gek, kom pe ten ci ák, fo lya ma tok fej lesz té se, ezek

szak mai tá mo ga tá sá val,
• az ön kor mány zat kom mu ni ká ci ós kap cso la ta i nak erő sí té se,
• olyan rend szer lét re ho zá sa, ami a ké sőb bi ek ben is fenn tart ha tó, mű -

köd tet he tő.

Ko moly mun kát, és szak mai ki hí vást je lent a ve ze tők és min den részt -
ve vő szá má ra a pro jekt ered mé nyes meg va ló sí tá sa. 

A fej lesz té si fo lya ma tot alap ve tő en a hi va tal ve ze tői irá nyít ják. A mun -
ká ban részt vesz nek az ön kor mány zat ve ze tői, az in téz mé nyek ve ze tői, a
vál lal ko zói és ci vil szfé ra egyes kép vi se lői is. 

A pro jekt meg va ló sí tá sá ra, szak mai tá mo ga tá sá ra meg hí vá sos aján lat -
té tel ke re té ben a Creanova Szer ve zet- és Ve ze tés fej lesz té si Kft. a Narus
Ve ze té si Ta nács adó Kft.-vel al vál lal ko zás ban nyer te el a mun ka vég re -
haj tá sát. Mind két cég rég óta fog lal ko zik köz igaz ga tá si, nonprofit és pro -
fit ori en tált szer ve ze tek mű kö dés- és szer ve zetfej lesz té sé vel. 

A pro jekt kü lön bö ző fá zi sa i ban és fel ada ta i ban el té rő mód sze rek kel
dol go zunk egyé ni leg és cso por to san. Lesz nek mű hely mun kák, sze mé -
lyes in ter júk, meg be szé lé sek, kép zé sek, tré nin gek.

A pro jekt szak mai elő adá sa in részt vet tek a pol gár mes te ri hi va tal ve ze -
tői és mun ka tár sai, a prog ram meg va ló sí tá sá ra ki je lölt pro jekt te am tag -
jai, az in téz mé nyek ve ze tői, a ci vil és vál lal ko zói szfé ra kép vi se lői. 

A mun ka 2009 ok tó be ré től 2010 no vem be ré ig tart. 
A pro jekt elő re ha la dá sá ról hon la pun kon, a he lyi új sá gunk ban, il let ve a

hi va ta li hir de tő táb lán tá jé koz tat juk az ér dek lő dő ket. 

(I.G.SZ.)

2009. ok tó ber 9-én meg tar tot tuk pro jekt in dí tó tá jé koz ta tón kat

2009. november 3-án a vál to zás ke ze lé se meg ne ve zé sű
tré nin gen dol goz tunk
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2009. de cem ber 1-2-án a te le pü lés fej lesz té si, il let ve szer ve zet fej lesz té si stra té gi ák ki dol go zá sán mun kál kod tunk

T Á J É K O Z T A T Á S
a KSH által végzendõ lakossági

adatgyûjtésrõl

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a KSH nagyközségünk területén
2010. évben önkéntes adatszolgáltatáson alapuló lakossági adat-
felvételeket végez.

A felvételek nyilvántartási száma, neve:
2153 Háztartási költségvetési és életkörülmény adatfelvétel, havi
naplóvezetés
2154 Háztartási költségvetési és életkörülmény adatfelvétel, havi
naplóvezetéshez kapcsolódó éves kikérdezés

Az adatgyűjtéseket hivatalos megbízással rendelkező, igazolvány -
nyal ellátott kérdezőbiztosok hajtják végre. 

Az adatfelvételek reprezentatívak, vagyis véletlenszerű kiválasztás
során kerülnek kijelölésre a címek. 

A kapott információkat a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI.
törvényben, illetve a személyes adatok védelméről és a közérdekű ada-
tok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. tv-ben foglaltaknak
megfelelően bizalmasan kezelik, azok közzétételére azonosításra al -
kal matlan módon kerül sor. 

A lakosság részéről felmerült kérdésekre a KSH munkatársai a
06-52-529-867, illetve a 06-52-529-848 telefonszámon készséggel
adnak tájékoztatást. 

Polgármesteri Hivatal

Szeretne jól keresõ
szakmát?

Jöjjön, legyen kőműves! Hiányszakma!

18 évtől 58 éves korig várjuk!

Részletekről érdeklődjön Király Mónikától

a 06-70/424-2307 számon.

Határidő: február!

OM:200545
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Tisz telt Vál lal ko zó!
2010. ja nu ár 1-jé től kez dő dő adó év től az

ipar űzé si adót érin tő en a ha tás kör az ál la mi
adó ha tó ság hoz ke rült. 2010. év át me ne ti idő -
szak lesz.

A jog sza bály-mó do sí tás cél ja az volt, hogy
vál lal ko zók ad mi niszt rá ci ós ter he it csök kent -
se, mely sze rint egy be val lás le gyen (több te -
lep hely ese tén az adó alap meg osz tás te le pü -
lé si ön kor mány za ton ként rész le tez ve), egy
be fi ze tés tör tén jen, mely a be val lás ada tai
alap ján ke rül meg osz tás ra az érin tett ön kor -
mány zat ok kö zött.

Ered mé nye ként az adó zók és az ön kor -
mány za ti adó ha tó sá gok ad mi niszt ra tív ter hei
csök ken nek, úgy, hogy a he lyi ipar űzé si adó
to vább ra is az azt be ve ze tő ön kor mány zat
be vé te le ma rad.

Az adó zók kö te le zett sé ge it érin tő vál to zá -
sok ál lan dó jel le gű ipar űzé si te vé keny ség
ese tén:
• Az ön kor mány zat fi ze té si meg ha gyá sa

alap ján 2010. már ci us 15-i ese dé kes ség gel
elő írt adó elő le get az ön kor mány za ti adó -
ha tó ság hoz kell meg fi zet ni.

• 2009. adó év ről az adó be val lást az ön kor -
mány za ti adó ha tó ság hoz kell be nyúj ta ni
2010. má jus 31-ig (az adó be val lá si nyom -
tat vá nyok a www.domsod.hu hon lap ról le -
tölt he tők 2010. feb ru ár 1-jétől).

• 2009. adó év re elő írt és meg fi ze tett adó elő -
leg és a 2009. évi ipar űzé si adó fi ze té si kö -
te le zett ség kü lön bö ze tét 2010. má jus 31-ig
az ön kor mány za ti adó ha tó ság hoz kell
meg  fi zet ni, il let ve igé nyel he tő vis  sza.

• 2010. szep tem ber 15-én ese dé kes adó elő -
le get az adó zó már az ál la mi adó ha tó ság -
hoz tel je sí ti.

• 2010. adó év ről az adó be val lást már az ál la -
mi adó ha tó ság hoz kell majd be nyúj ta ni
(2011. 05. 31.).

• Te vé keny sé gü ket 2009. de cem ber 31-ét kö -
ve tő en kez dő, il let ve meg szün te tő adó zók
2010. ja nu ár 1. utá ni idő sza kot érin tő adó -
ügye i ben már az ál la mi adó ha tó ság jár el.

A vál lal ko zó 2010. ja nu ár 1-jé től fi ze té si
kön  nyí tés re, adó mér sék lés re irá nyu ló ké -
rel mét az ál la mi adó ha tó ság hoz nyújt ja be,
az APEH 5 mun ka na pon be lül a ké rel met
meg kül di az ön kor mány za ti adó ha tó ság nak.
Az ön kor mány za ti adó ha tó ság a ké re lem tár -
gyá ban el ső fo kon dön tést hoz, me lyet 30 na -
pon be lül vis  sza küld az ál la mi adó ha tó ság -
nak. A ké re lem tár gyá ban ho zott ha tá ro za tot
az ál la mi adó ha tó ság ki ad má nyoz za, az ön -
kor mány za ti adó ha tó sá gi nyi lat ko zat (dön -
tés) alap ján.

Pék Dá vid Zoltánné
adó ügyi fő mun ka társ

Tisz telt dömsödi la ko sok! Nagy öröm mel
ér te sí tem Önö ket, hogy Dömsödnek új, min -
den ki szá má ra hoz zá fér he tő defibrillátora
van! Si ke res volt a köz ada ko zás, mind ös  sze
há rom hét alatt ös  sze gyűlt a szük sé ges pénz.
Ez az Önök ér de me! Ta lán túl zá sok nél kül
mond ha tom, hogy Dömsöd megint meg mu -
tat ta, hogy ér tel mes cé lo kért po li ti kai ho va -
tar to zás tól füg get le nül is ös  sze le het fog ni. A
gyár tó cég től Novák And rás ér té ke sí té si
igaz ga tó jó vol tá ból je len tős ked vez ményt
kap tunk, így a ma ra dék pénz ből 1 db gyer -
mek men tő elekt ró da párt, va la mint egy élet -
men tő tan fo lya mot is meg tud tunk fi nan szí -
roz ni 10 fő ré szé re. 1 db elekt ró dapár, va la -
mint az 1 év múl va ese dé kes mű sza ki fe lül -
vizs gá lat árát a ta gok hoz zá já ru lá sa i ból
pénz tá ro sunk nál le kö töt tünk. A rész le tes
pénz ügyi el szá mo lást 2344 Dömsöd, Kí gyó
u. 2. szám alatt te kint he tik meg a hét bár mely
napján.

Kö szö nöm mind azok nak, akik ado má nya -
ik kal hoz zá já rul tak. Ne vü ket – a tel jes ség
igé nye nél kül – alább ol vas hat ják. Kü lön kö -
szö net tel tar to zunk a Dömsödi Re for má tus
Egy ház köz ség nek és Sza bó Pé ter lel kész úr -
nak, akik egy egész „va sár na pi per sely pén -
zü ket” aján lot ták fel. Kö szö nöm to váb bá az
OMK ve ze tő sé gé nek és sze mély ze té nek, a
Junó Ve gyes bolt tu laj do no sá nak és min den
al kal ma zott já nak, Hargittai Attilánénak, a
Csi nos és Tár sa Bt.-nek, va la mint a Ma da -
rász Üz let ház nak, hogy le he tő vé tet ték gyűj -
tő edé nye ink el he lye zé sét, fel ügye let ét. Saj -
nos az OMK-ban a sze mély zet min den igye -
ke ze te el le né re si ke rült fel tör ni és ki fosz ta ni
az oda ki he lye zett üve get. Az el kö ve tők nek
ez úton is kö szön jük! 

Ho gyan le het se gít sé günk re ez az élet -
men tő ké szü lék?

Amint azt az el múlt cikk ben is le ír tam, a
gya kor lat ban 5 perc áll ren del ke zé sünk re az
élet men tő ké szü lék kel úgy be avat koz ni,
hogy ma ra dan dó agy ká ro so dás nél kül le hes -
sen a be te get új ra élesz te ni, ezen idő el tel te
után is van még esély az új ra élesz tés re, de az
agy ká ro so dás koc ká za ta a per cek ha lad tá val
fo ko zó dik. So kak ban ké tely me rült fel, hogy
ele gen dő-e ez az idő ah hoz, hogy a be teg hez
ke rül jön a ké szü lék? Amit ez zel kap cso lat -
ban ki kell emel nem, hogy ez egy le he tő ség.
Le he tő ség ar ra, hogy op ti má lis eset ben, jó
esél  lyel hasz nál juk. Ta lán még egy tám pil lér
ami a biz ton sá gun kat szol gál ja. Szá mos al -
ka lom mal me rült fel a kér dés, hogy en  nyi
erő vel bár mi lyen or vo si ké szü lék re gyűjt het -
tünk vol na, mi ért ezt tar tot tuk fon tos nak. A
vá lasz na gyon egy sze rű. Ez az egyet len

olyan ké szü lék, me lyet la i ku sok tel jes biz -
ton ság gal hasz nál hat nak, sem mi lyen spe ci á -
lis szak tu dást nem igé nyel, még is éle tet men-
t het. Egyet len fel té te le ta lán, hogy idő ben
fel is mer jék a hoz zá tar to zók, hogy a defibril-
látor hasz ná la tá ra le het szük ség. Bi zo nyá ra
so kan tud ják, hogy van már egy ilyen ké szü -
lék az egyik or vo si ren de lő ben, de ez je len -
leg nem min den ki szá má ra hoz zá fér he tő.
Csak a kör ze ti or vos ügye le ti ide jé ben van
le he tő ség a hasz ná la tá ra.

Mi ként lesz a defibrillátor min den ki
szá má ra hoz zá fér he tő?

Egy nagy sze rű cég ön zet len fel aján lá sá -
nak ered mé nye ként. Ez a cég a Sion Security
Kft., akik nek ne ve so kunk szá má ra egyet je -
lent a biz ton ság gal, és az zal, hogy nyu god tan
alud junk éj sza ka. A ri asz tó be ren de zé sek ál -
tal je len van nak la ká sa ink ban, de te vé keny -
sé gük nem csak anya gi ja va ink vé del mét
szol gál ja. Gon do lok itt ar ra, hogy a leg több
ké zi ve zér lőn ta lál ha tó pá nik – ri asz tás funk -
ció, amit nem csak kül ső att ro ci tá sok ese tén,
ha nem akár ros  szul lét vagy egy vá rat lan
vész hely zet ese tén is hasz nál ha tunk. Meg ke -
re sé sünk re a Sion Security Kft. tu laj do no sa
és ügy ve ze tő je, Ma gyar And rás úr azon nal
se gí tő ke zet nyúj tott. A ké szü lék a Dömsöd,
Kos suth L. u. 134. alatt ta lál ha tó iro dá ban
ka pott he lyet, ahol 24 órá ban ren del ke zés re
áll és őr zé se is meg ol dott. Ren del ke zé sünk re
bo csá tott egy te le fo nos el ér he tő sé get, me lyet
bár ki hív hat, ha hoz zá tar to zó ja baj ba ke rül,
va la mint, ha szük sé ges, a defibrillátort az ép -
pen szol gá lat ban lé vő mun ka társ azon nal a
hely szín re szál lít ja. Ez zel a fel adat tal óri á si
fe le lős sé get vet tek a vál luk ra, hi szen egy
ilyen hely zet be kí vül ál ló ként be top pan va és
a le he tő sé gek hez mér ten hig gad tan vi sel ked -
ni em bert pró bá ló fel adat. Gya kor la ti mun -
ká juk si ke ré hez az zal tud tunk hoz zá já rul ni,
hogy a ké szü lék hasz ná la tát és egyéb hasz -
nos, élet men tő is me re te ket ok ta tó tan fo lya -
mot szer vez tünk szá muk ra. 

Ez úton sze ret ném még egy szer meg kö -
szön ni se gít sé gü ket a ma gam és a köz ség la -
ko sai ne vé ben! Mun ká juk hoz ki tar tást, meg -
be csü lést és sok si kert kí vá nunk!

Defibrillátor hí vó szám:
06-70-634-54-34

Ho gyan hasz nál juk a defibrillátort?
1., Amen  nyi ben ös  sze eset tet lát: Az ál do -

zat han gos meg szó lí tá sá val („Mi tör tént? Se -
gít he tek?”) és egy ide jű kí mé le tes meg rá zá -
sá val el len őriz ze an nak re ak ció ké pes sé gét.
Ha bár mi lyen re ak ci ót ész lelt az erő tel jes in -

Defibrillátor



8 XX.  évfolyam  2.  szám

ge rek re, a be teg él. Ha nem ész lelt sem mi fé le
re ak ci ót, ha la dék ta la nul hív ja a men tő ket
(104). Ez zel egyi de jű leg sza ba dít sa fel az ál -
do zat lég út ja it. Csak ak kor kell az ál do zat
száj üre gé be nyúlnia, ha a kö rül mé nyek azt
nyil ván va ló an szük sé ges sé te szik (pl. szem -
mel jól lát ha tó, a lég zést aka dá lyo zó ide gen -
test vagy há nya dék el tá vo lí tá sa ér de ké ben).  

2., Az így sza bad dá tett lég út mel lett a be -
teg mell ka sa fe lé for dí tott fej jel szo ro san ha -
jol jon az ál do zat ar ca elé és max. 10 má sod -
per cig
• a légzőmozgások fi gye lé sé vel, va la mint
• a lég áram lás hall ga tá sá val és ér zé ke lé sé vel

el len őriz ze, hogy nor má li san lé leg zik-e az
ál do zat.

3., Amen  nyi ben biz tos ab ban, hogy az ál -
do zat nor má li san lé leg zik, ugyan esz mé let -
len, de ke rin gé se pil la nat nyi lag ki elé gí tő, he -
lyez ze sta bil ol dal fek vés be, majd vár ja meg
a men tő ket.

4., Ha a légútfelszabadítás el le né re sem
ren de ző dik a lég zé se, gon dol jon ke rin gés le -
ál lás ra, kér je a defibrillátort, (06-70-634-
54-34), és hí vas son/hív jon men tőt ha ed dig
még nem tet te meg (104). Nor má lis lég zés
hi á nyá ban mű kö dő ke rin gés sem le het sé -
ges, ezért azon nal meg kell kez de ni az alap -
szin tű ma nu á lis új ra élesz tést. 30 komp resz  -
szi ó ból (mell ka si nyo más) ál ló so ro za to kat
kell vég re haj ta nia. A meg fe le lő nyo má si te -
rü let a mell kas kö zép vo na lá ban, a mell kas
al só fe lén (kb. a fér fi mell bim bók ma gas sá -
gá ban) van. A komp res  szi ók so rán az egy -
más ra he lye zett te nye rek kéz tői ré szé vel
köz ve tít se az erőt a mell kas ra. A komp resz  -
szió üte me kb. 100/min. A le nyo mást kö ve -
tő en en ged je a mell kast ru gal mas sá ga foly -
tán tel je sen vis  sza tér ni a ki in du lá si hely zet -
be, anél kül, hogy köz ben el emel né ke zét a
mell kas ról. 

5., A har minc komp res  szió vég re haj tá sa
után pó tol ja a lég zést 2 be fú jás sal. Az esz köz
nél kü li lé le gez te tés re két alap ve tő tech ni ka
is me re tes: a száj ból száj ba, il let ve a száj ból
orr ba tör té nő be fú jás. Fej hát ra haj tás sal sza -
ba dít sa fel a lég uta kat; a be fú jás ra szánt arc -
nyí lást te gye sza bad dá, mi köz ben a má si kat
zár ja le a meg fe le lő mó don. Ve gyen szo ká -
sos mély sé gű lé leg ze tet. Szá ját il les  sze olyan
szo ro san a be teg hez, hogy ne ma rad jon rés
aj kai és an nak ar ca kö zött, majd fúj jon a be -
teg be. Ez után fe jét a be teg mell ka sa fe lé for -
dít va ve gyen szo ká sos men  nyi sé gű le ve gőt,
mi köz ben el len őriz ze, hogy a be teg mell ka sa
vis  sza sül  lyed-e, il let ve ki áram lik-e az előbb
be fújt le ve gő. Is mé tel je meg a fo lya ma tot
még egy szer. Majd is mé tel je meg a 30-as
komp res  szió so ro za tot.

6., Ha meg ér ke zett az defibrillátor: te gye
sza bad dá a mell kast. Kap csol ja be a ké szü lé -
ket, majd kö ves se a hall ha tó és lát ha tó uta sí -
tá so kat:

7., Csat la koz tas sa az elekt ró dá kat a ki je -
lölt hely re., majd ra gas  sza fel az elekt ró do -
kat a be teg mell kas ára, a cso ma go lá su kon,
ill. ma gu kon a la po kon lát ha tó áb rák nak
meg fe le lő en. Csat la koz tas sa a ká belt a ké -
szü lék hez.

8., A ké szü lék elem zi a rit must – biz to sít -
sa, hogy eköz ben sen ki ne ér jen a be teg hez.
Ha a ké szü lék sok ko lan dó rit must ész lelt és
fel töl töt te ma gát, győ ződ jön meg ar ról, hogy
sen ki nem ér a be teg hez, il let ve a be teg kel -
lő en izo lált a kör nye ze té től (fém, víz).

Nyom ja meg a vil lo gó SOKK gom bot, majd
a to váb bi ak ban kö ves se a hall ha tó és lát ha tó
uta sí tá so kat. A be épí tett biz ton sá gi rend szer ki -
zár ja a vé let len vagy in do ko lat lan sokk le adá sát.
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9., Le ad ja az el ső sok kot, majd új ra ana li -
zál ja a be teg szív mű kö dés ét. Ha nem volt
ele gen dő az el ső sokk, te hát a ké szü lék nem
érez meg fe le lő élet je le ket, újabb sokk le -
adá sát ja va sol ja. A 3. le adott sokk után a ké -
szü lék a lég zés és a ke rin gés el len őr zé sé re
kér min ket, me lyet, ha nem ér zé ke lünk, re a -
ni má ci ó ra (2 befúvás, 15 mell ka si komp res  -
szió) uta sít (új ra élesz té si pro to koll). Az 1
perc nyi re a ni má ci ós idő el tel té vel a ké szü -
lék új ra el len őr zi a pá ci ens szív mű kö dés ét.
Ha is mét van sok kol ha tó rit mus, a ké szü lék
vé gig ve ze ti az élet men tőt 3 újabb sok ko lás,
va la mint az új ra élesz té si pro to koll kör for -
gá sán mind ad dig, míg hang üze net tel nem
köz ve tí ti az új ra élesz tés si ke res sé gét, vagy
a men tők vagy or vo sok ki ér kez nek a hely -
szín re.

Ké szült: A MA GYAR RESUSCITATIÓS
TÁR SA SÁG 2006. ÉVI FEL NŐTT ALAP -
SZIN TŰ ÚJ RA ÉLESZ TÉ SI (BLS), VA LA -
MINT A KÜL SŐ AU TO MA TA DEFIBRILLÁ-
TOR (AED) AL KAL MA ZÁ SÁ RA VO NAT KO -
ZÓ IRÁNY EL VEI ÉS A DEFIBRILLÁTOR
KÉ SZÜ LÉK HASZ NÁ LA TI ÚT MU TA TÓ JA
ALAP JÁN.

Pénz ado má nyo zók név so ra:

Adamcsik Éva, Alberczki Zol tán, Almási
Bé la, Álmosdi Mar git, Ács Ba lázs, Béczi
And rás, Bajnóczi-Trans Kft., Bajnóczi Im re,
Ifj. Bajnóczi Sán dor, Bak Im re, Bak Ru dolf,
Ba logh Istvánné, Ba logh Józsefné, Ba logh
Lász ló, Bán há zi Istvánné, Bá rány Gá bor, Ba -
ra nya Csa ba, Bartal Te am Kft., Bata Im re,
Béczi Ka ta lin, Bé ká si Sán dor, Bélaváry Ti -
bor, Bóna Ist ván, Bóna Istvánné, Bor za Nán -
dor, Bődi Gá bor, Bödő Im re, Bras só Já nos,
Bras só Má ria, Bur ján And rás, Bur ján Pálné,
Büti Bálintné, Büti Imréné, Csap lár Gyu la,
Csap lár Sándorné, Csécs Lász ló, Cser Zsig -
mond, Csernus Lászlóné, Csi nos és Tár sa
Bt., Czeller Pi ros ka, Da ni Jánosné, Dorosz -
lay Lász ló, Doroszlay Lászlóné Muránszki
Ka ta lin, Dömsödi Re for má tus Egy ház köz -
ség, Dr. Nagy Zol tán, Dr. Raffay Ka ro li na,

id. Du dás Lajosné, Duzmath Jó zsef, Duz-
math Józsefné, Eipel Károlyné, Fábiánné
Cser Ilo na, Fa ra gó And rás, Fa ra gó Bá lint,
Fa ra gó Lász ló, Fe ke te Lász ló, Fe ke te Lász -
lóné, Fe ke te Zol tán, Fo dor Sán dor, Fo dor Ta -
más, Gá bor Ger gő, Gá bor Sán dor, Gá bor
Sándorné, Gajár Já nos, Ga lam bos Zol tán,
Garbacz Ist ván, Garbacz Istvánné, Gás pár
Lász ló, Gás pár Ró zsa, Ger gely Istvánné,
Gulácsi Ti bor, Gu lyás György, Gu lyás
Györgyné, Gu lyás Jánosné, Gyö ke res Lajos-
né, H. Ko vács Jó zsef, Harsányi Zol tán,
Harsányiné Do bos Il di kó, Hartai Zol tán,
Hartainé Mizsei Éva, Ha va si Ist ván, He ge -
dűs Csa ba, id. Hegedűs Jó zsef Lász ló, He ge -
dűs Zsolt, He gyi Er zsé bet, Hicz Csa ba, Hicz
Jánosné, Is pán Gá bor, Is pán Jánosné, Ka szás
Istvánné, Ka tó Gyu la, Ka to na Vik tor, Ka to na
Zsó fia, Ke resz tes Gáborné, Ke resz tes Jó zsef,
Ke resz te si Gá bor, Ki rály Sán dor, Kiss And -
rea, Kiss Ju hász Fe renc, Ko csi Zsolt, Kont ra
Jánosné, Kont ra Zsó fia, Kósa Györgyné, Ko -
vács End re, Ko vács György, Ko vács Gyu la,
Ko vács Gyuláné, Ko vács Imréné, Ko vács
Ist ván, Ko vács Kor né lia, Ko vács Zoltánné,
Ko vács Györgyné, Kreischné Ma da rász
And rea, Kris tóf Jó zsef, Kubies End re, Laczi
Gáborné, Laczi Kit ti, Laczi La jos, Laczó
Csa ba, Láz ár Fe renc, Láz ár Ta más, Le si
Györgyné, Le si Jánosné, ifj. Ma da rász And -
rás, Ma da rász Andrásné, Ma da rász Ferenc-
né, Majer Gá bor, Májer Sándorné, Mar jai
Gyuláné, Már kus Eri ka, Már kus Lászlóné,
Már kus Vil mos, Mayer Im re, Miskolczi Fe -
rencné, Mo csá ri Gá bor, Moh ácsi Jánosné,
Mol nár Csa ba, Muzs Jánosné, Nagy Ferenc-
né, Nagy Já nos, Nagy Jó zsef, Nagy Lász -
lóné, Nagy Má ria, Nagy Sán dor, Né meth Jó -
zsef, Nyer ges Mik lós, Papp Ist ván, Patonai
Ist ván, Pencz Ber na dett, Pencz Kft., Pencz
Ta más, Pén tek And rás, Per gel At ti la, Per gel
La jos, Per gel Re ná ta, Perger Já nos, Perger
Lászlóné, Pé ter La jos, Pe tő Já nos, Pin tér
Zol tán, Poczkodi Lász ló, Pozsár Mó ni ka,
Radányi Lász ló, Radányi Lászlóné, Rak sze -
gi Gyu la, Rátkai Já nos, Sáf rány Jó zsef, Sal -
ler Andrásné, Sal ler Sán dor, Sán dor Jó zsef,
Sasné Tóth Er zsé bet, Sass Andrásné, Sí pos
Já nos, Sipos Tí mea, Ifj. Slezák Ist ván, So -
mo gyi Tün de, Sö rös Mó ni ka, Sza bó And rea,
Sza bó Jó zsef, Sza bó Krisz ti na, Sza bó Lász -
ló, Sza kos Anett, Szé kely Ti bor, Szijjártó
Lász ló, Szűcs Sán dor, Ta kács Ti bor, Tak sás
Lász ló, Tóth Ist ván, Tóth Kor né lia, Tö rök
Já nos, Val ter Er zsé bet, Valuck Már ton, Var ga
Fe renc, Var ga Lász ló, Var sá nyi Elem ér, Zse-
bők La jos, Zsi ba Mihályné, Zsi ba Sándorné,
Zsol nai Zol tán

és még so kan má sok, akik nem já rul tak
hoz zá ne vük le köz lé sé hez, va la mint azok is,
akik a ki he lye zett gyűj tő üve gek ben he lyez -
ték el ado má nya i kat!

Kö szön jük!

Tech ni kai okok mi att a Ma da rász Üz let -
ház ban ada ko zó 8 em ber ne vét nem tu dom itt
le kö zöl ni, mert alá írá su kon kí vül ne vü ket
kü lön nem rög zí tet ték. Amen  nyi ben sze ret -
nék, hogy a kö vet ke ző szám ban meg je len -
jen, ké rem, ke res se nek, és a hi á nyos sá got
pó tol juk. A té ves adat rög zí tés mi att el né zé -
sü ket kér jük! Ez úton ké rek min den kit, a
pénz gyűj tés tisz ta sá ga ér de ké ben, ha ne vét
nem lát ja eb ben a név sor ban, bár le köz lé sé -
hez hoz zá já rult, to váb bá ha nem ka pott ado -
má nyá ról nyug tát, a kö vet ke ző te le fon szá -
mon (06/30 390-3454) je lez ze!

Pencz Bernadett
FIDESZ Alap szer ve zet

NNõõii  ttoorr  nnaa!!!!!!
Az ál ta lá nos is ko la tor na ter mé ben
min den ked den és csü tör tö kön dél -

után fél 7-től fél 8-ig női tor na
van. Min den kit sze re tet tel vá -

runk, aki egy ki csit is törödik az egész sé gé vel
és hi ány zik szá má ra a moz gás. Gye re, hidd
el, na gyon jó!

Dömsödi
Sportközpont

Elérhetőségek: 
Tel.: 06-24/533-010;
e-mail: domsodsport@vnet.hu 
Béczi János intézményvezető 
mobil: 06/20/3145-794 

Állandó programok 

Aerobik 
KEZDÉSI IDŐPONT: JANUÁR 

Kézilabda
Felnőtt /női/: 
Szerda: 18.00-19.30
Péntek: 18.30-20.00 
Gyermek /9-10 év, lány/
Hétfő: 16.45-18.00 
Csütörtök: 17.00-18.00 

Labdarúgás 
Ifi: 
Szerda: 17.00-18.00 
Péntek: 17.00-18.00 
Gyermek /9-10 év/: 
Hétfő: 15.00-16.00 
Szerda: 15.00-16.00 

Konditerem 
Nyitva tartás: 
Hétfő–Péntek: 08.00-21.00 
Szombat: 16.00-18.00 

Vasárnap: - 
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A dömsödi Fi desz kép vi se lői több mint 2000
alá írást tet tek le mi nap a pol gár mes ter asz ta lá ra,
kér ve a há zi or vo si ügye let hely szí né nek „visz  -
sza ho zá sát” köz sé günk be.

Úgy is, mint ön kor mány za ti kép vi se lő, úgy is
mint a he lyi or vo sok kö zül az ügye le ti szol gá -
lat ban fo lya ma to san, a mai na pon is részt ve vő
há zi or vos sze ret nék né hány do log ra most írás -
ban ref lek tál ni, és utal ni ar ra, hogy e té má ról
már évek kel ez előtt is so kat ír tunk – mégis
nagy fo kú a tá jé ko zat lan ság.

Min de nek előtt sze mély sze rint is kö szö nöm
a Fi desz he lyi tag ja i nak job bí tó szán dé kát, mi -
kor alá írás gyűj tést kez de mé nyez tek, mert ne -
kem is ké nyel me sebb vol na itt hon ügyel ni. Azt
is el kell mon da nom, hogy ez zel ugyan úgy nyi -
tott ka pu kat dön get nek, mint a defibrillátorral
(amely 3 éve itt van a ren de lőm ben, de sen ki
nem vál lal ko zott ezen élet men tő ké szü lék nyil -
vá nos ki he lye zé sé re). Re mé lem, so kan je lent -
kez nek majd az új ra élesz té si tan fo lyam ra,
mert egy szív ka taszt ró fa ese tén nem csak a ké -
szü lé ken mú lik a be teg éle te! Mert bár mi lyen
kö zel van az ügye le tes or vos – helyben ügyel ve
is fog lal koz hat saj nos egy má sik sür gős be teg -
gel, vagy vár hat ja ná la a men tő au tót, mely ből
egy re ke ve sebb van, és egy re mes  szebb ről in -
dít ják eb ben a „megszorítós” világban… Tehát
a mi ér ke zé sün kig fenn kell tar ta ni a be teg éle -
tét, és ha azon na li élet ve szélyt ész le lünk, a men -
tőt is kell hív ni, ve lünk együtt.

Pol gár mes te re ink ko ráb ban is sok min dent
meg pró bál tak a he lyi ügye let meg tar tá sá ra,
most is mét meg be szé lés zaj lott a rác ke vei pol -
gár mes ter rel és az ügye le tet je len leg mű köd te tő
egész ség ügyi szol gál ta tó val (mely már nem a
DEL TA O.K.M., ha nem a Dr GON Bt.-ről je -
len leg MorrowMedical Zrt.-re át ke resz telt cég,
mely több ha son ló ügye le tet mű köd tet a me gyé -
ben), s ár aján la tot kér tünk, hogy pl. plusz sze -
mély ze tet, az az még egy or vost, eset leg gép ko -
csit biz to sít sa nak az ügye le ten (az or szá gos or -
vos hi ányt és rossz fi nan szí ro zást is mer ve ez
sem lesz kön  nyű), il let ve dömsödi hely szí nű el -
lá tás ra.

De mi ért is ke rült el Dömsödről több éve az
ügye let? Rö vi den ös  sze fog lal va, nem volt biz -
to sí tott sem az anya gi, sem a sze mé lyi, sem a
tör vé nyes fel té te le.
1. Az ön kor mány zat az OEP fi nan szí ro zá son túl

évi 20 mil lió fo rin tot fi ze tett az ügye let re:
ennyi vel ke ve sebb ju tott se gély re, köz mun -
ká ra, is ko lá ra, óvo dá ra.

2. A   Mun ka Törvényköny vé nek mó do sí tá sa
sze rint he ti 8-nál több túl órá ra az or vo sok

sem kö te lez he tők, ezért kül ső lét szám be vo -
ná sa óha tat la nul szük sé ges sé vált.

3. A he lyi ügye let a gyer mek ren de lő ben csak
ide ig le ne sen mű köd he tett, s az ÁNTSZ a to -
váb bi ak ban nem ad ki oda mű kö dé si en ge -
délyt.
Egyet len ol csóbb meg ol dás ként – aho gyan a

leg több ha son ló te le pü lé sen is – te hát a köz pon -
ti ügye let, il let ve kül ső egész ség ügyi szol gál ta tó
meg bí zá sa jött szó ba, pró ba idő re. Ezt kö ve tő en
– mivel a fel té te lek nem vál toz tak, s egyet len
írá sos pa nasz sem ér ke zett az ügye let tel kap cso -
lat ban – a szer ző dést meg hos  szab bí tot ták a
DEL TÁ-val, s ké sőbb a köz be szer zé si pá lyá za -
ton nyer tes Dr Gon Bt.-vel.

Saj nos az alá írá so kat kí sé rő le vél ből az is ki -
de rült, hogy so kan az el lá tás ról an  nyi ra tá jé ko -
zat la nok, hogy nem tud ják, ha ren de lé si idő
után sür gős ba juk tá mad (hang sú lyo zom, hogy
va ló ban sür gős, és va ló ban sú lyos ba juk!) ak kor
ki hez for dul hat nak? 

Hát el ső sor ban a sa ját há zi or vo suk hoz, il let -
ve az őt he lyet te sí tő or vos hoz!

Mi ugyan is a 4 órás ren de lés előtt vagy
után még 4 órán ke resz tül el ső sor ban te le fo -
non el ér he tő ek va gyunk, be te ge ink ren del ke -
zé sé re ál lunk (ilyen kor lá to gat juk a fek vő ket
is), azon ban du. 5 órá tól in dul csak az ügye -
let. Így min den nap van egy 2 órás in ter val lum
du. 3-5-ig, a mi 8 órás mun ka időnk vé ge és az
ügye le ti idő kez de te kö zött, mely nek át hi da lá -
sá ra ké szen lé tet biz to sí tot tunk ré geb ben öten,
ma ket ten vált juk egy mást a fel nőt tek esetén:

Én hét főn és ked den va gyok itt hon, Tóth
dok tor úr pe dig szer dán és csü tör tö kön, a
gyer mek or vos pe dig hét fő től csü tör tö kig ér -
he tő el te le fo non 5 órá ig, az ügye let kez de té ig
(ez zel túl óra ke re te ki is me rült). 

Pén te ken pe dig dél től van ügye let.
(Azt is ide írom, mert igaz: er re a pár órá ra

egy kor költ ség té rí tést kap tunk az ön kor mány -
zat tól, me lyet a szű kös anya gi ak mi att fo ko za -
to san és tel je sen le épí tet tek.) 

Kez det ben még 5 or vos vett részt a he lyi
ügye let ben is (Apaj tő lünk előbb Lacházához,
nem rég Kunszentmiklóshoz csat la ko zott, 1 or -
vo sunk el ment, Dömsödön je len leg 3 or vos
van, de egy fo lya ma tos ügye let biz to sí tá sá hoz
ma már e lét szám több szö rö sé re van szük ség a
tör vé nyi elő írá sok vál to zá sa miatt, mert a ma i -
nál ros  szabb fel té te lek kel, egy önál ló, jól fel sze -
relt ren de lő, szak kép zett ápo ló nő és gép ko csi -
ve ze tő nél kül az ÁNTSZ sem en ge dé lyez né az
ügye le ti el lá tást.

Mi a hely zet te hát je len leg? Köz sé günk
(ezenkívűl Rác ke ve, Lórév, Szi get be cse és

Makád kö zös) köz pon ti ügye le te hét köz nap
17 órá tól reg gel 7-ig, hét vé gén és ün ne pen 7-
től 7-ig el ér he tő a 06-24/385-342 te le fon szá -
mon, il let ve Rác ke vén a Szt. Ist ván tér 5.-
ben. Ez a nagy te rü let még min dig ki sebb sok
más, ha son ló képp egy or vos és gép ko csi ál tal
le fe dett nél. El gon dol kod ta tó, hogy Tö köl pl.
Szigetszentmiklóshoz in teg rá ló dott. A múlt évi
sta tisz ti ka sze rint Dömsödről na pon ta át la go -
san csak ket tő be teg je lent ke zett –, né me lyek
sze rint e lét szám nak önál ló ügye le tet fenn tar ta -
ni lu xus! – de én en nek örü lök, mert a mi mun -
kán kat dícséri, ha ke ve sebb az ügye let hez for -
du ló panaszos…

Szó ban több jo gos kri ti ka ér te a hely színt is
(saj nos teg nap hal lot tam, né mely kol lé ga vi sel -
ke dé se sem volt kor rekt), de tény, hogy a ren de -
lőt csak egy le füg gö nyö zött vas rács vá laszt ja el
az ön kor mány zat lép cső há zá tól: min den szó ki-
és be hal lat szik, be fúj a hi deg, az ab la kok évek
óta cse ré re szorulnának… Ez el len (mint al kal -
ma zott) ed dig hi á ba emel tem szót, né hány he te
mond ják, hogy Rác ke vén már kész a terv az át -
ala kí tás ra (mely ben a sze mély zet hely isé ge i re
to váb bi zsu go ro dás vár). Ugyan ak kor be kell
val la ni, hogy mi kor sok éve „itthon” ügyel tünk
– ami ne künk em be ri leg igen ké nyel mes, kö tet -
le nebb do log volt – szak ma i lag, más szem pont -
ból ala cso nyabb volt a szín vo nal. Ezt saj nos a
be te gek gyak ran nem  ész le lik, ám az iga zán ko -
moly ese tek ben ez is szá mít.  Ma Rác ke vén te -
rep já ró vi szi az or vost, s az 5 egy mást vál tó
gép ko csi ve ze tő ből 4-en kép zett men tő sök,
több év ti ze des ta pasz ta lat tal se gí tik a mun kán -
kat. Mind egyik ápo ló nő év ti ze dek óta há zi or -
vos mel lett dol go zott, vagy dol go zik je len leg is.
Tud ták Önök, hogy 2 hó nap ja egy sé ges, kö zös
irá nyí tá sa van a men tő szol gá lat nak és a há zi -
or vo si ügye le tek nek? Ez egy elő re an  nyit je -
lent, hogy min den „ki vo nu lást” és el lá tást je len -
te nünk kell, tud ják, hol va gyunk, s a men tők kel
köl csö nö sen se gí tünk egy más nak (időn ként ők
is át ad nak ne künk nem an  nyi ra sür gős fel ada to -
kat – vagy ép pen a na gyon sür gő set, ha pl. ép -
pen Bu da pes ten van az eset ko csi).  Hogy mi a
„sür gős” – azt ne künk sem kön  nyű el dön te ni a
te le fon vé gen, és leg több ször nem ki fo gást ke -
res ve, ha nem a va ló di se gí tés szán dé ká val kér -
de zünk rá bi zo nyos rész le tek re. Ugyan is az élet
né ha na gyon rossz ren de ző! – ezt sze ret ném egy
pél dá val is meg vi lá gí ta ni: Pár nap ja kap tunk a
men tők től egy hí vást: az il le tő nek el pusz tult a
ku tyá ja és őr jöng. Rá adá sul ros  szul ad ták meg a
cí met (Dömsöd he lyett elő ször Rác ke vét mon -
dott a men tős) is, a ne vet is – mi re el ju tot tunk
hoz zá, ő már meg nyu go dott, job ban volt – el -
len ben köz ben a rác ke vei ügye le ten meg je lent
az iga zán sú lyos, fáj da lom tól sok kos né ni, aki -

Egész ség ügy 2010-ben, Dömsödön –
is mét té ma az ügye let
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nek nyílt kar tö ré se volt – őt a mi tá vol lé tünk ben
az ápo ló nő nek és a rác ke vei men tők nek kel lett
el lát ni.  

Ilye nek ből ne héz ta nul sá got le von ni, de az
biz tos, hogy na gyon fon tos az ért he tő név, cím és
te le fon szám, ahol vis  sza tu dunk kér dez ni, ha
aka dály ba üt kö zünk. Fon tos pon to san el mon da -
ni, mi az ag go da lom oka, ki, hol, ho gyan van
ros  szul. Nem tar tom hi bá nak, ha időn ként az
ápo ló nő is ad ta ná csot, igen sok eset ben meg le -
he tett ol da ni a ros  szul lé tet akár ott hon fel lel he tő
gyógy szer be vé te lé vel, kü lö nö sen ak kor, ha már
is mer tük az il le tőt, mert több ször for dult hoz -
zánk ha son ló pa nas  szal. Azt sem tar tom hi bá -
nak, ha ki sebb baj jal meg vár juk sa ját há zi or vo -
sunk ren de lé si ide jét (fő leg, ha he tek óta fennál -
ló, nem rom ló ál la pot ról van szó). Ki sebb lá zat
há zi lag is sza bad, sőt kell csil la pí ta ni, s igen is le -
gyen ott hon a házipatikában Algopyrin tab let ta. 

Saj nos van egy-két no tó ri us te le fo ná ló is, aki -
nek át lag he ti 5 hí vá sá ból utó lag egy sem bi zo -
nyult in do kolt nak, mi kor ki men tünk (nem lá -
tunk a te le fon ba, ki kell men nünk). Va la ki kér -
dez te, mi lyen „szank ci ó val” él he tünk ilyen kor?
Sem mi vel, de „gyűjt jük a plakkokat a ko szo rús
ere ink re”, mert tud juk, hogy a hypochonderre

for dí tott ener gia más, eset leg élet ve szély ben le -
vő be teg től és köz vet ve mind nyá junk tól vesz el
le he tő sé get.

Ám ugyan ilyen hi ba, ha túl so ká vár hí vá -
sunk kal a be teg, mert saj nos sok szor ezért ér -
ke zünk ké sőn: a be teg nem is mer te fel, hogy itt
ma gá tól nem lesz javulás… tehát igen is sza bad
te le fo nál ni csak ta nács ké rés mi att is!

Ter mé sze te sen nem lá tunk be le a te le fon ba,
és igen nagy a fe le lős ség a nő vé ren is, aki min -
den egyes hí vást és meg je le nést fel je gyez, kap -
cso la tot tart men tő vel, or vos sal, önál ló an kö töz,
injectióz, és kö te les sé ge a „rang so ro lás”. Ezért
na gyon el ke se rí tő, ami kor egye sek olyan stí lus -
ban – szó sze rint – tör nek be az ügye let re kö szö -
nés nél kül, hogy „csak ad jon ki egy Algopy-
rint!” Mert ha „kérem”-mel kez di a mon da tot,
úgy is meg kap ja, csak mi is em ber nek érez zük
ma gun kat. 

El né zést ké rek, ha lo csog tam, sok és el len té -
tes szem pont ok ról is ír tam. Mint lát ják, mi is is -
mer jük a hi bá kat, és ke res sük a jobb meg ol -
dást, ami na gyon sok pénz be ke rül. Ha az ön -
kor mány zat – esetleg a Fi desz, vagy egy új
egész ség ügyi kor mány zat hat ha tós anya gi se -
gít sé gé vel – új ra tud ja majd a kor sze rű he lyi

ügye let fel tét ele it biz to sí ta ni, én is szí ve seb ben
ügyel nék új ra „itt hon”, de a ko ráb bi fel té te lek
saj nos ma már nem adot tak.

Más, ak tu á lis:
Re mél jük, már csak 1-2 hó na pig (az új

kol lé ga nő, dr. Szőnyi Alíz ér kez té ig): 
az I . pra xis (né hai Berhés ill. Hornyák dr.)

be te ge it 2 he ten kén ti vál tás ban lát juk el Tóth
dok tor úr ral: – 2010. feb ru ár 1-jétől 2 hé tig
én, feb ru ár 15-től pedig 2 hé tig ő fog he lyet te -
sí te ni (a he lyet te sí tés sa ját mun ka időnk ben és a
sa ját ren de lőnk ben tör té nik, ter mé sze te sen sa ját
be te ge ink el lá tá sa mel lett!). Kér jük a be te gek
tü rel mét, he lyet te sí tés kor ál ta lá ban hos  szabb a
vá ra ko zá si idő! Bár ma is adott a le he tő ség a pár
nap pal ko ráb bi (nem az na pi!) elő ze tes be je -
lent ke zés re, így job ban ki tud nánk hasz nál ni a
ren de lé si időt (so kan jön nek túl ko rán vagy túl
ké sőn, ál ta lá ban a ren de lés „kö ze pe” szo kott
üres len ni). A ház hoz hí vá so kat le he tő leg a
reg  ge li órák ban kér jük le ad ni, hogy mi is meg -
ter vez hes sük az na pi út vo na lun kat. 

Ké rem, ha a fen ti ek kel kap cso lat ban még van
tisz tá zat lan do log, ke res se nek meg te le fo non
vagy a ren de lő ben.                  Rókusfalvy Sylvia

Sze ret ném fel hív ni a tisz telt ol va sók fi gyel -
mét, hogy az 1/1975 KPM-BM ren de let (köz is -
mer tebb ne vén: KRESZ) 2010. január 01-jétől
szá mot te vő en mó do sult. Ezen írá som ban sze ret -
ném a leg fon to sabb mó do sí tá so kat köz zé ten ni:

A for gal mi rend szám kö te les jár mű vek ezen -
túl már csak és ki zá ró lag ak kor ve het nek részt a
köz úti for ga lom ban, amen  nyi ben azon a meg -
ha tá ro zott da rab szá mú, tí pu sú, és az elő írt
hely re fel sze relt rend szám táb la van el he lyez -
ve (nem pe dig az el sza po ro dó mó don a szél vé -
dő mö gött, il let ve mo to ro kon fel haj lít va stb.
mód sze rek kel!!!), me lyek nek ol vas ha tó ál la po -
tú nak kell len ni, azo kat ti los le ta kar ni. Ezek ről a
gk. ve ze tő je min den el in du lás előtt kö te les
meg győ ződ ni. 

Mos tan tól a pol gár őr is ad hat jel ző tár csá val
„állj!” jel zést, to váb bá (jel ző táb lá val elő je lez -
ve) jo go sult a for ga lom irá nyí tá sá ra is (pl. is ko -
lák-óvo dák kör nyé kén, köz le ke dé si bal eset nél
stb.). 

Köz ért he tőbb meg fo gal ma zás alá ke rült a
„Gya log- és ke rék pár út”; a gya lo gos, a ke re kes
szék és a két ke re kű ke rék pár köz le ke dé sé re ki je -
lölt út. Ha a gya lo gos- és a ke rék pá ros-for gal -
mat bur ko la ti jel vá laszt ja el, a gya lo gos és a
ke rék pá ros csak az út nak a ré szé re ki je lölt ré -
szén köz le ked het. A gya log- és ke rék pár úton a
gya lo gos a ke rék pá ros-for gal mat nem aka dá -

lyoz hat ja és nem ve szé lyez tet he ti. „Ke rék pár -
úton a  se géd mo to ros rok kant ko csi, a gé pi meg -
haj tá sú ke re kes szék és a két ke re kű se géd mo to -
ros ke rék pár la kott te rü le ten kí vül a ke rék pár -
utat igény be ve he ti, ha ezt jel ző táb la nem tilt ja.
A ke rék pár úton más jár mű köz le ke dé se ti los”. 

A se bes ség kor lá to zás fel tét elei is mó do sul -
tak: „A táb la alatt el he lye zett hó esés re vagy
eső zés re uta ló ki egé szí tő jel ző táb la azt jel zi,
hogy a se bes ség kor lá to zás csak a meg je lölt idő -
já rá si kö rül mé nyek vagy ned ves út bur ko lat ese -
té ben ér vé nyes. Ki egé szí tő táb la je lez he ti, hogy
a se bes ség kor lá to zás meg ha tá ro zott idő szak ra
vagy bi zo nyos jár mű ka te gó ri ák ra vo nat ko zik.”

A te her gép ko csi val előz ni ti los jel ző táb la
ezen túl a 3500 kg meg en ge dett leg na gyobb
össztömegű te her gép ko csi ra, va la mint von ta tó -
ra, me ző gaz da sá gi von ta tó ra és las sú jár mű re,
va la mint az ezen jár mű vek ből és pót ko csi ból ál -
ló jár mű sze rel vé nyek re vo nat ko zik. „Ha a jel -
ző táb lán szám ér ték is meg je le nik, az elő zés ti lal -
ma csak az ezt az ér té ket meg ha la dó meg en ge -
dett leg na gyobb össztömegű te her gép ko csi ra,
von ta tó ra, me ző gaz da sá gi von ta tó ra és las sú
jár mű re vo nat ko zik.” Itt a jog al ko tó eny hí tett a
ko ráb bi 2500 kg-os kor lá to zá son, hi szen így
3500 kg össztömeg alatt most már a sze mély -
gép ko csik ra ér vé nyes ren del ke zé sek az irány -
adók. Ugyan ez a ren del ke zés ér vé nyes a „Te her -
gép ko csi val be haj ta ni ti los” jel ző táb lá ra, va la -
mint a se bes ség kor lá to zás ra is (er ről ké sőbb).

Új jel ző táb lák je len tek meg: 

„Kör nye zet vé del mi öve -
zet (zó na)”; a jel ző táb la azt
jel zi, hogy a „Kör nye zet vé -
del mi öve zet (zó na) vé ge”
jel ző táb lá ig az úton (öve zet -
ben) a gép ko csik nem köz le -
ked het nek. A ki egé szí tő jel -
ző táb la jel zi azon kör nye zet -

vé del mi iga zo ló lap hoz tar to zó – a ha tó sá gi jel -
zé sen (rend szám táb lán) el he lye zett – mat ri ca
szí nét, amel  lyel ren del ke ző gép ko csi ra a be -
haj tás ti lal ma vo nat ko zik. A be haj tá si ti la lom
alól az út ke ze lő je fel men tést ad hat. A ki egé -
szí tő jel ző táb lán „Ki vé ve en ge dél  lyel” fel irat
is el he lyez he tő. 

„Kor lá to zott for gal mú
öve  zet (zó na)” jel ző táb la azt
jel zi, hogy a „Kor lá to zott
for gal mú öve zet (zó na) vé -
ge” jel ző táb lá ig az úton a
táb lán meg je lölt súly ha tárt

meg ha la dó meg en ge dett leg na gyobb össz tö -
megű te her gép ko csi val, von ta tó val, me ző gaz -
da sá gi von ta tó val és las sú jár mű vel köz le ked ni
ti los. Ha a „Kor lá to zott for gal mú öve zet” jel ző -
táb lát (53/c. áb ra) a „La kott te rü let kez de te”
(131-131/c. áb ra) jel ző táb lá val együtt he lyez -
ték el, a ti la lom ha tá lya a tel jes la kott te rü let re
ki ter jed.

VÁLTOZÁSOK A KRESZ-BENVÁLTOZÁSOK A KRESZ-BEN
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Az ilyen táb lá val jel zett he -
lyen ki zá ró lag ke rék pár ral le -
het vá ra koz ni.

„Gyer mek szál lí tás” (160/a.
áb ra); a gyer me ke ket szál lí tó
au tó busz vagy az is ko la busz
ele jén és há tul ján el he lye zett
táb la az ál ló jár mű kör nye ze -
té ben gyer me kek köz le ke dé -
sé re fi gyel mez tet. Az így

meg je lölt, az út tes ten ál ló au tó buszt – a gyer me -
kek be- és ki szál lá sá nak az au tó busz mind két ol -
da li el ső és hát só irány jel ző jé nek egy ide jű mű -
köd te té sé vel jel zett idő tar ta má ban – ki ke rül ni
vagy az au tó busz mel lett el ha lad ni csak fo ko zott
óva tos ság gal és mér sé kelt se bes ség gel sza bad.

Egy irá nyú for gal mú úton amen  nyi ben ki egé -
szí tő jel ző táb la ezt meg en ge di, az út tes ten ki je -
lölt ke rék pár sá von, en nek hi á nyá ban az út test
jobb szé lé hez hú zód va a ke rék pá ros, az au tó -
busz for gal mi sá von a me net rend sze rint köz le -
ke dő au tó busz, a ke rék pá ros ál tal is igény be
ve he tő au tó busz for gal mi sá von – az au tó busz
ré szé re ki je lölt köz le ke dé si irán  nyal meg egye -
ző en – a ke rék pá ros is a jel ző táb lán meg je lölt
iránnyal szem ben  köz le ked het. Ez a sza bá lyo -
zás azon ban is mét lem, csak és ki zá ró lag ak -
kor ér vé nyes, amen  nyi ben ezt kü lön ki egé -
szí tő jel ző táb la meg en ge di, en nek hi á nyá ban
ne pró bál koz zunk me net irán  nyal szem ben ke -
rék pá roz ni.

A ke rék pá ros ok köz le ke dé sé ből ki ke rült a
„szo ro san az út test jobb szé lé hez hú zód va”
meg fo gal ma zás, ezen túl ke rék pár ral az út test
jobb szé lé hez hú zód va kell köz le ked ni.

Se bes ség
Az egyes jár mű vek kel – ha e ren de let más -

ként nem ren del ke zik – leg fel jebb a kö vet ke ző
se bes ség gel sza bad köz le ked ni:
a) sze mély gép ko csi val, mo tor ke rék pár ral, 3500

kg meg en ge dett leg na gyobb össztömeget
meg nem ha la dó gép ko csi val
aa) au tó pá lyán 130 km/óra,
ab) au tó úton 110 km/óra,
ac) la kott te rü le ten kí vül egyéb úton

90 km/óra,
ad) la kott te rü le ten 50 km/óra,

a/1. a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott kö ve -
tel mé nyek nek meg fe le lő au tó bus  szal

– au tó pá lyán 100 km/óra,
– la kott te rü le ten kí vül, egyéb úton 70 km/óra,
– la kott te rü le ten 50 km/óra,

b) egyéb gép jár mű vel – ki vé ve te her szál lí tás ra
ki ala kí tott mo to ros tri cik lit –, va la mint gép -
jár mű ből és pót ko csi ból ál ló jár mű sze rel -
vénnyel

au tó pá lyán 80 km/óra,

la kott te rü le ten kí vül egyéb úton 70 km/óra, 
la kott te rü le ten 50 km/óra,

c) vil la mos sal 50 km/óra,

d) te her szál lí tás ra ki ala kí tott mo to ros tri cik li vel,
el rom lott jár mű vet von ta tó gép jár mű vel, se -
géd mo to ros ke rék pár ral, la kott te rü le ten ke -
rék pár ral 40 km/óra,
da) la kott te rü le ten kí vül ke rék pár ral, ha a ke -

rék párt haj tó ke rék pá ros fej vé dő si sa kot
vi sel és utast nem szál lít 50 km/óra,

db) la kott te rü le ten kí vül ke rék pár ral, ha a
ke rék párt haj tó ke rék pá ros fej vé dő si sa -
kot nem vi sel 40 km/óra,

d/1. hó lánc cal fel sze relt gép jár mű vel 50 km/óra,
d/2. a ke rék pár úton köz le ke dő jár mű vel

30 km/óra,
d/3. a gya log- és ke rék pár úton köz le ke dő jár -

mű vel 20 km/óra,

e) me ző gaz da sá gi von ta tó val, va la mint me ző -
gaz da sá gi von ta tó ból és pót ko csi ból ál ló jár -
mű sze rel vén  nyel 40 km/óra,

f) las sú jár mű vel, va la mint las sú jár mű ből és
pót ko csi ból ál ló jár mű sze rel vén  nyel

25 km/óra,

g) olyan jár mű vel, amely nek ke re kei fú vott gu -
mi ab ronc  csal fel sze rel ve nin cse nek

20 km/óra,

h) pót ko csi nak nem mi nő sü lő fék nél kü li von -
tat mányt (me ző gaz da sá gi vagy ipa ri mun ka -
gé pet) von ta tó me ző gaz da sá gi von ta tó val és
las sú jár mű vel 15 km/óra.
Ha a „Se bes ség kor lá to zás” jel ző táb la la kott

te rü le ten 50 km/órá nál, la kott te rü le ten kí vül 90
km/órá nál na gyobb se bes sé get je lez, sze mély -
gép ko csi val, mo tor ke rék pár ral és a 3500 kg
meg en ge dett leg na gyobb össztömeget meg
nem ha la dó gép ko csi val leg fel jebb a jel ző táb lán
meg je lölt se bes ség gel sza bad köz le ked ni.

Mó do sul tak a ka nya ro dás sza bá lyai:
El sőbb sé get kell ad ni

a) jobb ra vagy bal ra be ka nya ro dó jár mű vel
– an nak az út nak az út test jén át ha la dó gya lo gos

ré szé re, amely re a jár mű be ka nya ro dik, to -
váb bá

– az azo nos irány ból ér ke ző vil la mos ré szé re,
b) jobb ra be ka nya ro dó jár mű vel a ke rék pár sá -

von vagy az út test mel lett le vő, at tól jobb ra
eső ke rék pár úton, gya log- és ke rék pár úton
ér ke ző jár mű és gya lo gos ré szé re,

c) bal ra be ka nya ro dó jár mű vel
ca) az út tes ten szem ből ér ke ző és egye ne sen

to vább ha la dó vagy jobb ra be ka nya ro dó
jár mű,

cb) az út test mel lett le vő, at tól bal ra eső ke -
rék pár úton, gya log- és ke rék pár úton ér -
ke ző jár mű és gya lo gos 

ré szé re.

Az au tó busz for gal mi sáv ban most már
meg en ge di a jog sza bály a két ke re kű mo tor -
ke rék pár és a két ke re kű se géd mo to ros ke rék -
pár köz le ke dé sét. Ha zánk is át vet te az Eu ró -
pá ban már meg szo kott gya kor la tot: „Ha a
jár mű vek nek út ke resz te ző dés ben, út szű kü le -
tek ben, szintbeni vas úti át já ró nál vagy egyéb
for gal mi ok ból meg kell áll nia – elő re so ro lás
cél já ból – két ke re kű mo tor ke rék pár ral, il let -
ve két ke re kű se géd mo to ros ke rék pár ral az ál -
ló jár mű vek mel lett, vagy azok kö zött, két ke -
re kű ke rék pár ral az út test szé lén, az ál ló jár -
mű vek mel lett jobb ról sza bad elő re ha lad ni,
ha az elő re ha la dás hoz ele gen dő hely áll ren -
del ke zés re, és az irány vál toz ta tá si szán dé kot
jel ző jár mű ve ket az irány vál toz ta tás ban nem
aka dá lyoz zák.”

Pár hu za mos köz le ke dés re al kal mas út tes ten
a har ma dik, és to váb bi bel ső for gal mi sá vok ra a
mó do sí tás sal már a mo tor ke rék pár ral is rá sza -
bad haj ta ni.

Au tó pá lya és au tó út út test jén – a for gal mi ok -
ból szük sé ges meg ál lást ki vé ve – meg áll ni ti los.
Ti los a le ál ló sá von meg áll ni vagy vá ra koz ni, ki -
vé ve ha: a) mű sza ki meg hi bá so dás mi att a jár -
mű to vább ha la dás ra kép te len; b) a jár mű a for -
gal mat el len őr zi; c) a jár mű út fenn tar tást, út tisz -
tí tást vé gez; d) a jár mű, a to vább ha la dás ra kép -
te len jár mű el szál lí tá sát vagy a mű sza ki meg hi -
bá so dá sá nak el há rí tá sát vég zi; e) a jár mű a meg -
kü lön böz te tő jel zést adó be ren de zé sét működ-
te ti.

A vas úti át já rót meg kö ze lí te ni csak fo ko -
zott óva tos ság gal sza bad. En nek ér tel mé ben
a vas úti át já rók ra ko ráb ban vo nat ko zó 30 és
40 km/órá ban meg ha tá ro zott se bes ség kor lá -
to zás ér vé nyét ve szí ti, amen  nyi ben a köz út -
ke ze lő az át ha la dá si se bes sé get kor lá toz ni kí -
ván ja, azt jel ző táb lá val jel zi, en nek hi á nyá -
ban a jár mű ve ze tő re van bíz va a vas úti át já ró
meg kö ze lí té sé hez meg fe le lő se bes ség meg -
vá lasz tá sa.

(Folytatás a következő számban.)
Fuchsz Róbert r.zls.
baleseti helyszínelő
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Az idei tan év re rá nyom ta bé lye gét a gaz da sá gi vál ság: csak úgy, mint a
töb bi mű vé sze ti is ko lá ban, ná lunk is csök kent a ta nu lói lét szám. Ez alól sze -
ren csés ki vé telt je len te nek a ze nei tan szak ok, va la mint a tár sas tánc tan szak.

A fél évi ta nul má nyi ered mé nyek jók let tek, leg in kább az ötös do mi nál.
Ez ab ból adó dik, hogy eb be az in téz mény tí pus ba nem kö te le ző jár ni, a
gye re kek szí ve sen jár nak hoz zánk, sze ret nek itt ta nul ni. 

Ta nu ló ink több ször be mu tat koz tak is ko lai, va la mint köz sé gi ren dez vé -
nye ken. Ezek kö zül ki emel ke dő en jól si ke rült a Dömsödi Mű vé sze ti Na -
pok ren dez vény so ro zat, amely a mű vé sze ti is ko la ha gyo má nyos nagy ren -
dez vé nye. Ős  szel hang sze re se ink hang szer be mu ta tó kon cer tet ad tak az
OMK-ban. Tán co sa ink részt vet tek a szü re ti bá lon, az Idő sek Vi lág nap -
ján, a Tök fesz ti vá lon. Az ad ven ti idő szak ban tán co sa ink kö szön töt ték a
dömsödi nyug dí ja so kat, ze nész nö ven dé ke ink pe dig ha to dik al ka lom mal
ké szül tek ka rá cso nyi mű sor ral a kiskunlacházi Ezüst fe nyő Idő sek Ott ho -
na la kó i nak. A mű vé sze ti is ko lai ad ven ti ren dez vé nyen szín já ték tan sza -
ko sa ink bet le he mest mu tat tak be, ze nei tan sza kos nö ven dé ke ink pe dig
hang ver senyt ad tak a szü lők nek. Tár sas tán co sa ink jó ver seny ered mé nye -
ket tud hat nak ma gu ké nak. Fel ké szí tő ta nár: Mihó Di á na

A III. Szigetdance Ku pán el ért ered mé nyek:
Kez dő stan dard ka te gó ria:

Sass Lász ló – Tillinger Tí mea: 3. he lye zés
Kez dő la tin ka te gó ria:

Sass Lász ló – Tillinger Tí mea: 3. he lye zés 
Ha la dó ju ni or la tin ka te gó ria:

Radics Ro land – Bá bel Bar ba ra: 5. he lye zés
Ha la dó if jú sá gi la tin ka te gó ria:

Er dős Sán dor – Bak Bar ba ra: 5. he lye zés, 
Kiss Ger gő – Bá bel Bri git ta: 5. he lye zés
Ha la dó if jú sá gi stan dard ka te gó ria:

Er dős Sán dor – Bak Bar ba ra 2. he lye zés.

Goldance Ku pa, Bu da pest, 2009. no vem ber:
Fel nőtt stan dard ka te gó ria: 

Erdős Sándor – Bak Barbara: 2. helyezés

Goldance Ku pa, Bu da pest, 2009. de cem ber (Mi ku lás Ku pa):
Fel nőtt stan dard ka te gó ria:

Er dős Sán dor – Bak Bar ba ra: 1. he lye zés

Szelmann Ku pa, Bu da pest:
Ha la dó la tin if jú sá gi ka te gó ria:

Bá bel Bri git ta – Bá bel Bar ba ra: 1. he lye zés 

Sze ret nénk meg kö szön ni a szü lők nek a fel aján lá so kat, tá mo ga tá so kat.
Ezek se gít sé gé vel tud tuk – és a jö vő ben is ez zel a se gít ség gel tud juk – tár -
sas tán co sa ink ru ha tá rát bő ví te ni. 

A KÖZ-OKA pá lyá za tunk ér té ke lé se si ke re sen le zá rult, az el szá mo lást
el fo gad ták. Ko ráb ban már be szá mol tunk ró la, hogy a pá lyá za ton 1 mil lió
Ft-ot nyert a mű vé sze ti is ko la, amely ös  sze get a nép tánc és a tár sas tánc
tan szak ci pő be szer zé sé re köl töt tünk.

Ked ves Szü lők és Gye re kek! II. fél év től vár juk azok je lent ke zé sét, akik
sze ret né nek a mű vé sze ti is ko lá ban ta nul ni. 

Ami kor a szü lők dön te nek ar ról, hogy a gye rek ta nul jon-e va la mi lyen
mű vé sze ti tan tár gyat, sok szor be fo lyá sol ja őket az, hogy a mű vé sze ti is -
ko lá ban fi zet ni kell. Szám ta lan eset ben el hang zott min den fé le fó ru mon,
hogy a té rí té sidíj-fi ze té si kö te le zett sé get tör vény ben szab ták meg. Döm-
södön ab ban a sze ren csés hely zet ben va gyunk, hogy a kép vi se lő-tes tü let
ala csony té rí té si dí ja kat ál la pí tott meg. A té rí té si dí jat rész le tek ben is be le -

het fi zet ni. Azok nak a gye re kek nek, akik rend sze res gyer mek vé del mi
ked vez mény ben ré sze sül nek, egy ál ta lán nem kell fi zet ni ük a kép zé sért.

Az is prob lé mát je lent, hogy a szü lők más, „fon to sabb” is me re te ket
sze ret né nek gyer me kük nek ta nít tat ni, ezért a mű vé sze ti kép zés hát tér be
szo rul. Ku ta tá sok bi zo nyí tot ták, hogy azok a gye re kek, akik mű vé sze ti
tár gya kat ta nul nak (kü lö nö sen ze nét, mert az kap csol be leg több ér zék -
szer vet a ta nu lás ba), sok kal jobb is ko lai ered mé nye ket ér nek el, mint azok
a gye re kek, akik nem ta nul nak mű vé sze ti tár gya kat.

A leg hí re sebb kül föl di bent la ká sos in téz mé nyek fon tos nak tart ják,
hogy ta nu ló ik ze nét ta nul ja nak, ezért biz to sít ják szá muk ra az in téz mé -
nyen be lü li ze ne ok ta tást. Ugyan is az ál ta lá nos mű velt ség hez na gyon is
hoz zá tar to zik, hogy va la ki mi lyen ze nei tá jé ko zott ság gal bír. Le het, hogy
Ko dály or szá gá nál előbb re tartanak?... 

Ha „csak ” an  nyit si ke rül el ér nünk, hogy a gye re kek hasz no san tud ják
sza bad ide jü ket el töl te ni – nem né zik a te le ví zió show mű so ra it, nem
chatelnek a vi lág há lón –, ak kor nyert ügyünk van.

Sze re tet tel vár juk a je lent ke ző ket a mű vé sze ti is ko lá ba!
A mű vé sze ti is ko la ta ná rai   

Tisz telt Adó zók, ked ves Szü lõk!
A mű vé sze ti is ko la meg se gí té sé re lét re jött Pro Musica Ala pít vány

Dömsöd tisz te let tel vár ja az adó zók sze mé lyi jö ve de lem adó já nak 1%-
os fel aján lá sát. 

Az ala pít vány adó szá ma: 18681189-1-13
Tisz te let tel: a ku ra tó ri um 
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KKééss  vvee  éérrkkeezzeetttt……
A 2010-es esz ten dő, az idő já rás te kin te té ben, a meg szo kott mó don

ér ke zett, hi szen egy re ke ve sebb hó esik, és a hő mé rő hi gany szá la is
épp hogy el hagy ja a nul la fo kot. Az is rit ka ság szám ba megy, hogy a
gát ol dal ra vagy a Kis-Du ná ra el me hes sünk szán kóz ni, kor cso lyáz ni.
Egy szó val, az egész de cem be ri ün nep kör szin te hó és az az zal já ró hi -
deg hí ján te lik.

Most, ja nu ár má so dik fe lé ben fe hér ta ka ró ba bur ko ló zott min den,
s an nak rend je-mód ja sze rint még is csak itt a tél, úgy tű nik, tart ja is
ma gát! Mint min den év szak nak, en nek is meg van a ma ga kü lön le ges
szép sé ge: cso dá la tos, aho gyan a nap su ga rak meg csil lan nak a hó fe -
hér ha von, er re mond ják, hogy szik rá zik, és rit ka él ményt nyújt a lá -
bunk alatt ro po gó, csi ko r gó hó.

Szám ta lan ter mé sze ti kü lön le ges sé get fe dez het föl az, aki ké pes el -
időz ni és rá cso dál koz ni a jég szé lén tol lász ko dó ma da rak ra vagy a
ház te tők szé lét cak ko zó jég csap ok ra, de nem min den na pi él ményt
nyújt a le me nő-fel ke lő nap és a te li hold lát vá nya is! Meg áll ni és el -
csen de sed ni… Vall juk be, a ma em be ré nek saj nos er re egy re ke ve -
sebb igé nye van!

So kan mél tat lan kod nak a ma kacs hi deg mi att, és be kell vall juk,
ké nyel mi szem pont ból iga zuk is van! De ké rem, a kór oko zók eb ben a
tar tós hi deg ben nagy va ló szí nű ség gel el pusz tul nak, nem fer tőz nek,
így a nö vény vé de lem nek, egész ség ügy nek mind ez jó! Mi vel hó ta ka ró
bo rít ja a föl de ket, az el ve tett mag vak sem fáz nak meg, il let ve ol va -
dás kor las san szi vá rog a csa pa dék a ta laj ba, gya ra pít va ez zel a víz -
kész le tet. És vé gül a test moz gást em lí te ném: a hó la pá to lás iga zán jó
mó ka, no meg szán kóz ni, hó go lyóz ni és kor cso lyáz ni! Igen, ezek a tél
örö mei! Hasz nál ják, hasz nál juk ki, amíg le het sé ges!

-V.I.-

Hírek a Dezsõ Lajos Alapfokú
Mûvészetoktatási Intézménybõl
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2009. ok tó ber 26. hét fő
2009. ok tó ber 26-án in dul tunk a 3. pro ject ta -

lál ko zó ra Tö rök or szág ba. Er re a meg be szé lés re
há rom ta ní tó né ni uta zott ve lem: Bak Gáborné,
Jarosiné Sza bó Ilo na és Var ga Gézáné. 

A Fe ri he gyi re pü lő tér ről in dul tunk, kö zel két -
órás út után Isz tam bul ba ér tünk. Azt hit tük, bő -
ven van időnk el ér ni az Iz mir be tar tó gé pet. A
biz ton sá gi el len őr zés re és a vám vizs gá lat ra vá -
rók tö me gét lát va azon ban sej tet tük, lesz itt még
iz ga lom. Rö vi den: mi re min den el len őr zé sen
mi is át es tünk, na gyon rö vid idő ma radt ar ra,
hogy meg ta lál juk a gé pet. Vé gig ro han tunk,
még a moz gó jár dán is, a ne vün ket két szer be -
mond ták már, a gép járt, tény leg csak ránk vár -
tak. Bees tünk az aj tón, le rogy tunk a he lyünk re,
be kap csol tuk ma gun kat, és már in dul tunk is.
Ahogy a he lyünk fe lé tar tot tunk, egy is me rős
hang kö szönt ránk, az olasz csa pat egyik ked ves
tag ja volt. Meg örül tünk, üd vö zöl tük egy mást.
Ez a re pü lő út kb. egy óra hos  szá ig tar tott.

Iz mir be le száll va – az elő ze tes meg be szé lé sek
sze rint – ta lál koz nunk kel lett vol na a tö rök ko or -
di ná tor ral. Ez sem ment zök ke nő men te sen. Egy
ha tal mas, csu pa üveg, csu pa fém épü let komp le -
xum ba ju tot tunk. Ké ső es te volt, sö tét, hű vös.
Raj tunk kí vül csak a sze mély zet, a biz ton sá gi el -
len őrök voltak ott. Hol van Özge, a tö rök ko or di -
ná tor, és az ola szo kat is a föld nyel te el.

Mint ké sőbb ki de rült, mi a he lyi já rat he lyett
a nem zet kö zi já rat ol da lán men tünk ki. Egy -
más ra ta lá lá sunk után bő rönd je ink kel át sé tál -
tunk a má sik ter mi nál ba, ahol a busz várt ben -
nün ket. Bő 3 órás út állt előt tünk, be fe le Ázsia
bel se jé be. A tö rök kí sé rők ked ves ked ni akar tak
ne künk, és egy kis vá ros ka egyik ét ter mé ben
meg ren del tek egy spe ci á li san tö rök va cso rát. A
leg fi no mabb bá rány ból ké szült hús gom bó cot,
sok zöld ség ből ké szült sa lá tát, fi nom ke nye ret
kí nál tak. Ez után na gyon hos  szú nak tű nő zöty -
kö lő dés kö vet ke zett. Éj jel két óra kö rül meg ér -
kez tünk vég re Usakba, a ta lál ko zó hely szí né re.

2009. ok tó ber 27. kedd
Reg gel kis sé ká bán a hos  szú uta zás tól, de

öröm mel üd vö zöl tük a tö rök, a lett és az olasz
is me rő sö ket. Dél előtt Usak tar to má nyá nak a
tan fel ügye lő je fo gad ta a nem ze tek kül döt te it.
Be mu tat ta a vá rost, be szélt rö vi den a tör té nel -
mé ről. A vá ros ban 30-nál több is ko la, kö zöt tük
több kö zép is ko la, fő is ko la és egye tem is ta lál -
ha tó. Ben nün ket test vé re i nek ti tu lált. Na gyon
ked ves volt min den ki vel, és kész ség gel vá la -
szolt kér dé se ink re. Mi az zal a netről ki nyom ta -
tott szó gyűj te mén  nyel aján dé koz tuk meg, amely
a kö zös, egy más ra na gyon ha son lí tó sza va in kat
tar tal maz za.

Ez után a vá ros mú ze u má ba men tünk, ahol
ró mai és bi zán ci le le te ket is lát hat tunk. Bár mer -

re jár tunk, min dig, min den hol rá mu tat tunk dol -
gok ra, és ér dek lőd tünk tö rök sza va ik fe lől. Itt, a
mú ze um ud va rá ban tud tuk meg azt is, hogy a
sár ga ba rack tö rök ne ve kaj szi.

Dél után meg lá to gat tuk a part ner is ko lán kat. A
vá ros kül ső ke rü le té be vit tek ben nün ket. Sze gé -
nyes, né hol ro gya do zó há zak, be fe je zet len, ös  -
sze tá kolt, de la kott épü le tek, mér he tet len kosz,
sze mét kö zött vitt az utunk. Ami fel tű nő el len tét
volt, hogy majd nem min den ház te te jé re nap -
kol lek tort sze rel tek. Az is ko la épü le te új sze rű,
nagy le be to no zott ud var ral. Ide jár tak a kör nyék
sze gé nyebb sor sú gye re kei óvo dás kor tól nyol -
ca di kig. A ter me ik sze ré nyek, a gye re kek
egyen ru há ba öl tö zöt tek. Lel kes gye rekek kel és
kol lé gák kal ta lál koz hat tunk, akik köz vet le nek,
ba rát sá go sak és rend kí vül kí ván csi ak vol tak. A
Hi, Hel lo, Welcome, How are you? és a What’s
your name? üd vöz lé sek, kér dé sek zá po roz tak
fe lénk hos  szú-hos  szú per ce ken ke resz tül. Ezek
a gye re kek nem csu pán a mes  szi ről jöt te ket
ked vel ték, ha nem a fény ké pe ző gé pet is. Ahogy
meg lát ták, azon nal póz ba dob ták ma gu kat, ter -
mé sze te sen szé les mo sol  lyal. Ha csu pán a ke -
zünk ben volt a gép, ak kor mon do gat ták, hogy
photo, photo.

Ezt kö ve tő en egész dél után a lett or szá gi
sport ve tél ke dő ről be szél get tünk. Mi lyen ver -
seny szám ok ra van le he tő ség Lett or szág ban,
eze ket tud ja-e min den nem zet di ák ja gya ko rol ni
a sa ját is ko lá já ban? Hogy áll ja nak ös  sze a csa -
pa tok stb. Er re a ja vas la tot én vit tem, mely nek

meg vi ta tá sa után vég le ge sí tet tük a ver seny fel -
ada to kat. 

Kü lön em lí tést ér de mel a tö rök gaszt ro nó -
mia. A ven dég lá tá suk so rán fel so ra koz tat ták az
ét ke zé si kul tú rá juk leg ja vát. Csu pán fel so ro lás
szin ten, hogy mi min den ke rült az asz tal ra.
Zöld sé gek ből ké szí tett „beefsteak” sa lá ta le vél -
be he lyez ve, majd né hány csepp cit rom mal íze -
sít ve, a le vél be gön gyöl tük, és úgy fo gyasz tot -
tuk. Az asz ta lon volt még fű sze res, da rált pap ri -
ka, pa ra di csom, sa lá ta, fű sze re zett jog hurt. A
va jat úgy he lyez ték el a méz be, hogy az a tö rök
fél hold ra em lé kez tes sen. A zú zott bú zát meg -
főz ve, kis sé só san meg kós tol tuk, de tar ta lé kol -
tunk he lyet a fő étel nek, no meg a hí res föl sé ges
ke nyér fé lék nek. Az elő é te lek so rát a pá rolt
gom  ba a rá ol vasz tott sajt tal zár ta. 

A fő éte lek so rát a mi rán tott le ve sünk höz ha -
son ló le ves in dí tot ta, mely be fű sze re ket és cit ro -
mot le he tett ten ni, va la mint az el ma rad ha tat lan
és kü lön le ge sen fi nom jog hur tot. Két fé le má so -
dik fo gás ból le he tett vá lasz ta ni. Csir ke nyár son,
lavassal – vé kony ke nyér –, mely re kol le gá im
tet ték le a vok sot. Jó ma gam kí ván csi vol tam a
bá rány kebabra, me lyet lavassal, tar ho nyá val,
sa lá tá val tá lal tak. Nyo ma ték nak egy kis currys,
hú sos raviolit tá lal tak fel. 

Des  szert nek gyü mölcs tá lat kap tunk, me lyen
volt na rancs, fe hér na rancs, ba nán, man da rin,
al ma, kör te. 

Az tán vá rat la nul elő ke rült egy he ge dű és egy
dob, mel  lyel szin te pil la na tok alatt fer ge te ges
han gu la tot te rem tet tek. Tánc köz be ni pi he nés -
ként olyan da lo kat éne kel tünk, me lyet min den
nem zet is mert, és a sa ját nyel vén éne kelt. Ági és
Ica né ni ve ze té sé vel az „Üszküdár” cí mű tö rök
dalt is el éne kel ték a tö rö kök kel együtt, a je len
lé vő tö rö kök nagy örö mé re. 

2009. ok tó ber 28. szer da
Dél előtt az is ko lai ün nep ré sze sei vol tunk mi

ma gunk is. A gye re kek osz tá lyon ként so ra koz -
tak fel, és meg kez dő dött a mű sor. Be mu tat tak
ben nün ket a je len lé vő szü lők nek, sza val tak,
éne kel tek, tán col tak. Ez után fel vo nu lás kö vet -
ke zett. A zász ló sok men tek elöl. Ez után a do bo -
sok, trom bi tá sok.

A har ma dik pro ject meeting Tö rök or szág ban

Fotózáshoz pillanatok alatt összeállnak

A szülők
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Az a meg tisz tel te tés ért ben nün ket, hogy utá -
nuk mi me het tünk, a ven dé gek. Mö göt tünk a
több mint 300 gye rek vo nu lá sa egyen ru há ban
na gyon im po záns volt. Me ne tün ket kí ván csi te -
kin te tek kí sér ték.

Dél után óri á si él mény ben volt ré szünk. El lá -
to gat tunk Pamukkale több ezer éves rom ja i hoz.
A lát vány le nyű gö ző volt, hi szen egy 150.000-
es lé lek szá mú, 5 po lisz ból ál ló vá ros rom jai kö -
zött sé tál hat tunk. Az am fi te át rum 50 so ros,
10.000 fé rő he lyes cso dá já ban még ma is rend -
sze re sen kon cer tez nek he lyi és kül föl di elő adó -
mű vé szek.

Va la men  nyi ünk szá má ra nagy meg le pe tést
szer zett a ró mai ko ri für dő a be dőlt osz lo pa i val,
kris tály tisz ta 35 °C-os vi zé vel. Für dő ru hák kal
ké szül tünk, hogy csá bí tá sá nak ele get te gyünk,
de saj nos a ko rai sö té te dés ezt meg aka dá lyoz ta. 

A ki fe le csor do gá ló me leg karszt víz le ra kó -
dott mész kő kép ződ mé nyén kel le mes sé tát tet -
tünk fel tűrt nad rág szár ral, me zí te len tal pak kal. 

Ez után a nagy sé ta és él mény zu ha tag után
jó l  e sett a svéd asz ta los va cso ra, mely min dent
kí nált, mi szem-száj nak in ge re.

Va cso ra után is egy sé ta kö vet ke zett, mely so -
rán a pi ros vi zű for rást sze ret tük vol na meg ta lál -
ni. Meg is ta lál tuk, de saj nos sem mit nem lát -
tunk be lő le, mert nem volt ki vi lá gít va. A ba zár -
so ron hi tet len ked ve néz tük, hogy a nap köz ben
ki tett árut nem pa kol ták vis  sza, ha nem csu pán
le ta kar ták egy pony va jel le gű anyag gal. 

2009. ok tó ber 29. csü tör tök
Ez a nap Tö rök or szág ban pi ros be tűs ün nep,

a Füg get len ség Nap ja. A 130 ezer la ko sú vá ros -
ban nagy sza bá sú volt az ün nep ség. Ata Türk
még min dig ha tal mas nép sze rű ség nek ör vend.

Min den ok ta tá si in téz mény fel vo nul tat ta kül -
dött sé gét. Az egyen ru hás fi a ta lok lát vá nya a va la -
mi ko ri má jus el se ji fel vo nu lá sok ra em lé kez te tett. 

Ez után el in dul tunk a vi lág má so dik leg na -
gyobb ka nyon já hoz, az Ulubey Ca nyon hoz. Ezt
a ka nyont is év mil li ók alatt for mál ta ki a ter mé -
szet. Mi kor mi ott jár tunk, mind ös  sze egy kis
pa tak nyi víz csor do gált ben ne. Hos  szú tú ránk
so rán a szép sé gen kí vül lát tunk még va don nö -
vő oreganot, ga la go nyát, szed ret, grá nát al mát. 

A he lyen ként 80 cm szé les ös vé nyen a fel fe lé
és le fe lé ha la dás nem volt ve szély te len. Mi
azon ban da col tunk a ve szél  lyel, mert biz to san
vol tunk ben ne, hogy a lát vány meg éri.

Ven dég lá tó fér fi ja ink pik ni kes va cso rá val
vár tak ben nün ket vis  sza a tú ránk ról. A fa pa rázs
fe lett csir ke, bá rány és kü lön fé le zöld sé gek sül -
tek. Az íny csik lan dó il la tok be vál tot ták a hoz zá -
juk fű zött re ményt. A por ha nyós sá guk mel lett a
hi bát lan fű sze re zé sű pá co lás tö ké le te sen ki -
emel te a hú sok íz le tes sé gét. A nem ze tek kép vi -
se lő i vel egyez tet ve itt kö szön töt tük fel Ica né nit
szü le tés nap ja al kal má ból. A kö zös ének lés után
de rült ki, hogy az egyik tö rök kol le gá nak is az -
nap volt a szü le tés nap ja. 

Azt azon ban meg kell hogy je gyez zem, hogy
a te rí té si és egyéb esz té ti kai dol ga ik hagy nak
né mi kí ván ni va lót ma guk után. A hús új ság pa -
pír ba cso ma gol va, az asz tal te rí tő szin tén új ság -
pa pír. A va rázs la tos nap le men te után in dul tunk
vis  sza szál lá sunk ra. 

2009. ok tó ber 30. pén tek
Utol só na pun kat Tö rök or szág ban Iz mir vá ro -

sá ban töl töt tük, mely az or szág har ma dik leg na -
gyobb vá ro sa. En nek meg fe le lő en a nyüzs gés
ha tal mas. A ba zár ban sé tál va iga zi zsib vá sá ri
han gu lat ural ko dott. Min den ki el akar ta ad ni a
por té ká ját. A ha tal mas, szí nes ka val kád ban szí -
ve sen sé tál tunk, né ze lőd tünk. 

Az ut cai ci pő pu co ló nak itt még van ke let je. 

A meg be szé lé sek ered mé nye it és a lá tot ta kat,
hal lot ta kat, ta pasz tal ta kat egy be vet ve, óri á si
élmény- és kép anyag gal tér tünk ha za. 

Ambruska Mar git
nem zet kö zi ko or di ná tor

Ma is rendszeresen koncerteznek ezen a
színpadon

Így készültek a finom falatok

Tisztelt Adózó!

Kérem, hogy

ADÓJA 1%-ÁT
ajánlja a 

Gróf Széchenyi István
Általános Iskola

Suli Persely Alapítványa
részére

Adószám:
18679212-1-13
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KKKKaaaazzzziiiinnnncccczzzzyyyy    PPPPrrrróóóózzzzaaaammmmoooonnnnddddóóóó    VVVVeeeerrrrsssseeeennnnyyyy
A Ma gyar Kul tú ra Nap ja nem tar to zik a pi ros

be tűs ün ne pek kö zé, de egy re ered mé nye seb -
ben hív ja fel a fi gyel met azok ra a tár gyi, szel le -
mi ér té kek re, ame lye ket mél tán érez he tünk ma -
gun ké nak. Köl csey Fe renc 1823. 01. 22-én fe -
jez te be Csekén a Him nusz meg írá sát, en nek
em lé ké re ün ne pel jük a Ma gyar Kul tú ra Nap ját.
Nem vé let len, hogy ér té ke ink, kin cse ink kö zül
ép pen Him nu szunk szü le té se vált a Ma gyar
Kul tú ra ün ne pé vé. Nem csak a ma gyar sors, ma -
gasz tos tör té nel münk vi ha ros szá za dai sej le nek
fel gyö nyö rű Him nu szunk ban, ha nem a nép ál -
tal át örö kí tett, meg őr zött, tu da tunk ban foly to -
no san je len lé vő és be lő le épít ke ző kul tú ra is. A
vi lág né pe i nek nagy ré sze a nyelv fo gal mát és
je len té sét az anyá hoz kö ti. A szü le tés cso dá já -
hoz, az em be ri test me le gé hez, a sze re tet mély -
sé gé hez, bő ség hez, mély ség hez, be fo ga dás hoz
a te rem tés ben. Anya nyelv a vi lág, a vi lág hoz
ve ze tő út. Hi te les ada tok bi zo nyít ják, hogy az
el ső ma gyar is ko la a Szent Már ton-he gyi, mai
Pan non hal mi Ben cés Ko los tor fa lai kö zött 996-
ban lé te sült, Gé za fe je de lem hí vá sá ra, a ha zánk -
ba ér ke ző olasz szer ze te sek köz re mű kö dé sé vel.
Ez lett a mai is ko la rend szer alap ja, amely nem -
ze ti ér té künk, örök sé günk. Ist ván ki rály meg ko -
ro ná zá sá val a ke resz tény Eu ró pá ba je löl te tett ki
a ma gyar ság út ja. Egy év ez red itt Eu ró pá ban
ami ó ta a vi lág – mint ré szé re fi gyel ránk! Csak
múl tunk és je le nünk kul tú rá já nak vé del me, az
esé lyek meg te rem té se biz to sít ja azt a le he tő sé -

get és ad ja azt az erőt, mely nek se gít sé gé vel
meg bir kóz ha tunk az ér ték te len, ön ma gát kul tú -
rá nak ál cá zott férc mű vek kel és ter mé kek kel.
Pé csi Blan ka szín mű vész nő nek 1960-ban tett
ala pít vá nya in dí tot ta el a Ka zin czyról el ne ve zett
„Szép ma gyar be széd” ver senyt, amely az el telt
év ti ze dek so rán or szá gos moz ga lom má vált, ki -
ter jeszt ve az ál ta lá nos is ko lás kor osz tály ra is.
Ez a ver seny for ma az if jú ság anya nyel vi ne ve -
lé sét, a be széd kul tú ra ja ví tá sát szol gál ja. Fel -
adat, hogy szé pen ért he tő en, hang sú lyo san, szí -
ne sen fel kell ol vas ni a vá lasz tott és kö te le ző
szö ve get, az az el kell va rá zsol ni min den kit,
hogy amit fel ol va sunk, azt a hall ga tó rög tön el
tud ja kép zel ni. 

A mi is ko lánk kb. 20 éve ren de zi, min den év -
ben nagy si ker rel, sze ren csé re egy re több je lent -
ke ző ver seny ző nek ezt a ne mes ver senyt.

2010. ja nu ár 29-én 24 ne gye dik osz tá lyos ta -
nu ló, 32 har ma dik osz tá lyos ta nu ló 12 ál ta lá nos
is ko lá ból vett részt a meg mé ret te té sen.

Fel adat egy kö te le ző és egy vá lasz tott szö veg
fel ol va sá sa. Az előb bi idén Fe ke te Ist ván Kele
cí mű re gé nyé ből va ló rész let volt. A ta nu lók ál -
tal ho zott, sza ba don vá lasz tott szö ve gek meg -
szó lal ta tá sa jól át gon dolt és ki dol go zott volt.

Ered mé nyek:
3. évfolyam:
1. he lye zett: Novák Ka ta lin, Rác ke ve,

Szent Im re Ál ta lá nos Is ko la

2. he lye zett: Sipos Eve lin, Dömsöd, Gróf Szé -
che nyi Ist ván Ál ta lá nos Is ko la

3. he lye zett: Pethes Pat rí cia, Dömsöd, Gróf
Szé che nyi Ist ván Ál ta lá nos Is ko la

4. he lye zett: An tal Ákos, Kiskunlacháza, Vö -
rös mar ty Mi hály Ál ta lá nos Is ko la

5. he lye zett: Tö rök Lu ca Kyra, Kunszentmik-
lós, ÁMK

Kü lön dí jat ka pott: Máthé Ka ta, Rác ke ve, Szent
Im re Ál ta lá nos Is ko la

4. év fo lyam:
1. he lye zett: Lampert Ge or gi na, Dömsöd, Gróf

Szé che nyi Ál ta lá nos Is ko la
2. he lye zett: Markó Dorina, Kiskunlacháza,

Vö rös mar ty Mi hály Ál ta lá nos Is -
ko la

3. he lye zett: Süle No é mi, Rác ke ve, Szent Im re
Ál ta lá nos Is ko la

4. he lye zett: Ká lo mis ta Lil la, Kunszentmiklós,
ÁMK

5. he lye zett: Bólya Ist ván, Szalkszentmárton,
Pe tő fi Sán dor Ál ta lá nos Is ko la
Guttyán Kit ti, Dömsöd, Gróf Szé -
che nyi Ál ta lá nos Is ko la

Kö szön jük a fel ké szí tő ta ná rok nak a mun kát,
a kul tú ra iránt ér zett fe le lős sé get, a szín vo na la -
san ki vá lasz tott mű ve ket, hogy ezt a na pot ün -
nep pé tet ték.

Ma jor An na
a zsű ri el nö ke

Medvegy Judit 2002 óta próbálja összefogni
a CSEFOSZ SE keretein belül a Csepel-szigeti
települések sérült embereinek sportéletét. 

Mi, Petőfi téri iskolások, rendszeresen részt
veszünk Judit néni rendezvényein. Így juthat-
tunk el például Tapolcára, ahol decemberben
egy háromnapos futballbajnokságon vettünk
részt (és büszkén mondhatom, hogy a csopor-
tunkban az első helyet szereztük meg).
De voltunk már a tököli uszodában
vagy a ráckevei lovardában is.

Idén januárban Dömsödön volt a
rendezés sora. Összedugtuk a fejünket,
és végül úgy döntöttünk, hogy
„kidobós” játékban mérjük össze az
erőnket a környékbeli speciális tanter-
vű iskolák tanulóival. Meghívásunkat
Kiskunlacháza, Szigethalom, Sziget-
szentmiklós, Tököl, Fesziget is elfo-
gadta, így január 22-én hat csapat
találkozott a sportcsarnokban.

Mi, szervezők (Gulyásné Jutka néni,
Zsuzsa néni és jómagam), azon izgul-
tunk, hogy minden rendben menjen,
mindenki jól érezze magát, míg tanu -

lóink azon igyekeztek, hogy győztesen kerül-
jenek ki az összecsapásokból.

Örömmel mondhatom, hogy ez sikerült, a
végső sorrend a következőképpen alakult:

1. Dömsöd
2. Kiskunlacháza
3. Tököl
4. Fesziget

5. Szigetszentmiklós
6. Szigethalom
Természetesen minden csapat kapott apró

ajándékot, senki sem távozott üres kézzel.
Reméljük, mindenki úgy érezte, hogy tartal-
masan töltöttük el ezt a délelőttöt.

Nem voltak vesztesek, hiszen – Jucika néni
szavait idézve – itt mindenki nyertes, már csak

azért is, mert egy sportos délelőttöt töl-
t hettünk együtt, ahelyett, hogy
matekórán ülnénk.

Ismerve a diákok és a matematika -
órák kapcsolatát, azt hiszem, ezzel
minden gyerek egyetértett.

Végül szeretnénk köszönetet mon-
dani mindazoknak, akik segítették a
munkánkat:
Béczi Jánosnak és a csarnok dolgo-
zóinak
Tóthné Erzsikének, Zsókának és a
„konyhalányoknak”
Mészáros Pálné Jucika néniéknek.

A Petőfi téri iskolások és pedagó-
gusok nevében: Simon Katalin

Kidobósban (is) jók vagyunk
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Öröm mel ér te sí tem a döm sö di la kos sá got,
hogy U9-es (2000 és 2001-es szü le té sű) és U10-
es (1999-es szü le té sű) lány ké zi lab dá zó ink nagy
si ke rek kel vet ték a 2009/2010-es Adi das Or szá -
gos Ké zi lab da Után pót lás-baj nok ság me gyei
for du ló it. Rész le tek:

U10-es lá nya ink az el ső for du lót Gyöm rőn
ját szot ták, ahon nan 1 nyert (Sziget szent mik lós
„A” csa pa ta el len) és 1 vesztet t (Gödöl lői Sport -
egye sü let el len) mec  csel in dul tak ha za. Vesz tett
mec  csün ket a ta va lyi év me gyei baj no ká val ját -
szot tuk, így er re a meccs re a tisz tes helyt ál lás
re mé nyé ben lép tünk pá lyá ra, amit a lá nyok töb -
bé-ke vés bé hoz tak is.

A kö vet ke ző for du ló Sziget szent mik ló son
volt. A sziget szent mik lósi for du ló ra egy jó fel -
ké szí tő tor ná ról ér kez tek a lá nyok. Kozár mis -
lenybe kap tak meg hí vást, ahol az U9-es és U10-
es csa pat is kü lön-kü lön részt vet t. A lá nyok ott
töb bek kö zött a ta va lyi év or szá gos baj no ká val
is ös  sze mér het ték já té ku kat, és so kat ta pasz tal -
va il let ve ta nul va ér tek ha za. U9-es lá nya ink az
5., az U10-es lá nyok pe dig a 7. he lyen vé gez tek.
Vis  sza tér ve Sziget szent mik lós ra, Inár cc sal és a
má sik nagy kor osz tá lyos el len fél lel, Tápió sze -
lé v el mec  csez tünk. Inárcs el len nagy gól kü -
lönb ség gel hoz ták a várt ered ményt, il let ve a
győ ze le mért já ró 2 pon tot a lá nyok. Tápiószele
el len saj nos ki kap tunk, de szép já ték kal, min -
dent be le ad va küz döt tek, és nem ad ták kön  nyen
a pon tot az el len fél nek. 

Az utol só for du lót Döm södön tar tot ták a
Sport csar nok ban, ahol szép szám mal gyűl tünk
ös  sze. Egy részt a csap a tok, 6 csa pat ér ke zett,
más részt a döm sö di szur ko lók. Akik nek ez úton
is nagy- nagy sze re tet tel kö szö nöm a rész vé telt
és a buz dí tást, ami ben a lá nyok nak ré szük le he -
tett. Fe lejt he tet len volt, ahogy a döm sö di Sport -
csar nok ban gyerekek, fel nőt tek, idősebbek és
fi a ta lok együtt ki a bál ták a Haj rá Döm södöt. A
nagy buz dí tás nak meg is lett az ered mé nye, a lá -
nyok meg há lál ták a szur ko lást. 2 mec  cset nyer -
tek Pé te ri és Sziget szent mik lós „B” csa pa tai
ellen, í gy 4 pont tal gaz da god tunk. A nap vé gé re
ma radt Érd, akik től az ed di gi mérkőzéseinken
ed dig saj nos ve re sé get szen ved tünk. A lá nyok
na gyon lel ke sen lép tek pá lyá ra, égett ben nük a
bi zo nyí tás és a győ ze lem utá ni vágy tü ze. A
meccs ele jén Érd 2 gól lal el hú zott tő lünk, de a
lá nyok ös  sze szed ve min den ere jü ket küz döt tek,
bát ran me ne tel tek elő re, és vé gül na gyon jó vé -
de ke zés sel dön tet len re hoz ták ki a mec  cset, és
ez zel pon tot ra bol tak Érd től. Öröm volt az if jú -
sá gun kat néz ni, hogy a sok mun ka, ami mö göt -
tük van, kezd be ér ni, és hogy kis bot la do zó, lab -
dát ve zet ni is alig tu dó lány kák ból má ra ügyes
kézisek let tek. Így ös  sze sí tés ben 2. he lyen vé -
gez tek a kor osz tá lyos me gyei baj nok ság ban,
ami mes  sze fe lül múl ta a vá ra ko zá sa in kat. Cso -
portmá so dik ként ju tot tak to vább a kö zép-ma -

gyar or szá gi ré gió dön tő be. Ez nagy si ker nek
szá mít a mi kis 2 éves ké zi lab dás múl tunk kal a
há tunk mö gött, a több éves szak mai ta pasz ta lat -
tal, anya gi lag is tá mo ga tott sport is ko lák kal
szem ben. Má ra el ér tük, hogy a nagy ri vá lis csa -
pa tok el is me rő en be szél nek a lá nyok já té ká ról,
és nem kön  nyű el len fél ként ke zel nek ben nün -
ket.  Van még ho vá fej lőd nünk, ezt jól tud juk, de
a kis csa jok ban megvan hoz zá a lel ke se dés, az
ügyes ség, és ki vá ló edzői mun ka áll a há tuk mö -
gött. Büsz kék va gyunk, hogy az or szág kü lön -
bö ző ré sze i re is jó hí rét vi szik Döm söd nek!

Ezt a jó hírt to vább erő sí tet te az U10-es csa -
pat is, akiknek az U9-es me gyei baj nok ság le zá -
rá sá val szin tén meg kez dő dött a baj nok ság. Az
el ső meg mé ret te té sen ja nu ár 24-én es tek túl, és
nem kis sik er rel. 4 mec  cset ját szot tak Sziget -
szent mik lós, Érd, va la mint Tápiószele „A” és
„B” csa pa tá val. Szé pen si ke rült a hét vé ge, mert
ös  sze sí tés ben a 3. he lyet meg sze rez ve vár ják a
foly ta tást. Sziget szent mik lós és Érd csa pa tát
ma ga biz tos já ték kal meg ver tük. Tápiószele
mind   két csa pa tá tól ve re sé get szen ved tünk
ugyan, de gyö nyö rű hely ze te ket ki dol goz va
meg  iz zasz tot tuk az el len fe let. Nem lesz kön  nyű

a foly ta tás eb ben a kor osz tály ban sem, de bí -
zunk ben ne, hogy a lá nyok lel ke se dé se és a
szur ko ló ik buz dí tá sa sok min de nen át se gí ti
majd őket.

Ezeken a so ro kon ke resz tül mon da nék kö szö -
ne tet el ső sor ban az edzőnk nek, Bali ka Tí me á -
nak a tü rel mé ért és ki tar tó mun ká já ért, Ge de on
Zsolt nak az at lé ti ka edzé se kért, Béczi Já nos nak,
a Sport csar nok ve ze tő jé nek a szak mai se gít sé -
gért és tá mo ga tá sért, az Ön kor mány zat nak az
anya gi segít ségért, a lá nyok pedagó gu sainak, a
hely be li bol tok üze mel te tő i nek, akik fel aján lá sa -
ik kal vagy egy- e gy pla kát üz let be li el he lye zé sé -
vel ma xi má li san a csa pat mel lett van nak.

Kö szön jük a bu szos tá mo ga tá so kat is, hi szen
egy- e gy tor ná ra az úti költ ség nem kis pén zé be
ke rül ne a csa pat nak, de sze ren csé re volt ré szünk
ked vez mé nyes bu szos fel aján lás ban is. És vé -
gül, de nem utol só sor ban mil lió kö szö net a lá -
nyok szü le i nek a tü re le mért, a meg ér té sért, az
anya gi és er köl csi tá mo ga tá sért. Én ugyan úgy
büsz ke va gyok rá tok is, mint a lány kák ra, nél -
kü le tek ez nem si ke rült vol na!

Csak így to vább, ki csik és na gyok! Haj rá lá -
nyok! Haj rá Döm söd!

Burján Katalin szülő

Friss hírek a lány kézilabdásokról

Fel ső sor: Ács Do mi ni ka, Sass Ni ko lett, Szűcs Vik tó ria, Ko vács Vi vi en,
Hochmann Re gi na, Csör gő Eve lin, Balika Tí mea

Al só sor: Ko lom pár Pet ra, Belencsik Krisz ti na, Guttyán Kit ti, Nagy Bar ba ra,
Bur ján Vi rág, Matus Eve lin, Ta kács Fa ti ma, Is pán Lil la                                                                                          
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2009-ben Döm sö dről ket ten ve het ték át az
Arany dip lo mát, a pá lyán el töl tött öt ven év mun -
ká já ért: Dr. Raf fay Ka ro li na Er zsé bet gyógy -
sze rész és Dr. Nagy Ist ván ál lat or vos.

Ugyan azon kö zép is ko lá ból, a Rác ke vei Ady
End re Gim ná zi um ból in dul tak mind ket ten,
mely re büsz kék és melyet a mai na pig fon tos nak
tar ta nak. A dip lo ma meg szer zé se után, mun  ka -
he lye i ken de re ka san helyt áll tak. Az itt élő em be -
rek kel na pi kap cso lat ban vol tak, osz toz tak örö -
me ik ben, bá na tuk ban. Mun ká val el töl tött szol -
gá la ti ide jük és nyug díj ba vo nu lá suk is Döm söd -
höz kap cso ló dik, így vé gez tek együt t.

Az erőt, mely ma is se gí ti mind ket tő jü ket, a
val lás ból s a jó Is ten be ve tett hi tük ből me rí tet ték!

Ezen je les al ka lom kap csán ke res tem fel
Őket, s meg tisz te lő szá mom ra, hogy kér dez het -
tem in dít ta tá suk ról, is ko lai él mé nye ik ről, hi va -
tás ról! Fo gad ják sze re tet tel!

Dr. Raf fay Ka ro li na Er zsé bet
A szom szé dos Pere gen, bá tyám és nő vé rem

után har ma dik gyer mek ként lát tam meg a nap -
vi lá got. Pe da gó gus csa lád volt a mi énk, édes -
apám kán tor ta ní tó ként dol go zott. Mi u tán édes -
apám és test vé re im is ta ní tot tak, szá mom ra is
ter mé sze tes volt, hogy ez lesz a hi va tá som.
Azon ban 1948-ban ál la mo sí tot ták az is ko lát,
apá mat nyug dí jaz ták, a kán tor la kás ból ki la kol -
tat tak ben nün ket, test vé re i met szét szór ták az or -
szág ban. Kö zép is ko lá ba – mint kle ri ká lis re ak -
ci ós gye re ket – nem vet tek fel. Egy öreg ta nár -
nő, aki szin tén bün te tett volt, ki ta lál ta, hogy ír -
junk a Rá ko si-iro dá ba. Vol tunk vagy öten ilyen
meg kü lön böz te tett gye re kek, így be ke rül tünk a
fris sen nyi tott rác ke vei gim ná zi um ba. Na gyon
ipar kod va és min dent el vál lal va vé gez tem el a
kö zép is ko lát. Sze ren csém re ak kor kam pány

volt, hogy nem lesz nek gyógy sze ré szek, ha a
volt öreg tu laj do no sok nyug díj ba men nek. Így
ke rül tem Sze ged re. Az itt el töl tött évek jók és
szé pek vol tak.

Szü le im idős em be rek lé vén, mun ka hely te -
kin te té ben igye kez tem mi nél kö ze lebb ke rül ni
hoz zá juk. Ezt a le he tő sé get Döm söd kí nál ta.
Ne héz volt a köz le ke dés, ezért reg gel 7-től es te
8-ig a patikában vol tam. Ké sőbb lett több já rat,
nya ran ta pe dig a kis Jawa mo to rom mal köz le -
ked tem. Amint le száll tam a busz ról, min dig
men tem a reg ge li mi sé re. Ek kor még Hrenkó
Fe renc volt az atya. A hit az éle tem ben tel je sen
ter mé sze tes volt, úgy nőt tem fel, és ké sőbb a
mun kám so rán is el kí sért. 9 évig in gáz tam szü -
lő fa lum, Pe reg és Döm söd kö zött.

Az em be rek meg sze ret tek, „ve lem köl tö zött
mo soly a pa ti ká ba” – mon do gat ták. Mi vel az
ak ko ri fő nök nyug díj ba men t, a Pest me gyei
Gyógy szer tá ri Köz pont ne kem aján lot ta fel a
ve ze tői ál lást. El fo gad tam és a pri va ti zá ci ó ig itt
dol goz tam, majd in nen men tem nyug díj ba.

A köz pont meg volt elé ged ve ve lem: nyolc -
szor kap tam Ki vá ló Mun ká ért ki tün te tést, egy -
szer Egész ség ügyi Mi nisz té ri u mi Di csé re tet, a
Vö rös ke reszt től bronz ér met vér adás ért, mert
vagy 15-ször ad tam vért. A fa lu ban elő ször a
Nagy köz sé gi Ta nács tól Em lék la pot, majd
nyug  díj ba me ne te lem kor név re szó ló Ezüst
Em lék pla ket tet kap tam az Ön kor mány zat tól,
2009 no vem be ré ben az öt ven éven át ki fej tett
ér té kes szak mai te vé keny sé gért „Arany ok le ve -
let” kap tam, me lyet a Sze ge di Tu do mány egye -
te men ve het tem át. 

Mun ká mat min dig fe le lős ség gel és sze re tet -
tel vé gez tem, en nek foly tán kü lö nö sebb ese -
mény ezen idő alatt nem tör tént. Az as  szisz ten -
se im mel jó vi szony ban vol tam és va gyok,
mint pót anya, -nagy ma ma, és most újab ban
mint -déd ma ma. Se gí te nek, ha rá szo ru lok va -
la mi re. 

A ke resz té nyi ma ga tar tást, élet fel fo gást szin -
te az anya tej jel szív tam ma gam ba, be lém ivó -
dott, s ez éle te men át el kí sér.

Gyógy sze ré szi pá lya fu tá som alatt eb ből so ha
sem mi fé le bán tó dá som nem volt, pe dig hát
min den ki is mert, és tud ták ró lam, hogy val lá sos
va gyok. 

A mai na pig szí ve sen kán tor ko dom a temp -
lom ban, amíg a fúj ta tást a szí vem bír ja.

AArraa nn yy dd ii pp ll oommaa

Az Aranydiploma átvétele, ünnepélyes
pillanatok

Az Aranydiploma
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Dr.  Nagy Ist ván
1933. jú ni us 26-án szü let tem Döm södön,

sze gény pa raszt csa lád leg idő sebb gyer me ke -
ként.

Ta nyán él tünk, így min dig is kö zel állt hoz -
zám a gaz dál ko dás, az ál la tok kal va ló tö rő dés.

Ele mi is ko lá i mat Döm södön vé gez tem el
1945 nya rá ig (IV. osz tá lyig). 1945-49-ig a Rác -
ke vei Pol gá ri Is ko lá ba írat koz tam, majd 1949
őszén a Pest er zsé be ti Kos suth La jos Gim ná zi -
um ban ta nul tam. Mi kor Rác ke ve, 1950-ben
gim ná zi u mot ka pott, ide jöt tem és 1953-ban itt
érett sé giz tem. Föl vé te liz tem az Álla tor vos tu -
dományi Fő is ko lá ra, ahol ta nul má nya i mat
meg kezd tem. Gya kor la ti éve i met Apa jon, a
Kis kun sá gi Ál la mi Gaz da ság ban vé gez tem.

Ne gyed éves egye te mis ta vol tam, mi kor Bu -
da pes ten ér tek 1956 ese mé nyei. Csak né hány
szó ban: Lát tam a Sztá lin-szo bor le dön té sét,
ahogy a párt bi zott ság ok Pob jedáit bo ro gat ták
fel, és még so rol hat nám, mi min dent! Mi e lőtt
azon ban az oro szok ost rom alá vet ték a fő vá -
rost, én ha za jöt tem. Át vé szel tük az ese mé nye -
ket, de már ci us ban a pu faj ká sok a di ák ott hon -
ban fal hoz ál lí tot tak ben nün ket, mat ra co kat,
min dent fel túr tak fegy ve rek után ku tat va. Egy -
szó val ez az év elég zak la tot tan telt, de az tán
hely re állt az ok ta tás.

1957-ben meg nő sül tem, idő sebb fi am, Ist ván
1958-ban szü le tett. Te hát már vég zős ként apa
let tem, így az ál lat or vo si dip lo mám meg szer zé -
se el to ló dott, azt 1959-ben kap tam meg. 

1959 már ci u sá tól 1991 már ci u sá ig Apa jon, a
Kis kun sá gi Ál la mi Gaz da ság ban dol goz tam,
mint gaz da sá gi szak-ál lat or vos. Itt va la men  nyi
ál lat faj ál lat egész ség ügyi prob lé má i val volt
mó dom fog lal koz ni (hal, vízi szár nya sok, ba -
rom fi, juh, sertés, szarvas marha, ló). Az Ál la mi
Gaz da ság nak vá gó híd ja és hús üze me is mű kö -
dött, ahol hús vizs gá la ti gya kor la tot is vé gez -
tem.

1961-ben Döm söd köz ség kör ze ti ál lat or vo sa
let tem és nyug dí ja zá so mig szü lő fa lum ban dol -
goz tam, ahol há rom ter me lő szö vet ke zet ál lat -
egész ség ügyi el lá tá sát is vé gez tem.

A mi szol gá la ti időnk alatt men te sí tet tük az
ál lo má nyo kat a fer tő ző be teg sé gek től, mint pl.:
gü mő kór, bru cel ló zis, ba rom fi- és ser tés pes tis –
ma a leukózist szá mol juk fel a ház tá ji ban és az
üze mek ben. 

Azt tar tom, hogy az ál la tok rend sze res gon -
do zá sá val, a rá juk va ló oda fi gye lés sel el ke rül -
he tő a be teg sé gek ki ala ku lá sa. Sok kal ha té ko -
nyabb és ol csóbb ez a meg ol dás, mint egy- e gy
be teg jó szág hoz ki men ni és azt gyó gyít gat ni.

Sze ret tem fi a ta lok kal dol goz ni, így min dig
vol tak gya kor no ka im. Igye kez tem a szak ma
szép sé ge i re rá ve zet ni őket.  Ha kü lön le ges be -
teg ség gel ta lál koz tam, azt az egye tem nek je lez -
tem, s az au tó juk kal el vit ték a be teg ál la tot,
hogy a hall ga tók is lát has sák azt. (Ilyen be teg -
ség volt  pl. a ron cso ló orr hu rut is.)

Vol tak ne héz idő szak ok, ami kor is 1962-65-
ig a száj- és kö röm fá jás tar tott.

Ele in te a be teg ál la to kat a be teg ség kez de ti
sza ka szá ban kiir tot tuk, de ez zel a jár ványt nem
si ke rült meg fog ni. Ezért fal van ként ka ran té no -

kat épí tet tünk, és ott vé szel tet tük át a be teg ál la -
to kat. Or szág szer te zár la to kat ren del tek el, s hol
ide, hol oda ve zé nyel tek ben nün ket. Döm -
södön, mi u tán az egyik TSZ-ben le ment a vész,
kez dő dött a má sik ban. Bi zony, nem csak az ál -
la tok ke rül tek ka ran tén ba, ha nem a gon do zók,
és ter mé sze te sen az ál lat or vos is! A szó s zoros
ér te lem ben sem ki, sem be nem le he tett men ni a
te le pek ről! Volt olyan, hogy még a ka rá csonyt is
zár lat ban töl töt tem.

Ked ves, szép em lé ke im hez kö tő dik, mi kor a
Pe tő fi TSZ-ben hár mas, ma gyar tar ka bor ja kat se -
gí tet tem vi lág ra. Meg le pőd tem, mi kor a vizs gá lat
so rán a meg szo kott lá bacs kák he lyett töb bet szá -
mol tam, két kis bor jú meg is let t, az tán szé pen ha -
za men tem. Nem so ká ra jöt tek megint szól ni, hogy
men jek, mert va la mi nincs rend ben a te hén nel. Si -
et tem vis  sza, és még egy bo cit se gí tet tem a vi lág -
ra. Gyö nyö rű, egész sé ges hár mas bor jak vol tak!
Nagy öröm szá mom ra, hogy el mond ha tom, 40
éves pra xi som alatt ilyen el lést ve zet het tem le!

Ma nap ság az ál lat or vos ok sza ko sod nak. Ne -
künk min den hez kel lett ér te ni, úgy az el le tés hez
mint a bel gyó gyá szat hoz vagy a se bé szet hez, de
ter mé sze te sen min den ki nek meg volt a ked venc
te rü le te: ne kem a sza po ro dás, el le tés.

Ál lat or vos ként jo gom volt ar ra, hogy aki ál -
lat egész ség ügyi sza bály sér tést kö vet el, meg -
bír sá gol jam vagy el já rást in dít sak el le ne. Ez zel
so ha nem kel lett él nem, mert szép  szó val a rá -
zós dol go kat el le he tett in téz ni.

1963-ban az elő ző évek ben ala kí tott tsz-ek
ál lat te nyész té si gond ja i nak meg ol dá sa so rán
vég zett mun ká mért a Pest me gyei Ta nács „Pest
Me gye Ki vá ló Ál lat te nyész tő je” bronz fo ko za -
tú el is me ré sét, majd 1977-ben a „Me ző gaz da -
ság Ki vá ló Dol go zó ja” mi nisz te ri ki tün te tést,
nyug díj ba vo nu lá som után szü lő fa lum tól
„Döm södért Em lék érem” ki tün te tést, 2009 no -
vem be ré ben pe dig, az öt ven éven át ki fej tett ér -
té kes szak mai te vé keny ség el is me ré sé ül
„Arany ok le ve let” ve het tem át a SZIE Ál lat or -
vos-tu do má nyi Ka rán.

Sze ret tem az em be re ket, sze ret tem a mun ká -
mat! Ki seb bik fi am, Zol tán az utó dom let t, az
én uta mat jár ta be. Ha hív, szí ve sen se gí tek ne ki
még ma is!

Val lá sos ne vel te té sem nek kö szön he tő en mun-
ká mat hit tel vé gez tem, bí zom az is te ni gond vi -
se lés ben!

Karantént építettünk 1968-ban
Kiskunlacházán

A hármas borjak



20 XX.  évfolyam  2.  szám

Min den ked ves ol va só nak, gaz dál ko dó nak,
ker tész ke dő nek – egy kis sé meg kés ve – ered mé -
nye sebb, bol do gabb új esz ten dőt, jó erőt és
egész sé get, ked ve zőbb idő já rást, sok kal jobb
gaz da sá gi és pi a ci fel té te le ket kí vá nok!

Az el múlt év vé gén már ír tam a 2009-es gaz -
da sá gi év ről, és el mond hat juk, hogy nem volt
ked ve ző az idő já rás sem, meg a gaz da sá gi kö rül -
mé nyek is rend kí vül ros  szul ala kul tak. Egy olyan
esz ten dő után, ami lyen a ta va lyi volt – a me ző -
gaz da ság ban, nö vény ter mesz tés ben, ál lat te -
nyész  tés ben sok kal gyen gébb ered mé nyek szü -
let tek, mint az elő ző, 2008-as év ben – a prob lé -
mák éle seb ben ve tőd nek fel. Azt még az egy sze -
rű, köz gaz da sá gi vég zett ség gel nem ren del ke ző
em ber is tud ja, hogy amit kap a me ző gaz da sá gi
ter me lő, ál la mi vagy EU-s tá mo ga tást, azt va la -
kik nek meg kell ter mel ni, és ez csak az ál la mi be -
vé te lek ből, ma gya rán az adó zó pol gá rok, vál lal -
ko zók, vál la la tok adó já ból le het sé ges. Az le het,
hogy el fo gult va gyok, de azt mon dom, hogy nem
tá mo gat ni ké ne itt min den fé lét, ha nem az kel le -
ne, hogy ára le gyen an nak, amit meg ter me lünk,
te hát a ter me lés re rá for dí tott költ sé gek té rül je nek
meg. A fo gyasz tói árak le het hogy egy ki csit
emel ked né nek, de a má sik ol da lon csök ken het ne
a la kos ság, a vál la la tok adó ter he, és az így fel sza -
ba dult össze get bér fej lesz tés re for dít hat nák. 

Az el múlt év ti ze dek ben, de fő ként a rend szer -
vál tás óta a ma gyar me ző gaz da ság sok vál to zá -
son ment át. Nagy részt meg szűn tek a ter me lő szö -
vet ke ze tek, ál la mi gaz da sá gok, a ter mő föld hasz -
ná la ti és tu laj don jo ga vis  sza ke rült a ré gi tu laj do -

no sá hoz. E fo lya mat nak sok el lent mon dá sos és
igaz ság ta lan ré sze is volt. A me ző gaz da sá gi ter -
me lés – ami az 1970-1980-as évek ben vi lág szín -
vo na lon volt – vis  sza esett, a vi dé ki la kos ság tö -
me gei vál tak mun ka nél kü li vé, ami a vi dé ki la -
kos ság, a pa raszt ság élet szín vo na lá nak, élet kö -
rül mé nye i nek nagy mér té kű rom lá sá hoz ve ze tett.

A má so dik na gyon nagy prob lé ma – ami most
az EU-csat la ko zás után vált na gyon egy ér tel mű -
vé –, hogy a nyu ga ti fej lett, tő ke erős nagy és kö -
zép gaz da sá gok kal nem tud juk fel ven ni a ver -
senyt. A nagy be vá sár lóköz pon tok ba áram lik be
az ol csóbb, gyen gébb mi nő sé gű élel mi szer, és a
ma gyar ke vés bé fej lett, tő ke sze gény, szét ta po -
sott föld te rü le tű ter me lők hát tér be szo rul nak. A
me ző gaz da sá gi ter mé nyek, ter mé kek fel vá sár lá -
si árai nem hogy emel ked tek, ha nem vis  sza es tek.
Sok minden nek ma még an  nyi ra sincs ára, mint a
ki lenc ve nes évek ele jén.

A te hén tej től a meg  gyig nem egy ter mé kért
most jó val ke ve seb bet kap a gaz da, mint né hány
esz ten dő vel ez előtt. A rend szer vál tó idők ben oly
so kat han goz ta tott cél – azaz hogy a fel dol go zás -
ból és az ér té ke sí tés ből kap jon sok kal na gyobb
részt a föld mű ves, az, aki meg ter me li az árut –
csak el vét ve va ló sult meg. Minden nek a vi dék, a
kis te le pü lé sek lát ják leg in kább a ká rát. Az élel mi -
szer-ter me lés egy olyan ter mé sze ti adott sá gú or -
szág ban, mint ha zánk, stra té gi ai kér dés. Jö vő jé től
nagy mér ték ben függ az egész or szág sor sa. Az el -
múlt húsz év alatt gyak ran szűk cso port ér de kek
ha tá roz ták meg a dön té se ket. Itt az ide je, hogy
vég re a vi dék egé szé nek ér de kei ér vé nye sül je nek.

A nagy gaz da sá gok mel lett a kis és kö ze pes vál lal -
ko zá sok, a csa lá di gaz da sá gok hely ze tét fel tét le -
nül ja ví ta ni kell, hogy egy re in kább ké pes sé vál ja -
nak – Európa szá mos or szá gá hoz ha son ló an – a
táj ra, a ré gi ó ra jel lem ző egye di mi nő sé gi ter mé -
kek elő ál lí tá sá ra. Ezek után néz zük meg, mi az ak -
tu á lis fel ada tunk most feb ru ár hó nap ban.

Az őszi ka lá szos ga bo nák ed dig jól te lel tek,
volt bő sé ge sen té li csa pa dék. A ko ra ta va szi leg -
fon to sabb mun ka a nit ro géntar tal mú mű trá gya
ki szó rá sa, il let ve mi e lőbb vá sá rol juk meg, ha
még ed dig nem vet tük meg.

Az elő ző év hez ké pest a mű trá gyák árai egy
ki csit csök ken tek, így ér de mes a ga bo ná kat – ha
a ta laj- és idő já rá si vi szo nyok meg en ge dik – fej -
trá gyáz ni, és re mél jük, hogy az idén ezen költ sé -
gek meg té rül nek. Ha az idő já rás meg en ge di,
ugyan csak a kis kert ben, a gyü mölcs fák met szé -
sét meg kezd het jük. A ki öre ge dett, ki szá radt gyü -
mölcs fá kat vág juk ki. A ter mő fák met szé se, ko -
ro na ala kí tá sa egy ben nö vény vé del mi meg elő -
zés nek is szá mít, mert a le ve gős ko ro ná ban nem
sza po rod nak el a ro var kár te vők, és ez zel je len tős
mér ték ben csök kent het jük a nö vény vé del mi
költ sé ge ket, ke ve seb bet kell per me tez nünk, és
ez ál tal a kör nye ze tün ket is kí mél jük.

A kony ha kert ben most még nincs ten ni va ló, a
ta va szi ve te mé nyek ve tő mag ja it vá sá rol juk meg,
most még na gyobb a vá lasz ték. A fű tet len fó lia -
sát rat, ha az idő já rás meg en ge di, már feb ru ár vé -
gén fel húz hat juk, és a hi deg tű rő nö vé nye ket,
mint pél dá ul a ret ket, hagy mát el vet het jük, mert
azok ki bír ják az egy-két fo kos fa gyo kat.

Vé ge ze tül min den ked ves ol va só nak, gaz dál -
ko dó nak, ker tész ke dő nek jó idő já rást, mi előb bi
ki ta va szo dást kí vá nok.

Ös  sze ál lí tot ta:
Tóth Ist ván nyug dí jas me ző gaz dász

Közread ta. -V.I.-Az Aranydiploma

Az Aranydiploma átvétele

MEZÕGAZDASÁGI HÍREKMEZÕGAZDASÁGI HÍREK
2010. február hó
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VÍZSZINTES
1. A megfejtés sora
12. férfinév
13. macskabeszéd!
14. pusztaság
16. bajnokok ligája
17. némán lazít!
19. vezeték nélküli hálózat
20. túloldalra
21. település polgára
23. adnak neki
24. híres külföldi egyetem
26. a barátom
27. égitest
29. a kecske hímje
30. időmérő eszközök
31. görög étel
33. tanul
35. vasútállomás része
37. puska hatótávolságán belülre
39. kicsinyítő képző
40. lendület, hév
42. kúszásra kényszerítő
44. kávé is van ilyen
45. szed a levesből
46. juttat népiesen
47. óriáskígyó

FÜGGŐLEGES
1. iskolai eszköz
2. nyílászárók
3. a szobába
4. ahol megáll a vonat
5. kézzel jelez
6. csak az elején és a végén irigy!
7. kicsit savanyú
8. ez már majdnem a túlpart!
9. a fény ellentéte
10. angol nem
15. a házatokban
18. kosárlabdás kifejezés
22. királyi fő jelzője
25. játékbaba része!
28. szlovák város
31. húros hangszer
32. autómárka
33. előjel
34. híres magyar horgász (Gábor) 
36. intő szó
38. VZÁ
41. alulra 
43. országos bajnokság

K E R E S Z T R E J T V É N YK E R E S Z T R E J T V É N Y

A helyes megfejtéseket február 20-ig a Virágoskert Drogériába kérjük leadni. A megfejtők
között 1 db 2000 Ft-os parfümvásárlási utalványt sorsulunk ki.

A megfejtésben egy énekes neve olvasható.

ÁL LAN DÓ PROG RA MOK
Döm söd múlt já ból ál lan dó hely tör té -
ne ti ki ál lí tás a könyv tár ban Ko vács
Lász ló ta ní tó úr gyűj te mé nyé ből.
Nyit va tar tás a könyv tá ri nyit va tar tá si
rend sze rint.

ENER GIA TOR NA
Az egész sé ges élet mód je gyé ben,
szerdán ként 19.00 órá tól.
Ve ze ti: Oprea Arthúr Mi hály

MUSICA NOSTRA NŐI KAR
PRÓ BÁI
Pén te ken ként 18.00 órá tól a Szé che -
nyi úti Ál ta lá nos Is ko lá ban

SZÍN JÁT SZÓ KÖR
Kedden ként az Irin gó Szín ját szó Kör
pró bái 18.00 óra kor.

KI ÁL LÍ TÁS
Óvo dá sok és is ko lá sok al ko tá sa i nak
be mu ta tó ja az OMK elő te ré ben.

FEL HÍ VÁS KI ÁL LÍ TÁS RA
Ipa ro sok, vál lal ko zók te vé keny sé gét
be mu ta tó ki ál lí tás ra hí vunk min den
vál lal ko zó ked vű be mu tat ko zót.

BANYA KLUB
Kéthetente hétfőnként 18.00-tól

PROG RA MOK AZ
OMK-BAN

FEBRUÁR 13-ÁN

18 ÓRAKOR

kerül megrendezésre
az OMK-ban

17. alkalommal a

Valentin-bál

Jegyek válthatók:
Tóthné Porvay Zsuzsánál
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„Panta rei” – „min den mo zog”, mond -
ták a ré gi gö rög fi lo zó fu sok, ami so ha
nem volt an  nyi ra ér vé nyes mint mai vi lá -
gunk ra.

Bő száz éve nem csak min den mo zog elő re
vagy hát ra, las san vagy in kább gyor san, ha -
nem min den lé te ző lé te sít mény alatt mo zog a
ta laj, a föld, a fun da men tum, s a fel épít mé -
nyek re kesz té kei is re cseg nek-ro pog nak. A
föld ren gé sek ko rát él jük, szó sze rint is és át -
vitt ér te lem ben is. Meg dönt he tet le nek nek
vélt bi ro dal mak a sze münk lát tá ra om lot tak a
por ba, új tár sa dal mi rend sze rek for má lód tak
könny ben és vér ben – és tűn tek el a tör té ne -
lem sül  lyesz tő jé ben em ber mil li ók át kai kö -
ze pet te, vi lág meg vál tó új ide o ló gi ák, vi lág -
szem lé le tek szü let tek, s eről tet tek min den
esz köz zel a föld né pé re egy bol do gabb vi lá -
got ígér ve, amin mint min den új don sá gon,
kap va-kap tak az ezek re min dig kap ha tó tö -
me gek – hogy az tán be csa pot tan, ki áb rán dul -
tan, ke se rű en ves sék el, két ség beeset ten va -
la mi újabb után ke res ve.

Az ala pok meg ren dü lé se az Egy há zat sem
kí mél te meg. Az észa ki fél te ke ke le ti fe lén az
Egy ház tör té nel mé nek ed dig leg na gyobb ül -
döz te té sét szen ved te el az ate is ta kom mu niz -
mus 70 éve alatt. Míg nyu ga ti fe lén az Egy -
há zat a jó lé ti tár sa da lom, a szkep ti ciz mus és
a koz mo po li tiz mus rom bol ta és mál laszt ja.
Az egy ház nak az egyé ni, csa lá di, kö zös sé gi
és nem ze ti éle tet egy kor meg ha tá ro zó te o ló -
gi á ja má ra vé kony val lá sos fi lo zó fi ai vé le -
mén  nyé si lá nyult, ami ből sem er köl csöt, sem
élet el ve ket, sem élet vi telt for má ló és meg ha -
tá ro zó erő már nem su gár zik és nem hat.

Ér zé ke li az ala pok meg moz du lá sát az
Egy ház vi lág szer te, és meg kí sér li meg szi lár -
dí ta ni azo kat. Van nak, akik a te o ló gi ai kon -
zer va ti viz mus ban, má sok an nak to váb bi li -
be ra li zá lá sá ban vé lik a meg ol dást. Is mét má -
sok a li tur gi kus moz gal mak ban lát ják a cso -
da szert: ré gi zso lozs mák re ci tá lá sá val, vagy
ép pen mo dern ze ne be ve ze té sé vel; is mét má -
sok sze ret nék az Egy há zat a szo ci á lis prob lé -
mák meg ol dá sá nak se géd csa pa tá vá ten ni.
Nem ta gad ha tó, mind ezek ben van va la mi
fon tos. Ám a prob lé ma gyö ke re más ban van:
ab ban, hogy a mo dern kor vi lá ga si ke re sen
rom bol ta le az em ber ben még meg le vő ho -
má lyos Is ten-ké pet. Nem csak ös  sze tör te, ha -
nem en nek még a szi lánk ja it is ki sö pör te az
em be ri lé lek ből; is ten ta ga dó vá s is ten te len né
tet te. Eb ből egye ne sen kö vet ke zik, hogy ahol
nincs is ten hit, ott az er kölcs előbb re la tív vá
lesz, majd tel je sen el tű nik. En nek tra gi kus
bi zo nyí té ka mai vi lá gunk si ral mas ál la po ta.

Az ate is ta fi lo zó fu sok és ide o ló gu sok két -
száz éve azt suly kol ják az em be rek fe jé be,
hogy Is ten pe dig nem lé te zik, s ha lé tez ne is,

nem le het Őt meg is mer ni. Ezek nek az em be -
rek nek az ige hir de tés – le gyen az bár mi lyen
mély, szép és meg ra ga dó – üre sen cseng,
mert ben nük ké tely él afe lől, hogy Is ten, aki -
nek ne vé ben be szél az ige hir de tő, lé te zik-e
egy ál ta lán? Mi vel lé te bi zony ta lan ság ban
ma rad a hall ga tó előtt, így az ige üze ne te
nem fo gan meg ben ne, mert a hi tet len ség mi -
att le pe reg ró la. A vi lág te le van unal mas ige -
hir de tők kel és két ke dő hall ga tók kal.

Az Egy ház nak, ha meg akar újul ni és fel -
ada tát be töl te ni, ak kor a 0-pontról kell fel -
épí te ni az Is ten-ké pet a mai em ber ben. Ah -
hoz, hogy az egy ház bi zony ság té tel ét, ige hir -
de tés ét, ta ní tá sát az em be rek el fo gad ják, en -
nek fel té te le az, hogy él jen is mét ben nük egy
kép Is ten ről. Amint egy vak nak nem le het a
szí nek szép sé gét ér zé kel tet ni, mert fo gal ma
sem le het er ről, ép pen úgy hi á ba va ló nak tű -
nik Is ten ről be szél ni az is ten te len em ber nek
és tár sa da lom nak.

Lé te zik-e Is ten? – kér de zi ma rejt ve vagy
nyíl tan az em be rek nagy több sé ge. S ha igen,
le het-e lé te zé sét bi zo nyí ta ni? A vé le mé nyek
meg osz la nak. So kan azt mond ják: nem, Is -
tent bi zo nyí ta ni nem, csak hin ni le het; a hit
majd meg bi zo nyít ja azt, hogy Ő van. Még is
te o ló gu sok és fi lo zó fu sok min den kor ban
meg kí sé rel ték bi zo nyí ta ni Is ten lé te zé sét, ér -
ve ket hoz va elő lé te zé se mel lett. Ez le het sé -
ges a Revelatio Generalis, az az Is ten nek a
ter mé szet ben adott ál ta lá nos ki je len té se ré -
vén, me lyen szá mos val lás ala pult. Et től a
klas  szi kus ke resz tény te o ló gia meg kü lön -
böz te ti a Revelatio Specialis-t, az az Is ten nek
a Szent írás ban, de leg fő kép pen Jé zus Krisz -
tus ban adott spe ci á lis ki je len té sét.

Mi vel Is ten nek a Revelatio Generalis-ban
adott ön ki je len té se je len van a vi lág ban, az az
ez az ön ki je len tés a vi lág te rem tett sé gé ben, a
gond vi se lés ben és tör té nel mé ben adott, mi -
vel ezek ál tal ön ma gát mint te rem tő, fenn tar -
tó és vi lág kor mány zó Is tent je len ti ki. Ezért
le het sé ges ezek ből ún. is ten ér ve ket le von ni,
amit ré gi, vagy ép pen a je len kor te o ló gu sai-
fi lo zó fu sai meg fo gal maz tak. Ha son ló an ah -
hoz, ami kor pél dá ul egy mű al ko tás ból jo go -
san és he lye sen kö vet kez te tünk an nak al ko -
tó já nak va ló sá gá ra, te het sé gé re és zse ni a li tá -
sá ra. Nem ér tel met len és ide je el ér ke zett új ra
fel ele ve ní te ni, szem ügy re ven ni és ta nul ni a
ré gi és új is ten bi zo nyí té kok ból.

Az on to ló gi ai ar gu men tu mot, az az Is ten
lé té ből lo gi ka i lag le ve ze tett ér vet Canterbury
Anselm (1033-1109) ér sek fo gal maz ta meg.
Ő elég gé bo nyo lul tan ad ta elő ér ve lé sét,
kezd ve az zal, hogy Is tent le het a lé te ző leg -
na gyobb nak el gon dol ni, s mi vel az, szük ség -
sze rű en lé tez nie kell. Alap já ban vé ve az zal
ér velt, hogy az Is ten ről al ko tott fo ga lom mint

olyan lé te zik. Igen ám, de ez csak ak kor lé tez -
het ne, ha a fo ga lom mö gött ott áll Is ten va ló -
sá gos lé te. Ha Is ten nem lé tez ne, ak kor nem is
le het ne ró la sem mi fé le fo gal munk. Ami
nincs, ar ról fo ga lom sincs. Vi szont egy fo ga -
lom lé te egye ne sen mu tat a mö göt te ál ló va -
ló ság ra. Az is ten fo ga lom te hát Is ten va ló sá -
gos lé té re utal. Eb ből az is kö vet ke zik, hogy
Is ten lé tét ta gad ni sem le het ne, ha nem lé tez -
ne. Ha nem lé tez ne, ak kor mi nek ta gad ni? Ha
pe dig lé te zik, ak kor meg nem ér de mes, sőt
ve szé lyes. Az Anselm is ten ér vet a-pri o ri is -
ten érv nek ne ve zik, mi u tán nem a ta pasz ta lat,
ha nem tisz tán a lo gi ka út ján jött lét re.

(Foly ta tás a kö vet ke ző szám ban)

Prof. Dr. Pungur Jó zsef
Kár pá ti Har so na mun ka tár sa

Köz re ad ta: Sza bó Pé ter
ref. lel ki pász tor

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Bíztunk az életben, bíztunk a gyógyulásban,
de ha már abban nem, legalább a csodában.
Csoda volt, hogy éltél, s minket szerettél,
Nem haltál meg, csak álmodni mentél.
Egy reményünk, mi éltet és vezet,
Hogy egyszer még találkozunk veled.

Hálás szívvel mondunk köszönetet mind -
azoknak a rokonoknak, barátoknak, isme rő -
söknek, akik

BUDAI IGNÁCNÉ
Jóború Mária

temetésén megjelentek, sírjára koszorút,
virágot helyeztek, mély fájdalmunkban ve -
lünk együtt éreztek.

A gyászoló család

SZJA 1%
Kedves testvérek!

Amennyiben Önök személyi jövedelem -
adó fizetésre kötelezettek, kérjük, hogy egy-
házaink javára ajánlják fel jövedelemadójuk
1%-át:

– Magyarországi Református Egyház
technikai száma: 0066

– Magyar Katolikus Egyház
technikai száma: 0011

– Magyarországi Baptista Egyház
technikai száma: 0286

Felajánlásaikat köszönjük!

Keresztyén élet
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KONCERT
TÁROGATÓRA ÉS
ÉNEKHANGRA
2010. február 19. péntek 18 óra

Petőfi Sándor Oktatási és
Művelődési Központ

Fellépnek:

– HAJDÚ LÁSZLÓ – tárogató

– RUSZNYÁK EDIT – ének

– KORONÁNÉ SZABADOS
TERÉZ – ének

Mindenkit szeretettel hívunk
és várunk!

Nõk Világimanapja

Minden élő dicsérje az Urat!

Szeretettel meghívjuk
Kedves Nőtestvérünket

a Nők Ökumenikus Világimanapja
alkalmából 

2010. márc. 6-án szombaton
du. 3 órakor

a Dömsödi Református
Gyülekezeti Házban
tartandó istentiszteletünkre.  

Együttlétünk szeretetvendégséggel zárul.

Hívogassunk másokat is!

Szabóné Lévai Csilla
lelkipásztor

1% a ját szó tér hez !
A „Még 1000 Év Dömsödért” Egye sü let Köz -

hasz nú Szer ve zet ez úton tá jé koz tat ja a Döm-
södieket, hogy a Dabi Ját szó tér és Ka -

land park hoz be ad tuk a pá lyá za tot. Az el bí rá lá si ha tár idő vár ha -
tó an 2010. már ci us 31. Bí zunk a ked ve ző el bí rá lás ban. A ját szó tér
költ ség ve té se 12.500.000 Ft. Eb ből sa ját erő ként kö zel
3.000.000 Ft-ot kell elő te rem te nünk. Eh hez kér jük a se gít sé -
get, az  1% fel aján lá sát, ez zel is so kat te het nek gyer me ke i -
kért, uno ká i kért!

ADÓ SZÁ MUNK: 18670062-1-13

A pá lyá za ti anyag és ter vek meg te kint he tők Zsi ba
Sándornénál és Ko ro na Sán dor nál.

HÁZIORVOSI RENDELÉS
I. körzet:
Jelenleg helyettesítéssel üzemeltetve. 
Dömsöd, Zrínyi u. 8/b
Tel.: (+36-24) 435-103
A helyettesítés rendje: kéthetenkénti váltásban
a II. és III. körzet orvosa, saját rendelőjében.

II. körzet: 
Dr. Tóth István 
József Attila u. 8. 
Tel.: (+36-24) 435-137, +36-30/9705-250
Rendel: hétfőtől – péntekig: 07.30-11.00 óráig

csütörtök: 16.00-17.00 óráig

III. körzet: 
Dr. Rókusfalvy Sylvia 
Zrínyi út 8/a
Tel.: (+36-24) 436-180, +36-30/9523-588
Rendel: hétfő, szerda: 07.30-11.00 óráig

kedd, csütörtök: 13.00-17.00 óráig
péntek: 07.30-11.00 óráig

Gyermekorvosi rendelő:
Dr. Szakály Ilona
Szabadság u. 42.
Tel.: (+36-24) 435-153, +36-20/9422-698
Rendel:
hétfő, kedd, csütörtök, péntek: 07.30-11.00 óráig
szerda: 13.00-16.30 óráig

Fogorvosi rendelés
Dr. Vass Ferenc 
Szabadság u. 42. Tel.: (+36-24) 434-998 
Rendel: kedden, szerdán és pénteken: 8-12
óráig, hétfőn és csütörtökön: 13-18 óráig 

A Ma gyar Ko ro na
Gyógy    szer tár
nyit va tar tá sa:

Hétfőtől pén te kig: 7.30 – 18.30 
Szom ba ton: 7.30 – 12.00 

Tel.: +36-24-519-720

Ál lat or vo si ügye let
2010. február 13-14.

Dr. Vona Viktor
Ráckeve, Kossuth L. u. 85.
+36-20-926-4293

2010. február 20-21.
Dr. Bécsi László

Ráckeve, Ady E. u. 48.
+36-20-924-2367

2010. február 27-28.
Dr. Mészáros János

Kiskunlacháza, Rózsa u. 5.
+36-20-927-2366

2010. március 6-7.
Dr. Guba Sándor

Szigetszentmárton, Bercsényi u. 8.
+36-30-265-2515

Háziorvosi ügyelet
Ügyeleti idő:

hétfőtől–csütörtökig: 17.00–07.00 óráig;
péntek: 12.00–07.00 óráig.

Hétvége és ünnepnap: 07.00–07.00 óráig. 
Ügyelet helye: Ráckeve, Szent István tér 5.

(Rendelőintézettel szemben) 
Ügyelet telefonszáma: +36/24-385-342

SAROKSAROK
GYÓGYSZERTÁRGYÓGYSZERTÁR
nyitva tartása: hétfőtől péntekig 7.30-tól

19.00-ig, szombaton 7.30-tól 12.00-ig
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AAAAddddjjjjoooonnnn    aaaazzzz    IIIIsssstttteeeennnn!!!!
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hhhhíííívvvvjjjjaaaa    mmmmeeeegggg    ÖÖÖÖnnnntttt    aaaa

JJJJoooobbbbbbbbiiiikkkk    MMMMaaaaggggyyyyaaaarrrr    oooorrrrsssszzzzáááágggg    éééérrrrtttt
MMMMoooozzzzggggaaaalllloooommmm    ddddöööömmmmssssööööddddiiii
aaaallllaaaappppsssszzzzeeeerrrrvvvveeeezzzzeeeetttteeee

2222000011110000....    mmmmáááárrrrcccciiiiuuuussss    2222----áááánnnn    11118888    óóóórrrraaaakkkkoooorrrr
aaaazzzz    OOOOMMMMKKKK    nnnnaaaaggggyyyytttteeeerrrrmmmméééébbbbeeeennnn    ttttaaaarrrrttttaaaannnnddddóóóó

llllaaaakkkkoooossssssssáááággggiiii    ffffóóóórrrruuuummmmáááárrrraaaa....
AAAA    ffffóóóórrrruuuummmm    ttttéééémmmmáááájjjjaaaa::::

aaaa    JJJJoooobbbbbbbbiiiikkkk    pppprrrrooooggggrrrraaaammmmjjjjaaaa
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