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Képviselő-testülete

2010. február 26-án (péntek)
18 órakor,

az Oktatási és Művelődési Központba

FALUGYŰLÉS-t hív össze,
melyre meghívja a település lakosait.
A falugyűlésen a 2010. évi
önkormányzati költségvetéstervezetéről, a tervezett
fejlesztésekről kap tájékoztatást
a lakosság.

Késve érkezett...

AKTUÁLIS

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

volt az elmúlt évben. Azt azért még hozzáteszem, hogy azonos feladat mellett! Ez a tény,
valamint az, hogy ebben az évben a csatornára felvett hitelből legalább húszmillió forintot
kell törlesztenünk, bizony behatárolja az előttünk álló hónapok lehetőségeit. A 2009-es év
fejlődése idén megismételhetetlen. Már akkor elégedett lennék, ha az őszi választásokig
befogadott pályázatunk lenne az iskola felújítására, valamint az ivóvíz minőségjavítására,
megépítenénk a dabi buszmegálló-öblöt, és
zökkenőmentesen lezajlanának a már megnyert pályázataink kiviteli munkálatai. Már
sokszor leírtam, így csak ismételni tudom önmagam, hogy a bevételeinket nem tudjuk növelni, így nem marad más lehetőségünk, mint
a kiadások csökkentése. Meg kell keresnünk
– valamennyi intézményünknél – azokat a
kulcspontokat, amelyek megoldást kínálnak
kényszerhelyzetünkre. Nem kétséges, nem

Fotó:Vass

tudjuk „sérülésmentesen” teljesíteni feladatainkat, de minden erőnkkel arra kell törekednünk, hogy ezek a sérülések minél kevesebb
olyan nyomot hagyjanak maguk után, amelyek egy kedvezőbb időszakban sem orvosolhatóak.
Az előző havi Aktuálisban tájékoztattam
az érdeklődőket a FIDESZ Dömsödi Szervezetének aláírásgyűjtő akciójáról, amely az orvosi ügyelet ismételt dömsödi működtetését
célozza meg. A legutóbbi testületi ülésen – tájékoztató jelleggel – foglalkoztunk a témával.
Úgy határoztunk, hogy konkrét ajánlatok,
konkrét számok ismeretében ismét megvizsgáljuk 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 homályos részek megértéséhez. Mint ahogy a doktornő írta, mindenkinek jobb lenne, ha Dömsödön lenne az ügyelet, de ennek műszaki,
pénzügyi feltételeit a jelen körülmények kö-

Folytatás a következő oldalon.

2
Folytatás az előző oldalról.

zött biztosítani nem tudjuk. Ezzel a kijelentéssel nem szeretném a képviselő-testületi
döntést megelőzni, csak azt szeretném jelezni, hogy külső segítség nélkül képtelenek vagyunk a dömsödi ügyelet ismételt működtetésére, és minden más ellenkező vélemény
csak hitegetés lenne. A közeljövőben a megfelelő bizottságok elé kerül az az ajánlat,
amely tizenkét variációt tartalmaz, és amely
közül az egyik az eredeti állapot visszaállítására tesz ajánlatot. Ez a variáció évi 30
millió forintba kerülne az önkormányzatnak,
de jelenleg nincs ennyi pénz a költségvetésünkben. Nagyon szomorú dolognak tartom,
hogy olyan időket élünk, hogy egy Dömsöd
nagyságú település nem engedheti meg magának, hogy önálló, helyi orvosi ügyelete legyen. Csak a költségek nagyságának érzékeltetésére mondom, hogy ez akkora összeg,
amellyel a művészeti iskola fenntartásához
járulunk hozzá. Természetesen a képviselőtestület az ajánlatok birtokában egy alaposan
átgondolt, a lehetőségeinkhez képest maximálisan a dömsödiek érdekét szem előtt tartó
döntést fog hozni. Csak remélni tudom, hogy
a tavaszi választások után olyan új források
nyílnak meg számunkra is, amelyek felhasználásával elfogadható megoldást találunk az
ügyeleti gondokra. A múlt heti megbeszélésünkön az érintett polgármester kollégáim
kérték, hogy folyamatosan tájékoztassuk
Őket az ügyelet problémás eseteiről. Ezért is
kérek minden olvasót, hogy amennyiben valóban hibás működést észlelnek, kérem írásban jelezzék felénk, hogy intézkedni tudjunk.
Az évkezdet bizonyos fokig még az elmúlt
esztendőhöz kapcsolódott, ugyanis meghívást kaptam az Amatőr Autocross Egyesület
díjkiosztó évzárójára. Most is jó érzéssel konstatáltam, hogy az ifjú Orosz házaspár milyen
szeretettel, hozzáértéssel szervezi a technikai
sportágakhoz vonzódó fiatalokat. Gratulálok
mindenkinek, győzteseknek, helyezetteknek.
Bátran állítom, az egyesület működése példamutató mindenki számára!
Befejezésül, szeretettel várok mindenkit a
február 8-i Vállalkozói Fórumra, valamint a
február 26-i Falugyűlésre. Az előbbin a vál-
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lalkozóknak próbálunk kis kapaszkodót nyújtani, az utóbbin pedig számot adunk az elmúlt
három év történéseiről, és tájékoztatunk az
előttünk álló feladatokról.
Bencze István

MEGHÍVÓ

Tisztelettel meghívom Önt a Petőfi Sándor
Oktatási és Művelődési Központban 2010.
február 8-án 18.00 órakor kezdődő

VÁLLALKOZÓI FÓRUM-ra.

A fórum napirendje:
1./ A polgármester tájékoztatója a nagyközségünket érintő 2010. évi tervekről, feladatokról.

2./ Tájékoztató az iparűzési adó változásairól.
3./ Tájékoztató az „Út a munkához” program
vállalkozókat érintő lehetőségeiről.

4./ Tájékoztató a Leader mozgalom vállalkozóknak kínált lehetőségeiről.
5./ Kötetlen beszélgetés a vállalkozókat érintő aktuális kérdésekről.

1%

Bencze István

Az előző évben a Gyermekbarát Egyesület a támogatók adójának 1%-ának felajánlásából 24.654 forintot kapott. Köszönjük mindenkinek. Az idei évben is kérjük a
lakosságot, hogy adójuk 1%-át ajánlják fel
számunkra. Ezt az összeget a dömsödi gyermekek kirándulásain belépőjegyekre, illetve
a nekik szervezett szabadidős programokhoz
használjuk fel.
Aki szívesen felajánlja adója 1%-át, azt az
alábbi adószámra teheti meg:

Gyermekbarát Egyesület Dömsöd
18706787-1-13

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

Anya köny vi hí rek
Születtek:

Kovács Zoltán – Beszedics Edit
ÁRON
Gyuris Mihály – Szinak Mónika
GERGŐ
Vályi Károly – Kovács Veronika
VIKTÓRIA
Klszák Tamás – Szabó Margit
TAMÁS
Gonda József – Nagy Gabriella
JÓZSEF

Házasságkötés nem volt.
Elhunytak:

Mohácsi Antal Gyuláné
Várkonyi Irén
79 éves
Haga László
52 éves
Goldschmiedt György
79 éves
Budai Ignácné Jóború Mária
84 éves
Sarkady Bálintné Vargáts Erzsébet 80 éves
Ispán Istvánné Fridrik Margit
86 éves
Madarász András
55 éves

Felelős szerkesztő: Vass Ilona Györgyi
Felelős kiadó: Dömsöd Nagyközségi
Önkormányzat, Dr. Bencze Zoltán aljegyző
Szerkesztôség címe: 2344 Dömsöd, Petôfi tér 6.
ISSN: 2060-2820
Lapzárta: február 25.
A lapzárta után beérkező anyagokat nem áll
módunkban adott számban megjelentetni!
Várható megjelenés: március eleje
Az írások elfogadása nem jelenti azok feltétlen
megjelentetését!
Rovatvezetők, és az újság megjelenésében
közreműködők:
Bábel László, ifj. Balogh László, Bencze István,
Budainé Jutka, Csikós Lászlóné, D. Nagy Judit,
Dulcz Dénes, Gáspár László, Habaczellerné
Juhász Judit, Kancsár Péter, Kővári Zoltán,
Mészáros Pálné, Orbánné Kiss Judit, Orosz
Lajosné, Richter Gyuláné, dr. Rókusfalvy Sylvia,
dr. Siket Péter, Szabó Andrea, Szabó Péter, Tóth
István, Varsányi Antal, dr. Vörös Andrea
Készült 1000 példányban.
Az újság Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat
támogatásával jelenik meg.

Szedés, tördelés, nyomda:
Press+Print Kft.
Kiskunlacháza, Gábor Áron u. 2/a
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
2010. JANUÁR

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete idei első ülését 2010. január 27én tartotta. Az ülésen a következő döntések születtek.
Napirend megállapítása
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület egyhangú szavazással
meghozta az alábbi határozatot:
1/2010. (I. 27.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint
állapítja meg:
1) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
2) Beszámoló a két ülés közötti időszak eseményeiről
3) A háziorvosi ügyelet visszaállításával kapcsolatos lakossági kezdeményezés megtárgyalása
4) A 2010. évi közfoglalkoztatási terv jóváhagyása
5) Sebességmérő rendszerhez történő csatlakozás
6) A dömsödi 082/5 hrsz-ú ingatlanra a TIGÁZDSO Kft. részére használati jog alapítása
7) Egyebek:
7.1. A Petőfi Sándor Oktatási és Művelődési Központban büfé kialakítása
7.2. Önkormányzati hatósági ügyben érkezett fellebbezés elbírálása (zárt ülésen)
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal
1. Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület egyhangú szavazással
meghozta az alábbi határozatot:
2/2010. (I. 27.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a polgármester lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatását.
Felelős: képviselő-testület
Határidő: azonnal
2. A polgármester tájékoztatása a két ülés között eltelt időszak eseményeiről
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület egyhangú szavazással
meghozta az alábbi határozatot:
3/2010. (I. 27.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a polgármester két ülés között eltelt időszakban tett intézkedéseiről szóló tájékoztatását.
Felelős: képviselő-testület
Határidő: azonnal
3.) A háziorvosi ügyelet visszaállításával kapcsolatos lakossági kezdeményezés megtárgyalása
(Az SzMSz 44. § (2) bekezdése értelmében a fentiekről nem kell önálló határozatot szövegezni.)

Dömsöd Nagyközség Képviselő-testületének
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló többszörösen módosított 6/2007. (III. 29.) rendelet (továbbiakban: SzMSz) 44. § (1) és (2) bekezdése alapján a képviselő-testület egyhangúlag támogatta,
hogy a napirendi kérdéshez az ülésen megjelent polgárok a jelentkezés sorrendjében hozzászóljanak.
(Az SzMSz 44. § (2) bekezdése értelmében a fentiekről nem kell önálló határozatot szövegezni.)
A napirendről a képviselő-testület határozatot
nem hozott, mivel az előterjesztés készítése még folyamatban van. A napirend tárgyalása során Bencze
István polgármester tájékoztatta az ülés résztvevőit
a jelenleg működő ügyeleti rendszer kialakításának
pénzügyi és jogi hátteréről. Tájékoztatást adott arról, hogy az ügyeleti rendszert működtető „Egészséges Egészségügyért” Önkormányzati Társulás
(tagjai: Ráckeve, Szigetbecse, Makád, Lórév és
Dömsöd) elnökénél kezdeményezte a társulási tanács ülésének összehívását, a háziorvosi központi
ügyeleti ellátás jelenlegi rendszerének esetleges átalakításával, működésének szakmai felülvizsgálatával kapcsolatban. A polgármester úr arról is beszámolt, hogy a háziorvosi központi ügyeleti ellátást
végző MorrowMedical Zrt.-től (korábban Dr. Gon
Bt.) ajánlatot és szakmai koncepciót kért a háziorvosi központi ügyeleti rendszer átalakítására.
4.) A 2010. évi közfoglalkoztatási terv jóváhagyása
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület 11 igen szavazattal egy tartózkodás mellett meghozta az alábbi határozatot:
4/2010. (I. 27.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete figyelembe véve a helyi szociálpolitikai
kerekasztal véleményét, továbbá a Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Ráckevei
Kirendeltség vezetőjének szakmai véleményét és
javaslatát, az Önkormányzat 2010. évi közfoglalkoztatási tervét jóváhagyja.
Az önkormányzat a közfoglalkoztatási terv alapján
közmunka program keretében 2010. évben
– január–március időszakban 61 fő
– november–december időszakban 51 fő
– április–október időszakban 74 fő
foglalkoztatását szervezi meg.
A program bruttó bérköltségét a képviselő-testület 94.941.844 Ft-ban határozza meg, mely bérköltség 95%-át, azaz 90.536.752 Ft-ot a központi
költségvetésből igényel az önkormányzat.
A közfoglalkoztatási terv a határozat melléklete.
A képviselő-testület felhatalmazza Bencze István polgármestert a közmunka program végrehajtásával összefüggő jognyilatkozatok megtételére.
A képviselő-testület felkéri Varsányi Antal alpolgármestert, hogy gondoskodjon a közmunka program végrehajtásáról.
Felelős: Bencze István polgármester, Varsányi
Antal alpolgármester
Határidő: azonnal
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5.) Sebességmérő rendszerhez történő csatlakozás
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület 8 igen, 3 nem szavazattal
egy tartózkodás mellett meghozta az alábbi határozatot:
5/2010. (I. 27.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete elviekben egyetért Dömsöd Nagyközség területén sebességmérő rendszer alkalmazásával. A képviselő-testület felhatalmazza Bencze István polgármestert, hogy folytasson tárgyalást a
Magyar Közút ZRt.-vel az 51-es főút Dömsöd belterületi szakaszán történő sebességmérés átengedéséről.
Amennyiben a Magyar közút ZRt. hozzájárul,
hogy az 51-es főút Dömsöd belterületi szakaszán
Dömsöd Nagyközség Önkormányzata végezze az
ORFK-val történő megállapodás alapján a sebességmérést, úgy felhatalmazza Bencze István polgármestert a megállapodások előkészítésére és arra, hogy a sebességmérők üzemeltetésére közreműködőktől ajánlatokat kérjen.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: 2010. március 31.
6.) A dömsödi 082/5 hrsz-ú ingatlanra a
TIGÁZ-DSO Kft. részére használati jog alapítása
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület egyhangú szavazással
meghozta az alábbi határozatot:
6/2010. (I. 27.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a TIGÁZ-DSO
Földgázelosztó Kft. (4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 184.; Cg. 09-09-013493, képviseli: Soós Gábor ügyvezető) az önkormányzat tulajdonában lévő 082/5 hrsz-ú ingatlanon, közcélú nyomásszabályozó állomás és tartozékai üzemeltetése céljából
határozatlan időre használati jogot alapítson.
A képviselő-testület felhatalmazza Bencze István polgármestert, hogy a megállapodást a fentiek
szerint a TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Kft.-vel
megkösse.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal
7.) Egyebek: 7.1. A Petőfi Sándor Oktatási és
Művelődési Központban büfé kialakítása
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület egyhangú szavazással
meghozta az alábbi határozatot:
7/2010. (I. 27.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Petőfi Sándor Oktatási és Művelődési Központban állandó jelleggel nem kíván büfét
üzemeltetni, mivel annak műszaki és egyéb feltételei az épületben nem adottak.
Felelős: Csikós Lászlóné igazgató
Határidő: azonnal
ZÁRT ÜLÉSEN hozott határozatok
17.2. Önkormányzati hatósági ügyben érkezett fellebbezés elbírálása (zárt ülésen)
8/2010. (I. 27.) Kt. számú határozat; 9/2010.
(I. 27.) Kt. számú határozat
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Dömsöd Nagyközség Önkormányzata és
Apaj Község Önkormányzata 2010. január
28-i együttes ülésén az alábbi döntéseket
hozta.
Napirend megállapítása
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület egyhangú szavazással
meghozta az alábbi határozatot:
10/2010. (I. 28.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak
szerint állapítja meg:
1. Dömsöd–Apaj Körjegyzőség 2010. évi költségvetése
2. Dömsöd–Apaj Közoktatási Intézményfenntartó Társulások 2010. évi költségvetése
3. Egyebek
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal
1. és 2. napirendek: Dömsöd–Apaj Körjegyzőség 2010. évi költségvetése és Dömsöd–Apaj Közoktatási Intézményfenntartó
Társulások 2010. évi költségvetése
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület egyhangú szavazással
meghozta az alábbi határozatot:
11/2010. (I. 28.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Gazdasági Bizottság javaslatát is figyelembe véve jóváhagyja, hogy a körjegyzőség, a Dömsöd–Apaj Általános Iskola
Közoktatási Intézményfenntartó Társulás, továbbá a Dömsöd–Apaj Óvoda Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 2010. évi működésének közös finanszírozására, Apaj Község havonta 1.900.000 Ft támogatást biztosít Dömsöd Önkormányzatának.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: 2010. február 15. a költségvetés
beterjesztésére
A képviselő-testület következő munkaterv
szerinti ülésének időpontja 2010. február
15.
Tájékoztatjuk az olvasókat, hogy a képviselő-testület nyilvános üléseiről készült jegyzőkönyvek, továbbá az önkormányzati rendeletek a www.domsod.hu önkormányzati honlapon olvashatók. A jegyzőkönyvek olvasására a
Nagyközségi Könyvtárban ingyenes internetes
hozzáférést biztosítunk.
A képviselő-testület nyilvános üléseinek
meghívóit a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján és az önkormányzati honlapon tesszük közzé. Az önkormányzati rendeleteket a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján hirdetjük ki, és
az önkormányzati honlapon is közzétesszük.
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete
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Tisztelt választópolgárok!

A Magyar Köztársaság Elnöke a az országgyűlési képviselők választásának első fordulóját
2010. április 11-re, míg a második fordulót
2010. április 25-re tűzte ki.
Az alábbiakban tájékoztatást adunk a választójoggal, valamint az ajánlásokkal kapcsolatos
tudnivalókról.
Választójog
Azt, hogy az országgyűlési képviselők választásán ki rendelkezik választójoggal, az Alkotmány a következő módon szabályozza:
„A Magyar Köztársaság területén lakóhellyel
rendelkező minden nagykorú magyar állampolgárt megillet az a jog, hogy az országgyűlési képviselők választásán választó és választható legyen, valamint országos népszavazásban és népi
kezdeményezésben részt vegyen.”
Nincs választójoga annak:
– aki jogerős ítélet alapján a cselekvőképességet
korlátozó vagy kizáró gondnokság alatt áll,
– aki a közügyek gyakorlásától eltiltó ítélet hatálya alatt áll,
– aki szabadságvesztés büntetését tölti,
– aki büntetőeljárásban jogerősen elrendelt intézeti kényszergyógykezelés alatt áll.
Választói névjegyzék, választási értesítők,
jelöltek ajánlása
Az országgyűlési képviselők választását a jelölés előzi meg. A jelöltek ajánlását a választási
értesítőkkel együtt kézbesített ajánlószelvényen
lehet megtenni.
Az értesítőket a Helyi Választási Iroda
2010. február 8 – február 12. között postai
úton kézbesíti a választójogosultak számára.
A választójogi névjegyzéket 2010. február
10-17. között tekinthetik meg a Helyi Választási Irodában.
A névjegyzékkel kapcsolatos kifogás benyújtására 2010. február 17-én 16.00 óráig
van lehetőség.
Az ajánlószelvényen jelöltet ajánlani a kitöltött ajánlószelvénynek a jelölt, illetőleg a jelölő
szervezet képviselője részére történő átadásával
lehet.
A választópolgárokhoz eljuttatott ajánlószelvény tartalmazza a választás megnevezését. Az
ajánló választópolgár az ajánlószelvényre rávezeti családi és utónevét, lakcímét, személyi azonosítóját, az ajánlott személy családi és utónevét,
a jelölő szervezet nevét, illetőleg a független jelölés tényét. Az ajánlószelvényt az ajánló választópolgár saját kezűleg aláírja.
Érvénytelen az az ajánlás, amelyet
a) nem a hivatalos ajánlószelvényen adtak le,
b) nem megfelelően töltöttek ki és írtak alá,
c) az ajánlási szabályok megsértésével gyűjtöttek.
Aki ugyanazt a jelöltet többször ajánlotta, annak valamennyi ajánlása érvénytelen. Aki több
jelöltet is ajánlott, annak valamennyi ajánlása érvénytelen.
Az egyéni választókerületben a jelöléshez legalább hétszázötven választópolgárnak az aláírásával hitelesített ajánlása szükséges. A választó-

polgár csak egy egyéni választókerületi jelöltet
ajánlhat, és csak abban az egyéni választókerületben, amelyben a lakóhelye van.
A területi választókerületben – területi (megyei) listán – pártok jelölhetnek. Az a párt állíthat
területi listát, amely a területi választókerületben
– e törvény melléklete szerint meghatározott
számban – az egyéni választókerületek egynegyedében, de legalább két egyéni választókerületben jelöltet állított. Országos listát az a párt állíthat, amely legalább hét területi választókerületben állított listát.
Ajánlószelvényt az állampolgárok zaklatása nélkül – az alábbi kivételekkel – bárhol lehet gyűjteni.
Nem gyűjthető ajánlószelvény:
a) munkahelyen munkaidőben vagy munkaviszonyból, illetőleg munkavégzésre irányuló
más jogviszonyból fakadó munkavégzési kötelezettség teljesítése közben,
b) a Magyar Honvédségnél és a rendvédelmi
szerveknél szolgálati viszonyban levő személytől a szolgálati helyen vagy szolgálati feladat teljesítése közben,
c) tömegközlekedési eszközön,
d) állami és helyi önkormányzati szervek hivatali
helyiségében.
Az ajánlásért az ajánlónak vagy rá tekintettel
másnak előnyt adni vagy ígérni, valamint az
ajánlásért előnyt kérni, illetőleg előnyt vagy annak ígéretét elfogadni tilos.
Felhívjuk az ajánlást gyűjtő jelöltek figyelmét az ajánlószelvényeken szereplő személyes
adatok védelmével összefüggő jogszabályok
betartására.
Az ajánlószelvényekről másolatot készíteni tilos. A jelölésnek az ajánló személyre vonatkozó
adatai nem nyilvánosak. A jelöltnek a be nem
nyújtott ajánlószelvényeket a benyújtásukra rendelkezésre álló határidő lejártát követő három napon belül meg kell semmisítenie, s erről jegyzőkönyvet kell készítenie.
Az ajánlószelvények gyűjtése 2010. március
19-ig történhet.
Tisztelt Választópolgárok!
Az időközben aktuális választási hirdetményeket a polgármesteri hivatalban elhelyezett hirdetőtáblán és a www.domsod.hu és az Országos
Választási Iroda www.valasztas.hu internetes
portálon olvashatják. Az önkormányzati választásokkal kapcsolatos felvilágosításért a Helyi Választási Irodához fordulhatnak.
Dömsöd Helyi Választási Iroda
Címe: 2344 Dömsöd, Petőfi tér 6.
Telefon: 24-523-123
e-mail: jegyzo@domsod.hu
HVI vezetője: Dr. Vörös Andrea körjegyző
HVI vezető általános helyettes:
Orbánné Kiss Judit
HVI vezető jogi helyettes:
Dr. Bencze Zoltán aljegyző
Helyi Választási Iroda
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Dömsöd Nagyközség Polgármesteri Hivatala 2008-ban sikeresen pályázott és támogatást nyert az
ÁROP 3.A.1/2008. „Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése a Közép-magyarországi régióban” című európai uniós programból.
Ennek keretében településünk a

2009. október 9-én megtartottuk projektindító tájékoztatónkat

„Szer vezetfejlesztés Dömsöd Nagyközség Polgármesteri Hivatalánál,
korszerû informatikai folyamattámogatások alkalmazásával”

projekttel 9.184.000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert
A projekt összköltsége 9.984.000 Ft, mely 91,99%-a az Európai Unió
Európai Szociális Alapjából és a Magyar Köztársaság központi költségvetéséből származik.
A projekt célja, hogy növelje az önkormányzat által nyújtott közszolgáltatások hatékonyságát és a polgárok elégedettségét, javítsa a hivatal és
az intézmények szakmai munkájának minőségét, olyan tevékenységek
megvalósításával, melyeken keresztül a projekt résztvevői és az eredmény haszonélvezői számára is kézzelfogható lesz az új szervezeti működési struktúra kialakulása, a jó gazda szemlélet erősödése. A projekt
célja a döntési folyamatok korszerűsítése, a költségvetési gazdálkodás
eredményességének javítása és az önkormányzat partnerségének erősítése a lakosság, a civil szervezetek és vállalkozók irányában.
A projekt célját komplex szervezetfejlesztéssel kívánjuk megvalósítani, mely röviden összefoglalva a következő tevékenységeket jelenti:
• a jelenlegi működés áttekintése, a szervezet illetve szervezeti rendszer teljes átvilágítása,
• a szervezet felkészítése a változások kezelésére,
• az érintettek felkészítése, megerősítése a változások kezelésére,
• a változási készségek, kompetenciák, folyamatok fejlesztése, ezek
szakmai támogatásával,
• az önkormányzat kommunikációs kapcsolatainak erősítése,
• olyan rendszer létrehozása, ami a későbbiekben is fenntartható, működtethető.
Komoly munkát, és szakmai kihívást jelent a vezetők és minden résztvevő számára a projekt eredményes megvalósítása.
A fejlesztési folyamatot alapvetően a hivatal vezetői irányítják. A munkában részt vesznek az önkormányzat vezetői, az intézmények vezetői, a
vállalkozói és civil szféra egyes képviselői is.
A projekt megvalósítására, szakmai támogatására meghívásos ajánlattétel keretében a Creanova Szervezet- és Vezetésfejlesztési Kft. a Narus
Vezetési Tanácsadó Kft.-vel alvállalkozásban nyerte el a munka végrehajtását. Mindkét cég régóta foglalkozik közigazgatási, nonprofit és profitorientált szervezetek működés- és szervezetfejlesztésével.
A projekt különböző fázisaiban és feladataiban eltérő módszerekkel
dolgozunk egyénileg és csoportosan. Lesznek műhelymunkák, személyes interjúk, megbeszélések, képzések, tréningek.
A projekt szakmai előadásain részt vettek a polgármesteri hivatal vezetői és munkatársai, a program megvalósítására kijelölt projekt team tagjai, az intézmények vezetői, a civil és vállalkozói szféra képviselői.
A munka 2009 októberétől 2010 novemberéig tart.
A projekt előrehaladásáról honlapunkon, a helyi újságunkban, illetve a
hivatali hirdetőtáblán tájékoztatjuk az érdeklődőket.
(I.G.SZ.)

2009. november 3-án a változás kezelése megnevezésű
tréningen dolgoztunk
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2009. december 1-2-án a településfejlesztési, illetve szervezetfejlesztési stratégiák kidolgozásán munkálkodtunk

TÁJÉKOZTATÁS

a KSH által végzendõ lakossági
adatgyûjtésrõl

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a KSH nagyközségünk területén
2010. évben önkéntes adatszolgáltatáson alapuló lakossági adatfelvételeket 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, igazolványnyal 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 adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. tv-ben foglaltaknak
megfelelően bizalmasan kezelik, azok közzétételére azonosításra alkalmatlan 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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Tisztelt Vállalkozó!

2010. január 1-jétől kezdődő adóévtől az
iparűzési adót érintően a hatáskör az állami
adóhatósághoz került. 2010. év átmeneti időszak lesz.
A jogszabály-módosítás célja az volt, hogy
vállalkozók adminisztrációs terheit csökkentse, mely szerint egy bevallás legyen (több telephely esetén az adóalap megosztás települési önkormányzatonként részletezve), egy
befizetés történjen, mely a bevallás adatai
alapján kerül megosztásra az érintett önkormányzatok között.
Eredményeként az adózók és az önkormányzati adóhatóságok adminisztratív terhei
csökkennek, úgy, hogy a helyi iparűzési adó
továbbra is az azt bevezető önkormányzat
bevétele marad.
Az adózók kötelezettségeit érintő változások állandó jellegű iparűzési tevékenység
esetén:
• Az önkormányzat fizetési meghagyása
alapján 2010. március 15-i esedékességgel
előírt adóelőleget az önkormányzati adóhatósághoz kell megfizetni.
• 2009. adóévről az adóbevallást az önkormányzati adóhatósághoz kell benyújtani
2010. május 31-ig (az adóbevallási nyomtatványok a www.domsod.hu honlapról letölthetők 2010. február 1-jétől).
• 2009. adóévre előírt és megfizetett adóelőleg és a 2009. évi iparűzési adó fizetési kötelezettség különbözetét 2010. május 31-ig
az önkormányzati adóhatósághoz kell
megfizetni, illetve igényelhető vissza.
• 2010. szeptember 15-én esedékes adóelőleget az adózó már az állami adóhatósághoz teljesíti.
• 2010. adóévről az adóbevallást már az állami adóhatósághoz kell majd benyújtani
(2011. 05. 31.).
• Tevékenységüket 2009. december 31-ét követően kezdő, illetve megszüntető adózók
2010. január 1. utáni időszakot érintő adóügyeiben már az állami adóhatóság jár el.
A vállalkozó 2010. január 1-jétől fizetési
könnyítésre, adómérséklésre irányuló kérelmét az állami adóhatósághoz nyújtja be,
az APEH 5 munkanapon belül a kérelmet
megküldi az önkormányzati adóhatóságnak.
Az önkormányzati adóhatóság a kérelem tárgyában első fokon döntést hoz, melyet 30 napon belül visszaküld az állami adóhatóságnak. A kérelem tárgyában hozott határozatot
az állami adóhatóság kiadmányozza, az önkormányzati adóhatósági nyilatkozat (döntés) alapján.
Pék Dávid Zoltánné
adóügyi főmunkatárs

Defibrillátor

Tisztelt dömsödi lakosok! Nagy örömmel
értesítem Önöket, hogy Dömsödnek új, mindenki számára hozzáférhető defibrillátora
van! Sikeres volt a közadakozás, mindössze
három hét alatt összegyűlt a szükséges pénz.
Ez az Önök érdeme! Talán túlzások nélkül
mondhatom, hogy Dömsöd megint megmutatta, hogy értelmes célokért politikai hovatartozástól függetlenül is össze lehet fogni. A
gyártó cégtől Novák András értékesítési
igazgató jóvoltából jelentős kedvezményt
kaptunk, így a maradék pénzből 1 db gyermekmentő elektródapárt, valamint egy életmentő tanfolyamot is meg tudtunk finanszírozni 10 fő részére. 1 db elektródapár, valamint az 1 év múlva esedékes műszaki felülvizsgálat árát a tagok hozzájárulásaiból
pénztárosunknál lekötöttünk. A részletes
pénzügyi elszámolást 2344 Dömsöd, Kígyó
u. 2. szám alatt tekinthetik meg a hét bármely
napján.

Köszönöm mindazoknak, akik adományaikkal hozzájárultak. Nevüket – a teljesség
igénye nélkül – alább olvashatják. Külön köszönettel tartozunk a Dömsödi Református
Egyházközségnek és Szabó Péter lelkész úrnak, akik egy egész „vasárnapi perselypénzüket” ajánlották fel. Köszönöm továbbá az
OMK vezetőségének és személyzetének, a
Junó Vegyesbolt tulajdonosának és minden
alkalmazottjának, Hargittai Attilánénak, a
Csinos és Társa Bt.-nek, valamint a Madarász Üzletháznak, hogy lehetővé tették gyűjtőedényeink elhelyezését, felügyeletét. Sajnos az OMK-ban a személyzet minden igyekezete ellenére sikerült feltörni és kifosztani
az oda kihelyezett üveget. Az elkövetőknek
ezúton is köszönjük!
Hogyan lehet segítségünkre ez az életmentő készülék?
Amint azt az elmúlt cikkben is leírtam, a
gyakorlatban 5 perc áll rendelkezésünkre az
életmentő készülékkel úgy beavatkozni,
hogy maradandó agykárosodás nélkül lehessen a beteget újraéleszteni, ezen idő eltelte
után is van még esély az újraélesztésre, de az
agykárosodás kockázata a percek haladtával
fokozódik. Sokakban kétely merült fel, hogy
elegendő-e ez az idő ahhoz, hogy a beteghez
kerüljön a készülék? Amit ezzel kapcsolatban ki kell emelnem, hogy ez egy lehetőség.
Lehetőség arra, hogy optimális esetben, jó
eséllyel használjuk. Talán még egy támpillér
ami a biztonságunkat szolgálja. Számos alkalommal merült fel a kérdés, hogy ennyi
erővel bármilyen orvosi készülékre gyűjthettünk volna, miért ezt tartottuk fontosnak. A
válasz nagyon egyszerű. Ez az egyetlen
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olyan készülék, melyet laikusok teljes biztonsággal használhatnak, semmilyen speciális szaktudást nem igényel, mégis életet menthet. Egyetlen feltétele talán, hogy időben
felismerjék a hozzátartozók, hogy a defibrillátor használatára lehet szükség. Bizonyára
sokan tudják, hogy van már egy ilyen készülék az egyik orvosi rendelőben, de ez jelenleg nem mindenki számára hozzáférhető.
Csak a körzeti orvos ügyeleti idejében van
lehetőség a használatára.
Miként lesz a defibrillátor mindenki
számára hozzáférhető?
Egy nagyszerű cég önzetlen felajánlásának eredményeként. Ez a cég a Sion Security
Kft., akiknek neve sokunk számára egyet jelent a biztonsággal, és azzal, hogy nyugodtan
aludjunk éjszaka. A riasztóberendezések által jelen vannak lakásainkban, de tevékenységük nemcsak anyagi javaink védelmét
szolgálja. Gondolok itt arra, hogy a legtöbb
kézi vezérlőn található pánik – riasztás funkció, amit nemcsak külső attrocitások esetén,
hanem akár rosszullét vagy egy váratlan
vészhelyzet esetén is használhatunk. Megkeresésünkre a Sion Security Kft. tulajdonosa
és ügyvezetője, Magyar András úr azonnal
segítő kezet nyújtott. A készülék a Dömsöd,
Kossuth L. u. 134. alatt található irodában
kapott helyet, ahol 24 órában rendelkezésre
áll és őrzése is megoldott. Rendelkezésünkre
bocsátott egy telefonos elérhetőséget, melyet
bárki hívhat, ha hozzátartozója bajba kerül,
valamint, ha szükséges, a defibrillátort az éppen szolgálatban lévő munkatárs azonnal a
helyszínre szállítja. Ezzel a feladattal óriási
felelősséget vettek a vállukra, hiszen egy
ilyen helyzetbe kívülállóként betoppanva és
a lehetőségekhez mérten higgadtan viselkedni embert próbáló feladat. Gyakorlati munkájuk sikeréhez azzal tudtunk hozzájárulni,
hogy a készülék használatát és egyéb hasznos, életmentő ismereteket oktató tanfolyamot szerveztünk számukra.
Ezúton szeretném még egyszer megköszönni segítségüket a magam és a község lakosai nevében! Munkájukhoz kitartást, megbecsülést és sok sikert kívánunk!

Defibrillátor hívószám:
06-70-634-54-34

Hogyan használjuk a defibrillátort?
1., Amennyiben összeesettet lát: Az áldozat hangos megszólításával („Mi történt? Segíthetek?”) és egyidejű kíméletes megrázásával ellenőrizze annak reakcióképességét.
Ha bármilyen reakciót észlelt az erőteljes in-
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gerekre, a beteg él. Ha nem észlelt semmiféle
reakciót, haladéktalanul hívja a mentőket
(104). Ezzel egyidejűleg szabadítsa fel az áldozat légútjait. Csak akkor kell az áldozat
szájüregébe nyúlnia, ha a körülmények azt
nyilvánvalóan szükségessé teszik (pl. szemmel jól látható, a légzést akadályozó idegentest vagy hányadék eltávolítása érdekében).

XX. évfolyam 2. szám
6., Ha megérkezett az defibrillátor: tegye
szabaddá a mellkast. Kapcsolja be a készüléket, majd kövesse a hallható és látható utasításokat:

2., Az így szabaddá tett légút mellett a beteg mellkasa felé fordított fejjel szorosan hajoljon az áldozat arca elé és max. 10 másodpercig
• a légzőmozgások figyelésével, valamint
• a légáramlás hallgatásával és érzékelésével
ellenőrizze, hogy normálisan lélegzik-e az
áldozat.
3., Amennyiben biztos abban, hogy az áldozat normálisan lélegzik, ugyan eszméletlen, de keringése pillanatnyilag kielégítő, helyezze stabil oldalfekvésbe, majd várja meg
a mentőket.
4., Ha a légútfelszabadítás ellenére sem
rendeződik a légzése, gondoljon keringésleállásra, kérje a defibrillátort, (06-70-63454-34), és hívasson/hívjon mentőt ha eddig
még nem tette meg (104). Normális légzés
hiányában működő keringés sem lehetséges, ezért azonnal meg kell kezdeni az alapszintű manuális újraélesztést. 30 kompreszszióból (mellkasi nyomás) álló sorozatokat
kell végrehajtania. A megfelelő nyomási terület a mellkas középvonalában, a mellkas
alsó felén (kb. a férfi mellbimbók magasságában) van. A kompressziók során az egymásra helyezett tenyerek kéztői részével
közvetítse az erőt a mellkasra. A kompreszszió üteme kb. 100/min. A lenyomást követően engedje a mellkast rugalmassága folytán teljesen visszatérni a kiindulási helyzetbe, anélkül, hogy közben elemelné kezét a
mellkasról.
5., A harminc kompresszió végrehajtása
után pótolja a légzést 2 befújással. Az eszköz
nélküli lélegeztetésre két alapvető technika
ismeretes: a szájból szájba, illetve a szájból
orrba történő befújás. Fejhátrahajtással szabadítsa fel a légutakat; a befújásra szánt arcnyílást tegye szabaddá, miközben a másikat
zárja le a megfelelő módon. Vegyen szokásos mélységű lélegzetet. Száját illessze olyan
szorosan a beteghez, hogy ne maradjon rés
ajkai és annak arca között, majd fújjon a betegbe. Ezután fejét a beteg mellkasa felé fordítva vegyen szokásos mennyiségű levegőt,
miközben ellenőrizze, hogy a beteg mellkasa
visszasüllyed-e, illetve kiáramlik-e az előbb
befújt levegő. Ismételje meg a folyamatot
még egyszer. Majd ismételje meg a 30-as
kompresszió sorozatot.

8., A készülék elemzi a ritmust – biztosítsa, hogy eközben senki ne érjen a beteghez.
Ha a készülék sokkolandó ritmust észlelt és
feltöltötte magát, győződjön meg arról, hogy
senki nem ér a beteghez, illetve a beteg kellően izolált a környezetétől (fém, víz).
Nyomja meg a villogó SOKK gombot, majd
a továbbiakban kövesse a hallható és látható
utasításokat. A beépített biztonsági rendszer kizárja a véletlen vagy indokolatlan sokk leadását.

7., Csatlakoztassa az elektródákat a kijelölt helyre., majd ragassza fel az elektródokat a beteg mellkasára, a csomagolásukon,
ill. magukon a lapokon látható ábráknak
megfelelően. Csatlakoztassa a kábelt a készülékhez.
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9., Leadja az első sokkot, majd újra analizálja a beteg szívműködését. Ha nem volt
elegendő az első sokk, tehát a készülék nem
érez megfelelő életjeleket, újabb sokk leadását javasolja. A 3. leadott sokk után a készülék a légzés és a keringés ellenőrzésére
kér minket, melyet, ha nem érzékelünk, reanimációra (2 befúvás, 15 mellkasi kompresszió) utasít (újraélesztési protokoll). Az 1
percnyi reanimációs idő elteltével a készülék újra ellenőrzi a páciens szívműködését.
Ha ismét van sokkolható ritmus, a készülék
végigvezeti az életmentőt 3 újabb sokkolás,
valamint az újraélesztési protokoll körforgásán mindaddig, míg hangüzenettel nem
közvetíti az újraélesztés sikerességét, vagy
a mentők vagy orvosok kiérkeznek a helyszínre.

Készült: A MAGYAR RESUSCITATIÓS
TÁRSASÁG 2006. ÉVI FELNŐTT ALAPSZINTŰ ÚJRAÉLESZTÉSI (BLS), VALAMINT A KÜLSŐ AUTOMATA DEFIBRILLÁTOR (AED) ALKALMAZÁSÁRA VONATKOZÓ IRÁNYELVEI ÉS A DEFIBRILLÁTOR
KÉSZÜLÉK HASZNÁLATI ÚTMUTATÓJA
ALAPJÁN.

Pénzadományozók névsora:

Adamcsik Éva, Alberczki Zoltán, Almási
Béla, Álmosdi Margit, Ács Balázs, Béczi
András, Bajnóczi-Trans Kft., Bajnóczi Imre,
Ifj. Bajnóczi Sándor, Bak Imre, Bak Rudolf,
Balogh Istvánné, Balogh Józsefné, Balogh
László, Bánházi Istvánné, Bárány Gábor, Baranya Csaba, Bartal Team Kft., Bata Imre,
Béczi Katalin, Békási Sándor, Bélaváry Tibor, Bóna István, Bóna Istvánné, Borza Nándor, Bődi Gábor, Bödő Imre, Brassó János,
Brassó Mária, Burján András, Burján Pálné,
Büti Bálintné, Büti Imréné, Csaplár Gyula,
Csaplár Sándorné, Csécs László, Cser Zsigmond, Csernus Lászlóné, Csinos és Társa
Bt., Czeller Piroska, Dani Jánosné, Doroszlay László, Doroszlay Lászlóné Muránszki
Katalin, Dömsödi Református Egyházközség, Dr. Nagy Zoltán, Dr. Raffay Karolina,
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id. Dudás Lajosné, Duzmath József, Duzmath Józsefné, Eipel Károlyné, Fábiánné
Cser Ilona, Faragó András, Faragó Bálint,
Faragó László, Fekete László, Fekete Lászlóné, Fekete Zoltán, Fodor Sándor, Fodor Tamás, Gábor Gergő, Gábor Sándor, Gábor
Sándorné, Gajár János, Galambos Zoltán,
Garbacz István, Garbacz Istvánné, Gáspár
László, Gáspár Rózsa, Gergely Istvánné,
Gulácsi Tibor, Gulyás György, Gulyás
Györgyné, Gulyás Jánosné, Gyökeres Lajosné, H. Kovács József, Harsányi Zoltán,
Harsányiné Dobos Ildikó, Hartai Zoltán,
Hartainé Mizsei Éva, Havasi István, Hegedűs Csaba, id. Hegedűs József László, Hegedűs Zsolt, Hegyi Erzsébet, Hicz Csaba, Hicz
Jánosné, Ispán Gábor, Ispán Jánosné, Kaszás
Istvánné, Kató Gyula, Katona Viktor, Katona
Zsófia, Keresztes Gáborné, Keresztes József,
Keresztesi Gábor, Király Sándor, Kiss Andrea, Kiss Juhász Ferenc, Kocsi Zsolt, Kontra
Jánosné, Kontra Zsófia, Kósa Györgyné, Kovács Endre, Kovács György, Kovács Gyula,
Kovács Gyuláné, Kovács Imréné, Kovács
István, Kovács Kornélia, Kovács Zoltánné,
Kovács Györgyné, Kreischné Madarász
Andrea, Kristóf József, Kubies Endre, Laczi
Gáborné, Laczi Kitti, Laczi Lajos, Laczó
Csaba, Lázár Ferenc, Lázár Tamás, Lesi
Györgyné, Lesi Jánosné, ifj. Madarász András, Madarász Andrásné, Madarász Ferencné, Majer Gábor, Májer Sándorné, Marjai
Gyuláné, Márkus Erika, Márkus Lászlóné,
Márkus Vilmos, Mayer Imre, Miskolczi Ferencné, Mocsári Gábor, Mohácsi Jánosné,
Molnár Csaba, Muzs Jánosné, Nagy Ferencné, Nagy János, Nagy József, Nagy Lászlóné, Nagy Mária, Nagy Sándor, Németh József, Nyerges Miklós, Papp István, Patonai
István, Pencz Bernadett, Pencz Kft., Pencz
Tamás, Péntek András, Pergel Attila, Pergel
Lajos, Pergel Renáta, Perger János, Perger
Lászlóné, Péter Lajos, Pető János, Pintér
Zoltán, Poczkodi László, Pozsár Mónika,
Radányi László, Radányi Lászlóné, Rakszegi Gyula, Rátkai János, Sáfrány József, Saller Andrásné, Saller Sándor, Sándor József,
Sasné Tóth Erzsébet, Sass Andrásné, Sípos
János, Sipos Tímea, Ifj. Slezák István, Somogyi Tünde, Sörös Mónika, Szabó Andrea,
Szabó József, Szabó Krisztina, Szabó László, Szakos Anett, Székely Tibor, Szijjártó
László, Szűcs Sándor, Takács Tibor, Taksás
László, Tóth István, Tóth Kornélia, Török
János, Valter Erzsébet, Valuck Márton, Varga
Ferenc, Varga László, Varsányi Elemér, Zsebők Lajos, Zsiba Mihályné, Zsiba Sándorné,
Zsolnai Zoltán
és még sokan mások, akik nem járultak
hozzá nevük leközléséhez, valamint azok is,
akik a kihelyezett gyűjtőüvegekben helyezték el adományaikat!
Köszönjük!

Technikai okok miatt a Madarász Üzletházban adakozó 8 ember nevét nem tudom itt
leközölni, mert aláírásukon kívül nevüket
külön nem rögzítették. Amennyiben szeretnék, hogy a következő számban megjelenjen, kérem, keressenek, és a hiányosságot
pótoljuk. A téves adatrögzítés miatt elnézésüket kérjük! Ezúton kérek mindenkit, a
pénzgyűjtés tisztasága érdekében, ha nevét
nem látja ebben a névsorban, bár leközléséhez hozzájárult, továbbá ha nem kapott adományáról nyugtát, a következő telefonszámon (06/30 390-3454) jelezze!
Pencz Bernadett
FIDESZ Alapszervezet

Nõi torna!!!

Az általános iskola tornatermében
minden kedden és csütörtökön délután fél 7-től fél 8-ig női torna
van. Mindenkit szeretettel várunk, aki egy kicsit is törödik az egészségével
és hiányzik számára a mozgás. Gyere, hidd
el, nagyon 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:
Péntek:
Gyermek /9-10 év/:
Hétfő:
Szerda:
Konditerem
Nyitva tartás:
Hétfő–Péntek:
Szombat:
Vasárnap:

17.00-18.00
17.00-18.00
15.00-16.00
15.00-16.00
08.00-21.00
16.00-18.00
-
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Egészségügy 2010-ben, Dömsödön –
ismét téma az ügyelet

A dömsödi Fidesz képviselői több mint 2000
aláírást tettek le minap a polgármester asztalára,
kérve a háziorvosi ügyelet helyszínének „viszszahozását” községünkbe.
Úgy is, mint önkormányzati képviselő, úgy is
mint a helyi orvosok közül az ügyeleti szolgálatban folyamatosan, a mai napon is részt vevő
háziorvos szeretnék néhány dologra most írásban reflektálni, és utalni arra, hogy e témáról
már évekkel ezelőtt is sokat írtunk – mégis
nagyfokú a tájékozatlanság.

Mindenekelőtt személy szerint is köszönöm
a Fidesz helyi tagjainak jobbító szándékát, mikor aláírásgyűjtést kezdeményeztek, mert nekem is kényelmesebb volna itthon ügyelni. Azt
is el kell mondanom, hogy ezzel ugyanúgy nyitott kapukat döngetnek, mint a defibrillátorral
(amely 3 éve itt van a rendelőmben, de senki
nem vállalkozott ezen életmentő készülék nyilvános kihelyezésére). Remélem, sokan jelentkeznek majd az újraélesztési tanfolyamra,
mert egy szívkatasztrófa esetén nemcsak a készüléken múlik a beteg élete! Mert bármilyen
közel van az ügyeletes orvos – helyben ügyelve
is foglalkozhat sajnos egy másik sürgős beteggel, vagy várhatja nála a mentőautót, melyből
egyre kevesebb van, és egyre messzebbről indítják ebben a „megszorítós” világban… Tehát
a mi érkezésünkig fenn kell tartani a beteg életét, és ha azonnali életveszélyt észlelünk, a mentőt is kell hívni, velünk együtt.
Polgármestereink korábban is sok mindent
megpróbáltak a helyi ügyelet megtartására,
most ismét megbeszélés zajlott a ráckevei polgármesterrel és az ügyeletet jelenleg működtető
egészségügyi szolgáltatóval (mely már nem a
DELTA O.K.M., hanem a Dr GON Bt.-ről jelenleg MorrowMedical Zrt.-re átkeresztelt cég,
mely több hasonló ügyeletet működtet a megyében), s árajánlatot kértünk, hogy pl. plusz személyzetet, azaz még egy orvost, esetleg gépkocsit biztosítsanak az ügyeleten (az országos orvoshiányt és rossz finanszírozást ismerve ez
sem lesz könnyű), illetve dömsödi helyszínű ellátásra.
De miért is került el Dömsödről több éve az
ügyelet? Röviden összefoglalva, nem volt biztosított sem az anyagi, sem a személyi, sem a
törvényes feltétele.
1. Az önkormányzat az OEP finanszírozáson túl
évi 20 millió forintot fizetett az ügyeletre:
ennyivel kevesebb jutott segélyre, közmunkára, iskolára, óvodára.
2. A Munka Törvénykönyvének módosítása
szerint heti 8-nál több túlórára az orvosok

sem kötelezhetők, ezért külső létszám bevonása óhatatlanul szükségessé vált.
3. A helyi ügyelet a gyermekrendelőben csak
ideiglenesen működhetett, s az ÁNTSZ a továbbiakban nem ad ki oda működési engedélyt.
Egyetlen olcsóbb megoldásként – ahogyan a
legtöbb hasonló településen is – tehát a központi ügyelet, illetve külső egészségügyi szolgáltató
megbízása jött szóba, próbaidőre. Ezt követően
– mivel a feltételek nem változtak, s egyetlen
írásos panasz sem érkezett az ügyelettel kapcsolatban – a szerződést meghosszabbították a
DELTÁ-val, s később a közbeszerzési pályázaton nyertes Dr Gon Bt.-vel.

Sajnos az aláírásokat kísérő levélből az is kiderült, hogy sokan az ellátásról annyira tájékozatlanok, hogy nem tudják, ha rendelési idő
után sürgős bajuk támad (hangsúlyozom, hogy
valóban sürgős, és valóban súlyos bajuk!) akkor
kihez fordulhatnak?
Hát elsősorban a saját háziorvosukhoz, illetve az őt helyettesítő orvoshoz!
Mi ugyanis a 4 órás rendelés előtt vagy
után még 4 órán keresztül elsősorban telefonon elérhetőek vagyunk, betegeink rendelkezésére állunk (ilyenkor látogatjuk a fekvőket
is), azonban du. 5 órától indul csak az ügyelet. Így minden nap van egy 2 órás intervallum
du. 3-5-ig, a mi 8 órás munkaidőnk vége és az
ügyeleti idő kezdete között, melynek áthidalására készenlétet biztosítottunk régebben öten,
ma ketten váltjuk egymást a felnőttek esetén:
Én hétfőn és kedden vagyok itthon, Tóth
doktor úr pedig szerdán és csütörtökön, a
gyermekorvos pedig hétfőtől csütörtökig érhető el telefonon 5 óráig, az ügyelet kezdetéig
(ezzel túlórakerete ki is merült).
Pénteken pedig déltől van ügyelet.
(Azt is ideírom, mert igaz: erre a pár órára
egykor költségtérítést kaptunk az önkormányzattól, melyet a szűkös anyagiak miatt fokozatosan és teljesen leépítettek.)
Kezdetben még 5 orvos vett részt a helyi
ügyeletben is (Apaj tőlünk előbb Lacházához,
nemrég Kunszentmiklóshoz csatlakozott, 1 orvosunk elment, Dömsödön jelenleg 3 orvos
van, de egy folyamatos ügyelet biztosításához
ma már e létszám többszörösére van szükség a
törvényi előírások változása miatt, mert a mainál rosszabb feltételekkel, egy önálló, jól felszerelt rendelő, szakképzett ápolónő és gépkocsivezető nélkül az ÁNTSZ sem engedélyezné az
ügyeleti ellátást.
Mi a helyzet tehát jelenleg? Községünk
(ezenkívűl Ráckeve, Lórév, Szigetbecse és

Makád közös) központi ügyelete hétköznap
17 órától reggel 7-ig, hétvégén és ünnepen 7től 7-ig elérhető a 06-24/385-342 telefonszámon, illetve Ráckevén a Szt. István tér 5.ben. Ez a nagy terület még mindig kisebb sok
más, hasonlóképp egy orvos és gépkocsi által
lefedettnél. Elgondolkodtató, hogy Tököl pl.
Szigetszentmiklóshoz integrálódott. A múlt évi
statisztika szerint Dömsödről naponta átlagosan csak kettő beteg jelentkezett –, némelyek
szerint e létszámnak önálló ügyeletet fenntartani luxus! – de én ennek örülök, mert a mi munkánkat dícséri, ha kevesebb az ügyelethez forduló panaszos…
Szóban több jogos kritika érte a helyszínt is
(sajnos tegnap hallottam, némely kolléga viselkedése sem volt korrekt), de tény, hogy a rendelőt csak egy lefüggönyözött vasrács választja el
az önkormányzat lépcsőházától: minden szó kiés behallatszik, befúj a hideg, az ablakok évek
óta cserére szorulnának… Ez ellen (mint alkalmazott) eddig hiába emeltem szót, néhány hete
mondják, hogy Ráckevén már kész a terv az átalakításra (melyben a személyzet helyiségeire
további zsugorodás vár). Ugyanakkor be kell
vallani, hogy mikor sok éve „itthon” ügyeltünk
– ami nekünk emberileg igen kényelmes, kötetlenebb dolog volt – szakmailag, más szempontból alacsonyabb volt a színvonal. Ezt sajnos a
betegek gyakran nem észlelik, ám az igazán komoly esetekben ez is számít. Ma Ráckevén terepjáró viszi az orvost, s az 5 egymást váltó
gépkocsivezetőből 4-en képzett mentősök,
több évtizedes tapasztalattal segítik a munkánkat. Mindegyik ápolónő évtizedek óta háziorvos mellett dolgozott, vagy dolgozik jelenleg is.
Tudták Önök, hogy 2 hónapja egységes, közös
irányítása van a mentőszolgálatnak és a háziorvosi ügyeleteknek? Ez egyelőre annyit jelent, hogy minden „kivonulást” és ellátást jelentenünk kell, tudják, hol vagyunk, s a mentőkkel
kölcsönösen segítünk egymásnak (időnként ők
is átadnak nekünk nem annyira sürgős feladatokat – vagy éppen a nagyon sürgőset, ha pl. éppen Budapesten van az esetkocsi). Hogy mi a
„sürgős” – azt nekünk sem könnyű eldönteni a
telefonvégen, és legtöbbször nem kifogást keresve, hanem a valódi segítés szándékával kérdezünk rá bizonyos részletekre. Ugyanis az élet
néha nagyon rossz rendező! – ezt szeretném egy
példával is megvilágítani: Pár napja kaptunk a
mentőktől egy hívást: az illetőnek elpusztult a
kutyája és őrjöng. Ráadásul rosszul adták meg a
címet (Dömsöd helyett először Ráckevét mondott a mentős) is, a nevet is – mire eljutottunk
hozzá, ő már megnyugodott, jobban volt – ellenben közben a ráckevei ügyeleten megjelent
az igazán súlyos, fájdalomtól sokkos néni, aki-
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nek nyílt kartörése volt – őt a mi távollétünkben
az ápolónőnek és a ráckevei mentőknek kellett
ellátni.
Ilyenekből nehéz tanulságot levonni, de az
biztos, hogy nagyon fontos az érthető név, cím és
telefonszám, ahol vissza tudunk kérdezni, ha
akadályba ütközünk. Fontos pontosan elmondani, mi az aggodalom oka, ki, hol, hogyan van
rosszul. Nem tartom hibának, ha időnként az
ápolónő is ad tanácsot, igen sok esetben meg lehetett oldani a rosszullétet akár otthon fellelhető
gyógyszer bevételével, különösen akkor, ha már
ismertük az illetőt, mert többször fordult hozzánk hasonló panasszal. Azt sem tartom hibának, ha kisebb bajjal megvárjuk saját háziorvosunk rendelési idejét (főleg, ha hetek óta fennálló, nem romló állapotról van szó). Kisebb lázat
házilag is szabad, sőt kell csillapítani, s igenis legyen otthon a házipatikában Algopyrin tabletta.
Sajnos van egy-két notórius telefonáló is, akinek átlag heti 5 hívásából utólag egy sem bizonyult indokoltnak, mikor kimentünk (nem látunk a telefonba, ki kell mennünk). Valaki kérdezte, milyen „szankcióval” élhetünk ilyenkor?
Semmivel, de „gyűjtjük a plakkokat a koszorús
ereinkre”, mert tudjuk, hogy a hypochonderre
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fordított energia más, esetleg életveszélyben levő betegtől és közvetve mindnyájunktól vesz el
lehetőséget.
Ám ugyanilyen hiba, ha túl soká vár hívásunkkal a beteg, mert sajnos sokszor ezért érkezünk későn: a beteg nem ismerte fel, hogy itt
magától nem lesz javulás… tehát igenis szabad
telefonálni csak tanácskérés miatt is!
Természetesen nem látunk bele a telefonba,
és igen nagy a felelősség a nővéren is, aki minden egyes hívást és megjelenést feljegyez, kapcsolatot tart mentővel, orvossal, önállóan kötöz,
injectióz, és kötelessége a „rangsorolás”. Ezért
nagyon elkeserítő, amikor egyesek olyan stílusban – szó szerint – törnek be az ügyeletre köszönés nélkül, hogy „csak adjon ki egy Algopyrint!” Mert ha „kérem”-mel kezdi a mondatot,
úgy is megkapja, csak mi is embernek érezzük
magunkat.
Elnézést kérek, ha locsogtam, sok és ellentétes szempontokról is írtam. Mint látják, mi is ismerjük a hibákat, és keressük a jobb megoldást, ami nagyon sok pénzbe kerül. Ha az önkormányzat – esetleg a Fidesz, vagy egy új
egészségügyi kormányzat hathatós anyagi segítségével – újra tudja majd a korszerű helyi

ügyelet feltételeit biztosítani, én is szívesebben
ügyelnék újra „itthon”, de a korábbi feltételek
sajnos ma már nem adottak.
Más, aktuális:
Reméljük, már csak 1-2 hónapig (az új
kolléganő, dr. Szőnyi Alíz érkeztéig):
az I . praxis (néhai Berhés ill. Hornyák dr.)
betegeit 2 hetenkénti váltásban látjuk el Tóth
doktor úrral: – 2010. február 1-jétől 2 hétig
én, február 15-től pedig 2 hétig ő fog helyettesíteni (a helyettesítés saját munkaidőnkben és a
saját rendelőnkben történik, természetesen saját
betegeink ellátása mellett!). Kérjük a betegek
türelmét, helyettesítéskor általában hosszabb a
várakozási idő! Bár ma is adott a lehetőség a pár
nappal korábbi (nem aznapi!) előzetes bejelentkezésre, így jobban ki tudnánk használni a
rendelési időt (sokan jönnek túl korán vagy túl
későn, általában a rendelés „közepe” szokott
üres lenni). A házhoz hívásokat lehetőleg a
reggeli órákban kérjük leadni, hogy mi is megtervezhessük aznapi útvonalunkat.
Kérem, ha a fentiekkel kapcsolatban még van
tisztázatlan dolog, keressenek meg telefonon
vagy a rendelőben.
Rókusfalvy Sylvia

VÁLTOZÁSOK A KRESZ-BEN

Szeretném felhívni a tisztelt olvasók figyelmét, hogy az 1/1975 KPM-BM rendelet (közismertebb nevén: KRESZ) 2010. január 01-jétől
számottevően módosult. Ezen írásomban szeretném a legfontosabb módosításokat közzétenni:
A forgalmi rendszám köteles járművek ezentúl már csak és kizárólag akkor vehetnek részt a
közúti forgalomban, amennyiben azon a meghatározott darabszámú, típusú, és az előírt
helyre felszerelt rendszámtábla van elhelyezve (nem pedig az elszaporodó módon a szélvédő mögött, illetve motorokon felhajlítva stb.
módszerekkel!!!), melyeknek olvasható állapotúnak kell lenni, azokat tilos letakarni. Ezekről a
gk. vezetője minden elindulás előtt köteles
meggyőződni.

Mostantól a polgárőr is adhat jelzőtárcsával
„állj!” jelzést, továbbá (jelzőtáblával előjelezve) jogosult a forgalom irányítására is (pl. iskolák-óvodák környékén, közlekedési balesetnél
stb.).
Közérthetőbb megfogalmazás alá került a
„Gyalog- és kerékpárút”; a gyalogos, a kerekes
szék és a kétkerekű kerékpár közlekedésére kijelölt út. Ha a gyalogos- és a kerékpáros-forgalmat burkolati jel választja el, a gyalogos és a
kerékpáros csak az útnak a részére kijelölt részén közlekedhet. A gyalog- és kerékpárúton a
gyalogos a kerékpáros-forgalmat nem akadá-

lyozhatja és nem veszélyeztetheti. „Kerékpárúton a segédmotoros rokkantkocsi, a gépi meghajtású kerekes szék és a kétkerekű segédmotoros kerékpár lakott területen kívül a kerékpárutat igénybe veheti, ha ezt jelzőtábla nem tiltja.
A kerékpárúton más jármű közlekedése tilos”.

A sebességkorlátozás feltételei is módosultak: „A tábla alatt elhelyezett hóesésre vagy
esőzésre utaló kiegészítő jelzőtábla azt jelzi,
hogy a sebességkorlátozás csak a megjelölt időjárási körülmények vagy nedves útburkolat esetében érvényes. Kiegészítő tábla jelezheti, hogy
a sebességkorlátozás meghatározott időszakra
vagy bizonyos járműkategóriákra vonatkozik.”
A tehergépkocsival előzni tilos jelzőtábla
ezentúl a 3500 kg megengedett legnagyobb
össztömegű tehergépkocsira, valamint vontatóra, mezőgazdasági vontatóra és lassú járműre,
valamint az ezen járművekből és pótkocsiból álló járműszerelvényekre vonatkozik. „Ha a jelzőtáblán számérték is megjelenik, az előzés tilalma csak az ezt az értéket meghaladó megengedett legnagyobb össztömegű tehergépkocsira,
vontatóra, mezőgazdasági vontatóra és lassú
járműre vonatkozik.” Itt a jogalkotó enyhített a
korábbi 2500 kg-os korlátozáson, hiszen így
3500 kg össztömeg alatt most már a személygépkocsikra érvényes rendelkezések az irányadók. Ugyanez a rendelkezés érvényes a „Tehergépkocsival behajtani tilos” jelzőtáblára, valamint a sebességkorlátozásra is (erről később).

Új jelzőtáblák jelentek meg:

„Környezetvédelmi övezet (zóna)”; a jelzőtábla azt
jelzi, hogy a „Környezetvédelmi övezet (zóna) vége”
jelzőtábláig az úton (övezetben) a gépkocsik nem közlekedhetnek. A kiegészítő jelzőtábla jelzi azon környezetvédelmi igazolólaphoz tartozó – a hatósági jelzésen (rendszámtáblán) elhelyezett – matrica
színét, amellyel rendelkező gépkocsira a behajtás tilalma vonatkozik. A behajtási tilalom
alól az út kezelője felmentést adhat. A kiegészítő jelzőtáblán „Kivéve engedéllyel” felirat
is elhelyezhető.
„Korlátozott
forgalmú
övezet (zóna)” jelzőtábla azt
jelzi, hogy a „Korlátozott
forgalmú övezet (zóna) vége” jelzőtábláig az úton a
táblán megjelölt súlyhatárt
meghaladó megengedett legnagyobb össztömegű tehergépkocsival, vontatóval, mezőgazdasági vontatóval és lassú járművel közlekedni
tilos. Ha a „Korlátozott forgalmú övezet” jelzőtáblát (53/c. ábra) a „Lakott terület kezdete”
(131-131/c. ábra) jelzőtáblával együtt helyezték el, a tilalom hatálya a teljes lakott területre
kiterjed.
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Az ilyen táblával jelzett helyen kizárólag kerékpárral lehet várakozni.
„Gyermekszállítás” (160/a.
ábra); a gyermekeket szállító
autóbusz vagy az iskolabusz
elején és hátulján elhelyezett
tábla az álló jármű környezetében gyermekek közlekedésére figyelmeztet. Az így
megjelölt, az úttesten álló autóbuszt – a gyermekek be- és kiszállásának az autóbusz mindkét oldali első és hátsó irányjelzőjének egyidejű működtetésével jelzett időtartamában – kikerülni
vagy az autóbusz mellett elhaladni csak fokozott
óvatossággal és mérsékelt sebességgel szabad.
Egyirányú forgalmú úton amennyiben kiegészítő jelzőtábla ezt megengedi, az úttesten kijelölt kerékpársávon, ennek hiányában az úttest
jobb széléhez húzódva a kerékpáros, az autóbusz forgalmi sávon a menetrend szerint közlekedő autóbusz, a kerékpáros által is igénybe
vehető autóbusz forgalmi sávon – az autóbusz
részére kijelölt közlekedési iránnyal megegyezően – a kerékpáros is a jelzőtáblán megjelölt
iránnyal szemben közlekedhet. Ez a szabályozás azonban ismétlem, csak és kizárólag akkor érvényes, amennyiben ezt külön kiegészítő jelzőtábla megengedi, ennek hiányában
ne próbálkozzunk menetiránnyal szemben kerékpározni.
A kerékpárosok közlekedéséből kikerült a
„szorosan az úttest jobb széléhez húzódva”
megfogalmazás, ezentúl kerékpárral az úttest
jobb széléhez húzódva kell közlekedni.

Sebesség

Az egyes járművekkel – ha e rendelet másként nem rendelkezik – legfeljebb a következő
sebességgel szabad közlekedni:
a) személygépkocsival, motorkerékpárral, 3500
kg megengedett legnagyobb össztömeget
meg nem haladó gépkocsival
aa) autópályán
130 km/óra,
ab) autóúton
110 km/óra,
ac) lakott területen kívül egyéb úton
90 km/óra,
ad) lakott területen
50 km/óra,
a/1. a külön jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő autóbusszal
– autópályán
100 km/óra,
– lakott területen kívül, egyéb úton 70 km/óra,
– lakott területen
50 km/óra,
b) egyéb gépjárművel – kivéve teherszállításra
kialakított motoros triciklit –, valamint gépjárműből és pótkocsiból álló járműszerelvénnyel
autópályán
80 km/óra,
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lakott területen kívül egyéb úton
lakott területen

70 km/óra,
50 km/óra,

c) villamossal

50 km/óra,

d) teherszállításra kialakított motoros triciklivel,
elromlott járművet vontató gépjárművel, segédmotoros kerékpárral, lakott területen kerékpárral
40 km/óra,
da) lakott területen kívül kerékpárral, ha a kerékpárt hajtó kerékpáros fejvédő sisakot
visel és utast nem szállít
50 km/óra,
db) lakott területen kívül kerékpárral, ha a
kerékpárt hajtó kerékpáros fejvédő sisakot nem visel
40 km/óra,
d/1. hólánccal felszerelt gépjárművel 50 km/óra,
d/2. a kerékpárúton közlekedő járművel
30 km/óra,
d/3. a gyalog- és kerékpárúton közlekedő járművel
20 km/óra,
e) mezőgazdasági vontatóval, valamint mezőgazdasági vontatóból és pótkocsiból álló járműszerelvénnyel
40 km/óra,
f) lassú járművel, valamint lassú járműből és
pótkocsiból álló járműszerelvénnyel
25 km/óra,
g) olyan járművel, amelynek kerekei fúvott gumiabronccsal felszerelve nincsenek
20 km/óra,
h) pótkocsinak nem minősülő fék nélküli vontatmányt (mezőgazdasági vagy ipari munkagépet) vontató mezőgazdasági vontatóval és
lassú járművel
15 km/óra.
Ha a „Sebességkorlátozás” jelzőtábla lakott
területen 50 km/óránál, lakott területen kívül 90
km/óránál nagyobb sebességet jelez, személygépkocsival, motorkerékpárral és a 3500 kg
megengedett legnagyobb össztömeget meg
nem haladó gépkocsival legfeljebb a jelzőtáblán
megjelölt sebességgel szabad közlekedni.

Módosultak a kanyarodás szabályai:

Elsőbbséget kell adni
a) jobbra vagy balra bekanyarodó járművel
– annak az útnak az úttestjén áthaladó gyalogos
részére, amelyre a jármű bekanyarodik, továbbá
– az azonos irányból érkező villamos részére,
b) jobbra bekanyarodó járművel a kerékpársávon vagy az úttest mellett levő, attól jobbra
eső kerékpárúton, gyalog- és kerékpárúton
érkező jármű és gyalogos részére,
c) balra bekanyarodó járművel
ca) az úttesten szemből érkező és egyenesen
továbbhaladó vagy jobbra bekanyarodó
jármű,
cb) az úttest mellett levő, attól balra eső kerékpárúton, gyalog- és kerékpárúton érkező jármű és gyalogos
részére.

Az autóbusz forgalmi sávban most már
megengedi a jogszabály a kétkerekű motorkerékpár és a kétkerekű segédmotoros kerékpár közlekedését. Hazánk is átvette az Európában már megszokott gyakorlatot: „Ha a
járműveknek útkereszteződésben, útszűkületekben, szintbeni vasúti átjárónál vagy egyéb
forgalmi okból meg kell állnia – előre sorolás
céljából – kétkerekű motorkerékpárral, illetve kétkerekű segédmotoros kerékpárral az álló járművek mellett, vagy azok között, kétkerekű kerékpárral az úttest szélén, az álló járművek mellett jobbról szabad előrehaladni,
ha az előrehaladáshoz elegendő hely áll rendelkezésre, és az irányváltoztatási szándékot
jelző járműveket az irányváltoztatásban nem
akadályozzák.”
Párhuzamos közlekedésre alkalmas úttesten
a harmadik, és további belső forgalmi sávokra a
módosítással már a motorkerékpárral is rá szabad hajtani.
Autópálya és autóút úttestjén – a forgalmi okból szükséges megállást kivéve – megállni tilos.
Tilos a leállósávon megállni vagy várakozni, kivéve ha: a) műszaki meghibásodás miatt a jármű továbbhaladásra képtelen; b) a jármű a forgalmat ellenőrzi; c) a jármű útfenntartást, úttisztítást végez; d) a jármű, a továbbhaladásra képtelen jármű elszállítását vagy a műszaki meghibásodásának elhárítását végzi; e) a jármű a megkülönböztető jelzést adó berendezését működteti.
A vasúti átjárót megközelíteni csak fokozott óvatossággal szabad. Ennek értelmében
a vasúti átjárókra korábban vonatkozó 30 és
40 km/órában meghatározott sebességkorlátozás érvényét veszíti, amennyiben a közútkezelő az áthaladási sebességet korlátozni kívánja, azt jelzőtáblával jelzi, ennek hiányában a járművezetőre van bízva a vasúti átjáró
megközelítéséhez megfelelő sebesség megválasztása.
(Folytatás a következő számban.)
Fuchsz Róbert r.zls.
baleseti helyszínelő

AKCIÓS
SHELL PB GÁZ
Ingyenes
házhoz szállítással!

A szállítás Dömsöd belterületére
48 órán belül értendő.

Tel.: +36-30-9-337-357
+36-24-434-948

Szikvízüzem
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Hírek a Dezsõ Lajos Alapfokú
Mûvészetoktatási Intézménybõl
Az idei tanévre rányomta bélyegét a gazdasági válság: csakúgy, mint a
többi művészeti iskolában, nálunk is csökkent a tanulói létszám. Ez alól szerencsés kivételt jelentenek a zenei tanszakok, valamint a társastánc tanszak.
A félévi tanulmányi eredmények jók lettek, leginkább az ötös dominál.
Ez abból adódik, hogy ebbe az intézménytípusba nem kötelező járni, a
gyerekek szívesen járnak hozzánk, szeretnek itt tanulni.
Tanulóink többször bemutatkoztak iskolai, valamint községi rendezvényeken. Ezek közül kiemelkedően jól sikerült a Dömsödi Művészeti Napok rendezvénysorozat, amely a művészeti iskola hagyományos nagyrendezvénye. Ősszel hangszereseink hangszerbemutató koncertet adtak az
OMK-ban. Táncosaink részt vettek a szüreti bálon, az Idősek Világnapján, a Tökfesztiválon. Az adventi időszakban táncosaink köszöntötték a
dömsödi nyugdíjasokat, zenész növendékeink pedig hatodik alkalommal
készültek karácsonyi műsorral a kiskunlacházi Ezüstfenyő Idősek Otthona lakóinak. A művészeti iskolai adventi rendezvényen színjáték tanszakosaink betlehemest mutattak be, zenei tanszakos növendékeink pedig
hangversenyt adtak a szülőknek. Társastáncosaink jó versenyeredményeket tudhatnak magukénak. Felkészítő tanár: Mihó Diána

het fizetni. Azoknak a gyerekeknek, akik rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesülnek, egyáltalán nem kell fizetniük a képzésért.
Az is problémát jelent, hogy a szülők más, „fontosabb” ismereteket
szeretnének gyermeküknek taníttatni, ezért a művészeti képzés háttérbe
szorul. Kutatások bizonyították, hogy azok a gyerekek, akik művészeti
tárgyakat tanulnak (különösen zenét, mert az kapcsol be legtöbb érzékszervet a tanulásba), sokkal jobb iskolai eredményeket érnek el, mint azok
a gyerekek, akik nem tanulnak művészeti tárgyakat.
A leghíresebb külföldi bentlakásos intézmények fontosnak tartják,
hogy tanulóik zenét tanuljanak, ezért biztosítják számukra az intézményen belüli zeneoktatást. Ugyanis az általános műveltséghez nagyon is
hozzátartozik, hogy valaki milyen zenei tájékozottsággal bír. Lehet, hogy
Kodály országánál előbbre tartanak?...
Ha „csak” annyit sikerül elérnünk, hogy a gyerekek hasznosan tudják
szabadidejüket eltölteni – nem nézik a televízió show műsorait, nem
chatelnek a világhálón –, akkor nyert ügyünk van.
Szeretettel várjuk a jelentkezőket a művészeti iskolába!
A művészeti iskola tanárai

Kezdő standard kategória:
Sass László – Tillinger Tímea: 3. helyezés
Kezdő latin kategória:
Sass László – Tillinger Tímea: 3. helyezés
Haladó junior latin kategória:
Radics Roland – Bábel Barbara: 5. helyezés
Haladó ifjúsági latin kategória:
Erdős Sándor – Bak Barbara: 5. helyezés,
Kiss Gergő – Bábel Brigitta: 5. helyezés
Haladó ifjúsági standard kategória:
Erdős Sándor – Bak Barbara 2. helyezés.

A művészeti iskola megsegítésére létrejött Pro Musica Alapítvány
Dömsöd tisztelettel várja az adózók személyi jövedelemadójának 1%os felajánlását.

A III. Szigetdance Kupán elért eredmények:

Goldance Kupa, Budapest, 2009. november:
Felnőtt standard kategória:
Erdős Sándor – Bak Barbara: 2. helyezés

Goldance Kupa, Budapest, 2009. december (Mikulás Kupa):
Felnőtt standard kategória:
Erdős Sándor – Bak Barbara: 1. helyezés

Szelmann Kupa, Budapest:

Haladó latin ifjúsági kategória:
Bábel Brigitta – Bábel Barbara: 1. helyezés
Szeretnénk megköszönni a szülőknek a felajánlásokat, támogatásokat.
Ezek segítségével tudtuk – és a jövőben is ezzel a segítséggel tudjuk – társastáncosaink ruhatárát bővíteni.
A KÖZ-OKA pályázatunk értékelése sikeresen lezárult, az elszámolást
elfogadták. Korábban már beszámoltunk róla, hogy a pályázaton 1 millió
Ft-ot nyert a művészeti iskola, amely összeget a néptánc és a társastánc
tanszak cipőbeszerzésére költöttünk.
Kedves Szülők és Gyerekek! II. félévtől várjuk azok jelentkezését, akik
szeretnének a művészeti iskolában tanulni.
Amikor a szülők döntenek arról, hogy a gyerek tanuljon-e valamilyen
művészeti tantárgyat, sokszor befolyásolja őket az, hogy a művészeti iskolában fizetni kell. Számtalan esetben elhangzott mindenféle fórumon,
hogy a térítésidíj-fizetési kötelezettséget törvényben szabták meg. Dömsödön abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy a képviselő-testület
alacsony térítési díjakat állapított meg. A térítési díjat részletekben is be le-

Tisztelt Adózók, kedves Szülõk!

Az alapítvány adószáma: 18681189-1-13

Tisztelettel: a kuratórium

Késve érkezett…

A 2010-es esztendő, az időjárás tekintetében, a megszokott módon
érkezett, hiszen egyre kevesebb hó esik, és a hőmérő higanyszála is
épphogy elhagyja a nulla fokot. Az is ritkaságszámba megy, hogy a
gátoldalra vagy a Kis-Dunára elmehessünk szánkózni, korcsolyázni.
Egyszóval, az egész decemberi ünnepkör szinte hó és az azzal járó hideg híján telik.
Most, január második felében fehér takaróba burkolózott minden,
s annak rendje-módja szerint mégiscsak itt a tél, úgy tűnik, tartja is
magát! Mint minden évszaknak, ennek is megvan a maga különleges
szépsége: csodálatos, ahogyan a napsugarak megcsillannak a hófehér havon, erre mondják, hogy szikrázik, és ritka élményt nyújt a lábunk alatt ropogó, csikorgó hó.
Számtalan természeti különlegességet fedezhet föl az, aki képes elidőzni és rácsodálkozni a jég szélén tollászkodó madarakra vagy a
háztetők szélét cakkozó jégcsapokra, de nem mindennapi élményt
nyújt a lemenő-felkelő nap és a telihold látványa is! Megállni és elcsendesedni… Valljuk be, a ma emberének sajnos erre egyre kevesebb igénye van!
Sokan méltatlankodnak a makacs hideg miatt, és be kell valljuk,
kényelmi szempontból igazuk is van! De kérem, a kórokozók ebben a
tartós hidegben nagy valószínűséggel elpusztulnak, nem fertőznek,
így a növényvédelemnek, egészségügynek mindez jó! Mivel hótakaró
borítja a földeket, az elvetett magvak sem fáznak meg, illetve olvadáskor lassan szivárog a csapadék a talajba, gyarapítva ezzel a vízkészletet. És végül a testmozgást említeném: a hólapátolás igazán jó
móka, no meg szánkózni, hógolyózni és korcsolyázni! Igen, ezek a tél
örömei! Használják, használjuk ki, amíg lehetséges!
-V.I.-
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A harmadik project meeting Törökországban
2009. október 26. hétfő

2009. október 26-án indultunk a 3. project találkozóra Törökországba. Erre a megbeszélésre
három tanító néni utazott velem: Bak Gáborné,
Jarosiné Szabó Ilona és Varga Gézáné.
A Ferihegyi repülőtérről indultunk, közel kétórás út után Isztambulba értünk. Azt hittük, bőven van időnk elérni az Izmirbe tartó gépet. A
biztonsági ellenőrzésre és a vámvizsgálatra várók tömegét látva azonban sejtettük, lesz itt még
izgalom. Röviden: mire minden ellenőrzésen
mi is átestünk, nagyon rövid idő maradt arra,
hogy megtaláljuk a gépet. Végig rohantunk,
még a mozgójárdán is, a nevünket kétszer bemondták már, a gép járt, tényleg csak ránk vártak. Beestünk az ajtón, lerogytunk a helyünkre,
bekapcsoltuk magunkat, és már indultunk is.
Ahogy a helyünk felé tartottunk, egy ismerős
hang köszönt ránk, az olasz csapat egyik kedves
tagja volt. Megörültünk, üdvözöltük egymást.
Ez a repülőút kb. egy órahosszáig tartott.
Izmirbe leszállva – az előzetes megbeszélések
szerint – találkoznunk kellett volna a török koordinátorral. Ez sem ment zökkenőmentesen. Egy
hatalmas, csupa üveg, csupa fém épületkomplexumba jutottunk. Késő este volt, sötét, hűvös.
Rajtunk kívül csak a személyzet, a biztonsági ellenőrök voltak ott. Hol van Özge, a török koordinátor, és az olaszokat is a föld nyelte el.
Mint később kiderült, mi a helyi járat helyett
a nemzetközi járat oldalán mentünk ki. Egymásra találásunk után bőröndjeinkkel átsétáltunk a másik terminálba, ahol a busz várt bennünket. Bő 3 órás út állt előttünk, befele Ázsia
belsejébe. A török kísérők kedveskedni akartak
nekünk, és egy kis városka egyik éttermében
megrendeltek egy speciálisan török vacsorát. A
legfinomabb bárányból készült húsgombócot,
sok zöldségből készült salátát, finom kenyeret
kínáltak. Ezután nagyon hosszúnak tűnő zötykölődés következett. Éjjel két óra körül megérkeztünk végre Usakba, a találkozó helyszínére.

re jártunk, mindig, mindenhol rámutattunk dolgokra, és érdeklődtünk török szavaik felől. Itt, a
múzeum udvarában tudtuk meg azt is, hogy a
sárgabarack török neve kajszi.
Délután meglátogattuk a partneriskolánkat. A
város külső kerületébe vittek bennünket. Szegényes, néhol rogyadozó házak, befejezetlen, összetákolt, de lakott épületek, mérhetetlen kosz,
szemét között vitt az utunk. Ami feltűnő ellentét
volt, hogy majdnem minden ház tetejére napkollektort szereltek. Az iskola épülete újszerű,
nagy lebetonozott udvarral. Ide jártak a környék
szegényebb sorsú gyerekei óvodáskortól nyolcadikig. A termeik szerények, a gyerekek
egyenruhába öltözöttek. Lelkes gyerekekkel és
kollégákkal találkozhattunk, akik közvetlenek,
barátságosak és rendkívül kíváncsiak voltak. A
Hi, Hello, Welcome, How are you? és a What’s
your name? üdvözlések, kérdések záporoztak
felénk hosszú-hosszú perceken keresztül. Ezek
a gyerekek nem csupán a messziről jötteket
kedvelték, hanem a fényképezőgépet is. Ahogy
meglátták, azonnal pózba dobták magukat, természetesen széles mosollyal. Ha csupán a kezünkben volt a gép, akkor mondogatták, hogy
photo, photo.

2009. október 27. kedd

Reggel kissé kábán a hosszú utazástól, de
örömmel üdvözöltük a török, a lett és az olasz
ismerősöket. Délelőtt Usak tartományának a
tanfelügyelője fogadta a nemzetek küldötteit.
Bemutatta a várost, beszélt röviden a történelméről. A városban 30-nál több iskola, közöttük
több középiskola, főiskola és egyetem is található. Bennünket testvéreinek titulált. Nagyon
kedves volt mindenkivel, és készséggel válaszolt kérdéseinkre. Mi azzal a netről kinyomtatott szógyűjteménnyel ajándékoztuk meg, amely
a közös, egymásra nagyon hasonlító szavainkat
tartalmazza.
Ezután a város múzeumába mentünk, ahol
római és bizánci leleteket is láthattunk. Bármer-

megvitatása után véglegesítettük a versenyfeladatokat.
Külön említést érdemel a török gasztronómia. A vendéglátásuk során felsorakoztatták az
étkezési kultúrájuk legjavát. Csupán felsorolás
szinten, hogy mi minden került az asztalra.
Zöldségekből készített „beefsteak” salátalevélbe helyezve, majd néhány csepp citrommal ízesítve, a levélbe göngyöltük, és úgy fogyasztottuk. Az asztalon volt még fűszeres, darált paprika, paradicsom, saláta, fűszerezett joghurt. A
vajat úgy helyezték el a mézbe, hogy az a török
félholdra emlékeztessen. A zúzott búzát megfőzve, kissé sósan megkóstoltuk, de tartalékoltunk helyet a főételnek, no meg a híres fölséges
kenyérféléknek. Az előételek sorát a párolt
gomba a ráolvasztott sajttal zárta.
A főételek sorát a mi rántott levesünkhöz hasonló leves indította, melybe fűszereket és citromot lehetett tenni, valamint az elmaradhatatlan
és különlegesen finom joghurtot. Kétféle második fogásból lehetett választani. Csirke nyárson,
lavassal – vékony kenyér –, melyre kollegáim
tették le a voksot. Jómagam kíváncsi voltam a
bárány kebabra, melyet lavassal, tarhonyával,
salátával tálaltak. Nyomatéknak egy kis currys,
húsos raviolit tálaltak fel.
Desszertnek gyümölcstálat kaptunk, melyen
volt narancs, fehér narancs, banán, mandarin,
alma, körte.
Aztán váratlanul előkerült egy hegedű és egy
dob, mellyel szinte pillanatok alatt fergeteges
hangulatot teremtettek. Tánc közbeni pihenésként olyan dalokat énekeltünk, melyet minden
nemzet ismert, és a saját nyelvén énekelt. Ági és
Ica néni vezetésével az „Üszküdár” című török
dalt is elénekelték a törökökkel együtt, a jelen
lévő törökök nagy örömére.

2009. október 28. szerda

Délelőtt az iskolai ünnep részesei voltunk mi
magunk is. A gyerekek osztályonként sorakoztak fel, és megkezdődött a műsor. Bemutattak
bennünket a jelen lévő szülőknek, szavaltak,
énekeltek, táncoltak. Ezután felvonulás következett. A zászlósok mentek elöl. Ezután a dobosok, trombitások.

Fotózáshoz pillanatok alatt összeállnak

Ezt követően egész délután a lettországi
sportvetélkedőről beszélgettünk. Milyen versenyszámokra van lehetőség Lettországban,
ezeket tudja-e minden nemzet diákja gyakorolni
a saját iskolájában? Hogy álljanak össze a csapatok stb. Erre a javaslatot én vittem, melynek

A szülők
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Az a megtiszteltetés ért bennünket, hogy utánuk mi mehettünk, a vendégek. Mögöttünk a
több mint 300 gyerek vonulása egyenruhában
nagyon impozáns volt. Menetünket kíváncsi tekintetek kísérték.
Délután óriási élményben volt részünk. Ellátogattunk Pamukkale több ezer éves romjaihoz.
A látvány lenyűgöző volt, hiszen egy 150.000es lélekszámú, 5 poliszból álló város romjai között sétálhattunk. Az amfiteátrum 50 soros,
10.000 férőhelyes csodájában még ma is rendszeresen koncerteznek helyi és külföldi előadóművészek.

Ma is rendszeresen koncerteznek ezen a
színpadon

Valamennyiünk számára nagy meglepetést
szerzett a római kori fürdő a bedőlt oszlopaival,
kristálytiszta 35 °C-os vizével. Fürdőruhákkal
készültünk, hogy csábításának eleget tegyünk,
de sajnos a korai sötétedés ezt megakadályozta.
A kifele csordogáló meleg karsztvíz lerakódott mészkőképződményén kellemes sétát tettünk feltűrt nadrágszárral, mezítelen talpakkal.
Ezután a nagy séta és élményzuhatag után
jólesett a svédasztalos vacsora, mely mindent
kínált, mi szem-szájnak ingere.
Vacsora után is egy séta következett, mely során a piros vizű forrást szerettük volna megtalálni. Meg is találtuk, de sajnos semmit nem láttunk belőle, mert nem volt kivilágítva. A bazársoron hitetlenkedve néztük, hogy a napközben
kitett árut nem pakolták vissza, hanem csupán
letakarták egy ponyva jellegű anyaggal.
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Minden oktatási intézmény felvonultatta küldöttségét. Az egyenruhás fiatalok látványa a valamikori május elseji felvonulásokra emlékeztetett.

Ezután elindultunk a világ második legnagyobb kanyonjához, az Ulubey Canyonhoz. Ezt
a kanyont is évmilliók alatt formálta ki a természet. Mikor mi ott jártunk, mindössze egy kis
pataknyi víz csordogált benne. Hosszú túránk
során a szépségen kívül láttunk még vadon növő oreganot, galagonyát, szedret, gránátalmát.

2009. október 30. péntek

Utolsó napunkat Törökországban Izmir városában töltöttük, mely az ország harmadik legnagyobb városa. Ennek megfelelően a nyüzsgés
hatalmas. A bazárban sétálva igazi zsibvásári
hangulat uralkodott. Mindenki el akarta adni a
portékáját. A hatalmas, színes kavalkádban szívesen sétáltunk, nézelődtünk.

Az utcai cipőpucolónak itt még van keletje.

A helyenként 80 cm széles ösvényen a felfelé
és lefelé haladás nem volt veszélytelen. Mi
azonban dacoltunk a veszéllyel, mert biztosan
voltunk benne, hogy a látvány megéri.
Vendéglátó férfijaink piknikes vacsorával
vártak bennünket vissza a túránkról. A faparázs
felett csirke, bárány és különféle zöldségek sültek. Az ínycsiklandó illatok beváltották a hozzájuk fűzött reményt. A porhanyósságuk mellett a
hibátlan fűszerezésű pácolás tökéletesen kiemelte a húsok ízletességét. A nemzetek képviselőivel egyeztetve itt köszöntöttük fel Ica nénit
születésnapja alkalmából. A közös éneklés után
derült ki, hogy az egyik török kollegának is aznap volt a születésnapja.

A megbeszélések eredményeit és a látottakat,
hallottakat, tapasztaltakat egybe vetve, óriási
élmény- és képanyaggal tértünk haza.
Ambruska Margit
nemzetközi koordinátor

Tisztelt Adózó!

2009. október 29. csütörtök

Ez a nap Törökországban piros betűs ünnep,
a Függetlenség Napja. A 130 ezer lakosú városban nagyszabású volt az ünnepség. Ata Türk
még mindig hatalmas népszerűségnek örvend.

Kérem, hogy

ADÓJA 1%-ÁT

Így készültek a finom falatok

Azt azonban meg kell hogy jegyezzem, hogy
a terítési és egyéb esztétikai dolgaik hagynak
némi kívánnivalót maguk után. A hús újságpapírba csomagolva, az asztalterítő szintén újságpapír. A varázslatos naplemente után indultunk
vissza szállásunkra.

ajánlja a
Gróf Széchenyi István
Általános Iskola

Suli Persely Alapítványa
részére

Adószám:
18679212-1-13
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K a z i n c z y P r ó z a m o n d ó Ve r s e n y

A Magyar Kultúra Napja nem tartozik a piros
betűs ünnepek közé, de egyre eredményesebben hívja fel a figyelmet azokra a tárgyi, szellemi értékekre, amelyeket méltán érezhetünk magunkénak. Kölcsey Ferenc 1823. 01. 22-én fejezte be Csekén a Himnusz megírását, ennek
emlékére ünnepeljük a Magyar Kultúra Napját.
Nem véletlen, hogy értékeink, kincseink közül
éppen Himnuszunk születése vált a Magyar
Kultúra ünnepévé. Nemcsak a magyar sors, magasztos történelmünk viharos századai sejlenek
fel gyönyörű Himnuszunkban, hanem a nép által átörökített, megőrzött, tudatunkban folytonosan jelen lévő és belőle építkező kultúra is. A
világ népeinek nagy része a nyelv fogalmát és
jelentését az anyához köti. A születés csodájához, az emberi test melegéhez, a szeretet mélységéhez, bőséghez, mélységhez, befogadáshoz
a teremtésben. Anyanyelv a világ, a világhoz
vezető út. Hiteles adatok bizonyítják, hogy az
első magyar iskola a Szent Márton-hegyi, mai
Pannonhalmi Bencés Kolostor falai között 996ban létesült, Géza fejedelem hívására, a hazánkba érkező olasz szerzetesek közreműködésével.
Ez lett a mai iskolarendszer alapja, amely nemzeti értékünk, örökségünk. István király megkoronázásával a keresztény Európába jelöltetett ki
a magyarság útja. Egy évezred itt Európában
amióta a világ – mint részére figyel ránk! Csak
múltunk és jelenünk kultúrájának védelme, az
esélyek megteremtése biztosítja azt a lehetősé-

get és adja azt az erőt, melynek segítségével
megbirkózhatunk az értéktelen, önmagát kultúrának álcázott fércművekkel és termékekkel.
Pécsi Blanka színművésznőnek 1960-ban tett
alapítványa indította el a Kazinczyról elnevezett
„Szép magyar beszéd” versenyt, amely az eltelt
évtizedek során országos mozgalommá vált, kiterjesztve az általános iskolás korosztályra is.
Ez a versenyforma az ifjúság anyanyelvi nevelését, a beszédkultúra javítását szolgálja. Feladat, hogy szépen érthetően, hangsúlyosan, színesen fel kell olvasni a választott és kötelező
szöveget, azaz el kell varázsolni mindenkit,
hogy amit felolvasunk, azt a hallgató rögtön el
tudja képzelni.
A mi iskolánk kb. 20 éve rendezi, minden évben nagy sikerrel, szerencsére egyre több jelentkező versenyzőnek ezt a nemes versenyt.
2010. január 29-én 24 negyedik osztályos tanuló, 32 harmadik osztályos tanuló 12 általános
iskolából vett részt a megmérettetésen.
Feladat egy kötelező és egy választott szöveg
felolvasása. Az előbbi idén Fekete István Kele
című regényéből való részlet volt. A tanulók által hozott, szabadon választott szövegek megszólaltatása jól átgondolt és kidolgozott volt.

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 juthattunk el például Tapolcára, ahol decemberben
egy háromnapos futballbajnokságon vettünk
részt (és büszkén mondhatom, hogy a csoportunkban 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 tantervű iskolák tanulóival. Meghívásunkat
Kiskunlacháza, Szigethalom, Szigetszentmiklós, Tököl, Fesziget is elfogadta, így január 22-én hat csapat
találkozott a sportcsarnokban.
Mi, szervezők (Gulyásné Jutka néni,
Zsuzsa néni és jómagam), azon izgultunk, hogy minden rendben menjen,
mindenki jól érezze magát, míg tanu-

lóink azon igyekeztek, hogy győztesen kerüljenek ki az összecsapásokból.
Örömmel mondhatom, hogy ez sikerült, a
végső sorrend a következőképpen alakult:
1.
Dömsöd
2.
Kiskunlacháza
3.
Tököl
4.
Fesziget

Eredmények:

3. évfolyam:
1. helyezett: Novák Katalin, Ráckeve,
Szent Imre Általános Iskola

2. helyezett: Sipos Evelin, Dömsöd, Gróf Széchenyi István Általános Iskola
3. helyezett: Pethes Patrícia, Dömsöd, Gróf
Széchenyi István Általános Iskola
4. helyezett: Antal Ákos, Kiskunlacháza, Vörösmarty Mihály Általános Iskola
5. helyezett: Török Luca Kyra, Kunszentmiklós, ÁMK
Különdíjat kapott: Máthé Kata, Ráckeve, Szent
Imre Általános Iskola

4. évfolyam:
1. helyezett: Lampert Georgina, Dömsöd, Gróf
Széchenyi Általános Iskola
2. helyezett: Markó Dorina, Kiskunlacháza,
Vörösmarty Mihály Általános Iskola
3. helyezett: Süle Noémi, Ráckeve, Szent Imre
Általános Iskola
4. helyezett: Kálomista Lilla, Kunszentmiklós,
ÁMK
5. helyezett: Bólya István, Szalkszentmárton,
Petőfi Sándor Általános Iskola
Guttyán Kitti, Dömsöd, Gróf Széchenyi Általános Iskola
Köszönjük a felkészítő tanároknak a munkát,
a kultúra iránt érzett felelősséget, a színvonalasan kiválasztott műveket, hogy ezt a napot ünneppé tették.
Major Anna
a zsűri elnöke

Kidobósban (is) jók vagyunk

5.
Szigetszentmiklós
6.
Szigethalom
Természetesen minden csapat kapott apró
ajándékot, senki sem távozott üres kézzel.
Reméljük, mindenki úgy érezte, hogy tartalmasan töltöttük el ezt a délelőttöt.
Nem voltak vesztesek, hiszen – Jucika néni
szavait idézve – itt mindenki nyertes, már csak
azért is, mert egy sportos délelőttöt tölthettünk együtt, ahelyett, hogy
matekórán ülnénk.
Ismerve a diákok és a matematikaórák kapcsolatát, azt hiszem, ezzel
minden gyerek egyetértett.
Végül szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik segítették a
munkánkat:
Béczi Jánosnak és a csarnok dolgozóinak
Tóthné Erzsikének, Zsókának és a
„konyhalányoknak”
Mészáros Pálné Jucika néniéknek.
A Petőfi téri iskolások és pedagógusok nevében: Simon Katalin
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Friss hírek a lány kézilabdásokról

Örömmel értesítem a dömsödi lakosságot,
hogy U9-es (2000 és 2001-es születésű) és U10es (1999-es születésű) lánykézilabdázóink nagy
sikerekkel vették a 2009/2010-es Adidas Országos Kézilabda Utánpótlás-bajnokság megyei
fordulóit. Részletek:
U10-es lányaink az első fordulót Gyömrőn
játszották, ahonnan 1 nyert (Szigetszentmiklós
„A” csapata ellen) és 1 vesztett (Gödöllői Sportegyesület ellen) meccsel indultak haza. Vesztett
meccsünket a tavalyi év megyei bajnokával játszottuk, így erre a meccsre a tisztes helytállás
reményében léptünk pályára, amit a lányok többé-kevésbé hoztak is.
A következő forduló Szigetszentmiklóson
volt. A szigetszentmiklósi fordulóra egy jó felkészítő tornáról érkeztek a lányok. Kozármislenybe kaptak meghívást, ahol az U9-es és U10es csapat is külön-külön részt vett. A lányok ott
többek között a tavalyi év országos bajnokával
is összemérhették játékukat, és sokat tapasztalva illetve tanulva értek haza. U9-es lányaink az
5., az U10-es lányok pedig a 7. helyen végeztek.
Visszatérve Szigetszentmiklósra, Inárccsal és a
másik nagy korosztályos ellenféllel, Tápiószelével meccseztünk. Inárcs ellen nagy gólkülönbséggel hozták a várt eredményt, illetve a
győzelemért járó 2 pontot a lányok. Tápiószele
ellen sajnos kikaptunk, de szép játékkal, mindent beleadva küzdöttek, és nem adták könnyen
a pontot az ellenfélnek.
Az utolsó fordulót Dömsödön tartották a
Sportcsarnokban, ahol szép számmal gyűltünk
össze. Egyrészt a csapatok, 6 csapat érkezett,
másrészt a dömsödi szurkolók. Akiknek ezúton
is nagy-nagy szeretettel köszönöm a részvételt
és a buzdítást, amiben a lányoknak részük lehetett. Felejthetetlen volt, ahogy a dömsödi Sportcsarnokban gyerekek, felnőttek, idősebbek és
fiatalok együtt kiabálták a Hajrá Dömsödöt. A
nagy buzdításnak meg is lett az eredménye, a lányok meghálálták a szurkolást. 2 meccset nyertek Péteri és Szigetszentmiklós „B” csapatai
ellen, így 4 ponttal gazdagodtunk. A nap végére
maradt Érd, akiktől az eddigi mérkőzéseinken
eddig sajnos vereséget szenvedtünk. A lányok
nagyon lelkesen léptek pályára, égett bennük a
bizonyítás és a győzelem utáni vágy tüze. A
meccs elején Érd 2 góllal elhúzott tőlünk, de a
lányok összeszedve minden erejüket küzdöttek,
bátran meneteltek előre, és végül nagyon jó védekezéssel döntetlenre hozták ki a meccset, és
ezzel pontot raboltak Érdtől. Öröm volt az ifjúságunkat nézni, hogy a sok munka, ami mögöttük van, kezd beérni, és hogy kis botladozó, labdát vezetni is alig tudó lánykákból mára ügyes
kézisek lettek. Így összesítésben 2. helyen végeztek a korosztályos megyei bajnokságban,
ami messze felülmúlta a várakozásainkat. Csoportmásodikként jutottak tovább a közép-ma-

gyarországi régió döntőbe. Ez nagy sikernek
számít a mi kis 2 éves kézilabdás múltunkkal a
hátunk mögött, a több éves szakmai tapasztalattal, anyagilag is támogatott sportiskolákkal
szemben. Mára elértük, hogy a nagy rivális csapatok elismerően beszélnek a lányok játékáról,
és nem könnyű ellenfélként kezelnek bennünket. Van még hová fejlődnünk, ezt jól tudjuk, de
a kiscsajokban megvan hozzá a lelkesedés, az
ügyesség, és kiváló edzői munka áll a hátuk mögött. Büszkék vagyunk, hogy az ország különböző részeire is jó hírét viszik Dömsödnek!

Ezt a jó hírt tovább erősítette az U10-es csapat is, akiknek az U9-es megyei bajnokság lezárásával szintén megkezdődött a bajnokság. Az
első megmérettetésen január 24-én estek túl, és
nem kis sikerrel. 4 meccset játszottak Szigetszentmiklós, Érd, valamint Tápiószele „A” és
„B” csapatával. Szépen sikerült a hétvége, mert
összesítésben a 3. helyet megszerezve várják a
folytatást. Szigetszentmiklós és Érd csapatát
magabiztos játékkal megvertük. Tápiószele
mindkét csapatától vereséget szenvedtünk
ugyan, de gyönyörű helyzeteket kidolgozva
megizzasztottuk az ellenfelet. Nem lesz könnyű

a folytatás ebben a korosztályban sem, de bízunk benne, hogy a lányok lelkesedése és a
szurkolóik buzdítása sok mindenen átsegíti
majd őket.
Ezeken a sorokon keresztül mondanék köszönetet elsősorban az edzőnknek, Balika Tímeának a türelméért és kitartó munkájáért, Gedeon
Zsoltnak az atlétikaedzésekért, Béczi Jánosnak,
a Sportcsarnok vezetőjének a szakmai segítségért és támogatásért, az Önkormányzatnak az
anyagi segítségért, a lányok pedagógusainak, a
helybeli boltok üzemeltetőinek, akik felajánlásaikkal vagy egy-egy plakát üzletbeli elhelyezésével maximálisan a csapat mellett vannak.
Köszönjük a buszos támogatásokat is, hiszen
egy-egy tornára az útiköltség nem kis pénzébe
kerülne a csapatnak, de szerencsére volt részünk
kedvezményes buszos felajánlásban is. És végül, de nem utolsósorban millió köszönet a lányok szüleinek a türelemért, a megértésért, az
anyagi és erkölcsi támogatásért. Én ugyanúgy
büszke vagyok rátok is, mint a lánykákra, nélkületek ez nem sikerült volna!
Csak így tovább, kicsik és nagyok! Hajrá lányok! Hajrá Dömsöd!
Burján Katalin szülő

Felső sor: Ács Dominika, Sass Nikolett, Szűcs Viktória, Kovács Vivien,
Hochmann Regina, Csörgő Evelin, Balika Tímea
Alsó sor: Kolompár Petra, Belencsik Krisztina, Guttyán Kitti, Nagy Barbara,
Burján Virág, Matus Evelin, Takács Fatima, Ispán Lilla
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Aranydiploma
2009-ben Dömsödről ketten vehették át az
Aranydiplomát, a pályán eltöltött ötven év munkájáért: Dr. Raffay Karolina Erzsébet gyógyszerész és Dr. Nagy István állatorvos.
Ugyanazon középiskolából, a Ráckevei Ady
Endre Gimnáziumból indultak mindketten,
melyre büszkék és melyet a mai napig fontosnak
tartanak. A diploma megszerzése után, munkahelyeiken derekasan helytálltak. Az itt élő emberekkel napi kapcsolatban voltak, osztoztak örömeikben, bánatukban. Munkával eltöltött szolgálati idejük és nyugdíjba vonulásuk is Dömsödhöz kapcsolódik, így végeztek együtt.
Az erőt, mely ma is segíti mindkettőjüket, a
vallásból s a jó Istenbe vetett hitükből merítették!
Ezen jeles alkalom kapcsán kerestem fel
Őket, s megtisztelő számomra, hogy kérdezhettem indíttatásukról, iskolai élményeikről, hivatásról! Fogadják szeretettel!

Dr. Raffay Karolina Erzsébet

A szomszédos Peregen, bátyám és nővérem
után harmadik gyermekként láttam meg a napvilágot. Pedagógus család volt a miénk, édesapám kántortanítóként dolgozott. Miután édesapám és testvéreim is tanítottak, számomra is
természetes volt, hogy ez lesz a hivatásom.
Azonban 1948-ban államosították az iskolát,
apámat nyugdíjazták, a kántorlakásból kilakoltattak bennünket, testvéreimet szétszórták az országban. Középiskolába – mint klerikális reakciós gyereket – nem vettek fel. Egy öreg tanárnő, aki szintén büntetett volt, kitalálta, hogy írjunk a Rákosi-irodába. Voltunk vagy öten ilyen
megkülönböztetett gyerekek, így bekerültünk a
frissen nyitott ráckevei gimnáziumba. Nagyon
iparkodva és mindent elvállalva végeztem el a
középiskolát. Szerencsémre akkor kampány

volt, hogy nem lesznek gyógyszerészek, ha a
volt öreg tulajdonosok nyugdíjba mennek. Így
kerültem Szegedre. Az itt eltöltött évek jók és
szépek voltak.
Szüleim idős emberek lévén, munkahely tekintetében igyekeztem minél közelebb kerülni
hozzájuk. Ezt a lehetőséget Dömsöd kínálta.
Nehéz volt a közlekedés, ezért reggel 7-től este
8-ig a patikában voltam. Később lett több járat,
nyaranta pedig a kis Jawa motorommal közlekedtem. Amint leszálltam a buszról, mindig
mentem a reggeli misére. Ekkor még Hrenkó
Ferenc volt az atya. A hit az életemben teljesen
természetes volt, úgy nőttem fel, és később a
munkám során is elkísért. 9 évig ingáztam szülőfalum, Pereg és Dömsöd között.
Az emberek megszerettek, „velem költözött
mosoly a patikába” – mondogatták. Mivel az
akkori főnök nyugdíjba ment, a Pest megyei
Gyógyszertári Központ nekem ajánlotta fel a
vezetői állást. Elfogadtam és a privatizációig itt
dolgoztam, majd innen mentem nyugdíjba.
A központ meg volt elégedve velem: nyolcszor kaptam Kiváló Munkáért kitüntetést, egyszer Egészségügyi Minisztériumi Dicséretet, a
Vöröskereszttől bronz érmet véradásért, mert
vagy 15-ször adtam vért. A faluban először a
Nagyközségi Tanácstól Emléklapot, majd
nyugdíjba menetelemkor névre szóló Ezüst
Emlékplakettet kaptam az Önkormányzattól,
2009 novemberében az ötven éven át kifejtett
értékes szakmai tevékenységért „Aranyoklevelet” kaptam, melyet a Szegedi Tudományegyetemen vehettem át.

Az Aranydiploma

Az Aranydiploma átvétele, ünnepélyes
pillanatok

Munkámat mindig felelősséggel és szeretettel végeztem, ennek folytán különösebb esemény ezen idő alatt nem történt. Az asszisztenseimmel jó viszonyban voltam és vagyok,
mint pótanya, -nagymama, és most újabban
mint -dédmama. Segítenek, ha rászorulok valamire.
A keresztényi magatartást, életfelfogást szinte az anyatejjel szívtam magamba, belém ivódott, s ez életemen át elkísér.

Gyógyszerészi pályafutásom alatt ebből soha
semmiféle bántódásom nem volt, pedig hát
mindenki ismert, és tudták rólam, hogy vallásos
vagyok.
A mai napig szívesen kántorkodom a templomban, amíg a fújtatást a szívem bírja.
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Dr. Nagy István

1933. június 26-án születtem Dömsödön,
szegény paraszt család legidősebb gyermekeként.
Tanyán éltünk, így mindig is közel állt hozzám a gazdálkodás, az állatokkal való törődés.
Elemi iskoláimat Dömsödön végeztem el
1945 nyaráig (IV. osztályig). 1945-49-ig a Ráckevei Polgári Iskolába íratkoztam, majd 1949
őszén a Pesterzsébeti Kossuth Lajos Gimnáziumban tanultam. Mikor Ráckeve, 1950-ben
gimnáziumot kapott, idejöttem és 1953-ban itt
érettségiztem. Fölvételiztem az Állatorvostudományi Főiskolára, ahol tanulmányaimat
megkezdtem. Gyakorlati éveimet Apajon, a
Kiskunsági Állami Gazdaságban végeztem.
Negyedéves egyetemista voltam, mikor Budapesten értek 1956 eseményei. Csak néhány
szóban: Láttam a Sztálin-szobor ledöntését,
ahogy a pártbizottságok Pobjedáit borogatták
fel, és még sorolhatnám, mi mindent! Mielőtt
azonban az oroszok ostrom alá vették a fővárost, én hazajöttem. Átvészeltük az eseményeket, de márciusban a pufajkások a diákotthonban falhoz állítottak bennünket, matracokat,
mindent feltúrtak fegyverek után kutatva. Egyszóval ez az év elég zaklatottan telt, de aztán
helyreállt az oktatás.

1957-ben megnősültem, idősebb fiam, István
1958-ban született. Tehát már végzősként apa
lettem, így az állatorvosi diplomám megszerzése eltolódott, azt 1959-ben kaptam meg.
1959 márciusától 1991 márciusáig Apajon, a
Kiskunsági Állami Gazdaságban dolgoztam,
mint gazdasági szak-állatorvos. Itt valamennyi
állatfaj állategészségügyi problémáival volt
módom foglalkozni (hal, vízi szárnyasok, baromfi, juh, sertés, szarvasmarha, ló). Az Állami
Gazdaságnak vágóhídja és húsüzeme is működött, ahol húsvizsgálati gyakorlatot is végeztem.

kat építettünk, és ott vészeltettük át a beteg állatokat. Országszerte zárlatokat rendeltek el, s hol
ide, hol oda vezényeltek bennünket. Dömsödön, miután az egyik TSZ-ben lement a vész,
kezdődött a másikban. Bizony, nem csak az állatok kerültek karanténba, hanem a gondozók,
és természetesen az állatorvos is! A szó szoros
értelemben sem ki, sem be nem lehetett menni a
telepekről! Volt olyan, hogy még a karácsonyt is
zárlatban töltöttem.

1961-ben Dömsöd község körzeti állatorvosa
lettem és nyugdíjazásomig szülőfalumban dolgoztam, ahol három termelőszövetkezet állategészségügyi ellátását is végeztem.
A mi szolgálati időnk alatt mentesítettük az
állományokat a fertőző betegségektől, mint pl.:
gümőkór, brucellózis, baromfi- és sertéspestis –
ma a leukózist számoljuk fel a háztájiban és az
üzemekben.
Azt tartom, hogy az állatok rendszeres gondozásával, a rájuk való odafigyeléssel elkerülhető a betegségek kialakulása. Sokkal hatékonyabb és olcsóbb ez a megoldás, mint egy-egy
beteg jószághoz kimenni és azt gyógyítgatni.
Szerettem fiatalokkal dolgozni, így mindig
voltak gyakornokaim. Igyekeztem a szakma
szépségeire rávezetni őket. Ha különleges betegséggel találkoztam, azt az egyetemnek jeleztem, s az autójukkal elvitték a beteg állatot,
hogy a hallgatók is láthassák azt. (Ilyen betegség volt pl. a roncsoló orrhurut is.)
Voltak nehéz időszakok, amikor is 1962-65ig a száj- és körömfájás tartott.

Karantént építettünk 1968-ban
Kiskunlacházán

Eleinte a beteg állatokat a betegség kezdeti
szakaszában kiirtottuk, de ezzel a járványt nem
sikerült megfogni. Ezért falvanként karanténo-

A hármas borjak

Kedves, szép emlékeimhez kötődik, mikor a
Petőfi TSZ-ben hármas, magyartarka borjakat segítettem világra. Meglepődtem, mikor a vizsgálat
során a megszokott lábacskák helyett többet számoltam, két kisborjú meg is lett, aztán szépen hazamentem. Nemsokára jöttek megint szólni, hogy
menjek, mert valami nincs rendben a tehénnel. Siettem vissza, és még egy bocit segítettem a világra. Gyönyörű, egészséges hármas borjak voltak!
Nagy öröm számomra, hogy elmondhatom, 40
éves praxisom alatt ilyen ellést vezethettem le!
Manapság az állatorvosok szakosodnak. Nekünk mindenhez kellett érteni, úgy az elletéshez
mint a belgyógyászathoz vagy a sebészethez, de
természetesen mindenkinek megvolt a kedvenc
területe: nekem a szaporodás, elletés.
Állatorvosként jogom volt arra, hogy aki állategészségügyi szabálysértést követ el, megbírságoljam vagy eljárást indítsak ellene. Ezzel
soha nem kellett élnem, mert szép szóval a rázós dolgokat el lehetett intézni.
1963-ban az előző években alakított tsz-ek
állattenyésztési gondjainak megoldása során
végzett munkámért a Pest megyei Tanács „Pest
Megye Kiváló Állattenyésztője” bronz fokozatú elismerését, majd 1977-ben a „Mezőgazdaság Kiváló Dolgozója” miniszteri kitüntetést,
nyugdíjba vonulásom után szülőfalumtól
„Dömsödért Emlékérem” kitüntetést, 2009 novemberében pedig, az ötven éven át kifejtett értékes szakmai tevékenység elismeréséül
„Aranyoklevelet” vehettem át a SZIE Állatorvos-tudományi Karán.
Szerettem az embereket, szerettem a munkámat! Kisebbik fiam, Zoltán az utódom lett, az
én utamat járta be. Ha hív, szívesen segítek neki
még ma is!
Vallásos neveltetésemnek köszönhetően munkámat hittel végeztem, bízom az isteni gondviselésben!

20

XX. évfolyam 2. szám

Az Aranydiploma átvétele

Az Aranydiploma

MEZÕGAZDASÁGI HÍREK
2010. február hó

Minden kedves olvasónak, gazdálkodónak,
kertészkedőnek – egy kissé megkésve – eredményesebb, boldogabb új esztendőt, jó erőt és
egészséget, kedvezőbb időjárást, sokkal jobb
gazdasági és piaci feltételeket kívánok!
Az elmúlt év végén már írtam a 2009-es gazdasági évről, és elmondhatjuk, hogy nem volt
kedvező az időjárás sem, meg a gazdasági körülmények is rendkívül rosszul alakultak. Egy olyan
esztendő után, amilyen a tavalyi volt – a mezőgazdaságban, növénytermesztésben, állattenyésztésben sokkal gyengébb eredmények születtek, mint az előző, 2008-as évben – a problémák élesebben vetődnek fel. Azt még az egyszerű, közgazdasági végzettséggel nem rendelkező
ember is tudja, hogy amit kap a mezőgazdasági
termelő, állami vagy EU-s támogatást, azt valakiknek meg kell termelni, és ez csak az állami bevételekből, magyarán az adózó polgárok, vállalkozók, vállalatok adójából lehetséges. Az lehet,
hogy elfogult vagyok, de azt mondom, hogy nem
támogatni kéne itt mindenfélét, hanem az kellene, hogy ára legyen annak, amit megtermelünk,
tehát a termelésre ráfordított költségek térüljenek
meg. A fogyasztói árak lehet hogy egy kicsit
emelkednének, de a másik oldalon csökkenhetne
a lakosság, a vállalatok adóterhe, és az így felszabadult összeget bérfejlesztésre fordíthatnák.
Az elmúlt évtizedekben, de főként a rendszerváltás óta a magyar mezőgazdaság sok változáson ment át. Nagyrészt megszűntek a termelőszövetkezetek, állami gazdaságok, a termőföld használati és tulajdonjoga visszakerült a régi tulajdo-

nosához. E folyamatnak sok ellentmondásos és
igazságtalan része is volt. A mezőgazdasági termelés – ami az 1970-1980-as években világszínvonalon volt – visszaesett, a vidéki lakosság tömegei váltak munkanélkülivé, ami a vidéki lakosság, a parasztság életszínvonalának, életkörülményeinek nagymértékű romlásához vezetett.
A második nagyon nagy probléma – ami most
az EU-csatlakozás után vált nagyon egyértelművé –, hogy a nyugati fejlett, tőkeerős nagy és középgazdaságokkal nem tudjuk felvenni a versenyt. A nagy bevásárlóközpontokba áramlik be
az olcsóbb, gyengébb minőségű élelmiszer, és a
magyar kevésbé fejlett, tőkeszegény, széttaposott földterületű termelők háttérbe szorulnak. A
mezőgazdasági termények, termékek felvásárlási árai nemhogy emelkedtek, hanem visszaestek.
Sok mindennek ma még annyira sincs ára, mint a
kilencvenes évek elején.
A tehéntejtől a meggyig nem egy termékért
most jóval kevesebbet kap a gazda, mint néhány
esztendővel ezelőtt. A rendszerváltó időkben oly
sokat hangoztatott cél – azaz hogy a feldolgozásból és az értékesítésből kapjon sokkal nagyobb
részt a földműves, az, aki megtermeli az árut –
csak elvétve valósult meg. Mindennek a vidék, a
kistelepülések látják leginkább a kárát. Az élelmiszer-termelés egy olyan természeti adottságú országban, mint hazánk, stratégiai kérdés. Jövőjétől
nagymértékben függ az egész ország sorsa. Az elmúlt húsz év alatt gyakran szűk csoportérdekek
határozták meg a döntéseket. Itt az ideje, hogy
végre a vidék egészének érdekei érvényesüljenek.

Közreadta. -V.I.-

A nagy gazdaságok mellett a kis és közepes vállalkozások, a családi gazdaságok helyzetét feltétlenül javítani kell, hogy egyre inkább képessé váljanak – Európa számos országához hasonlóan – a
tájra, a régióra jellemző egyedi minőségi termékek előállítására. Ezek után nézzük meg, mi az aktuális feladatunk most február hónapban.
Az őszi kalászos gabonák eddig jól teleltek,
volt bőségesen téli csapadék. A kora tavaszi legfontosabb munka a nitrogéntartalmú műtrágya
kiszórása, illetve mielőbb vásároljuk meg, ha
még eddig nem vettük meg.
Az előző évhez képest a műtrágyák árai egy
kicsit csökkentek, így érdemes a gabonákat – ha
a talaj- és időjárási viszonyok megengedik – fejtrágyázni, és reméljük, hogy az idén ezen költségek megtérülnek. Ha az időjárás megengedi,
ugyancsak a kiskertben, a gyümölcsfák metszését megkezdhetjük. A kiöregedett, kiszáradt gyümölcsfákat vágjuk ki. A termőfák metszése, koronaalakítása egyben növényvédelmi megelőzésnek is számít, mert a levegős koronában nem
szaporodnak el a rovarkártevők, és ezzel jelentős
mértékben csökkenthetjük a növényvédelmi
költségeket, kevesebbet kell permeteznünk, és
ezáltal a környezetünket is kíméljük.
A konyhakertben most még nincs tennivaló, a
tavaszi vetemények vetőmagjait vásároljuk meg,
most még nagyobb a választék. A fűtetlen fóliasátrat, ha az időjárás megengedi, már február végén felhúzhatjuk, és a hidegtűrő növényeket,
mint például a retket, hagymát elvethetjük, mert
azok kibírják az egy-két fokos fagyokat.
Végezetül minden kedves olvasónak, gazdálkodónak, kertészkedőnek jó időjárást, mielőbbi
kitavaszodást kívánok.
Összeállította:
Tóth István nyugdíjas mezőgazdász
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KERESZTREJTVÉNY

kerül megrendezésre
az OMK-ban
17. alkalommal a

Valentin-bál
Jegyek válthatók:
Tóthné Porvay Zsuzsánál

PROG RA MOK AZ
OMK-BAN
ÁLLANDÓ PROGRAMOK
Dömsöd múltjából állandó helytörténeti kiállítás a könyvtárban Kovács
László tanító úr gyűjteményéből.
Nyitva tartás a könyvtári nyitvatartási
rend szerint.
ENERGIATORNA
Az egészséges életmód jegyében,
szerdánként 19.00 órától.
Vezeti: Oprea Arthúr Mihály
MUSICA NOSTRA NŐI KAR
PRÓBÁI
Péntekenként 18.00 órától a Széchenyi úti Általános Iskolában
SZÍNJÁTSZÓ KÖR
Keddenként az Iringó Színjátszó Kör
próbái 18.00 órakor.
KIÁLLÍTÁS
Óvodások és iskolások alkotásainak
bemutatója az OMK előterében.
FELHÍVÁS KIÁLLÍTÁSRA
Iparosok, vállalkozók tevékenységét
bemutató kiállításra hívunk minden
vállalkozó kedvű bemutatkozót.
BANYA KLUB
Kéthetente hétfőnként 18.00-tól

A megfejtésben egy énekes neve olvasható.
A helyes megfejtéseket február 20-ig a Virágoskert Drogériába kérjük leadni. A megfejtők
között 1 db 2000 Ft-os parfümvásárlási utalványt sorsulunk ki.
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
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Keresztyén élet

„Panta rei” – „minden mozog”, mondták a régi görög filozófusok, ami soha
nem volt annyira érvényes mint mai világunkra.
Bő száz éve nemcsak minden mozog előre
vagy hátra, lassan vagy inkább gyorsan, hanem minden létező létesítmény alatt mozog a
talaj, a föld, a fundamentum, s a felépítmények rekesztékei is recsegnek-ropognak. A
földrengések korát éljük, szó szerint is és átvitt értelemben is. Megdönthetetleneknek
vélt birodalmak a szemünk láttára omlottak a
porba, új társadalmi rendszerek formálódtak
könnyben és vérben – és tűntek el a történelem süllyesztőjében embermilliók átkai közepette, világmegváltó új ideológiák, világszemléletek születtek, s erőltettek minden
eszközzel a föld népére egy boldogabb világot ígérve, amin mint minden újdonságon,
kapva-kaptak az ezekre mindig kapható tömegek – hogy aztán becsapottan, kiábrándultan, keserűen vessék el, kétségbeesetten valami újabb után keresve.
Az alapok megrendülése az Egyházat sem
kímélte meg. Az északi félteke keleti felén az
Egyház történelmének eddig legnagyobb üldöztetését szenvedte el az ateista kommunizmus 70 éve alatt. Míg nyugati felén az Egyházat a jóléti társadalom, a szkepticizmus és
a kozmopolitizmus rombolta és mállasztja.
Az egyháznak az egyéni, családi, közösségi
és nemzeti életet egykor meghatározó teológiája mára vékony vallásos filozófiai véleménnyé silányult, amiből sem erkölcsöt, sem
életelveket, sem életvitelt formáló és meghatározó erő már nem sugárzik és nem hat.
Érzékeli az alapok megmozdulását az
Egyház világszerte, és megkísérli megszilárdítani azokat. Vannak, akik a teológiai konzervativizmusban, mások annak további liberalizálásában vélik a megoldást. Ismét mások a liturgikus mozgalmakban látják a csodaszert: régi zsolozsmák recitálásával, vagy
éppen modern zene bevezetésével; ismét mások szeretnék az Egyházat a szociális problémák megoldásának segédcsapatává tenni.
Nem tagadható, mindezekben van valami
fontos. Ám a probléma gyökere másban van:
abban, hogy a modern kor világa sikeresen
rombolta le az emberben még meglevő homályos Isten-képet. Nem csak összetörte, hanem ennek még a szilánkjait is kisöpörte az
emberi lélekből; istentagadóvá s istentelenné
tette. Ebből egyenesen következik, hogy ahol
nincs istenhit, ott az erkölcs előbb relatívvá
lesz, majd teljesen eltűnik. Ennek tragikus
bizonyítéka mai világunk siralmas állapota.
Az ateista filozófusok és ideológusok kétszáz éve azt sulykolják az emberek fejébe,
hogy Isten pedig nem létezik, s ha létezne is,

nem lehet Őt megismerni. Ezeknek az embereknek az igehirdetés – legyen az bármilyen
mély, szép és megragadó – üresen cseng,
mert bennük kétely él afelől, hogy Isten, akinek nevében beszél az igehirdető, létezik-e
egyáltalán? Mivel léte bizonytalanságban
marad a hallgató előtt, így az ige üzenete
nem fogan meg benne, mert a hitetlenség miatt lepereg róla. A világ tele van unalmas igehirdetőkkel és kétkedő hallgatókkal.
Az Egyháznak, ha meg akar újulni és feladatát betölteni, akkor a 0-pontról kell felépíteni az Isten-képet a mai emberben. Ahhoz, hogy az egyház bizonyságtételét, igehirdetését, tanítását az emberek elfogadják, ennek feltétele az, hogy éljen ismét bennük egy
kép Istenről. Amint egy vaknak nem lehet a
színek szépségét érzékeltetni, mert fogalma
sem lehet erről, éppen úgy hiábavalónak tűnik Istenről beszélni az istentelen embernek
és társadalomnak.
Létezik-e Isten? – kérdezi ma rejtve vagy
nyíltan az emberek nagy többsége. S ha igen,
lehet-e létezését bizonyítani? A vélemények
megoszlanak. Sokan azt mondják: nem, Istent bizonyítani nem, csak hinni lehet; a hit
majd megbizonyítja azt, hogy Ő van. Mégis
teológusok és filozófusok minden korban
megkísérelték bizonyítani Isten létezését, érveket hozva elő létezése mellett. Ez lehetséges a Revelatio Generalis, azaz Istennek a
természetben adott általános kijelentése révén, melyen számos vallás alapult. Ettől a
klasszikus keresztény teológia megkülönbözteti a Revelatio Specialis-t, azaz Istennek
a Szentírásban, de legfőképpen Jézus Krisztusban adott speciális kijelentését.
Mivel Istennek a Revelatio Generalis-ban
adott önkijelentése jelen van a világban, azaz
ez az önkijelentés a világ teremtettségében, a
gondviselésben és történelmében adott, mivel ezek által önmagát mint teremtő, fenntartó és világkormányzó Istent jelenti ki. Ezért
lehetséges ezekből ún. istenérveket levonni,
amit régi, vagy éppen a jelen kor teológusaifilozófusai megfogalmaztak. Hasonlóan ahhoz, amikor például egy műalkotásból jogosan és helyesen következtetünk annak alkotójának valóságára, tehetségére és zsenialitására. Nem értelmetlen és ideje elérkezett újra
feleleveníteni, szemügyre venni és tanulni a
régi és új istenbizonyítékokból.
Az ontológiai argumentumot, azaz Isten
létéből logikailag levezetett érvet Canterbury
Anselm (1033-1109) érsek fogalmazta meg.
Ő eléggé bonyolultan adta elő érvelését,
kezdve azzal, hogy Istent lehet a létező legnagyobbnak elgondolni, s mivel az, szükségszerűen léteznie kell. Alapjában véve azzal
érvelt, hogy az Istenről alkotott fogalom mint
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olyan létezik. Igen ám, de ez csak akkor létezhetne, ha a fogalom mögött ott áll Isten valóságos léte. Ha Isten nem létezne, akkor nem is
lehetne róla semmiféle fogalmunk. Ami
nincs, arról fogalom sincs. Viszont egy fogalom léte egyenesen mutat a mögötte álló valóságra. Az istenfogalom tehát Isten valóságos létére utal. Ebből az is következik, hogy
Isten létét tagadni sem lehetne, ha nem létezne. Ha nem létezne, akkor minek tagadni? Ha
pedig létezik, akkor meg nem érdemes, sőt
veszélyes. Az Anselm istenérvet a-priori istenérvnek nevezik, miután nem a tapasztalat,
hanem tisztán a logika útján jött létre.
(Folytatás a következő számban)
Prof. Dr. Pungur József
Kárpáti Harsona munkatársa
Közreadta: Szabó Péter
ref. lelkipásztor

SZJA 1%

Kedves testvérek!

Amennyiben Önök személyi jövedelemadó fizetésre kötelezettek, kérjük, hogy egyházaink 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!

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 mindazoknak a rokonoknak, barátoknak, ismerősöknek, akik
BUDAI IGNÁCNÉ
Jóború Mária
temetésén megjelentek, sírjára koszorút,
virágot helyeztek, mély fájdalmunkban velünk együtt éreztek.
A gyászoló család
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Nõk Világimanapja

Minden élő dicsérje az Urat!
Szeretettel meghívjuk
Kedves Nőtestvérünket
a Nők Ökumenikus Világimanapja
alkalmából
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1% a játszótérhez !

A „Még 1000 Év Dömsödért” Egyesület Közhasznú Szervezet ezúton tájékoztatja a Dömsödieket, hogy a Dabi Játszótér és Kalandparkhoz beadtuk a pályázatot. Az elbírálási határidő várhatóan 2010. március 31. Bízunk a kedvező elbírálásban. A játszótér
költségvetése 12.500.000 Ft. Ebből saját erőként közel
3.000.000 Ft-ot kell előteremtenünk. Ehhez kérjük a segítséget, az 1% felajánlását, ezzel is sokat tehetnek gyermekeikért, unokáikért!
ADÓSZÁMUNK: 18670062-1-13
A pályázati anyag és tervek megtekinthetők Zsiba
Sándornénál és Korona Sándornál.

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

SAROK
GYÓGYSZERTÁR

tartandó istentiszteletünkre.
Együttlétünk szeretetvendégséggel zárul.

HÁZIORVOSI RENDELÉS

a Dömsödi Református
Gyülekezeti Házban
Hívogassunk másokat is!

Szabóné Lévai Csilla
lelkipásztor

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!

nyitva tartása: hétfőtől péntekig 7.30-tól
19.00-ig, szombaton 7.30-tól 12.00-ig

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

Állatorvosi ügyelet

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

A Magyar Korona
Gyógyszertár
nyitva tartása:

Hétfőtől péntekig: 7.30 – 18.30
Szombaton: 7.30 – 12.00
Tel.: +36-24-519-720

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
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XX. évfolyam 2. szám

A dj o n az I s t en !
S z e re t e t t e l é s t i s z t e l e t t el
h í v j a me g Ön t a

Jobbik Magyarországért
M o z g a l o m d ö ms ö d i
al ap s z e rve z e t e
2 0 1 0 . m á r c i u s 2 -á n 1 8 ór ak o r

a z O M K n a g y t e rm é be n t a r t a n dó
l a k o s s á g i f ó r u m á r a.
A f ó r um t ém á j a :
a Jo b b i k p r o g ra m j a

A mi t m i í g é r ün k , a z t m i n d e n
m a g y a r em b e r m a g á b a n
h or d o z z a !

Fizetett politikai hirdetés

Fizetett politikai hirdetés

