
Friss hírek, aktualitások községünk életéből
Kedves Olvasóink új típusú 

„kiadványt” tartanak kezük-
ben. Dombegyház Nagyköz-
ség Képviselő-testülete mindig 
fontosnak tartotta: a település 
lakossága objektív, valós tájé-
koztatást kapjon az emberek 
érdekében végzett munkáról.

Nem a megjelenési forma 
elsősorban lényeges, hanem a 
tartalom, és annak „frissessé-
ge”. Ezért úgy döntött a Kép-
viselő-testület, hogy a Dom-
begyházi Híradó megjelenései 
között rövid, de tartalmas „ki-
adványban” ismerteti Önökkel 

azokat információkat, melyek 
közvetlenül, vagy közvetve be-
folyással bírnak életükre, an-
nak vonatkozásaira. Számunk-
ra a hír egyben valós tény is! 
E célokat szolgálva, bemutatva 
kelt életre a „Dombegyházi 
Friss” című kiadvány.

Ettől függetlenül – éven-
te négyszer – megjelenik a 
„Dombegyházi Híradó” is.

Olvassák hasznukra e „kiad-
ványt” is! Önökhöz szól! Önö-
kért van!
Tisztelettel:
dr. Varga Lajos, polgármester

„Magyarország települé-
sei 2014-ben beköltöznek a 
WestEndbe, és örömmel üd-
vözlöm települését a Címer-
kiállítás résztvevőjeként.”

A bevezető sor egy levél 
részlete.

Településünk – Dombegy-
ház – címere kiállításra kerül 
Budapesten, a WestEnd City 
Centerben, egy éven át.

A kiállítás ünnepélyes meg-
nyitójára 2014. február 20-án, 
15:00 órakor kerül sor.

Ezen év alatt lehetőséget kap 
Dombegyház bemutatni érté-
keit, melynek pontos időpont-
jai még egyeztetések alatt áll-
nak (erre-valószínűleg- 2014 
nyarán kerül sor). 

Szerencsére van sok dom-
begyházi érték, melyet be tu-
dunk mutatni Budapesten.

A Magyar Termék Nonprofit 
Kft. Dombegyház címerét jel-
képesen „örökbe fogadta egy 
évre”! Az „örökbe fogadás” 
azzal is jár, hogy településünk 
valamennyi bemutatkozását a 
Magyar Termék Nonprofit Kft. 
szponzorálja.

Meglátogathatják a kiállítást 
szervezett formában a dom-
begyházi érdeklődők is!

Óriási érdeklődés mel-
lett tartott fórumot a rezsi-
csökkentésről február 12-én 
Völner Pál államtitkár és 
Simonka György Dél-Békés 
országgyűlési képviselője 
Dombegyházon.

Az államtitkár a rezsicsök-
kentést a Kormány legsikere-
sebb programjaként mutatta 
be, mivel ahogyan ő fogalma-
zott, ez minden magyar csa-
ládot érint. Elmondta, míg a 
szocialisták kormányzásuk 

alatt, ígéretükkel szemben ti-
zenötször emelték a rezsikölt-
ségeket, addig a jelenlegi kor-
mány 20%-kal csökkentette 
azt. A harmadik rezsicsökken-
tés parlamenti elfogadásával 
pedig idén további költség-
csökkentés várható.

Simonka György kiemelte, a 
térség számára különös jelen-
tőséggel bír ez az intézkedés, 
mivel a települések nagy része 
a leghátrányosabb települések 
közé tartozik, s az itt élőknek 

jól jön minden forint, ami 
a családi kasszában marad. 
A csökkentés által a magyar 
családok zsebében évente ösz-
szesen mintegy 240 milliárd 
forint többlet képződik, amit 
más célokra fordíthatnak. 

Az államtitkár zárásként 
elmondta, 2,5 millió magyar 
már bebizonyította a baloldal-
nak és a multiknak, hogy az 
ország ma már megáll a saját 
lábán és képes kiállni az iga-
záért.

Címerkiállítás Telt házas fórum a rezsicsökkentésről
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Február elején az idei év-
ben első alkalommal került 
sor Dombegyházon az Euró-
pai Unió által biztosított élel-
miszercsomagok kiosztására.

Az esemény technikai le-
bonyolítása és az elszámolás 
mint mindig, most is a Ma- 
gyar Ökumenikus Segélyszer-
vezettel kötött együttműködési 
megállapodás alapján, szigorú 
keretek között zajlott. Az élel-
miszercsomagok juttatása két 
célcsoport irányában történt: 
az egyik a kisnyugdíjasok, a 
másik a létminimum alatt élők 
– amely kategória alatt tipiku-
san a valamilyen szociális jut-
tatásban részesülőket értjük. 
Megállapíthatjuk, hogy a tele-
pülés lakóinak nagy segítséget 
jelentett az élelmiszercsomag, 
hiszen 683 háztartás, ezen 
belül 1563 fő részesült a tá-
mogatásban Dombegyházon. 
Alapvető kikötés volt, hogy 
háztartásonként minimum öt 
kilogramm tömegű csomagot 

kell adni, a háztartások továb-
bi tagjai arányosan részesültek 
a fennmaradó mennyiségből. 
Azt, hogy milyen típusú és 
mennyiségű élelmiszer érkezik 
a településre, rajtunk kívülálló 
okok határozzák meg. A leg-
utóbbi alkalommal is a Magyar 
Ökumenikus Segélyszervezet 
szajoli raktárából kellett elhoz-
nia önkormányzatunknak az 
árut, amely az alapvető élel-
miszereken túl tartalmazott 

főleg a gyermekek által kedvelt 
„csemegét” is. Minden, a cél-
csoportban szereplő háztartás 
részesült az alábbiakból: 
•  durum makaróni: 2160 ki-

logramm;
•  diabetikus keksz: 648 kilog-

ramm;
•  konzerv zöldborsó: 705,6 ki-

logramm;
•  csokoládés gabonagolyó: 630 

kilogramm;
•  UHT tej: 1728 liter érkezett.

A rendelkezésre álló meny-
nyiség és a rászorulók szám- 
arányát tekintve láthatjuk, 
hogy az egyenlő mértékű és 
azonos tartalmú elosztás lehe-
tetlen, az összetételt objektív, 
külső tényező – a rászoruló 
lakóhelye határozta meg. Itt is 
igyekeztünk az igazságosság-
ra törekedni, ezért most a te- 
lepülési utcák fordított abc- 
sorrendjében történtek a kiér- 
tesítések. A kiosztás során 
fennakadás nem volt, elte-
kintve a néha hosszúra nyúlt 
várakozástól. Az időjárás sze-
rencsére kegyes volt hozzánk, 
ezért és a személyes, baráti, 
szomszédi, ismerősi beszélge-
tések miatt hamar elrepültek 
a várakozás percei. Önkor-
mányzatunk természetesen a 
jövőben is kihasznál minden 
adódó lehetőséget, ami a tele-
pülés lakosságának bármilyen 
formában történő támogatásá-
ról szól.
Dr. Kormányos László, jegyző

Élelmiszeradomány 683 háztartás-, 1563 fő részére

Egészség és az élet nem alku tárgya!
Orvosi ügyeletet hívásakor 

sokszor elhangozhat a segít-
séget kérő részéről: „fáj a fe-
jem”.

„Vegyen be egy fájdalom-
csillapítót!” – szólhat valaki a 

telefon másik végéről, mintegy 
utasításként. E válasz nem je-
lenthet feltétlenül megoldást 
egészségügyi problémára, 
amellett, hogy felháborító! 
Dombegyház Nagyközség 
Képviselő-testülete határozat-

ba foglalta az orvosi ügyeleti 
ellátás színvonalának emelését 
technikai és ellátó személyze-
ti vonatkozásban egyaránt a 
szolgáltató számára! Történt 
megbeszélés az orvosi ügyelet- 

ellátás tárgyában, ahol a ha-
tározatba foglalt kérésünkre 
„támogató” – szóbeli – választ 
kaptunk egy héten belüli tel-
jesítéssel (kérésünk teljesítése 
alapja volt az ügyeletei körzet-
hez csatlakozni kívánó telepü-

lés felvételéhez). Ennek elle-
nére nem történt meg az ígért, 
„színvonalemelő változás”!

Ám egy apró „homok-
szem került” a változatlanba! 
Mindaddig nem írtam alá a 
„Megállapodást”, míg határo-
zatunknak nem tett eleget a 
szolgáltató! Többszöri szóbeli 
megkeresésem történt „ígé-
retekkel”. Az ígéreteket meg-
valósítva, és a megvalósítás 
gyakorlatát írásban kértem a 
szolgáltatótól, aláírásom fel-
tételeként! Egészség és az élet 
nem alku tárgya!

Végül: elvárásainkat teljesí-
tették, azoknak megvalósítását 
írásba adták! Így, csak ezzel 
együtt írtam alá a „Megállapo-
dást”. Tisztelettel kérem, hogy 
ha az orvosi ügyeleti ellátással 
ennek ellenére is problémájuk 
lenne, mielőbb keressenek, 
hogy jogos fölvetésük azonnali 
„orvoslást” nyerjen!     Varga L.

illusztráció

Tartsd és vágd!
Dombegyház Nagyközség Ön-
kormányzata a Belügyminisztéri-
um kiírására pályázatot nyújtott 
be. Ennek fő célja új típusú fog-
lalkoztatás, munkahelyteremtés 
Dombegyházon.
A címe: „Küzdelem a munka vi-
lágából való kirekesztődés ellen, 
azaz „Tartsd és vágd!” – „Dom-
bikum” sertés mintaprogram 
megvalósítása, ezen belül helyi 
vágópont és az Ízek Háza léte-
sítmények megvalósítása Dom-
begyház nagyközségben az ön- 
fenntartás és a település fejlődé-
se érdekében.”          dr. Varga Lajos
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131 köbméter tűzifa adomány 237 családnak

Házhoz is megy a vérvételReferencia-intézmény
A referencia-intézményi 

működéshez szükséges szer-
vezeti, oktatásszervezési, 
szolgáltatásszervezési fel-
tételrendszer kialakítása a 
Hollósy Kornélia Egységes 
Óvoda – Bölcsőde Intézmé-
nyében

Mint ismeretes, 2011-ben a 
TÁMOP–3.1.7–11 számú pá-
lyázatát megnyertük.

A referencia-intézményi sze- 
repre való felkészülés alapos 
tervezéssel kezdődött, az in-
tézmény valamennyi dolgozó-
ját bevonva. Elkészítettük az 
Intézményi Fejlesztési Terv-
ben foglaltak pontos cselek-
vési menetét, így teljes átfogó 
képet kaptunk a fejleszteni kí-
vánt területekről és azok rész-
letes megvalósításáról.

Hasonlóképpen jártunk el 
a referencia-intézménnyé vá-
lás szervezetfejlesztés köve-
telményeinek megalkotásával 
kapcsolatban is. A megvaló-
sítandó feladatok érdekében 
számos továbbképzésben vett 
részt minden óvodapedagó-
gus 2012 nyarán. Szaktanács-
adó segítette munkánkat a 
referencia-intézményi szerep-
re történő felkészülés során, 
több alkalommal. A terveknek 
megfelelően elkészítettük az 
alábbi dokumentumokat is:

•  Belső módszertani műhely 
rendszerének kiépítése, mely 
nélkülözhetetlen a csapat-
munka, illetve az intézmé-
nyen belüli kommunikáció 
könnyítése végett.

•  Külső hospitálás forgató-
könyve, hogy rugalmasan és 
a lehető legjobb formában 
tudjuk adoptálni az új gya-
korlatokat,

•  Jó gyakorlataink átadásának 
forgatókönyve.

• Motivációs levelek készítése.
•  Bemutató elkészítése a refe-

rencia-intézménnyé válás-
hoz szükséges előadáshoz, 
mely a közeljövőben válás 
esedékessé.

•  Sztenderdizáltuk a logónkat, 
és arculati elemeinket, hogy 
egységes képet tudjunk biz-
tosítani a velük kapcsolatban 
álló partnerek, és minél in-
kább konstans kép alakuljon 
ki intézményünkről.
2014. február 19-én még sor 

kerül egy megbeszélésre Bé-
késcsabán. Szaktanácsadóval 
a minősítésre való jelentkezés 
feltételeit, menetét egyeztet-
jük.

Készen állunk referencia- 
intézményként végezni tovább 
magas színvonalú nevelő-ok-
tató munkánkat.
Talpai Istvánné, óvodavezető

Dombegyházon 4-5 évvel 
ezelőtt állandó problémát je-
lentett a sok idős beteg beu-
taztatása vérvételre. 

Akik véralvadásgátló gyógy-
szer szedésére szorulnak,  ha-
vonta legalább 1 alkalommal 
Gyulára a laboratóriumba be 
kellett jutniuk. Akkoriban 
a betegszállítókkal komoly 
problémáink voltak, napokat 
csúsztak a szállításokkal, és ha 
be is kerültek a betegek, hosz-
szú időt vett igénybe a kényel-
metlen utazás. A községben 
közel 50, tömegközlekedési 
eszközt igénybe venni nem 
tudó, de erre a terápiára szoru-
ló betegünk van. 

Háziorvosainkkal sokat gon-
dolkodtunk, hogyan tudnánk 
segíteni hatékonyan ennek a 
problémának a megoldásában. 
Megállapodtunk a VIS MEDI-
CA laboratóriumával Mező-
kovácsházán, akik készséggel 
elvállalták a vérminták vizsgá-
latát beszállítás alapján.  Adó-
dott a kérdés, hogy hogyan 
juttassuk el a vérmintákat a 
laboratóriumba. Megkerestük 
az önkormányzatokat, tudná-
nak-e a segíteni? Dombegyház 
Nagyközség Önkormányzata 
támogató együttműködéséről 
biztosított minket. Megkeres-
tük Kisdombegyház és Ma-

gyardombegyház vezetését, 
akik szintén segítettek. Talán 
az olvasók nem is tudják, mi-
lyen hatalmas segítség ez a be-
tegeknek. Ez a rendszer bevált 
a gyakorlatban és nagyon köz-
kedvelt betegeink körében. 

Három körzeti nővér 4 he-
tente már reggel 6 órakor 
indul a községekben, és laká-
sukon felkeresi a fekvő bete-
geket, leveszi a vért, majd a 
rendelőben, a járó-betegektől 
szintén. 9 órára megérkezik a 
3 önkormányzat valamelyiké-
nek a gépkocsivezetője, sza-
bályoknak megfelelően, hűtve 
elszállítja a vérmintát a labora-
tóriumba Mezőkovácsházára. 
Az eredményeket kb. 2 nap 
múlva postán kapjuk meg,  és 
ez alapján egyénre szabottan 
határozzuk meg a gyógyszer 
terápiás adagolását. Az önkor-
mányzatok viselik az ezzel járó 
költségeket. Betegeink nagyon 
hálásak ezért a segítségért.

Elmondhatjuk, hogy kevés 
helyen működik ilyen formá-
ban és ilyen jól az egészségügy 
és az önkormányzat között ez 
a segítő szándék. A jövőben is 
a betegeink érdekeit szem előtt 
tartva, számítunk az önkor-
mányzatok segítségére.
Molnár Lajosné,
András Istvánné

Ezen a télen is kaptak szo-
ciális tűzifa-támogatást a 
dombegyházi családok.

Az önkormányzat az 1,7 
millió forintos állami for-
rásból 101 köbméter tüzelőt 
tudott vásárolni, további 30 
köbmétert pedig sajáterőből 
szerzett be. 

– Hátrányos helyzetű tele-
pülésként nagyon nagy szük-
ségünk van mindennemű 
segítségre. A tűzifa adomány 
téli időszakban igazi ajándék. 
Az országgyűlési képviselőnk, 
Simonka György tájékoztatott 
minket a lehetőségről, ahogy 

máskor is mindig itt van, ha 
pályázatról van szó. A kiosz-
tásnál is jelen volt, amit na-
gyon megtisztelőnek érzek 

mindannyiunk nevében. 237 
család fűtése oldódott meg az 
idén, ami elmondhatatlan se-
gítség ebben a nehéz időszak-

ban – tájékozatott dr. Varga 
Lajos polgármester.

Az önkormányzat vállalta a 
kiszállítást is, amennyiben erre 
igény volt. Mindezt természe-
tesen önerőből.

– A könnyebb kezelhető-
ség érdekében a dolgozóink, 
mondhatni konyhakészre da- 
rabolták a tűzifát. A 2012-
ben megközelítőleg fele ennyi 
családnak tudtunk segítséget 
nyújtani, de a hatékony ér-
dekképviseletnek köszönhető-
en most még több támogatás 
került Dombegyházra – zárta 
gondolatát a polgármester.
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Január hónapban is számos 
érdekes program szolgálta 
tanulóink személyiségfejlő-
dését, valamint lehetőséget 
adott tartalmas és kulturált 
szórakozásra.

Pályázatainknak köszönhe-
tően ezek ingyenesek, vagy 
kisebb anyagi ráfordítással va-
lósulhattak meg.

A Tudás„VÁR” – Kultúra a 
közoktatás szolgálatában pá-
lyázat részeként színházban 
jártunk. A Békéscsabai Jókai 
Színház előadását, a „Toldi” 
című kétfelvonásos zenés da-
rabot láthatta 45 felsős tanu-
lónk. Örömmel láttuk, hogy 
iskolánk volt tanulója, Korom 
Gábor a tánckar tagjaként sze-
repelt ebben a darabban is.

Az iskola 5. és 6. osztályos 
tanulói a fenti pályázat része-
ként rendhagyó irodalomórán 
vettek részt. A Békéscsabai 
Jókai Színházból érkező Tege 
Antal, Gulyás Attila és Kara 
Tünde, Molnár Ferenc „A Pál 
utcai fiúk” című művét hozta 
el hozzánk. Élvezetes, minden 
gyereket megmozgató 3 órát 
töltöttek együtt. A délelőtt fo-
lyamán részletek hangzottak el 
a műből, interaktívan, a gye-
rekek bevonásával, kellékek 
segítségével elevenítették fel a 
regényt.

Az IPR-pályázat megvalósí-
tása lehetővé tette, hogy min-
den alsós gyerek Békéscsabára 
utazzon. A „Jégvarázs” című 

3D filmet nézték meg a mozi-
ban. A gyerekek izgalommal 
várták ezt a délutáni progra-
mot. A film teljesen elvará-
zsolta őket.

Az IPR-pályázatból a felsős 

tanulók színházi előadásra 
Mezőkovácsházára utaztak. 
A két busznyi gyerek először 
a Hunyadi János középisko-
lában nézett körül, ahol az 

iskola igazgatója és néhány 
pedagógus tájékoztatta a tanu-
lókat az intézményben folyó 
oktatásról, a továbbtanulási le-
hetőségekről. Bepillanthattak 
tantermekbe is. Ezt követően 
a művelődési házba mentek, 
ahol a Duma, Színház előa-
dásában megnézték Fenyő 
Miklós – Novai Gábor Hotel 
Menthol című musicaljét. A 
zenés, táncos darabnak ferge-
teges sikere volt, amit fokozott 
a darab végén a gyerekekkel 
közös limbo-party.

A magyar kultúra napját, 
január 22-ét, rendhagyó mó-
don ünnepeltük meg. Iroda-
lomórán vettek részt felsős 
tanulóink a művelődési ház-
ban, ahol Zsíros Simon Mária 
előadóművész mutatkozott be, 

mondta el saját verseit. Mind-
eddig öt verses kötete jelent 
meg, köztük két gyerekeknek 
szóló: a „Lúdas Matyi vissza-
tért” és „A Dinó család”. A köl-
tőnő elvarázsolta a gyerekeket, 
akik a program végén kérdé-
sekkel halmozták el, majd au-
togramért rohamozták meg a 
művésznőt.

Félévi értekezleten, január 
27-én értékelte a nevelőtestü-
let a pedagógiai munkát. Ki-
tűnő tanulmányi eredményt 
18 tanuló ért el, 5 tanulónak 
nem sikerült teljesítenie a mi-
nimumkövetelményt. A KLIK 
Mezőkovácsházi Tankerületé-
ből vendégünk Fodor Istvánné 
tanügyi referens volt, aki elis-
meréssel szólt a nevelőtestület 
sokrétű munkájáról. Vendége-
ink voltak ezen a napon: Tal-
pai Istvánné a dombegyházi 
óvoda, Dohorné Szilasi Anikó 
a kisdombegyházi óvoda ve-
zetője, valamint a szülői mun-

kaközösség részéről Lengyel 
Józsefné és András Istvánné.

Az „Olvasni jó!” iskolai 
programot minden évben 
megrendezzük. Ennek kereté-

ben reggeli felolvasásokat tar-
tunk az osztályokban, életko-
ruknak megfelelő könyvet az 
osztályfőnökök választottak. 
A hallottakról a gyerekek pro-
jektkönyvet készítenek. Meg-
hirdettük a meseíró, versíró és 
meseillusztráció pályázatot is.

„Út a szakmaválasztáshoz” 
pályázat beadási határidejét 
február 28-ig meghosszabbí-
tották. Összesen 12 tanulónk 
és 3 mentor pedagógus pályá-
zata készült el. Várjuk az elbí-
rálását.

Előminősített referencia-in-
tézményként lehetőségünk 
nyílik jelentkezni a minő-
sítésre. A sikeres minősítés 
érdekében a bemutató órák 
megtartása után a pályázat 
fenntartásának dokumentálá-
sa és a minősítő eljárásrend-
ben leírtak előkészítése követ-
kezik. 

Tanulóink nagy izgalommal 
készültek a télűző mulatságra, 
az iskolai farsangra. Minden 
osztály csoportos bemutatók-
kal szerette volna lenyűgözni 
a zsűrit. Egyéni jelmezek is 
versengtek. A szülői munka-
közösség szendvicsekkel és 
üdítővel járult hozzá a ren-
dezvényhez. Ezúton is meg-
köszönjük a szülőknek és a 
községi konyha dolgozóinak a 
segítséget!
Sztankovánszki Anna
intézményvezető

Színházlátogatás, 3D film, előadói est, félévi eredmények

Pályázatainknak köszönhetően ingyenesen, vagy ki-
sebb anyagi ráfordítással lehetőség nyílt a személyiség-
fejlesztést segítő kultúrált szórakozásra: Toldi előadáson 

jártunk a Jókai Színházban, rendhagyó irodalomórán 
vehettünk részt, a Jégvarázs című 3D filmet nézhettük 

meg, megnéztük a Duma, Színház előadását.
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