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• A BAJÓ TI Ö NKO RM ÁNYZAT LAPJA •

2010. április XX évfolyam 4.szám
Április 22
A Föld
napja
A Föld napja
mozgalom egyik
jelmondata: „Ki
mondta, hogy
nem tudod
megváltoztatni
a világot?”
Ahogy születésnapunk,
névnapunk, megemlékezési és
ünnepnapunk lehet, ugyanúgy
az édes anyaföldnek, a
természetnek is jár egy
csodálatos nap, amikor
kíméljük, óvjuk, s az Ő
érdekeiről szólunk.

FALUDI GYÖRGY:
A TÁVOLABBI JÖVŐ
Nem kell kétségbe esni. A messze jövő szép
lesz.
A szélvert pusztaságon ledőlnek a falak,
és sírok, műemlékek, acélhidak meg gépek
mind elporladnak néhány százezer év alatt.
Pár millió esztendő múlva, új csillagképek
alatt szelíd fejével kibujik a moszat,
ismeretlen virágok nyílnak, mert a természet
variál, mikor játszik, nemvárt fenevadak
születnek s egy merőben különböző
embernem.
Vagy a miénk jön ismét? és imádja a szépet,
gondolkozik, fúr, farag, szeret, sír, örül,
élvez,
ír, épít, fest, kutatja: mi a mindenség titka,
s nagyon fél a haláltól, de mégis elpusztítja
önmagát és a Földet? Merem remélni, hogy
nem.

Május első vasárnapján sok szeretettel köszöntjük
az édesanyákat, nagyanyákat
Weöres Sándor: Buba éneke

Ó, ha cinke volnék, útra kelnék,
hömpölygő sugárban énekelnék
Minden este morzsára, búzára
visszaszállnék anyám ablakára.
Ó, ha szellő volnék, mindig fújnék,
minden bő kabátba belebújnék
nyári éjen, fehér holdsütésben,
elcsitulnék, jó anyám ölében.
Ó, ha csillag volnék, kerek égen,
csorogna a földre, sárga fényem
Jaj, de onnan vissza sose járnék
anyám nélkül mindig sirdogálnék.
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ANYAKÖNYVI HÍREK
Szeretettel köszöntjük azokat a
bajóti lakosokat, akik április
hónapban ünneplik
ünneplik születés és
névnapjukat.
névnapjukat
70 éves
Szűcs Béláné
( Kállai Mária)
75 éves
Berber Gáborné
( Katona Ilona)
80 éves
Kaposvári Gyuláné Muzslai Margit )
Aki örökre eltávoztak közülünk

 Varga Ferenc ( 1952 )
 Muzslai Lajos ( 1928 )

 Balázs János ( 194

PÁLYÁZATI HÍREK

Pályázati tájékoztató
Tisztelt Lakosság, Tisztelt bajóti Polgárok!
Nagy örömmel tájékoztatom Önöket, hogy a
kialakult
gazdasági
válság
ellenére
településünkön a korábbi évek átgondolt,
intenzív
pályázati
stratégiájának
köszönhetően
jelentős
fejlesztések
megvalósítására került és kerül sor.
Az idei tavasz első beruházása az óvoda
teljes
tetőrekonstrukciója,
illetve
nyílászáróinak cseréje. Ezt a beruházást az
Önkormányzati Minisztérium által kiírt
pályázati forrásból valósítottuk meg. Az
elnyert támogatási összeg 3 880 000 Ft,
míg az önrész 2 462 927 Ft volt. Így a
teljes beruházás összege 6 342 927 Ft lett.
Ezt követően szinte egy időben kezdődött a
tűzoltó szertár és a ravatalozó felújítása.
Mindkét ingatlan felújítására a forrást az Új
Magyarország Vidékfejlesztési Program III.
tengelyében megjelent pályázaton nyertük
el. A tűzoltó szertár esetében az elnyert
támogatási összeg 3 457 419 Ft, az önrész
pedig 864 355 Ft, a ravatalozó felújítás
támogatási összege 7 426 264 Ft, önrész
igénye 1 856 566 Ft volt. Ezáltal a tűzoltó

szertár teljes beruházási összege 4 321 774
Ft, a ravatalozóé pedig 9 282 830 Ft. E két
beruházás befejezési időpontja 2010. április
30-a.
Szintén ez év áprilisában valósult meg a
Katona József utca felújítása, melyre a
forrást a TEUT pályázat keretében nyertük.
Itt a támogatási összeg 5 153 000 Ft, az
önrész szintén 5 153 000 Ft, a beruházási
főösszeg pedig 10 206 000 Ft körül alakult.
A fent említett, 2010. első negyedévében
megvalósított beruházások összértéke
30 153 531 Ft, ehhez az önrész, melyet
önkormányzatunknak saját költségvetéséből
kellett biztosítania 10 336 848 Ft.
Döntés született a művelődési ház
felújítására benyújtott IKSZT forrás
tekintetében is, a 2010. április 9-én kelt
támogatási határozat értelmében az
Öregkőaljai Pincebarátok Köre Egyesülettel
közösen benyújtott pályázat 53 101 053 Ft
támogatást nyert el. Az egyesülettel történő
pályázat benyújtás oka, hogy ebben az
esetben az elnyerhető támogatási összeg a
beruházást 100%- ban fedi le, míg ha az
önkormányzat önállóan pályázott volna
25% önrésszel – közel 11 000 000 Ft –
kellett volna számolni. A beruházás
közbeszerzési eljárás hatálya alá esik. Az
építkezés
kezdete
a
finanszírozás
kidolgozása, és a közbeszerzési eljárás
lefolytatása után, várhatóan a nyár közepe,
vége lehet.
A sportlétesítmények felújítása tárgyú
pályázatunk hiánypótlása befejeződött, a
napokban a befogadói nyilatkozat is
megérkezett, rövidesen várható a döntés is.
További sikeres pályázatot realizáltunk a
Holcim Hungária Zrt. kiírásában. A
kialakításra
kerülő
buszfordulóbuszmegálló-buszparkoló burkolatának
megépítése valósul meg ebből a forrásból.
Az elnyert támogatás 1 000 000 Ft. A
munkálatokat saját munkaerő bevonásával a
közcélú program keretében végezzük el.
Egyetlen nyeretlen pályázatról is be kell,
hogy számoljak. Sajnálatos módon a
Szabadság utca – Öregkő utca csapadékvíz
elvezető
rendszerének
megépítése,
felújítása érdekében benyújtott pályázatunk
a kiíró döntése értelmében nem nyert
támogatást. Természetesen új lehetőségeket
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fogunk keresni a probléma mielőbbi
megoldása végett.
Tóth Zoltán polgármester
TÁJÉKOZTATÁS
Értesítjük a lakosságot,
hogy
az
éves
kéményellenőrzést
és
tisztítást
valamint
a
szolgáltatási
díj
beszedését 2010. április
13-ától megkezdik a KOMŰZ Kft dolgozói.
A komáromi kirendeltségen minden hétfőn
meghosszabbított az ügyfélszolgálat: 800Lakossági
Megnevezés
Egyedi(db)
gravitációs

1 170,-Ft

3 745,-Ft
turbós
Gyűjtő(szint)
745,-Ft
gravitációs
2 930,-Ft
turbós
Kisközponti.60KW alatt(db)
1 920,-Ft
gravitációs
5315,-Ft
turbós
Közp. 60KW felett(fm)
gravitációs
turbós

Közületi

3005,-Ft
4815,-Ft
1 640,-Ft
3740,-Ft
4500,-Ft
6820,-Ft
715,-Ft
2045,-Ft

2000 óráig.
Kérjük a lakosság közreműködését, hogy a
kéményseprők a szolgáltatást folyamatosan
és zavartalanul végezhessék.
Éves kéményseprődíjak 25 % ÁFÁ-val
A központi kémények díjai egy alkalomra
vonatkoznak. A tartalék kémények
(amelyekre nincs rákötve tüzelőberendezés)
ellenőrzése, tisztítása az éves díj fele.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

A szavazásra jogosultak száma: 1215 fő
Ebből a szavazás lehetőségével élt: 746fő
Pártokra leadott szavazatok alakulása
FIDESZ-KDNP:
477 szavazat
MSZP:
107 szavazat
JOBBIK:
109 szavazat
LMP:
40 szavazat
MDF:
13 szavazat
Listás egyéni szavazatok száma:
Dr. Völner Pál( FIDESZ-KDNP)
495
szavazat
Nagy Zoltán (MSZP)
111
szavazat
Tóth Ferenc ( JOBBIK)
99 szavazat
József Imre (LMP)
33 szavazat
Rontott szavazatok száma 8 db.
Kérem a tisztelt szavazópolgárokat, hogy
ha- a jövőben- elhibázta a szavazólap
kitöltését, kérjen újat a
szavazóbizottságtól

Tisztelettel: Bodnár Sándor
HVB elnök

KÖZLEMÉNY
2009-2010
vadászati
évre
esedékes
föld
illetve erdő bérleti
díjainak kifizetése
Bajóton, Dámvadas Vadászházban
lesz.
2010. június 09-10-én
8 órától-12 óráig 13 órától- 16
óráig
2010 június 11-én 8 órától- 12
óráig
Szabados András
A földtulajdonosi közösség vezetője


Ki mit tud?

Az országgyűlési képviselő választás
helyi eredménye
Az országgyűlési képviselők választása a
törvényi keretek között rendben zajlott
le községünkben.

Elsöprő győzelem
Régen
volt
ennyi
ember
a
Művelődési ház ódon falai között, mint
márc
26-án.
Ekkor
került
megrendezésre a 3. bajóti Ki mit tud
az iskolánk összes alsó tagozatosai
számára. Több mint 140 versenyző és
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felkészítő tanáraik valamint kísérőik
beszédétől volt hangos az épület.
Ezen a napon 4 kategóriában
mérhették össze tudásukat a „B”
épület valamint az „E” épület és a
bajóti alsó tagozatosok.
Volt, aki verset mondott, énekelt,
táncolt
vagy
egy
jelenetben
mutathatta meg a tehetségét.
A gyerekek szereplését a 8 tagú
zsűri
értékelte,
akik
között
köszönthettük a polgármesterünket,
valamint az iskolánk igazgatóját, 2
igazgató
helyettesét,Nyergesújfalu
önkormányzati
tikárát
a
bajóti
Művelődési
és
Sport
Bizottság
elnökét,
valamint
2
szülői
munkaközösségi képviselőt is Bajótról
illetve
a
„B”
épületből
Nyergesújfaluról. Munkájukat ezúton
is szeretnénk megköszönni!
A 24 versenyszámból vers és próza
kategóriában 1. (4.osztály) és 3.
(2.osztály) helyezést értek el a
bajótiak. ének kategóriában szintén
miénk lett a az 1. (3.osztály) és a 3.
(István Fruzsina) helyezés. Táncban is
a napközisek nyuszi bugija aratta a
legnagyobb
sikert.
Jelenet
kategóriában pedig a színjátszósaink
maximális pontszámmal utasították a
hátuk mögé a többi résztvevőt. A
gyerekek bemutatkozása olyan jól
sikerült, hogy meghívást kaptak ezzel
a jelenettel a városi „Pedagógusnap”
műsorába is.
A Ki mit tud zárásaként vendégül
láttuk
a
versenyzőket.
A
szendvicsekről 2 szülő gondoskodott.
Köszönet a munkájukért! Továbbá
szeretnénk
köszönetet
mondani
Motúz
Péternek
is
aki
ennyi
jelenlévőnek
biztosította
az
innivalóját. Dudásné Szabó Ibolya
===============================
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Idén is jól sikerült a borverseny !
A március 27.-én megtartott borversenyre 69
borminta
érkezett. A
bírálóbizottság
értékelése
után a
következő
eredmények
születtek:
aranyérmet
kapott 15,
ezüstérmet
kapott 16, bronzérmet kapott 12 minta.
Hazai érmesek:
aranyérem: Katona Gyula cabernet franc,
Motúz István vegyes vörös, ezüstérem:
Krajcsovszki Ferenc kékfrankos,
Krajcsovszki Zoltán juhfark, rosé, Motúz
István vegyes fehér, Motúz Gyula merlot,
Hős-Nagy László cabernet franc,
bronzérem: Zagarits Béla vegyes fehér,
kékoportó, Krajcsovszki Ferenc rosé,
Krajcsovszki Zoltán vegyes fehér, Sinogli
László merlot, Török János kékfrankos, Tóth
Zoltán rosé, Buzás Kelemen szürkkebarát,
Bodnár Sándor Juhfark, Havrancsik János
vegyes vörös.
A díjátadást jó hangulatú, vacsorával egybe
kötött borkóstolás követett. Az ünnepi
hangulatot fokozta a Jázmin Asszonykórus
előadása, valamint Sujbert István harmonika
játéka.
Idén először kerültek átadásra az iskolások
által készített műalkotások díjai a
borverseny alkalmával.
Krajcsovszki Ferenc

Beszámoltunk, tájékoztattunk és
jókedvűen énekelünk
A Bajóti Önkormányzati Testület 2010.
március 25-ei ülésén a Jázmin
Népviseletes Asszonykórus 2009. évi
munkájáról számoltunk be, illetve
tájékoztatást adtunk a Nyugdíjas klub
tevékenységéről. Az előzetesen írásban
leadott beszámolót a testület tagjai
részletesnek,
jónak
tartották,
elfogadásra került.
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A beszámolóhoz adott jóindulatú, építő
jellegű kritikát köszönjük, de a
„csapnivaló”
megjegyzéshez
nem
kívánok semmit hozzáfűzni. Ilyen
megjegyzés már úgyis minősíti a
véleményadót.
Az eddigi munkánkat folytatva őrizzük
falunk hagyományait, s jókedvűen,
természetesen énekelünk a közönség
és magunk örömére.
Sajnálatos módon a Nyugdíjas klub
tagjai nem jönnek el összejöveteleinkre.
Ezt tükrözte is egyik klubtagunk,
testületi tag tájékozatlansága, aki itt a
testületi ülésen tájékozódott 2009.
évben végzett munkánkról. Valószínű,
hogy nem jött el sem a Nyugdíjas klub
évértékelő taggyűlésére, sem a szerdai
napokon
tartott
összejöveteleinkre.
Ezek következtében kimaradt sok
érdekes programból. Szívesen láttuk
volna, mert
közösségünk
érdekében
hasznosítani tudta volna az EU-val
kapcsolatos tudását az „Otthonunk
Európa
Program”
vetélkedőn,
melynek
keretében
meghívást
kaptunk
Székesfehérvárra
a
vetélkedősorozat
regionális
döntőjére.
Bővíthette
volna
egészségügyi
ismereteit az „Életet az éveknek”
Fejér
és
Komárom-Esztergom
megye nyugdíjas klubjai számára
indított 4 fordulós egészségügyi
témájú versenyén. Itt csapatunk az
52 induló közül a 6. helyezést érte
el.
Aktívan kivehette volna részét a
bajóti Öregkő takarításában, melyet
a Holcim szervezett.
Segíthette volna munkánkat és jól
érezhette
volna
magát
rendezvényeinken.
Várjuk a Nyugdíjas klub tagjait
összejöveteleinken,
hogy
időben
értesüljenek
programjainkról,
részt
tudjanak venni azokban. Számítunk
minden kedves klubtagunk ötletére,
évközi munkájára!
Az Jázmin Népviseletes Asszonykórus
a XVII. Bakonyi Amatőr Népművészeti
Fesztivál megnyitóján szerepelt Súron
március 12-én. A Megyei Krónika hírlap
cikket közölt fellépésünkről, melyben a
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szép hang mellett elismerően írt a bajóti
népviseletről is egy kép kíséretében.
Készülünk a májusi, Tatabányán
rendezendő Pünkösdi Dalostalálkozóra
és az Abasári XVI. Nemzetközi Katonaés Bordal Fesztiválra, melyre meghívást
kapott
az
Asszonykórus.
A
résztvevőkkel
megismertetjük
községünket, tovább visszük falunk jó
hírnevét.
Balázs Józsefné
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Kedves Bajótiak
Régóta készülök a cikkem megírására, de
kíváncsi
voltam
egy-két
falumbeli
véleményére. Örülök, hogy nem vagyok
egyedül a gondolataimmal. Ugyanis arról
szeretnék írni, hogy mennyire örülünk annak
az átalakulásnak ami most a falunkban
történik. A magam véleménye és jó pár
falumbelié, hogy évek hosszú során nem
volt ennyi beruházás, újjáépítés – gondolok
az utakra, a tűzoltószertárra,ravatalozóra,
tervbe vett kultúrház felújításra – mint az
elmúlt 2-3 évben. Olyan csodálatos szép lett
a falunk, hogy nem kell senki előtt szégyent
vallanunk. Azon kívül sok, élményben
gazdag programok vannak egész évben.
Amit személy szerint sikeresnek és jónak
tartok az a mazsorett csoport csodálatos
műsora, a fiatalok tánca, a két asszonykórus
fellépéseit amit a határainkon túl is ismernek
és
csodálnak
.Ezúton
szeretném
megköszönni Tóth Zoltán polgármester
úrnak az önfeláldozó munkáját és hogy
ennyit tesz a falunk szebbé tételéért, sokszor
elkísér minket a fellépésekre nem sajnálja az
idejét. De biztos vagyok benne, hogy büszke
ránk és örül a sikereinknek.
Köszönjük az asszonykórus nevében
Nagy Lajosné
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Az Országos Epidemiológiai Központ
tájékoztatója
2010. április 14.
Amit a liszteriózisról tudni kell
A liszteriózis a Listeria monocytogenes baktérium
által okozott, főként szennyezett
élelmiszerek útján terjesztett, viszonylag ritka,
de súlyos, a felismert esetek jelentős arányában
halálos kimenetelű fertőző betegség, melynek
emiatt nagy a közegészségügyi jelentősége. A
megbetegedések száma az iparilag fejlett
országokban 1 millió lakosra vonatkoztatva
évente 0,1 –10 között alakul. A súlyos tünetekkel
járó,
felderített
megbetegedések
száma
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Magyarországon 1998 – 2009. között - a 10
millió lakost tekintve - nem haladta meg a 25
esetet évente, így az1 millió lakosra kalkulált
megbetegedések száma 0,4 – 2,0 eset között
alakult. Becslések szerint a ténylegesen
előfordult megbetegedések száma hazánkban
ennél jóval több lehet.
Kik vannak veszélyben?
A
kórokozó
iránt
nem
minden
élelmiszerfogyasztó egyaránt fogékony, a

legnagyobb kockázatnak
� az idősek,
� a várandósok és a magzatok/újszülöttek, valamint
� a sérült immunrendszerűek
o betegség következtében érintett immunrendszerűek
[cukor-, vese- illetve májbetegek, alkoholbetegek, HIVfertőzöttek, rosszindulatú betegségekben (daganat,
leukémia stb.) szenvedők] és o az immunrendszer
működését gátló (pl. szteroid, daganatellenes stb.)
gyógykezelésben részesülők, a transzplantáltak vannak
kitéve.
A lakosság nagy része a baktériummal
szennyezett élelmiszer elfogyasztása után
tünetmentes marad, de ritkán korábban
egészséges személyek is megbetegedhetnek. A
betegség kockázata az élelmiszerbiztonság
javításával – a baktérium mennyiségének a
fogyasztásra kész élelmiszerekben megállapított
határérték
alá
szorításával
–
és
a
veszélyeztetettek ismereteinek bővítésével
csökkenthető.
Mik a betegség jellemzői?
A lappangási idő 1 – 70 nap között változhat,
átlagosan 3 hét. A betegség legkorábban
gyomorbélrendszeri tünetek formájában a
szennyezett élelmiszer fogyasztását követő 948 óra múlva jelentkezik, ekkor a láz mellett
izomfájdalom, hányinger és hasmenés lép fel. A
liszteriózisban megbetegedettek egy részénél a
gyomor-bélrendszeri tünetek el is maradhatnak.
Bizonyos esetekben a baktérium a bélből
beléphet a véráramba. Ilyenkor a tünetek a
baktériumnak a szervezetbe történő bejutásától
számított 1-6 hét múlva kezdődnek. A láz
mellett influenzaszerű tünetek jelentkeznek,
ezt követően a betegség vagy következmények
nélkül gyógyul, vagy szövődmények lépnek fel.
Súlyos alapbetegségben szenvedők és idősek
esetében a véráramfertőzést követően, az
idegrendszert
elérve
a
baktérium
agyhártyagyulladást
okozhat
(fejfájás,
tarkókötöttség, zavartság, eszméletvesztés stb.).
A felismert esetek jelentős arányban (20-30%)
halálos kimenetelűek. A terheseknél még az
enyhe tünetekkel járó megbetegedésnek is
súlyos
következményei
lehetnek,
a
véráramfertőzés vetéléshez, halva- illetve
koraszüléhez
továbbá
az
újszülött
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fertőződéséhez
vagy
megbetegedéséhez
vezethet.
2Hogyan kezelik a betegséget?
A liszteriózis kezelésében is a más fertőző
betegségek
esetén
használatos
antibiotikumokat illetve azok kombinációit
alkalmazzák. Ám a megfelelő kezelés is
eredménytelen maradhat, főként a betegség késői
felismerése és célzott kezelésének késői megkezdése
esetén, illetve az idősek és a liszteriózissal egyidejűleg
más alapbetegségekben is szenvedők esetében. Ilyen
esetekben a fertőzés sokszor a beteg halálával
végződik.
A kórokozó
A Listeria monocytogenes környezetünkben szinte
mindenütt megtalálható, de leginkább a
természetes vizekben és a talajban, ahol egy évig
is életképesek maradnak. A zöldségek a talaj
illetve a trágyázás révén szennyeződhetnek. Az
állatok is hordozhatják bélcsatornájukban a
baktériumot anélkül, hogy megbetegednének, és
így az állati eredetű élelmiszerek (pl. a hús, a
tejtermékek)
a
feldolgozás
során
szennyeződhetnek a kórokozóval. Különleges
tulajdonsága a baktériumnak, hogy a szokásos
hűtőhőmérsékleten (+4 - +8oC) és enyhén
savanyú vagy sós közegben is képes
szaporodni. A kórokozó különféle nyers
élelmiszerekben rendszeresen megtalálható (pl.
a nyershús, zöldségek), de a már feldolgozott
(hőkezelt) élelmiszerek a feldolgozást
követően utólag is szennyeződhetnek (pl. a
lágysajtok, szeletelt csemegeáruk).
Pasztörizálatlan tejből készült termékek
tartalmazhatják
a
baktériumot,
de
a
pasztörizálás (60oC körüli hőkezelés néhány
percig), főzés, sütés és a háztartásban általában
használatos fertőtlenítőszerek elpusztítják a
kórokozót.
Hogyan lehet a fertőzést megelőzni?
A liszteriózis is megelőzhető azoknak az
általános élelmiszerhigiéniai szabályoknak a
betartásával (nyers termékek főzése, sütése,
eszközök
tisztántartása,
kézmosás,
keresztszennyeződések elkerülése), melyek a
más kórokozókkal (pl. salmonella) történő
szennyeződés veszélyét csökkentik.
A
kockázati
csoportba
tartozók
is
elkerülhetik a megbetegedést, ha néhány
ajánlást megfogadnak: kerüljék pl. a hot dog, a
vagdalthús
fogyasztását,
hacsak
azokat
közvetlenül a fogyasztás előtt nem forrósították
fel újra. Kerüljenek minden csomagolt, levet
eresztett
élelmiszert, azzal szennyezett
eszközt, felületet, és mossanak kezet az ilyen
élelmiszerek kezelése után. Ne fogyasszanak
lágysajtokat
(feta,
Brie,
Camembert,
nemespenészes vagy mexikói sajtokat, pl. queso,
queso fresco, Panela), ha azok csomagolásán
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nincs feltüntetve, hogy pasztörizált tejből
készültek. Ne egyenek hűtött/fagyasztott
pástétomokat, kenhető húskészítményeket,
csak konzerv formájában. Ne fogyasszanak
hűtött/fagyasztott füstölt tengeri eredetű
élelmiszereket, halakat, csak ha azokat előzőleg
biztosan megfőzték, megsütötték.
A liszteriózis egészségügyi kockázatát nemcsak
az élelmiszergyártás higiénés szabályainak
betartásával lehet csökkenteni, hanem a
fogyasztók otthoni élelmiszerkezelésével is.
Nekik is be kell tartaniuk az alapvető higiénés
magatartási szabályokat (pl. a termék feliratán
meghatározott hőmérsékleten kell tárolni az
élelmiszereket), figyelni kell a hűtőben tárolt
élelmiszerek minőségmegőrzési idejét.
Mit kell tenni, ha valaki a forgalomból kivont,
feltehetően szennyezett élelmiszert már
elfogyasztotta?
Ha Önnél a betegség lappangási idejének
megfelelő időszakban nem jelentkeznek a
betegségre
jellemző
tünetek
(láz,
tartókötöttség, stb.), akkor nincs egészségügyi
teendője. Tünetmentes személyek esetében
szükségtelen a mikrobiológiai laboratóriumi
vizsgálat annak megállapítására, hogy a
fogyasztó megfertőződött-e a kórokozóval. Ha a
megnevezett élelmiszer fogyasztását követő 3
hétben, maximum 70 napon belül a fent
említett tünetek bármelyike jelentkezik,
forduljon azonnal orvoshoz, különösen akkor,
ha a kockázati csoportba tartozik. Tünetei
mellett számoljon be orvosának a szennyezett
élelmiszer elfogyasztásáról is.
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Az ÁNTSZ Dorogi, Esztergomi Kistérségi
Intézetének ügyfélfogadási rendje
Elérhetőség:
33/503-285
33/503-286
33/503-476
Helye: Dorog, Hősök tere 13-15.

fax:

Hétfő
8-10 óráig
10-12 óráig
13-14 óráig
14-16 óráig

Benkó Lászlóné
Budavári Ákos
Sipos Tamásné
Szederkényi Csaba

Szerda
8-9 óráig
9-11 óráig
11-12 óráig
13-14 óráig
14-16 óráig

Tóthné Dankó Andrea
Erős Anikó
Pásztor Zsuzsanna
Verebes Péterné
Penyigei László

Járványügyi felügyelő
Élelmezés-egészségügyi felügyelő
Vezető védőnő
Egészségügyi igazgatási ügyintéző
Kémiai biztonsági felügyelő

Péntek
8-9 óráig
9-11 óráig

Hasenberg Zsuzsanna
Varga Istvánné

11-12 óráig

Rábl Jánosné

Egészségügyi igazgatási ügyintéző
Gyermek-, és ifjúság-egészségügyi
felügyelő
Vezető ápolónő

Település-egészségügyi felügyelő
Település-egészségügyi felügyelő
Járványügyi felügyelő
Járványügyi felügyelő

Temetkezéssel kapcsolatos ügyintézés:
Hula Zsoltné ügyintéző,
Hantosné Kosztonyák Magdolna ügykezelő
Dr. Sári Katalin kistérségi tisztifőorvos
Hétfőtől csütörtökig
8-16 óráig
Pénteken
8-12 óráig
Családvédelmi szolgálat:
Baumann Istvánné CsVSz védőnő
Hétfő, csütörtök 10-16 óráig
Kedd, szerda
8-14 óráig
Péntek
8-13 óráig
Telefonos tájékoztatás:
Hula Zsoltné ügyintéző
Hantosné Kosztonyák Magdolna ügykezelő
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