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Siker!!! Közel 18 millió forintot nyertünk az
önhibáján kívül hátrányos helyzetbe került ön-
kormányzatok számára kiírt pályázaton.Az elő-
ző havi, helyzetünket értékelő írásomban azt
mondtam, hogy nagyon bízom abban, hogy a
Kormány illetékesei nem hagynak magunkra
bennünket abban a bajban, amelybe minden
erőfeszítésünk ellenére kerültünk. Jelentem,
nem hagytak magunkra! Segítő kezet nyújtottak
abban a küzdelemben, amelyet már erőn felül
vívtunk nagyközségünk működtetéséért. Ez a
segítség hosszú távú megoldásokat kínálhat
szorult helyzetünk jobbá tételére. Köszönet érte
Pánczél Károly képviselő úrnak, és minden
döntéshozónak, aki ezzel értékelte erőfeszíté-
sünket. Természetesen köszönöm a pályázatun-
kat összeállító munkatársaimnak – a Jegyző úr-
nak és a gazdasági vezető által irányított pénz-
ügyi csoportnak – a szakszerű, pontos munkát,
amely megalapozta pályázatunk eredményessé-
gét. Persze, a közelmúltban megtett intézkedé-
seink ezzel a sikerrel nem váltak feleslegessé,
hanem ez a tény csak erősíti határozataink pozi-
tív hozadékát. Ez a jelentős összeg a döntés után

szinte azonnal a számlánkra került, ezért aztán
mi is rögtön tovább tudtuk utalni a pénzükre vá-
ró szolgáltatóknak, vállalkozóknak, így meg
tudtuk előzni azt az adósságrendezési eljárást,
amely a képviselő-testület számára csak statisz-
taszerepet engedett volna, és amely bizony az
általunk hozott megszorítások sokszorosát ered-
ményezte volna.AKormány felé ez a támogatás
kötelez is bennünket. Kötelez arra, hogy to-
vábbra is átgondolt költségvetési politikát foly-
tatva működtessük intézményeinket, eleget téve
kötelező feladataink maradéktalan ellátásának.
Ezt az óhaját fejezte ki TállaiAndrás államtitkár
úr is abban a levélben, amelyben tájékoztatott a
sikeres pályázatunkról. Képviselőtársaim nevé-
ben is kijelenthetem, az elvárásoknak meg fo-
gunk felelni!

Ennél a fejezetnél kell elmondanom azt is,
hogyApaj község az ÖNHIKI-pályázaton elnyert
pénzből – csaknem a teljes összeget – 5 millió fo-
rintot utalt a számlánkra a meglévő adósságából,
így a tatozásuk közel harmadával csökkent! Ez
azért is nagyon fontos gesztus volt részükről, mert
a további sikeres együttműködést alapozta meg.

Augusztus 20.-i ünnepségre hívom lakótársa-
imat. Megtettem ezt minden évben, de most
hangsúlyozottan szeretnék Önökkel is együtt
ünnepelni, ugyanis a dömsödi ünnepség lesz
Pest megye kiemelt ünnepsége, így az ünnepi
beszédet is Szabó István úr, a Megyei Közgyű-
lés alelnöke fogja mondani. Hagyományosan,
az ünnepség keretében osztjuk ki a „Szép Döm-
södért” emlékplaketteket. Kérem, tiszteljenek
meg bennünket jelenlétükkel! Szorosan idekap-
csolódó hír – talán nem lesz meglepetés –, idén
nem lesz augusztus huszadika estéjén tűzijáték.
Úgy gondolom, nem kell magyaráznom, hogy
miért nem.

A nyár derekára esik egy olyan esemény,
amelynek beharangozását nem könnyű „tálal-

Folytatás a következő oldalon.
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Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép  -
vi se lő-tes tü le te 2011. jú ni us 30-án meg tar tott
ülé sén az aláb bi na pi ren de ket tár gyal ta.

A tes tü le ti ülé sen je len volt kép vi se lők:
Ben cze Ist ván pol gár mes ter, Var sá nyi An tal

al pol gár mes ter, Ba logh Lász ló Le ven te, Csi kós
Lász   lóné, Is pán Ig nác, Láz ár Jó zsef, Dr. Rókus-
falvy Sylvia (ké sőbb ér ke zett) Sallai Gá bor kép -
vi se lők.

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

va zás)
A kép vi se lő-tes tü let 7 igen, 0 nem – egy han gú

sza va zat tal meg hoz ta a kö vet ke ző ha tá ro za tot:

111/2011. (VI. 30.) Kt. számú ha tá ro zat
1./ Je len tés a le járt ha tár ide jű ha tá ro za tok vég re -

haj tá sá ról
2./ A pol gár mes ter tá jé koz ta tó ja a két ülés kö -

zött el telt idő szak ese mé nye i ről
3./ Az ön kor mány zat és in téz mé nyei 2011. évi

költ ség ve té sé ről szó ló 4/2011. (II. 17.) ren -
de let mó do sí tá sa

4./ A Nagy köz sé gi Óvo da be szá mo ló ja a
2010/2011-es ne ve lé si év ről

5./ A Gróf Szé che nyi Ist ván Ál ta lá nos Is ko la
be szá mo ló ja a 2010/2011-es tan év ről

6./ A Pe tő fi Sán dor Ok ta tá si és Mű ve lő dé si
Köz pont bér le ti dí ja i nak fe lül vizs gá la ta     

7./ A Rác ke ve és Tér sé ge Tár sult Te le pü lé sek
Szenny víz csa tor na és Tisz tí tó mű Tu laj don -
kö zös ség meg szün te té se

8./ Cse pel-szi get és Kör nyé ke Több cé lú Ön kor -
mány za ti Tár su lás Tár su lá si meg ál la po dás
mó do sí tá sá nak jó vá ha gyá sa

9./ A „Még 1000” Év Dömsödért Egye sü let
Köz hasz nú Szer ve zet ké rel me a Pe tő fi té ri
volt is ko la épü let tel kap cso lat ban

10./ A Dömsödi Sport köz pont igaz ga tói ál lá sá ra
pá lyá zat el bí rá lá sa

11./ A De zső La jos Alap fo kú Mű vé szet ok ta tá si
In téz mény be szá mo ló ja a 2010/2011-es
tan év ről

12./ Egye bek
Zárt ülé sen: 
13./ A Pe tő fi Sán dor Ok ta tá si és Mű ve lő dé si

Köz pont igaz ga tói ál lá sá ra pá lyá zat bí rá la ta 
14./ Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat jegy-

zői pá lyá za tá nak bí rá la ta
Fe le lős: kép vi se lő-tes tü let
Ha tár idő: azon nal

1. Je len tés a le járt ha tár ide jű ha tá ro za tok
vég re haj tá sá ról

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

A kép vi se lő-tes tü let 7 igen,  0 nem – egy han gú
sza va zat tal meg hoz ta a kö vet ke ző ha tá ro za tot:

112/2011. (VI. 30.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép -

vi se lő-tes tü le te a le járt ha tár ide jű ha tá ro za tok ról
szó ló be szá mo lót el fo gad ja.

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

2. A pol gár mes ter tá jé koz ta tó ja a két ülés
kö zött el telt idő szak ese mé nye i ről

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

A kép vi se lő-tes tü let 7 igen, 0 nem – egy han gú
sza va zat tal meg hoz ta a kö vet ke ző ha tá ro za tot:

113/2011. (VI. 30.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép -

vi se lő-tes tü le te a két ülés kö zöt ti idő szak ese -
mé nye i ről szó ló be szá mo lót el fo gad ta.

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

3. Az ön kor mány zat és in téz mé nyei 2011.
évi költ ség ve té sé ről szó ló 4/2011. (II. 17.) ren -
de let mó do sí tá sa

I. Va gyon hasz ná la ti díj meg ál la pí tá sa a Köz -
sé gi Víz mű ré szé re

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

A kép vi se lő-tes tü let 7 igen, 0 nem – egy han -
gú sza va zat tal meg hoz ta a kö vet ke ző ha tá ro za -
tot:
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nom”. Dr. Tóth Ist ván há zi or vo sunk és as  szisz -
ten se, Ila Gáborné nyug ál lo mány ba vo nul au -
gusz tus el se jé vel. Azért nem kön  nyű be szél ni
er ről, mert a nyug díj ba vo nu lás té nyé vel min dig
együtt jár az ün ne pé lyes ség, a meg ha tott ság, és
akár tet szik, akár nem, együtt jár né mi kis szo -
mo rú ság gal, szo ron gás sal is. Szá mom ra azért is
kü lön le ges ez a bú csú, mert a dok tor úr ral szin te
együtt ke rül tünk Dömsödre, ta lán csak egy-két
év vel előbb jöt tem ab ba a nagy köz ség be, amely
ott hont adott mind ket tőnk nek. Csak nem az el ső
pil la nat tól kezd ve Ila Gáborné Ilon ká val együtt
dol goz tak a dömsödi em be rek gyógy ulá sá ért. A
kö zel négy év ti zed alatt men  nyi, de men  nyi
bajt, be teg sé get kel lett di ag nosz ti zál ni, gyó gyí -
ta ni. Ma gam is so kat kö szön he tek Tóth dok tor
úr nak, mert már vagy har minc éve, hogy egy
sport sé rü lés el szen ve dé se után Ő fe dez te fel az
élet ve szélyt oko zó lég mel le met, és utalt rög tön
kór ház ba. Hány és hány ha son ló eset le he tett a
pra xi sá ban, en  nyi idő alatt hány és hány em bert
gyó gyí tott ki be teg sé gé ből? Ez „köl tői” kér dés
ma rad: tu dom, so kat, na gyon so kat! Hi á nyoz ni
fog nak min den nap ja ink ból. Hi á nyoz ni fog

Ilon ka ked ves sé ge, su dár alak ja a kis mo tor ján,
ahogy a be te ge ket vé giglá to gat ja. Hi á nyoz ni
fog a dok tor úr vis  sza fo gott, de ha tá ro zott jel le -
me, hoz zá ér tő szak tu dá sa. Nem kí vá nok jó pi -
he nést, mert tu dom, hogy nem fog nak pi hen ni,
ha nem csak jó egész sé get kí vá nok! És még
egyet: kö szö nöm, amit ér tünk tet tek! Ahogy ezt
a be kez dést le zá rom, most jut eszem be, hogy
nem vé let le nül kap tak mind ket ten Dömsödért
Em lék érem ki tün te tést!

A kép vi se lő-tes tü let dön té se ér tel mé ben – az
Ipar tes tü let ja vas la tá ra – is mét meg ke res tem a
Nem ze ti Fej lesz té si Mi nisz té ri u mot az zal a ké -
rés sel, hogy az 51-es út azon sza ka szán, amely
Dömsödöt is érin ti, tö röl jék el az út hasz ná la ti
dí jat. Az il le té kes ál lam tit kár tól ka pott vá lasz le -
vél ből az de rült ki, hogy je len leg nem ter ve zik
az ide vo nat ko zó ren de let mó do sí tá sát, te hát to -
vább ra is kö te le ző az érin tet tek szá má ra az út -
hasz ná la ti díj fi ze té se.

A kul tu rá lis ese mé nyek te rén bi zony egy ki -
csit „ubor ka sze zon” van, a nyá ri va ká ció ha tá sa
ér ző dik. Az idei sport ese mé nyek vá lasz té ka vi -
szont to vább bő vült. Jú li us má so dik hét vé gé jén
ke rült meg ren de zés re az autocross OB dömsödi
fu ta ma, va la mint az ama tőr autocross ver seny,

kü lön bö ző ka te gó ri ák ban. Bár a né zők ér dek lő -
dé se ta lán na gyobb volt az elő ző évek ben mint
idén, de ma guk a ver se nyek szín vo na la sak és
iz gal ma sak vol tak. Gra tu lá lok a győz te sek nek
és a he lye zet tek nek, és ter mé sze te sen a szer ve -
zők nek is!

Bencze Ist ván

Folytatás az előző oldalról.

KÉPVISELÕI
FOGADÓÓRA!

Augusztus 10-én szerdán
14-15 óráig

SALLAI GÁBORSALLAI GÁBOR

képviselő úr, a Gazdasági és
Műszaki-Fejlesztési Bizottság

elnöke tart fogadóórát.

Helye: Petőfi Sándor Oktatási és
Művelődési Központ



114/2011. (VI. 30.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép -

vi se lő-tes tü le te a Köz ség Víz mű ál tal üzem el -
tetett ivó víz köz mű va gyon hasz ná la tá ért 2011.
má so dik ne gyed évé től 2011. de cem ber 31-ig
1.100.000 Ft, az az egy mil lió-egyszázezer fo rint
díj fi ze té sé re kö te le zi a Köz sé gi Víz mű vet.

Fe le lős: kép vi se lő-tes tü let
Ha tár idő: azon nal

II. Az ön kor mány zat és in téz mé nyei 2011. évi
költ ség ve té sé ről szó ló 4/2011. (II. 17.) ren de let
mó do sí tá sa

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

A kép vi se lő-tes tü let 7 igen,  0 nem – egy han gú
sza va zat tal meg al kot ta a kö vet ke ző ren de le tet:

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

14/2011. (VII. 4.) ren de le te
az ön kor mány zat és in téz mé nyei 2011. évi költ -
ség ve té sé ről szó ló 4/2011. (II. 17.) ren de let mó -
do sí tá sá ról.

A ren de let ki hir det ve: 2011. jú li us 4. nap ján.
A ren de let ha tá lyos: 2011. jú li us 4. nap já tól.

4./ A Nagy köz sé gi Óvo da be szá mo ló ja a
2010/2011-es ne ve lé si év ről

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

A kép vi se lő-tes tü let 7 igen, 0 nem – egy han gú
sza va zat tal meg hoz ta a kö vet ke ző ha tá ro za tot:

115/2011. (VI. 30.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép -

vi se lő-tes tü le te a Nagy köz sé gi Óvo da
2010/2011-es ne ve lé si évé ről ké szült be szá -
mo ló ját el fo gad ta.

Fe le lős: kép vi se lő-tes tü let
Ha tár idő: azon nal

II. A Nagy köz sé gi Óvo da ma xi má lis cso port -
lét szám túl lé pé sé nek fenn tar tói en ge dé lye zé se

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

A kép vi se lő-tes tü let 7 igen, 0 nem – egy han gú
sza va zat tal meg hoz ta a kö vet ke ző ha tá ro za tot:

116/2011. (VI. 30.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép -

vi se lő-tes tü le te az 1993. évi LXXIX. tör vény
(to váb bi ak ban: Közokt. tv.)  102. § (2) be kez dés
c.) pont já ban meg ha tá ro zott jog kör ében el jár va,
az aláb bi ha tá ro za tot hoz za.

I. A Nagy köz sé gi Óvo dá ban a Közokt. tv. 3.
szá mú mel lék le te 7. pont ja alap ján en ge dé lye zi
a ma xi má lis cso port lét szám túl lé pé sét 20%-kal
az Ú/2 kis cso port ban, a D/2 kis-kö zép ső cso -
port ban, D/3 nagy-kö zép ső cso port ban.

II. A Nagy köz sé gi Óvo dá ban a Közokt. tv. 3.
számú mel lék le te 8. pont ja alap ján en ge dé lye zi
a ma xi má lis cso port lét szám túl lé pé sét to váb bi
10%-kal az Ú/4 nagy-kö zép ső cso port ban.

III. A Nagy köz sé gi Óvo da Apaji Pity pang
Tag óvo dá já ban a Közokt. tv. 3. számú mel lék le -
te 7. pont ja alap ján en ge dé lye zi a ma xi má lis
cso port lét szám túl lé pé sét 20%-kal a Ka ti ca  cso -
port ban.

Fe le lős: Orosz Lajosné óvo da ve ze tő
Ha tár idő: 2011/2012. ne ve lé si év

5. A Gróf Szé che nyi Ist ván Ál ta lá nos Is ko -
la be szá mo ló ja a 2010/2011-es tan év ről

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

A kép vi se lő-tes tü let 7 igen, 0 nem – egy han gú
sza va zat tal meg hoz ta a kö vet ke ző ha tá ro za tot:

117/2011. (VI. 30.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép -

vi se lő-tes tü le te a Gróf Szé che nyi Ist ván Ál ta lá -
nos Is ko la 2010/2011-es tan év ről ké szült be szá -
mo ló ját el fo gad ta.

Fe le lős: kép vi se lő-tes tü let
Ha tár idő: azon nal

6./ A Pe tő fi Sán dor Ok ta tá si és Mű ve lő dé si
Köz pont bér le ti dí ja i nak fe lül vizs gá la ta

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

A kép vi se lő-tes tü let 7 igen, 0 nem – egy han gú
sza va zat tal meg hoz ta a kö vet ke ző ha tá ro za tot:

118/2011. (VI. 30.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat kép vi -

se lő-tes tü le te a Pe tő fi Sán dor Ok ta tá si és Mű ve -
lő dé si Köz pont 2011. jú li us 1-jétől ér vé nyes
bér le ti dí ja i nak mér té két a kö vet ke zők sze rint
ha tá roz za meg:

A 2011. jú li us 1-jéig meg kö tött bér le ti szer -
ző dé sek vo nat ko zá sá ban a szer ző dés meg kö té -
se kor ha tá lyos bér le ti dí jat kell al kal maz ni.

Fe le lős: in téz mény ve ze tő
Ha tár idő: 2011. jú li us 1-jétől

7./ A Rác ke ve és Tér sé ge Tár sult Te le pü lé -
sek Szenny víz csa tor na és Tisz tí tó mű Tu laj -
don kö zös ség meg szün te té se 

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

A kép vi se lő-tes tü let 8 igen, 0 nem – egy han gú
sza va zat tal meg hoz ta a kö vet ke ző ha tá ro za tot:

119/2011. (VI. 30.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz ség Ön kor mány za tá nak

Kép vi se lő-tes tü le te – egyet ért ve Apaj, Rác ke ve,

Szi get be cse, Lórév, Makád te le pü lé sek ön kor -
mány za ta i val – a Rác ke ve és Tér sé ge Tár sult
Te le pü lé sek Szenny víz csa tor na és Tisz tí tó mű
Tu laj don kö zös ség, mint jo gi sze mé lyi ség gel
ren del ke ző tár su lás meg szün te té sét tart ja szük -
sé ges nek, ezért az aláb bi dön tést hoz za:

1. A kép vi se lő-tes tü let ki nyil vá nít ja, hogy a
jo gi sze mé lyi ség gel ren del ke ző tár su lás lét re ho -
zá sa kor meg ha tá ro zott célt nem kí ván ja meg va -
ló sí ta ni, ezért an nak mű kö dé se okafogyottá vált.

2. A kép vi se lő-tes tü let rög zí ti, hogy a jo gi
sze mé lyi ség gel ren del ke ző tár su lás tu laj don jo -
got nem szer zett, ér de mi te vé keny sé get nem
vég zett, az ön kor mány zat ok nak egy más sal
szem ben el szá mol niva ló ja nincs. 

3. A kép vi se lő-tes tü let fel ké ri Rác ke ve Vá ros
Ön kor mány za tát, hogy ké szít sen ki mu ta tást az
üze mel te té si szer ző dés alap ján a szol gál ta tó ál -
tal ed dig be fi ze tett bér le ti dí jak ról.

4. A kép vi se lő-tes tü let kez de mé nye zi, hogy a
tár su lás meg szű né sét kö ve tő en az üze mel te té si
szer ző dés ke rül jön mó do sí tás ra, kü lö nös te kin -
tet tel a szol gál ta tó ál tal fi ze ten dő bér le ti díj vo -
nat ko zá sá ban.

5. A kép vi se lő-tes tü let fel ké ri Rác ke ve Vá ros
Ön kor mány za tát az ön kor mány zat ok osz tat lan
kö zös tu laj do ná ban lé vő köz mű va gyon to váb bi
üze mel te té sé vel kap cso la tos ja vas la tok elő ké -
szí té sé re.

Fe le lős: Bencze Ist ván pol gár mes ter
Ha tár idő: 2011. jú li us 15.

8./ Cse pel-szi get és Kör nyé ke Több cé lú
Ön  kor mány za ti Tár su lás Tár su lá si meg ál la -
po dás mó do sí tá sá nak jó vá ha gyá sa

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

A kép vi se lő-tes tü let 8 igen, 0 nem – egy han gú
sza va zat tal meg hoz ta a kö vet ke ző ha tá ro za tot:

120/2011. (VI. 30.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat kép vi -

se lő-tes tü le te a Cse pel-szi get és Kör nyé ke Töb-
b cé lú Ön kor mány za ti Tár su lás Tár su lá si meg -
ál la po dás mó do sí tá sát a ha tá ro zat mel lék le te
sze rint jó vá hagy ja.

A kép vi se lő-tes tü let fel ha tal maz za Bencze
Ist ván pol gár mes tert a tár su lá si meg ál la po dás
mó do sí tá sá nak alá írá sá ra.

Fe le lős: Bencze Ist ván pol gár mes ter
Ha tár idő: fo lya ma tos

9./ A „Még 1000” Év Dömsödért Egye sü let
Köz hasz nú Szer ve zet ké rel me a Pe tő fi té ri
volt is ko la épü let tel kap cso lat ban

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

A kép vi se lő-tes tü let 8 igen, 0 nem – egy han gú
sza va zat tal meg hoz ta a kö vet ke ző ha tá ro za tot:

121/2011. (VI. 30.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép -

vi se lő-tes tü le te A „Még 1000” Év Dömsödért
Egye sü let Köz hasz nú Szer ve zet ké rel mé nek
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Bér le ti díj mér té ke
Nagy te rem –

bál és la ko da lom
62.500 Ft/alkalom

Nagy te rem –
kon fe ren cia 6.000 Ft/óra

Ka ma ra te rem 6.000 Ft/óra
Bü fé 12.500 Ft/alkalom
Ta nács te rem 3.500 Ft/óra
Au la 10.000 Ft/alkalom
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meg vi ta tá sát a Pe tő fi té ri volt is ko la épü let hasz -
ná lat ba adá sá val kap cso lat ban so ron kö vet ke ző
ülé sé re el na pol ja. 

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

10./ A Dömsödi Sport köz pont igaz ga tói ál -
lá sá ra pá lyá zat el bí rá lá sa 

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

A kép vi se lő-tes tü let 8 igen, 0 nem – egy han gú
sza va zat tal meg hoz ta a kö vet ke ző ha tá ro za tot:

122/2011. (VI. 30.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép -

vi se lő-tes tü le te a Dömsödi Sport köz pont igaz -
ga tói ál lá sá ra ki írt pá lyá zat ered mé nye ként
2011. szep tem ber 1-jétől 2016. au gusz tus 31-ig
Béczi Já nost ma ga sabb ve ze tő ként meg bíz za.

A kép vi se lő-tes tü let Béczi Já nos ve ze tői il let -
mény pót lé kát a pót lék alap 200%-ában ha tá roz -
za meg.

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

11./ A De zső La jos Alap fo kú Mű vé szet ok -
ta tá si In téz mény be szá mo ló ja a 2010/2011-es
tan év ről

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

A kép vi se lő-tes tü let 8 igen, 0 nem – egy han gú
sza va zat tal meg hoz ta a kö vet ke ző ha tá ro za tot:

123/2011. (VI. 30.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép -

vi se lő-tes tü le te a De zső La jos Alap fo kú Mű vé -
szet ok ta tá si In téz mény 2010/2011-es tan év ről
ké szült be szá mo ló ját el fo gad ta.

Fe le lős: kép vi se lő-tes tü let
Ha tár idő: azon nal

12./ Egye bek
A na pi ren di pont ke re té ben a kép vi se lő-tes tü -

let ha tá ro za tot nem ho zott.

A kép vi se lő-tes tü let kö vet ke ző mun ka -
terv sze rin ti ülé sé nek idő pont ja 2011. au -
gusz tus 10.

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

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

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

KÖZLEMÉNY
2011. augusztus 16-án kedden
az önkormányzat árverést tart

a birtokában lévő már nem
használt bútorokból, egyéb

eszközökből.

Az árverés helye:
Hajós-kastély udvara.

A tárgyak megtekinthetők
aug. 16-án 9 órától, az árverés

kezdete 10 óra.

Fel hí vás
2011 má ju sá ban Kun Ilo na négy gyer me -
két egye dül ne ve lő anya, mi köz ben köz -
mun kát vég zett, egy elekt ro mos hi ba mi -
att a la kás be ren de zés je len tős ré sze el -

égett. Kér jük azo kat, akik bú tor ral, kony -
hai eszközökkel, gyermekruhával vagy

más mó don se gí te ni tud ná nak, fel aján lá -
sa i kat je lez zék az ön kor mány zat Gyer -

mek jó lé ti és Csa lád se gí tő Szol gá la tá nál.

Augusztus 20.-i családi nap
Reg gel 9 órá tól gyer mek-szü lő ügyes sé gi ver se nyek, aka dály ver se nyek, tol -

las lab da, lán gosevés, ugrálóvár, lábtengó.
Tűz ol tóau tó, rend őrau tó, ku kásau tó, mar ko lóau tó, me lyek be a gye re kek be ül -

het nek, meg néz he tik őket.
Arc fes tés.

Dél után 14.30-tól prog ra mok:
– fel lé pők: Ju és Zsu tár su lat, Bo ros Ni ki és tán co sai, Koronáné Te ri ke és

együt te se, Dömsödi Ba nya Klub, Sán ta Zsolt operetténekes, Mag di és Se by
együt tes, meg le pe tés ven dé gek!

Egész na pos bü fé.

Vár juk csa lá dok je lent ke zé sét az ügyes sé gi ver se nyek re. (Anyu kák, apu kák,
nagy ma mák, nagy pa pák, gye re kek kel, uno kák kal.)

Hely szín: dömsödi fo ci pá lya és a Kék-Duna Kis ven dég lő te rü le te.
A prog ra mok in gye ne sek!

Je lent ke zé se ket vár juk a 06-30-236-9495-ös te le fon szá mon, Ja kab At ti lá nál.

Ze nés Nyá ri Es ték
A Petőfi Múzeum udvarán
(Dömsöd, Bajcsy-Zs. u. 6.)

Sok sze re tet tel hív ja Önt és ked ves csa lád ját
a „Még 1000 év Dömsödért” Egye sü let Köz hasz nú Szer ve zet

2011. augusztus 20-án szom ba ton 19,00 órai kez dés sel
zenés szórakoztató műsorra.

PRAXIS
Dömsödön, Pest megyében 1500 fős 

fel nőtt háziorvosi praxis KEDVEZŐ
FELTÉTELEKKEL ELADÓ 

2011. 08. 01. napjától, nyugdíjba 
vonulás miatt. Tel.: 06/30/9705-250
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DUSE
Öröm mel tu da tom min den ér dek lő dő vel, hogy az egye sü le tünk be -

jegy zé se fo lya mat ban van, a Pest Me gyei Bí ró ság be fo gad ta ké rel mün -
ket. Je len leg a szak osz tá lyi mun ka ki ala kí tá sa fo lyik, és a leg el ső kor osz -
tály ok már meg is kezd ték az edző tá bo ro kat. Fo lya ma to san ala kít juk a
mű kö dé si sza bály za ta in kat és ter vez zük a kö vet ke ző idény re a ver seny -
nap tá rat.

Jú li us 4-én Dömsöd Nagy köz ség kép vi se le té ben részt vet tem a Nem -
ze ti Sport In té zet kon fe ren ci á ján, me lyet az új sport tá mo ga tá si rend szer -
ről tar tot tak. A kö vet ke ző Hír nök ben rész le te sen is írok majd a rend kí vül
ked ve ző adó vál to zá sok ról, ame lyek óri á si fej lő dést fog nak je len te ni a
dömsödi sport élet nek és a sport in téz mé nyek nek is.

Lab da rú gás
Jú li us 6-án be ad tuk a Pest Me gyei Lab da rú gó Szö vet ség be tag fel vé te li

ké rel mün ket, és le ad tuk ne ve zé sün ket az U13 és U15 kor osz tály ban, me -
lyet be is fo gad tak. Ez zel a gye re kek szá má ra meg nyílt a le he tő ség, hogy
ősz től már az új egye sü le tünk szí ne i ben ver se nyez ze nek. Ez zel együtt
meg kö töt tük az együtt mű kö dé si szer ző dést a DSE fel nőtt csa pa tá val,
mely sze rint szá muk ra a DUSE fog ja az után pót lást biz to sí ta ni, így az ő
in du lá suk a me gyei baj nok ság ban is biz to sí tott lesz. 

Az után pót lás év zá ró be vé te lé ből és el ső tá mo ga tónk szpon zo rá lás ból
si ke rült fel sze rel ni a csa pa to kat, lab dá kat, sport fel sze re lé se ket, me ze ket
vá sá rol tunk. 

Az U7 és U9 kor osz tály edző tá bo ra már le is zá rult, a gye re kek na gyon
ko moly mun kát vé gez tek, tény leg ér de mes meg néz ni őket, ma gam se hit -
tem vol na, hogy a 35 fo kos me leg ben az ilyen szin tű edzés mun kát vé gig -
csi nál ják. A kis csa pa tok mel lett már be mu tat ko zott új edzőnk, Turóczi
Ba lázs is.

Au gusz tus 6-7-én és 13-14-én min den kor osz tály ban tor nát ren de zünk,
aho vá nagy sze re tet tel vá runk min den ér dek lő dőt! Ké rem, kí sér jék fi gye -
lem mel a ki he lye zett szó ró la po kat és pla ká to kat is!

Ké zi lab da
A leg ki seb bek Béczi Já nos edzőnk kel jú li us kö ze pén itt hon edző tá bo -

roz tak, az 1999-2000 szü le té sű ek je len leg pi he nő jü ket töl tik, de au gusz -
tus 1-jétől meg kez dő dik szá muk ra is a fel ké szü lés. Au gusz tus 18-23. kö -
zött a nem zet kö zi veszp ré mi CELL Ku pán vesz nek részt, aho vá 11 or szág
162(!) csa pa ta ne ve zett és a mi kor osz tá lyunk ban is 13 csa pat vesz részt.
Na gyon bí zunk a jó ered mény ben és a lá nyok is egy re el szán tab ban ké -
szül nek a ver seny re.

Az őszi idény ben a lá nyok ra óri á si ter he lés fog ne he zed ni, szin te min -
den hét vé gén mér kő zé se ket ját sza nak. Szá muk ra már ko moly cé lok van -
nak ki tűz ve: 

az U10 kor osz tály tól mi ni mum a ré gió dön tő be ju tás, U11 és U12 csa -
pa tunk tól, mi ni mum az or szá gos elő dön tő be ju tás, és kis sze ren csé vel
egyik csa pa tunk be ke rül het az  or szá gos dön tő be is.

Óri á si si ker ként ér té kel het jük, hogy a Szigetszentmiklósi Női Ké zi lab -
da Egye sü let a mi lá nya ink kal kö zö sen sze ret ne in dul ni az Or szá gos Ser -
dü lő Baj nok ság ban, és fel aján lot ták, hogy az ös  szes ha zai mér kő zést ná -
lunk, a dömsödi csar nok ban ren dez zék meg!

Be il lesz ke dé sü ket meg kön  nyí ti, hogy az OSB-ben in du ló csa pat edzői
mun ká já val Balika Tí me át (Timo) bíz ták meg.

Szep tem ber től sze ret nénk bő ví te ni a két sport ág ban részt ve vők lét szá -
mát, ezért az is ko lá ban és az óvodában tag to bor zó kat tar tunk és vé gig lá to -
gat juk a kör nye ző te le pü lé se ket is, mi vel fő leg ké zi lab dá ban nagy le he tő -
sé gek rej le nek. 

A spor to ló és jól ta nu ló gye re kek szá má ra szep tem ber től egy ösz tön díj -
prog ra mot in dí tunk, mel  lyel azo kat a gye re ke ket sze ret nénk tá mo gat ni,
akik be csü le te sen spor tol nak és a ta nul má nyi ered mé nyük ben ja vu lást
mu tat nak, rá adá sul a sza bad ide jük ben pél da mu ta tó ma ga tar tás ról tesz nek
ta nú bi zony sá got. Az el ső dí ja zás ra a fél évi bi zo nyít vány osz tás után ke rül
majd sor.

To vább ra is ké rek min den kit, ha öt le tei, el kép ze lé sei van nak az egye sü -
let mű kö dé sé vel kap cso lat ban, vagy sze ret ne részt ven ni a mun ká ban,
eset leg tá mo ga tá sok kal tud ja se gí te ni a gye re ke ket, ké rem, ke res sen ben -
nün ket. 

El kezd tük a DUSE hon lap já nak szer kesz té sét is, ha ma ro san itt rész le -
tes in for má ci ók ol vas ha tók.

A fo cis ták nak sok si kert az au gusz tu si tor nák ra, a kézi lab dá zók nak pe -
dig ered mé nyes fel ké szü lést és na gyon ke mény ver seny zést kí vá nok a
veszp ré mi tor ná ra!

Szűcs Ist ván – DUSE el nök
szucs.istvan@moziszoba.hu

A Dömsödi Utánpótlás Sport Egyesület
(DUSE) hírei

UUUUttttáááánnnn    ppppóóóótttt    lllláááássss    llllaaaabbbb    ddddaaaa    rrrrúúúú    ggggóóóó    ttttoooorrrr    nnnnaaaa
aaaa    ddddöööömmmmssssööööddddiiii    ffffuuuutttt    bbbbaaaallllllll    ppppáááá    llllyyyyáááánnnn!!!!

Au gusz tus 6-án U11, 7-én U7, U9, au gusz tus 13-án U13 és 14-
én U15 kor osz tá lyos kö lyök tor nát ren de zünk. Az el ső hét vé gén
min den kor osz tály ban 10-10, a má so dik hét vé gén 6-6 csa pat je lez -
te rész vé tel ét, így az egész na pos tor na re mek ki kap cso ló dás lesz
nem csak a szü lők nek, ha nem a dömsödi szur ko lók nak is.

A jó szó ra ko zást bü fé vel és me leg kony há val sze ret nénk elő se gí -
te ni!

Vá runk min den ked ves szur ko lót és ér dek lő dőt a Dömsödi
Után pót lás Sport Egye sü let el ső ha zai tor ná ján!

Haj rá Dömsöd! DUSE Lab da rú gó Szak osz tály
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Nyug díj ba vo nu lá sa al kal má val ke res -
tem fel és be szél get tem dr. Tóth Ist ván kör -
ze ti or vos sal, va la mint as  szisz ten sé vel, Ila
Gá bor néval.

Mun ká ju kat leg in kább úgy jel le mez ném,
hogy min de nek előtt alá zat tal, és a be te gek
ér de ke it szem előtt tart va vé gez ték. Se gí tő -
kész sé gük, fi gyel mük és em ber tár sa ik irán -
ti tisz te le tük min dig meg nyil vá nult kap cso -
la ta ik ban.

– A ren de lő ben egy faj ta bi za lom szö vő dik
gyó gyí tó és pá ci en se kö zött. En nek el sőd le -
ges alap ja az őszin te ség, a tü re lem és a dis-
zk ré ció. Az or vos és ápo ló ja gyó gyít, tö rő -
dik a be te gek kel. Te szik ezt leg jobb tu dá suk
sze rint.  Nem szé gyen lik azt sem, ha oly kor
Ők ma guk is mél tó sá got, meg ér tést ta nul -
nak be te geiktől. –

Dr. Tóth Ist ván és Ila Gáborné ön zet len
és ki tar tó szol gál ata pél daér té kű a dömsödi
egész ség ügy ben. Ren de lé sük utol só he té ben
sze mé lye sen ke res tem fel őket. A ri por tok
egy ben őszin te val lo más ként hat nak. 

Dr. Tóth Ist ván, kör ze ti or vos
– Ön a 70-es évek ben ke rült a te le pü lés re,

az óta tény ke dik, te szi a dol gát, egy szó val
gyó gyít. Ho gyan lett or vos, mi lyen volt a
Dömsödre ve ze tő út, ké rem be szél jen er ről
né hány mon dat ban!

– 1944-ben szü let tem, így tu laj don kép pen 7
éve nyug díj mel lett dol go zom. Apám Mező -
tárkányon leg alább 40 évig volt kör ze ti or vos.
Mi or vos di nasz tia is va gyunk, mert két test vé -
rem (bá tyám és öcsém) is or vos, egyik kör ze ti,
má sik se bész volt. Saj nos évek kel ez előtt
egyik bal eset ben, má sik be teg ség ben hunyt el.
Az ál ta lá nos is ko lát Mezőtárkányon, a kö zép -
is ko lát Eger ben a Do bó Ist ván Gim ná zi um ban
vé gez tem, majd a Deb re ce ni Or vo si Egye tem -
re ke rül tem, ahol hat év alatt el vé gez tem a
szük sé ges kép zést. 1967-ben nősültem. 1969-
ben Bor sod me gyé ben, Vat tán meg pá lyáz tam
egy kis kör ze tet, ahol én vol tam az el ső or vos.

Más fél évig dol goz tam ott meg fe le lő as  szisz -
ten ci á val, és köz ben jöt tek a gye re kek: Fru zsi
lá nyom már az egye te mi évek alatt meg szü le -
tett, majd Vat tán pe dig Krisz ti. En gem a kis
kör zet nem elé gí tett ki, meg az tán csa lá di kö -
tő dés mi att a két kis lánnyal el ke rül tünk Fel -
deb rőre. Így az tán négy évig megint He ves
me gyé ben lak tunk, ott lát tam el két kis fa lut.
Ta lán ma is ott len nék, ha 1975-ben nem jön
oda hoz zám Berhés dok tor, és nem csa lo gat
ide. (Dr. Berhés Bé lá val már az egye tem ről is -
mer tük egy mást, és ami kor Vat tán dol goz tam,
ak kor Ő épp a szom széd te le pü lé sen, Har sány -
ban. Gyak ran he lyet te sí tet tük egy mást, kü lö -
nö sen nyá ron.) 1975-ben Dömsödön a  Sze ke -
res dok tor kör ze te meg üre se dett, és ek kor hí -
vott en gem ide nagy len dü let tel. Na gyon jól
tud tunk együtt dol goz ni, mert nem csak he -
lyet te sí tet tük egy mást. El fo gad tam az aján la -
tát, és így köl töz tünk ide 1975. de cem ber el se -
jén. Már 3 gyer mek kel érkeztünk, mert Or si
lá nyom is meg volt.

– Ide köl tö zé sük után mi lyen új hely zet tel
kel lett szem be néz ni?

– Na gyon nagy sze re tet tel fo gad tak az it te -
ni ek, és én is meg tet tem min dent az ér de kük -
ben. Sze re tem a be te ge i met és na gyon szí ve -
sen be szél ge tek ve lük, mert más képp nem is
len nék jó or vos. Aki csen des és két szót sem
szól, ar ra meg szok tak sér tőd ni a be te gek. Kell
a jó kon tak tus, és ezt csak úgy le het el ér ni, ha
az em ber szív vel-lé lek kel vég zi a dol gát.

Ele in te nem volt mind járt ápo ló nőm, ezért a
Piróth né ni he lyet te sí tet te, az tán meg a Gálné
Ma ri ka. Né hány év el tel té vel a szom széd ban
la kó Ila Gábornénak járt le a GYES-e, és mun -
ká ba akart áll ni. Ter mé sze te sen egy ér tel mű
volt, hogy ő jö het szó ba, hi szen ápo ló női ké pe -
sí tés sel ren del ke zett. Az óta 34 év telt el, és
nem csak mun ka tár si, ha nem csa lá di-ba rá ti
kap cso lat ról be szél he tek, ami a két csa lád közt
ki ala kult. Örü lök, hogy an nak ide jén ilyen jó
ápo ló nőt kap tam! Nagy se gít ség volt szá mom -
ra, hi szen már-már a gon do la ta i mat is is mer te,
tud ta hogy mi kor mit ké rek, mi hi ány zik, mit
kell elő ven ni, és már moz dult is. Ilon ka na -
gyon jól is mer te a be te ge ket, eb ben is so kat se -
gí tett, mert egy or vos nak is mer ni kell a pá ci en -
sei  élet raj zát. A kez de ti idők ben ez kü lö nö sen
fon tos volt, mert ő tud ta, hogy ki ki nek a hoz -
zá tar to zó ja. Na gyon jól ös  sze dol goz tunk, és
még dol goz nánk is éle tünk vé gé ig, ha nem
öre ged tünk vol na meg.

– Ön a gyó gyí tást nagy alá zat tal vé gez te.
A Dömsödön töl tött évek alatt vol tak-e ki hí -
vá sok?

– Önkormányzati al kal ma zott ként dol goz -
tam 2000-ig, v. ’95-ig, majd utá na vál lal ko zó
let tem. En nek már 10-15 éve, és ez a jö vő út ja,
mert már köz al kal ma zott or vo sok nin cse nek.
Bár egy da ra big ki tar tot tam, mert ké nyel mes

volt szá mom ra ez a meg ol dás, hi szen így a
GAMESZ min dent meg tett, bár mi fé le prob lé -
mám is volt. Jó kap cso la tom volt a GAMESZ
ve ze tő jé vel, Zsol dos Gábornéval, aki tény leg
se gí tet te a mun ká mat. Azok nak a kol le gák -
nak, akik vál lal ko zók let tek, sok min den ről
ma guk nak kel lett gon dos kod ni, pl. be sze rez ni
a szük sé ges köt sze re ket, re cep te ket, min dent
a vi lá gon.

– Egy idő ben je len tős sze re pet vál lalt a fa -
lu kö zé le té ben. Pon to san hogy is volt ez?

– Nagyon jó kap cso la tom volt a fa luve ze tés -
sel is, mert ko rán be le csöp pen tem a kö zös sé gi
élet be. Ide ke rü lé sünk után 5-6 év vel tör tént,
hogy az ak ko ri ta nács el nök, Ambruska Pé ter
ja vas la tá ra ta nács tag let tem, majd ezt kö ve tő -
en me gyei ta nács tag gá vá lasz tot tak. A me gyé -
nél is po zí ci ót töl töt tem be, mert a Me gyei
Vég re haj tó Bi zott ság tag ja let tem, egé szen a
rend szer vál tá sig. Az óta már nem po li ti zá lok.
A rend szer vál tás ban nem csa lód tam, de ez már
más do log, más ról szól. Ter mé sze te sen a po li -
ti ka to vább ra is ér de kel, de hát most in kább a
be te gek kel fog lal ko zom. Ami kor ak tí van po li -
ti zál tam, min den hó nap ban két szer, de volt mi -
kor he ten te kel lett Bu da pest re utaz nom a Me -
gyei Ta nács ülé se i re. Ilyen kor itt kel lett hagy -
nom a kör ze te met, a be te ge ket. Ter mé sze te sen
sze gény Berhés dok tor he lyet te sí tett ezek ben
az idő szak ok ban.

– Az or vos lás-gyó gyí tás egy faj ta hi va tás,
ál lan dó szol gá lat, ál lan dó ké szen lét. Ho -
gyan to le rál ta ezt a csa lád ja?

– Volt ben ne bi zony le mon dás is, mi kor ép -
pen együtt sze ret tünk vol na men ni ki rán dul ni
vagy nya ral ni. Min dig be kel lett osz ta ni, hogy
most he lyet te sí tés van, vagy sza bad ság. Nem
le he tett olyan kön  nyen mo zog ni, míg ket ten
vol tunk a Berhés dok tor ral. Ké sőbb az tán, mi -
kor már 3 kör zet mű kö dött, sok kal egy sze rűbb
lett az egész.

Nem bán tam meg, hogy Dömsödre jöt tem,
meg sze ret tem ezt a né pet. Iga zi ba rát sá got le -
het ve lük köt ni, és si ke rült a tisz te le tü ket ki -
vív ni. Nyil ván ket tőn áll a vá sár, mert kel lett
hoz zá az én ba rát ko zó ter mé sze tem, meg ta lán
a ve le szü le tett em pá ti ám a be te gek irá nyá ba.

– A te le pü lé sen lé vő há rom kör zet egyi két
Ön lát ta el. Mi lesz a jö vő je a II-es szá mú
kör zet nek?

– Most a körzetemben 1500 be te get lá tok el,
ami egy ide á lis lét szám. A kol le gá im is ha son -
ló nagy sá gú kör ze tet lát nak el (dr. Rókusfalvy
1400 főt, dr. Szőnyi 1300 főt). 

Je len leg a kör ze ti or vo sok nál a fi nan szí ro -
zást az OEP (Or szá gos Egész ség biz to sí tá si
Pénz tár) úgy ál la pí tot ta meg, hogy az 1500
fő a leg ide á li sabb lét szám. Aki nek en nél
több be te ge van (te hát az 1500 fő fe let ti be te -
gek re) az or vos már csak a tá mo ga tás fe lét
kap ja.

Évtizedek óta a betegek szolgálatában
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Na gyon sze ret nék úgy el men ni, hogy a be -
te ge im biz ton ság ban érez zék ma gu kat! Ag go -
da lom mal kér dez ge tik, hogy mi lesz ve lük,
gon do la ta ik ban gyak ran fel me rül, hogy ne tán
más or vost kell ke res ni ük. Saj nál ják hogy el -
me gyek, mert job ban sze ret ték vol na, ha még
ma ra dok, akár 90 éves ko ro mig is, ak kor min -
den vál to zat la nul ma rad na és ők nyu god tak le -
het né nek. De az élet ezt hoz ta. Fél éve pró bá -
lok utó dot ke rí te ni, és volt is egy-két je lent ke -
ző, de az tán vis  sza mond ták. Hir de té se ket ad -
tam föl or vo si la pok ban, na pi lap ok ban és
interneten több csa tor nán. Sze ren csé re ér dek -
lő dők van nak.

Min den be te ge met ar ra buz dí tok, hogy ma -
rad jon a he lyén és vár juk az új or vost. Tud ni il -
lik nincs sok ér tel me az oda-vis  sza mász ká lás -
nak, mert ha meg jön az új or vos, ak kor meg
megint vis  sza ké rik ma gu kat. Ez nem len ne
egész sé ges do log, a má sik meg az, hogy ha
meg in dul a kör zet szét vá laszt ga tá sa, azok nak
sem len ne jó, akik meg sze rez nék az én be te ge -
i met. Az utód lás ról még a kö vet ke ző ket sze ret -
ném el mon da ni: Tu do má som van ar ról, hogy
szep tem ber ben fog nak vé gez ni az új re zi den -
sek. Te hát akik el vég zik a 3-4 éves re zi den si
to vább kép zést, most ősszel te szik le a zá ró -
vizs gát. Ez an  nyit je lent, hogy több száz or vos -
ról van szó. So kan kö zü lük kül föld re men nek,
van nak akik pá lyát vál ta nak vagy kór ház ba
men nek dol goz ni, de ma rad nak akik vi dé ken
sze ret né nek el he lyez ked ni. Rá juk szá mí tok, és
kö zü lük sze ret nék le he tő leg fi a tal em bert utó -
dom ként tud ni.

Ápo ló nő lesz, az nem prob lé ma, mert a fa lu -
ban 5-6 mun ka nél kü li ápo ló nő is van. Majd vá -
laszt kö zü lük az új or vos, ha csak nem hoz za
ma gá val a fe le sé gét, aki eset leg ápo ló nő is egy -
ben és el tud ja lát ni ezt a fel ada tot. Ak kor nyil -
ván ő lesz előny ben. Itt most már nincs köz al -
kal ma zot ti stá tusz, mert az or vos a vál lal ko zó,
és sa ját be osz tott ját ő vá laszt ja meg és fog lal -
koz tat ja. Az OEP fi nan szí roz za a vál lal ko zá sát,
ami ből meg le het él ni szé pen, de meg gaz da -
god ni nem le het. Ez zel min den ki tisz tá ban van,
és ha va la ki nek egy kis ér zé ke is van hoz zá, ak -
kor ki tud ja szá mol ni, hogy  mennyi a re zsi,
men  nyi a ren de lő fenn tar tá sa és egye bek. Te hát
olyan nagy gaz dag sá got nem le het vár ni, de
tisz tes ség gel, be csü let tel meg le het él ni és ne -
vel ni a csa lá dot, meg még az uno ká kat is.

Ma már nem is olyan fá rasz tó a há zi or vo si
mun ka, mert mi ó ta be in dult a köz pon ti ügye le -
ti rend szer, ne künk sok kal kön  nyebb. A be te -
gek nek ke vés bé jó, azt tu dom. Amíg az ügye -
let itt volt hely ben, a Zöld ke reszt épü le té ben,
ad dig jó volt, bár az sem volt tel je sen ide á lis.
Az ide á lis meg ol dás az len ne, ha a so főr, az
ápo ló meg az or vos is egy he lyen len né nek, ott
alud ná nak és rög tön tud nak ug ra ni, amint kell.
Mert óri á si az idő vesz te ség míg ös  sze sze dik
egy mást. Az ide gen fa lu ban le vő köz pon ti
ügye let pe dig hát igyek szik el lát ni azért min -
dent, te hát olyan nagy le ma ra dá sok nin cse nek.

Ez a jö vő út ja, mert min de nütt el van ha tá roz va,
hogy 30 km kö rü li te rü le tet min den kép pen egy
kör zet nek kell el lát ni. Te hát ez köz pon ti irány -
elv. Saj nos en nél na gyobb, 50 km-es kör ze tek is
van nak, de az meg már nem egész sé ges.

– Hol és ho gyan fog ja töl te ni nyug dí jas
éve it?

– 5-6 év vel ez előtt Bu da pes ten vá sá rol tunk
egy la kást, mert ott meg az a csá bí tó, hogy ott
van nak a gyer me ke im, meg a 4 uno kám.
(Krisztiék egy ut cá val odébb lak nak, Fruzsiék
Pest er zsé be ten, Orsiék meg Szent end rén, te hát
mi egy köz pon ti he lyen len nénk.) Az uno kák
élet ko ra 2-20-ig ter jed, na gyon ra gasz ko dunk
hoz zá juk és ők is mi hoz zánk.

Dömsödtől pe dig sem mi képp sem sze ret nék
el vál ni! Itt van egy kis nya ra lóm a Duna-par-
ton. A ter vem az, hogy az év na gyob bik ré szét,
ta vasz tól őszig itt fo gom töl te ni, és csak té li re
men nék vis  sza Pest re. Majd ta lán egy hob bit
kell ki ta lál nom ar ra az idő re, míg Pes ten le -
szek, mert hát el mond ha tom hogy ezidá ig a
hob bim és a fog lal ko zá som ugyan az volt. Bí -
zom ab ban, hogy meg ta lá lom majd a fő vá ros -
ban is a ki kap cso ló dás le he tő sé gét. Gon do lok
itt a szín ház ra, de a spor to lás sem áll tá vol tő -
lem, mert egye te mis ta ko rom ban úsz tam és
fut bal loz tam is. Nyá ron a nya ra ló kert jé ben,
ahol van egy kis sző lőm, meg gyü mölcs fák is,
ker tész ke dek majd, az ér de kel. Te hát itt ké -
nyel me sen és hasz no san fo gom el töl te ni az
időt, hisz fa lu si gye rek va gyok és a fél éle te -
met is vi dé ken töl töt tem.

Vá rosba so ha nem akar tam men ni! Most
sem men nék, de hát így hoz ta az élet… A je -
len le gi la ká som szol gá la ti, amit az új or vos ré -
szé re fel kell sza ba dí ta ni. Au gusz tus 1-jétől ki -
sebb fel újí tá si mun ká la tok lesz nek és fris sí tő
me sze lés. Mert úgy kell át ad ni, hogy az új or -
vos ké nyel me sen be le tud jon köl töz ni. Re mél -
jük, hogy ő is leg alább 36 évig itt fog él ni majd
ben ne!

Ila Gáborné
Ila Gáborné Ilon ka né ni hos  szú-hos  szú

évek óta, szin te fá rad ha tat la nul ápol ta kör -
ze té hez tar to zó be te ge it.

– Pontosan mi ó ta is tet szik eb ben a mun -
ka kör ben te vé keny ked ni?

– Az egész ség ügy ben 1966. jú li us 1-jén
kezd tem, és 1972-ig kór ház ban dol goz tam.
1973-ban ke rül tem vis  sza Dömsödre, ahol az
öre gek nap kö zi ott ho ná nak vol tam a ve ze tő je.
A kör ze ti mun kát 1977-ben kezd tem el a Tóth
dok tor nál, és most együtt vo nu lunk el nyug díj -
ba. Ezt a mun kát úgy jel le mez ném, hogy egy -
faj ta hi va tás, alá za tos szol gá lat, amit csak szív -
vel-lé lek kel le het csi nál ni.

– Ilonka né ni tős gyö ke res dömsödi gaz -
dál ko dó csa lád ból szár ma zik. Ho gyan tet -
szett még is ezt a szol gá la tot vá lasz ta ni, mi
volt a mo ti vá ló erő?

– Ez va ló ban na gyon ér de kes, ugyan is a csa -
lád ban sen ki nek sem volt egész ség ügyi vég -
zett sé ge, én vol tam az el ső, aki ilyen irá nyult -
sá gú kép zést vég zett.

An nak ide jén, ami kor 7., 8. osz tá lyos ta nu ló
vol tam, a Kónyáné Ka ti ka né ni vel jár tunk
Ráckevére, vö rös ke resz tes tan fo lyam ok ra, és
bi zony volt, amit meg is nye rtünk. Ek kor kö te -
lez tem el ma gam ilyen irány ba, mert azt a célt
tűz tem ki ma gam elé, hogy az egész ség ügy ben
fo gok dol goz ni. Az idő 45 évet iga zolt vis  sza
eb ből a cél ki tű zés ből, amit va la hol Kónyáné
Ka ti ka né ni nek kö szön he tek. Olyan lel ke se -
dés sel tar tot ta az elő adá so kat, hogy az en gem
na gyon meg fo gott. Az ápo ló kép ző, érett sé gi
meg szer zé sé vel már dol goz tam, és csak jó val
ké sőbb, 1995-ben vé gez tem el egy kör ze ti nő -
vér sza ko sí tót, amit kö te le ző en elő ír tak. 

– Volt-e aki se gí tet te, aki től szak mai se gít -
sé get ka pott?

– Akik se gí tet tek, azok iga zá ból az idő sebb
kol le gá im vol tak. Pá lya kez dő ként, hét évig
kór ház ban dol goz tam, kü lön bö ző osz tá lyo -
kon. Min de nütt ta pasz talt mun ka tár sak vet tek
kö rül, na gyon kész sé ge sek vol tak, so kat tud -
tam ta nul ni tő lük, mert a szak má ra so ha sem
vol tak fél té ke nyek. Tu laj don kép pen a hét év
alatt szer zett is me re tek, ta pasz ta la tok a mai
na pig el kí sér nek, mert van nak ami ket az em -
ber csak ak kor tud el sa já tí ta ni, ha ben ne van
és csi nál ja.

A csa lá dom tól is min dig meg kap tam a
szük sé ges tá mo ga tást, mert so ha nem prob lé -
máz tak ha men nem kel lett. Ha sá ros vagy je -
ges volt az út, a fér jem vitt el, le he tett rá szá -
mí ta ni.

– A fa lu éle té ben is je len tős köz fel ada tot
lát el. Ké rem be szél jen né hány szó ban er -
ről!

– A Nép jó lé ti Bi zott ság nak év ti ze dek óta
tag ja va gyok. Ide olyan ké rel mek és ese tek ke -
rül nek, ahol mér le gel ni kell, hogy az em ber
hol tud se gí te ni. A mun kám so rán min den fé le
ké re lem nél kül is megvolt ez a se gít ség ré -
szem ről.

Sok szor sze ret ték vol na, hogy kép vi se lő -
ként in dul jak, de azt so ha nem vál lal tam el.
Úgy érez tem, hogy az ápo ló női te vé keny ség
mel lett csak ezt az egy kö zös sé gi fel ada tot tu -
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Min de nek előtt sze ret nénk meg kö szön ni
Mol nár Csa ba úr és vál lal ko zá sa se gít sé gét,
mely nél kül nem kezd het tük vol na meg az
egye sü let Opel Blitz tűz ol tó au tó já nak ja ví tá sát
szű kös anya gi hely ze tünk mi att. Hoz zá já ru lá sa
50 ezer fo rint ér té kű vas anyag volt, mel  lyel ki
tud juk vál ta ni az al váz szét kor ro dált ele me it és
is mét hasz nál ha tó a tűz ol tó au tó. En nek és más
ado má nyok nak is, mel  lyel egye sü le tün ket tá -
mo gat ják, sok kal na gyobb az ér té ke, mert az
önök ado má nya i nak há la, mi a baj ban lé vő, se -
gít sé get ké rő em be rek nek tu dunk se gí te ni. Kér -
jük, tá mo gas sák mun kán kat, mert min den év -
ben szű kül a mű kö dé si és fenn tar tá si ke re tünk.

Eb ben az év ben csak a ta valy ról meg ma radt
pénz áll ren del ke zé sünk re, mely kb. 2 hó nap nyi
mű kö dést fe dez még az idei év re. 

Sze mé lye sen az egye sü let bár mely tag ja fe lé
je lez ve vagy pe dig a Dömsöd köz pont já ban lé -
vő Fó kusz Ta ka rék szö vet ke zet ben tud nak a
szám lánk ra be fi zet ni.

Dömsödi Tűz ol tó Egye sü let
Szám la szá munk: 51700272-10903818

Meg tisz te lő se gít sé gü ket vár juk és elő re is
kö szön jük!

Jú li us ban el ső ri asz tá sun kat 10-én éj jel kap -
tuk a Dömsödi Kör ze ti meg bí zot tól, aki ész lel te
a bú za táb lát pusz tí tó tű zet. Dömsödöt el hagy va
Kiskunlacháza irá nyá ba kb. 2 hek tá ron „lá bon
ál ló” bú za égett. A hely szín re ér ve a Rác ke vei
kol le gák kal kö zö sen két su gár ral és ké zi szer -
szám ok kal a tű zet el ha tá rol tuk majd el ol tot tuk.
A tűz a nagy me leg nek és szá raz ság nak kö szön -
he tő en gyor san ter jedt. Az anya gi kár je len tős.

16-án 21 óra kö rül is mét ri asz tást kap tunk.
Dömsödön a gát ol dal égett több he lyen is, itt
szin tén ké zi szer szám és egy su gár se gít sé gé vel
a tűz le fe ke tí tés re ke rült. 

19-én a Rác ke vei Tűz ol tó ság kért se gít sé get
az az na pi vi har sok kár oko zá sa mi att. Kiskun-
lacházára, az 51-es fő út ra kel lett vo nul ni egy az
út ra dőlt és emi att for gal mi aka dályt képe ző fá -
hoz. A hely szí nen egy mo to ros fű rész se gít sé -
gé vel a kár eset fel szá mo lás ra ke rült és az út test
is mét sza bad dá vált.

To váb bi in for má ci ók és ké pek 
a weboldalunkon, a

www.tuzoltosagdomsod.mlap.hu-n ta lál ha tók.

Pongrácz Jó zsef tit kár
Dömsödi Tűz ol tó Egye sü let

domsodote@gmail.com
www.tuzoltosagdomsod.mlap.hu

Rác ke vei Tűz ol tó ság:
Vo na las te le fon ról a 105 szá mon, mo bil te le -

fon ról pe dig a 06-24-518-665 vagy 06-24-518-
666 szá mo kon le het el ér ni.

El ér he tő sé günk: Ha baj van! 105
Egyéb el ér he tő sé günk: id. Tárkányi Bé la 
Dömsödi Tűz ol tó Egye sü let Pa rancs no ka
Te le fon szám: 06-20-383-5407

Dömsödi Tûz ol tó Egye sü let
Július hónap

dom lel ki is me re te sen el lát ni. Be le lá tok a hely -
ze tek be, az ese tek be, és dön tés ké pes hely zet -
ben va gyok.

– A kör zet ben el töl tött évek alatt mi lyen
él mé nyek kel gaz da go dott?

– Soha sem mi lyen konf lik tu som nem adó -
dott a be te gek kö ré ben, még ott sem, ahol más -
nak eset leg igen. Le het, hogy az alap ter mé sze -
tem nél fog va min dig si ke rült azt a kö zös ne ve -
zőt meg ta lál ni, ami a be teg ér de két szol gál ta.
A 45 év alatt min dig meg pró bál tam úgy áll ni a
be teg hez, hogy a be teg nek min dig iga za van.
El len ke ző eset ben ne kem kell bi zo nyí ta ni,
hogy mi ért nincs.

Las san tíz éve, hogy meg kap tam a Döm-
södért Ki tün te tő Em lék pla ket tet. Iga zán meg -
le pő volt és jó le sett, mert nem volt ró la tu do -
má som, hogy ilyen el is me rés ben ré sze sü lök
majd.

Tu laj don kép pen ha csak ar ra gon do lok,
hogy most az utol só he tek ben hány be teg kö -
szö ni meg kön  nyes szem mel a sok év ti ze des
gon dos ko dást, és egész sé ges, bol dog nyug dí -
jas éve ket kí ván nak, ezen én is meg ha tó dom.
Ki csit olyan ér zé se van az em ber nek, mint ha
bal lag na, és ez tény leg na gyon szép.

Ha az el telt 45 évet át te kin tem, na gyon sok -
nak tű nik, de én még sem érez tem ilyen hosz  -
szú nak. Na gyon sze ret tem a kór ház ban dol -
goz ni, mert az olyan ott ho nos volt. Ké sőbb pe -
dig olyan sze ren csés hely zet be ke rül tem, hogy
34 éven ke resz tül egyet len fő nö köm volt, a
Tóth dok tor. 

Min dig ügyel tem ar ra, hogy ha va la mit meg -
lép tem, ak kor más nap az zal kezd tem a na pot,
hogy teg nap ez tör tént, ami re ő azt mond ta:
„Jól van Ilon ka”.

Na gyon jó fő nök volt, so ha sem kel lett tő le
szak ma i lag ret teg nem, hogy most ak kor ő en -
gem le fog szúr ni. A köz tünk ki ala kult jó kap -
cso lat ta lán an nak kö szön he tő, hogy a dok tor
úr na gyon pre cíz em ber, és a mun kánk so rán
ter mé sze tes volt a pon tos ság, a pre cíz ség. Ná -
lunk a ren de lő ben so ha nem volt ká véz ga tás,
mert min dig a be teg volt az el ső. Úgy gon do -
lom, hogy aki az egész ség ügy ben ezt nem te -
kin ti hi va tá sá nak, az el ső öt év ben  min den -
képp vál toz tat. Ne kem so ha sem for dult meg a
fe jem ben, hogy va la mi mást kel le ne csi nál -
nom, vagy vál toz tat nom kel le ne, so ha sem
gon dol tam más ra. Tu laj don kép pen én a Tóth
dok tor mel lett egy önál ló éle tet él het tem. Ő
hagy ta egy rész ről ezt az önál ló sá got, más rész -
ről szak mai be osz tott ként is jól együtt tud tam
ve le mű köd ni, és ez így tö ké le tes volt.

Úgy ér zem, jól vá lasz tot tam 1966-ban az
egész ség ügyet! 

Dömsödre úgy ke rül tem, hogy 1972-ben
férj hez men tem, és azt az évet úgy dol goz tam
le, hogy in gáz tam Pest re. Nem volt egy sze rű a
fel já rás, ezért pró bál tunk la kás hoz jut ni, de
nem si ke rült. Így jöt tem el a kórházból, bár
nem iga zán akar tak el en ged ni, és 73-tól let tem
Dömsödön az Öre gek Nap kö zi Ott ho ná nak a
ve ze tő je. Ezt kö ve tő en szü lé si sza bad ság ra
men tem. 

A két körzetben akkor Gálné Marika és a
Piróth néni látta el az ápolói feladatokat.
Piróthné Rózsika néni már ekkor készülődött
nyugdíjba vonulni, de azt mondta nekem, hogy
amíg le nem telik a GYES időszaka, addig ő
nem megy el. Így kerültem a dömsödi egész -
ségügybe.

Piróth né ni vel még ké sőbb is volt kap cso -
la tom, mert a mi be te günk volt és so kat jár -
tam ki hoz zá. Ró zsi ka né ni vel a ma gán jel le -
gű kap cso la tunk is na gyon jó volt, sze ret -
tem Őt.

– Milyen ter vei van nak nyug dí jas éve i re?
– A csa lád ra sze ret nék na gyon sok időt szán -

ni! Iga zá ból a fér jem már szá mol ta a na po kat,
de most az édes anyám nak is nagy szük sé ge
van rám. Szó val el ső sor ban a csa lád és a meg -
szo kott éle tem, csak egy nyu god tabb tem pó -
ban. A kö zös sé gi mun kám az meg ma rad, mert
ez a meg bí za tás négy év re szól.

Úgy gon do lom, hogy a nyug dí jas éve im ben
va ló szí nű, hogy pi he nés is lesz, de min den -
képp ak tív, ha nem is az egész ség ügy ben, ha -
nem a csa lád ban.

Bú csú zó ul min den ked ves be te gem nek jó
egész sé get kí vá nok és tü rel met be teg sé gük vi -
se lé sé hez!

Ked ves Dok tor úr! Ked ves Ilon ka né ni!
Ma gam és az ol va sók ne vé ben jó egész sé get
és szép nyug dí jas éve ket kí vá nok mind ket -
tő jük nek!

-V.I.-
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Meg pró bá lok rö vi den tá jé koz ta tást ad ni a tisz telt ol va sók nak va dász -
tár sa sá gunk egyéves mun ká já ról.

Te szem ezt azért, hogy egy re töb ben be te kin tést nyer je nek mun kánk ba,
és a va dászt és va dá sza tot el íté lő em be rek ben más kép ala kul jon ki ró -
lunk.

Hi szen szük ség van a vad gaz dál ko dás ra, mert mun kánk nemcsak a va -
dá szat ból áll.

Elő ször 2010-ről be szé lek. Ez év ta va szán több tár sa dal mi mun kát
szer vez tünk. Ezek ke re té ben a va dász há zunk kör nye ze tét tet tük szeb bé,
vadászleseket, vad ete tő ket épí tet tünk. Az ete tők re nagy szük ség van, hisz
te rü le tünk úgy ne ve zett ap ró va das te rü let, és té len, nagy hó ban a me zei
nyúl nak és fá cán nak lét kér dés hogy éle lem hez jus son, még hoz zá olyan
he lyen, amit nem ta kar be a hó.

A szak mai fel ada to kon túl me nő en egyik szom ba ton sze mét gyűj tést is
vé gez tünk. Trak to rok pót ko csi já ra gyűjt ve 2750 kg sze me tet szed tünk
össze a dömsödi ha tár kü lön bö ző ré sze in. Ször nyű ál la po tok kal ta lál koz -
tunk te rü le tünk né mely ré szén. A XXI. szá zad ban úgy gon do lom nem túl -
zok ha azt mon dom, min den sze me te lő em ber nek el kel le ne gon dol kod -
nia azon, hogy mi lyen kör nye ze tet hagy hát ra fi á ra, uno ká já ra? Mi len ne
ve lünk, ha sen ki nem szed né ös  sze a sze me tet?! Mű kö dik Dömsödön egy
sze mét te lep, csak pár kilométert kell meg ten ni, és már is he lyé re ke rül a
hul la dék!! Bo csá nat hogy en nél a té má nál egy ki csit in ge rült va gyok, de
tes sék szét néz ni te le pü lé sünk út jai mel lett. Tény leg ilye nek va gyunk,
vagy csak fe le lőt le nek!? No! Ez is a va dász tár sa ság!

Egy sze ren csés őz bak va dá sza ti évet mond hat tunk ma gunk mö gött.
Fon tos ez szá munk ra, hisz be vé te le ink je len tős ré szét kép vi se li a vad ér té -
ke sí tés.

Büsz kén mond ha tom, hogy tár sa sá gunk egy na gyon jó kö zös ség. Ezt
félt ve is őriz zük, és több olyan prog ra munk van éven te, ami még szo ro -
sab bá fű zi em be ri, ba rá ti kap cso la tun kat.

Ha gyo mány, hogy nyár ele jén kö zös sé gi na pot szer ve zünk. Eze ken va -
dász tár sa ink csa lád tag jai – feleség, ba rát nő, gye re kek – is részt vesz nek, ez -
zel is elő se gít ve a tá gabb be te kin tést éle tünk be. Reg gel től es tig tar tó prog -
ram, mely ből ter mé sze te sen nem ma rad hat ki a ko rong lö vő ver seny sem,
me lyen va ló sze rep lés már-már min den va dász tár sunk szá má ra presz -
tízskér dés sé vá lik. Min den év ben fő fel ada tunk a szőr més és szár nyas kár te -
vők gyé rí té se. Jel lem ző a szar ka, szaj kó, dol má nyos var jú, ró ka, borz.  A fa -
lu szé lén la kó csa lá dok min den év ben fo ko zot tab ban ta pasz tal ják, hogy
ezek az ál la tok egy re „po fát la nab bak”. Ez nem azt je len ti, hogy szá muk nő
ha nem bő ví te ni akar nák te rü le tü ket. Olyan he lyek re hú zód nak, ahol bán tal -
ma zá suk esé lye ki sebb. Gyé rí té sük kap csán ki kell emel nem Sass Ist ván ne -
vét, aki az el ej tett da rab szám sze rint arany szar ka ki tün te tést ka pott.

Szer ve zet ten is foly ta tunk gyé rí tést. Min den ta vasz vé gén két al ka lom -
mal a tel jes tag ság részt vesz eb ben a fel adat ban.

A nyár ki csit ese mény te len, de ős  szel már ké szü lünk a va dá sza ti idény -
re. No vem ber ele jén kezd tük meg a nyúl és fá cán va dá sza tát. Saj nos a ta -
va lyi esős év rá nyom ta bé lye gét a vad ál lo mány lét szám ára is. Sok kal ke -
ve sebb volt a sza po ru lat min den ből. Az is gon dot oko zott, hogy a va dá -
sza tok le bo nyo lí tá sa is ne héz volt, hisz a ha tár nagy ré szét víz bo rí tot ta. Ez
vi szont ked ve zett a vad ka csa szá má ra, va dász tár sa ink ezt a ví zi va dat,
ered mé nye sen tud ták va dász ni. Nem volt na gyon sze ren csés saj nos az őz -
su ta és gi da va dá sza tunk sem a sok bel víz mi att.

Mun kánk ban a té li hó na pok ban jel lem ző még a vad ete tés, mely nagy
erő fe szí tést szak mai oda fi gye lést igé nyel. Eb ben az év ben ke ve sebb ter -
ményt kel lett ki he lyez nünk, hisz a már több íz ben em lí tett bel víz mi att a
ter mé nyek be ta ka rí tá sát nem min den hol tud ták el vé gez ni a gaz dák. Ezek
a te rü le tek te rülj-te rülj asz tal kám ként szol gál tak vad ja ink szá má ra.

A ke ve sebb vad mi att ön fe gyel met gya ko rol va je len tő sen csök ken tet -
tük va dá sza ta ink szá mát, ilyen mó don is elő se gít ve a vad ál lo mány lét szá -
má nak hely re ál lá sát. A fá cánva dá sza ta in kat jó for mán nem is tar tot tuk
meg.

Kö zös ség for má ló te vé keny sé gün ket bő vít ve 2011 ele jén va dász bált
szer vez tünk, telt ház zal, fan tasz ti kus han gu lat tal és si ker rel. 

Rö vid év is mer te tőm ben a tel jes ség re nem tö re ked ve re mé lem be te kin -
tést tud tam ad ni  min den na pi éle tünk be. Pró bál tam rá vi lá gí ta ni mun kánk
fon tos sá gá ra, kö zös sé günk éle té re.

Fá bi án Já nos
VT el nök

A Dömsödi Lobogó Vadásztársaság eltelt
egy éve...
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Egy nap sü té ses szom bat dél előtt, 2011. jú ni -
us 25-én 10 órai kez det tel, mun ká val telt hosz  -
szú hó na pok ered mé nye ként meg nyi tott a Kis -
her ceg Gye rek ház.

A meg nyi tó ün nep sé get két kis mű sor ve ze tő
nyi tot ta, Ko lom pár Pet ra és Ja kab Tün de, akik
Ko ro na Sán dort, a Még 1000 év Egye sü let Khsz.
el nö két és Biricz Már ta Eni kőt, a Gye rek ház ve -
ze tő jét kér ték meg el ső ként nyi tó be szé dük meg -
tar tá sá ra. A De zső La jos Alap fo kú Mű vé szet ok -
ta tá si In téz mény tár sas tánc sza kos kez dő kis cso -
port ja Mihó Di á na ve ze té sé vel country-t és disco
tán cot ad tak elő, va la mint a ze ne sza kos di á kok
Kön tös Ág nes ve ze té sé vel fu ru lyán és trom bi tán
ját szot tak (Várkonyi Pet ra, Hor váth Vi rág és
Keller Kon rád). A gye rek ház zal és a Biz tos Kez -
det prog ram mal kap cso la tos gon do la ta it Rieger
Va lé ria men tor és Csányiné Laczó Ju dit ko or di -
ná tor osz tot ta meg a ven dé gek kel, va la mit Hartai
Má ria fel ké szí té sé vel egy kis is ko lás sza va ló cso -

port ver se it hall gat hat tuk meg. Óvo dá sok és al só -
sok köz re mű kö dé sé vel a gye rek ház üze ne te
hang zott el, majd se gí tet tek az 50 szí nes hé li u -
mos lu fi el en ge dé se köz be ni ün ne pé lyes sza lag -
át vá gás nál. Vé ge ze tül a ven dé ge ink be jár hat ták a
fel újí tott ter me ket, a gye re kek ki is pró bál hat ták a
já té ko kat, majd a Peter & Pan Duó ze nés mű so ra
köz ben zsúr asz tal, lu fihaj to ga tó bo hóc és arc fes -
tés vár ta az ér dek lő dő ket. 

Ez úton is kö szön jük a fel lé pők nek és fel ké -
szí tő ta ná ra ik nak a köz re mű kö dést!

2011. jú ni us 27-én, hét főn 9 óra kor a Kis -
her ceg Gye rek ház meg nyi tot ta a ka pu it az 5
éven alu li gye re kek és szü le ik előtt, és to vább ra
is vár ja az ér dek lő dő ket min den hét köz nap 9-13
óra kö zött, vál to za tos prog ra mok kal, fej lesz tő
já té kok kal, min den nap egész sé ges tí zó ra i val a
gye re kek szá má ra. Fon tos tud ni, hogy a Gye -
rek ház min den szol gál ta tá sa min den ki szá má ra
in gye nes! 

A Gye rek ház esélyt ad ar ra, hogy a gyer me -
kek a le he tő leg ko ráb bi élet kor ban meg kap ják
azt a tá mo ga tást, ami se gí ti ké pes sé ge ik ki bon -
ta ko zá sát és meg ala poz za si ke res is ko lai pá lya -
fu tá su kat.

A Biz tos Kez det prog ram cél ja, hogy az esé-
ly egyen lő ség el vét szem előtt tart va min den

gyer mek szá má ra biz to sít sa ezen szol gál ta tá -
sok hoz va ló hoz zá fé rést, to váb bá hogy a diszk -
ri mi ná ció men tes, esély egyen lő ség-el vű szem -
lé le tet el ter jes  sze, meg erő sít se a he lyi kö zös -
ség ben.

Mi ért van szük ség Biz tos Kez det Gye rek -
há zak ra?

A 0-3 éves gyer me ke ket fo ga dó in téz mé nyek
Ma gyar or szá gon na gyon ala csony szám ban ta -
lál ha tók. Or szá gos szin ten is ke vés a böl cső dei
fé rő hely – Dömsödön egy ál ta lán nincs – ját szó -
há zak és fej lesz tő köz pon tok alig ér he tő ek el. A
gyer me kek kor lá to zot tan, vagy egy ál ta lán nem
fér nek hoz zá nap köz be ni szol gál ta tá sok hoz, így
van nak, akik je len tős hát rán  nyal in dul nak az is -
ko lá ba, ami meg ha tá roz za ta nul má nyi és mun -
ka erő-pi a ci si ke res sé gü ket.

Mit nyújt a Gye rek ház?
• rend sze res na pi nyit va tar tás mel lett a gyer -

mek és szü lő szá má ra egy aránt biz to sít prog ra -
mo kat;

• a Gye rek ház ban dol go zó szak em be rek se gí tik
és nyo mon kö ve tik a gyer mek fej lő dé sét;

• szük ség ese tén meg fe le lő szak em ber hez irá -
nyít ják a csa lá dot;

• a Gye rek ház min den ki szá má ra nyi tott;
• a Gye rek ház szol gál ta tá sai in gye ne sek;

Rész le tek a Kis her ceg Gye rek ház meg nyi tó já ról
és az ed di gi mû kö dés rõl
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• a Gye rek ház a gyer mek ké pes sé ge i nek ki bon -
ta ko zá sá hoz szük sé ges kör nye ze tet és szak -
em ber gár dát biz to sít;

• ru gal ma san al kal maz ko dik a he lyi igé nyek hez
és biz to sít ja a vá lasz tás le he tő sé gét.

Íme né hány idé zet a rend sze re sen be já ró
anyu kák tól: 

„Na gyon örü lünk ne ki, jót tesz a gye re kek -
nek, sze re tünk ide jár ni és sze ret nénk, ha to -
vább ra is mű köd ne a gye re ke ink ér de ké ben,
mert fel ké szí ti őket az óvo dá ra.”

Kun Ju li an na (2 éves Angelina és 4 éves
Aman da anyu ká ja)

„A gye rek ház sze rin tem re mek le he tő ség ar -
ra, hogy szü lő ként meg ad jam gye re ke im nek a
leg fon to sab bat, ami re a gye re kek min den élet -
kor ban, de ta lán kis gyer mek kor ban a leg job -
ban vágy nak, a ve lük töl tött időt. Szép kör nye -
zet ben, sok ér de kes és nem utol sósor ban a gye -
re kek kész sé ge it, ér tel mi ké pes sé ge it fej lesz tő
já té kok kal játsz va ez az idő iga zán ha té ko nyan
és vi dá man el tölt he tő. A gye re ke im re me kül
szó ra koz nak a lab dák kal, a csúsz dá val, a ki ra -
kó já té kok kal, de sze re tünk épí tő set vagy bol to -
sat is ját sza ni.”

Mucsi Edi na (2 éves Ti mi és 4 éves Pe ti
anyu ká ja)

„Örü lök, hogy Dömsödön meg nyi tott a gye -
rek ház, már több al ka lom mal vol tunk a kis fi am -
mal és min dig na gyon ked ve sen, sok szí nű prog -
ra mok kal fo gad tak min ket. Hasz nos nak tar tom

egy ilyen in téz mény mű kö dé sét, ahol több fé le
szak em ber se gít het az ar ra rá szo ru ló gye re kek -
nek, il let ve fog lal koz hat ve lük, va la mint az óvo -
da előtt ál ló ki csik nek itt van le he tő sé gük gyer -
mek tár sa ság ban len ni.”

Csalánosi Me lin da (2 éves Má té anyu ká ja)

„Már na gyon vár tuk, hogy a Gye rek ház meg-
nyis sa ka pu it. El ső al ka lom mal meg tet szett a
sok fej lesz tő já ték, ami vel a lá nyom ren ge te get
fej lő dött az el múlt há rom hét ben. Na gyon jók a
kö zös fog lal ko zá sok, ami be be von ják a szü lő -
ket, nagy szü lő ket. Na gyon jó le he tő ség ne künk
szü lők nek és gye re ke ink nek, hogy egy ki csit

vál to za to sab bak le gye nek a hét köz nap ja ink.
Nagy Éva (2 éves Zi ta anyu ká ja)

Sze re tet tel vá runk min den 5 év alat ti gyer -
me ket és szü lő jét vagy fel nőtt hoz zá tar to zó ját,
min den hét köz nap 9-13 óra kö zött a Dömsöd,
Pe tő fi tér 2-3. sz. alatt, ahol az eset le ges kér dé -
sek re Biricz Már ta Eni kő, a gye rek ház ve ze tő -
je és Gnájné Kul csár An ge li ka gye rek há zi
mun ka társ is szí ve sen vá la szol, to váb bá el ér -
nek min ket a 24/435-519 szá mon, va la mint 
e-mai len a domsod@biztoskezdet.hu-n!

Csányiné Laczó Ju dit ko or di ná tor
Fo tó: Vincze Vik tó ria

A tan könyv cso ma gok ára szük ség sze rint
ki e gé szül a nyelv köny vek árá val:

Né met: 3.800 Ft An gol: 3.500 Ft

5. osz tály 16.300 Ft

6. osz tály 14.900 Ft 

7. osz tály 20.280 Ft

8. osz tály 19.100 Ft

Az in gye nes tan könyv cso ma gok nál az ál -
la mi tá mo ga tás ös  sze ge: 12.000 Ft.

Az in gye nes tan könyv cso ma gok hasz -
nált, az is ko lai könyv tár ból köl csön zött tan -
köny ve ket is tar tal maz nak.

Elő ze te sen fel mér tük a szü lői igé nye ket, kik
azok, akik a hasz nált tan köny vek he lyett
újat kér nek.

Eze kért az új köny ve kért év fo lya mon ként a
kö vet ke ző ös  sze gek fi ze ten dők:

5. osz tály 7.500 Ft

6. osz tály 6.285 Ft

7. osz tály 10.905 Ft

8. osz tály 9.100 Ft

Az au gusz tus vé gi tan könyv vá sár lás kor az
in gye nes ség re jo go sí tó iga zo lást nem csak be -
mu tat ni kell, ha nem le is kell ad ni.

Ké rem, hoz za nak ma guk kal egy olyan pél -
dányt, amit a vá sár lás kor le tud nak ad ni, kü -
lön ben a tan könyv cso ma got nem tu dom oda -
ad ni.

Kö szö net tel: Sán ta Istvánné
fel sős tan könyv fe le lős

A tan köny vek áru sí tá sá nak vár ha tó idő -
pont  ja a plakátokon és az iskolában ki füg -
gesztve lesz megtalálható.

Tájékoztató a felsõ tagozatos
tankönyv csomagok áráról

Tájékoztató az alsós
tankönyvcsomagok
várható áráról:

1. osztály: 9.465 Ft

2. osztály: 10.250 Ft

3. osztály: 10.870 Ft

4. osztály: 15.100 Ft

Fel hív juk a szü lők fi gyel mét, hogy az in -
gye nes tan köny vek re va ló jo go sult sá got
iga zo ló ok ira tot vagy má so la tát a tan köny -
vek át vé te le kor le kell ad ni uk. (Pl. rend sze -
res gyer mek vé del mi tá mo ga tás, vagy
nagy csa lá dos ok csa lá di pót lé ká ról iga zo ló
szel vény név vel el lát va stb.)
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Az elő ző rész ben meg néz tük, ho gyan ta lál junk új sze rű meg ol dá si mó -
do kat, vé gig men tünk egy fo lya ma ton, amely se gí tett meg ta lál ni és ki vá -
lasz ta ni a prob lé mánk szem pont já ból le he tő leg elő nyö sebb meg ol dást.
Most már „csak ” a meg va ló sí tás van hát ra. S hogy mi ért idé ző je les ez a
csak ? Nos, mert a leg töb ben itt szok tak el vé rez ni. En nek ál ta lá ban két oka
van. Az egyik, hogy most már ki kell lép ni a meg szo kás ból, tény leg ten ni
kell. A má sik pe dig, hogy ami kor ne ki ál lunk, egy szer re aka runk min dent. 

Néz zük az el sőt. Ami kor a vál to zás ról volt szó, ed dig fő leg gon dol kod -
ni, be szél get ni kel lett, most azon ban itt a tet tek ide je. A vál to zást el ter vez -
ni elég kön  nyű, meg va ló sí ta ni azon ban sok szor igen ne héz. Mint pél dá ul
a ti pi kus fo gyó kú rá zó ese té ben. Min den ki, aki pró bál ta már jobb for má ba
hoz ni ma gát, biz tos el ter vez te, ho gyan fog má tól sok kal ke ve sebb édes sé -
get, és sok kal több zöld sé get en ni. És ho gyan fog min den haj nal ban fel -
kel ni, fut ni, tor náz ni stb. Az tán ami kor ott il la to zik a na gyi friss sütije,
ami kor a pá runk köz li, hogy főz zünk va la mi nor má lis ka ját, ami kor a gye -
rek fél éj sza ka fent volt, ak kor bi zony nem tart juk be a nagy elhatározá-
sokat. Sokkal kön  nyebb me gen ni azt a fi nom sütit, vagy fe jünk re húz ni a
pár nát tor ná zás he lyett. Mi ért? Mert a vál to zá sok fáj nak. Ne héz le mon da -
ni az ad dig jól meg szo kott éle tünk ről, és más képp csi nál ni a dol go kat.

Nincs ez más képp a jól me ne dzselt vál to zá sok ese té ben sem. A kü lönb -
ség az, hogy ha szá mo lunk a gát ló té nye zők kel, ak kor meg ter vez het jük,
ho gyan fog juk ki ik tat ni őket. Fel ké szül he tünk rá, hogy mit fo gunk csi nál -
ni, ami kor leg szí ve seb ben fel ad nánk az egé szet. 

Jó mód szer er re, ha elő re szám ba ves  szük a gát ló és a se gí tő té nye ző -
ket. A gát ló kat azért, hogy tisz tá ba le gyünk az zal, mik azok a dol gok, me -
lyek a ré gi meg szo kott ke rék vá gás ba húz nak vis  sza min ket. A fo gyó kú ra
ese tén gát ló té nye ző le het, ha pl. a csa lád ra gasz ko dik a ré gi ét rend hez,
vagy ha a nagy ma mánk min den hét vé gén egy nagy tál ca sütivel jön át. 

Szin tén ér de mes szám ba ven ni, mi húz min ket az új vá gyott irány ba?
An nak vá gya, hogy egész sé ge seb bek le gyünk, vagy, hogy csi no sab bak,
vagy sze ret nénk be le fér ni az új ru hánk ba? Alap ve tő igaz ság, hogy a vál to -
zást csak ak kor fog juk meg va ló sí ta ni, ha az új irány ba hú zó dol gok erő -
seb bek, mint a vis  sza hú zó erők. Őszin tén meg kell te hát vizs gál nunk,
men  nyi re fon tos szá munk ra az el éren dő cél. Én sok fo gyó kú rá zó em ber -
rel ta lál koz tam már. A leg több jük foly ton fo gyó kú rá zik, de so sem fogy.
Szá muk ra a vis  sza hú zó erők erő seb bek, mint a cél el éré sé nek vá gya. Ta -
lál koz tam azon ban né hán  nyal, aki ke resz tül vit te az el ha tá ro zá sát. Az
ilyen ese tek hát te ré ben min dig egy olyan na gyon vá gyott, az új irá nyá ba
ha tó do log állt, ami se gí tett le győz ni a ré gi szo ká sok vis  sza tar tó erejét.
Ilyen volt pél dá ul, ami kor egy hölgy anya sze re tett vol na len ni, de a súly -
fe les le ge mi att ez nem si ke rült. Vagy az a fiú, aki ka to na akart len ni, de a
sú lya mi att el ta ná csol ták. Ezek nek az em be rek nek min den gát ló és visz  -
sza hú zó erő el le né re si ke rült le fogy ni, mert a má sik ol da lon ott állt egy
elég erős, a cél irá nyá ba hú zó vágy. 

Min dig ke res sük meg te hát, mi ért fon tos ne künk, amit el aka runk ér ni,
és ezt a ké pet jó erő sen rög zít sük a me mó ri ánk ba, hogy ami kor vis  sza húz
a meg szo kás és a ké nye lem csá bí tá sa, elő tud juk ven ni. 

A má sik do log, amit az em be rek a vál to za tás sal kap cso lat ban el szok -
tak hi báz ni, ha egy szer re túl na gyot akar nak lép ni. Pl. rög tön 30 kg-ot aka -
runk fogy ni. Vagy pl. az az em ber, aki sen ki nek nem tud el lent mon da ni,
el ső re a szá má ra leg na gyobb te kin té lyű sze mél  lyel akar konf ron tá lód ni.
Ilyen az a kis vál lal ko zó is, aki rög tön nem zet kö zi ba bé rok ról ál mo do zik.
Té ve dés ne es sék, nem azt mon dom, hogy ezek el ér he tet len cé lok, amik re
jobb nem is gon dol ni, ám a vál to zás hoz ve ze tő utat ér de mes jól át gon dol -
ni, és ap róbb lé pé sek re bon ta ni. Egy he gyet sem le het hely ből át ug ra ni, ha
azon ban szé pen tes  szük az egyik lé pést a má sik után, ak kor vé gül fel ju -

tunk a csúcs ra. Fon tos te hát, hogy egy na gyobb vál toz ta tást ki sebb,
emészt he tőbb fa la tok ra, meg lép he tő lé pé sek re bont sunk. En nek több elő -
nye is van. Elő ször is lesz egy pon tos ter vünk a meg va ló sí tás ra vo nat ko -
zó an, má sod szor tud juk el len őriz ni, ho gyan ha la dunk, és vé gül, de nem
utol só sor ban, ami kor egy ki sebb lé pést si ke rül meg lép nünk, ak kor en nek
si ker él mé nyé vel fel vér tez ve kön  nyeb ben és na gyobb lel ke se dés sel lép he -
tünk a kö vet ke ző lép cső fok ra. Ne a 30 ki ló fo gyás ra kon cent rál junk hát,
ha nem ter vez zünk elő ször csak öt ki lót, s ha ezt el ér tük, már is na gyobb
lel ke se dés sel vá gunk be le az újabb öt ki ló ba. Ne rög tön a leg fon to sabb
üz le ti part ne rünk kel konf ron tá lód junk, kezd jünk ke vés bé fon tos te re pen,
ke vés bé fon tos té má val, s csak ami kor már ru ti nunk van, evez zünk ne he -
zebb vi zek re. S a nem zet kö zi ter jesz ke dés is kez dő dik va la hol. Gon dol -
juk, át mi lyen lé pé sek ve zet het nek el idá ig, és kezd jük az el ső vel. 

Re mé lem mind ezek meg fo ga dá sá val min den ki el éri ki tű zött ál ma it,
cél ja it, meg old ja fel me rü lő prob lé má it, s így a kö vet ke ző és egy ben utol só
al ka lom ra már csak a vis  sza te kin tés és a ta nul sá gok le vo ná sá nak szép és
nem ke vés bé fon tos fel ada ta ma rad hát ra, és per sze a si ker meg ün nep lé se.

Mucsi Edi na
coach

06-30-284-76-53

Coaching 4. rész 
Úton a megoldás megvalósítása felé

FEL HÍ VÁS
A De zső La jos Alap fo kú Mű vé szet ok ta tá si

In téz mény 

2011. au gusz tus 22-től 10-től 18 órá ig 
pót be írat ko zást tart az aláb bi tan szak okon.

Fel hív juk a ked ves Szü lők és Gye re kek fi gyel mét, hogy a mű vé sze -
ti is ko lá ba min den év ben be kell írat koz ni (va gyis azok nak a ta nu lók -
nak is, akik már jár nak a mű vé sze ti is ko lá ba!). 

Ze nei tan szak ok: fu ru lya, fu vo la, kla ri nét, trom bi ta, gi tár, zon go ra,
óvo dás elő ké szí tő.

Tánc: tár sas tánc, nép tánc.
Kép ző mű vé szet: gra fi ka és fes té szet.
Szín mű vé szet: szín já ték.

Sze re tet tel vár juk az ér dek lő dő gye re ke ket és szü le i ket a mű vé sze ti
is ko lá ban!

A be írat ko zás hoz adat la pot kell ki töl te ni a mű vé sze ti is ko lá ban. 
Bő vebb in for má ci ót a 24/435-338 és 20/489-8866 te le fon szám okon

le het kér ni.

Nem csak al só ta go za tos gye re ke ket vá runk. Ná lunk be le het kap -
cso lód ni az ok ta tás ba ké sőbb is, te hát sze re tet tel vár juk az ál ta lá nos is -
ko la fel ső ta go za tá ból a je lent ke ző ket, sőt a kö zép is ko lás kor osz tály ok
ta nu ló it is szí ve sen lát juk. 

A mű vé sze ti is ko la pe da gó gu sai
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Nagy öröm mel ad juk hí rül, hogy Dömsödön
új egész ség ügyi in téz mény in dul a nyár de re kán!

A kez de mé nye zők a Sa rok gyógy szer tár új
tu laj do no sai, Kár mán Éva és Ti bor. Az év ele jén
vet ték át a pa ti kát, és már ek kor meg fo gal ma zó -
dott a maglódi há zas pár ban a ren de lő öt le te.
Több hó na pos ter ve zés és el nyú ló tár gya lá sok
kö vet kez tek ezután, töb bek kö zött az Or szá gos
Egész ség pénz tár ral, saj nos ed dig ered mény te -
le nül. Az ere de ti szán dék sze rint a dömsödi la -
ko sok té rí tés men te sen ve het ték vol na igény be a
szol gál ta tá so kat, ez zel je len tő sen ja vít va a hely -
ség egész ség ügyi hely ze tét.

Azt gon do lom, min den ki ta pasz tal ta már, mit
je lent Dömsödről át jár ni Ráckevére, a szak ren -
de lé sek re. A vá ra ko zá si idő hos  szú, a busz köz -
le ke dés nem ki elé gí tő, és a ren de lő dol go zói is
túl ter hel tek. Saj nos az OEP fi nan szí ro zá si meg -
szo rí tá so kat ve zet be or szág szer te, és ha zánk
gaz da sá gi hely ze té re hi vat koz va nem tud ja tá -
mo gat ni a Ka mil la Ren de lőt. 

En nek el le né re a ren de lő to vább ra is épül-szé -
pül az 51-esen, a Sa rok gyógy szer tár szom széd sá -
gá ban. Ne vét a ma gyar ság kö ré ben év szá zad ok
óta hasz nált gyógy nö vény ről, az egy sze rű, ked -
ves, azon ban rend kí vül nagy ere jű és nagy ha tá sú
ka mil lá ról kap ta. Ez a név vá lasz tás nem vé let len.
Igyek szünk a kis vi rág nyom do ka i ba lép ni. 

A terv, hogy le gyen ren de lő, meg va ló sul, bár
egy elő re ön fi nan szí ro zás ból. A cél a la kos ság
egész ség ügyi hely ze té nek ja ví tá sa, így igyek -
szünk min den ki szá má ra el ér he tő áron kí nál ni a
szol gál ta tá sa in kat. 

Az igé nye ket fel mér ve és a le he tő sé ge ket
szám ba vé ve a kö vet ke ző szak ren de lé sek in -
dul nak:

• Bőr gyógy ászat
• Fizioterápia (gyógy tor na)
• Gyer mek pszi cho ló gia
• Re u ma to ló gia
Dip lo más, nap ra kész szak em be re ink mun ká -

juk ban el hi va tot tak. A kör nyék há zi or vo sa i nak,

a gyer mek or vos ok nak és más egész ség ügyi
szak em be re i nek tá mo ga tá sát él vez zük, ve lük
szo ros kap cso la tot tar tunk fenn.

Vár juk a ked ves la kos ság to váb bi jel zé sét és
igé nyét a ren de lé sek kel kap cso lat ban. A pa ti ká -
ban és a ren de lő ben ki he lye zett kér dő íve ken ke -
resz tül sze ret nénk élő kap cso la tot tar ta ni a döm-
södiekkel, és min den ki vel, aki meg for dul ná lunk.

Ér dek lő dé sü ket és vé le mé nye i ket te le fo non
és sze mé lye sen is vár juk:

Cím: 2344 Dömsöd, Kos suth La jos u. 102.
Te le fon: 06-24-434-393

Kamilla Rendelő

Megnyílt Dömsöd elsõ szak -
rendelõje, a Kamilla Rendelõ

Tisz telt Ol va sók!
En ged jék meg, hogy né hány gon do la to mat

meg os  szam Önök kel  a Dömsödön lé vő, il let ve
nem lé vő or vo si ügye let tel kap cso la to san. El -
né zést ké rek mindazok tól, akik nek most fáj dal -
mat oko zok, eset leg se be ket té pek föl, de úgy
gon do lom, hogy szem be kell néz ni a té nyek kel
azért, hogy a jö vő re néz ve meg ol dást ta lál junk
élet be vá gó prob lé mánk ra. 

Kezd jük egy kis vis  sza te kin tés sel:
Te le pü lé sün kön sok év re vis  sza me nő leg

min  dig volt hely ben ügye le ti el lá tás. A rend -
szer vál tás előtt a kör ze ti or vo sok lát ták el ezt a
fel ada tot, majd azt kö ve tő en a há zior vo sok, ez -
után egy rossz tör vény ho zás mi att nem old hat -
ták meg Ők, ezért az ak ko ri pol gár mes te ri hi va -
tal Kudar Zsigmondné ve ze té sé vel meg szer -
vez te, hogy a há zior vo si ren de lés vé gez té vel a
je len le gi gyer mek or vo si ren de lő épü le té ben
ren de lés után és ün nep nap okon a Del ta Egész -
ség ügyi Szol gál ta tó vé gez ze el az el lá tást, így
sür gős ese tek ben né hány per cen be lül a hely -
szín re ér kez ve azon na li se gít sé get tud tak nyúj -
ta ni, vagy mi tud tuk csa lád tag ja in kat 5 per cen
be lül a ren de lő be vin ni, ahol azon nal el  tud ták
lát ni őket a men tő ki ér ke zé sé ig, amen  nyi ben er -
re szük ség volt. Saj nos ez a hely zet Bencze Ist -
ván pol gár mes ter úr be ik ta tá sát kö ve tő en né -
hány hó nap pal ké sőbb meg szűnt. Ami vel már
ak kor sem ér tet tem egyet, gon do lom so kan má -
sok kal együtt. Ezt a sze mé lyes ta lál ko zá sa ink
al kal má val tu dat tam is a pol gár mes ter úr ral. 

Per sze kap tunk rá ma gya rá za tot: pénz hi ány,
ÁNTSZ en ge dély visszavonása…

Sze rin tem ez nem vi gasz sen ki szá má ra, és
egy ko moly vis  sza fej lő dést je lent a te le pü lé -
sün kön. A pol gár mes ter ál tal fel so rolt ér ve ket
ugyan meg ér tem, de el fo gad ni nem tu dom.
Most nem sze ret ném tag lal ni, hogy men  nyi re
fon tos len ne sú lyos, élet ve szé lyes eset ben
azon nal, fa lun be lül ről a szak se gít ség ér ke zé -
se, mert akár éle tet men te ne. Pél dá kat fel so rol -
ni nem aka rok, hi szen min den ki tud ja, mely
ese tek re gon do lok. A hely zet sú lyos sá gá nak
tom pí tá sá ra he lyi szer ve zé s ben dr. Pencz Ber -
na dett és csa lád ja si ke re sen meg szer vez te,
hogy köz ada ko zás ból meg vá sá rolt köz sé günk
ré szé re egy új raélesz tő ké szü lé ket, más né ven
defibrillátort, ami gyer me kek ré szé re ugyan -
úgy hasz nál ha tó, mint fel nőt tek szá má ra. Kö -
szö net  a szer ve zők nek és az ada ko zók nak.

Ké rem Önö ket, hasz nál ják, ha szük ség van
rá (ha nincs pul zus, nincs lég zés)! A Sion Secu-
rity iro dá já ban ta lál ha tó, őket kell hív ni, ki kép -
zett sze mély zet vi szi azon nal a hely szín re, in -
gye ne sen. Ezért kö szö net a Sion Securitynak.
És most ír ják fel a te le fon juk ba ezt a szá mot:
új raélesz tő ké szü lék vagy defibrillátor 06-70-
634-54-34, éj jel-nap pal hív ha tó, in kább hív juk
fe les le ge sen, mint egy szer ne ami kor kel le ne!

Most ka nya rod junk vis  sza az alap té má hoz,
mégpe dig ar ra, hogy ho gyan le het ne is mét meg -
szer vez ni az or vo si ügye le tet Dömsödön. Most a
Pol gár mes ter Úr hoz szól nék né hány szót:

Ked ves Bencze Ist ván Pol gár mes ter Úr!
En gedd meg, hogy most is te gez ze lek, mert

egyéb ként is te ge ző dünk. A fen ti prob lé mát
Ná lad nál job ban sen ki nem is mer he ti, hi szen
Te irá nyí tod köz sé gün ket a kép vi se lő-tes tü let -
tel együtt. Gon do lom, jó né hány ál mat lan éj -
sza kát oko zott Ne ked is a kér dés, és gon dol -
kodsz a mi előb bi sür gős meg ol dá son.

A mun kád dal so kan meg van nak elé ged ve,
hi szen má sod szor ra is bi zal mat kap tál a hely -
ha tó sá gi vá lasz tá so kon, jóma gam is így gon -
do lom ezt. Bár ak ko ri or vo si ügye let tel kap -
cso la tos in téz ke dé sed del ak kor sem és az óta
sem ér tek egyet. Te hát bár mi lyen meg ol dás ér -
de kel ne min den kit. Sze rin tem, ha olyan le he tő -
ség me rül ne fel, amihez más Dömsödön mű -
kö dő ob jek tu mot kel le ne be zár ni (költ ségfe de -
zet meg te rem té sé hez) az új bó li or vo si ügye let
he lyi el in dí tá sá hoz, ak kor be szél jük ezt meg.
Tisz tá ban va gyok ve le, hogy a prob lé ma meg -
ol dá sa nem megy egyik nap ról a má sik ra, de
egy szer el kel le ne már kez de ni. Kez de mé nye -
zem a he lyi nép sza va zás ki írá sát, amen  nyi ben
fel me rül ne bár mi lyen le he tő ség. MERT MI
LE HET FON TO SABB AZ EM BER ÉLET -
NÉL?!!

Tisz te let tel: Nagy Fe renc 
vál lal ko zó

U.i.: Ké rem ír ja meg a té má val kap cso la tos
ötleteit, észrevételeit, véleményét, va la mint a
je len le gi or vo si ügye let ről a ta pasz ta la ta it a kö -
vet ke ző e-mail cím re: permetez@freemail.hu

Mi le het fon to sabb az Em ber élet nél?!
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VÍZSZINTES
1. A megfejtés sora
11. véd
13. ötlet
14. medvék kedvenc helye
15. orosz igen
16. sütőipari munkaeszköz
18. férfi teniszcsillag
20. számítógép fontos billentyűje
21. angol főnemes
23. nyakmelegítő
24. duplán néni tréfásan
25. zselé
27. majdnem póniló!

29. zajong
31. híres barlangunk
33. majdnem kész az innivaló!
35. Pascal
36. pusztaság
38. japán fafajta
40. tantál vegyjele
41. idősebb
42. kórházi papír
44. tűznyelv
45. mindent ledönt
46. arcom költőiesen
47. kettősbetű

FÜGGŐLEGES
1. kidob
2. tál
3. gyümölcsfajta
4. híres külföldi egyetem
5. néma rámpa!
6. beleegyezik
7. tüzet szüntető
8. Zénó egynemű betűi
9. férfinév
10. amerikai szabvány
11. arra a helyre megy
12. mindent őszintén elmond

17. nemesgáz
19. híres magyar költő (Jenő)
22. RPA
26. védelem
28. éghető hadianyag
30. futó
31. horvát település
32. magyar falu 
34. igaz
37. versfajta
39. TV-s szolgáltató
40. robbanóanyag 
43. talmi

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

klasszikus csali olvasható. 

A megfejtéseket 
szeptember 20-ig adják le a

Célpont(y) Horgász 
Szaküzletbe (Átrium).

A helyes megfejtést leadók
között 2x1000 Ft-os vásárlási

utalványt sorsolunk ki.

Az előző helyes megfejtés
„Főtt kukorica” volt.
A szerencse ezúttal 

Kovács Sándornak és 
Simon Jánosnak kedvezett.
Nyereményüket átvehetik

az üzletben.

IIIIVVVV....     DDDDAAAABBBBIIII    NNNNAAAAPPPPOOOOKKKKRRRRÓÓÓÓLLLL    KKKKÉÉÉÉPPPPEEEESSSS    BBBBEEEESSSSZZZZÁÁÁÁMMMMOOOOLLLLÓÓÓÓ
A ko ráb bi újságcikkből,
mely ben meg kö szön tük
a IV. Dabi Na pok segí -
tőinek mun ká ját, rész -
vé tel ét, né há nyan ki -

ma rad tak, ami ért el né -
zé sü ket kér jük. Most pó -

tol juk, kö szön jük Tassiné
Bó dog Il di kó és Lázárné Jó nás Zsu zsa ve ze té -
sé vel az óvo dás Pan da cso port nak, Rendőr -
ségnek, Ju és Zsu Tár su lat nak Ócsai Ju li ve ze -
té sé vel, Mihó Di á na ve ze té sé vel a művészeti is -
ko la nö ven dé ke i nek és a felnőtt tánc cso port
tag ja i nak, Kön tös Ág nes nek és a művészeti is -
ko la éne ke se i nek, Zavarock együt tes nek – Bu -
da pest, Kvaka And reának és tán co sa i nak – Hat -
van, Sán ta Zsolt nak – Ko má rom, Koronáné
Sza ba dos Te ré zi á nak, Bor dás Jó zsef nek.

S még egy szer kö szö net a sok-sok ven dég -
nek, akik a há romna pos prog ram ja in kon részt
vet tek. Ta lál ko zunk jövőre az V. Dabi Na po kon.

„A Dabi Nap, az egy jó nap.”
Rendezők
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DÖMSÖDI FOGADÓ-FEST

SZERETETTEL VÁRJA ÖNÖKET A 
DÖMSÖDI FOGADÓ AZ ALÁBBI 

RENDEZVÉNYEIRE. TÖLTSÜK KELLEMES
KÖRNYEZETBEN, VIDÁM HANGULATBAN

A SZOMBAT ESTÉKET.

NYÁRI NYITVA TARTÁS
Az OMK és a Nagyközségi  Könyvtár
2011. június 20-tól augusztus 31-ig a

következő nyitvatartási rend szerint tart nyitva

H.: 7.30-14K.: 7.30-14Sz.: 7.30-14Cs.:7.30-14P.:  7.30-12Sz.: 8-12

A nyári szabadság időszakára szeretnénk 
szüneteltetni a könyvtár nyitva tartását

2011. augusztus 1. – augusztus 14-ig.

Nyitás: 2011. augusztus 15.

Beharangozó
Jubileumi tárlatJubileumi tárlat
Bazsonyi Arany Bazsonyi Arany éés s 

Vecsési Sándor munkáibólVecsési Sándor munkáiból

A mûvész házaspár alkotásaiból 
berendezett képtár 10 évvel ezelõtt
ünnepélyes keretek közt nyílt meg a

nagyközönség elõtt.

Most ebbõl az alkalomból 
szeptember 11-én a Dömsödi Református
Gyülekezeti Házban rendezünk egy
idõszakos kiállítást, melyre hívjuk 

és várjuk az érdeklõdõket.

Ezzel egy idõben a képtár is várja és
fogadja a látogatókat!

Részletes információ a szeptemberi
számban és a meghívókon.
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TTTTAAAA LLLL ÁÁÁÁ LLLLTTTTAAAA MMMM     EEEE GGGG YYYY     KKKK ÉÉÉÉ PPPP EEEE TTTT

„Az 1960-as évek de re kán Me gye ri Vil mos, a KÁG (Kis kun sá gi Ál la mi
Gaz da ság) igaz ga tó ja, Papp Jó zsef, a Dömsödi Arany ka lász Tsz elnöke és
Hirschler Mi hály, a Dömsödi Pe tő fi Tsz el nö ke egy szak mai to vább kép zé -
sen vet tek részt. Az egy más kö zöt ti be szél ge té sen ar ra a meg ál la po dás ra
ju tot tak, hogy az ara tás be fe je zé se után egy pász tor és lo vas ta lál ko zót
szer vez nek pusz tai ve tél ke dők kel egy be köt ve, a Kisapaji pusz tán.

A ta lál ko zó fe lül múl ta a vá ra ko zá so kat. Ezután úgy dön töt tek, hogy a
kö vet ke ző évek ben is eb ben az idő ben, „jú li us utol só hét vé gé jén” meg ren -
de zik most már hi va ta lo san is. A he lyi szer vek rá bó lin tot tak és tá mo ga tá -
suk ról biz to sí tot ták a ren de ző ket. Ha ma ro san csat la ko zott a ren dez vény -
hez az IBUSZ (Ide gen for gal mi Hi va tal), a bu da pes ti Hon véd SE Lo vas
Szak osz tá lya és a Ma gyar Ló sport Szö vet ség. Et től kezd ve itt ren dez ték

meg a vá lo ga tóver se nye i ket a fo gat haj tó, díj ug ra tó, millitary ver seny -
szám ok ban.

A 70-es évek től kezd ve nagy ér dek lő dést tanúsítottak nem zet kö zi szin -
ten is. Kül föl di ver seny zők is ne vez tek. A pá lya kor sze rű sö dött, tri bü nök
épül tek, az inf rast ruk tú ra ki ala kí tást nyert. A lá to ga tott ság 25-30 ezer fi -
ze tő né zőt ered mé nye zett. Ezek ről a jól szer ve zett prog ra mok ról adunk
köz re egy pár fo tót szem lél te té sül.

Saj ná lom, hogy a hí res fo ci zó lo vat áb rá zo ló pla kát ból nem ma radt egy
sem, pe dig több mint 15 évig je lez te a ren dez vény meg ren de zé sét. A pla -
ká ton a ló ne ve: Fa vo rit, a nye reg ben pe dig Petrik Bé la, a ló tré ne re ül. Ő
ma is Apajon él és hű ma radt szak má já hoz.”

Sáfrán Jó zsef, a ren de ző bi zott ság volt tag ja

A Kiskunsági Pásztor- és Lovasnapok rövid története

Nyi tó ün nep ség re fel so ra koz va. A ké pen: ifj. Ma da rász Im re;
Föld vá ri Lász ló (bank há zi); Zsebők La jos zász ló val; 
Ko vács Mi hály, a lo vas prog ram fe le lős ren de ző je.

Fo tó: Bujáki Ist ván

A Pün kös di ki rály vá lasz tás utol só ak kord jai. Az asz tal nál a
pász to rok nagy öreg je, Bá bel Sán dor bá csi. A ké pen az apaji és

dömsödi csi kó sok és a dömsödi mű ked ve lő tánc cso port.
Fo tó: Bulyáki Ist ván

Zárófelvonulás
A ké pen Papp Jó zsef, Eu ró pa- és vi lág baj nok fo gat haj tó.

Fo tó: To ro nyi Já nos fény ké pész, Solt

A fel vé tel 1980-ban ké szült, a Kis kun sá gi Pász tor- és 
Lovasnapok ren dez vé nyen.

Vendégségben a kis kun sá gi pász to rok nagy öreg je i nél.

Ven dég lá tók: Bá bel Sán dor, Har mat Ist ván.

Ven dé gek: Sáfrán Jó zsef, Bor so di Ot tó és kol lé gá ik.
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Díj ki osz tás ra fel so ra ko zás.
A fo ga ton Papp Jó zsef vi lág baj nok fo gat haj tó.

Segítői: Nagy Mi hály és Sipos La jos.
Fo tó: To ro nyi Já nos fény ké pész, Solt

Ma gyar szür ke ökör fo gat, haj tó ja: Ke resz tes Sándor. Id. Ju hász
Jó zsef nek a tisz te let dí jat át ad ja: Sáfrán Jó zsef.

Hát tér ben a ren de ző bi zott ság tag jai: Sass Jó zsef, Muhity
Sán dor, id. Papp Jó zsef, Ko vács Mi hály és Vá ci Er nő or szá gos

ló te nyész té si fel ügye lő.

Tol di Mik lós a Koch ötö sön (Pusz ta ötös) – Bugaci.
A tisz te let dí jat át ad ja: Papp Jó zsef.

Fotó: Bulyáki Ist ván

A pör költ fő ző ver seny he lye zett je i nek a dí ja kat át ad ja: 
Duzmath Józsefné, Zsófika. A ké pen ka lap ban: Szűcs Im re,
mel let te Far kas Gá bor és id. Ko vács Gyu la. A kö tő ben ál ló 

sze mély is me ret len. Fo tó: Bulyáki Ist ván

BEHARANGOZÓ
Szeptember 17-18-a, ingyenes épületlátogató hétvége!

A Kulturális Örökség Napjai 2011. évi témája: 1000 magyar ház.
Az országos mozgalomban községünkbõl nevezésre került a

Petõfi Emlékmúzeum és Petõfi Szülei Háza.

A szomszédos települések intézményei közül ugyancsak jó néhányan megnyitják
kapuikat a látogatók elõtt.

Az érdeklõdõk megtekinthetik Apostagon az egykori zsinagógát, vagy Kunszent-
miklóson a Virágh Kúriában elhelyezett helytörténeti gyûjteményt. Kiskunlacháza,

Szigetújfalu és Szigetszentmiklós is várja a látogatókat.
Helyi viszonylatban plakátok és egyéb információs anyagok segítik majd a

tájékozódást.
Bõvebb felvilágosítást az országos mozgalomról, valamint a helyszínekrõl a

www.oroksegnapok.hu oldalon találnak!



Már több mint két év ti ze des ha gyo má nya
van an nak, hogy a nyá ri szün idő ele jén nap kö zis
tá bor ba jö het nek a gye re kek gyü le ke ze tünk be.
Így volt ez az idén is. Jú ni us ne gye dik he té ben,
hét fő től pén te kig, min den dél előtt 9 órá ra vár -
tuk a gye re ke ket, és Is ten nek há la, jöt tek is.
Min den nap a 90 főt kö ze lí tet te a lét szám.

Eb ben az év ben a test vé ri sze re tet volt a köz -
pon ti té mánk, me lyet bib li ai tör té ne tek se gít sé -
gé vel dol goz tunk fel. A test vé ri sze re tet fo gal -
mát nem csak a vér sze rin ti test vér re ér tet tük, ha -
nem ki ter jesz tet tük mind azok ra, akik a kör nye -
ze tünk ben vagy szer te a vi lág ban él nek, hi szen
Jé zus tól azt ta nul juk, hogy akik Őt sze ret jük,
mind an  nyi an test vé rek va gyunk az Úr ban.

Szo mo rú an lát tuk, hogy saj nos a test vé ri sze -
re te tet is meg mér gez he ti az irigy ség, aho gyan
Mó zes re is irigy ked tek a test vé rei. Pe dig nincs
mi ért irigy ked nünk egy más ra, mert Is ten mind -
nyá junk nak adott cso dá la tos aján dé ko kat, ami vel
meg gaz da gít hat juk, se gít het jük egy más éle tét.

A test vé ri sze re te tet tönk re te he ti a ha rag,
aho gyan Jákób és Ézsau is ha rag ban él tek húsz
évig, és nem is ta lál koz tak egy más sal. Men  nyi
kö zös öröm től, él mény től fosz tot ták meg egy -
mást és ön ma gu kat! Is ten ki bé kü lés re in dí tot ta
őket, és ők ezt meg is tet ték. Is ten min ket is bo -
csá nat ké rés re és meg bo csá tás ra ta nít, mert a ha -
rag meg sze gé nyí ti el ső sor ban azt, aki ha rag szik,
de a meg bo csá tás meg gaz da gít.

Azt is lát tuk, mi lyen ere je és örö me van an -
nak, ha a test vé rek együtt kö ve tik Jé zust, mint
Pé ter és And rás, Ja kab és Já nos. Má ria és Már ta
tör té ne té ből pe dig fel is mer het tük, mi lyen ál dá -

sok szár maz nak ab ból, ha együtt fi gye lünk Jé -
zus sza vá ra, és úgy in du lunk el, hogy szol gál -
junk ne ki és egy más nak.

Min den nap so kat éne kel tünk, ját szot tunk,
vol tak ve tél ke dők, folyt a pingpong-, csocsó- és
fo cibaj nok ság, és a sok ügyes kéz nagy sze rű
dol go kat bar ká csolt. Az utol só na pon egész dél -
előt tös aka dály ver se nyen mu tat ták meg ki csik-
na gyok ügyes sé gü ket, és idéz ték fel mind azt,
amit a hé ten ta nul tak.

Ter mé sze te sen ren ge te get et tünk. Anyu kák,
nagy ma mák szor gos kod tak a kony há ban már
reg gel től, és a gye re kek is sok fi nom sá got hoz -
tak. Egyik nap két nagy ma ma és egy anyu ka jó -

vol tá ból 250 pa la csin tát ehet tünk meg né hány
perc alatt, a kö vet ke ző na pon egy nagy ma ma
200 fánk kal le pett meg ben nün ket, az utol só na -
pon pe dig szá mo lat la nul ehet tük a lán gost szin -
tén egy nagy ma má nak kö szön he tő en.

Vol tak fel nőt tek, akik egész hé ten a gye re kek
kö zött szol gál tak, és olyan jó volt meg ta pasz tal ni,
hogy azok kö zül, akik már ki nőt tek az ál ta lá nos
is ko lás kor osz tály ból, kö zép is ko lás ok, fő is ko lá -
sok, egye te mis ták, so kan vis  sza jöt tek se gí te ni.

Min den se gít sé get ez úton is há lá san kö szö -
nünk. Le gyen Is te né a di cső ség min den aján dé -
ká ért, mel  lyel ezen a hé ten meg gaz da gí tott ben -
nün ket!          Szabóné Lé vai Csil la lel ki pász tor
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Keresztyén élet
TESTVÉRI  SZERETET!? 

Játszóhét a Dömsöd-Nagytemplomi Református Egyházközségben

ISMÉT
SZÓL A

TÁROGATÓ
Minden vasárnap du. 5 órakor

zsoltárok, dicséretek, 
magyar énekek és népdalok

zendülnek fel 
a dömsödi református
templom tornyából. 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Szeretettel köszönjük mindazoknak, akik

DECSOV CSABA

temetésén őszintén együtt éreztek velünk.

Gyászoló család

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetünket fejezzük ki azoknak, akik

KOÓS JÓZSEFNÉ
Kónya Margit

július 8-ai temetésén részt vettek, fájdal-
munkban osztoztak.              Gyászoló család

Fotó: Szabó Dorottya
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Szü lettek:
Büjtös Sándor – Pál Krisztina

BALÁZS
Ispán József – Móricz Ilona

ANNA

Házasságot kötöttek:
Dobos László – Varsányi Anita Krisztina

El huny tak:
Decsov Csaba 69 éves
Balogh Zoltán 39 éves

Háziorvosi ügyelet
(Morrow Medical Zrt.)

Ügyeleti idő:

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

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

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

SAROKSAROK
GYÓGYSZERTÁRGYÓGYSZERTÁR

NYITVA TARTÁSA:
hétfőtől péntekig:
7.30-tól 19.00-ig,

szombaton: 7.30-tól 12.00-ig

Telefon: 06-24/434-393

Háziorvosi rendelés
I. körzet: Dr. Szőnyi Alíz 
Dömsöd, Zrínyi u. 8/b
Tel.: (+36-24) 435-103, +36-20/485-6060
Rendel: hétfő, szerda: 13.00-17.00 óráig
kedd, csütörtök, péntek: 7.30-11.00 óráig

II. körzet:  
Augusztus 8-tól 19-ig dr. Rókusfalvy Sylvia
helyettesít saját rendelőjében, saját rendelési
idejében, aug. 22-től szeptember 2-ig dr.
Szőnyi Alíz helyettesít saját rendelőjében, saját
rendelési idejében

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 

Ál lat or vo si ügye let
2011. augusztus 6-7.

Dr. Vona Viktor
Ráckeve, Kossuth L. u. 85.
06-20-926-4293

2011. augusztus 13-14.
Dr. Bécsi László

Ráckeve, Ady E. u. 48.
06-20-924-2367

2011. augusztus 20-21.
Dr. Mészáros János

Kiskunlacháza, Rózsa u. 5.
06-20-927-2366

2011. augusztus 27-28.
Dr. Guba Sándor

Szigetszentmárton, Bercsényi u. 8.
06-30-265-2515

2011. szeptember 3-4.
Ifj. Dr. Fábián Miklós

Kiskunlacháza, Báthory u. 8.
06-30-951-0507

2011. szeptember 10-11.
Dr. Nagy Zoltán

Dömsöd, Kossuth L. u. 95.
06-20-934-7625

Tûzoltóság elérhetõségei
Ha baj van! 105
dom sodote@g mail. com
www. tu zoltosag dom sod.m lap.hu
id. Tárkányi Béla: 06-20-383-5407
Ha önök sze ret né nek ne künk se gí te ni!
Szám la szá munk: 51700272-10903818

Polgárõrök elérhetõsége
Észrevételeiket, bejelentéseiket az alábbi

telefonszámon tehetik meg:
Klszák Tamás elnök: 06-70-453-0743

Anya köny vi hí rek

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

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

Tel.: +36-24-519-720

Fe le lős szer kesz tő: Vass Ilo na Györ gyi
Fe le lős ki adó: Dömsöd Nagy köz sé gi 

Ön kor mány zat, Dr. Bencze Zoltán aljegyző
Szerkesztôség cí me: 2344 Dömsöd, Petôfi tér 6.

ISSN: 2060-2820
Lap zár ta: augusztus 20.

A lapzárta után beérkező anyagokat nem áll
módunkban adott számban megjelentetni!

Várható meg je le nés: szeptember eleje
Az írások elfogadása nem jelenti azok feltétlen

megjelentetését!
Ro vat ve ze tők, és az újság megjelenésében

közreműködők:
Bábel László, ifj. Balogh László, Bencze
Ist ván, Budai Ignácné, Csi kós Lászlóné,

D. Nagy Ju dit, Dulcz Dénes, Gáspár Lász ló,
Habaczeller né Ju hász Judit, Kővári Zoltán,
Markóné Zöldág Ágnes, Mészáros Pálné,

Or bánné Kiss Ju dit, Orosz La josné,
Richter Gyu láné, dr. Rókusfalvy Sylvia,

dr. Si ket Pé ter, Sza bó And rea, Sza bó Pé ter, Tóth
Ist ván, Var sá nyi An tal

Ké szült 900 pél dány ban. 

Az új ság Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat
tá mo ga tá sá val je le nik meg.

Sze dés, tör de lés, nyom da:
Press+Print Kft.

Kiskunlacháza, Gá bor Áron u. 2/a

HHHHAAAA    BBBBAAAAJJJJ    VVVVAAAANNNN::::
defibrillátor
elérhetõsége a

Sion Security számán:

06-70-634-5434

Háziorvosok nyári szabadsága
Augusztus 8-tól 19-ig dr. Szőnyi Alízt és dr. Tóth Istvánt dr. Rókusfalvy Sylvia

helyettesíti saját rendelőjében, saját rendelési idejében.



20 XXI.  évfolyam  8.  szám


