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Amikor a 2011-es év utolsó Aktuálisát kezdtem írni, akkor azon mor-
fondíroztam, hogy mi is legyen az évet lezáró tájékoztatóm vezérfonala,
hogy abból az egyértelmű optimizmus, a jövőbe vetett hit sugározzon. Ezt
kell tennem egy olyan politikai, gazdasági környezetben, amikor bizony
azt is nehéz elhitetni emberekkel, hogy egyáltalán holnap is „fel fog kelni
a nap”.

Akármerre is nézünk a világba, azt látjuk, hogy mindenfelé átalakulás
zajlik, és nem mindig pozitív irányba. Folyamatosan nő a kiszolgáltatot-
tak, és ezzel párhuzamosan az elégedetlenkedők száma. Vannak országok,
ahol a globalizáció elleni harc viszi az embereket az utcára, máshol a ban-
kok túl-hatalma ellen tüntetnek. Van, ahol a politikai acsarkodás mérgezi a
közélet levegőjét, és van, ahol egyszerűen csak a nélkülözés vált ki szinte
csillapíthatatlan indulatokat. Ebből az idegeket őrlő közhangulatból a mi
országunk sem marad ki. A politikai táborok között mesterségesen szított
ellentét azért ránk, dömsödiekre nem igazán jellemző. Ez a tény az, amely
bizakodásra késztet bennünket a jövőt illetően. Csak kapkodom a fejem,
amikor polgármester kollégáim mesélik, hogy milyen harc folyik náluk
egy-egy nem is igazán kardinális kérdésben, csak azért, hogy élezni lehes-
sen a meglévő ellentétet. Ilyenkor elgondolkodom azon, hogy hálát adha-
tok Istennek és a dömsödi polgároknak, hogy olyan képviselőket válasz-
tottak a testületbe, akiknek csak nagyközségünk fejlődése, működése je-
lent motivációt. Természetesen nálunk is vannak viták, néha szenvedélye-
sek is, de mindig csak a jobbítás szándéka vezérel mindenkit, és nem a
gáncsoskodás. Ez a miliő és az a kreativitás, felkészültség, amely a képvi-
selőkben, bizottsági tagokban, közvetlen kollégáinkban van, átsegítettek
bennünket még azokon a nehézségeken is, amelyek első látásra szinte
megoldhatatlan feladatnak tűntek.

Így, év vége felé különösen megszaporodnak azok az értekezletek, bi-
zottsági és testületi ülések, amelyek lezárják a magunk mögött hagyott
esztendő nyitott kérdéseit, és meghatározzák jövő évi életünk alapját – kis-
térségi és helyi szinten is. Szinte hihetetlen, de itt aztán a bizonytalanság és
a kemény céltudatosság mindenhol keveredik. Bizonytalanok vagyunk a
köznevelési és az önkormányzati törvény jelentős változásokat hozó rész-
letei kapcsán. Kérdések merülnek fel bennünk, hogy vajon mikor teszünk
jobbat, ha továbbra is vállaljuk az iskola fenntartói szerepét, vagy ha le-
mondunk erről, és újabb forrásokat keresünk inkább a működésükhöz?
Milyen következményekkel járhat az iskola fenntartójának változása?Az-
tán foglalkoztat bennünket – többek között – az is, hogy továbbra is fenn
tudjuk-e tartani az építési hatósági ügyek dömsödi intézését, és ha igen,
akkor meddig? És még mennyi minden változást kell kezelnünk az előt-
tünk álló hónapokban és években. Tudom, ezek még nem január elsejétől
aktuális ügyek, de muszáj lesz előre gondolkodnunk, ha felelős döntést
szeretnénk hozni.

Folytatás a következő oldalon.

Fotó: VassFotó: Vass

˘̆ll  ddootttt,,  BBéé  kkééss  KKaa  rráá  ccssoo  nnyyii  
ÜÜnn  nnee  ppee  kkeett  kkíí  vváá  nnookk

aa  DDöömmssööddii  HHíírr  nnöökk  ooll  vvaa  ssóó  ii  nnaakk,,  mmuunn  kkaa  ttáárr  ssaa  ii  nnaakk,,  
tteerr  jjeesszz  ttõõ  ii  nneekk  ééss  ffeennnn  ttaarr  ttóó  jjáá  nnaakk!!

Tisz te let tel fel hí vom ked ves ol va só ink fi gyel mét, hogy
2012-ben is le he tő ség nyí lik az új ság elő fi ze té sé re. 

Az ön kor mány zat fő pénz tá rá ban, ügy fél fo ga dá si idő -
ben ad hat ják le igé nye i ket, Richter Gyuláné Ve rá nál. Ré gi
elő fi ze tő ink a ki kül dött csekk be fi ze té sé vel je lez zék szán -
dé ku kat. Saj nos év köz ben már nincs le he tő ség új elő fi ze -

tés kez de mé nye zé sé re.

Vass Ilo na fe le lős szer kesz tő
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Ami most a kép vi se lő-tes tü let tag ja it fog lal -
koz tat ja, és ami kéz zel fog ha tóbb kö zel ség ben
van, az a jö vő évi költ ség ve té sünk kon cep ci ó ja.
Bár a leg utób bi tes tü le ti ülé sen el fo gad tuk a
kon cep ci ót, de azért itt is ma rad tak nyi tott kér -
dé sek. Azt már most lát juk, hogy a költ ség ve tést
je len tős hi án  nyal ter jeszt jük majd a kép vi se lők
elé. Ez a már lát ha tó köz pon ti pén zek csök ke né -
se és a be vé te le ink egy ré szé nek prog nosz ti zál -
ha tó el ma ra dá sa mi att elő reve tít he tő. A leg utol -
só ülé sün kön dön töt tünk úgy, hogy 2012-es év -
re adó eme lést nem ter ve zünk. Nem azért, mert
nem len ne szük sé günk a be vé te le ink meg erő sí -
té sé re, ha nem azért, mert úgy gon dol juk, hogy
az egyéb ként is ne héz hely zet ben lé vő dömsödi
pol gá ro kat to vább ter hel ni nem le het. Így az tán
a jö vő év re csak azo kat a fej lesz té si, fel újí tá si
fel ada to kat ír tuk elő, ame lyek anya gi ak hi á nyá -
ban, ez év ben el ma rad tak. Ga ran cia most sincs
ar ra, hogy min den ter ve zett fej lesz tés re lesz
pén zünk, de igyek szünk a te le pü lés-fenn tar tá si
fel ada ta ink nak ma xi má li san ele get ten ni. A
költ ség ve tés kap csán ed dig min dig meg fo gal -
maz tuk ál ma in kat is, most ezt nem tet tük. Elé -
ge det tek le szünk ak kor, ha kü lö nö sebb meg ráz -
kód ta tás nél kül igaz gat juk nagy köz sé gün ket eb -
ben a lük te tő, vál to zó vi lág ban. Itt jön kép be is -

mét a kö zös jö vőnk bi za ko dó meg íté lé se. Úgy
gon do lom, a kö vet ke ző év ben is lesz le he tő sé -
günk ar ra, hogy va la men  nyi en együtt – ki hasz -
nál va nagy köz sé günk la kó i nak fel ké szült sé gét,
kre a ti vi tá sát, se gí tő kész sé gét – úgy ala kít suk
éle tün ket, hogy a min den nap ja ink ban a po zi tív
be ha tá sok le gye nek a do mi nán sak.

Sze ret ném tá jé koz tat ni az ol va só kat, hogy
úgy tű nik, Tóth dok tor úr nak si ke rül meg ál la -
pod nia egy or vos sal a 2. szá mú há zi or vo si
kör zet pra xis jo gá ról, és ez zel meg ol dód na az
a be te gek nek és or vo sok nak sem jó ál la pot,
amely be most be le kény sze rül tünk. Ter mé sze -
te sen még csak elő ze tes egyez te tés ről van
szó, ha konk ré tum lesz, ar ról is tá jé koz tat juk
Önö ket.

A Dömsödi Mű vé sze ti Na pok meg nyi tó ján
hang sú lyoz tam, hogy to vább ra is min dent meg -
te szünk a mű vé sze ti is ko la élet ben tar tá sá ért. Az
is ko la di ák ja i nak – kü lön bö ző mű vé sze ti ágak -
ban – egész év ben elő a dott pro duk ci ói er re biz -
tat nak és kö te lez nek ben nün ket.

Már nem az el ső eset, hogy sport csar no kunk -
ban ran gos lab da rú gó után pót lás tor nát ren de -
zünk. A DUSE ve ze tői, a szü lők és a csa pa tok
bi zo nyí tot ták, hogy al kal ma sak ilyen nagy sza -
bá sú ese mény meg ren de zé sé re. Szá mom ra – az
ered mé nye ken túl – a leg na gyobb bol dog sá got

az a lát vány je len tet te, ahogy a szü lők szur kol -
tak egy más gyer me ke i ért.

Be fe je zé sül, min den ki nek kö szö nöm, aki bár  -
mi lyen mér ték ben se gí tet te – eb ben az év ben is –
nem kön  nyű mun kán kat. So kan vol tak ilye nek!
A kép vi se lő-tes tü let tag jai ne vé ben is, Ál dott
Ka rá cso nyi Ün ne pe ket kí vá nok min den dömsö-
di la kó tár sam nak, min den Dömsödi Hír nök ol -
va só nak! Kí vá nom, hogy a ke mény, em ber pró -
bá ló gaz da sá gi hely zet el le né re is, min den ki nek
jus son leg alább egy ki csi az ün nep me le gé ből,
hogy az tán a rö vid pi he nő alatt meg erő söd ve,
újult erő vel áll junk 2012 ki hí vá sai elé! 

Bencze Ist ván

Folytatás az előző oldalról.

Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat
Kép  vi se lő-tes tü le te 2011. no vem ber 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:
Bencze 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
Lászlóné, Is pán Ig nác, Láz ár Jó zsef, dr. Rókus-
falvy Sylvia, Sallai Gá bor, Sza bó And rea 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 6 igen, 0 nem – egy -

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

184/2011. (XI. 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 ülés na pi rend jét az aláb bi ak
sze rint ha tá roz za meg: 
1./ Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat és in -

téz mé nyei 2011. évi költ ség ve tésé ről szó ló
4/2011. (II. 17.) ren de let mó do sí tá sa 

2./ Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat és in -
téz mé nyei I-III. n. éves gaz dál ko dá sá ról szó -
ló be szá mo ló meg vi ta tá sa

3./ Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat és in -
téz mé nyei 2012. évi költ ség ve té si kon cep ci ó ja

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

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

6./ A kör nye zet- és zaj vé de lem ről szó ló ren de -
letter ve zet meg vi ta tá sa 

7./ A köz tisz ta ság ról és a szer ve zett köz tisz ta sá -
gi köz szol gál ta tás kö te le ző igény be vé te lé ről
szó ló 5/2011. (II. 17.) ren de let mó do sí tá sa

8./ Az épít mény adó és a ma gán sze mé lyek kom -
mu ná lis adó já ról szó ló 23/2003. (XII. 18.)
ren de let mó do sí tá sa

9./ Az ön kor mány zat 2012. évi köz fog lal koz ta -
tá si ter ve

10./ Pe da gó gi ai szak szol gá lat fel adatel lá tá si
meg  ál la po dás jó vá ha gyá sa

11./ Tár sa dal mi szer ve ze tek be szá mo ló ja az ön -
kor mány za ti együtt mű kö dés ről

12./ Be szá mo ló a bi zott sá gok 2011. évi mun ká -
já ról

13./ Fe ke te Ferencné in gat lan ügye 

14./ Láng Ló ránt in gat lanvá sár lá si ké rel me
15./ Dömsödi 5100 hrsz-ú in gat lan in gye nes át -

ru há zá sa az ön kor mány zat ré szé re
16./ A dömsödi 3077/3 hrsz-ú in gat lan fel aján -

lá sa meg vé tel re 
17./ Tá jé koz ta tás a he lyi je len tő sé gű vé dett te -

rü le tek ről
18./ Tá jé koz ta tás a rend sze res szo ci á lis se gély

fel tét ele i nek he lyi sza bá lyo zá sá ról 
19./ Egye bek

a./ Méhnyakrák-meg elő ző vé dő ol tá si prog ram
b./ A 2012. évi szú nyog gyé rí tés
c./ Tá jé koz ta tás a Bursa Hungarica ösz tön díj -

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

1./ Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat
és in téz mé nyei 2011. évi költ ség ve tés éről 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 18/2011. (XII. 2.) ren de le te

Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat és in -
téz mé nyei 2011. évi költ ség ve tés 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. de cem ber 2. nap ján
A ren de let ha tá lyos: 2011. de cem ber 2. nap já -
tól.

ÖNKORMÁNYZATI HÍREKÖNKORMÁNYZATI HÍREK
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2./ Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat
és in téz mé nyei I-III. n. éves gaz dál ko dá sá ról
szó ló be szá mo ló meg vi ta 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 8 igen, 0 nem – egy han gú
sza va zat tal meg hoz ta a kö vet ke ző ha tá ro za tot:

185/2011. (XI. 30.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép -

vi se lő-tes tü le te Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor -
mány zat és in téz mé nyei I-III. n. éves gaz dál ko -
dá sá 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

3./ Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat
és in téz mé nyei 2012. évi költ ség ve té si kon -
cep ci ó ja

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

A kép vi se lő-tes tü let 9 igen, 0 nem – egy han gú
sza va zat tal meg hoz ta a kö vet ke ző ha tá ro za tot:

186/2011. (XI. 30.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép -

vi se lő-tes tü le te Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor -
mány zat és in téz mé nyei 2012. évi költ ség ve té si
kon cep ci ó ját el fo gad ja.

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

4./ 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 9 igen, 0 nem – egy han -
gú sza va zat tal meg hoz ta a kö vet ke ző ha tá ro za -
tot:

187/2011. (XI. 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

5./ 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 9 igen, 0 nem – egy han gú
sza va zat tal meg hoz ta a kö vet ke ző ha tá ro za tot:

188/2011. (XI. 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

6./ A kör nye zet- és zaj vé de lem ről szó ló
ren de letter ve zet meg vi ta tá sa

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

A kép vi se lő-tes tü let 9 igen, 0 nem – egy han gú
sza va zat tal meg hoz ta a kö vet ke ző ha tá ro za tot:

189/2011. (XI. 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 kör nye zet- és zaj vé de lem ről
szó  ló ren de letter ve zet tel kap cso lat ban a kö vet -
ke ző dön tést hoz ta:

– a ren de letter ve zet ről ös  sze fog la lót kell köz -
zé ten ni a Dömsödi Hír nök kö vet ke ző szá má -
ban,

– a ter ve ze tet vé le mé nye zés cél já ból meg kell
kül de ni a Rác ke vei Rend őr ka pi tány ság ré szé re.

Fe le lős: dr. Bencze Zol tán kör jegy ző
Ha tár idő: azon nal

7./ A köz tisz ta ság ról és a szer ve zett köz -
tisz ta sá gi köz szol gál ta tás kö te le ző igény be -
vé  te lé ről szó ló 5/2011. (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 9 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

19/2011. (XII. 2.) ren de le te
A köz tisz ta ság ról és a szer ve zett köz tisz ta sá -

gi köz szol gál ta tás kö te le ző igény be vé te lé ről
szó ló 5/2011. (II. 17.) ren de let mó do sí tá sá ról
A ren de let ki hir det ve: 2011. de cem ber 2. nap ján.
A ren de let ha tá lyos: 2011. de cem ber 2. nap já tól.

8./ Az épít mény adó és a ma gán sze mé lyek
kom mu ná lis adó já ról szó ló 23/2003. (XII. 18.)
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 9 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

20/2011. (XII. 2.) ren de le te
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat és in -

téz mé nyei 2011. évi költ ség ve tésé 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. de cem ber 2. nap ján.
A ren de let ha tá lyos: 2012. ja nu ár 1. nap já tól.

9./ Az ön kor mány zat 2012. évi köz fog lal -
koz ta tá si ter ve

(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 sza va zat tal
és 1 tar tóz ko dás sal meg hoz ta a kö vet ke ző ha tá -
ro za tot:

191/2011. (XI. 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 ön kor mány zat 2012. évi köz -
fog lal koz ta tási ter vét el fo gad ta.

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

10./ Pe da gó gi ai szak szol gá lat fel adatel lá -
tá si meg ál la po dás jó vá ha gyá sa

(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:

192/2011. (XI. 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 Csepel-sziget és Kör nyé ke
Több cé lú Ön kor mány za ti Tár su lás sal a pe da gó -
gi ai szak szol gá lat mű kö dé sé vel kap cso la tos
feladatellátási meg ál la po dást a ha tá ro zat mel -
lék le te sze rint jó vá hagy ta.

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

11./ Tár sa dal mi szer ve ze tek be szá mo ló ja
az ön kor mány za ti együtt mű kö dés 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:

193/2011. (XI. 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 tár sa dal mi szer ve zet ön kor -
mány za ti együtt mű kö dé sé ről szó ló be szá mo ló it
el fo gad ta.

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

12./ Be szá mo ló a bi zott sá gok 2011. évi
mun ká já ról

a./ Az Ügy ren di Bi zott ság be szá mo ló ja
(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:

194/2011. (XI. 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 Ügy ren di Bi zott ság 2011. évi
mun ká já ról szó ló be szá mo ló ját el fo gad ta.

Fe le lős: Ba logh Lász ló Le ven te 
bi zott sá gi el nök

Ha tár idő: azon nal

b./ A Gaz da sá gi és Mű sza ki Fej lesz té si Bi -
zott ság be szá mo ló ja

(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:

195/2011. (XI. 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 Gaz da sá gi és Mű sza ki Fej -
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lesz té si Bi zott ság 2011. évi mun ká já ról szó ló
be szá mo ló ját el fo gad ta.

Fe le lős: Sallai Gá bor bi zott sá gi el nök
Ha tár idő: azon nal

c./ A Nép jó lé ti Bi zott ság be szá mo ló ja
(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:

196/2011. (XI. 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 Nép jó lé ti Bi zott ság 2011. évi
mun ká já ról szó ló be szá mo ló ját el fo gad ta.

Fe le lős: Láz ár Jó zsef bi zott sá gi el nök
Ha tár idő: azon nal

d./ Az Ok ta tá si, Köz mű ve lő dé si és Sport Bi -
zott ság be szá mo ló ja

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

A kép vi se lő-tes tü let 6 igen, 0 nem sza va zat tal
és 1 tar tóz ko dás sal meg hoz ta a kö vet ke ző ha tá -
ro za tot:

197/2011. (XI. 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 Ok ta tá si, Köz mű ve lő dé si és
Sport Bi zott ság 2011. évi mun ká já ról szó ló be -
szá mo ló ját el fo gad ta.

Fe le lős: Sza bó And rea bi zott sá gi el nök
Ha tár idő: azon nal

e./ A Te le pü lés fej lesz té si, Kör nye zet vé del mi
és Ide gen for gal mi Bi zott ság be szá mo ló ja

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

A kép vi se lő-tes tü let 6 igen, 0 nem – egy han gú
sza va zat tal meg hoz ta a kö vet ke ző ha tá ro za tot:

198/2011. (XI. 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 Te le pü lés fej lesz té si, Kör nye -
zet vé del mi és Ide gen for gal mi Bi zott ság 2011.
évi mun ká já ról szó ló be szá mo ló ját el fo gad ta.

Fe le lős: Is pán Ig nác bi zott sá gi el nök
Ha tár idő: azon nal

13./ Fe ke te Ferencné in gat lan ügye
(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:

199/2011. (XI. 30.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép -

vi se lő-tes tü le te ér ét ke sí te ni kí ván ja a dömsödi
6307 hrsz. alat ti 511 m2 te rü let nagy sá gú in gat -
lan ban meg lé vő 1/2 tu laj do ni há nya dát Fe ke te
Ferencné 1105 Bu da pest, Ha lom köz 5/a. III/13.
szám alat ti la kos ré szé re 1000 Ft-os vé tel áron,
te kin tet tel ar ra, hogy az in gat lant több mint 15
éve Fe ke te Ferencné sa ját ja ként gon doz za.

A tu laj don vál to zás va la men  nyi költ sé gét Fe -
ke te Ferencné vi se li. A kép vi se lő-tes tü let fel ha -
tal maz za Bencze Ist ván pol gár mes tert az adás -
vé te li szer ző dés alá írá sá ra. 

Fe le lős: Bencze Ist ván pol gár mes ter, 
dr. Bencze Zol tán kör jegy ző

Ha tár idő: azon nal

14./ Láng Ló ránt in gat lanvá sár lá si ké -
rel me

(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:

200/2011. (XI. 30.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép -

vi se lő-tes tü le te nem ér té ke sí ti a dömsödi 078
hrsz-ú in gat lan ból 541 m2 nagy sá gú te rü let részt
Láng Ló ránt 2344 Dömsöd, Dunavecsei út 3.
szám alat ti la kos ré szé re.

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

15./ Dömsödi 5100 hrsz-ú in gat lan in gye -
nes át ru há zá sa az ön kor mány zat ré szé re

A kép vi se lő-tes tü let a na pi ren di pont ke re té -
ben dön tést nem ho zott.

16./ A dömsödi 3077/3 hrsz-ú in gat lan fel -
aján lá sa meg vé tel 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:

201/2011. (XI. 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 3077/3 hrsz-ú 622 m2

te rü let nagy sá gú in gat lant nem kí ván ja meg vá -
sá rol ni.

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

17./ Tá jé koz ta tás a he lyi je len tő sé gű vé dett
te rü le tek ről

(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:

202/2011. (XI. 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 he lyi je len tő sé gű vé dett te rü le -
tek ről szó ló tá jé koz ta tót el fo gad ta.

Fe le lős: dr. Bencze Zol tán kör jegy ző
Ha tár idő: azon nal

18./ Tá jé koz ta tás a rend sze res szo ci á lis se -
gély fel tét ele i nek he lyi sza bá lyo zá sá ról 

(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

21/2011. (XII. 2.) ren de le te
a pénz be li és ter mé szet ben nyúj tott szo ci á lis

tá mo ga tá sok ról és az ön kor mány zat ál tal biz to -
sí tott szo ci á lis alap szol gál ta tá sok ról szó ló
17/2005. (IX. 16.) ren de le té nek mó do sí tá sá ról
A ren de let ki hir det ve: 2011. de cem ber 2. nap ján.
A ren de let ha tá lyos: 2011. de cem ber 2. nap já tól.

18./ Tá jé koz ta tás a Bursa Hungarica ösz -
tön díj pá lyá zat 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:

203/2011. (XI. 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 Ok ta tá si, Köz mű ve lő dé si és
Sport Bi zott ság el nö ké nek a Bursa Hungarica
ösz tön díj pá lyá zat 2011. évi tá mo ga tott ja i ról
szó ló tá jé koz ta tó ját el fo gad ta.

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

19./ Egye bek 
a./ Méhnyakrák-meg elő ző vé dő ol tá si prog -

ram
(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:

204/2011. (XI. 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 méhnyakrák-meg elő ző vé dő -
ol tá si prog ram ról szó ló na pi ren di pon tot a 2012.
évi költ ség ve tés el fo ga dá sa kor is mé tel ten meg -
tár gyal ja.

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

b./ A 2012. évi szú nyog gyé rí tés
(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:

205/2011. (XI. 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 2012. évi szú nyog gyé rí tést a
Csepel-Sziget és Kör nyé ke Több cé lú Ön kor -
mány za ti Tár su lás sal kö zö sen ké mi ai gyé rí tés
mód sze ré vel kí ván ja meg va ló sí ta ni.

A kép vi se lő-tes tü let a szú nyog gyé rí tés re vo -
nat ko zó te rü let nagy sá gát a kö vet ke zők sze rint
ha tá roz za meg:

– föl di gyé rí tés 300 ha,
– lé gi gyé rí tés 150 ha.
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép -

vi se lő-tes tü le te a 2012. évi szú nyog gyé rí tés
költ  sé ge i nek fe de ze tét sa ját költ ség ve té sé ből el -
kü lö ní ti.
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A kép vi se lő-tes tü let fel ha tal maz za a pol gár -
mes tert a pénz ügyi kö te le zett ség vál la lás ra vo -
nat ko zó nyi lat ko zat ki adá sá ra, a föl di és lé gi ir -
tás ra vo nat ko zó te rü le ti ada tok köz lé sé re.

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

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. de cem ber 14.

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.

Fel hív juk a to váb bi ak ban szí ves fi gyel mü -
ket, hogy a la kos sá gi kez de mé nye zés re ké szült
zaj vé del mi ren de let ter ve ze te el ol vas ha tó a
www.domsod.hu hon la pon. Kér jük, hogy a ren -
d elet tel kap cso la tos ész re vé te le i ket, ja vas la ta i -
kat, vé le mé nyü ket a jegyzo@domsod.hu e-ma il
cím re, vagy írás ban a Pol gár mes te ri Hi va tal cí -
mé re (Dömsöd, Pe tő fi tér 6.) el jut tat ni szí ves -
ked je nek.

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

Ed dig 50 ez ren igé nyel ték 
Ma gyar or szág Alap tör vény ét

No vem ber ele jé ig 50 ez ren igé nyel ték
Ma gyar or szág Alap tör vény ének sze mély -
re szó ló dísz ki adá sát. Aki még ed dig nem
tet te, de sze ret ne ren del ni, az év vé gé ig
meg te he ti a la kó he lye sze rint il le té kes pol -
gár mes te ri hi va tal ban, kör jegy ző sé gen
vagy a kor mány ab lak nál.

Szep tem ber el se je és no vem ber ele je kö -
zött ed dig 50 ez ren igé nyel ték Ma gyar or szág
Alap tör vény ét, ame lyet Kö vér Lász ló, az Or -
szág gyű lés el nö ke sze mé lyes alá írá sá val a
Ma gyar Köz löny kü lön ki adá sa ként le het
igé nyel ni, a meg ren delt pél dá nyo kat a Ma -
gyar Pos ta kéz be sí ti.

Az idá ig be ér ke zett igény lé sek 76 szá za lé -
kát az ön kor mány zat ok nál ad ták be, ezek kö -
zül is ki emel ke dőek Pest és Bor sod-Aba új-
Zemp lén me gye ön kor mány za tai.

A kor mány szep tem ber ben kér te fel ar ra
az ön kor mány za to kat, hogy ál lít sa nak fel
egy asz talt, ahol az ál lam pol gár ok egy adat -
lap ki töl té sé vel sze mély re szó ló an kér he tik
az új al kot mány név re szó ló kéz be sí té sét. Ily
mó don Ma gyar or szág új Alap tör vé nye bár ki
szá má ra meg is mer he tő, el ér he tő, és egyút tal
sze mély re szó ló em lék tárgy is le het.

Az Or szág gyű lés idén áp ri lis 18-án fo gad -
ta el Ma gyar or szág új Alap tör vény ét, ame -
lyet Schmitt Pál köz tár sa sá gi el nök áp ri lis
25-én, hús vét hét főn írt alá ün ne pé lyes ke re -
tek kö zött, és 2012. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

ahol az állampolgárok
egyszerûen és gyorsan

már 61 féle ügyet intézhet-
nek egy ablaknál.

10 legnépszerűbb ügytípus a 61-ből: 

Családtámogatás:
ügyindítás minden gyermekvállalással és
annak támogatásával kapcsolatos ügyben
TAJ-kártya és Európai Egészségbiz-
tosítási kártya: 
ügyindítási lehetőség
Nyugdíjbiztosítás: 
egyes nyugdíjjal kapcsolatos ügyekben ügy -
in dítás és tájékoztatás
Gyógyszertámogatás: 
méltányossági alapú segélyek iránti kérel -
mek átvétele
Fogyasztóvédelem: 
panaszok felvétele és tájékoztatás a fogyasz -
tói jogokról
Fogyatékossági támogatás:
kérelem átvétele és tájékoztatás 
Építőipar: 
kivitelezési tevékenységgel kapcsolatos ügy-
intézés
Céginformációk:
cégadatok gyors és egyszerű hozzáférésével
kapcsolatos segítségnyújtás
Parlagfű és növényvédelem:
fertőzött ingatlan helybeni bejelentési lehe -
tősége
Táboroztatás: 
bejelentéssel kapcsolatos tájékoztatás és be -
je lentések átvétele 

Az Önhöz legközelebb eső 
Kormányablak: 

2030 Érd, Budai út 24. II. emelet
(a Földhivatallal egy épületben)

Ügyfélfogadási idő munkanapokon: 
8-20 óráig

Viszontlátásra a 
Kormányablakban!

www.kormanyablak.hu

A LEVEGÕ VÉDELMÉRE
VONATKOZÓ SZABÁLYOK

30. § (1) A lakóházakban a megfelelően karbantartott tüzelőberendezésekben csak arra a beren-
dezésre engedélyezett tüzelőanyagot lehet égetni.

(2) A fűtőberendezésben egészségre káros égésterméket kibocsátó anyagot égetni tilos.

(3) A szabadban háztartási szemét égetése tilos.

(4) A tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról a tűz gyújtója köteles gondoskodni, a tűz
helyszínén olyan eszközöket, illetőleg felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a
tűz terjedése megakadályozható, illetőleg a tűz eloltható.
Az égetést végzőnek ügyelnie kell arra, hogy az égetésből visszamaradó parázs őrizetlenül ne
maradjon, az égetést követően erről meg kell győződni, illetve a parazsat vízzel le kell önteni.

31. § (1) Avar és kerti hulladék megsemmisítése elsősorban komposztálással történhet. Az
összegyűjtött, de nem komposztált falevelet, gazt, gallyakat az önkormányzat évente egyszer
(ősszel) térítésmentesen elszállítja (ún. zöldjárat).

(2) Amennyiben a nem komposztálható, illetve nem komposztálandó kerti hulladék, avar
elégetésére kerül sor, akkor az égetést szeptembertől november 15-ig terjedő időszakban,
valamint februártól április 15-ig terjedő időszakban minden szerdai és pénteki napon, déltől kell
végrehajtani. Napnyugta után történő avar és kerti hulladék égetése céljából tűz nem gyújtható.

(3) A tűzgyújtás folyamán a tűzgyújtásra vonatkozó szabályokat be kell tartani.
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Oly kor-oly kor más képp szó lal nak meg az or go -
na síp jai a dömsödi temp lom ban, mi kor épp a
Dabi Re for má tus Gyü le ke zet kán to ra, Bainé Kiss
Her mi na he lyet te sít. Az is ten tisz te le tet kö ve tő en
so kat nem be szél get, mert ak kor ra már má sod já ra
se géd ke zik a li tur gi á ban. Fe le ség ként és csa lád -
anya ként igyek szik ha za sze ret te i hez ilyen kor.

Igaz ság sze rint tel je sen vé let le nül ke rül tem
Her mi ná val kö ze leb bi kap cso lat ba, ak kor mi kor
ju bi le u mi ki ál lí tást szer vez tem a Vecsé -
si–Bazsonyi kép tár fenn ál lá sá nak
10. év for du ló ja al kal má ból.
Vég te len nagy sze re tet tel tett
ele get ama ké ré sem nek,
hogy  játs  szon el egy gi tár -
mű vet, ami az al ka lom hoz
il lik. Ő sa ját szer ze mé -
nyé vel tisz tel te meg a
mű vész há zas párt és a
meg hí vott ven dé ge ket.

A sze re tet ün ne pé hez
kö ze led ve mindannyión -
kat gon dol ko dás ra kész tet
a ve le ké szí tett be szél ge tés.

– Már na gyon ko rán, öt -
éve sen fon tos volt, éle te ré -
szét ké pez te a ze ne. Ho gyan is
tör tént?

– Igen, ötéve sen Szigetújfaluban kezd  -
tem ze nét ta nul ni. Na gyon ked ves ta ní tó mes te rem
volt Hufnágel Ala dár bá csi, aki gye rek nyel ven és
min den fé le jó po fa mód sze rek kel egy sze ret he tő,
gye rek ba rát kör nye zet ben na gyon meg ked vel tet te
ve lem a ze nét. Úgy tu dott irá nyí ta ni ben nün ket,
hogy ész re sem vet tük amint szin te nap ról nap ra,
órá ról órá ra fej lőd tünk és el sa já tí tot tunk va la mit. 

– Volt-e olyan ze nei él mé nye, amely re szí ve -
sen em lék szik?

– Természetesen! A nyol ca dik osz tály el vég zé -
sét kö ve tő en ta nul má nya i mat a rác ke vei Ady End -
re Gim ná zi um ban foly tat tam. Alig kez dő dött meg
szep tem ber ben a ta ní tás, a vá ros ban mű kö dő
VOX PA CIS pe da gó gus kó rus hí vott éne kel ni.
Két hó nap után ki vit tek ma guk kal ven dég sze rep -
lés re Né met or szág ba, és ott ak kor, a köl ni Dóm -
ban, szó lót éne kel het tem.

Egy má sik nagy él mé nyem, ami kor éne kes ként
Sza bad szál lá son a Nem zet kö zi Au tós ta lál ko zón
éne kel het tem, ahol mint egy há rom ezer ven dég
hall gat ta a mű so ro mat.

– A dabi re for má tus gyü le ke zet ben több
mint húsz éve tel je sít szol gá la tot kán tor ként. 

Ké rem, me sél jen er ről!
– 1989-ben Dabon Me ző Ist ván tisz te le tes úr

szol gált, se gít sé ge a fe le sé ge volt, Ő or go nált, kán-
torizált. Eb ben az esz ten dő ben szü le tett meg el ső
gyer me kük, és ek kor hív tak en gem he lyet te sí te ni.
1990-ben is gyer mek ál dás ban ré sze sül tek, ek kor
már Il di kó egy ál ta lán nem tud ta el lát ni a kántori -
zálással já ró te en dő ket, és tel jes mér ték ben át ad ta
ne kem ezt a fel ada tot.

A kán tor kép ző be 1990-ben irat koz tam be. Az
el ső négy évet (A1-A2 és a B1-B2) két év alatt vé -
gez tem el. Gya kor la ti lag ez alatt a két év alatt har -
mó ni u mon ta nul tunk ját sza ni, ezt kö ve tő en a C1-
C2 ka te gó ri á ban már or go nál ni le he tett, de aki
akart, ma rad ha tott har mó ni u mon. Én az or go nát
vá lasz tot tam. Ez egy nyolcéves kép zés volt, min -
den nyá ron há rom hé ten ke resz tül reg gel től es tig
be vol tunk oszt va órák ra, s köz ben pe dig ké szül ni

kel lett a kö vet ke ző nap ra. Szük ség volt
lel ké szi aján lás ra is, me lyet Me ző

Ist ván tól min dig meg kap tam.
Na gyon sze ret tem a kán tor -

kép ző be jár ni, hasz nos és
öröm te li em lé kek ma rad tak
meg eb ből az idő szak ból.

– Ke ve sen tud ják,
hogy Ön gi tármű vész.
va la mint hogy hob bi
szin ten ze nét is szo kott
kom po nál ni!

– Éle tem ben az egyik
leg meg ha tá ro zóbb do log a

ze ne. Ötéves ko rom óta fo -
lya ma to san ze né lek, és ezt

so sem ad tam le, min dig ké pez -
tem ma gam! Két évig jár tam ma -

gán órák ra éne kel ni a szín mű vé sze ti
fő is ko lá ra. Na gyon ér de kelt a mu si cal

szak, sze ret tem vol na oda je lent kez ni, de ki de rült,
hogy al ler gi ás va gyok a ku tya-, macs kaszőr re,
por at ká ra és 14 fé le nö vény re, így nem volt ér de -
mes ilyen irány ban gon dol kod nom. Ké sőbb az
ének-gi tár elő adói vizs gát Bu da pes ten, az Or szá -
gos Szó ra koz ta tó Köz pont ban tet tem le. Ala pos
szá mon ké rés volt, 60 dalt kel lett tud ni gi tá roz ni,
éne kel ni, és emel lett ze ne el mé le ti is me re te im ről is
szá mot kel lett ad nom.

Ze ne szer zés? In kább csak al kal mak ra szok tam
kom po nál ni, mint most leg utóbb szep tem ber ben
is. Gyak ran ké rik, éne kel jek el vagy játsszak egy
oda il lő dal la mot, csak nem min dig ta lá lok meg fe -
le lőt, ezért oly kor egy sze rűbb ha ma gam kom po -
ná lok. Pl. a Dél egy há zi Na pok meg nyi tó ján min -
den egyes al ka lom mal el hang zik az a kürtszó ló,
amit én ír tam azért, hogy le gyen egy nyi tá nya a fa -
lu na pok nak. Or go na da ra bot kom po nál tam Ba -
logh Lász ló tisz te le tes úr be ik ta tá sá nak 10. év for -
du ló já ra. Sok olyan dal van amit ír tam, bár ezek
nin cse nek ös  sze gyűjt ve. Sze re tek ez zel fog lal koz -
ni, mert öröm mel tölt el.

– Van-e még va la mi a te vé keny sé gei közt ami
na gyon ked ves Ön nek? 

– Igen, Dél egy há zán a Köl csey Kó rus, mely nek
im már 12 éve va gyok a ve ze tő je. El mond ha tom,
hogy a ta gok na gyon ös  sze tar tó ak, lel ke sek, min -
den egyes pró bá ra pon to san jön nek. Vár ják, hogy
meg ér kez zem, vár ják, hogy éne kel jünk egyet. A
kó rust nem is an  nyi ra a ze ne tu do má nya, mint in -
kább a ze ne sze re te te és az ének lés fel eme lő ere je
tart ja ös  sze. Sok szor ez ön ma gá ban töb bet szá mít

mint min den egyéb más. Min den kó rus ve ze tő
ilyen kö zös sé get sze ret ne ma gá é nak tud ni! Na -
gyon sze re tek ve lük dol goz ni és ez a sze re tet köl -
csö nös, hi szen olyan ered mé nye ket érünk el, me -
lyek re jog gal le he tünk büsz kék. Pl. a dabasi 2010-
es Nép ze nei Ta lál ko zón tér sé gi ki vá ló, 2011-ben az
or szá gos dabasi Nép ze nei Ta lál ko zón or szá gos
arany mi nő sí tést kap tunk. Idén Dél egy há zán a fa -
lu na pon kö zös sé gi mun kán kért a kó rust el is me rés -
ben ré sze sí tet ték, va la mint a Me gyei Kó rus gyűj te -
mény ben, ahol a Pest me gyé ben sze rep lő összes
kó rust ös  sze gyűj töt ték, je gyez ve va gyunk.

Jó ma gam sze mé lye sen is nagy el is me rés ben ré -
sze sül tem, mert 2009-ben Dél egy há za Tisz te let -
be li Pol gá ra cím mel ado má nyo zott meg a köz ség.

– Gratulálok! Ezek na gyon szép el is me ré sek,
de mi még sem tud tunk mind ezek ről. 

– Szeretek csönd ben len ni és dol goz ni, a ma -
gam örömére… Va la hol egy pi cit el is tit ko lom,
ami az enyém, amit tu dok, mert nem aka rom,
hogy azt mond ják rám: már megint dicsekszik…
Nagy prob lé ma, hogy az em be rek nek nincs is igé -
nye a szép re, a jó ra. Olyan dol gok vál tak ér ték ké
eb ben a mai vi lág ban, amik csak anya gi, föl di ér té -
kek. Ar ra már nem is jut idő, hogy az is me rő se ink -
kel le ül jünk egy ká vé ra be szél get ni, eset leg meg -
kér dez zük tő lük hogy „Hogy vagy tok?” Ha nem is
ke rü lünk egy más hoz kö zel, de ér de mes len ne azt
fel té te lez ni a má sik ról, hogy Ő nem rossz em ber!
Sajnos ma már nem ez a megszokott… Ta lán épp
emi att sze re tek ma gam nak ze nél ni és bi zo nyos
kö zös sé gek ben len ni és meg ma rad ni ott ahol va -
gyok, mert nem aka rok vál ta ni (együtt a fér jem -
mel, gyer me kem mel, a temp lom ban az or go ná lás -
sal, a kó rus sal)!

Van nak ne he zebb idő szak ok is, mi kor nincs
ked vem el in dul ni, mert szí ve seb ben ma rad nék a
csa lá dom mal, de a Te rem tő va la hol biz to san azt
sze ret né, hogy én a temp lom ban ott le gyek. És én

Hi va tás, hob bi szív vel-lé lek kel, me leg szeretettel…
Be szél ge tés Bainé Kiss Her mi ná val
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Sok szeretettel hívjuk és várjuk
Önt és kedves családját adventi zenés áhítatunkra,

melyen az érsekcsanádi

ÖÖÖÖkkkkuuuummmmeeeennnn iiii kkkkuuuussss
„„„„ÖÖÖÖsssssssszzzzhhhhaaaannnngggg””””

KKKKóóóórrrr uuuussss
lesz vendégünk

2011. december 11-én (vasárnap) 16 órakor
a dömsödi Baptista Imaházban.

A belépés ingyenes!

Ka rá csony hoz kö ze led ve sze ret ném köz re ad ni a Dömsödi Re for má -
tus Gyü le ke zet 2008-as Mé cses cí mű hír mon dójának ad ven ti szám á -
ban  meg je lent gon do la to kat.

KA RÁ CSO NYI SZE RE TET HIM NUSZ

„Ha a há za mat fe nyő ágak kal, gyer tyák kal, égők kel és csi lin ge lő ha -
ran gocs kák kal dí szí tem fel, de a csa lá dom fe lé nincs ben nem sze re tet,
nem va gyok egyéb, mint dísz let ter ve ző.

Ha a kony há ban fá ra do zom, ka rá cso nyi sü te mé nye ket sü tök ki ló -
szám ra, íz le tes éte le ket fő zök, és az evés hez cso dá la to san meg te rí tett
asz talt ké szí tek elő, de a csa lá dom fe lé nincs ben nem sze re tet, nem va -
gyok egyéb mint sza kács nő.

Ha a sze gény kony há ban se géd ke zem, az öre gek ott ho ná ban ka rá -
cso nyi éne ke ket éne ke lek, és min den va gyo no mat se gély ként el aján dé -
ko zom, de a csa lá dom fe lé nincs ben nem sze re tet, mind ez sem mit nem
hasz nál ne kem.

Ha a ka rá csony fát csil lo gó an gyal kák kal és hor golt hó pely hek kel dí -
szí tem fel, ezer nyi ün ne pen ve szek részt, a temp lo mi kó rus ban éne ke -
lek, de Jé zus Krisz tus nincs a szí vem ben, ak kor nem ér tet tem meg, mi -
ről is szól a ka rá csony.

A sze re tet fél be sza kít ja a sü tést, hogy a gyer me két meg ölel je. A sze -
re tet hagy ja a la kás dí szí tést, és meg csó kol ja a há zas tár sát. A sze re tet
ba rát sá gos az idő szű ke el le né re is. A sze re tet nem iri gyel má so kat há -
zu kért, ami ben jól ki vá lasz tott ka rá cso nyi por ce lán és oda il lő asz tal te rí -
tő van. A sze re tet nem ki ált rá a gye re kek re, hogy men je nek már az út -
ból, ha nem há lás ér te, hogy van nak és út ban tud nak len ni. A sze re tet
nem csak azok nak ad, akik től kap is va la mit, ha nem öröm mel aján dé -
koz za meg épp azo kat, akik ezt nem tud ják vi szo noz ni. A sze re tet min -
dent el vi sel, min dent hisz, min dent re mél, min dent el tűr. A sze re tet so -
ha el nem mú lik. A vi de o já ték ok tönk remen nek, a gyöngy sor ok el vesz -
nek, a szá mí tó gé pek el avul nak. De A SZE RE TET AJÁN DÉ KA MEG -
MA RAD.”

Is me ret len szer ző

Mû vé sze ti na pok meg nyi tó
a „zeneiskolában”...

Év ti ze des ha gyo mány, hogy a De zső La jos Alap fo kú Mű vé szet ok ta -
tá si In téz mény min den ős  szel meg ren de zi a Dömsödi Mű vé sze ti Na po -
kat. Az is ko la mun ka tár sai az itt ta nu ló di á kok kal kö zö sen ké szül nek az
ese mény re. Szí nes prog ra mok kal, pro duk ci ók kal ked ves ked nek ven dé -
ge ik nek.

Az is ko la csa lá di as han gu la tú ka ma ra ter me adott ott hont az ün ne pé -
lyes meg nyi tó nak. Bencze Ist ván pol gár mes ter úr mél tat ta az itt fo lyó
ok ta tás ma gas szín vo na lát, s ki emel te an nak szük sé ges sé gét, hogy a
ma if jú sá gá nak ta nul ni, mű vel ni kell a ze nét, a mű vé sze tet. Kö szön tő -
jé ben ki tért te le pü lé sünk gaz da sá gi gond ja i ra, de le szö gez te, hogy ezt
az ál la po tot túl kell él ni, mű vé sze ti is ko la pe dig a jö vő ben is lesz és
mű köd ni fog. 

Az intézmény 20 éves jubileumi fennállása alkalmából DEZSŐ
LAJOS-ról, az intézmény névadójáról Köntös Ágnes igazgatónő és
Balogh László Levente dabi református lelkipásztor tartott rövid
megemlékezést.

DE ZSŐ LA JOS 1888-ban szü le tett Szentgálon. 

„A Pá pai Ál la mi Ta ní tó kép ző ben sze rez te ok le ve lét 1906-ban. Még
eb ben az esz ten dő ben kezd te meg ta ní tói mű kö dé sét Noszlopon, ahol
120 gyer me ket ta ní tott. 1908-ban meg nő sült, négy gyer me ke szü le tett.

1927. szep tem ber 7-én jött Dömsödre, Szűcs La jos utó da ként. A köz -
ség egyik kul tu rá lis ve ze tő je volt, da lár dát, ze ne kart ve ze tett, és dal szer -
zői te vé keny sé get is foly ta tott. Mű vei kö zül kü lö nö sen nép sze rű Pe tő fi
Sán dor: Pi ros lik már a fá kon a le vél c. ver sé nek ze nei fel dol go zá sa.

Jól érez te ma gát az if jú ság kö ré ben, szí ve sen vett részt az is ko lai ren -
dez vé nye ken. Kri ti kus ma ga tar tá sá val nem csak a gyer me kek re, ha nem
a fel nőt tek re is ha tást gya ko rolt.

1969. ok tó ber 31-én hunyt el Dömsödön.”
Mű sort ad tak az is ko la nö ven dé kei, va la mint He ge dűs Ist ván ta nár

úr, az in téz mény volt igaz ga tó ja.
A meg nyi tó ün nep sé gen He ge dűs ta nár úr lel ke sen kí sér te zon go rán

az if jú ze nész pa lán tá kat. Ki csik és na gyok, kla ri né ton, zon go rán, gi tá -
ron és trom bi tán öröm mel ját szot tak. 

A mu zsi ka cso dá la tos do log, an nak is aki kom po nál ja, an nak is aki
elő ad ja és an nak is aki hall gat ja! -V.I.-

is azt ér zem, hogy ott a he lyem, mert mi kor meg ér ke zem és ját szom, olyan
szin tű nyu ga lom tölt el, és an  nyi ra oda tu dok kon cent rál ni. Az Is ten di cső í té -
sé re for dí tott időt tő le több szö rö sen vis  szaka pom. 

– Az amit csi nál, az is ten tisz te le te ken va ló szol gá lat va sár nap ról va -
sár nap ra, a szer da es ti kó rus pró bák, a fel lé pé sek csak úgy meg va ló sít ha -
tók, ha egy biz tos hát te ret, tá mo ga tást tud hat ma ga mö gött.

– Igen, ez így is van! Az, hogy én ed dig ju tot tam, a ze né vel fog lal koz ha tom
és en  nyi re sze re tem, egy részt a ze ne ta ná rom nak kö szön he tem, más részt a
szü le im nek, akik év ről év re vit tek és ott vol tak és min dig min den ben tá mo -

gat tak. Mos tan ság  pe dig a fér jem, a gyer me kem, a kis csa lá dom akik el vi se -
lik, hogy el me gyek és nem va gyok ott hon. Az el is me ré sek, a ki tün te té sek épp
annyi ra az ő ér de mük is mint az enyém!

– Kedves Her mi na, re mé lem, hogy sok szor hall hat juk éne kel ni és ze -
nél ni itt Dömsödön! 

Kí vá nok Ön nek és csa lád já nak, va la mint a Hír nök ol va só i nak Ál dott
Ka rá cso nyi Ün ne pe ket és Bé kés, Bol dog Új Esz ten dőt!

-V.I.-
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No vem ber 5-én a tár sas tán cos nö ven dé kek a
Tök fesz ti vá lon lép tek föl.

No vem ber 25-én a Dömsödi Mű vé sze ti Na -
pok meg nyi tó ját tar tot tuk a ze ne is ko la épü le té -
ben. A ren dez vé nyen Bencze Ist ván pol gár mes -
ter úr kö szön töt te a meg je len te ket, majd a ze ne -
is ko lá sok mű so ra kö vet ke zett. Is ko lánk idén 20
éves, így meg em lé kez tünk név adónk ról, De zső
La jos ról is. Ba logh Lász ló Le ven te re for má tus
lel ki pász tor a csa lád já nak De zső La jos hoz fű -
ző dő vi szo nyá ról be szélt, majd He ge dűs Ist ván,
is ko lánk volt igaz ga tó ja ad ta elő Liszt Fe renc
Funerailles c. mű vét.

Az est be fe je zé se kép pen a szü lők ál tal ho zott
fi nom sü te mé nyek kel és te á val ked ves ked tünk
ven dé ge ink nek.

Más nap, no vem ber 26-án nép tánc és tár sas -
tánc tan sza kos nö ven dé ke ink tar tot tak be mu ta -
tót. Kö szön tőt mon dott Var sá nyi An tal al pol gár -
mes ter úr. A nép tán co so kat Bagi Fe renc, a tár -
sas tán co so kat Mihó Di á na pe da gó gus ké szí tet te

fel. A tán cok mel lett Csikósné Jut ka, Csi kós
Zsu zsi és Nagy Sebastian éne kel tek ne künk. A
mű sor be fe je zé se ként a tár sas tán co sok lep tek
meg ben nün ket kü lön le ges tán cuk kal. A ga lé ri -
án Liszt Fe renc éle tét be mu ta tó tab ló kat ál lí tott
ki a mű ve lő dé si ház.  

A ha rap ni va ló ról a szü lők és gyer me kek gon -
dos kod tak: szom ba ton dél előtt el ké szí tet ték a
sok szend vi cset, hoz ták a fi no mabb nál fi no -
mabb sü te mé nye ket. A tel jes ség igé nye nél kül
sze ret nénk fel so rol ni a neveket és meg kö szön ni
az aláb bi ak ban azok nak a sze mé lyek nek és
szer ve ze tek nek, akik se gít sé get nyúj tot tak is ko -
lánk nak ab ban, hogy a XI. Dömsödi Mű vé sze ti
Na po kat is mé tel ten meg tart hat tuk.

Kö szön jük a se gít sé get:
Klszák Ta más pol gár őr pa rancs nok és a Döm-

södi Pol gár őr ség, Fe ke te Lászlóné, Fe ke te
Lász ló, Sza bó Pálné, Gecző And rea, Mendi Eri -
ka, Tóthné Is pán Ilo na, Gerenday Éva, Rad-
ványi Pat rik, Nagy Tí mea, Faragóné Pádár Tün -

de, Is pán Kar ina, Nagy Lász ló, Bene Jánosné,
Jancsó Attiláné, Jancsó An na Hen ri et ta, Ko lom -
pár Pé ter, Lengvárszki Gab ri el la, Ga lam bos
Ág nes.

Tom bo la, zsák ba macs ka fel aján lá sok:
Dömsödről:
VAS ÉS FÉM HUL LA DÉK KFT., Ko lom pár

La jos és csa lád ja, Csiszárné Kin ga és csa lád ja,
Mé szá ros Miklósné Ma nyi ka, Babittyné Mé -

szá ros Györ gyi, Pa let ta Cen ter (Te le fo nos Bolt,
Át ri um Üz let ház), Picard An csa („Ho lisz ti kus”
koz me ti ka, Át ri um Üz let ház), 4 He gyi Kft.,
CULKA BIOBOLTJA (Át ri um Üz let ház),
Szűcsné Laczi Eri ka Dro gé ria, Ko vács Zoltán-
né Pa pír-Író szer, Surda Bolt ja, Perger Já nos
Barkács- és fes ték bolt, Ha va si Ist ván Ku tya-
macs ka ele del, Ma da rász üz let ház, Ma ra – fe -
hér ne műbolt, Pozsár Mó ni – fod rá szat, a „Még
1000 Év Dömsödért” Egye sü let Köz hasz nú
Szer ve zet, Li la vi rág bolt, Perger Éva, ifj. Pék
Já nos és csa lád ja, Rüsics Ist ván, dr. Ka to na Ág -
nes, Mihó Di á na, Fo ga dó a hat test vér hez, Bur -
ján Hen tes üz let, Frank és TSA. BT. – Canol
(Csi nos Zol tán, Frank Jó zsef), Szik víz Üzem –
Ba ra nya Csa ba, Fábiánné Cser Ilo na, Sipos Sö -
rö ző (Siposné Csécs Zsu zsan na), Bélavári Ti -
bor, Gyiviné Szé kely Il di kó, Var ga Ani kó és
csa lád ja, Szűcsné Surnyák Di á na.

Kiskunlacházáról:
Ju li Élel mi szer Ve gyes bolt, Tóth Lász ló Vas-

és Mű sza ki Bolt, Noske Vi rág ker té szet, Sár ga
Üz let ház Ta pé ta bolt, Edit Szép ség sza lon.

…és nem utol sósor ban kö szön jük a Ked ves
Szü lők sü te mény- és hi deg tál-fel aján lá sa it.

A Mű vé sze ti Is ko la pe da gó gu sai
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A Gye rek ház ad ven ti ké szü lő dé se 2011. no vem ber 25-én kez dő dött.
Már ed dig is nagy volt az ér dek lő dés a gye re kek és anyu kák rész é ről, amit
öröm mel lát tunk, hi szen a ka rá csony vá rás és ké szü lő dés han gu la ta, em lé -
kei egész éle tük re meg ha tá roz zák majd a gye re kek ka rá csony hoz fű ző dő
vi szo nyát. Na gyon jó al ka lom, hi szen ad ni ép pen olyan jó ér zés, mint
kap ni, bár mi lyen köz hely sze rű is. A vé ge lát ha tat lan vá sár lá sok, drá ga
aján dé kok he lyett ké szít sünk mi ma gunk ap ró fi gyel mes sé ge ket, sü te mé -
nye ket, kis meg le pe té se ket, és mel lé cso ma go lás he lyett em pá ti át, to le -
ran ci át, ön zet len sé get, me leg sé get és bé két. 

Eb ben a szel lem ben ké szül tek né hány kel lék kel és jó öt let tel a dí szes
ad ven ti ko szo rúk, amit min den ki ha za vi he tett.

Itt sze ret nénk meg kö szön ni az ado má nyo kat min den ki nek, akik se gí -
tet ték a csa lá do kat, il let ve a se gít sé get azok nak, akik ne künk se gí tet tek.
Né hány de cem be ri prog ra munk, ame lyek re min den kit sze re tet tel vá runk! 
12. 06. Nyílt nap a Gye rek ház ban a Mi ku lás je gyé ben

Be te kin tést nyer het nek a Gye rek ház min den nap ja i ba. A gye re -
ke ket ug rá lóvár, kre a tív sa rok vár ja (a rend sze re sen be já ró kat a
Mi ku lás meg aján dé koz za).

12. 08. Já szol meg te kin té se a Pe tő fi Mú ze um ban
12. 09. Ka rá csony fa dí szek ké szí té se 
12. 16. Bejg lisü tő ver seny
12. 19. Gye rek ház ka rá csony fá já nak dí szí té se egész hé ten a ki csik kel

és szü le ik kel
12. 22. Gye rek ház ka rá cso nya (a rend sze re sen be já ró kat a Jé zus ka

meg aján dé koz za)
12. 30. Gye rek ház szil vesz te re (mó kás szil vesz te ri de ko rá ci ók ké szí té -

se a gye re kek kel és szü le ik kel)

Na gyon
bol dog

ka rá csonyt
kí vá nunk

min den ki nek! 

A Gye rek ház
csa pa ta

Mézesbábos meghívó
Az idén is, hagyo má -

nyunkhoz híven, újra
megrendezzük az adventi

mézeskalács-készítő
versenyt, melyre szeretettel
várunk minden közösséget,

minden gyermek, szülő,
nagyszülő munkáját. A kész
alkotásokat 2011. december

15-én délután 16-ig lehet
leadni az OMK-ban.

2011. december 16-án
délután 16,30-kor 

vásárral egybekötött 
kiállítás lesz, ahol a 

Didergő király c. mesejáték
is bemutatásra kerül. 

Szeretettel várunk 
minden kedves résztvevőt 

és látogatót.

Édesanyánkat

GÁBOR SÁNDORNÉT
80. születésnapja alkalmából
sok szeretettel köszöntjük.

Gyermekei, unokái

ADVENT A KISHERCEG GYEREKHÁZBAN
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Er re az év re vis  sza te kint ve úgy gon do lom, a könyv tár ered mé -
nyes idő sza kot zárt. 

A könyv tá runk részt vett a Nem ze ti Kul tu rá lis Alap ál tal
meg hir de tett Márai Pá lyá za ton, ahol 400.000 Ft ér ték ben
nyer tünk köny ve ket, amely ből 200.000 Ft-ot szak köny vek re,
200.000 Ft-ot szép iro dal mi köny vek re költ he tünk. Si ke re sen
pá lyáz tunk az ér de kelt ség nö ve lő tá mo ga tás ra is, ahol 168.000
Ft-ot si ke rült nyer ni.

Ezek a pá lyá za tok azért vol tak na gyon fon to sak, mert ez zel ki
tud tuk egé szí te ni éves költ ség ve té sün ket, amely a meg szo rí tá sok
mi att zá rol va lett. Így ol va só ink sem érez ték meg a drasz ti kus
könyv hi ányt, ame lyet a be szer zés le ál lí tá sa egyéb ként oko zott
vol na. A könyv tár ál lo má nya még ren ge teg aján dék köny vvel is
bő vült, ame lyet a dömsödi la ko sok aján dé koz tak ne künk, és ame -
lyet ol va só ink ne vé ben is ez úton sze ret nék meg kö szö nni.

A jö vő év ben is bi za lom mal vár juk az ol va só in kat, és re mél jük,
az el kö vet ke ző év már ked ve zőbb le he tő sé ge ket tar to gat szá -
munk ra. Ez úton sze ret ném meg kö szö nni Dömsöd Nagy köz ség
Pol gár mes ter ének és Ön kor mány za tá nak, hogy in téz mé nyün ket
eb ben a ne héz idő szak ban is a meg tar tás szán dé ká val tá mo gat ták.

Ma gam és mun ka tár sa im ne vé ben min den ked ves ol va sónk nak
és dömsödi la kos nak 

Ál dott, bé kés ka rá csony ün ne pe ket és bol dog új évet kí vá nunk!

Ös  sze ál lí tot ta: 
Mark óné Zöld ág Ág nes könyv tárve ze tő

Gondolatok a könyvtár idei évérõl

KKKKÖÖÖÖNNNNYYYYVVVVTTTTÁÁÁÁRRRRIIII    HHHHÍÍÍÍRRRREEEEKKKK    ••••    KKKKÖÖÖÖNNNNYYYYVVVVTTTTÁÁÁÁRRRRIIII    HHHHÍÍÍÍRRRREEEEKKKK

2011. no vem ber 3-án a Nagy köz sé gi Könyv -
tár és a Dömsöd-Apaj Gyer mek jó lé ti és Csa lád -
se gí tő Szol gá lat mun ka tár sa i val kö zö sen egy
őszi ki rán du ló na pot szer vez tünk.

A nap cél ja az volt, hogy a gye re ke ket kö zel
hoz zuk a ter mé szet hez, az ál la tok hoz az er dő -
höz, a me ző höz. Olyan gyer mek kor osz tályt
ne ve lünk, akit szin te már erő szak kal sem le het
ki moz dí ta ni az őket min den hol kö rül ve vő gé -
pek vi lá gá ból. En nek a fo lya mat nak a kö vet -
kez mé nye, hogy el ide ge ned nek a ter mé sze tes
kör nye zet től, hi á ba va ló idő töl tés nek ti tu lál ják a
sza bad ban tör té nő egy sze rű já té ko kat. Ezért
tart juk fon tos nak azt, hogy a gyer me kek kel
kap cso lat ban le vő in téz mé nyek és szer ve ze tek
fon tos nak tart sák azt a célt, hogy vis  sza ve zes -
sék a gye re ke ket a ter mé szet ál tal nyúj tott kör -
nye zet be, ahol ta nul ják meg el fog lal ni ma gu -
kat, éle tük szinterein je len jen meg az ott tör té nő
hasz nos te vé keny ség. 

En nek a je gyé ben szer vez tük meg ezt a
na pot.

Mi is tör tént ezen a na pon?
A gye re kek be szá mo ló i ból meg tud hat juk:

Egy él mé nyek ben gaz dag ját szó nap tör té -
ne te!

Egy hi deg, bo ron gós na pon tar tot tuk meg az
őszi ját szó na pot.

Meg ér ke zé sünk után ké szí tet tünk egy-egy
pa pír sár kányt, és köz ben a könyv tár ban is el -
fog lal hat tuk ma gun kat. 

Ezt kö ve tő en fi nom szend vi csek kel lep tek
meg min ket, és utá na in dul tunk ját sza ni.

Min den ki iz ga tot tan vár ta a szám há bo rút,
me lyet a Ta tár he gyi er dő ben tar tot tunk meg.
Kint na gyon hi deg volt, de ez zel sen ki nem tö -
rő dött. Fel pat tan tunk a bi cik lik re és már te ker -
tünk is! A szám há bo rú előtt az Ada né ni te le pé re
tet tük ke rék pár ja in kat, it tunk te át, majd el in dul -
tunk gya log az er dő be. A já ték vé gül dön tet len re
vég ző dött a lá nyok és a fi úk kö zött.

Ez után a te le pen le he tett lo va gol ni és
ijászkodni, majd vis  sza te ker tünk az OMK-ba.

Ott volt ren ge teg fi nom ság mely ből ehet tünk, és
egy tor ta is. Min den ki jól érez te ma gát, vár juk a
kö vet ke ző ját szó na pot is!

Kö szön jük szé pen Ági és Ada né ni nek, va la -
mint a Gye rmek jó lé ti és Csa lád se gí tő Szol gá lat
dol go zó i nak ezt az él mé nyek ben gaz dag na pot!

Hajdu Fan ni 7. osz tá lyos ta nu ló

Na gyon tet szett ez a nap, mert sok min dent
ki pró bál hat tam, pél dá ul lo vag lás, íjászkodás és
még pa pír sár kányt is ké szí tet tem. Az idő já rás
nem na gyon ked ve zett, de en nek el le né re na -
gyon jól érez tem ma gam. Re mé lem, jö vő re is
lesz egy ilyen jó nap az őszi szü net ben, ami kor
ta lál ko zunk.

Pék Bi an ka 4. osz tá lyos ta nu ló

No vem ber 4-én meg hí vást kap tam a könyv -
tár ba. A meg hí vás egy já ték nap ról szólt. Elő ször
el bi cik liz tünk a vas te lep hez, és utá na el sé tál -
tunk a Ta tár he gyi er dő be. Ott szám há bo rúz -
tunk, majd vis  sza men tünk a vas te lep re. Íjász -

Is mét kép ző mű vé sze ti ki ál lí tás a könyv tár ban!
2011 no vem be ré től te kint he tik meg

SZIMONIDESZ-KOVÁCS HAJ NAL KA
al ko tó ki ál lí tá sát.

A fest mé nyek me leg szí ne ik kel iga zi han gu la tot 
te rem te nek a könyv tár ban.

A ké pe ket bát ran ajánl juk meg vá sár lás ra 
akár ka rá cso nyi aján dék ként is.

A ki ál lí tás meg te kint he tő a könyv tár nyit va tar tá si ide jé ben, 
2012. ja nu ár 31-ig.

ÕSZI  „BA TYUS”  KI  RÁN DU LÁSÕSZI  „BA TYUS”  KI  RÁN DU LÁS
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kodtunk, lo va gol tunk és kecs két fej tünk. Sze -
rin tem na gyon jó volt ez a nap.

Perger Ba lázs 5. osz tá lyos ta nu ló

Ki gya lo gol tunk a Ta tár he gyi er dő be, ami kor
oda ér tünk fiú és lány csa pa tot al kot va szám há -
bo rúz tunk. A hi deg el le né re na gyon jól érez tük
ma gun kat. Mi u tán ki tom bol tuk ma gun kat, visz  -
sza men tünk An di né ni hez a vas te lep re. A vas te -
le pen íjászkodtunk, lo va gol tunk. Ez után vis  sza -
men tünk az OMK-ba és ott me get tük a ma ci tor -
tát, amit a két csa pat nyert. Kö szön jük Ági
néniéknek ezt a na pot, hogy meg szer vez ték, na -
gyon jól érez tük ma gun kat.

Sass Ni ko lett 7. osz tá lyos ta nu ló

Az őszi szü net ben a köz sé gi könyv tár szer ve -
zé sé ben új ra egy iz gal mas, ér de kes na pot tölt het -
tünk el. Min den ki Ági né ni je, Ada né ni, Jo li és
Ani ta né ni se gít sé gé vel, irá nyí tá sá val egy iga zi

no mád na pot tud hat tunk ma gun ké nak. Reg gel
bar ká csol tuk, pa pír sár kányt ké szí tet tünk vagy ki -
nek mi si ke rült ép pen. Tí zó ra i ra fi nom sza lá mis
szend vi cse ket ké szí tet tek ne künk. Mi u tán jól lak -
tunk, bi cik li re pat tan tunk és az Ada né ni ve zet te
te lep hely re men tünk. On nan to vább gya log men -
tünk a Ta tár he gyi er dő be. Jó hi deg, sze les idő
volt, de a szám há bo rú ban ki me le ged tünk. A lá -
nyok nyer ték a küz del met. Kí sé rő ink me leg, fi -
nom te á val kí nál tak ben nün ket, bi zony jólesett!
Lo va gol tunk, íjászkodtunk. Hát ezek min dig jól -
es nek, kár hogy rit kán adó dik rá al kal munk. Ko ra
dél után vis  sza ér kez tünk a könyv tár ba, szend vi -
cset és fi nom sü te mé nye ket ehet tünk. A ma ra dék
idő t min den ki sa ját ked vé re va ló do log gal tölt -
het te. Na gyon kö szön jük min den ked ves kí sé -
rőnk nek a fá rad sá gu kat, ked ves sé gü ket! Jó volt
együtt len ni, más kor is szí ve sen me gyünk el!

Szűcs Vik tó ria és Szűcs Ger gely 6. és 7.
osz tá lyos ta nu lók

Szá mom ra az őszi szü net leg em lé ke ze te sebb
ese mé nye volt a ba tyus bu li. Reg gel fi nom, fris -
sen sült sütivel vár tak min ket Ági né ni, Pi ros ka
né ni és se gí tő ik a könyv tár ban. Sor ban ér kez tek
a nagy fi úk és nagy lány ok, a ki seb be ket szü le ik
kí sér ték.

Reg ge li re szend vi cset kap tunk. Utá na ki bi -
cik liz tünk Ada né ni te le pé re. Ott ren ge teg min -
dent csináltunk: szám há bo rúz tunk, lo va gol tunk
pó ni kon, íjászkodtunk. A já té kok ba Ada né ni is
be szállt. Ne kem a lo vag lás tet szett a leg job ban,
a ki csi pó ni ál lan dó an kö vet te a na gyot. Vis  sza -
men tünk a könyv tár ba, ahol sár kányt ké szí tet -
tünk, amit ere get ni is tud tunk, volt aki tár sas já -
té kon ját szott. Re mé lem, jö vő re is lesz ba tyus
bu li, én ott le szek!

Vella Fru zsi na 3. osz tá lyos ta nu ló

Vé le mé nyem sze rint re mek volt ez az őszi
szü ne ti ki rán du lás, a han gu lat is jó volt, meg per -
sze meg kell hogy em lít sem a tár sa sá got is. Tet -
szett az íjászkodás, a szám há bo rú, és per sze a bi -
cik li zés is. Re mé lem hogy más kor is szer vez nek
ne künk eh hez ha son ló prog ra mo kat.

Tabajdi La jos 7. osz tá lyos ta nu ló

Na gyon jól érez tem ma gam. Re mek prog -
ra mok vol tak. Ne kem a szám há bo rú és az íjá -
szat tet szett a leg job ban, de per sze min den na -
gyon jó volt. Én úgy lát tam, hogy min den ki
re me kül érez te ma gát, és re mé lem, lesz még
ilyen le he tő ség.

Perger Benjámin 7. osz tá lyos ta nu ló

A könyv tár mun ka tár sai meg kö szö nik a
Gyer mek jó lé ti és Csa lád se gí tő Szol gá lat mun -
ka tár sa i nak a si ke res együtt mű kö dést. Re mél -
jük, a jö vő ben is együtt fo gunk dol goz ni.

Ös  sze ál lí tot ta:  
Mark óné Zöld ág Ág nes – Sza bó And rea

„Kívánd, hogy mindaz, amit ma éjjel gondoltál 
Ugyanúgy igaz legyen holnap s holnapután, 
Kívánj igazi ünnepet, kívánj igazabb életet, 
Békés karácsonyt mindenkinek!”

Horváth Attila

ÜNNEPI ZÁRVA TARTÁS!
Az OMK és a Nagyközségi Könyvtár

2011. december 19. – 2012. január 1-jén zárva lesz.

Nyitás: 2012. január 2-án.

Minden kedves látogatónknak

Áldott, békés karácsonyi ünnepeket és 
boldog új évet kívánunk!

Felhívás
Megkérnék mindenkit, aki emlék-

szik vagy ismerte nagyszüleimet –
Marjay Gyula, Marjay Gyuláné (szül.:
Kiss Mária), a Kossuth L. úti teher -
autós mérleg melletti házban – és van
esetleg története amit elmesélne, azt
hálásan fogadnám. Hasonlóan, ha
édesanyám – Antal Tiborné (szül.:
Marjay Mária), aki 3 éve halt meg –
volt barátnője, iskolatársa jelentkezne
és mesélne a régi időkről.

Köszönettel:
Antal Tibor

telefon: 06-20-951-5956
illetve: tibor.antal@cic.hu



12 XXI.  évfolyam  12.  szám

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

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

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

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

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

BA NYA KLUB
két he ten te hét főn ként 18.00-tól.

NYUG DÍ JAS KLUB 
két he ten te. 

PROG RA MOK AZPROG RA MOK AZ
OMK-BANOMK-BAN

Kamilla rendelõ

Reumatológia: hétfő 14 – 18 h-ig

Fül-orr-gégészet:szerda 13 – 16-ig

Ortopédia: péntek 12 – 17-ig

Bőrgyógyászat: egyeztetés alatt

Bejelentkezés:
tel.: 24-434-393
06-30-655-3701

Cím: Dömsöd, Kossuth L. u. 102.

A Sarok Gyógyszertár mellett.

A keresztrejtvény
november havi
nyertese 

Wágner László. 

Gratulálunk a helyes
megfejtõnek.

Nyereményét a
Célpont(y) Horgász 
Szaküzletben veheti át.
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2011. 11. 11-én, e kü lön le ges dá tu mon egy kü lön le ges ven dé ge volt he -
lyi is ko lánk nak Szoó Ju dit sze mé lyé ben. Ju dit 15 éven át itt kö zöt tünk élt
Dömsödön, majd há zas ság kö té se és csa lád ala pí tá sa után el köl tö zött, de a
gyö ke rek vis  sza hoz ták ezen a pén tek es tén egy ta lál ko zó ra. Egy ta lál ko -
zó ra kö zöt te és szim pa ti zán sai, kö ve tői kö zött az egész sé ges, cu kor men -
tes élet meg te rem té se és fenn tar tá sa vé gett.

Ju dit egy át la gos há zi as  szony, 3 tün dé ri gyer mek édes any ja, és 2 év vel
ez előtt + 28 ki ló ke vés bé büsz ke tu laj do no sa. A tü kör be néz ve jött az el ha -
tá ro zás, le akart fogy ni. De nem csak le fogy ni, ha nem sú lyát meg őriz ve
fogy ni. Mind ezt az ott hon ról ma gá val ho zott, meg szo kott ízek és éte lek
meg tar tá sá val. Ki gon dolt, ki kí sér le te zett ott ho ni kony há já ban egy olyan
új mód szert a fo gyó kú rá zók és cu kor be te gek ré szé re, mely nem jár együtt
ön sa nyar ga tás sal. És a do log kez dett mű köd ni, Ju dit egy re több vis  sza jel -
zést ka pott már nem csak a szo ros hoz zá tar to zók tól, ha nem egy re bő vü lő
internetes ra jon gó tá bo rá tól. Mind ezek ha tá sá ra meg szü le tett el ső köny ve,
a Ki ló fa ló sütemények 0-24 órá ig, me lyet to váb bi 4 újabb könyv kö ve tett.
Ezen a no vem be ri kö zön ség ta lál ko zón vol tunk olyan sze ren csé sek pá ran,
akik ott vol tunk, hogy szin te még me le gen, fris sen a nyom dá ból ér ke ző
leg újabb köny vet is a ke zünk be ve het tük és be le la poz hat tunk. A leg fris -
sebb ki ad vány a leg fi a ta lab ba kat szó lít ja meg egy kis kö zös me se ol va sás -
ra, ver se lés re és sü tö ge tés re kö zö sen anyá val. Saj nos egy re több az el hí -
zott, túl sú lyos gye rek, és Ju dit úgy gon dol ta, hogy még csí rá já ban kell
meg fog ni a baj okát. Így szü le tett meg a Ki ló fa ló meseszakácsköyv, me -
lyet bát ran aján lok kis gyer me kes anyu kák nak. Sa ját ta pasz ta lat ból tu -
dom, hogy a sok vers (me lye kért kö szö net Bujáki Lí vi á nak, aki szin tén
dömsödi szár ma zá sú), az igé nye sen il luszt rált me se mel lett meg ta lál ha tó
re cep tek a ki csik ked ven ce lesz. A kö zön ség ta lál ko zó es té jén ré sze sei le -
het tünk még egy nagy sze rű do log nak – azon kí vül, hogy Ju dit fér je és
gyer me kei fi no mabb nál fi no mabb kós to ló kat kí nál tak ne künk. Gyár tás ra
ke rül tek Ju dit ki ló fa ló liszt ke ve ré kei, me lye ket a ta lál ko zó al kal má val mi
ma gunk is szem re vé te lez het tünk. Ez egy olyan liszt ke ve rék csa lád, amit
Ju dit ma ga kí sér le te zett ki, hogy fo gyás, majd test súlymeg tar tás szem -
pont já ból a leg ide á li sabb ös  sze té tel le gyen.

A ta lál ko zó vé gén le he tő ség nyílt Ju dit tal va ló sze mé lyes be szél ge té -
sek re, szí ve sen osz tot ta meg ta pasz ta la tait, öt le te it a meg je len tek kel. Nem
vol tak nagy sza vak ar ról, hogy 1 hó nap alatt ho gyan fo gunk moz gás és
élet mód vál tás nél kül még is le fogy ni 20 ki lót. Őszin te val lo más volt csak
egy an no el ke se re dett fi a tal nő éle té ről, aki erőt vett ma gán, vál toz tat ni
akart, mér ték le tes ség re in tet te ma gát és ki gon dolt egy re mek mód szert,

ami ná la mű kö dött, mű kö dik, és ezt meg osz tot ta ve lünk is. Mi dönt jük el,
hogy élünk-e a le he tő ség gel és olyan ki egyen sú lyo zot tak le szünk-e mint
ő, vagy búj juk a sok ócs ka rek lá mot a neten, az új sá gok vé gén a cso da -
kap szu lák ról, amik kel 1 hó nap alatt bom ba ala kunk lesz.

Én ma gam gye rek ko ra óta is me rem Ju di tot, tu dom min ment ke resz -
tül, és tu dom, lá tom mit ért el. Ez meg győ zőbb min den nél. Ezért aján -
lom min den ki fi gyel mé be bát ran Ju dit internetes ol da lát il let ve a köny -
ve it, amik ben nem csak re cep tek ta lál ha tók, ha nem élet ve ze té si öt le tek,
élet mód-vál toz ta tás sal kap cso la tos ta ná csok ma ga a szer ző sa ját gon do -
la ta i val.

A re cep tek hez szük sé ges alap anyag ok a dömsödi bioboltban Morvai
Andiéknál kap ha tók.

A dömsödi kö zön ség ta lál ko zó meg szer ve zé sé ért kö szö net Pozsár
Józsefné Er zsi ke né ni nek és Morvai Andinak, aki a biobolt kí ná la tát fel so -
ra koz tat ta ne künk, le he tő sé get te remt ve ez zel a ter mé kek azon na li meg is -
me ré sé hez.

To váb bá ha tal mas kö szö net Ju dit nak ami ért „ha za ta lált” és el hoz ta ezt
a re mek mód szert ne künk.

Íme, né hány fény kép a kö zön ség ta lál ko zó ról:
Bur ján Ka ta lin

Kilófaló közönségtalálkozó Dömsödön

Sokan voltak kíváncsiak a könyvbemutatóra A Kilófaló család

Szoó Judit, a Kilófaló könyvek szerzője, a könyvek kiadója és
Pozsár Józsefné Erzsike néni, a találkozó megszervezője a képen



Dömsöd te rü le -
tén az el telt egy hó -
nap ban tör tént köz -
le ke dé si ügyek ről

Ok tó ber 22-én
09.10 óra kor egy
rác ke vei fér fi ha ladt

a sze mély gép ko csi já val az 51-es úton Kiskun-
lacháza irá nyá ból Dömsöd irá nyá ba. Ké sőn
vet te ész re, hogy egy bu da pes ti XVII. ke rü le ti
la kos a sze mély gép ko csi já val for gal mi okok
mi att áll az út tes ten, és már hi á ba fé ke zett, ne -
ki üt kö zött a jár mű nek. Kb. 500.000 Ft kár ke -
let ke zett a két jár mű ben, és más fél órá ra az
51-es úton félpá lyá ra kel lett a for gal mat kor lá -
toz ni. No vem ber 05-én 09.30 óra kö rü li idő -
ben az Ár pád úton köz le ke dett egy apaji fi a -
tal em ber a ke rék pár já val a Kunszentmiklósi
ut ca irá nyá ba. A ke resz te ző dés hez ér ve a ki he -
lye zett El sőbb ség adás kö te le ző jel ző táb la el -
le né re nem biz to sí tott el ha la dá si el sőbb sé get a
Kunszentmiklósi úton köz le ke dő tassi il le tő -
sé gű fér fi ál tal ve ze tett sze mély gép ko csi nak
és ös  sze üt köz tek. Sze mé lyi sé rü lés nem tör -
tént. No vem ber 07-én Dömsöd – Kiskun-
lacháza kö zött egy ka lo csai hölgy a reg ge li
órák ban el ütött egy az út tes ten át ro ha nó őzet.
Sem bün te tő, sem sza bály sér té si el já rás nem
lesz a bal eset ből. 

Ki sebb sú lyú cse lek mé nyek ről
Ok tó ber 23-án a Dunavecsei úton in téz ke -

dett a rend őr jár őr csa lá di bot rány nál, no vem -
ber 06-án az es ti órák ban pe dig a Jó kai ut cá -
ban. Min dig a férj a hi bás, min dig az ital az ok,
és van sze rel mi há rom szög. Az in téz ke dő
rend őrök a le he tő leg na gyobb to le ran ci á val
ke ze lik a dol got, de szük sé ges len ne az ál lam -
pol gár ok egy más irán ti tü rel me és tisz te le te is.
4 ügy ben in téz ked tünk Dömsödön ob jek tív
fe le lős ség te rén, 3 biz ton sá gi öv és egy gyors -
haj tás volt a cse lek mény.

Dömsödi bűnügyek…
Ok tó ber 22-24. kö zöt ti idő ben a Sza bad ság

ut cá ban egy csa lá di ház mel lék épü le té be la -
kat le vá gás mód sze ré vel tör tek be, és on nan
hos  szab bí tó ká be le ket és réz ido mo kat lop tak
el. Meg ron gál tak 3 föl de lő ru dat, és ve ze té ke -
ket, sa ru kat lop tak el a dömsödi vas út ál lo má -
son ok tó ber 16-án ész lelt kö rül mé nyek kö zött.
Csó nak mo tort és hor gász fel sze re lé se ket tu laj -
do ní tott el is me ret len el kö ve tő a Na pos par ton
egy hét vé gi ház mel lék épü le té ből la kat le vá -
gás mód sze ré vel ok tó ber vé gén. Egy víz órát
lop tak el ok tó ber 27-re vir ra dó ra a Pe tő fi úti
csa lá di ház víz óra ak ná já ból. No vem ber ele -
jén be tör tek az At ti la ut cá ban egy hét vé gi ház -
ba, és on nan mikrosütőt, hő su gár zót és

fűszegélynyírót lop tak. No vem ber 06-án
13.00 óra kor a Kos suth ut ca és Sza bad ság ut -
ca sar kán a ve gyes bolt ka me rá ja rög zí tet te,
hogy a ve vő el ej tet te a bolt előtt a pénz tár cá -
ját, de mi re le esett vol na, már el is kap ta egy
is me ret len tol vaj. Úgy szok ták mon da ni, hogy
hi á ba esett le, a föl dön már nem kop pant, mert
va la ki rá ta lált azon nal. Nagy men  nyi ség ben
volt ben ne kész pénz, de a ka me ra fel vé te le it
vis  sza néz ve si ke rült be azo no sí ta ni a becs te len
meg ta lá lót. Meg je len tünk a la ká sán, elő ál lí -
tás ra és ház ku ta tás ra ke rült sor, a pénz kb. ne -
gye de meg ke rült, azt jo gos tu laj do no sá nak
vis  sza szol gál tat tuk. Fo lyik az el já rás az al kal -
mi tol vaj el len.

Ok tó ber 31-én 16.30 óra kö rül a Tassi úton
a ben zin kú ton nyi tott ál la pot ban par ko ló sze -
mély gép ko csi ból mo bil te le font lo pott el is me -
ret len el kö ve tő. No vem ber 06-án a Tó kert ben
két nő erő sen ös  sze vi tat ko zott, majd egy más -
nak es tek és ha tal mas zűr za var ke let ke zett. Az
in téz ke dő rend őrök ha tá ro zot tan vé get ve tet -
tek az in ci dens nek és elő ál lí tás ra ke rül tek a
ga ráz da sze mé lyek. Je len leg több gya nú sí tott
is van az ügy ben, és a Dömsöd tó ker ti ré szen
meg erő sí tett szol gá la tot lát tunk el, hogy meg -
előz zük a na gyobb bajt. Jobb len ne, ha a két
csa lád meg bé kél ne a hely zet tel és egy más sal,
mert a vi szály ko dás nem ve zet sem mi jóra…
No vem ber 14-én reg gel 08.00 óra kor egy
dömsödi fér fit fo gott el a KMB-s, aki a Kö -
zép ső Dunaparton egy olyan hét vé gi ház ud -
va rán tar tóz ko dott, ami ép pen fel volt törve…
Az el fo gott kri mi ná lis sze mély ál lí tá sa sze rint
csak tűzifát ke re sett, fo lyik el le ne az el já rás és
igyek szünk bű nös sé gét bizonyítani…

Kö rö zés
A Fő vá ro si Bí ró ság BV Cso port ja és a Bp.

XVIII. és XIX. ker. Bí ró ság, va la mint  a Pes ti
Köz pon ti Ke rü le ti Bí ró ság hi va ta los sze mély
el le ni erő szak, lo pás és csa lás mi att kö rö zi
Fe hér Ist ván Já nos 32 éves Dömsöd, Véd gát
sor 7. tar tóz ko dá si he lyű fér fit.  Tar tóz ko dá si
he lye le het még a Bp. XIV. ker. Cse rei u. 6.
szám is.

Csó ka And rea 19 éves, Dömsöd Tó kert 39.
vagy a Tó kert 46. sz. alat ti la kos el len or gaz -
da ság mi att adott ki kö rö zést a Mis kol ci Vá ro -
si Bí ró ság.

In for má ció vagy egyéb adat ese tén ér te sít -
he tik a kö rö zé si elő adót is vagy bár me lyik
rend őrt.

A Rác ke vei Rend őr ka pi tány ság te le fon szá -
mai: 06-24-518-680, 06-24-518-690, 06-20-
444-1268         

Sza bó Sán dor r. al ez re des
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REND ÕR SÉ GI HÍ REK Ün ne pek re va ló ké szü lõ -
dés, de (nem) mind egy

mi lyen áron?!
Az ün ne pek re va ló ké szü lő dés min den ki nek

nagy öröm, azon ban ek kor se fe led kez zünk meg
ér té ke ink vé del mé ről. 

Er re te kin tet tel, kér jük, fo gad ják meg jó ta ná -
csa in kat,

vá sár lás al kal má val: 
• A par ko ló hely ki vá lasz tá sa al kal má val az el sőd -

le ges szem pont ne a be já rat kö zel sé ge, ha nem a
par ko ló hely és az oda ve ze tő út meg vi lá gí tá sa le -
gyen.

• Fon tos, hogy sem mit ne hagy junk a gép ko csi
utas te ré ben, il let ve a már meg vá sá rolt ér té ke ket
rög tön a cso mag tar tó ba pa kol juk. 

• Vá sár lás hoz csak azt vi gyük ma gunk kal, ami re
fel tét le nül szük sé günk van. 

• A be vá sár ló ko csi kat ál ta lá ban meg ha tá ro zott
pénz ér mé vel le het a tá ro ló ból el hoz ni, ezért már
ott hon ké szít sük be a meg fe le lő ér mét. A par ko -
lók ban min ket – pénz vál tás cél já ból – meg szó lí -
tó ide gen sze mé lyek kel szem ben le gyen meg
ben nünk az egész sé ges bi zal mat lan ság, pénz tár -
cánk ba raj tunk kí vül ne nyúl jon sen ki be le!

• Vá sár lás al kal má val a be vá sár ló ko csin ne hagy -
juk őri zet le nül tás kán kat, ka bá tun kat a ben ne lé -
vő ér té kek kel, a vá sár lás ra szánt pénz ös  szeg gel!

• A meg vá sá rolt ter mé ke ket meg fe le lő kö rül te -
kin tés sel pa kol juk be sze mély gép ko csink ba.
Mi u tán be pa kol tunk, zár juk be jár mű vün ket és
úgy tol juk vis  sza a be vá sár ló ko csit a he lyé re.
szó ra ko zó he lyen:

• Fo ko zot tan fi gyel jünk ér té ke ink re, ha tö meg ben
tar tóz ko dunk!

• Sem mi kép pen ne tart sunk sem mit a far zse bünk -
ben, mert in nen a leg kön  nyebb el lop ni az ér té ke -
ket.

• A za kónk, blé ze rünk, ka bá tunk zse bé ben ne le -
gyen sem mi lyen ér ték ha le ves  szük, mert et től a
pil la nat tól kezd ve nem tud juk meg óv ni, amit a
zse bé ben ha gyunk.

• Ne te gyük le a tás kán kat a föld re és ma gunk
mel lé, fő leg ha egye dül va gyunk.

• So ha ne hagy juk tás kán kat, ka bá tun kat őri zet le -
nül, ha a mos dó ba vagy le ve gőz ni me gyünk.

• Tar tóz kod junk a sza bály ta lan sá gok el kö ve té sé től!
Akár csa lád lá to ga tás al kal má ból, vagy pi he -

nés, szó ra ko zás cél já ból hagy juk el ott ho nun kat,
min den eset ben és al ka lom mal gon dos kod junk
ott ho nunk biz ton sá gá ról. Zár juk be a nyí lás zá ró -
kat, – amen  nyi ben van – ak ti vál juk ri asz tón kat.
Meg bíz ha tó szom szé dot kér jünk meg ar ra, hogy
fi gyel jen ott ho nunk ra. Kap csol juk ki a csen gő ket,
al kal maz zunk idő zí tett kap cso lót.

A pi ro tech ni kai esz kö zö ket (pe tár dák, tű zi já -
ték ok) csak a ren del te té sük nek meg fe le lő en hasz -
nál juk, be tart va a jog sza bály ok ál tal elő írt idő és
he lyi kor lá to kat!  

Ál dott, Bé kés Ün ne pe ket kí vá nunk!
Pest Me gyei Rend őr-fő ka pi tány ság

Bűn meg elő zé si Osztály
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A felvételen:

Első sor: Szabó Juli; Kocsis Bálintné Ilonka
néni; Csizmadi Márta.

Második sor: Faragó Krisztina; Bugyi Ilona;
Jaksa Erzsi; Molnár Éva; Halász Kati; Gózon
Marika; Holemont Olgi.

Harmadik sor: Jakab Erzsi; Ács Etelka; Csiz-
madi Margit; Vég Eszter; Ács Piri.

Köszönjük a fényképet, és továbbra is várjuk
mindazok jelentkezését, akik úgy vélik, hogy a
családi albumban olyan kincsek vannak, me -
lye ket szívesen megosztanának másokkal.

Elérhetőség: személyesen a Petőfi Emlék-
múzeum nyitvatartási idejében, telefonon: 
06-20-253-2589-es számon.

-V.I.-

A rend őri hi va tást vá lasz tó ér dek lő dők je lent ke zé sét vár ják a ren -
dé sze ti szak kö zép is ko lák! A 2012. szep tem ber 1-jén in du ló kép zés je -
lent ke zé si ha tár ide je: 2012. feb ru ár 15.

A rész le tes fel vé te li tá jé koz ta tót és a je lent ke zé si la pot (je lent ke zé si
egy ség cso ma got) az Or szá gos Rend őr-fő ka pi tány ság  (www.police.hu), ren -
dé sze ti szak kö zép is ko lák, va la mint a me gyei (fő vá ro si) rend őr-fő ka pi tány -
ság ok hon lap já ról le het le töl te ni. A fel vé te li el já rás ról és a kö ve tel mé nyek ről
a ren dé sze ti szak kö zép is ko lák ta nul má nyi osz tá lyai ad nak fel vi lá go sí tást.

Je lent kez ni a kö vet ke ző szak kö zép is ko lák ban le het:
Ady li ge ti Ren dé sze ti Szak kö zép is ko la
2094 Nagy ko vá csi, Nagy ko vá csi út 3.
Telefon: 06-1-391-3545, honlap: www.arszki.hu

Kör men di Ren dé sze ti Szak kö zép is ko la
9900 Körmend, Al kot mány út 5.
Telefon: 06-94/592-650, 06-94/592-657
Honlap: www.rendeszkepzo-kormend.hu

Mis kol ci Ren dé sze ti Szak kö zép is ko la
3526 Mis kolc, Szentpéteri ka pu 78.
Telefon: 06-46/412-060/50-12 mel lék, honlap: www.mrszki.hu

Sze ge di Ren dé sze ti Szak kö zép is ko la
6728 Sze ged, Ba jai út 14.
Telefon: 06-62/559-557, hon lap: www.szrszki.hu

A je lent ke zés fel tét elei:
– ma gyar ál lam pol gár, vagy be ván dor lá si en ge dél  lyel ren del ke ző olyan

sze mély, aki a ma gyar ál lam pol gár sá got leg ké sőbb a be írat ko zá sig meg -
szer zi,

– je lent ke zés évé ben 18. élet év ét be töl ti, de 35 évesnél nem idő sebb,
– cse lek vő ké pes (cse lek vő ké pes az a be szá mí tá si ké pes ség gel ren del ke ző

nagy ko rú, aki nem áll gond nok ság alatt, és dön té sé ért jo gi fe le lős ség gel
tar to zik),

– ál lan dó be je len tett bel föl di la kó hel  lyel ren del ke zik,
– bün tet len elő é le tű, és élet vi te le ki fo gás ta lan (a Rend őr ség a szol gá la -

ti tör vény alap ján csak olyan sze mé lye ket fo gad hat, akik nek ma ga -
tar tá sa, élet vi te le a hi va tá sos ál lo má nyú ak kal szem be ni tár sa dal mi el -
vá rá sok nak meg fe lel. A kö ze li hoz zá tar to zók és a je lent ke ző vel kö -
zös ház tar tás ban élők élet vi tel ét ab ból a szem pont ból vizs gál ják,
hogy a szol gá lat tör vé nyes és be fo lyás tól men tes el lá tá sát ve szé lyez -
te ti-e),

– kö zép- vagy emelt szin tű érett sé gi vel ren del ke zik (vagy a kép zés kez de -
té ig ered mé nyes érett sé gi vizs gát tesz),

– vál lal ja a hi va tá sos szol gá lat ra va ló al kal mas sá gá nak meg ál la pí tá sá hoz
szük sé ges vizs gá la ton tör té nő rész vé tel ét,

– el fo gad ja egyes al kot má nyos jo ga i nak a fegy ve res szer vek hi va tá sos ál -
lo má nyú tag ja i nak szol gá la ti vi szo nyá ról szó ló 1996. évi XLIII. tör vény
sze rin ti kor lá to zá sát, amen  nyi ben ta nul má nyai si ke res be fe je zé se után
hi va tá sos ál lo mány ba ke rül,

– hoz zá já rul sze mé lyes ada ta i nak ke ze lé sé hez, to váb bá la kó he lyi és csa lá -
di kö rül mé nye i nek il let ve ko ráb bi bün te té se i re vo nat ko zó ada ta i nak
elő ze tes vizs gá la tá hoz,

– vál lal ja a hi va tá sos szol gá la tot, a szak kép zés sel já ró – szer ző dés ben fog -
lalt – kö ve tel mé nye ik, kö te les sé gek tel je sí té sét,

– be fi ze ti a je lent ke zé si ad mi niszt rá ci ós költ sé get (je len fel vé te li el já rás
idő sza ká ban 5.000 Ft-ot).

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ
A 2012. évben induló rendõr szakképzésrõl

A felvételt Necsász Imréné kedves olvasónk bocsátotta rendelkezésünkre. A csoportkép a Gazdakör bejáratánál készült, 1950-ben. Ezek a fiatal döm-
södi leányok gobelin varrótanfolyamra jártak. A varrókör Kocsis Bálinték villájában működött (az épület ma is áll a Duna-parton, jó állapotban van).
Jobbára azok jöttek ide, akik a nyolcadik osztály elvégzése után nem tanulhattak tovább, vagy nem tudtak elhelyezkedni. Különleges technikát tanított
meg a lányokkal Kocsis Bálintné Ilonka néni. Tű gobelineztek. Ezt a kézimunkát sokkal apróbb és lényegesen vékonabb fonállal kell hímezni, mint a
rendes gobelint. Kis finom tárgyakat, mint pl. pénztárcákat, tarsolyokat díszítettek ezzel a technikával, amit aztán el is tudtak adni. A tanfolyamot a Gaz-
dakörben vizsga zárta, melynek ünnepélyes kereteit saját maguk szervezték meg. Itt készült a felvétel a vizsgázókról. Külön erre az alkalomra a lányok
a Csipkerózsika c. játékot adták elő. A forgatókönyvet id. Nyerges László (Kocsis Bálintné Ilonka néni testvére volt) írta és rendezte.
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Meg kezd ték a 2011/2012-es sze zont a dömsödi kézis lá nyok. Rö vid
be szá mo lóm az el ső ne gyed év mun ká já ról és ered mé nye i ről szól:

A sze zont egy na gyon meg eről te tő, fá radsá gos edző tá bor ral kezd ték
a lá nyok Veszp rém ben. Most na gyon jó len ne ab ból a me leg ből, ami a
Cell Ku pán volt, ahol szó sze rint vér rel és ve rej ték kel har col tak. Ez zel a
nem zet kö zi tor ná val kezd ték az ala po zást a lá nyok, ami nem csak ha -
zánk, de Eu ró pa egyik leg na gyobb után pót lás tor ná ja. Nem ta ga dom,
vol tak hul lám völ gyek, vol tak ros  szul vég ző dő mér kő zé sek, de mi er re a
tor ná ra azért men tünk, hogy egy meg fe le lő ter he lést kap va a lá nyok tel -
jes erő be do bás sal kezd jék meg az ala po zást az őszi sze zon ra. Ös  szes sé -
gé ben az or szág NB I-es csa pa ta i nak után pót lás mű he lyei után köz vet -
le nül ott vé gez tünk mi is, szá mos di csé re tet kap va az el len fe lek edző i -
től. És egy nagy ri vá li sun kat, Gö döl lő csa pa tát ma gunk mö gött tud hat -
tuk a vég ső ered mény hir de tés nél, ahol büsz kén len get tük Dömsöd zász -
laját. (kép alul) Kü lön öröm volt szá munk ra, hogy a csa pa tunk edző je,
Balika Tí mea sa ját fel nőtt csa pa tá val is in dult a tor nán, ahol ezüst ér me -
sek let tek. 

A fel ké szü lé si tor na után meg ren de zés re ke rült itt Dömsödön már má -
so dik al ka lom mal a Dömsöd Ku pa. Itt a Béczi Ja ni ve zet te leg fi a ta labb
kor osz tá lyunk is el in dult. Az egész hét vé gés tor na ös  szes sé gé ben po zi tív
ered mé nye ket ho zott, és ez úton is kö szö nöm a ma rék nyi szur ko ló tá bor -
nak, aki buz dí tot ta a kis lá nyo kat. Mind a kis, mind a nagy  csa pat 3.,
bronz ér mes he lyen vég zett!

Az Erima Után pót lás Baj nok ság ra va ló fel ké szü lés kö vet ke ző ál -
lo má sa a Pest Me gyei Gyer mek Baj nok ság, aho vá 2 csa pa tot ne vez -
tünk. A leg fi a ta labb U10-es és az U12-es csa pa tot. Mind két csa pat 1
év vel idő sebb kor osz tály ban lett ne vez ve, így ma xi má lis ter he lés
mel lett foly tak a mér kő zé sek. Az U12-es csa pat szá má ra már vé get
ért a meg mé ret te tés el ső kö re, és 10 csa pat kö zül a 4. to vább ju tó he -
lyen vár ják a foly ta tást. Az U10-es csa pat nak még hát ra van 1 for du -
ló ja, de már most el mond ha tó ró luk, hogy a kö te le ző mér kő zé se ket
meg nyer ték, és nem val lot tak szé gyent a vesz tett mec  cse ken sem.
Ki tar tó an vé gigküz döt ték az idő sebb csa pa tok el le ni mér kő zé se ket,
nem ad ták fel, és mi re sa ját kor osz tály ban tud nak ját sza ni majd az
után pót lás baj nok ság ban, en nek meg lesz a gyü möl cse. A nagy lá -
nyok  nak is fá rad sá gos mec  cse ik vol tak, 2 for du lót úgy ját szot tak vé -
gig, hogy 4-4 mér kő zést ját szot tak egy más után, de nem tört meg a
len dü le tük. Saj nos 2 kulcs já té kos nél kül kel lett ját sza ni uk, mert 2
nagy lá nyunk egész ség ügyi okok ból nem tu dott ját sza ni, de a sziget-
szentmiklósi ven dég já té ko sok kal ki e gé szült csa pat hoz ta a tő lük el -
várt for mát.

Ös  sze gez ve az el múlt ne gyed évet nem csak én, de az edzők is elé -
ge det tek a lá nyok kal, és na gyon bi za ko dó ak az előt tünk ál ló Erima
baj nok sá got illetően. A vár ha tó itt ho ni mér kő zé sek ről a csa pat face-
bookos oldalán, szórólapokon, plakátokon hírt adunk majd és vár juk
a szurkolókat, mert na gyon szín vo na las, iz gal mas mér kő zé sek
várhatók. Topynak és a fo cis fi úk nak ez úton is kö szön jük a lel kes
szur ko lást, a mér kő zé se ken va ló meg je le né se ket, és a ha zai ren de zé -
sű Mi ku lás Ku pá ju kon mi is ott le szünk hogy buz dít suk a fi ú kat
majd. Min dent bele!!! Hajrá Dömsöd!!!

Az év vé ge, a ka rá cso nyi ün ne pek kö ze led té vel ez úton sze ret nék
kö szö ne tet mon da ni a ké zi lab dás lá nya ink nak az egész éves mun ká -
ju kért. A kö vet ke ző év re ha son ló szép si ke re ket kí vá nok ne kik!

A csa pat ne vé ben pe dig ha tal mas kö szö net és mil lió öle lés edző -
ink nek, Balika Tí me á nak és Béczi Já nos nak, a lá nyok szü le i nek, a
csa pat mel lett ál ló szpon zo rok nak, tá mo ga tók nak és szur ko ló szim -
pa ti zán sok nak, a ve ze tő ség nek. Min den ked ves sport ba rát nak bé kés
ün ne pe ket!!!

Bur ján Ka ta lin

Kézilabda csapataink szezonkezdése bíztató

Béczi János és az U10-es bronzérmes csapat

A bronzérmes U12-es csapat
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Kiskunlacháza : Dömsöd 1:1 (1:0)
Gyen ge mér kő zé sen bün te tő ből egyen lí tett Ba -

lázs Ist ván. A lacházi szur ko lók han go san vi tat ták
a 11-es jo gos sá gát. Tény hogy nem min den eset -
ben ad ják meg ha son ló eset ben a bün te tőt, de vé le -
mé nyem sze rint a ka pus sza bály ta lan ko dott az
eset előtt. Na gyobb baj, hogy Zsol nai mél tat lan ko -
dá sa, for ró fe jű sé ge mi att a ki ál lí tás sor sá ra ju tott.
Im re Fe renc já ték ve ze tő jól ve zet te a mér kő zést.

Dömsöd : Dabas-Gyón 3 : 0 (0:0)
Fon tos győ zel met ara tott csa pa tunk. A gó lo -

kat Végh, Ki rály és Bóna lőt ték.

Gyál : Dömsöd 1 : 0 (0:0)
A 80. perc ben ka pott gól pe csé tel te meg sor -

sun kat.

Dömsöd : Tápiógyörgye 1 : 1 (0:1)
Dömsöd, 80 né ző, já ték ve ze tő Koz ma (Ber -

kes, Ké ri)
Dömsöd: Ba lázs I. – Turcsán T., Agócs L.,

Bóna I., Már kus N. – Ki rály J., Du nai A., Fa ra -
gó G., Zsol nai Z. – Végh G., Pa lo tai Gy. (Ba logh
V. 66. perc ben). Edző: Ha lász Gyu la.

Tápiógyörgye: Bo ros – Szepes, Eszes Gy.,
Picikász, Miskolczi, Nagy, Eszes B., Csernus,
Sipos, Bódi, Dulcz. Cse re: Kiss, Gör be, Szinok.
Edző: Vi o la Kál mán. 

Az el ső fél idő ben egy ki csit sze ren csés nek
mond ha tó gól lal szer zett ve ze tést a ven dég
együt tes Sipos Zsolt ré vén.

A má so dik fél idő ben sok kal több hely ze tet
dol go zott ki csa pa tunk, an nak el le né re hogy a
já ték ve ze tő a 78. perc ben Bóna Im rét ki ál lí tot ta.
10 em ber rel is si ke rült az egyen lí tés. A ka pu
előtt ki ját szott hely zet után ide-oda pat to gott a
lab da, vé gül Ba logh Vik tor he lyez te a há ló ba.

Jók: Agócs, Fa ra gó, Zsol nai, és Bóna is jól
ját szott a ki ál lí tá sig.

U19 IF JÚ SÁ GI MÉR KŐ ZÉS

Dömsöd : Tápiógyörgye 1:1
Dömsöd: Csap lár – Is pán, Pándi, Czégány,

Var ga, Gyö ke res, Haj lik, Már kus, Herczegh,
Sass, Simonidesz. Cse re: Si ket, Du dás, Izsák.
Edző: Gyökeres Gá bor.

Gól szer ző: Haj lik, ill. Se res.
Az ifi csa pat a 9. he lyen zár ta az idényt 20

pon tot sze rez ve.
Var sá nyi An tal

Focistáink a kiesés ellen küzdõk között
A tabella állása az őszi utolsó forduló után

hely csapat M GY D V LG KG GK P
1. Halásztelek FC 14 10 1 3 43 14 29 31
2. Ráckeve VAFC 14 10 0 4 41 20 21 30
3. Dabas-Gyón FC 14 8 3 3 40 31 9 27
4. Tápiógyörgye 14 7 3 4 28 18 10 24
5. Tápiómetáll-Tápiószele SE 14 7 3 4 26 23 3 24
6. Újhartyán ISE 14 7 3 4 29 27 2 24
7. Nagykáta SE 14 7 2 5 30 29 1 23
8. Szentmártonkáta SE 14 7 2 5 19 21 -2 23
9. Taksony SE 14 6 5 3 27 21 6 23
10. Pereg SE 14 6 1 7 19 25 -6 19
11. Legea-Gyál BKSE 14 4 2 8 21 27 -6 14
12. Dömsödi SE 14 3 5 6 16 20 -4 14
13. Délegyháza KSE 14 4 0 10 23 36 -13 12
14. Hernád SE 14 1 2 11 19 41 -22 5
15. Fer-Al-Ko Kiskunlacháza 14 1 2 11 13 41 -28 5

Már a múlt hó nap ban no vem ber ben is vár tuk
az áz ta tó őszi esőt, mi re már az egész őszön, sőt
a nyár utol ján is nagy szük ség lett vol na, de saj -
nos a mai na pig – most mi kor e so ro kat írom, no -
vem ber utol só nap ja i ban – nem kap tunk az égi
ál dás ból. Saj nos azt kell meg ál la pí ta nunk, hogy
a me ző gaz da sá got a „köz gaz da sá gi aszály” is
sújt ja. A me ző gaz da ság ter me lé si szín vo na la, a
me ző gaz da ság ban dol go zók anya gi, de fő ként
er köl csi el is me ré se, te kin té lye nagy mér ték ben
vis  sza esett az utób bi év ti ze dek ben. Azt tud juk,
hogy a me ző gaz da sá gi ter me lés ben részt ve vők
ará nya és a ter me lés ré sze se dé se nagy mér ték ben
csök kent a fej lett nyu ga ti or szá gok hoz vi szo -
nyít va és az elő ző év ti ze dek hez ké pest. A rend -
szer vál tás után a kor sze rű ter me lé si fel té te lek kel
ren del ke ző me ző gaz da sá gi nagy üze meket, ter -
me lő szö vet ke ze teket, ál la mi gaz da sá go kat le -
épí tet ték, a ter mő föld te rü le te ket szét ap róz ták,
sok mun ka hely meg szűnt. Rö vid vagy kö zép tá -
von ez a po li ti kai lé pés ta lán jó nak tűnt, de a fej -
lett nyu ga ti me ző gaz da ság gal a ké sőb bi idő ben,
fő ként az Eu ró pai Uni ó hoz va ló csat la ko zás után
nem tud ta ér de ke it kép vi sel ni, és a pi a cok nagy

ré szét – ahova ad dig a ma gyar me ző gaz da sá gi
ter mé kek ér té ke sí tés re ke rül tek – el vesz tet te.

A me ző gaz da sá gi, il let ve a nö vény ter me lé si
mun kák idő sza ka most de cem ber ben már le zá -
rult. Mint már az elő ző ek ben ír tam, a rend kí vü li
szá raz idő já rás mi att az őszi ve té sű nö vé nyek, az
őszi ka lá szos ga bo nák és az őszi rep ce na gyon hi -
á nyo san, ros  szul tud tak ki kel ni, sőt egy ré szük a
szá raz föld ben ki sem tu dott kel ni. Most még nem
tud juk, hogy a de cem ber mi lyen idő já rást hoz, de
volt már rá pél da, hogy a hó alatt tu dott ki kel ni az
el ve tett mag, te hát ha mó dunk van rá, még de -
cem ber ben is ves sünk. Saj nos azt kell meg ál la pí -
ta nunk, hogy az őszi ga bo na és őszi rep ce ter més -
ki lá tá sai rend kí vül ros  szul in dul nak, mi vel nem
lesz meg a szük sé ges tő ál lo mány. Az utób bi na -
pok ban a te le ví zió hír adó já ban el mond ták, hogy
or szá go san az őszi rep ce te rü let nek csak a fe le
kelt ki, ami nagy vesz te ség a ter me lők nek, mi vel a
ve tő mag, a drá ga ta laj mun ka kár ba ve szett. Itt kell
el mon da ni, ha a me ző gaz da sá gi ter me lők, gaz dál -
ko dók nem kap nak te rü let ala pú tá mo ga tást – ami
hek tá ron ként az idén kö rül be lül negy ven ezer fo -
rint, ami a gyen gébb fo rint ár fo lya ma mi att emel -

ke dett – vesz te sé ges len ne a nö vény ter me lés. A
tel jes igaz ság hoz hoz zá tar to zik, hogy a nyu ga ti
me ző gaz da sá gi ter me lők még min dig több tá mo -
ga tást kap nak, és így ver seny előny ben van nak a
ma gyar ter me lők kel szem ben. A té li hó na pok –
de cem ber, ja nu ár, feb ru ár – ar ra is al kal ma sak,
hogy a las san le zá ru ló év gaz dál ko dá si ta pasz ta la -
ta it vé gig gon dol juk, és a jö vő év ter me lé si-gaz -
dál ko dá si fel ada ta it már ezen ta pasz ta la tok fi gye -
lem bevé te lé vel ala kít suk.  Ezek után né hány gon -
do lat a té li fel ada tok ról. A be tá rolt ter mé nyek (al -
ma, bur go nya stb.) mi nő sé gé nek meg óvá sá ra for -
dít sunk nagy gon dot. A lé dús ter mé nye ket, gyü -
möl csöt, al mát meg kell óv ni a fagy tól, de azért ne
te gyük túl me leg hely re sem (pl. ka zán kö ze lé be),
mert meg fon  nyad, vagy a bur go nya ki csí rá zik. A
tá ro ló hő mér sék le te plusz négy fok kö zött le gyen,
fagy men tes na po kon aján la tos szel lőz tet ni.

A té li hó na pok ban vé gez het jük el a ker ti esz -
kö zök, szer szá mok, kis gé pek ja ví tá sát. A na -
gyobb gé pe ket, esz kö zö ket, ha nem tud juk épü -
let ben el he lyez ni, ta kar juk le fó li á val, és így véd -
jük meg a té li idő já rás okoz ta ká ro so dá sok tól.

Vé gül min den ked ves ol va só nak, gaz dál ko -
dó nak, ker tész ke dő nek, dömsödi la kos nak jó té -
li pi he nést, Kel le mes Ka rá cso nyi Ün ne pe ket,
Bé kés, Bol dog Új Esz ten dőt, jó erőt és egész sé -
get kí vá nok. Re mél jük, hogy a 2012-es esz ten -
dő idő já rá sa ked ve zőbb lesz.

Tóth Ist ván nyug dí jas me ző gaz dász

Me zõ gaz da sá gi hí rek
2011. év december hó
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Ked ves Test vé rek, na gyon fon tos mindannyiónk éle té ben a mai ro ha nó vi -
lág ban, hogy el tá vo zott sze ret te ink föl di ma rad vá nyai fe lett, még ha csak egy
pil la nat ra is, de el csen de sed jünk. Ok tó ber vé gén és no vem ber ele jén el in du -
lunk fel ke res ni őse ink vég ső nyug he lyét. Apaj köz ség ezek ben a na pok ban
tel je sen ki ürül. A csa lá dok el utaz nak az or szág tá vo li te le pü lé se i re és a kö ze li
fal vak te me tő i be azon egy sze rű ok ból, mert ed dig nem volt ál lan dó te met ke -
zé si hely itt. Ez 2011. november 2-án meg vál to zott. A fa lu újon nan lé te sí tett
te me tő jé nek ka pu ját át lép ve egy sír dom bot ta lá lunk, mely előtt a táb la a kö -
vet ke ző ket örö kí ti meg az utó kor nak:

Apaj köz ség Ön kor mány za ta e te me tőt szen te lé si ün nep ség gel 
2011. no vem ber 2-án ad ta át Apaj la kos sá gá nak.

Apaj el ső ok le ve les em lí té se 1291-ből szár ma zik Opay né ven.
Bronz ko ri ur na sí ro kat a ré gi Kakasdombnál, hon fog la lás ko ri sí ro kat

Szőrhalom kör nyé kén, XII-XV. szá zad kö zöt ti sí ro kat Kisapaj te rü le tén tár tak
fel. Ál lan dó te met ke zé si he lye az új ko ri tör té ne lem ben nem volt a te le pü lés -
nek. A te me tőt a kö zös ség ös  sze fo gá sa, a hit és az aka rat, va la mint az áll ha ta -
tos ság hoz ta lét re. A sír ha lom két dol got jel ké pez: min den apaji pol gár egy ott -
hon ról ho zott ma rék föl det hint het e ha lom ra, így a tá vol ról szár ma zók nak is
van egy da rab ka föld je a te me tő ben. 

Apaj la kos sá ga az el múlt év szá zad ban az or szág kü lön bö ző ré sze i ről gyűlt
ös  sze. A 20 da rab szik la a sír domb kö rül a 19 ma gyar me gyét és a ha tá ron tú li
ma gyar sá got jel ké pe zi, azok nak ál lít em lé ket a kis kun sá gi szi kes pusz ta sá -
gon, akik apaji la kos ként huny tak el 2011. év no vem be ré ig, és te me tő hi á nyá -
ban más hol let tek el te met ve. Em lé kü ket sze ret te ik kel együtt őriz zük.

Ezen a csen des no vem be ri dél utá non a szen te lé si ün nep sé gen Novák Pál
pol gár mes ter úr kö szön tő jé ben meg em lé ke zett a múlt ról, és a je len ről is szólt,
amely a te le pü lés 1985-ös önál ló vá vá lá sá val kez dő dött, 2005-ben a re for má -
tus temp lom fel szen te lé sé vel foly ta tó dott.

A 2011-es te me tőszen te lés a jö vő be ve tett hit bi zal mát ve tí ti elő re.
Nemeskürti Fe renc ró mai ka to li kus es pe res és Sza bó Pé ter re for má tus lel -

kész a Já nos 19,40-42-ben írot tak kal szen tel te fel a te me tőt, az ün nep ség a kö -
zö sen el mon dott Úri imád ság gal zá rult (Má té 6,9-13).               Bede Kor né lia

Temetõszentelési
ünnepség Apajon

ÜÜnnnneeppii  aallkkaallmmaakk
Dabi Református Egyházközség:
Dec. 24. 16 órakor szentesti istentisztelet
Dec. 25. 9 órakor istentisztelet és úrvacsoraosztás
Dec. 26. 9 órakor istentisztelet és úrvacsoraosztás
Dec. 31. 18 órakor óévzáró istentisztelet
Január 01. 9 órakor újévi istentisztelet

Baptista Gyülekezet: 
Dec. 25. 9,30 és 17 órakor istentisztelet
Dec. 26. 10 órakor istentisztelet
Dec. 31. 17 órakor óévi istentisztelet
Január 01. 9,30 és 17 órakor istentisztelet

Katolikus Egyházközség:
Dec. 24. 22,30 órakor éjféli szentmise
Dec. 25. 9 órakor ünnepi szentmise
Dec. 26. 9 órakor ünnepi szentmise
Dec. 31. 9 órakor szentmise
Január 01. 9 órakor szentmise

Dömsöd-Nagytemplomi Református Egyházközség
Dec. 18-án /vasárnap/ de. 10 órakor
Adventi istentisztelet a templomban.

Dec. 21-én /szerdán/ 5 órakor
Bűnbánati istentisztelet a gyülekezeti házban.

Dec. 24-én /szombaton/ 3 órakor
Karácsonyi istentisztelet a gyermekek szolgálatával a templomban.

Dec. 25-én /vasárnap/ de. 10 órakor
Úrvacsorás ünnepi istentisztelet a templomban;
délután: Házi úrvacsora – kérés szerint.

Dec. 26-án /hétfőn/ de. 10 órakor
Úrvacsorás ünnepi istentisztelet a templomban.

Dec. 31-én /szombaton/ du. 3 órakor
Óévi istentisztelet a gyülekezeti házban.

Jan. 1-jén /vasárnap/ de. 10 órakor
Újévi istentisztelet a gyülekezeti házban.

„Te vagy-e az Eljövendő, vagy mást várjunk?”       (Máté 11,3)

ADVENTI EVANGÉLIZÁCIÓS ALKALMAK
a dömsödi gyülekezetben:

dec. 6-án kedden 5 órakor
MATYÓ  LAJOS zsámbéki lelkipásztor;

dec. 7-én szerdán 5 órakor
TAMÁS  BALÁZS kiskunlacházi beosztott lelkipásztor;

dec. 8-án csütörtökön 5 órakor
STEFÁN  ATTILA taksonyi lelkipásztor;

dec. 9-én pénteken 5 órakor
KÁLMÁN BÉLA ráckevei lelkipásztor

szolgál közöttünk.

Szeretettel hívunk és várunk mindenkit! Hívogassunk másokat is!



Egy Af ri ka-ku ta tó cso port hos  szú ka -
lan dok után az ős er dő mé lyén fe hér em -
be rek kel szin te so ha nem érint ke ző
törzs re ta lált. Sok aján dék árán va la mi -
kép pen meg ba rát koz tak ve lük, és fi gyel -
ni kezd ték a törzs nek nem csak a min den -
na pi, ha nem a val lá sos éle tét is. A ku ta -
tás meg le pő ered mén  nyel járt: úgy ta lál -
ták, hogy a törzs rí tu sai mes  sze me nő en
el üt nek az ál ta lá nos af ri kai tör zse ké től.
Va rázs ló-fő pap juk a ha tal mas bál vány
előtt egy ős e gyip to mi rí tus rész le te it mu -
tat ja be, ősi egyip to mi sza va kat tör del ve.
Meg ál la pí tot ták azt is, hogy sem a va -
rázs ló-fő pap nak, sem a törzs tag ja i nak
fo gal muk sincs a sza vak ér tel mé ről. Így
ma radt rá juk sok száz és ezer esz ten dőn
ke resz tül; csi nál ják, vég zik – egy re
fogy va, egy re szo mo rúbb élet tel, egy re
pri mi tí vebb élet for má ban, egy re el va -
dul tab ban az ősi egyip to mi kul tú ra és
misz té ri um val lás egyik ti tok za to san át -
vett li tur gi á ját – ér te lem nél kül.

Ami kor ezt ol vas tam, ös  sze szo rult a
szí vem, és a mi úgy ne ve zett szent es té -
ink re gon dol tam. Hos  szú idő óta, év ről
év re de cem ber má so dik fe lé ben meg kez -
dő dik a fe nyő fa-ke re sés, vá lo ga tás, vá -
sár lás, aján dék tárgy-be szer zés, sü tés-fő -
zés – ké szü lő dünk a nagy ün nep re. És el -
jön a szent es te. A há zi as  szony a „főce -
leb ráns”. Rend sze rint ki fá rad va, li heg ve,
ké ső es té re el ké szül a dol gok kal – és
csön get az „an gyal ka”, jö het a „Jé zus ka”
a gye re kek nek vagy a ro ko nok nak. Meg -
kez dő dik az aján dé ko zás. Ki csi ben vagy
nagy ban. Ahol gyer mek van, va la mi vel
vi dá mabb és me le gebb a han gu lat. Ám
„mo dern” szent es té ink leg ben sőbb han -
gu la tát ez zel az Igé vel le het jel le mez ni:

„Ne ve tés köz ben is fáj hat a szív, és az
öröm vé ge is le het bá nat.” (Péld 14,13) –
Nem így volt az el múlt szent es té ken?

Egy ked ves, szor gal mas há zi as  szony
mond ta: – Min dig fé lek a szent es té től.
Előt te ló tás-fu tás, sza lad gá lás, pénz po -
csé ko lás, fá rad tan oda esek a fa alá és

pró bá lok együtt örül ni a gye re kek kel.
Köz ben meg jön a fér jem is, nem me rek
rá néz ni, mert majd le esik a szék ről a ki -
me rült ség től, de tar ta nia kell ma gát a
gyer me kek mi att, és jó ar cot kell mu tat ni
a csa lád nak. Mo soly gunk, ne ve tünk is,
de csak az ar cunk; be lül fáj a szí vünk,
hogy ezt se tud tunk ven ni... azt se tud -
tunk csi nál ni... s ami kor le fek szünk, nem
is be szél ge tünk... hogy el ne sír juk ma -
gun kat.

Mi ért van ez így?

Mert úgy jár tunk, mint az a bi zo nyos
af ri kai törzs. Mon dunk és csi ná lunk va -
la mit. Va la mi cso dá la to san szép li tur gi át,
ami nek a gyö ke rét, ős ere de tét már nem
is mer jük... Sza va kat mon dunk át ér té kel -
ve, gesz tu so kat te szünk, fur csán, me re -
ven, bi zony ta la nul, mint az az af ri kai va -
rázs ló-pap, és be szé lünk szentes tei nyel -
vet... Csi nál juk szo mo rú, bel ső re me gés -
sel, mert nem tud juk ab ba hagy ni, mert
nem il lik, mert nem aka runk po gá nyok
len ni, mert a gye re kek nek nem akar juk a
ked vét szeg ni... De... va la hol... el vesz -
tet tük a bel ső ér tel mét az egész nek. Nem
tud juk már, mit is je lent az, ami kor oda -
lé pünk a ka rá csony fa alá, ami kor meg -
gyújt juk a gyer tyá kat; csi nál juk, mint az
az egy ügyű törzs...

Mi ért fáj szent es tén ne ve tés köz ben is
a szív?  Mi ért for dul vé gül az öröm szo -
mo rú ság ra? Nem azért, mert ezt vagy azt
nem tud tunk ven ni. Sok kal mé lyebb ez a
szo mo rú ság! Azért, mert eb ből a szent -
es ti li tur gi á ból – ki hul lott a lé nyeg! A
misz té ri um. Dal lam lett – szö veg nél kül.
Aján dék do boz – aján dék nél kül. Böl cső
– gyer mek nél kül. Ki hul lott be lő le Az,
Aki re ép pen em lé kez tet ni kel le ne a fe -
nyő nek, a gyer tyá nak, az aján dék nak:
Jé zus Krisz tus.

Egy volt ha di fo goly me sél te el évek -
kel ez előtt, hogy fog sá guk leg ne he zebb
nap ja a szent es te volt. Hu szon ne gye di -
kén dél előtt már ha lá los szo mo rú ság gal

von szol ta ma gát min den ki. Es te szin te
bé nult ko mor ság gal ül ték kö rül a ba rakk
egy sze rű asz ta lát. Min den ki ma ga elé
bá mult, és egyik-má sik bo ros tás ar con
pe reg ni kez dett a könny. S ak kor egyik
tár suk csön de sen ki ment, nem so ká ra
vis  sza jött egy krump li ba szúrt fe nyő -
gallyal, ami re ke reszt ben egy má sik fe -
nyő gal  lyacs ka volt köt ve és így szólt:

– Ne szo mor kod ja tok... ér tünk is meg -
szü le tett a Meg vál tó Jé zus Krisz tus,
hogy akár meg sza ba du lunk in nen, akár
nem: sza ba dok le hes sünk! – Még mon -
dott né hány egy sze rű szót, az tán csön de -
sen imád koz ni kez dett – s a töb bi ek ve le.

Azt mond ta a tör té net el be szé lő je,
hogy ez men tett meg so ka kat az ideg ösz  -
sze om lás tól: ez volt éle te leg mé lyebb
szent es té je, ka rá csony fa nél kül – de Jé -
zus Krisz tus sal. Akit ott ta lált meg, azon
az es tén.

Ami kor a bel ső, lel ki fáj dal mak kö zött
is mo so lyog ni kez dett a szív, s vé gül is a
szo mo rú ság for dult öröm re.

Gyökössy End re
ref. lel kész
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Keresztyén élet
Készülõdés szentestére

Köszönetnyilvánítás

Megpihenni tértem éltem alkonyán,
Örök nyugalmat adj nékem jó atyám.
Az nem hal meg kit eltemetnek,
Csak az hal meg, kit elfelednek.

Köszönetünket fejezzük ki minda-
zoknak, akik

SOÓS MÁRTONNÉ
szül. Mészáros Katalint

utolsó útjára elkísérték, sírjára virá-
got, koszorút helyeztek el és mély fáj-
dalmunkban velünk éreztek.

Férje és a gyászoló család
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Eb ben a hó nap ban 3 kár ese tünk volt.
No vem ber 8-án 16 óra 52 perc kor Dömsöd

„Domi ta nya” mö gött szá raz avar és alj nö -
vényzet égett. A ki ér ke ző egy sé gek víz su gár
és ké zi szer szám ok se gít sé gé vel el ol tot ták a
tü zet. 

13-án 19 óra 17 perc kor is mét Dömsöd Du -
na vecsei út 6. szám alá kel lett vo nul ni, mert
va la ki a kút ba esett, mint az elő ző hó nap ban.
A hely szín re ér ve a szü lők tá jé koz tat ták egy -
sé gün ket, hogy most meg a ne velt  lá nyuk van
a kút ban. Most Csányi Krisz ti án, egye sü le -
tünk ak tív tag ja, aki a Szigetszentmiklósi Hi -
va tá so sok nál tűz ol tó, eresz ke dett le a kút ba,
és ő hoz ta fel a lányt. Eköz ben meg ér kez tek a
rác ke vei tűz ol tó kol le gák és a dömsödi kör ze -
ti meg bí zott, Ba ka Mik lós r.ftörm. is, aki az
elő ző eset nél se gí tet te a men tést. A lány hoz
men tőt kel lett hív ni a hi deg  víz ben el töl tött
idő mi att, ami el szál lí tot ta.

15-én 20 óra 11 perc kor Dömsöd Nyár fa
sé tá nyon ös  sze hor dott sze mét és aljnövény -
zet égett. Két su gár ral és ké zi szer szám ok kal
a rác ke vei tűz ol tók kal kö zö sen a tü zet le fe -
ke tí tet tük. 

To váb bá ar ra sze ret ném kér ni a dömsödi
la ko so kat, ha lát nak min ket, és ha már oda -
jön nek né ze lőd ni, ak kor kér dez zék meg a pa -
rancs no kun kat, id. Tárkányi Bé lát, mert a kö -
tél hú zá sá ban má sok is tud tak vol na még se -
gí te ni.

Mi re fi gyel jünk az 
ün ne pek alatt?

Ha már az ün ne pek nél tar tunk, úgy gon do -
lom, van né hány do log, amit meg kell em lí te -
nem az ilyen kor fel me rü lő ve szé lyek mi att.

Ka rá csony előtt és az ün nep alatt is az ad -
ven ti ko szo rúk, gyer tyák, kü lön fé le iz zó so -
rok és a fel dí szí tett ka rá csony fa ad ják meg az
ün ne pi han gu la tot. Azon ban nem árt óva tos -
nak len ni, mert ezek a szép dol gok egy ben
ve szély for rást is je lent het nek.

Az el múlt évek ben már ke ve seb bet ol vas -
ha tunk, vagy hall ha tunk be kö vet ke zett saj ná -
la tos, oly kor tra gi kus ese mé nyek ről ad ven ti
gyer tya láng já tól, il let ve ka rá csony fa tü zé től
ki égett la ká sok ról. Azon ban kel lő kö rül te -
kin tés sel sza bad a gyer tyá kat el he lyez nünk,
va la mint meg gyúj ta nunk. Né hány gon do lat a
ka rá cso nyi tü zek meg elő zé sé re.

A mai ne héz gaz da sá gi hely zet ben min den
fo rint szá mít, fő leg a nagy csa lá dos ok nak, de
pár ezer fo rin tért be sze rez he tő tűz jel ző be -
ren de zés, mely erős hang jel zés sel fi gyel mez -

tet ar ra, hogy baj le het. Gyer tyagyúj tás kor
an nak kö ze lé ben ne hagy junk fel ügye let nél -
kül gye re ke ket. A gyúj tó esz kö zö ket is zár juk
el elő lük, va la mint ne rak juk sem mi lyen gyú -
lé kony tárgy (pl.: füg göny stb.) kö ze lé be,
mert kön  nyen láng ra kap hat. Vá gott fe nyő
vá sár lá sa ese tén le he tő leg „vi zes” tar tó ba ál -
lít suk, amely ből pó tol ha tó a fa ned ves ség tar -
tal ma, így ne he zeb ben szá rad ki. Mű fe nyő -
ből pró bál juk a tűz ál ló ki vi telt vá lasz ta ni. A
fe nyő fa fel ál lí tá sá nál kel lő en sta bi lan rög zít -
sük azt, ne hogy fel bo rul jon.

Iz zó sor vagy más elekt ro mos dí szí tő ele m
vá sár lá sa ese tén csak és ki zá ró lag meg bíz ha -
tó hely ről, szak üz let ből vá sá rol junk, és győ -
ződ jünk meg ar ról, hogy azok mű sza ki ál la -
po ta meg fe le lő, mi nő sé gi ta nú sít ván  nyal ren -
del kez nek. Le fek vés kor, vagy ha el me gyünk
ott hon ról, ezek ről a dí szek ről se fe led kez -
zünk meg, min den eset ben húz zuk ki a há ló -
zat ból.

De cem ber rel itt az év vé ge, és jön a szil -
vesz ter is. Itt is fel sze ret ném hív ni az ol va -
sók fi gyel mét né hány do log ra.

Leg elő ször is a pi ro tech ni kai esz kö zöket
más né ven a tű zi já ték okat és pe tár dá kat em lí -
te ném meg, amik nagy ve szély for rá sai en nek
az ün nep nek.

A pi ro tech ni kai esz kö zö ket csak és ki zá ró -
lag en ge dél  lyel ren del ke ző üz le tek ben vagy
szin tén en ge dél  lyel ren del ke ző ide ig le nes
áru sí tó he lye ken sza bad meg vá sá rol ni. A pi -
ro tech ni kai esz kö zök egy ré sze az év csak
egy bi zo nyos ide jé ben (de cem ber 28-tól de -
cem ber 31-ig) vá sá rol ha tó meg. Eze ket fel -
hasz nál ni szin tén csak az év egy bi zo nyos
ide jé ben (de cem ber 31-én 18 órá tól ja nu ár 1-
je reg gel 6 órá ig) le het ki zá ró lag a hasz ná la ti
uta sí tás le írá sa sze rint. Min den egyes ter mék
meg vá sár lá sa kor füg get le nül a da rab szám tól
és a mé re té től hasz ná la ti uta sí tást kell ad ni az
el adó nak a szá munk ra, de ha nem ka punk,
ak kor kér ni kell. A hasz ná la ti uta sí tá son min -
dig el len őriz ni kell a hasz ná la ti időt (sza va -
tos sá gi időt), ha ez nem lát ha tó, és nem tud -
juk biz to san, hogy nem járt-e még le az idő -
kor lát, ak kor in kább ne ve gyük meg. Le járt
sza va tos sá gú pi ro tech ni kai ter mé ket ne vá sá -
rol jon, ne tá rol jon, és sem mi fé le kép pen ne
hasz nál jon! Egy rossz vagy hi bás pe tár da
vagy ra ké ta sú lyos, élet ve szé lyes sé rü lést
(égé si sé rü lést, vég tag cson kí tást) okoz hat.

Ezek az esz kö zök nem csak ben nünk, em -
be rek ben, de az ér té ke ink ben is nagy kárt
okoz hat nak, ezért is na gyon nagy óva tos ság -
gal és kö rül te kin tés sel kell őket hasz nál ni.
Kéz ben mű köd tet ni eze ket a ter mé ke ket szi -
go rú an ti los a már em lí tett sé rü lé sek oko zá sa

mi att is. Min dig meg kell győ ződ ni ró la hogy
sen ki és sem mi lyen gyú lé kony vagy ég he tő
tárgy ne le gyen ezek kö ze lé ben a mű köd te té -
sük so rán. A rög zí tett ter mé kek (ra ké ták) kö -
ze lé ből in dí tás előtt mi ni mum 5-10 mé ter re
el kell tá vo lod ni. 

A sé rült vagy az el nem hasz nált pi ro tech -
ni kai esz kö zö ket a vá sár lás he lyé re vis  sza
kell vin ni, és vis  sza kell ad ni a szám lá ja fel -
mu ta tá sa mel lett (a szám lát vá sár lás után
meg kell őriz ni). 

A Dömsödi Tűz ol tó Egye sü let ve ze tő sé gé -
nek és tag ja i nak ne vé ben is Bol dog, Bé kés
Ka rá cso nyi Ün ne pe ket és Si ke rek ben
Gaz dag Új Esz ten dőt kí vá nok min den ked -
ves dömsödi la kos nak!

Ha tá mo gat ni sze ret nék Egye sü le tünk
mun ká ját:

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!

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

Dömsödi Tûz ol tó Egye sü let
November hónap
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A Dabi Játszótér és Pihenőpark Dömsöd, Dunavecsei úton, 2011 decemberének közepére készül el részlegesen, a végleges átadás
2012. március-április hónapban. Addig is mindenki a saját felelősségére, a legnagyobb óvatosság és odafigyelés mellett 

használhatja. Kérünk mindenkit, hogy óvja és védje a játék és park elemek épségét, ügyeljenek a tisztaságra. 

Tisz telt Dömsödiek! A Dabi Ját szó tér és Pi -
he nőpark 2012. ta va szi par ko sí tá si mun ká la ta i -
hoz vár juk a fe les le ges nö vé nye ik fel aján lá -
sát, il let ve nö vé nyi tá mo ga tá su kat. Tisz telt fel -
aján lók, ilyen növényeket ültethetünk a Dabi Ját -
szó tér és Pi he nőpark ba! Kér jük, a fel aján lá sokat
a „Még 1000 év Dömsödért” ve ze tő sé gi tag ja i nál
te gyék meg: Fehér Lászlóné, Tarr Istvánné, Is pán
Ignácné, Ba la ton Magdolna, Zilling Christián,
Bányai Mihályné, Badenczki Csilla, Zsiba Sándo
rné, Szűcs Imréné, Ko rona Sándor, vagy a Döm-
söd, Pf. 42 cím re küld jék el, eset leg a Pe tő fi Mú -
ze um pos ta lá dá já ba dob ják be, vagy face -
bookon és iwiw-en is megtehetik. Előre is kö -
szön jük tá mo ga tá su kat, fel aján lá sa i kat.

Lom bos fák:
Nyír – Betula pendula
Gyer tyán – Carpinus betulus
Mezei juhar –Acer campestre
Japán juhar –Acer palmatum
Korai juhar –Acer platanoides
Hegyi juhar –Acer pseudoplatanus
Szivarfa – Catalpa bignonioides
Nyugati ostorfa – Celtis occidentalis
Platán – Platanus x hispanica
Kislevelű hárs – Tilia cordata
Nagylevelű hárs – Tilia platyphyllos
Ezüsthárs – Tilia tomentosa
Krími hárs – Tilia x euchlora

Turkesztáni szil – Ulmus pumila var. arborea
Bükk – Fagus sylvatica
Magas kőris – Fraxinus excelsior
Virágos kőris – Fraxinus ornus
Csörgőfa – Koelreuteria paniculata
Platán – Platanus x hispanica

Cserjék:
Viráglonc – Kolkwitzia amabilis
Levendula – Lavandula angustifolia
Jezsámen – Philadelphus coronarius
Cserjés pimpó – Potentilla fruticosa
Babarózsa – Prunus triloba ’Multiplex’
Hószirom – Rhodotypos scandens
Csigolyafűz – Salix purpurea ’Gracilis’
Cipruska – Santolina chamaecyparissus
Fanyarka –Amelanchier canadensis
Nyári orgona – Budlleia davidii
Fehér som és fajtái – Cornus alba fajtái
Gyöngyvirágcserje – Deutzia gracilis, scabra,

x rosea
Mályvacserje – Hibiscus syriacus
Orbáncfű – Hypericum calycinum, patulum
Boglárkacserje – Kerria japonica
Tollasvessző – Sorbaria sorbifolia
Gyöngyvessző fajok – Spiraea arguta,

x billardii stb.
Májusi orgona – Syringa vulgaris
Tamariska – Tamarix tetrandra
Rózsalonc fajok – Weigela fajok

Mi e lõtt még az An gyal ka
át su han a há zak fe lett!

2011. de cem ber 24-én
sok sze re tet tel hív juk és
vár juk azo kat a szü lő ket,
gye re ke ket, akik a ka rá -
csony fa-dí szí tés ide jén
sze ret nék, ha a csa lád
ott hon ma ra dó tag jai ké -
nyel me sen fel tud nák dí -

szí te ni a csa lád fe nyő fá ját. Ad dig pe dig egy
kis sé tá val vagy au tó val el le het jön ni a mú -
ze um hoz, és meg te kin te ni a ki vi lá gí tott bet -
le he mest, egy kis ének lés re, for ralt bor ra és
te á ra, sü te mény re. A ked ves ér dek lő dő ket
16,00 órá tól vár juk 18,00-ig, de cem ber 24-
én a gyer tya gyúj tás előtt, mi e lőtt még az An -
gyal ka át su han a há zak fe lett, a sze re tet ün -
ne pén!

Meg le pe tés és aján dék mű sor ral vár ja
önö ket a Mag di és Seby duó, hogy min den -
ki nek jus son aján dék e szép es tén. 

Ez úton kí vá nunk min den ked ves Döm-
södinek Kel le mes Ka rá cso nyi Ün ne pe ket
és Si ke rek ben Gaz dag, Bé kés, Bol dog Új
Évet!

„Még 1000 év Dömsödért” 
Egye sü let Köz hasz nú Szer ve zet

Dabi Játszótér és Pihenõpark
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TÁJÉKOZTATÓ SZAKORVOSI RENDELÉSEK IDÕBEOSZTÁSÁRÓL
Igazgatóság: Ráckeve, Szent István tér 5. Tel.: (06)24-519-201. Időpontkérés, előjegyzés: 06(24)519-200

I. épület: Ráckeve, Szent István tér 17. Tel.: (06)24-519-400
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Szü lettek:
Savanya Gergely Tamás – Bácsi Krisztina

LEVENTE GERGELY
Orsós István – Varga Tünde
SZEBASZTIÁN GERGŐ

Házasságot kötöttek:
Ágfalvi Miklós Géza – Csernus Rita

Brunóczki László – Újvári Erika
Jakos Zsigmond – Czékmán Anita

El huny tak:
Dóró Gyula 75 éves
Németh Imréné Domokos Zsuzsanna 84 éves
Soós Mártonné Mészáros Katalin 77 éves
Réti Mihályné
Várkonyi Ilona Erzsébet 58 éves
Dudás Antal 45 éves
Földvári Árpád 98 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
Dr. Szőnyi Alíz dec. 27-31-ig szabadságát
tölti. Helyettesít dr. Rókusfalvy Sylvia saját
rendelőjében, saját rendelési idejében.

II. körzet:  
A háziorvosok kéthetes váltásban látják el a II.
körzet betegeit saját rendelőjükben, saját ren-
delési idejükben az alábbiak szerint:
2011. nov. 28–dec. 11-ig: Dr. Ró kus falvy Syl via
2011. dec. 12–dec. 23-ig: Dr. Szőnyi Alíz
2011. dec. 27–jan. 08-ig: Dr. Ró kus falvy Syl via

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. december 10-11.

Dr. Bécsi László
Ráckeve, Ady E. u. 48.
06-20-924-2367

2011. december 17-18.
Dr. Mészáros János

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

2011. december 24-25.
Dr. Guba Sándor

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

2011. december 26.
Ifj. Dr. Fábián Miklós

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

2011. december 31. – 2012. január 1.
Dr. Nagy Zoltán

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

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: december 20.

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

Várható meg je le nés: január 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

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
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TTöökkffeesszzttiivvááll  kkééppeekkbbeenn

SSzziimmoonniiddeesszz--KKoovvááccss  HHaajjnnaallkkaa  kkiiáállllííttáássaa  aa  kköönnyyvvttáárrbbaann

Köszönjük a műsorra a felajánlásokat
és Bődiné Ilonkának a felvonulók

vendéglátását.

Fotó: Vass

Fotó: Kincses Tamás


