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Amikor ezeket a sorokat írom, már javában készülünk a tél támadására.
Nem szólhatunk egy szót sem, mert eddig kegyes volt hozzánk az időjá-
rás, igazán nagy hidegek nem voltak. Az előrejelzések szerint viszont a
közeli napokban megjön a hó és a komoly hideg, így aztán nekünk is fel
kell készülnünk azokra a feladatokra, amelyek ilyenkor megoldásra vár-
nak.Aközterületeket megtisztítjuk az esetleges hótól, de azért kérek min-
denkit, hogy a saját ingatlana körül segítsenek a közlekedőknek.Azt is ké-
rem, hogy az egyedülállókra, az idősekre fokozottan figyeljünk ebben a
hideg időben. A Családsegítő Szolgálatunk munkatársai az eddigieknél is
figyelmesebben követik az arra rászorulók életét. A hóeltakarítást meg-
szervező munkatársak precízen előkészítettek mindent, a homoktól kezd-
ve, az élőmunkán át, a tolólappal felszerelt teherautóig, mindent. Az élet
aztán az előzetes terveket egy tollvonással áthúzta. Történt az, hogy egy-
két óra kotrás után „megadta magát” az IFA sebességváltója. Sem előre,
sem hátra, úgy kellett egy közeli telephelyre bevontatni. A hó meg csak
esett rendületlenül. Szerencsére sikerült még szombat este egy ráckevei
vállalkozóval megegyeznünk, így vasárnap reggel mintegy négyórás
munkával rendbe tettük azokat az utakat, ahová a nagy kotróval be tud-
tunk menni. Az igazsághoz tartozik, hogy azonnali és jelentős segítséget
kaptunk a Dunatáj TSZ elnökétől, Jaksa Imrétől és Kisjuhász Józseftől,
aki a traktort vezette. Ezúton is köszönöm a nagyon gyors segítséget – el-
sősorban – a keskenyebb utcák megtisztításához.

A januári Dömsödi Hírnökben hívtam az olvasókat az évi Falugyűlés-
re, azzal a felkiáltással, hogy gondolkodjunk együtt a jövőnkről. Nos, az
előző évhez képest megduplázódott a jelenlévők száma, de így is csak né-
hány tucat érdeklődő kísérte figyelemmel tájékoztatónkat, és tette fel kér-
dését a dömsödiek mindennapos gondjaival kapcsolatban. Meghívott
vendégeink közül először KirályAndrás alezredes, a Ráckevei Rendőrka-
pitányság helyettes vezetője tájékoztatott bennünket a bűnesetek számá-
nak alakulásáról. A némileg csökkenő tendenciát mutató bűnözési ráta
sem nyugtathat meg bennünket, mert a közbiztonság területén még bőven
van mit tennünk. Itt szeretném elmondani, hogy dr. Csipler Norbert kapi-
tány urat a Budaörsi Kapitányság vezetésével bízták meg január elsejével.
További sikereket kívánok Neki, és egyúttal köszöntöm az új rendőrkapi-
tányt, Király Richárd alezredes urat. Eredményes munkát kívánunk, amely
úgy tűnik, nem marad el, legalábbis ezt vetíti előre az utóbbi napok felde-
rítési statisztikája.

De vissza a Falugyűléshez.Ajelenlévőknek is elmondtam, hogy levél-
ben kerestem meg dr. Simon Tamás tábornok urat, megyei főkapitányt,
hogy tájékoztasson arról, hogy a most folyó „őrsprogramhoz” milyen
infrastrukturális és pénzügyi feltételek mellett csatlakozhatnánk. Amen-
nyiben számunkra teljesíthetetlenek lennének ezek a feltételek, akkor be-
segítünk Kiskunlacházának egy autó vásárlásához, amelyet használatra
átadnánk a rendőrségnek. Így Dömsödön is többet járőrözhetnének a
rendőrök.

Az est folyamán több hozzászóló is aggodalmát fejezte ki az új vízköz-
mű törvény kapcsán, hogy mi lesz az ivóvizünkkel? A jegyző úrral együtt
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meg nyug tat tunk min den kit, hogy azon dol go -
zunk, hogy olyan ön kor mány za ti tu laj do nú tár -
sa ság hoz csat la koz zunk, amely szá munk ra a
leg több előnyt biz to sít ja. Szó ba ke rült is mé tel -
ten az adó fi ze té si mo rál. 2011-ben ki csit több
adó folyt be az elő ző évi hez ké pest, de a nem fi -
ze tők szá ma to vább ra sem csök kent. Sok szor
le ír tam már, adót el en ged ni nem tu dunk, és az
el ma ra dást be is hajt juk min den ki től. Az adó
üte me zé sé ben eset leg part ne rek va gyunk. Ter -
mé sze tes, hogy a 2-es há zi or vo si kör zet is szó ba
ke rült. Öröm mel tá jé koz ta tok min den kit, hogy
dr. Wágner Vik tor dok tor úr min den ok mányt,
en ge délyt be szer zett a pra xis in dí tá sá hoz, így a
már ci us el se jei kez dés ma re á lis nak lát szik. Na -
gyon vár juk a dok tor urat, be te gek, or vos kol lé -
gák egy aránt.

Örö möm re szol gál, hogy Ka to na An tal után
egy má sik, a dömsödi fut bal lért na gyon so kat
tett ba rá tom, Sza bó La jos lett az újabb lab da rú -
gó után pót lás tor ná nak a név adó ja. Iga zán pél -
da ér té kű az az ös  sze fo gás, amely a fut ballt öve -
zi, és amely ben hoz zá tar to zók, edzők, szü lők és
já té ko sok ál lí ta nak em lé ket Dömsöd nem ré gen
élt sport em be re i nek. Az már csak egy jól eső po -
zi tív ho za dék, hogy min den kor cso port ban egy -
re ered mé nye seb bek az if jú fo cis ták.

Ez a ké zi lab dás lá nyok ra már rég óta ér vé -
nyes, és nem is okoz kü lö nö sebb meg le pe tést a
si ke rük. Azért na gyon jó le ír ni, hogy a nagy ké -
zi lab damúlt tal bí ró vá ros, Vác kor osz tá lyos csa -
pa tát ez út tal ha zai pá lyán győz tük le. Még most
is a fü lem ben cseng az a szur ko lás, amellyel a
né zők se gí tet ték a lá nyo kat.

Bencze Ist ván

Folytatás az előző oldalról.

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, Szomor De zső al pol gár -
mes ter, Ba logh Lász ló Le ven te, Csi kós Lász -
lóné, Is pán Ig nác, Láz ár Jó zsef, dr. Rókus-
falvy Sylvia, 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 8 igen, 0 nem – egy han gú

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

1/2012. (I. 18.) 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./ Je len tés a le járt ha tár ide jű ha tá ro za tok vég -

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

zött el telt idő szak ese mé nye i ről
3./ 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 let
mó do sí tá sa

4./ A 2012. évi hul la dék szál lí tá si dí jak meg -
ha tá ro zá sa 

5./ A TÁMOP-6.1.2/AKMR/09/1 szá mú
egész ségmeg őr zé si tár gyú pá lyá zat ese té -
ben vál lal ko zó ki vá lasz tá sa

6./ Egye bek
6.1./ Var sá nyi An tal al pol gár mes ter in dít vá nya
6.2./ A Dömsödi Tűz ol tó Egye sü let meg ke re sé -

se klub he lyi ség biz to sí tá sa cél já ból
Fe le lős: kép vi se lő-tes tü let
Ha tár idő: azon nal

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

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

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

2/2012. (I. 18.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép -

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

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

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

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

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

3/2012. (I. 18.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép -

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

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

3./ 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 let mó -
do sí tá 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, 1 nem sza va zat tal
és 0 tar tóz ko dás sal meg hoz ta a kö vet ke ző ha tá -
ro za tot:

4/2012. (I. 18.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép -

vi se lő-tes tü le te fel ké ri dr. Bencze Zol tán kör -
jegy zőt, hogy a Nép jó lé ti Bi zott ság kez de mé -
nye zé se alap ján ké szít se el 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 let mó do sí tá sá nak ter ve ze tét az ét kez te tés té -
rí té si dí já ból ad ha tó ked vez mé nyek meg vál toz -
ta tá sá ról.

Fe le lős: dr. Bencze Zol tán kör jegy ző
Ha tár idő: 2012. már ci us 21.

4./ A 2012. évi hul la dék szál lí tá si dí jak
meg ha tá ro zá 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
1/2012. (I. 23.) 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: 2012. ja nu ár 23. nap ján.
A ren de let ha tá lyos: 2012. ja nu ár 23. nap já tól.

5./ A TÁMOP-6.1.2/AKMR/09/1 szá mú
egész ségmeg őr zé si tár gyú pá lyá zat ese té ben
vál lal ko zó ki vá lasz 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 -
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gú sza va zat tal meg hoz ta a kö vet ke ző ha tá ro -
za tot:

5/2012. (I. 18.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép -

vi se lő-tes tü le te a TÁMOP-6.1.2/09/1 „Egész -
ség re ne ve lő és szem lé let for má ló élet mód prog -
ra mok” cí mű pá lyá za ti ki írá son nyert „Prog ram
a dömsödi la ko sok egész sé gi hely ze té nek ja ví -
tá sá ra” meg ne ve zé sű pá lyá za ti pro jekt szak mai
meg va ló sí tá sá ra a GKI Gaz da ság ku ta tó Zrt.-t
(1092 Bp., Rá day u. 42/44.) bíz za meg az aján -
la tá ban sze rep lő 3.500.000 Ft + ÁFA meg bí zá si
dí jért.

A kép vi se lő-tes tü let fel ha tal maz za Bencze
Ist ván pol gár mes tert a meg bí zá si szer ző dés alá -
írá sá ra.

Fe le lős: Bencze Ist ván pol gár mes ter
Ha tár idő: azon nal; szer ző dés alá írá sá ra

2012. ja nu ár 31-ig.

6./ Egye bek
6.1./ Var sá nyi An tal al pol gár mes ter in dít vá -

nya
Var sá nyi An tal al pol gár mes ter in dít ványt ter -

jesz tett a kép vi se lő-tes tü let elé, amely sze rint ja -
va sol ta, hogy Bencze Ist ván pol gár mes ter ré szé -
re az el múlt évek ben, kü lö nö sen az el múlt év ben
vég zett mun ká ja el is me ré se ként egy ha vi il let -

mé nyé nek meg fe le lő ju tal mat ál la pít sa nak meg.
A na pi ren di pont tár gya lá sa so rán Bencze Ist -

ván pol gár mes ter el mond ta, hogy a 6 éves pol -
gár mes ter sé ge alatt nem ve tő dött fel ilyen ja -
vas lat, a tér ség 20 te le pü lé sé nek pol gár mes te re
kö zül ő az egyet len, aki nem ré sze sült ju ta lom -
ban. Biz tos ab ban, hogy en nek oka az ön kor -
mány zat anya gi vi szo nya, hogy ed dig ez nem
me rült fel. Bár örö met oko zott ne ki a kez de mé -
nye zés, de kö szö net tel most vis  sza uta sí tot ta.
Ma vé le mé nye sze rint az ön kor mány zat ok nin -
cse nek olyan hely zet ben, hogy egy pol gár mes -
ter, ami ért el vé gez te a mun ká ját, ju ta lom ban ré -
sze sül jön. 

Ezt kö ve tő en a ja vas la tot nem bo csá tot ta sza -
va zás ra.

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

6.2./ A Dömsödi Tűz ol tó Egye sü let meg ke -
re sé se klub he lyi ség biz to sí tá sa cél já ból

(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:

6/2012. (I. 18.) 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 Tűz ol tó Egye sü let

klub he lyi ség biz to sí tá sá ra irá nyu ló meg ke re sé -
se alap ján ki fe je zi azon szán dé kát, hogy az
Egye sü let ré szé re a Ha jós-kas tély fel újí tá sát kö -
ve tő en klub he lyi sé get biz to sít son.

A kép vi se lő-tes tü let a he lyi ség ki je lö lé sét és
an nak az Egye sü let hasz ná la tá ra tör té nő fel aján -
lá sát az Egye sü let er re irá nyu ló ké rel mé ig el ha -
laszt ja.

Fe le lős: kép vi se lő-tes tü let
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 2012. feb ru ár 15.

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.

dr. Bencze Zol tán kör jegy ző
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Ma gyar or szág ön kor mány za ti rend sze re
idén lesz 22 éves. Fenn ál lá sa alatt szá mos
kri ti ka és ész re vé tel ér te, mind amel lett,
hogy az el múlt év ti ze dek alatt szá mos ál la mi
fel adat ke rült át az ön kor mány zat ok el lá tá si
kö te le zett sé gei kö zé, így az ál la mi for rá so -
kat sa ját be vé te le ik kel ki egé szít ve gon dos -
kod tak azok el lá tá sá ról.

Az ön kor mány za ti rend szer re form já ra
va ló tö rek vés – sőt va ló já ban több el kép ze -
lés is – több év re ve zet he tő vis  sza, és több
or szág gyű lé si cik lu son is át nyúl tak. Az el -
múlt vá lasz tá sok so rán ki ala kult kor mány za -
ti több ség tet te le he tő vé, hogy a ha zai po li ti -
kai vi szo nyok kö zött a 2/3-os több sé get
igény lő tör vé nyek is el fo ga dás ra ke rül je nek.

A kor mány za ti tö rek vé sek in do ka ként
alap ve tő en két fő dol got szo kás em lí te ni. Az
egyik az ön kor mány zat ok fi nan szí ro zá sá -
nak ne héz sé gei, és az az el múlt húsz év ben
vé gig je len lé vő ten den cia, mi sze rint az ál -
la mi fel ada tok le szer ve zé se mel lett az ezek -
hez szük sé ges pénz ügyi for rá sok nem, vagy
csak rész ben ke rül tek az ön kor mány zat ok
ré szé re biz to sí tás ra. Ez a fo lya mat azt ered -
mé nyez te, hogy az ön kor mány zat oknak sa -
ját be vé te le ik je len tős ré szét kel lett a jog -

sza bály ok ál tal rá juk ru há zott fel ada tok
pusz ta fenn tar tá sá ra for dí ta ni uk, míg a fej -
lesz té sek re így ará nya i ban ke ve sebb ös  szeg
ju tott. Ez nem egy for mán érin tet te az ös  szes
te le pü lést, mi vel a több adó fi ze tés sel ren -
del ke ző gaz da gabb te le pü lé sek to vább tud -
tak nö ve ked ni, míg a ros  szabb hely zet ben
lé vők el ma ra dott sá ga nőtt.

A má sik in dok, hogy az ön kor mány zat ok
je len leg nem csak a szi go rú an vett ön kor -
mány za ti fel ada to kat (he lyi köz szol gál ta tá -
sok szer ve zé se, utak, köz te rek kar ban tar tá -
sa, in téz mé nyi fenn tar tás stb.) vég zik, ha -
nem je len tős szá mú ál lam igaz ga tá si ha tás -
kör rel is ren del kez nek. Az ere de ti el kép ze lés
sze rint eze ket az ön kor mány zat ok tól el ve -
szik, és azo kat az újon nan fel ál ló já rá si kor -
mány hi va tal ok hoz he lye zik át. 

Az el múlt év fo lya mán a saj tó ból fo lya ma -
to san ér te sü lé se ket sze rez het tünk az ön kor -
mány za ti tör vény új rasza bá lyo zá sá nak fo lya -
ma tá ról, az egyez te té sek ről, el té rő ál lás pon -
tok ról. Ezek ered mé nye ként fo gad ta el az Or -
szág gyű lés a Ma gyar or szág he lyi ön kor mány -
za ta i ról szó ló 2011. évi CLXXXIX. tör vényt.

Az aláb bi ak ban rö vid ki te kin tést ten nék
az új tör vény re, alap ve tő en a la kos ság

szem pont ja it szem előtt tart va. A cikk nek
nem cél ja a tör vény va la men  nyi ren del ke -
zé sé nek, sza bá lyo zá si el vé nek elem zé se,
ha nem pusz tán csak egy gyors, kö zért he tő
át te kin tés re tö re ked tünk.

Elő ször is fon tos, hogy az új tör vény nem
egy szer re lép ha tály ba, ha nem egyes ré sze it
kü lön bö ző idő pont ok tól kell al kal maz ni. A
tör vény tel jes ha tály ba lé pé séig párhuzamo -
san kell al kal maz ni azt a ré gi, 1990. évi
LXV. tv-nyel. 

Az el ső ren del ke zé sek 2012. ja nu ár 1-jén
lép tek ha tály ba, alap ve tő en a leg főbb va gyo -
ni sza bá lyok, va la mint az ön kor mány zat ok
tör vé nyes sé gi fel ügye le té re vo nat ko zó ren -
del ke zé sek lép tek élet be. A va gyo ni sza bá -
lyokat a nem ze ti va gyon ról el fo ga dott tör -
vény egé szí ti ki, amely a nem ze ti va gyon
kö rét, a ve le va ló ren del ke zés főbb sza bá lya -
it és a gaz dál ko dás egyes kér dé se it ren de zi.
A tör vény sze rint az ön kor mány zat ok nak
már ci us ele jé ig át kell te kin te ni ük sa ját va -
gyo nu kat, és va gyon ren de le te i ket. (Zá ró jel -
ben jegy zem meg, hogy Dömsöd Nagy köz -
ség Kép vi se lő-tes tü le te a 2012. feb ru ár 15-i
ülé sén tár gyal ja az új ren de le tet.) A min den -
na pi mun ká ban fon tos vál to zás, hogy a gaz -

AAAAzzzz     öööö nnnn kkkkoooo rrrrmmmm áááánnnn yyyy zzzz aaaa tttt iiii     vvvváááá llll tttt oooo zzzz áááá ssssoooo kkkk rrrr óóóó llll     rrrr öööö vvvv iiii dddd eeee nnnn

Folytatás a következő oldalon.
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dál ko dást és az egyes pénz ügyi kér dé se ket
ren de ző ál lam ház tar tá si jog sza bály ok szin -
tén meg  vál toz tak, ame lyek az át lát ha tó ság
el vé nek szem előtt tar tá sá val új ala pok ra he -
lyez ték nem csak az ön kor mány zat ok, ha -
nem az ál la mi szer vek pénz ügyi kér dé se it is.

A kö vet ke ző idő pont 2012. áp ri lis 15.,
amely től a sza bály sér té si ha tás kö rök az ön -
kor mány zat ok tól a me gyei kor mány hi va -
tal ok hoz ke rül nek. Azon ban a he lyi kép vi -
se lő-tes tü le tek nek le he tő sé ge nyí lik, hogy
ren de let ben rög zít se a ki rí vó an kö zös ség el -
le nes ma ga tar tá sok egy kö rét, amit ma ga -
sabb szin tű jog sza bály (alap ve tő en tör vény
vagy kor mány ren de let) nem ren delt még
bün tet ni. Ezek lesz nek az ed di gi he lyi sza -
bály sér té sek új vál to za tai, ame lyek ese té -
ben a to váb bi ak ban igaz ga tá si bír ság szab -
ha tó majd ki.

A leg na gyobb vál to zá sok 2013. ja nu ár 1-
jétől lép nek ha tály ba. Az ön kor mány zat ok
fel ada tai, a ha tás kö ri kér dé sek, az egyes ön -
kor mány za ti szer vek és mű kö dé sük, a tár su -
lá sok, te rü let szer ve zé si kér dé sek és a gaz -
dál ko dás ra vo nat ko zó va la men  nyi sza bály
meg újul.

A köz ség nek, a vá ros nak, a já rás szék hely
vá ros nak, a me gyei jo gú vá ros nak, a fő vá -
ros nak és ke rü le te i nek, va la mint a me gyei
ön kor mány zat nak egy más tól el té rő fel adat-
és ha tás kö rei le het nek. Tör vény a kö te le ző
fel adat- és ha tás kör meg ál la pí tá sá nál dif fe -
ren ci ál ni kö te les, fi gye lem be vé ve a fel adat-
és ha tás kör jel le gét, a he lyi ön kor mány zat ok
el té rő adott sá ga it, kü lö nö sen 

a) a gaz da sá gi tel je sí tő ké pes sé get; 
b) a la kos ság szá mot; 
c) a köz igaz ga tá si te rü let nagy sá gát. 

A he lyi köz ügyek, va la mint a hely ben biz -
to sít ha tó köz fel ada tok kö ré ben el lá tan dó he -
lyi ön kor mány za ti fel ada tok a tör vény sze -
rint kü lö nö sen:
1. te le pü lés fej lesz tés, te le pü lés ren de zés; 
2. te le pü lés üze mel te tés (köz te me tők ki ala kí -

tá sa és fenn tar tá sa, a köz vi lá gí tás ról va ló
gon dos ko dás, ké mény sep rő-ipa ri szol gál -
ta tás biz to sí tá sa, a he lyi köz utak és tar to -
zé ka i nak ki ala kí tá sa és fenn tar tá sa, köz -
par kok és egyéb köz te rü le tek ki ala kí tá sa
és fenn tar tá sa, gép jár mű vek par ko lá sá nak
biz to sí tá sa); 

3. a köz te rü le tek, va la mint az ön kor mány -
zat tu laj do ná ban ál ló köz in téz mény el ne -
ve zé se; 

4. egész ség ügyi alap el lá tás, az egész sé ges
élet mód se gí té sét cél zó szol gál ta tá sok; 

5. kör nye zet-egész ség ügy (köz tisz ta ság, te -
le pü lé si kör nye zet tisz ta sá gá nak biz to sí tá -
sa, ro var- és rág csá ló ir tás); 

6. óvo dai el lá tás; 
7. kul tu rá lis szol gál ta tás, kü lö nö sen a nyil -

vá nos könyv tá ri el lá tás biz to sí tá sa; film -
szín ház, elő adó-mű vé sze ti szer ve zet tá -
mo ga tá sa, a kul tu rá lis örök ség he lyi vé -
del me; a he lyi köz mű ve lő dé si te vé keny -
ség tá mo ga tá sa; 

8. szo ci á lis, gyer mek jó lé ti és gyer mek vé del -
mi szol gál ta tá sok és el lá tá sok; 

9. la kás- és he lyi ség gaz dál ko dás; 
10. a te rü le tén haj lék ta lan ná vált sze mé lyek

el lá tá sá nak és re ha bi li tá ci ó já nak, va la -
mint a haj lék ta lan ná vá lás meg elő zé sé -
nek biz to sí tá sa; 

11. he lyi kör nye zet- és ter mé szet vé de lem,
víz gaz dál ko dás, víz kár el há rí tás, ivó víz -
el lá tás, szenny víz el ve ze tés, -kezelés és -ár-
talmatlanítás (csa tor na szol gál ta tás); 

12. hon vé de lem, pol gá ri vé de lem, ka taszt ró -
fa vé de lem, he lyi köz fog lal koz ta tás; 

13. he lyi adó val, gaz da ság szer ve zés sel és a
tu riz mus sal kap cso la tos fel ada tok; 

14. a kis ter me lők, ős ter me lők szá má ra jog -
sza bály ban meg ha tá ro zott ter mé ke ik ér -
té ke sí té si le he tő sé ge i nek biz to sí tá sa,
ide  ért ve a hét vé gi áru sí tás le he tő sé gét is; 

15. sport, if jú sá gi ügyek; 
16. nem ze ti sé gi ügyek; 
17. köz re mű kö dés a te le pü lés köz biz ton sá -

gá nak biz to sí tá sá ban; 
18. he lyi kö zös sé gi köz le ke dés biz to sí tá sa; 
19. hul la dék gaz dál ko dás; 
20. táv hő szol gál ta tás. 

Az Or szág gyű lés tör vény ben a he lyi köz -
ügyek, va la mint a hely ben biz to sít ha tó köz -
fel ada tok kö ré ben el lá tan dó más he lyi ön -
kor mány za ti fel ada tot is meg ál la pít hat.

Ezek csak az ön kor mány zat ok főbb fel -
ada tai, il let ve fel adat cso port jai. A va ló ság -
ban eze ket to váb bi jog sza bály ok bont ják
majd szét ré szek re, és pon to sít ják az ön kor -
mány zat ok kö te le zett sé ge it. Amint az lát ha -
tó, az alap fo kú ok ta tás már nem sze re pel
kö zöt tük, mi vel azt 2013. ja nu ár 1-jétől az
ál lam át ve szi. Ese tünk ben ez azt je len ti,
hogy a kö vet ke ző év ele jé től az ál ta lá nos is -
ko la és a mű vé sze ti is ko la vár ha tó an ál la mi
fenn tar tás ba ke rül át.

Rö vi den meg kell em lí te ni, hogy rész ben
vál to zik a pol gár mes ter sze re pe, alap ve tő en
egy erő sebb po zí ci ó vá vá lik. A kép vi se lő-
tes tü le tek ülé sei kö zöt ti idő tar tam ra, va la -
mint a kép vi se lő-tes tü le tek dön tés kép te len -
sé ge ese té re na gyobb dön té si fel ha tal ma zást
kap nak.

A pol gár mes te ri hi va ta lok hely zete szin -
tén vál to zik. Elő ször is nem lesz min den te -
le pü lés nek sa ját hi va tala, mi vel 2000 fő la -
kos ság szám alatt önál ló hi va talt a te le pülé -

sek nem tart hat nak fenn, kö te le sek lesz nek
vagy má sik kis te le pü lés sel, vagy na gyob bal
kö zös hi va talt lét re hoz ni. Ez ma gá val hoz za
az ed digi kör jegy ző ség meg szű né sét és a kör -
jegy ző sé gi hi va ta lok új ra szer ve zé sét, a részt -
ve vő te le pü lé sek meg ál la po dá sá nak az új fel -
té te lek men tén tör té nő új ra tár gya lá sá val.

Bár az ere de ti el kép ze lés sze rint sem mi -
lyen ál lam igaz ga tá si fel adat nem ma rad na
az ön kor mány za ti hi va ta lok nál, a hely zet va -
ló já ban je len leg még nem ki for rott, mi vel a
tör vény jö vő év ele jé től to vább ra is tar tal -
maz za ezen ha tás kö rök el lá tá sá nak le he tő sé -
gét. Az idei év jog al ko tá sá tól függ, hogy vé -
gül mely fel ada tok ke rül nek át a já rá si kor -
mány hi va tal ok hoz, és me lyek ma rad nak
hely ben. Az bi zo nyos nak tű nik azon ban,
hogy a jö vő ben hely ben min den hol ki sebb
hi va ta lok fog nak mű köd ni.

Az idei év fel ada ta lesz az egyes ön kor -
mány za ti tár su lá sok át te kin té se, fe lül vizs gá -
la ta is, a vál to zó fel adatel lá tá si kö te le zett ség
és jog sza bá lyi elő írá sok tük ré ben.

A tör vény utol só ré szei vár ha tó an az új
ön kor mány za ti vá lasz tá sok nap já val lép nek
ha tály ba, ame lyek az egyes vá lasz tott tiszt -
sé gek (kép vi se lők, pol gár mes te rek) tiszt sé -
gé vel ös  sze füg gő, alap ve tő en ös  sze fér he -
tet len sé gi és mél tat lan sá gi sza bá lyo kat je -
len tenek.

Rö vi den en  nyi ben le het ne gyors át te -
kin tést ad ni a tör vény ről. Ter mé sze te sen a
ké sőb bi ek ben a vál to zá sok élet be lé pé sé -
vel együtt rész le te sen tá jé koz tat juk a la -
kos sá got, va la mint az el kö vet ke ző hó na -
pok ban is mer tet jük az ok ta tás ra, a vízi -
köz mű szol gál ta tás ra, a hul la dék gaz dál ko -
dás ra vo nat ko zó, la kos sá got érin tő, ér dek -
lő kér dé se ket is.

dr. Bencze Zol tán
kör jegy ző

Folytatás az előző oldalról.

Sulipersely
1%

Tisztelt Adózó!

Kérem, hogy ADÓJA 1%-ÁT ajánl-
ja a Gróf Széchenyi István

Általános Iskola Suli Persely
Alapítványa részére.

Adószám: 18679212-1-13
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Dömsöd Nagy köz ség Ön kor mány za ta a Tár sa dal mi
Meg úju lás Ope ra tív Prog ram ke re té ben meg hir de tett
„Egész ség re ne ve lő és szem lé let for má ló élet mód prog ra -
mok” cím mel meg nyer te a TÁMOP-6.1.2/AKMR/09/1
kód szá mú pá lyá za tot.

En nek meg szer ve zé se és le bo nyo lí tá sa a pá lyá za ti mun ka részt ve vő i től pon tos és kö rül te kin tő mun ka fá -
zi sok egy más után ját kí ván ja meg.

A pá lyá zat saj tó tá jé koz ta tó ján dr. Bencze Zol tán kör jegy ző vá zol ta a pro jekt szük sé ges sé gét. Ki in du ló -
pont ként is mer tet te a te le pü lés la kos sá gá nak egész sé gi hely ze tét, kü lö nös te kin tet tel az idő sebb kor osz tály -
ra. Ki emel ten em lí tet te a ma gas vér nyo mást, a szív- és ér rend sze ri be teg sé ge ket, cu kor be teg sé get, ízü le ti
meg be te ge dé se ket, va la mint ezek szö vőd mé nye it. Ki ala ku lá suk hoz szin te ki vé tel nél kül a stressz, a moz -
gás hi ány, a nem meg fe le lő táp lál ko zás és az él ve ze ti cik kek túl zott fo gyasz tá sa ve zet.

Ezért Dömsödön a pá lyá zat meg va ló sí tá sá nak cél ja, hogy egy olyan kö zép ko rú ré teg ala kul jon ki, mely
öröm mel, ak tí van mo zog, és amely egy be teg sé gek től men tes, nyu godt, bé kés idős kort él het meg.

Az elő adá sok, prog ra mok ter mé sze te sen min den kor osz tály nak, gyer me kek nek – felnőtteknek –
nyugdíjasoknak egy aránt szól nak majd.

A pá lyá za ton el nyert ös  szeg 9.373.960 Ft, a  pro jekt meg va ló sí tá sá nak idő tar ta ma 12 hó nap. Er re az idő -
szak ra cse lek vé si ütem terv ké szült, mely ben hó nap sze rin ti le bon tás ban ke rül nek meg ha tá ro zás ra az egyéb
te vé keny sé gek. Ezek el ső sor ban ae ro bic fog lal ko zá sok, lab da já ték ok, il let ve élet mód vál tás, egész sé ges
táp lál ko zás, el ső se gély nyúj tás és lel ki egész ség vé de lem ről szó ló elő adá sok. Mind ezek meg va ló sí tá sá ban a
csa lád se gí tő szol gá lat, a há zior vo sok, egész ség ügyi dol go zók, a sport csar nok, sport egye sü let vál lal főbb
sze re pet. A pro jekt tar tal maz za egy Sport-
és egész ség nap meg szer ve zé sét is (ez elő -
re lát ha tó an má jus ban ke rül meg ren de zés -
re), mely nek le bo nyo lí tó ja a GKI Gaz da -
ság ku ta tó Zrt.

A saj tó tá jé koz ta tón dr. Rókusfalvy
Sylvia hang sú lyoz ta, hogy az em be rek
egész sé gi ál la po tá ért mint egy 15%-ban
fe le lős az egész ség ügy. El ső sor ban az
egész ség tu da tos élet mód ki ala kí tá sa, an -
nak irá nyá ba va ló el moz du lás len ne a leg -
fon to sabb té nye ző! Fel szó la lá sá ban érin -
tet te a do hány zás sú lyos be teg sé ge ket ki -
vál tó oka it, ki emel te az is ko lai drogpre-
venció és al ko hol fo gyasz tás meg elő zé sé -
nek fon tos sá gát. Be szélt az új ra élesz té si
tan fo lyam ter ve i ről, és ki fe jez te azon re -
mé nyét, mely sze rint az as  szo nyok kö ré -
ben is moz ga lom má vá lik majd a moz gás.

Ezt kö ve tő en Béczi Já nos is mer tet te a
Sport csar nok sze rep vál la lá sát a pro jekt
meg va ló sí tá sá ban. Cé lul tűz te ki a prog -
ram szé le sebb spekt ru mú ki ter jesz té sét,
ma gá nak a moz gás vá gyá nak az éb resz té -
sét a la kos ság kö ré ben, kor ra és nem re va -
ló te kin tet nél kül.

A pá lyá zat meg va ló sí tá sá nak kez de te ez
év ja nu ár 01. Si ke re sen szá mol ha tunk be a
ja nu ár ban már meg tar tott prog ra mok ról,
melyeket az OMK-ban elő adás  for má ban és
a Sport csar nok ban zumba, va la mint te rem -
fo ci és ké zi lab da ke re té ben ren dez tek meg.

A to váb bi ak ban a pro jekt ál tal meg ren -
de zés re ke rü lő nép sze rű sí tő prog ra mok ról
pla ká to kon és szó ró lap okon ér te sül het nek
majd az ér dek lő dők.

-V.I.-

„Prog ram a dömsödi la ko sok
egész sé gi hely ze té nek ja ví tá sá ra”

2012  FA LU GYÛ LÉS
Ja nu ár 25-én a Pe tő fi Sán dor Ok ta tá -

si és Mű ve lő dé si Köz pont adott he lyet
a ren dez vény nek. Meg hí vott és meg je -
lent ven dé gek vol tak: rend őr ka pi tány-
helyettes – Király And rás rend őr al ez -
re des, KEVE-VÍZ Kft. szenny vízcsa -
tor na-szol gál ta tás – Sági Já nos, Víz -
mű ve ze tő – Steigerwald Gá bor, va la -
mint Bencze Ist ván pol gár mes ter úr,
Var sá nyi An tal al pol gár mes ter úr és dr.
Bencze Zol tán kör jegy ző.

Pol gár mes ter úr 2011-es be szá mo ló -
ját kö ve tő en vá zol ta  és a 2012-es esz -
ten dő re vo nat ko zó an elő re ve tí tet te,
hogy ez az esz ten dő vál to zá so kat hoz
majd. Meg em lí tet te az ön kor mány za ti
és köz ok ta tá si tör vény mó do sí tá sa it,
me lyek szük sé ge sek az át me ne ti vál to -
zá so kat ho zó év át hi da lá sá hoz. A pá -
lyá za tok be szű kül nek, és 2013-ig úja -
kat nem is ír nak ki. Szó ba ke rült a víz -
mi nő ség-ja ví tó pro jekt pá lyá za ta, va la -
mint az új víz köz mű tör vény, mely
újabb fel ada tok elé ál lít ja az ön kor -
mány za tot. 

Az RSD par ti sá von meg kez dő dik a
csa tor ná zás, és emel lett szá mos más
fon tos és idő sze rű mun ka ke rült na pi -
rend re, mint pl. utak lé te sí té se, ja ví tá sa;
Ha jós-kas tély fel újí tá sa; a Bazsonyi –
Vecsési kép tár nád fe de lé nek fel újí tá sa;
a Pe tő fi tér ren de zé se; köz mun ka prog -
ram, mely ná lunk egy ben szo ci á lis kér -
dés is, il let ve a köz biz ton ság.

Ki rály And rás rendőr alezredes be -
szá mo ló já ban is mer tet te az „őrs prog ra -
mot”, mely ta valy in dult út já ra, és je -
len leg Varsányon és Kiskunlacházán
mű kö dik. Szó esett a ka me ra rend szer -
ről, mely nek ki épí té se is je len tős anya -
gi ter het ró a meg ren de lő re, de ezt kö -
ve tő en an nak fenn tar tá sa szin tén nagy
költ ség rá for dí tás sal jár.

Dr. Bencze Zol tán kör jegy ző úr az
ön kor mány za ti rend szer vál to zá sa i ról
be szélt, va la mint rész le te sen is mer tet te
az új ön kor mány za ti tör vényt, mely nek
meg va ló sí tá sa 2014-ig be fe je ző dik.

Steigerwald Gá bor – víz mű ve ze tő
is mer tet te az el múlt idő szak ban kel le -
met len sé get oko zó víz szol gál ta tás szü -
ne te lé sé nek oka it, va la mint ki tért ar ra,
hogy a kö zel negy ven éves víz há ló za ti
rend sze ren fo lya ma to san vég zik a kar -
ban tar tá si mun ká kat. Ezek el vég zé se
nem csak idő sze rű, ha nem szük ség sze -
rű fel adat is.

A je len lé vők kér dé se i re a meg hí vott
ven dé gek kész ség gel vá la szol tak.

-V.I.-
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A DÖMSÖDI ÁLTALÁNOS IPARTESTÜLET FELHÍVÁSAI

Kössön kedvező

kötelező gépjármű-felelősség-
biztosítást gépkocsijára!!!

irodánkban.

Ne mulassza el, érdeklődjön!!!

Dömsödi Általános Ipartestület

2344 Dömsöd, Petőfi S. u. 11-13.

E-mail: ipartestulet.d@invitel.hu

Tel.: 06-24-435-416, 06-70-318-6325

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás 

Otthon biztosítás

Önrész biztosítás

Casco

kötése

Közlekedési Biztosítási Egyesület

Dömsödi Általános Ipartestület

Képviseleti iroda

2344 Dömsöd, Petőfi S. u. 11-13.

06-24-435-416

Vállalkozók, vállalkozások
figyelmébe!

Az Iparos Újság hasábjain (IPOSZ Lapja)
folyamatosan tájékozódhat vállalkozást 

érintõ aktuális kérdésekrõl.

Néhány témakör, melyrõl olvashat: 
szakképzés, adózással kapcsolatos hírek,

pályázatokról, jó ha tudjuk..., 
szakmai kaleidoszkóp, vásárnaptár, 

iparos portrék, üzleti rovat.

Az újság kéthavonta jelenik meg, 
egy lapszám ára 1ooo Ft.

Amennyiben felkeltettük érdeklõdését, 
keresse fel irodánkat a megrendeléssel 

kapcsolatban: 

Dömsödi Általános Ipartestület 
2344 Dömsöd, Petõfi S. u. 11-13. 
06-24-435-416, 06-70-318-6325
ipartestulet.d@invitel.hu

Vállalkozók, cégek figyelmébe

Szeretne áram- és gázszámlájából
megtakarítást???

Áram- és gázfogyasztási adatai alapján kedvező
árajánlatot követően átvállaljuk a kereskedőváltás-

sal kapcsolatos ügyintézést!

Önnek csak annyi a teendője, hogy áram- és
gázszámláját eljuttatja hozzánk.

Dömsödi Általános Ipartestület
2344 Dömsöd, Petőfi S. u. 11-13.

E-mail cím: ipartestulet.d@invitel.hu
Tel.: 06-24-435-416, 06-70-318-6325 

Fax: 06-24-435-416

Tel.: 06-24-435-416, 06-70-318-6325



A ma gyar kul tú ra nap ja
A ma gyar kul tú rát 1989 óta ün nep lik ja nu ár 22-én, a kéz irat ta nú sá ga

sze rint Köl csey Fe renc 1823-ban ezen a na pon fe jez te be a Him nuszt.
Az év for du ló val kap cso la tos meg em lé ke zé sek al kal mat ad nak ar ra,

hogy na gyobb fi gyel met szen tel jünk év ez re des ha gyo má nya ink nak, gyö -

ke re ink nek, nem ze ti tu da tunk erő sí té sé nek, fel mu tas suk és to vább ad juk a
múl tun kat idé ző tár gyi és szel le mi ér té ke in ket. Egy-egy prog ram, ese -
mény kap csán so kan, sok fé le mó don pró bál nak meg mu tat ni, át ad ni va la -
mit kul tu rá lis, mű vé sze ti éle tünk ér té ke i ből.

A P.S.O.M.K.-ban ja nu ár 20-án tar tot tuk meg a kul tú ra nap ja tisz te le té -
re meg ren de zett szín vo na las iro dal mi ös  sze ál lí tást a 2. a osz tá lyo sok elő -
adá sá ban, fel ké szí tő jük Jávorka Józsefné ta nár nő volt. 

A mű sor után ke rült sor az el ső osz tá lyo sok nak meg hir de tett „Mi ért
sze re tek is ko lá ba jár ni?” cí mű rajz ver seny ün ne pé lyes ered ményhir de té -
sé re. A rajz ver seny öt let gaz dá ja Kaszner Éva Il di kó volt, és aki a ver senyt
szpon zo rál ta Né ma Il di kó, az Office-Contact Kft. tu laj do no sa. Kö szön jük
szé pen! Csi kós Lászlóné
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Ja nu ár ban le zár tuk az el ső fél évet a mű vé sze ti is ko lá ban. A ze nei
tan sza kon két be mu ta tót is tar tot tunk, ja nu ár 23-án és 24-én. A tán co -
sok feb ru ár 2-án tart ják a be mu ta tó ju kat. 

Ja nu ár 15-én, va sár nap ren dez ték meg a IV. Or szá gos Tár sas tánc -
ver senyt Ka lo csán. A ver senyt a NEFMI hir det te meg és az Ok ta tá si
Hi va tal szer vez te. 

A cso por tos ver seny ben a mi Gé zen gúz cso por tunk vett részt.
Nagy büsz ke ség gel tölt el mind an  nyi un kat, hogy a gye re kek a ka te -
gó ri á juk ban IV. he lye zést ér tek el. Fel ké szí tő ta ná ruk, Mihó Di á na,
kü lön dí jat ka pott pe da gó gi ai mun ká já ért. Gra tu lá lunk mind ne ki,
mind a cso port nak a szép he lye zé sért. 

Kö vet kez zék a ver se nyen részt ve vő tán co sok ne ve: Sáfrán Mi hály
– Fá bi án Fan ni, Papp Já nos – Fá bi án Bi an ka, Perger Gá bor – Ács Do -
mi ni ka, Ács And rás – Csi szár Dó ra, Bődi End re – Sipos Eve lin, Már -
kus Pé ter – Ko lom pár Iza bel la, Nagy Lász ló – Is pán Kar ina, Zsákai
Lász ló – Jancsó An na. 

Mind két uni ós pro jek tünk rend ben zaj lik Var ga Anett ta nár nő ko -
or di ná lá sa mel lett. A COMENIUS prog ram ban részt ve vő ta nu ló ink
he ti rend sze res ség gel ké szül nek a má ju si ta lál ko zó ra, amely re 75
ven dé get vá runk.  

Min den nö ven dé künk nek si ke res fel ké szü lést és ver seny zést kí vá -
nunk a má so dik fél év re!

A mű vé sze ti is ko la pe da gó gu sai 

Tisztelt Adózók, kedves Szülõk!
A művészeti iskola megsegítésére létrejött Pro Musica Alapítvány

Dömsöd tisztelettel várja az adózók személyi jövedelemadójának 1%-
os felajánlását. Az alapítvány adószáma: 18681189-1-13

Tisztelettel: a kuratórium

A Dezsõ Lajos Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény
januári hírei

Ja nu ár 30-án cső tö rés volt az is ko lánk ban. A mű helyt, fo lyo sót
és a ter me ket el ön töt te a víz. Ez úton sze ret nénk meg kö szön ni Var -
sá nyi An tal nak, va la mint Sza bó Zol tán nak és Ju hász Im ré nek a
gyors és szak sze rű in téz ke dést. Kü lön sze ret nénk kö szö ne tet mon -
da ni is ko lánk dol go zó i nak, Faragóné Pádár Tün dé nek és Bene
Jánosnénak a se gít sé géért. 

A kul tú ra nap ja tisz te le té re ren de zett iro dal mi ös  sze ál lí tás a 2. a
osz tá lyo sok elő adá sá ban

Győz te sek: Ba logh Bo ró ka, Ba logh Ré ka, Harsányi An na, 
Ka kukk Zsa nett, Sza kos Ri chárd; fel ké szí tők, szpon zo rok
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IIIISSSSKKKKOOOOLLLLAAAAIIII     HHHHÍÍÍÍRRRREEEEKKKK    ••••     IIIISSSSKKKKOOOOLLLLAAAAIIII     HHHHÍÍÍÍRRRREEEEKKKK
A Kazinczy verseny

eredményhirdetésén  Major Anna, a zsűri elnöke a következő szavakkal
fordult a versenyzőkhöz:

A kultúra napját 1989-től ünnepeljük. Ez a nap nem tartozik a piros
betűs ünnepek közé, de egyre jelentőségteljesebben hívja fel a figyelmet
szellemi kulturális örökségünk megőrzésére, megvédésére.

1823. 01. 22-én, Szatmárcsekén Kölcsey Ferenc befejezte a Himnusz
kéziratát. A művet a magyar nemzet himnuszává a magyar közakarat tette.
A himnusz elismerése évtizedeken át késlekedett, csak 1990-ben történt
meg, amikor nemzeti jelképeink sorába a címer és a zászló mellé a Him-
nuszt is az Alkotmányba iktatták. A 2012. január elsejétől élő Alap-
törvényünk kezdő sorai: „Isten, áldd meg a magyart!”. Ez a fohász
történelmünk során mindig aktuális volt. A magyarságot, a magyar nyel-
vet többször próbálták már meg semmissé tenni, voltak olyan idők Ma -
gyarországon, amikor nem ismerték el hivatalos nyelvnek a magyart.
Pedig hiteles adatok bizonyítják, hogy 996-ban a Géza fejedelem hívására
hazánkba érkező olasz szerzetesek a Szent Márton-hegyi, a mai pannon-
halmi bencés kolostorban oktatták a magyar nyelvet. Ez volt a mai isko-
larend szer alapja.

Mi az oktatásban anyanyelvi vetélkedőkön bizonyítjuk, milyen fontos az
anyanyelv védelme, ápolása. A „Szép magyar beszéd” verseny évtizedek
alatt országos mozgalommá vált, melyet ezen a napon rendeznek. Ez a
versenyforma az ifjúság anyanyelvi nevelését, a beszédkultúra javítását
szolgálja. 

A mi iskolánk 23 éve rendezi meg területi szinten ezt a nemes vetélkedőt.
A környék iskoláinak 3. és 4. osztályos tanulói mérik össze tudásukat.

Az idei évben a dömsödiek mellett a szalkszentmártoni Petőfi Sándor,
Kunszentmiklósról a Baksay, Kiskunlacházáról a Gárdonyi és Vörösmar-
ty iskola tanulói jöttek el.

A 2. a osztályosok nyelvünk szépségét, sokszínűségét versek és idézetek
megszólaltatásával, méltó hangulatban indították a délutánt. 

A kötelező szöveg általában „higgadt”, közlő próza. Fekete István Téli
berek című művéből kellett egy részletet hangsúlyosan, érthetően felolvasni.

A tanulók által hozott szabadon választott részletek változatosak, szín-
vonalasan kiválasztottak voltak. Megszólaltatásuk jól átgondolt és kidol-
gozott volt.

Köszönjük a felkészítő tanároknak a munkát, a kultúra iránt érzett
felelősséget, a diákoknak a lelkes részvételt, hogy ezt a napot ünneppé tették!

A 3. és 4. osztályos tanulók kistérségi
tanulmányi versenye, 
Kunszentmiklós 

VDÁMK iskola Kunszentmiklós:

3. évfolyam matematika verseny helyezettjei (56 versenyzőből):
2. helyezett: Várkonyi Viktória 
3. helyezett: Galambos Laura
10. helyezett: Rüsich Alexandra

3. évfolyam magyar verseny helyezettjei (46 versenyzőből):
19. helyezett:  Balogh Abigél

Várkonyi Petra
27. helyezett: Galambos Laura

4. évfolyam matematika verseny helyezettjei (54 versenyzőből):
30. helyezett: Mészáros Péter
33. helyezett: Kudar Zsolt
35. helyezett: Hermányi Gergely

4. évfolyam magyar verseny helyezettjei (60 versenyzőből):
34. helyezett: Kudar Zsolt
51. helyezett: Lázin Loretta Kitti
53. helyezett: Liptai Melitta

***

2012. január 20-án rajzverseny 
az OMK szervezésében az elsõsöknek, 
„Miért szeretem az iskolát?” címmel: 

I. helyezett: Balogh Boróka 1. b
II. helyezett: Harsányi Anna 1. c

Szakos Richárd 1. a
III. helyezett: Balogh Réka 1. b

Kakukk Zsanett 1.b

***

Az idén is megrendezésre került
iskolánkban a Körzeti Kazinczy Próza-
mondó Verseny 2012. január 23-án

3. évfolyam:
I. helyezett: Halász Dorka 3. b

Várkonyi Petra 3. b
II. helyezett: Sándor Virág Roxána Szalkszentmárton
III. helyezett: Várkonyi Viktória 3.b

4. évfolyam:
I. helyezett: Pék Bianka 4. a

Liptai Melitta 4. a
II. helyezett: Lázin Loretta 4. b
III. helyezett: Kovács Anett Kiskunlacháza 

Kedves Szülõk!
Örömmel értesítem, hogy az iskolában külön foglalkozásként Gyer-
mek Aerobikot indítunk.
Az edzések helye: a Széchenyi úti iskola tornaterme.
Az edzések időpontjai:
hétfőn 14-15 óráig és pénteken 13-14-óráig az alsós tanulóknak,
hétfőn 15-16 óráig és pénteken14-15 óráig a felsős tanulóknak.
A tagdíj 3000 Ft/hó, melyet a hónap
első edzésén kell befizetni. 

Bármilyen kérdés van, hívjon: 
06-20/946-9444.

Köszönettel: 
Joó-Rövid Szilvia 
testnevelő, aerobikoktató
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Fel sős di ák ja ink az el múlt két
hó nap ban több ver se nyen is részt
vet tek. Tak sony ban a kis tér ség di -
ák ja i val, a Var ga Ta más Ma te ma ti -
ka Ver se nyen pe dig egy más sal és a
me gyék leg jobb ja i val mér ték ösz  -
sze tu dá su kat ma te ma ti ká ból. Kun-
szentmiklóson, a Komp lex Ter mé -
szet tu do má nyi Ver se nyen a kör -
nye ző is ko lák di ák csa pa tai vol tak
az el len fe lek. Ta nu ló ink na gyon
szé pen vet ték az aka dá lyo kat! Gra -
tu lá lunk Ne kik és fel ké szí tő Ta ná -
ra ik nak!

2011. no vem ber 
Kör ze ti Ma te ma ti ka 

Ver seny, Tak sony

7. évf.                                                         
He lye zé sek:
III. Perger Ben já min
V. Kátai Do rot  tya                                   
VI. Bá bel Jú lia
X. Pethes Vi vi en
Fel ké szí tő pe da gó gus: Ácsné Jaksa
Szil via

8. évf.
III. Gonda And rea
Fel ké szí tő pe da gó gus: Pergerné
Kenesei Krisz ti na

2011. de cem ber 
Komp lex Ter mé szet tu do má -
nyi Ver seny, Kunszentmiklós

Csa pa ta ink:

5. évf. I. hely
Is pán Lil la                             
Ma gyar Ben ce
Sze ge di Ta más  

6. évf. V. hely
Lampert Gréta
Vakter Ben ce
Vitáris Pé ter

7. évf. II. hely
Bá bel Jú lia
Forczek Krisztofer
Perger Ben já min

8. évf. V. hely
Gonda And rea
Szűcs Ger gely
Ta kács Nó ra

5-6. év fo lyam fel ké szí tő pe da gó -
gu sa: Ácsné Jaksa Szil via
7-8. év fo lyam fel ké szí tő pe da gó -
gu sa: Gerenday Éva

2011. de cem ber 
Var ga Ta más Ma te ma ti ka
Ver seny, Is ko lai For du ló

7. évf.  
I. Bá bel Jú lia                                                       
II. Doroszlay Dó ra Li li                                      
III. Pethes Vi vi en                                                    
IV. Perger Ben já min                                           
Fel ké szí tő: Ácsné Jaksa Szil via

8. évf.
I. Gonda And rea
II. Göllény Csil la

Szűcs Ger gely
Fel ké szí tő: Pergerné Kenesei
Krisz  ti na

A 7. év fo lya mon mind a négy ver -
seny ző dol go za tát to vább küld tük.
Bá bel Jú lia és Doroszlay Dó ra Li li
be ju tot tak a me gyei for du ló ba.

Ép pen csak el kez dő dött az új év,
újabb pró ba té tel kö vet ke zett a leg -
ki seb bek szá má ra. Há zi ma te ma ti -
ka ver senyt ren dez tünk a fel ső ta -
go za ton 4., 5., 6. osz tá lyos di ák ja -
ink nak. Na gyon szép ered mé nyek
szü let tek.  
Gra tu lá lunk!

4. évf.
I. Kudar Zsolt

Mé szá ros Pé ter
II. Sám son Ni ko lett
III. Ja kab Tün de

Cson tos And rás
IV. Pék Bi an ka

5. évf.
I. Csi szár Dó ra
II. Ko vács Ger gő
III. Vitáris Pet ra
IV. Pethes Pat rí cia

Ma gyar Ben ce

6. évf.
I. Papp Já nos
II. Lampert Gréta
III. Ta kács Daniella
IV. Szűcs Vik tó ria

Csör gő Sza bolcs

Újabb iskolai sikerek a termé szet -
tudományi  tantárgyak terén! A Konflis Kft. 

autóvezetõi tanfolya mot
indít február 21-én 
17 órai kezdettel.

Helye: OMK.

Érdeklõdni lehet a következõ
telefonszámon: 06-30-942-7757,

illetve az OMK-ban.
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Köszöntés

50. házassági évfordulójuk
alkalmából köszönti családja

Szeretettel köszöntjük

Várkonyi Károlynét
90. születésnapja 

alkalmából.

Sok jó egészséget kívánunk.

Gyermekei, unokái és
dédunokái

Február 18-án kerül
megrendezésre az OMK-
ban 19. alkalommal a  

VALENTIN-BÁL.

Jegyek válthatók: 
Tóthné Porvay Zsuzsánál

További boldog éveket kívánunk!

2012. ÉV ELSÕNEGYEDÉVBENANYUGDÍJAS
KLUB ALKALMAI

Helyszín: OMK

Február 07. kedd 14-16-ig   � Február 21. kedd 14-16-ig   � Március 06. kedd 14-16-ig

Az összejövetelek nyitottak, minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Egy sze rû 
tip pek 

spó ro lás ra
Ja nu ár ban in dult ro va tunk foly ta tá sa ként

is mé tel ten sze ret nénk né hány prak ti kus öt le -
tet meg osz ta ni Önök kel:

Ér de kes volt szá mom ra, mi kor két em bert
is meg kér dez tem ar ról, hogy – Te ho gyan
spórolsz? – egy más tól füg get le nül a be vá sár -
lá si prak ti ká ik ról kezd tek be szél ni. Lás sunk
ezek kö zül né há nyat:

– Se a be vá sár lóköz pon tok ban, se a kis
üz  le tek ben ne ve gyünk nagy be vá sár lóko sa -
rat ma gunk hoz, mert ha nem tölt jük meg, kí -
no san érez het jük ma gun kat. Ha meg meg -
tölt jük, ak kor sok kal na gyobb men  nyi sé gű
áru ke rül be le, mely a pénz tár cán kat nem kí -
mé li.

– Érdemes be vá sár lás előtt lis tát ké szí te ni,
hogy mi re van szük ség a ház tar tá sunk ban.
Ezt kö ve tő en az üz let ben a pol cok ról cél irá -
nyo san csak azo kat a ter mé ke ket ve gyük le,
me lyek a lis tán kon sze re pel nek.

– Amennyiben ki szá molt pénz zel in du -
lunk be vá sá rol ni, biz to san nem köl te ke zünk
túl és a ter ve zett ke re ten be lül ma ra dunk.

– Egy re több ke res ke del mi he lyen ta lál ko -
zunk olyan ter mé kek kel, melyek re az van ír -
va, hogy „Ér ték csök kent áru”. Ál ta lá ban
ezek a ter mé kek ap ró szép ség hi bá val ren del -
kez nek, il let ve az élel mi sze rek te kin te té ben
az napi vagy elő ző na pi le járt sza va tos sá gú ak.
Ér de mes el időz ni itt, mert így is spó rol ha tunk
pénz tár cánk ja vá ra.

– Az egy-két na pos pék árut (ke nye ret,
zsem lét, kif lit) lé nye ges en ged mén  nyel áru -
sít ja né hány élel mi szer üz let. Ezek a ter mé -
kek a sü tő ben vagy mikróban friss fo gyasz -
tás ra al kal mas sá te he tők.

Vá sá rol ja nak oko san, meg fon tol tan!

Ked ves ol va só ink, to vább ra is vár juk öt le -
te i ket, ki pró bált, jól be vált prak ti ká i kat,
hogy se gít hes sünk egy más nak spó rol ni, bol -
do gul ni!

-V.I.-

FEL  H Í  VÁ SFEL  H Í  VÁ S

A Gyer mek ba rát Egye sü let 2005 óta te -
vé keny ke dik  Dömsödön. 
• Kö lyök Mű hely né ven rend sze re sen kéz -

mű ves ját szó há zat mű köd te tünk. 
• Éven te 2-3 al ka lom mal au tó bu szos ki rán -

du lást szer ve zünk ál ta lá nos is ko lás gyer -
me kek ré szé re.

• A dömsödi gye re kek nek éven te két szer té -
rí tés men te sen he tes nap kö zis nyá ri tá bort
biz to sí tunk.

• A 2010. év ben egye sü le tünk film klu bot
in dí tott.
A 2008-2009. évi adó 1%-ának fel aján lá -

sá ból 24 654 Ft, ill. 67 400 Ft be vé te lünk
szár ma zott. A 2010. évi adó 1%-ának fel -
ajánlásából 45 700 Ft bevételünk szárma-
zott. Ezt az ös  sze get a dömsödi gye re kek ki -
rán du lá sa in be lé pő je gyek re, il let ve sza bad -
idős prog ra mok hoz hasz nál tuk fel. 

Kö szön jük adó ja 1%-át!
Gyer mek ba rát Egye sü let Dömsöd

adó szá ma, mely re a fel aján lást vár juk:
18706787-1-13

90 éve
(1922. 02. 07-én Kunszentmiklóson) szü le tett

GGyyöönn  ggyyöö  ssii  LLáásszzllóónnéé
CCssaa  bbaaii  PPii  rrooss  kkaa. 

Sze re tet tel kö szönt jük Édes anyán kat 
eb ből az al ka lom ból!

Gyer me kei, uno kái és déd uno kái

Varsányi Elemért

és 

Varsányi Elemérnét!
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2012. ja nu ár 21-22-én idei el ső lab da rú gó tor ná ját ren dez te a Dömsödi
Után pót lás Sport Egye sü let. A tor nát Sza bó La jos em lé ké nek szen tel tük,
aki 2011-ben hunyt el. Öt kor osz tály ban 30 csa pat ver seny zett a kor osz tá -
lyon kén ti ku pá kért.

A 7 éve sek ver se nyé ben a sok in du ló csa pat (szám sze rint 9) mi att két
pá lyát épí tet tünk ki. A leg ki seb bek hoz ták a for má ju kat, mind két csa pa -
tunk ve ret le nül meg nyer te a tor nát a ma ga pá lyá ján. Ma guk mö gé uta sí -
tot ták Tö köl, Tak sony, Rác ke ve, Kunszentmiklós csa pa ta it. A ki csik kö -
zül, mi vel az ő tor ná ju kon a rész vé tel a fon tos, az ös  szes csa pat ból min -
den ki ka pott ér met.

A 9 éve sek me ző nyé ben 4 csa pat in dult, a DUSE-n kí vül a Tak sony, a
Kunszentmiklós és a Tö köl. Re mek ered mén  nyel, 3 győ ze lem mel, ka pott
gól nél kül zár tuk a tor nát az el ső he lyen. Így a ku pa itt hon ma radt.

A 11 éve sek kö zött 8 csa pat in dult, a DUSE, a Tö köl, a Rác ke ve, a Tak -
sony, a Kunszentmiklós és a Bu gyi csa pa ta (töb ben két csa pat tal ér kez -
tek). En nek meg fe le lő en két 4-es cso port ra oszt va kezd ték meg a küz del -
me ket, és a hely osz tó kon a cso port ban zárt ered mé nyek sze rint ját szot tak
egy más sal. A DUSE csa pa ta a cso port ját ka pott gól nél kül meg nyer te. A
má sik cso port győz te se a re mek já ték kal elő ruk ko ló Bu gyi csa pa ta lett,
így a dön tőt ve lük ját szot tuk, és pa rázs já ték kö ze pet te 1-1-es dön tet len
szü le tett. Így he tes rú gá sok ra ke rült sor, amit a re mek ka pus tel je sít mény -

nek és a ru gó já té ko sok ügyes sé gé nek kö szön he tő en meg nyer tünk. A ku -
pa Dömsödön ma radt!

A na gyobb kor osz tály ok ban saj nos nem tu dunk ilyen jó ered mé nyek ről
be szá mol ni. A 13 éve sek kö zött 5 csa pat in dult, a DUSE, a Rác ke ve két
csa pat tal, a Tö köl és a DMTK. A DUSE csa pa ta a har ma dik he lyet sze rez -
te meg, egy győ ze lem, egy dön tet len és két ve re ség mel lett.

A 15 éve sek kö zött két csa pa tot in dí tot tunk, ját szott még a Tak sony és a
Tö köl csa pa ta. Saj nos a csa pa ta ink a har ma dik és a ne gye dik he lyet sze -
rez ték meg. Az el ső csa pa tunk nál egy győ ze lem volt két ve re ség mel lett, a
má so dik csa pa tunk 3 ve re sé get szen ve dett.

A ku pák át adá sá ra az egyes kor osz tály ok mér kő zé sei után ke rült sor. A
ku pá kat és ok le ve le ket Sza bó And rea ad ta át a csa pat ka pi tány ok nak. Lá -
zár Jó zsef ta nár úr a tor na előtt pár nap pal meg ala pí tot ta a Sza bó La jos
Ván dor ku pa el ne ve zé sű dí jat, me lyet a ta va lyi év leg jobb já té ko sa,
Turcsán Pál ve he tett át és őriz het egy évig.

Kö szön jük szpon zo ra ink nak a tá mo ga tá so kat, a fel aján lá so kat, re mél -
jük, meg há lál tuk a be lénk fek te  tett bi zal mat, és a jö vő év ben is új ra ta lál -
ko zunk min den ki vel, aki részt vett a tor nán. Szpon zo ra ink vol tak: Kun és
Tár sa Bt., Mo bil Föld mé rő Iro da, Kék Du na Beach Club, és ter mé sze te -
sen a fo ci zó gyer me kek szü lei min den men  nyi ség ben!

Nagy Zsolt

Szabó Lajos Labdarúgó Utánpótlás Emléktorna

A dömsödi
Nagyközségi

Könyvtár nyitva
tartása

Hétfõ: zárva
Kedd: 10-18
Szerda: 8-16

Csütörtök: 8-14
Péntek: 11-17
Szombat: 8-12

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 AZ OMK-BANPROG RA MOK AZ OMK-BAN

Kérnénk, amennyiben lehetősége van, a 2011. évi személyi jövedelemadó 1%-ával támogassa
egyesületünket!
Célunk továbbra is a 80 év felettiek ingyenes horgászatának biztosítása. 
Ezenkívül a támogatás egy részét új irodánk fenntartására kívánjuk fordítani.
FELAJÁNLÁSÁT A TÁMOGATOTTAK NEVÉBEN ELŐRE IS KÖSZÖNJÜK!
Kedvezményezett: Dömsödi Horgász Egyesület 
Adószámunk: 19833293-1-13 H.E. Önkormányzata

TISZTELT SPORTTÁRS!



FFFF AAAA RRRR SSSS AAAA NNNN GGGG     VVVV AAAA NNNN !!!!
Hálás téma a farsang,

hiszen akarva-akaratlan
a szót meghallva az
önfeledt móka, kacagás
jut mindannyiónk eszé -
be. Jellemzően az óvo -
dákban, iskolákban min  -
den esztendőben nagy
izgalommal ké szülnek a
csemeték a jelmezes
fel  vonulásra, hogy akár
csoportosan, akár egyé -
nileg is megmutathas-
sák magukat. Termé sze  -
tesen a szülők, nagy -
szülők segédkeznek,
ügyes kednek, s újfent
átélik ifjuságuk ked-
venc farsangjait. 

Hogyan is volt, hon-
nan is eredeztethető a
farsangi jelmezek vise-
lete, az alakoskodás?

Tradicionálisan a far -
sangi időszak vízkereszt-
től (január 06., mikor is a

karácsonyfát leszedjük) hamvazószerdáig tart. Az ezt követő időszak a
böjti idő. (K-en és É-on hamvazószerdát követő napon, az egynapos böjt
után a böjtöt felfüggesztik, hogy a farsangi maradékot el tudják fogyasz-
tani, és ennek a napnak a neve zabáló-, torkos- vagy tobzódócsütörtök.
Ismerősen hallik a  torkos csütörtök  kifejezés, hiszen napjaink ven dég lá -
tó iparában is használják ügyes üzleti fogásként.) No de kanyarodjunk
vissza a farsang szó eredetéhez! 

Magyar Néprajzi Lexikonból:
„Maga a szó bajor eredetű, első írásos említése 1283-ból származik.

Magyarországon a középkorban jelenik meg, német hatás ered-
ményeként. Három fő elterjedési területe: királyi udvarban (itt jelentős az
itáliai hatás – karnevál), illetve a városi polgárság és a falusi lakosság
körében (itt pedig a német hatás érződik).”

A karácsonyi ünnepkört követően, a farsangi ünnepkör (melynek jelen-
tősége a téltemetés, a tavaszvárás) a leg gaz dagabb szokásokban, ha -
gyományokban egya ránt. Természetesen  a különböző szokások tájegysé-
genként változóak, más-más módon talál koz ha tunk velük.

Legjellegzetesebb a már világviszonylatban is ismert karneváli han -
gulatú Mohácsi Busó já rás.

Eredet-magyarázat (forrás: internet)
„A legelterjedtebb ma gyarázat szerint a far sangolásnak a télte me tés, a

télűzés volt a célja. Az emberek ilyenkor azért bújnak ijesztő ru hákba,
mert azt várják, hogy a tél megijed tőlük, és elszalad. Az ünneplés végén
nyilvánosan elé ge tik a tél halálát szimbolizáló szalmabábut is. A jelmezbe
öltözött em berek ezenkívül „bao-bao” kiáltással és kürtszóval, kolom-
pokkal járják végig a házakat, udvarokat és az állatokat, majd hamut
szórnak szét a portákon. Ettől a szertartástól azt remélik, hogy a gazdák
portáit a jövőben elkerülik a gonosz, ártó szellemek. A busójárás további
szokása, hogy a jelmezesek az utcán járva meghuzigálják az arra járó
nők haját, hogy az minél hosszabbra nőjön. Az ünnepség fénypontja az,
hogy a főtéren a férfiak viaskodni kezdenek egymás között, ami régen a
férfivá avatás jelképe volt.”

Dömsödön a farsang
megléte, mint már em lí -
tettem, elsősorban az ok -
tatási intézményekben, a
gyerekek jelmezes fel vo -
nu lásával jelenik meg.

Vi s s z a e m l é k e z é s
alapján tudjuk, hogy far -
sangkor Dömsödön is
volt helyi szokás. Kö -
csög be töltöttek hamut,
majd a konyhaajtóban
föld höz csapták azt. Meg-
figyelhető maga az ijeszt-
getés ténye, mert hiszen a

megtöltött köcsög a föld -
re zuhanva nagyot dur-
ran, másrészről a hamu
jelenléte, merthogy a ha -
mutól a gonosz szelle-
mek távol maradnak.

Ma már nincs gyakor-
latban ez a szokás Döm-
södön, így  gyermekeink
s unokáink maskarája
riogatja, ijesztgeti a telet.

Összeáll.: 
-V.I.-
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Kamilla rendelõ

Reumatológia: hétfő 14 – 18 h-ig

Bőrgyógyászat: egyeztetés alatt

Pszichológia: februártól

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

Cím: Dömsöd, Kossuth L. u. 102.

A Sarok Gyógyszertár mellett.
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Bi zo nyá ra mi dömsödiek, s még
so kan a kör nyék ről is me rik itt
Dömsödön a „Csernus Laciék”
mé hé sze tét. Csernus László és
fe le sé ge, Ma ri ka 1975 óta űzik
ezt a ke vés sé is mert, ám szép
és ér de kes, s csep pet sem 
könnyű szak mát. Ez ok ból

gon dol tunk ar ra, hogy a Hír nök ben egy so ro za -
tot in dít va meg is mer tet jük az ol va sók kal a mé -
hé sze ti ter mé ke ket, me lyek ből sokfé lét ná luk is
meg vá sá rol ha tunk.

Vi lá gunk ban egy re fon to sabb az a tény, hogy
tö re ked nünk kell a kör nye zet vé de lem re, a mi -
nél ter mé sze te sebb élel mi sze rek fo gyasz tá sá ra s
a leg egész sé ge sebb élet vi tel re. Egy re na gyobb
te ret hó dí ta nak a bioélelmiszerek, így a tar tó sí -
tó sze rek el ke rü lé se. Nos a méz, a vi rág por, a
pro po lisz mind-mind meg fe lel nek ezek nek az
igé nyek nek.

Eb ben a hó nap ban el ső ként a pro po lis  szal,
mint a leg ter mé sze te sebb s leg ősibb an ti bio ti -
kum mal és an nak fel hasz ná lá si for má i val is -
mer ke dünk meg. A kö vet ke ző szám ban pe dig
az egyes méz faj ták tu laj don sá ga it mu tat juk be.
Lás suk te hát:

A PRO PO LISZ
A pro po lisz vagy méh szu rok olyan gyan tás,

ra ga csos anyag, ame lyet a dol go zó mé hek a
kap tár vé del mé re, a be to la ko dó bak té ri u mok és

egyéb kór oko zók el len gyűj te nek. Ra ga dós, sár -
gás bar na, kel le mes il la tú anyag, me lyet a fák rü -
gye i ről, fi a tal ága i ról, le vél nye le i ről gyűj te nek
be a mé hek, át ala kít ják, az tán a kaptárak tö mí té -
sé re és fer tőt le ní té sé re hasz nál ják. A méh csa lád
lát ha tat lan vé del mét ké pe zi a pro po lisz: egy
erős, nagy men  nyi sé gű pro po liszt ter me lő csa -
lád ban gond nél kül el pusz tít ja a ví ru so kat és
bak té ri u mo kat. Ma gas antioxidáns-tar tal ma van
és gyul la dás csök ken tő ha tá sú. Eze ket a ned ve -
ket 20 Celsius fok nál me le gebb na po kon 10 és
12 óra kö zött gyűj tik a mé hek. A fő for rás a fe -
ke te nyár rügy pik ke lye in ki vá lasz tó dó eny ves
be vo nat, de a pro po lisz szá mos öszetevőjének
sa já tos sá ga it még nem is mer jük pon to san.

ÖS  SZE TÉ TE LE:
A tisz ta pro po lisz ki ma gas ló an ha té kony ele -

mek ből áll. Leg fon to sabb és leg tö me ge sebb al -
ko tó ré szei a flavonoidok. To váb bi fon tos ha tó -
anyag ok: kalkonok, terpén, vi ta mi nok (B1, B2,
B6, C, E), ami no sa vak, en zi mek, ás vá nyi ele -
mek (K, Na, Mg, Al, P, Si, Va, Co, S, N, Zn). Bi -
zo nyí tot tan tar tal maz ferulasavat, ami től bak té -
ri um ölő és bak té ri um fej lő dést gát ló ha tá sú (kül -
ső leg történő fel hasz ná lás ese tén).

A sok fe les le ge sen el fo gyasz tott szin te ti kus
gyógy szer he lyett al kal maz va ren ge teg fé le be -
teg ség re kü lö nö sen aján lott:

Erő sí ti az im mun rend szert, hasz nál ha tó lég -
cső hu rut és al ler gi kus jel le gű aszt ma ese té ben.

Nö ve li az erek ru gal mas sá gát, ví rus-, bak té ri -
um- és gom ba ölő, hasz ná la tos pél dá ul inf lu en -
za, her pesz el len, se gít a meg fá zá sos meg be te -
ge dé sek ese té ben, hasz nál ják még fe ké lyek,
vér ke rin gé si és szív be teg sé gek ki egé szí tő ke ze -
lé sé re is, va la mint seb gyó gyí tás ra, reu ma tikus
bán tal mak ra, ízü le ti, de rék- és ge rinc fáj dal mak -
ra. A pro po lisz tink tú ra meg fe le lő hí gí tás ban
láb gom bás és öv sö mör pa na szok ra is ki vá ló.
Na gyon ha tá sos a ma gas vér nyo más el len, mert
vér nyo más csök ken tő ha tá sú. Prosz ta ta gyul la -
dá sok nál, ve se- és máj gyul la dás nál jó ered -
ménnyel hasz nál ha tó. An gi ná nál, va la mint
katerális an gi ná nál, va la mint to rok gyul la dás nál,
meg hű lés nél szö vőd mé nyek el ke rü lé se el len.
Gyo mor- és nyom bél fe kély nél, tyúk sze meknél
és bőrkeményedéseknél, TBC-nél, ma kacs kö -
hö gés re is na gyon aján lott, és le ré sze ge dett em -
ber ki jó za ní tá sá nál is. A pe nész be teg sé gek nél
tink tú rá val be ken jük a meg tá madt he lye ket.
Gyo mor fáj dal mak nál bél pa ra zi ták el len is ered -
mé nyes, valamint fog fáj dal mak nál. A tink tú ra
öreg seb re, fel fek vé sek nél hasz nál ha tó, pá ro -
log ta tó ba csep pent ve az al ko ho los tink tú ra fer -
tőt le ní ti, csí rát la nít ja a le ve gőt, lég tisz tí tó, fris sí -
tő ha tá sú.

Bő vebb fel vi lá go sí tást Csernusné Ma ri ká tól
a 06-20-331-7666 te le fon szá mon vagy az Átri-
um Üz let ház ban a Bioboltban kap hat nak. Az
üz let ben az em lí tett mé hé sze ti ter mé kek mel -
lett ren ge tegfé le ter mé sze tes alap anya gú tea,
kré mek, ivó le vek és más egész sé ges s ter mé -
sze te sen tar tó sí tó szer-men tes élel mi szert vá sá -
rol hat nak.

Csernus Ri ta – ős ter me lő mé hész

TTTT AAAA LLLL ÁÁÁÁ LLLL TTTT AAAA MMMM     EEEE GGGG YYYY     KKKK ÉÉÉÉ PPPP EEEE TTTT

Bácsi Gyula kedves olvasónk találta ezt a képet, amelyet szeretnénk közzé tenni. 
A kép a Hajós iskolában készült az 1972-73-as tanévben. A képen balról jobbra haladva szerepelnek:

Fiú sor: Váradi László, Varga Sándor, Burján András, Katona Gábor, Kovács Lajos, Mokánszky János, Lacza Zsigmond, 
Korona Sándor, Kovács Ferenc. Leány sor: Dobri Katalin, Bátor Mária, Patai Piroska, Sass Eszter, Reszkető Mária, 
Szombati Mária, Preizak Mária, Badics Zsuzsa, Kiss Adél, Klenáncz Éva, Márta Kati, Ócsai Julianna, Bögös Eszter, 

Szemcsik Éva, Tassi Julianna. Tanárok: Bottlik Imréné, Lázár Józsefné, Dobos Rózsa, Laczi Pálné, Laczi Pál, Decsov Lajos, Takó
Miklós, Tóth István, Bártfai Róbert, Kiss Sándor, Dulcz Dénes. Köszönjük a képet!  Közreadja: Szabó Andrea

Mé hek aján dé ka Dömsödön
– avagy: fo lyé kony arany és tár sai a gyógy ászat ban –



14 XXII.  évfolyam  2.  szám

Dömsöd te rü le tén
az el telt hó na pok ban
tör tént köz le ke dé si
ügyek ről

2011. de cem ber 21-
én Dömsöd kül te rü le -
tén az 51-es úton Bu -

da pest fe lől Bu da pest irá nyá ba köz le ke dett egy
te her gép ko csi a pót ko csi ját von tat va. Jobb ra
szán dé ko zott ka nya rod ni, de ezt a nagy mé re tei
mi att nagy ív ben volt kény te len vég re haj ta ni, és
ezért ka nya ro dás előtt kis mér ték ben át tért a me -
net irá nya sze rin ti szem köz ti sáv ba. Emi att tör tént
a bal eset, mert a szem ből ér ke ző sze mély gép ko -
csi val ös  sze üt köz tek. Sze mé lyi sé rü lés nem tör -
tént, anya gi kár ke let ke zett.

Ki sebb sú lyú cse lek mé nyek ről
2011. no vem ber 27-én 22.00 óra kö rü li idő ben

a Pe tő fi té ren csa lá di bot rány nál in téz ked tek a
rend őrök. Egy 20 éves fi a tal em ber erő sen it tas ál -
la pot ban or dí tott a csa lád já val, a ki ér ke ző rend őr
csi tí tot ta ke dé lye ket, és min den kit fel vi lá go sí tott
a jo ga i ról, kö te le zett sé ge i ről. A Véd gát so ron
2011. de cem ber 03-án 20.20 óra kor egy csa lá di
ház ab la kát tör te be kő vel is me ret len tet tes. Az
ab lak hoz kö zel ál ló egyik la kó ar cát is meg sér tet -
te az üveg szi lánk. Ke res sük a ron gá lás el kö ve tő -
jét. De cem ber kö ze pén ész lel te a tu laj do nos,
hogy a Rá kó czi úti csa lá di há zá nak ud va rá ról fa -
anya got és tűzifát tu laj do ní tot tak el. De cem ber
11-én a Bucsi köz ben szin tén csa lá di bot rány nál
in téz ked tek a rend őrök. Vá ló fél ben van nak a fel -
nőtt em be rek, és erős hang vé te lű szó be li vi tá nak
kel lett vé get vet ni, ta lán le nyu god nak az indula-
tok… Há rom it tas ve ze tés mi att is in téz ked tünk a
köz ség ben, sú lyos pénz bír sá go kat kel lett ki ró ni
az it tas ve ze tők re.  Egy LA DA tí pu sú sze mély -
gép ko csit lop tak el de cem ber 12-re vir ra dó ra egy
At ti la ut cai ház elől. Ugyan ezen a na pon a nap pa -
li órák ban egy kis mé re tű sze me tes ku kát lop tak el
a Kö zép ső ut ca egyik há za elől. Egy Al só-Duna-
part ut cai hét vé gi ház mel lék épü let ének aj ta ját
ron gál ta meg is me ret len el kö ve tő de cem ber 15-re
vir ra dó ra. A Szé che nyi ut ca ele jé ről de cem ber
17-én a ko ra es ti órák ban kap tunk be je len tést,
hogy bu da pes ti is me rő sök te me tő lá to ga tás ra ér -
kez tek Dömsödre, majd el is  men tek a sze ret te ik -
hez a sí ro kat rend be ten ni. Mi vel sír va vigad a
ma gyar, nem jó za nul ér kez tek a Szé che nyi ut cai
in gat lan ba, és ki a bál tak, ve sze ked tek egy más sal.
A rend őrök lát tán ki csit megnyugodtak… Döm-
söd és Tass ha tá rá ban a Nyár fás er dő ből kb. 15
má zsa fát lop tak el de cem ber 23-án ész lelt kö rül -
mé nyek kö ze pet te. A köz ség ben 5 db nagy
összegű pénz bír sá got szab tunk ki a se bes ség kor -
lá to zás je len tős túl lé pé se mi att.

Dömsödi bűnügyek…
2011. no vem ber 18-ra vir ra dó ra a Ságvári ut -

cá ban el lop tak egy Su zu ki sze mély gép ko csit.

No vem ber 19-én ko ra dél után pe dig egy Nis san
Pick Up kis te her gép ko csit tu laj do ní tot tak el a
Thö köly ut cá ból. A Dabi Ve gyes Bolt ban a Sza -
bad ság ut cá ban no vem ber 23-án 13.00 óra kö rül
al kal mi lo pás mód sze ré vel lop tak el egy tás kát
ira tok kal és kész pénz zel. No vem ber 27. és de -
cem ber 08. kö zöt ti idő ben egy Rác ke vei úti in -
gat lan ból is me ret len el kö ve tő szi vat  tyút tu laj do -
ní tott el.

Nagy men  nyi sé gű kész pénzt lo pott el egy is -
me ret len al kal mi tol vaj no vem ber 27-én 15.00
óra kö rül egy Fel ső-Dunapart ut cai in gat lan ból.
Ba ka Mik lós kör ze ti meg bí zott és Józsa Nor bert
he lyi jár őr rend őrök rá áll tak az ügy re, és ala pos
adat gyűj tés után  meg ál la pí tot ták, hogy az al kal -
mi tol vaj csak is egy he lyi la kos le he tett. A sér tett
a SACA Sö rö ző ben iszo ga tott, és ott a gya nú sí tott
köl csön kért tő le egy kis pénzt, mert erő sen já ték -
gép szen ve dé lye van. De va la mi ért most ked ve -
zett ne ki a sze ren cse és vis  sza nyer te a be do bált
pén zét. Gon dol ta, amit köl csön kért azt rög tön
vis  sza is ad ja. El ment hát a sér tett há zá hoz, de ott
az elő szo bá ban nem volt sen ki és a sér tett meg
ép pen szu nyó kál ha tott, ezért beleturkált az ott ta -
lált  ka bát zse bé be. Nagy  mennyi sé gű kész pénzt
lo pott el, amel  lyel tar to zá sa it ren dez te, és a töb bit
meg be le do bál ta egy gyü möl csös já ték gép be,
mert az a gyengéje… Elfogásakor a cse lek mé nye
el kö ve té sét el is mer te, ígé re tet tett, hogy a kárt
megfizeti… Azért eh hez kell er köl csi tar tás, hogy
azt lop juk meg, aki ne künk előt te jószándékúan
kölcsönad… 2011. de cem ber 02-án 17.30 óra kö -
rü li idő ben a Sport csar nok tól lop tak el egy ke rék -
párt. Cit rom sár ga szí nű, Twister a már ká ja és
T00071844 a váz szá ma. De cem ber 03-ra vir ra -
dó ra a Kék Du na Ét te rem elől lop tak el egy ér té -
kes ke rék párt. Me tál fe ke te szí nű, a vil lái zöl dek,
Mongouse és Fox mat ri cák van nak raj ta, BRT
dup la fa lú fel nik kel sze relt és összteleszkópos. A
So mo gyi B. ut cá ban egy csa lá di ház te ra szá ról
lop tak el egy 50 köb cen ti mé te res mo tor ral sze relt
rok kant ko csit de cem ber 8-ra vir ra dó ra. A már el -
re gélt al kal mi tol va junk nál ez a tol vaj ta lán még
el ve te mül tebb, hogy egy rok kant ko csit ké pes le -
gyen ellopni… December 9-én észlelte a tu laj do -
nos, hogy a kö zép ső-dunaparti épü lő há zá tól bi tu -
me nes zsin delyt és I szel vé nye ket tu laj do ní tot tak
el nagy ér ték ben.  Női tás kát és kész pénzt lop tak
el egy a Némedi úti te me tő nél par ko ló sze mély -
gép ko csi ból de cem ber 10-én a dé li órák ban. A
tol vaj be tör te a sze mély gép ko csi ab la kát és ki -
emel te a tás kát. A Jó kai ut cá ban egy csa lá di ház
ud va rá ról szi vat  tyút, he gesz tőkész le tet és deco pír
fű részt lop tak el de cem ber 23-án ész lelt kö rül mé -
nyek kö zött. De cem ber 25-re vir ra dó ra a Rác ke -
vei úton par ko ló sze mély gép ko csi ab la kát tör te
be is me ret len tet tes, és laptopot, il let ve táb la gé pet
lo pott el a jár mű ből. 2012. ja nu ár 07-16. kö zöt ti
idő ben a Gém ut cá ban aj tó fe szí tés mód sze ré vel
DVD-le ját szót tu laj do ní tot tak el. 2012. ja nu ár

08-ra vir ra dó ra a vas -
út ál lo más rak tár he lyi -
sé gé ből 3-4 má zsa be -
zsá kolt cseh bar na sze -
net lop tak el. Ja nu ár
14-én haj na li 02.30
óra kö rü li idő ben a
Pe tő fi ut cá ban a tu laj do nos az ud va ri WC-re
szán dé ko zott ki men ni. Mi kor ki lé pett a la ká sa
ud va rá ra, szem ben ta lál ta ma gát egy kb. 160 cm
ma gas fi a tal em ber rel, mind a ket ten jól meg ijed -
tek, az tán a fi a tal em ber a ke rí té sen ke resz tül el -
sza ladt a hely szín ről. A tu laj do nos ké sőbb vet te
ész re, hogy a mel lék épü let ből el tu laj do ní tot tak 1
db Styhl fű ka szát. Egy 91 éves idős úr tett be je -
len tést, hogy a Dömsöd, Sza bad ság ut ca vé gén
lé vő családi há zá ban meg lop ták. 2012. ja nu ár 03-
án dél előtt ka pott egy te le fon hí vást, hogy fel fog -
ják ke res ni az ELMŰ-től. Rö vid idő múl va ott is
volt egy fér fi a ka pu ja előtt, hogy az ELMŰ túl fi -
ze tést ál la pí tott meg. Jár a bá csi nak vis  sza 11.000
Ft kész pénz, de ná la bi zony csak 20.000 Ft-os
cím let van. Ter mé sze te sen az idős úr meg örült, és
vis  sza adott 9.000 Ft ös  sze get. Meg je lent egy má -
sik fi a tal em ber, aki egy fá zis ce ru zá val be le-be le -
pisz kált a kon nek to rok ba, és kö zöl te, hogy ezek
bi zony csak alu mí ni um ve ze té kek, ki kell majd
réz re cse rél tet ni a biz ton ság ér de ké ben. Szó val jól
el fog lal ta és le fog lal ta a bá csit, aki nek nem volt
sem mi gya nús. Mi kor si et ve tá vo zott a két lá to ga -
tó, csak ak kor vet te ész re, hogy nagy  men  nyi sé gű
kész pén ze eltűnt… Elmondom, még azt a hú sz -
ez rest is el vit ték, amit hoz tak csa li gya nánt az
idős em ber nek. A tol va jok egy fe hér szí nű au tó val
és sok pénz zel tá voz tak az 51-es út irányába…

Kö rö zés
A Bu da pest kör nyé ki Tör vény szék 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 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.

A Szeg hal mi Vá ro si Bí ró ság tar tóz ko dá si he -
lyé nek meg ál la pí tá sa vé gett ke re si Takáts Pé ter
31 éves Dömsöd, Szabadság u. 97. sz. alat ti lak -
cím mel ren del ke ző fér fit.

Kurilla Nor bert 27 éves Dömsöd, Sza bad ság u.
19. sz. alat ti la kos el len több szerv is kö rö zést bo -
csá tott ki.

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

REND ÕR SÉ GI HÍ REK
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Ami kor e so ro kat írom – ja nu ár vé gén –
még min dig csa pa dék sze gény az idő já rás,
csak na gyon ke vés eső esett, és ed dig a té li
csa pa dék, a hó sem esett, amit nem csak a
gye re kek hi á nyol nak, ha nem a szán tó föl dek
is. Nyár vé ge óta na gyon ke vés csa pa dék
esett és a ter mő ta laj al sóbb ré te gei is szá ra -
zak, te hát na gyon kel le ne a ki adós té li csa pa -
dék, mert nem csak az őszi ve té sek síny lik
meg a szá raz sá got, ha nem a ta va szi ve té sű
nö vé nyek nek sem lesz kel lő víz men  nyi ség,
ami a fej lő dé sük höz kel le ne.

A ked ve zőt len idő já rás mel lett saj nos a má -
sik és sok kal na gyobb prob lé ma – ami ről már
az elő ző évek ben is ír tam – a ma gyar me ző -
gaz da ság ter me lé sé nek, a vi dé ki la kos ság fog -
lal koz ta tá sá nak nagy mér té kű csök ke né se. A
rend szer vál tás után a ter me lő szö vet ke ze tek -
ben, ál la mi gaz da sá gok ban a mun ka he lyek tí z-
ez rei szűn tek meg, és per sze sok gond volt
már a nyolc va nas évek ben a nagy üze mek ben
is, de ezt a vál tást nem a leg job ban si ke rült
meg ol da ni. A fel osz tott föl de ken és a szét osz -
tott esz kö zö kön csak vi szony lag ke vés élet ké -
pes kö zép gaz da ság jött lét re, a több ség kény -
szer gaz dál ko dó lett, és csak a te rü let ala pú tá -
mo ga tás és egyéb tá mo ga tá sok igény be vé te -
lé vel tud úgy-ahogy meg él ni. A me ző gaz da sá -
gi ter me lés – ami az 1970-1980-as évek ben
vi lág szín vo na lon volt – vissza esett, a vi dé ki
la kos ság tö me gei vál tak mun ka nél kü li vé. A
je len le gi hely zet ben pe dig még to vább ne he -
zí ti a hely ze tet a gaz da sá gi vál ság, a la kos ság,
az or szág nagy mér té kű ela dó so dott sá ga, a
ma gas ka mat költ sé gek.

A Sza bad Föld leg utób bi szá má ban ol vas -
hat juk, hogy drá ma vár a bol tok ban, mert
ami ből ke vés van, az drá gul ni fog, te hát az
élel mi sze rek je len tő sen drá gul ni fog nak.
Nem ké pes az or szág meg ter mel ni an  nyi te -
jet, ser tést, gyü möl csöt, zöld sé get, amen  nyi re
szük ség van, és ezért kül föld ről kell be hoz ni a
kész le te ket, ame lyért leg több ször euróval,
dol lár ral kell fi zet nünk, és nagyrészben ez
okoz za az ela dó so dá sunk egy ré szét. Jók az
adott sá ga ink, és ez előtt 30 éve még 15 mil lió
em ber nek tud tuk meg ter mel ni az élel mi szert,
és ez több mint szo mo rú hely zet.

Köz sé günk ben is ez előtt húsz-har minc éve
több ezer hí zó disz nót hízlaltunk, ad tunk el a
ház tá ji gaz da sá gok ban, mun ka le he tő sé get és
be vé telt je len tett sok dömsödi la kos nak, most
meg üre sek az ólak, és nagy a mun ka nél kü li -
ség.

A múlt na pok ban az egyik ke res ke del mi
te le ví zi ó ban lát tam, hal lot tam egy ne ves köz -
gaz dász tól, hogy Ma gyar or szág éven te 5000
mil li árd eurót kap tá mo ga tás ként. Ez le het

hogy igaz, csak a na gyon okos köz gaz dász
nem mond ta el a do log má sik ol da lát, amit jó -
zan pa rasz ti és  szel, egy kis köz gaz da sá gi
alap is me ret tel tud nunk kell. A rend szer vál tás
után a me ző gaz da sá gi ter me lést, az élel mi -
szer-fel dol go zó ipart, vá gó hi da kat, cu kor gyá -
ra kat pri va ti zál ták, ol csó pén zért a nyu ga ti
multicégek meg vet ték, nagy rész ben azért,
hogy meg sze rez zék a pi a cot, más részt az itt
meg ter melt nye re sé get ki vi gyék az or szág -
ból. Az Eu ró pai Uni ó ba va ló be lé pés még
job ban tönk re tet te a ma gyar me ző gaz da sá -
got. Az or szág ban egy cu kor gyár mű kö dik,
alig van kon zerv ipar és még so rol hat nám.
Saj nos az egyéb ipar ban sem jobb a hely zet,
tönk re tet ték a tex til ipart, a busz gyár tást, a
GANZ-MÁVAG-ot és még so rol hat nám.

Ha egyen le get vo nunk, meg ál la pít ha tó,
hogy amit ka punk az Eu ró pai Uni ó tól, an nak
nagy ára van, és már ezek után nem kö nyör -
ado mány.

Nem va gyok unió-el le nes, de ezek té nyek,
és a vidéki mun ka nél kü li ség egyik oka a
mun ka he lyek, le he tő sé gek meg szű né se. Már
évek óta több ször le ír tam, hogy a ma gyar ter -
me lők ér de ke it nem min dig si ke rül meg vé de -
ni, és most, ami kor vi lág gaz da sá gi vál ság
van, ami a me ző gaz da sá gi termelőket még in -
kább érin ti, még job ban ös  sze kel le ne fog ni
ér de ke ink vé del mé ben.

Re mél jük, hogy feb ru ár hó nap ban vég re
ki adós csa pa dék áz tat ja a föld je in ket, és már -
ci us ban meg kezd het jük a ko ra ta va szi mun -
ká kat úgy a szán tó föl de ken, mint a kis ker tek -
ben, szőlőben, gyü möl csös ben. A ked ve ző ta -
va szi idő já rás még egy kö ze pes ga bo na ter -
mést hoz hat, és most mi e lőbb gon dos kod junk
a nit ro gén tar tal mú mű trá gya be szer zé sé ről,
hogy azt ha le het ki szór has suk a gyen ge fej -
lett sé gű őszi ga bo nák ra.

Ha a feb ru á ri idő já rás meg en ge di, ak kor a
gyü mölcs fák met szé sét vé gez het jük, és a ki -
öre ge dett, ki szá radt gyü mölcs fá kat, ha a ta laj
ned ves sé ge meg en ge di, gyö ke res től vág juk,
il let ve ás suk ki. A fen ti e ken túl is van min dig
te en dő a ház kö rül, ha csö ve sen szed tük, ta ka -
rí tot tuk be a ku ko ri cát, most a té li hó na pok -
ban mor zsol hat juk le a csö ve ket, ugyan is a
csut ka a ve gyes tü ze lé sű ka zán ban jól el tü zel -
he tő, és a ki vá gott fák ága it, tör zsét ös  sze fű ré -
szel ve is hasz no sít hat juk, ener gi át, költ sé get
ta ka rít ha tunk meg.

Mi előb bi ki ta va szo dást, jó erőt és egész sé -
get kí vá nok.

Ös  sze ál lí tot ta:
Tóth Ist ván

nyug dí jas me ző gaz dász

Me zõ gaz da sá gi hí rek
2012. év február hó

A ke rék pá ros ok ra vo nat ko zó
fon to sabb KRESZ-sza bá lyok

Ez a szö veg csak a fon to sabb sza bá lyo kat tar tal -
maz za, to váb bi in for má ci ó ért ja va sol juk egy át fo -
gó KRESZ-tan könyv ta nul má nyo zá sát.

A ke rék pár a KRESZ ér tel mé ben jár mű, te hát
a ve ze té sé hez ugyan azok a fel té te lek szük sé ge sek,
mint más jár mű ese té ben:

• jár mű ve ze tés re al kal mas ál la pot ban kell len ni
(te hát it ta san ke rék pá roz ni sem sza bad);

• is mer ni kell a KRESZ-sza bá lyo kat.

Ti los a ke rék pár hoz ol dal ko csit, il let ve egyéb
von tat mányt kap csol ni a ke rék pár-után fu tó ki vé te -
lé vel. Ti los ke rék pá ron ül ve ál la tot ve zet ni. Ti los a
ke rék párt más jár mű vel von tat ni. Ti los el en ge dett
kor mánnyal ke rék pá roz ni. Ke rék pá ron csak olyan
cso mag szál lít ha tó, amely a kor mány zást nem
aka dá lyoz za. Ti los au tó pá lyán és au tó úton ke rék -
pá roz ni, to váb bá ott, ahol ezt táb la tilt ja. 12 év
alat ti gye rek fő út vo na lon nem ke rék pá roz hat.

Két ke re kű ke rék pá ron egy 16. élet év ét be töl tött
sze mély leg fel jebb egy, 10 éves nél fi a ta labb gyer -
me ket szál lít hat a meg fe le lő gyer mek ülé sen. Ket -
tő nél több ke re kű ke rék pá ron leg alább 17 éves sze -
mély szál lít hat utast. A cso mag tar tón utast szál lí ta -
ni nem csak ti los, ha nem ve szé lyes is, mert a fék út
meg hos  szab bo dik, to váb bá az utas lá ba be le akad -
hat a ke rék pár kül lői kö zé, ez zel bal ese tet okoz va.

Ke rék pár ral la kott te rü le ten be lül leg fel jebb 40
km/óra se bes ség gel sza bad köz le ked ni, azon kí vül
si sak ban 50, si sak nél kül 40 km/h a meg en ge dett
se bes ség.

A ke rék pár tar to zé kai
A KRESZ ál tal elő írt kö te le ző ke rék pár tar to zé kok:
1. Fe hér szí nű el ső lám pa.
2. Vö rös szí nű hát só lám pa.
3. Vö rös szí nű hát só priz ma.
4. Két, egy más tól füg get len fék.
5. Csen gő
6. Borostyánsárga szí nű kül lő-priz ma leg alább az

el ső ke ré ken.
7. Fény vis  sza ve rő ru há zat (la kott te rü le ten kí vül

az út tes ten éj sza ka vagy rossz lá tá si vi szo nyok
kö zött).

A köz le ke dés biz ton sá ga mi att ja va solt ke rék -
pár tar to zé kok:
a, A pe dá lon és a kül lők kö zött borostyánsárga szí -

nű priz mák.
b, Ka ros szé les ség jel ző priz ma.
c, Vis  sza pil lan tó tü kör.
d, Sár vé dő
e, Ke rék pá ros bu kó si sak

Az el ső és hát só vi lá gí tás a leg fon to sabb ke -
rék pár tar to zék az ös  szes kö zül. Vi lá gí tás hi á -
nyá ban éj sza ka tel je sen lát ha tat la nok va gyunk!
Egy vil lo gó árá nál töb bet ér az éle tünk, ne saj -
nál juk rá a pénzt! Az el ső vi lá gí tás ugyan olyan
fon tos, mint a hát só, kü lö nö sen azért, hogy a
szem be jö vő jár mű vek is lás sa nak ben nün ket.
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2012. év sze ren csé re nem úgy kez dő dött mint a ta va lyi, hogy la kó ház
volt az el ső tűz ese tünk. El ső és a hó nap ban az egyet len ese mény az Döm-
söd – Tass kö zött az 51-es fő út mel let ti avar- és aljnö vénytűz volt. A lán -
gok a bo rá szat ke rí té se mel lett égtek és an nak fa osz lo pa i ra is át ter jedtek.
Ezt egy su gár ral el ol tot tuk, így a nagy szél ben nem ter jedt to vább sem az
út mel lett, sem a bo rá szat ud va rá ra. 

Itt az év ele je, is mét el jött a sze mé lyi jö ve de lemadó- be val lás el ké szí té -
sé nek ide je. Ez megint egy le he tő ség azok szá má ra, akik sze ret nék se gí te -
ni mű kö dé sün ket és fej lő dé sün ket. Adó juk 1%-ának fel aján lá sa csak egy
toll vo nás az önök ré szé ről, de ne künk és a mi se gít sé günk re szo ru lók nak
nagy se gít ség. Eb ből az összeg ből is tu dunk mű köd ni és fej lőd ni. Re mé -
lem, az idei év ben gon dol nak er re, és a Dömsödért Ala pít ványt fog ják
meg je löl ni, mint ked vez mé nye zett. Meg jegy zés ben pe dig le gye nek szí -
ve sek fel tün tet ni, hogy Dömsödi Tűz ol tó Egye sü let, és így tud juk majd
nyo mon kö vet ni azt, ami a szá munk ra ér ke zett.

A ta va lyi év ben kap tunk vál lal ko zók tól és la ko sok tól is tá mo ga tást. Ezt
sze ret nénk meg kö szön ni min den ki nek, aki úgy érez te, hogy fon tos a meg se -
gí té sünk. Ezek nek az em be rek nek egy ebéd ke re tén be lül feb ru ár hó nap ban
meg sze ret nénk kö szön ni a se gít sé get, és egy be szá mo lót is fo gunk tar ta ni ar -
ról, hogy mi lyen volt a ta va lyi évünk. Re mé lem, az idei év ben is leg alább
ennyi tá mo ga tónk lesz, mert az egye sü let fej lő dé sét nagy ban elő remoz dít ja.

Ja nu ár el ső he té ben egy iro da helyi ség re vo nat ko zó ké re lem mel for dul -
tunk a pol gár mes ter úr hoz és a kép vi se lő-tes tü let hez. Eb ben azt kér tük, hogy
biz to sít sa nak szá munk ra egy helyi sé get, amit mi hasz nál nánk. Ez a ké ré sünk
po zi tív el bí rá lást ka pott, és a Sza bad ság úti Ha jós-kas tély egyik ter mét ve het -
jük majd hasz ná lat ba. Ez úton is sze ret nénk a se gít sé get meg kö szön ni a fa lu
ve ze té sé nek! Ter ve ink sze rint itt el mé le ti ok ta tá so kat, gyű lé se ket, meg be szé -
lé se ket szer vez nénk a tag ság nak, va la mit a hoz zánk ér ke ző ven dé ge ket is
tud nánk itt fo gad ni. Terv ben van még a te rem ben egy olyan „ügye le ti rész”,
amit ak kor hasz nál nánk, ha Dömsödöt va la mi na gyobb ka taszt ró fa ér né. Ak -
kor amúgy is kel le ne egy a men tést ko or di ná ló szer vek szak em be re i nek
(BM Or szá gos Ka taszt ró fa vé de lem, Pol gá ri Vé de lem, Rend őr ség, Pol gár -
mes te ri Hi va tal, Hon véd ség) fenn tar tott iro da, ahon nét irá nyí ta nák a men tést
és a vé de ke zést. Itt a te rem mé re te és a meg kö ze lí tés is al kal mas er re. Most
so kan azt gon dol hat ják, hogy ez fö lös le ges, mert mi tör tén het ne. Egy-két
pél da, bár az utób bi pár év ti zed ben nem volt rá pél da, de itt a Du na kö zel sé -
ge, ami egy na gyobb ára dás ese tén ve szé lyez tet né a fa lu és la kói biz ton sá gát,
vagy egy csa pa dé ko sabb év szak ban a bel víz el le ni vé de ke zés, egy na gyobb
tűz eset, ami ve szé lyez tet ne min ket, eset leg egy nagy vi har utá ni rom bo lás
fel szá mo lá sa, ezek bár mi kor be kö vet kez hetnek. Ép pen ezért is kell ezt lét re -
hoz ni, hogy a vé de ke zők nek egy he lyen és egy sé gesen tör tén jen az irá nyí tá sa.

Ez még csak terv, előt te még a helyi sé get egy ki csit rend be kell hoz ni
(ta ka rí tás, fes tés, li nó le umcse re, be bú to ro zás stb.), a cél nak meg fe le lő en
kell ki ala kí ta ni. Eb ben is fog juk majd ke res ni azo kat a sze mé lye ket és vál -
lal ko zó kat, akik ne künk tud ná nak se gí te ni mun ká juk kal vagy anyag gal.

Ha baj van!  105
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

Egyéb el ér he tő sé günk:
Id. Tárkányi Bé la – Dömsödi Tűz ol tó Egye sü let Pa rancs no ka
Te le fon szám: 06-20-383-5407

Dömsödi Tûz ol tó
Egye sü let
Január hónap

Rác ke vei Tűz ol tó ság:
105 vagy 06-24-518-665, eset leg 06-24-518-666 szá mo kon le het el ér ni.

Tisz telt Adó fi ze tő!
Ez úton sze ret nénk meg kö szön ni, hogy a 2011. évi adó juk 1%-ából az

Önök fel aján lá sa i nak se gít sé gé vel a Dömsödi Tűz ol tó Egye sü let szám -
lá já ra a mű kö dé si költ sé ge ink fe de zé sé hez és szak fel sze re lé sek vá sár lá -
sá hoz hoz zá já rul tak.

Tisz telt Adó fi ze tő!
Dömsöd Nagy köz ség Ön kén tes Tűz ol tó Egye sü le te is mét ké ri a

tisz telt Adó fi ze tőt, hogy a 2011. évi sze mé lyi jö ve de lem adó ja 1%-
ának fel aján lá sá val já rul jon hoz zá egye sü le tünk 2012. évi ered mé -
nyes mű kö dé sé hez is. Se gít sen, hogy se gít hes sünk a baj ban! Se gít se
ön kén tes mun kán kat!

Egye sü le tünk „vo nu lós” tag jai a nap hu szon négy órá já ban ké szen
áll nak ar ra, hogy tűz ese tek, ele mi károk, bal ese tek be kö vet ke zé se ese -
tén a le he tő leg rö vi debb időn be lül a rá szo ru lók se gít sé gé re si es se nek.

Az Ön ál tal fel aján lott SZJA 1%-ból be folyt tá mo ga tást egye sü le -
tünk a köz ség és a la kos ság tűz- és ka taszt ró fa vé del mé nek biz to sí tá sá ra
kí ván ja for dí ta ni. A be folyt ös  szeg ből a hi ány zó, el hasz ná ló dott, sé rült
szak fel sze re lé se in ket kí ván juk ja ví ta ni, és új fel sze re lé sek be szer zé sé -
vel kor sze rű sí te ni esz kö ze in ket.

Ad jon esélyt ön ma gá nak és csa lád já nak!
Adó ja 1%-ának fel aján lá sa nem ke rül Ön nek egy fil lér jé be sem, de

ez zel hoz zá já rul hat ér té kei, csa lád ja, a sa ját és a kö zös ség biz ton sá gá -
nak ja ví tá sá hoz.

Ha Ön úgy dönt, hogy adó ja 1%-át egye sü le tünk nek ajánl ja fel,
ak kor kér jük, hasz nál ja a lap al ján el he lye zett „REN DEL KE ZŐ
NYI LAT KO ZAT” cí mű nyom tat ványt a kö vet ke ző út mu ta tó sze rint.

Ez úton kö szön jük mind azok se gít sé gét, akik ily mó don hoz zá já rul -
nak mun kánk si ke ré hez, ered mé nyes sé gé hez.

Dömsödi Tűz ol tó Egye sü let Ve ze tő sé ge 

RENDELKEZÕ NYILATKOZAT A
BEFIZETETT ADÓ 1 SZÁZALÉKÁRÓL

A kedvezményezett adószáma: 18668456-1-13
A kedvezményezett neve: DÖMSÖDÉRT ALAPÍTVÁNY

(Dömsödi Tűzoltó Egyesület számára)

Rendelkező (adózó)    

Neve:…………………………………………………………………

Lakcíme:…………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

Adóazonosító jel (adózó adószáma):………………………………..

Dátum: 2012. év ……hó …….nap     Aláírás:………………………

Tudnivalók
Vágja le a vonal mentén és tegye a rendelkező nyilatkozatot az adóbe-
vallása mellé egy olyan postai szabvány méretű borítékba, amely e lap

méretét csak annyiban haladja meg, hogy abba a nyilatkozat elhe-
lyezhető legyen. Fontos! Ahhoz hogy a rendelkezése teljesíthető

legyen, a rendelkező nyilatkozatra az ÖN NEVÉT, LAKCÍMÉT és
ADÓAZONOSÍTÓ JELÉT pontosan tüntesse fel. A lezárt boríték

hátoldalát – a ragasztást keresztezve – ÍRJA ALÁ.
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Tisz telt Dömsödiek!ADabi 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 Christian,
Bányai Mihályné, Badenczki Csilla, Zsiba Sán-
dorné, Szűcs Imréné, Ko rona Sándor, vagy a
Dömsöd, 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

Dabi Játszótér és PihenõparkJó té kony sá gi li ci tá lás!
Tisz telt Dömsödi

Hír nök ol va só! Tisz telt
Dömsödiek és Döm-
södhöz kö tő dők! Ez -
úton hív juk önö ket egy

Jó té kony sá gi Ár ve rés re, 2012. már ci us 30.
szom bat, 15,00 a Pe tő fi Sán dor Ok ta tá si és Mű -
ve lő dé si Központba. Az ár ve ré sen rend ha gyó
mó don meg le pe tés ének és ze ne, va la mint tánc
mű so rok kal szó ra koz tat juk a ven dé ge in ket.

A jó té kony li ci tá lás be vé tel ét a „Dabi Ját -
szó tér és Pi he nő park” par ko sí tá sá hoz, a Kis -
her ceg Gye rek ház mű köd te té sé hez hasz nál -
juk. Vár juk azon tár gyi fel aján lá so kat, me -
lyek kel az Egye sü le tün ket tá mo gat ják.
Olyan hasz ná la ti esz kö zö ket, dísz tár gya kat,
erek lyé ket, ter mé ke ket vá runk, me lyek re jó
esél  lyel le het li ci tál ni. Ezen fel aján lá so kat
egy Li cit Ka ta ló gus ban fog juk meg je len tet ni
az interneten és hely ben. Er ről a ké sőb bi ek -
ben tá jé koz tat juk Önö ket.

A fel aján lá sok kal a „Még 1000 év Döm-
södért” Egye sü let és Köz hasz nú Szer ve zet
tag ja it ke res he tik meg, vagy a 06-70-620-63-
61 te le fon szá mon, il let ve a Kis her ceg Gye -
rek ház nál a nyit va tar tá si idő alatt (Dömsöd,
Pe tő fi tér 3-2.), e-mailben az skorona@ citro-
mail.hu vagy zsibane@invitel.hu címen. 

Ne feledjék, adni jó!

Ez úton kér jük a tisz telt ol va sót, hogy idén
is az adó ja 1%-át a „Még 1000 év Döm-
södért” Egye sü let szá má ra ajánl ja fel, adó -
szá munk: 18670062-1-13. 

A Pest Me gyei Ka taszt ró fa vé del mi Igaz ga tó -
ság a fel té te lek meg te rem té sé vel és a sze mé lyi
ál lo mány fel ké szí té sé vel fel ké szült a rend kí vü li
té li idő já rá si vi szo nyok so rán je lent ke ző ka taszt -
ró fa vé del mi fel ada tok el lá tá sá ra. A meg tar tott
me gyei és a he lyi vé del mi bi zott sá gok ülé se in
egyez tet ték a pol gár mes te ri hi va ta lok ra, a ka -
taszt ró fa vé de lem re, az ÁNTSZ-re és a rend őr -
ség re há ru ló fel ada to kat, és ez zel fel ké szül tek a
szer ve ze tek az eset le ge sen be kö vet ke ző ve szély -
hely zet re. 

A te le pü lé si ön kor mány zat ok köz re mű kö dé -
sé vel fel mé rés re ke rül tek a me gyé ben ta lál ha tó
élel mi szer- és gyógy szer kész le tek, a szük ség el -
lá tá si, me le ge dé si he lyek, a men té si mun ká la tok -
ba be von ha tó gép jár mű vek, tech ni kai esz kö zök a
te le pü lé sen re kedt, más te le pü lé sen dol go zók, di -
á kok, úton re ked tek men té se, az ide ig le nes el he -
lye zés és el lá tás ér de ké ben.

Az igaz ga tó ság a nép egész ség ügyi szak igaz -
ga tá si szerv vel együtt mű köd ve ös  sze gyűj töt te a
fo lya ma tos, rend sze res el lá tást igény lő be te gek,
il let ve a szü lés előtt ál ló kis ma mák szá mát, lak -
hely ét, szál lí tá suk mód ját.

Ál lan dó kap cso lat ban ál lunk a te rü le ti leg il le -
té kes áram-, gáz-, víz- és távhőszol gál ta tók kal, a
társ szer vek kel, az együtt mű kö dő szer ve ze tek kel,

szer vek kel a meg elő zé si, men té si te vé keny ség
ös  sze han go lá sa, lo gisz ti kai tá mo ga tás biz to sí tá sa
ér de ké ben.

A hi va tá sos, va la mint az ön kor mány za ti tűz -
ol tó pa rancs nok sá gok szük ség ese tén meg erő sí -
tett szol gá lat tal biz to sít ják a vé del met. Ben ko -
vics Zol tán pv. dan dár tá bor nok, a Pest MKI
Igaz ga tó ja el ren del te, hogy azok  az úton re kedt
sze mé lyek , kik nek gép jár mű ve a me gye te rü le -
tén el akadt, a köz úti men tés ide jé re, te kin tet tel a
zord idő já rás ra, a tűz ol tó lak ta nyák ban tar tóz -
kod ja nak. 

A BM OKF Or szá gos Ipar biz ton sá gi Fő fel -
ügye  lő jé nek köz le mé nyét to váb bí tot tuk a me -
gyé ben ve szé lyes áru szál lí tá sá val fog lal ko zó
vál lal ko zá sok fe lé. Eb ben a köz le mény ben fel -
hív tuk a vál lal ko zók fi gyel mét a rend kí vü li té li
idő já rá si vi szo nyok ra, il let ve fel szó lít juk őket,
hogy le he tő ség sze rint ezen idő szak ban kor lá toz -
zák vagy füg ges  szék fel a ve szé lyes áru  szál lí tó
te vé keny sé gü ket. 

A la kos ság a mé di á ból, va la mint a
www.katasztrofavedelem.hu, a www.pest.ka -
tasz t ro favedelem.hu hon la po kon, il let ve az Or -
szá gos Me te o ro ló gi ai Szol gá lat hon lap ján
(www.met.hu) tá jé ko zód hat a ki ala kult hely zet -
ről és a kö ve ten dő ma ga tar tá si sza bá lyok ról.

A Pest Me gyei Ka taszt ró fa vé del mi Igaz ga tó ság fel ké szü lé -
si te vé keny sé ge a rend kí vü li té li idõ já rá si vi szo nyok so -
rán je lent ke zõ ka taszt ró fa vé del mi fel ada tok el lá tá sá ra

HIRDETÉS
1969-70 környékén eladott TIHANY

tip. férfi kerékpáromat visszavásárolnám!
06-20-412-9040



18 XXII.  évfolyam  2.  szám

A vízkereszt és hamvazószerda közötti időszak, amely a karácsonyi
és húsvéti ünnepkört köti össze, a farsang. Az elnevezés a húshagyókedd -
re utaló német Fastnacht (böjtelőéj) kifejezésből származik. A farsang idő-
tartamának hosszúsága változó, mert a húsvét időpontjától függ. A tavaszi
napéjegyenlőséget követő holdtölte utáni vasárnapon ünnepeljük a húsvé-
tot, innen 40 napot számítunk vissza (a vasárnapok kivételével) ham-
vazószerdáig, ami a nagyböjt első napja. Ebben az évben február 21.-ével,
húshagyókeddel zárul a farsang, az álarcos mulatozások időszaka.
Régebben ez volt a házasságok kihirdetésének és megkötésének ideje is,
hiszen utána a nagyböjtben tilos volt a vigasságokkal járó házasságkötés. 

A nagyböjt a befelé fordulás, életünk újragondolásának időszaka.
Ilyenkor húsvétra, Jézus megváltó halálának és feltámadásának megün-
neplésére készülődünk (ebben az évben április 8-ra esik). Jézus
keresztjére tekintve az elcsendesedés és önmegtartóztatás idejét élhetjük
meg. Az emberi élet kettősségében nem könnyű a jó utat választani. 

De mi az értelme a böjtnek? Akaratunk csiszolása Isten akaratához. 

A böjtölés az emberiségnek ősi szokása, ami a megbántott istenség
kiengesztelését szolgálta. Az ember megvonja magától az életéhez leg-
fontosabb dolgot, az ételt, s így áldozatot hoz. Maga Jézus is – miután
Jánosnál a Jordán folyóban alámerítkezett – negyven napig böjtölt, hogy
magára véve a világ bűneit, engeszteljen az Úr előtt. (Máté 4,1-11) 

A katolikus egyház már a hatodik századtól ismeri a negyvennapos
böjtöt. A negyven szent szám, az Istennek szentelt időt fejezi ki. A ham-
vazószerdával való kezdés pedig azért szükséges, mert a vasárnapok nem
számítottak böjti napnak (hat hét a vasárnapok kivételével + a csonka hét
négy napja). A régiek a böjti napokon csak egyszer ettek, és a húson kívül
még tejes ételeket sem fogyasztottak. A húsvét is a böjtölésről kapta a
nevét, hiszen csak a böjt végeztével vettek magukhoz húst.

A lényeg az, hogy gyakoroljunk valamilyen önmegtartóztatást. Földi
vágyaink elérése mennyi lemondást igényel (fogyókúra, body-szalon
stb.), de tudunk-e áldozatot hozni megváltó Jézusunk szenvedéséhez
kapcsolódva? Fontos, hogy ne kényszerből, hanem szeretetből tegyük,
valamint másokra való odafigyelés és imádság kísérje mindezt! 

Fazekas Gábor

Keresztény élet Nõk Egyetemes
Világimanapja

„Győzedelmeskedjen
az igazságosság!”

Szeretettel meghívjuk 
Kedves Nőtestvérünket 

a Nők Ökumenikus 
Világimanapja alkalmából

2012. március 3. szombat du. 3 órakor 
a Dömsödi Református Gyülekezeti Házban 

tartandó istentiszteletre. 

Együttlétünk szeretetvendégséggel zárul.
Hívogassunk másokat is!

Szabóné Lévai Csilla beosztott lelkipásztor

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
„Megpihenni tértem éltem alkonyán,
Örök nyugodalmat adj nékem jó Atyám.
Az nem hal meg kit eltemetnek
Csak az hal meg, kit elfelednek.”

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik drága halottunkat,

DOBOS LÁSZLÓT

utolsó útjára elkísérték, sírjára virágot helyeztek és fájdalmunkban
velünk éreztek.

Felesége és a gyászoló család

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet mondok mindazoknak, akik feleségem, 

BÁCSI GÁBORNÉ GÁLOS JULIANNA 

temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot helyeztek. 
Gyászoló férje

SZJA 1%
Ked ves Test vé rek!

Amen  nyi ben Önök sze mé lyi jö ve de lem adó fi ze tés re kö te le zet tek,
kér jük, hogy egy há za ink ja vá ra ajánl ják fel jö ve de lem adó juk 1%-át:

– Magyarországi Re for má tus Egy  ház tech ni kai szá ma: 0066

– Magyar Ka to li kus Egy ház tech ni kai szá ma: 0011

– Magyarországi Bap tis ta Egy ház tech ni kai szá ma: 0286

Fel aján lá sa i kat kö szön jük!
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Szü lettek:
Csepregi László – Pintyi Ágnes

LÁSZLÓ
Kozák Róbert – Horváth Teodóra

DZSENIFER

Házasságkötés nem volt.

El huny tak:
Bácsi Gáborné Gálos Julianna 75 éves
Füki József 80 éves
Molnár Csaba László 57 éves
Szabó Mihály 66 éves
Vastag Lászlóné Sterhán Piroska 62 éves
Fehér János 84 éves
Sas Istvánné Kis Eszter 78 éves
Darvas Károly 82 éves
Sztojka Lászlóné Kun Katalin 82 éves
Kenyeres Józsefné László Ilona 79 éves
Molnár Lajos 83 éves

Háziorvosi ügyelet
(Morrow Medical Zrt.)

Ügyeleti idő:
hétfőtől–csütörtökig: 17.00–07.00 óráig;

péntek: 12.00–07.00 óráig,
hétvége és ünnepnap: 07.00–07.00 óráig. 

Ügyelet helye: Ráckeve, Szent István tér 5.
(Rendelőintézettel szemben) 

Ügyelet telefonszáma: +36/24-385-342

SAROKSAROK
GYÓGYSZERTÁRGYÓGYSZERTÁR

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

szombaton: 7.30-tól 12.00-ig

Telefon: 06-24/434-393

Háziorvosi 
rendelés

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

II. körzet:  
A háziorvosok kéthetes váltásban látják el a II.
körzet betegeit saját rendelőjükben, saját ren-
delési idejükben az alábbiak szerint:
2012. febr. 6–19-ig: Dr. Szőnyi Alíz
2012. febr. 20–márc. 4-ig: Dr. Ró kus falvy Syl via
2012. márc. 5–18-ig: Dr. Szőnyi Alíz

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
2012. február 11-12.

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

2012. február 18-19.
Dr. Vona Viktor

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

2012. február 25-26.
Dr. Bécsi László

Ráckeve, Ady E. u. 48.
06-20-924-2367

2012. március 3-4.
Dr. Mészáros János

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

2012. március 10-11.
Dr. Guba Sándor

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

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: február 20.

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

Várható meg je le nés: március 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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Országos társastáncverseny résztvevõi

Az 1 .  osztá l yosok ra jzversenyének
munká i

Ács And rás – Csi szár Dó ra, Perger Gá bor – Ács Do mi ni ka, Már kus Pé ter – Ko lom pár Iza bel la, Nagy Lász ló – Is pán Kar ina,
Sáfrán Mi hály – Fá bi án Fan ni, Zsákai Lász ló – Jancsó An na, Bődi End re – Sipos Eve lin, Papp Já nos – Fá bi án Bi an ka

Balogh Boróka
Harsányi Anna

Kakukk Zsanett

Herman Ramóna

Kincses József
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