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Dömsöd Nagyközség Képviselő-testülete a hónap közepén elfogadta a
2012. évi költségvetésünket. Ez az utolsó olyan költségvetés, amelyet
egyáltalán hiánnyal fogadhattunk el, ugyanis a jövő évtől az önkormány-
zatok nem tervezhetnek olyan feladatot, amelynek nincs meg a forrása.
Az egymilliárd forintot megközelítő költségvetésünket csaknem 37 millió
forint hiánnyal terveztük, amely kezelhetőnek tűnik, főleg az induláskor
meglévő 75 millió forint hiányhoz viszonyítva. Különösen kezelhetőnek
tűnik akkor, ha hozzátesszük a testület azt az intézkedését, hogy vala-
mennyi intézmény költségvetéséből visszatart 2,5 százalékot, amelyet
nem enged felhasználni. Ennek kifizetésére év közben csak akkor kerül-
het sor, ha a bevételi oldal növekedése erre feljogosít bennünket. Azért,
hogy a jövő évi költségvetés összeállításakor ne számoljunk hiánnyal, ar-
ra kell törekednünk, hogy december végéig előteremtsük azt az összeget,

amely szükséges a tervezett feladataink elvégzéséhez. Ha a bevételek nö-
velésével ezt nem tudjuk elérni, akkor az év második felében muszáj lesz
ismét megszorító intézkedést hoznunk. Csak remélni tudom, hogy erre
nem lesz szükség, és az eddig megszokott, átgondolt gazdálkodással ele-
get teszünk kötelezettségeinknek.

Március elsejével ismét indul Dömsödön a közmunka program. Igye-
keztünk minél több munkanélkülinek értelmes, kreativitást is igénylő
munkát biztosítani. Szinte minden intézményünkbe került a közmunká-
sok közül néhány. Biztos vagyok abban, hogy meg fogják állni a helyüket,
és élnek a tíz hónapos foglalkoztatás lehetőségével. A közterületeink
rendben tartására idén kevesebb munkaerőre pályázhattunk, de azért re-
mélem, hogy a kevesebb létszám minőséget jelent majd. Vezető kollégá-
immal már most látjuk, hogy a foglalkoztathatók teljes körét nem tudjuk
az év folyamán alkalmazni, ezért felhívom az érintettek figyelmét, hogy
máshol is keressenek munkalehetőséget, ne csak nálunk, mert továbbra is
él az a rendelet, hogy csak az kaphat 2013-ban foglalkoztatást helyettesítő

Folytatás a következő oldalon.
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tá mo ga tást, aki eb ben az év ben leg alább har -
minc nap mun ka vi szon  nyal ren del ke zik.

Már je lez tem a Dömsödi Hír nök ol va só i nak,
hogy úgy tű nik, el há rul nak azok az aka dá lyok,
ame lyek a ket tes  szá mú há zi or vo si kör zet pra xi -
sá nak mű köd te té se előtt adód tak. Nos, meg -
nyug vás sal je len tem, hogy dr. Wágner Vik tor
dok tor úr már ci us 5-én meg kez di a ren de lést.
Igaz, a ma gyar film cí me az: Is ten hoz ta, őr nagy
úr. Ki csit át költ ve: Is ten hoz ta, Dok tor úr! Re -
mé lem, plá gi u mért nem fog sen ki sem pe rel ni.
Ko moly ra for dít va a szót, kí vá nom, hogy Dok -
tor úr és csa lád ja érez ze ma gát na gyon jól Döm-
södön. Mi, dömsödiek be fo ga dó em be rek va -
gyunk (er ről én tud nék a leg töb bet me sél ni), így
lesz ez a Dok tor úr ese té ben is.

Öröm mel tá jé koz ta tom az ol va só kat, hogy a
Cse pel-szi ge ti Ön kor mány za ti Szö vet ség Tár -
su lá si Ta ná csa dömsödi szak em bert bí zott meg
a Pe da gó gi ai Szak szol gá lat ve ze té sé vel, Eipel
Ilo na sze mé lyé ben, aki nek gra tu lá lok si ke res
pá lyá za tá hoz, és sok si kert kí vá nok a nem köny -
nyű mun ká já hoz!

Is mét meg ren dez tük a Vál lal ko zói Fó ru mot,
saj nos gyér ér dek lő dés mel lett. Paulheim Vil -
mos szigetújfalui pol gár mes ter kol lé gám elő -
adá sa után, amely a he lyi pénz sze re pé ről szólt,
költ ség ve té sünk ről és kö ze li ter ve ink ről tá jé -

koz tat tam a je len lé vő ket. Az ön kor mány za ti
tör vény je len tő sebb vál to zá sa it dr. Bencze Zol -
tán kör jegy ző vá zol ta fel. Ezt kö ve tő en – kö tet -
len be szél ge tés for má já ban – az ön kor mány zat
és a vál lal ko zók kö zöt ti szer te ága zó kap cso lat -
rend szer ke rült te rí ték re. Re mé lem, a ren dez -
vény iránt ta nú sí tott ér dek te len ség nem be fo lyá -
sol ja ne ga tív irány ba az Ipar tes tü let ve ze té se és
a kép vi se lő-tes tü let kö zött ki ala kult jó mun ka -
vi szonyt. 

Re me kül si ke rült a Tűz ol tó Egye sü let éves
köz gyű lé se. Hoz zá szó lá som ban kö szö ne te met
fe jez tem ki nagy köz sé günk pol gá rai ne vé ben a
dömsödi és a rác ke vei tűz ol tók ál do za tos mun -
ká já ért. Saj ná la to mat fe jez tem ki azért, hogy az
ön kor mány zat nem tud ja sú lyá nak meg fe le lő
mó don tá mo gat ni ön ként vál lalt fel ada tu kat.

A Va len tin-bál kap csán mon dom el, hogy na -
gyon örü lök an nak, hogy Tóthné Porvay Zsu zsa
ta nár nő is mét vál lalt osz tály fő nö ki fel ada tot. Az
5. b osz tály ta nu lói már a bá lon bi zo nyí tot ták,
hogy osz tály fő nök ük nép táncsze re te te, ér ték -
rend je őket is mo ti vál ja, és na gyon fo gé ko nyak
a nem ze ti ha gyo má nyok be fo ga dá sá ra. Na gyon
jó len ne, ha más osz tá lyok is kö vet nék Őket!

Be fe je zé sül, ké rem a Tisz telt Ol va só kat, hogy
amen  nyi ben még nem ren del kez tek adó juk egy
szá za lé ká ról, úgy a Dömsödért Ala pít ványt szí -
ves ked je nek ked vez mé nye zett ként meg je löl ni.
Adó szá muk: 18668456-1-13. Az ala pít vány tel -

je sen új jászer ve ző dött, új ku ra tó ri um mal, új fel -
ügye lő bi zott ság gal. A cél to vább ra is az, hogy
olyan köz fel ada to kat tá mo gas sa nak, ame lyek
más hon nan nem fi nan szí roz ha tók!

Bencze Ist ván

Folytatás az előző oldalról.

A tes tü le ti ülé sen je len volt kép vi se lők: Ben -
cze Ist ván pol gár mes ter, Var sá nyi An tal al pol -
gár mes ter, Ba logh Lász ló Le ven te, Csi kós Lász-
lóné, Is pán Ig nác, Láz ár Jó zsef, dr. Rókusfalvy
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:

11/2012. (II. 15.) 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./ Gaz da sá gi sta bi li tá si ha tá ro zat el fo ga dá sa
4./ A víziközmű va gyon 2012. évi hasz ná la ti dí -

já nak meg ál la pí tá sa
5./ Az ön kor mány zat és in téz mé nyei 2012. évi

költ ség ve tés ének meg vi ta tá sa

6./ Az ön kor mány zat va gyo ná ról szó ló ren de let
meg vi ta tá sa

7./ A Dömsödért Köz ala pít vány ala pí tó ok ira tá -
nak át fo gó mó do sí tá sa 

8./ A köz mű ves szenny víz el ve ze tés ről és a te le -
pü lé si fo lyé kony hul la dék ke ze lé sé ről, szál -
lí tá sá ról és a szer ve zett köz szol gál ta tás ról
szó ló ren de let mó do sí tá sa

9./ Egye bek
a.) Mun ka bér-hi tel ke ret ről szó ló ha tá ro zat mó -

do sí tá sa
b.) Var sá nyi An tal al pol gár mes ter in dít vá nya

élet men tő el is me rés ado má nyo zá sá ra
Zárt ülé sen
10./ Ön kor mány za ti ha tó sá gi ügy ben ér ke zett

fel leb be zés el bí rá lá sa
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:

ÖNKORMÁNYZATI HÍREKÖNKORMÁNYZATI HÍREK
2012. FEBRUÁR2012. FEBRUÁR

KÉPVISELÕI
FOGADÓÓRA!

márc. 21-én szerdán 14-15 óráig

DR. RÓKUSFALVY SYLVIADR. RÓKUSFALVY SYLVIA
képviselő asszonytart fogadóórát.

Helye: Petőfi Sándor Oktatási és
Művelődési Központ

Kérem, hogy 
ADÓJA 1%-át 

ajánlja a
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részére.

Az ide érkező felajánlásokat
olyan célokra fordítjuk

majd, amelyeket az önkor-
mányzat költségvetéséből

nem tud támogatni.

AAAAddddóóóósssszzzzáááámmmm::::
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Megtisztelő segítségüket
ezúton is köszönjük.



12/2012. (II. 15.) 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 sza va zat tal
és 1 tar tóz ko dás sal meg hoz ta a kö vet ke ző ha tá -
ro za tot:

13/2012. (II. 15.) 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./ Gaz da sá gi sta bi li tá si ha tá ro zat el fo ga -
dá 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 hoz ta a kö vet ke ző ha tá ro za -
tot:

14/2012. (II. 15.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép -

vi se lő-tes tü le te az ál lam ház tar tás ról szó ló 2011.
évi CXCV. tv. 29. § (3) be kez dé sé ben meg ha tá -
ro zott kö te le zett sé gé nek ele get té ve a 353/2011.
(XII. 30.) Korm. ren de let sze rint meg ha tá ro zott
sa ját be vé te le i nek, és a Ma gyar or szág gaz da sá -
gi sta bi li tá sá ról szó ló 2011. évi CXCIV. tv. 3. §
(1) be kez dé se sze rin ti adós sá got ke let kez te tő
ügy le te i ből ere dő fi ze té si kö te le zett sé ge i nek a
költ ség ve té si évet kö ve tő há rom év re vár ha tó
ös  sze gét je len ha tá ro zat mel lék le te sze rint ál la -
pít ja meg.

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

Be szá mo ló az át me ne ti gaz dál ko dás ról
(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 sza va zat tal

– egy han gú sza va zás sal meg hoz ta a kö vet ke ző
ha tá ro za tot:

15/2012. (II. 15.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép -

vi se lő-tes tü le te az ál lam ház tar tás ról szó ló 2011.
évi CXCV. tv. 25. § (4) be kez dé sé ben meg ha tá -
ro zott kö te le zett sé gé nek ele get té ve Dömsöd
Nagy köz ség Ön kor mány za tá nak 2012. évi át -
me ne ti gaz dál ko dá sá ról ké szí tett pol gár mes te ri
be szá mo lót je len ha tá ro zat mel lék le te sze rint
hagy ja jó vá.

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

4./ A víziközmű va gyon 2012. évi hasz ná la -
ti dí já nak meg ál la pí tá sa

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

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

16/2012. (II. 15.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép -

vi se lő-tes tü le te a Köz ségi Víz mű ál tal üzem el -
tetett ivó víz köz mű va gyon hasz ná la tá ért 2012.
év re 5.000.000 Ft, az az öt mil lió fo rint díj fi ze té -
sé re kö te le zi a Köz sé gi Víz mű vet.

Fe le lős: kép vi se lő-tes tü let; 
Steigerwald Gá bor víz műve ze tő

Ha tár idő: azon nal

5./ Az ön kor mány zat és in téz mé nyei 2012.
évi költ ség ve tés ének meg vi ta tá sa

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

A kép vi se lő-tes tü let 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 2/2012. (II. 17.) ren de le te

az ön kor mány zat és in téz mé nyei 
2012. évi költ ség ve té sé ről

A ren de let ki hir det ve: 2012. feb ru ár 17. nap ján.
A ren de let ha tá lyos: 2012. ja nu ár 1. nap já tól.

A kép vi se lő-tes tü let az ön kor mány zat 2012.
évi költ ség ve té si kon szo li dált
a./ be vé te le i nek fő ös  sze gét 972.882.000 Ft-ban, 
b./ ki adá sa i nak mó do sí tott fő ös  sze gét

972.882.000 Ft-ban,
c./ be vé te le ken be lül hi á nyát 36.871.000 Ft-ban, 
d./ ki adá so kon be lül ál ta lá nos tar ta lé kát

2.500.000 Ft-ban
ál la pí tot ta meg.

A for rás hi ány fel szá mo lá sá hoz az in téz -
mény ve ze tők nek áp ri lis vé gé ig kell ja vas la tot
ten ni ük a ki adá sa ik csök ken té sé re. 

6./ Az ön kor mány zat va gyo ná ról szó ló
ren  de let meg vi ta tá sa

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

A kép vi se lő-tes tü let 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 3/2012. (II. 17.) ren de le te

az ön kor mány zat va gyo ná ról
A ren de let ki hir det ve: 2012. feb ru ár 17. nap ján.
A ren de let ha tá lyos: 2012. feb ru ár 17. nap já tól.

7./ A Dömsödért Köz ala pít vány ala pí tó ok -
i ra tá nak át fo gó mó do sí tá sa

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

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

17/2012. (II. 15.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép -

vi se lő-tes tü le te a Dömsödért Köz ala pít vány
ala  pí tó ok ira tá nak át fo gó mó do sí tá sát je len ha -
tá ro zat mel lék le te sze rint jó vá hagy ja.

A kép vi se lő-tes tü let fel ha tal maz za Bencze
Ist ván pol gár mes tert, hogy a vál to zá sok bí ró sá -
gi nyil ván tar tás ba va ló be jegy zé se ér de ké ben
el jár jon.

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

8./ A köz mű ves szenny víz el ve ze tés ről és a
te le pü lé si fo lyé kony hul la dék ke ze lé sé ről,
szál  lí tá sá ról és a szer ve zett köz szol gál ta tás -
ról szó ló ren de let mó do sí tá sa

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

A kép vi se lő-tes tü let 9 igen, 0 nem – egy -
han gú sza va zat tal meg al kot ta a kö vet ke ző
ren de le tet:

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

4/2012. (II. 17.) ren de le te
a köz mű ves szenny víz el ve ze tés ről és a te le -

pü lé si fo lyé kony hul la dék ke ze lé sé ről, szál lí tá -
sá ról és a szer ve zett köz szol gál ta tás ról szó ló
ren de let mó do sí tá sá ról
A ren de let ki hir det ve: 2012. feb ru ár 17. nap ján.
A ren de let ha tá lyos: 2012. feb ru ár 17. nap já tól.

9./ Egye bek
a.) Mun ka bér-hi tel ke ret ről szó ló ha tá ro zat

mó do sí tá sa
(Sza va zás mód ja: mi nő sí tett több ség, nyílt

sza va zás)
A kép vi se lő-tes tü let 9 igen, 0 nem – egy -

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

18/2012. (II. 15.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép -

vi se lő-tes tü le te 211/2011. (XII. 14.) Kt. számú
ha tá ro za tát az aláb bi ak sze rint mó do sít ja:

Dömsöd Nagy köz ség Ön kor mány zat ma xi -
mum 20.000.000 Ft ös  sze gű mun ka bér hi tel fel -
vé te lé ről dön tött (ha vi igény be vé tel lel).

A hi tel fu tam ide jét 2012. ja nu ár 1-jétől 2012.
má jus 31-ig ha tá roz za meg.

Adós vál lal ja, hogy a Hi telt be épí ti a költ ség -
ve tés be, és az OTP Bank Nyrt. ré szé re az OTP
Bank Nyrt.-nél, il let ve más pénz ügyi in téz -
mény nél vagy a Ma gyar Ál lam kincs tár nál ve -
ze tett fi ze té si- és alszámlájára (ahol ezt jog sza -
bály nem zár ja ki), to váb bá a költ ség ve té si szer -
vei fi ze té si szám lá i ra fel ha tal ma zá son ala pu ló
be sze dé si meg bí zást biz to sít. 

Az Ön kor mány zat hoz zá já rul – fi gye lem be
vé ve a min den kor ha tá lyos ál lam ház tar tá si jog -
sza bá lyo kat – a he lyi adó be vé te lek, il le ték be vé -
te lek és a to váb bi egyéb sa ját be vé te lek (a to -
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Folytatás a következő oldalon.
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váb bi ak ban Ön kor mány za ti Be vé te lek) en ged -
mé nye zé sé hez, és tu do má sul ve szi, hogy az
Ön kor mány za ti Be vé te lek ös  sze gét az OTP
Bank Nyrt. a mun ka bérhi tel tör lesz té sé re
for dít ja.

Adós kö te le zett sé get vál lal je len ös  sze gű
mun ka bér hi tel re köl csön szer ző dés és en ged -
mé nye zé si szer ző dés meg kö té sé re.

A kép vi se lő-tes tü let fel ha tal maz za a pol -
gár mes tert, hogy a fen ti hi tel re vo nat ko zó an
az OTP Bank Nyrt.-nél el jár jon, az ügy let
egyéb fel tét ele i ben meg ál la pod jon, a köl -
csön szer ző dést, va la mint a kap cso ló dó en -
ged mé nye zé si szer ző dést alá ír ja az Ön kor -
mány zat kép vi se le té ben.

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

b.) Var sá nyi An tal al pol gár mes ter in dít -
vá nya élet men tő el is me rés ado má nyo zá -
sá ra

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

A kép vi se lő-tes tü let kö vet ke ző mun ka terv
sze rin ti ülé sé nek idő pont ja 2012. már ci us 21.

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 tesz  -
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

Sulipersely 
1%

Tisztelt Adózó!

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

Általános Iskola Suli Persely
Alapítványa részére.

Adószám: 18679212-1-13

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

Dömsöd  Település egészségre nevelő és szemléletformáló életmód  
programok tájékoztatója

Folytatás az előző oldalról.

1. év 2012.

3. hónap

3. hónap

4. hónap

4. hónap

5. hónap

5. hónap

6. hónap

6. hónap

7. hónap

7. hónap

8. hónap

8. hónap

9. hónap

9. hónap
10. hónap

10. hónap

11. hónap

11. hónap

12. hónap

12. hónap

12. hónap
12. hónap

Te vé keny ség

Ae ro bic, spe ci á lis cso por tok szá má ra ki ala -
kí tott fog lal ko zá sok, va la mint lab da já ték
fog lal ko zás 12 al ka lom mal
Lel ki egész ség vé del me té má ban 2 elő adás
la kos ság, mun ka vál la lók és idő sek ré szé re
Ae ro bic, spe ci á lis cso por tok szá má ra ki ala -
kí tott fog lal ko zá sok, va la mint lab da já ték
fog lal ko zás 15 al ka lom mal
Lel ki egész ség vé del me té má ban 2 elő adás
gyer me kek ré szé re
Sport- és egész ség nap meg tar tá sa

Ae ro bic, spe ci á lis cso por tok szá má ra ki ala -
kí tott fog lal ko zá sok, va la mint lab da já ték
fog lal ko zás 13 al ka lom mal
Ae ro bic, spe ci á lis cso por tok szá má ra ki ala -
kí tott fog lal ko zá sok, va la mint lab da já ték
fog lal ko zás 13 al ka lom mal
Élet mód vál tás ra kény sze rü lő ri zi kó cso por -
tok és az ön gon dos ko dás fej lesz té se té má -
ban 3 elő adás (és kont roll)
Ae ro bic, spe ci á lis cso por tok szá má ra ki ala -
kí tott fog lal ko zá sok, va la mint lab da já ték
fog lal ko zás 14 al ka lom mal
Egész sé ges táp lál ko zás té má ban 2 elő adás
(és kont roll)
Ae ro bic, spe ci á lis cso por tok szá má ra ki ala -
kí tott fog lal ko zá sok, va la mint lab da já ték
fog lal ko zás 12 al ka lom mal
El ső se gély nyúj tás és bal eset-meg elő zés té -
má ban 3 elő adás fel nőt tek nek
Ae ro bic, spe ci á lis cso por tok szá má ra ki ala -
kí tott fog lal ko zá sok, va la mint lab da já ték
fog lal ko zás 13 al ka lom mal
Egész sé ges táp lál ko zás té má ban 2 elő adás
Ae ro bic, spe ci á lis cso por tok szá má ra ki ala -
kí tott fog lal ko zá sok, va la mint lab da já ték
fog lal ko zás 8 al ka lom mal
Lel ki egész ség vé del me té má ban 2 elő adás
la kos ság, mun ka vál la lók és idő sek ré szé re
Ae ro bic, spe ci á lis cso por tok szá má ra ki ala -
kí tott fog lal ko zá sok, va la mint lab da já ték
fog lal ko zás 12 al ka lom mal
Élet mód vál tás ra kény sze rü lő ri zi kó cso por -
tok és az ön gon dos ko dás fej lesz té se té má -
ban 3 elő adás (és kont roll)
Ae ro bic, spe ci á lis cso por tok szá má ra ki ala -
kí tott fog lal ko zá sok, va la mint lab da já ték
fog lal ko zás 12 al ka lom mal
El ső se gély nyúj tás és bal eset-meg elő zés té -
má ban 3 elő adás gyer me kek nek
Pro jekt ki ér té ke lés és zá ró el szá mo lás
Pro jekt zá ró saj tó nyil vá nos ren dez vény szer -
ve zé se, a pro jekt ered mé nyek is mer te té se

Helyszín

Sportcsarnok (Széchenyi u.), 
sportpálya (Középső-Dunapart 1.)

Művelődési Központ vagy 
iskolai tanterem
Sportcsarnok (Széchenyi u.), 
sportpálya (Középső-Dunapart 1.)

Művelődési Központ vagy 
iskolai tanterem
Sportcsarnok (Széchenyi u.),
sportpálya (Középső-Dunapart 1.)
Sportcsarnok (Széchenyi u.),
sportpálya (Középső-Dunapart 1.)

Sportcsarnok (Széchenyi u.), 
sportpálya (Középső-Dunapart 1.)

Művelődési Központ vagy
iskolai tanterem

Sportcsarnok (Széchenyi u.), 
sportpálya (Középső-Dunapart 1.)

Művelődési Központ vagy
iskolai tanterem
Sportcsarnok (Széchenyi u.), 
sportpálya (Középső-Dunapart 1.)

Művelődési Központ vagy
iskolai tanterem
Sportcsarnok (Széchenyi u.), 
sportpálya (Középső-Dunapart 1.)

Műv. Központ vagy iskolai tanterem
Sportcsarnok (Széchenyi u.), 
sportpálya (Középső-Dunapart 1.)

Művelődési Központ vagy
iskolai tanterem
Sportcsarnok (Széchenyi u.), 
sportpálya (Középső-Dunapart 1.)

Művelődési Központ vagy
iskolai tanterem

Sportcsarnok (Széchenyi u.), 
sportpálya (Középső-Dunapart 1.)

Művelődési Központ vagy
iskolai tanterem
Polgármesteri Hivatal
Polgármesteri Hivatal
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A rendezvények keretén belül egy egészség-
és sportnapot tartunk (Dömsödi Napok alatt),
amelyek a következő elemekből épülnének fel:
aerobic bemutató és foglalkozás nyújtása, lab-
darúgó bajnokság szervezése, személyre sza -
bott testmozgás és táplálkozási tanácsadás,
gyermekprogramok és családi vetélkedők.

Az előadássorozatok megtartásának pontos
helyéről és időpontjáról  (márciustól 21 db)
külön szórólapon, plakáton, honlapunkon,
Döm södi Hirnökben értesítjük a lakosságot. 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk:

Dömsöd Nagyközség Önkormányzata 

A Csernus Mé hé szet in dí tott a múlt hó nap ban egy is me ret ter jesz tő cikk so ro za tot, ami a mé -
hé szet tel fog lal ko zik. Eb ben a rész ben a mézzel, mint anyaggal és an nak fi zi kai és ké mi ai
tu laj don sá ga i val is mer ked he tünk meg, il let ve gyak ran fel tett kér dé sek re adunk vá la szo kat.

A méz és tu laj don sá gai
Mi fé le anyag a méz?
A mé zet már az ókor ban is is -

mer ték, de a méh há zi a sí tá sá nak
pon tos tör té ne te nem is mert. Nagy becs ben tar -
tot ták a Mediterráneumtól egé szen Kí ná ig, bár
so ká ig úgy hit ték, hogy nem ma ga az ál lat ál lít ja
elő a mé zet. Is te ni lény nek tar tot ták, aki a le ve -
gő ből szer zi azt. 

Ho gyan ké szül a méz?
A méh a méh le ge lő kön (vi rá gos te rü le tek) a

vi rá gok nek tár já ból cu kor ol da tot szív fel, mi -
köz ben a vi rá gok nek tár ját szí vo gat ja, vi rág port
is gyűjt, de ezt nem hasz nál ja fel a méz ké szí tés -
hez, ha nem a hát só lábpár ján le vő ko sár ká ba
gyűj ti. Mi kor meg te lik méz hó lyag ja, vissza re -
pül a kap tár ba. A mé hecs kék vi rá gok nek tár já -
ból és méz har mat já ból gyűj tik a méz alap anya -
gát a méz hó lyag ba. Ott gyo mor ned ve ik kel, en -
zi mek kel ke ve red ve ve gyi leg ala kít ják át. Az
így ki ala kult híg nek tárt a kap tár hat szög le tű
lép sejt je i be gyűj tik. A kap tár ban dol go zó mé -
hek szárnyukkal keltett lég áram mal pá ro log tat -
ják el a fe les le ges vi zet, s te szik sű rűb bé, tar tó -
sab bá a mézet. A ké sőb bi ek ben is a lé pek ben tá -
rol ják, ér le lik és pá ro log tat ják a mé zet. Szárny -
moz ga tá suk kal olyan lég áram la tot idéz nek elő
a kap tár ban, amely se gít sé gé vel a méz 24 óra le -
for gá sa alatt ned ves sé gé nek 10%-át el vesz ti.
Ezt kö ve tő en vi asz la pocs kák kal fe dik le a lé pet,
s így tá rol ják a mé zet. A mé hé szek a lé pek ből
egy centrifuga (pörgető) se gít sé gé vel pör ge tik
ki az ily mó don már kész mé zet. 

A méz ki vá ló ter mé sze tes éde sí tő szer! Ke -
vés bé olyan, mint a cu kor, vagy más mes ter sé -
ges éde sí tők, de ki mon dot tan egész sé ges.
Szám ta lan hasz nos anyag meg ta lál ha tó ben ne,
mint pél dá ul szer ves sa vak, vi ta mi nok, en zi -
mek, il ló olaj ok, ás vá nyi anya gok. 

Ös  sze té te le:
• 70% – 80% glü kóz és fruk tóz ke ve rék •

20% víz • szén hid rát • B1, B2, B3, B5, B6, C-
vi ta min • kal ci um • réz • vas • mag né zi um •
man gán • fosz for • ká li um • nát ri um • cink • ter -
mé sze tes antioxidánsok.

Fel ve szi a küz del met a bak té ri u mok kal, tá -
mo gat ja az emész tést, a má jat, a víz ki vá lasz tást,
táp lál ja az iz mo kat, nyug ta tó, eny he has haj tó.
Ki emel ten jó ha tás sal van a vér ke rin gés re, az
emész tés re, mé reg te le ní ti a szer ve ze tet, nö ve li
az ét vá gyat, ja vít ja a vér he mog lo bin szint jét. A
méz sa vas ha tá sá nak kö szön he tő en al kal mas a
gyo mor savhi ány ke ze lé sé re is, de ép pen ezért
ér zé keny gyom rú ak nak nem ajánlott. Szinte
köz hely nek szá mít, de a méz na gyon egész sé -

ges. A méh csí pés ked ve ző ha tás sal van az ízü le -
ti bán tal mak ra. Nap ja ink ra már a méh mé reg ki -
nye ré se is fon tos ipar ág gá vált. Meg kell em lí te -
ni, hogy a köz hi e de lem mel el len tét ben nem hiz -
lal, és nem hogy nem okoz, de véd a fog szu va -
so dás tól. 

Csak a fo lyé kony méz a jó? 
A méz kris tá lyo so dá sá ról so kan azt gon dol -

ják, hogy a mé hész cuk rot ke ver he tett a méz be,
és ezért kris tá lyo so dik ki. A kris tá lyo so dás
azon ban egy ter mé sze tes fi zi kai fo lya mat,
mely nek so rán a méz ké mi ai tu laj don sá gai nem
vál toz nak meg. Hogy mennyi idő alatt kris tá -
lyo so dik egy-egy méz faj ta, az függ a méz ben
lé vő gyü mölcs cu kor- és sző lő cu kor-tar tal om -
tól. Előbb-utóbb min den méz ki kris tá lyo so dik,
az akác ké sőbb, a ve gyes virág/repce/erdei ha -
ma rabb a sző lő cu kor-tar tal ma vé gett. Te hát a
méz ben a gyü mölcs cu kor és a sző lő cu kor ará -
nya, ami be fo lyá sol ja a kris tá lyo so dás ide jét. A
ki kris tá lyo so dott méz től nem kell meg ijed ni,
épp olyan jó és egész sé ges, mint ami kor még
fo lyé kony hal maz ál la pot ban van. A ki kris tá -
lyo so dott mé zet ott hon há zi lag vis  sza tud juk
vál toz tat ni fo lyé kony halmazállapotúvá. Mond  -
juk egy tál ba me leg vi zet en ge dünk, be le he -
lyez zük a mé zet üve ges től, de ar ra kell ügyel -
nünk, hogy 40 Cel si us fok nál ne le gyen me le -
gebb a víz, mert ak kor ve szít ér té ke i ből a méz.
Te á ba is ak kor cél sze rű be le rak ni a mé zet, ami -
kor már vis  sza hűlt kéz me leg sé gű re, és ak kor
nem ká ro so dik.

Mit te gyek, ha már be kris tá lyo so dott az
üveg ben a méz?

A mé zet ér de mes me le gebb helyi ség ben tá -
rol ni. Az fő leg az akác méz nél le het szem be tű -
nő, mert mi nél hi de gebb he lyen tá rol juk, an nál
haj la mo sabb a kris tá lyo so dás ra. Fagy pont alatt
hos  szabb tá von ne tá rol ja a mé zet! Ha ki kris tá -
lyo so dott mé zét sze ret né fo lyé kon  nyá ten ni, he -
lyez ze be le egy meg fe le lő mé re tű edény be a le -
zárt üveg mé zet, tölt se fel víz zel, hogy az az
üveg jó ré szét el lep je, de ne tel je sen. Majd a vi -
zet me le gít se az előbb em lí tett 40-50 °C-ra
(kézmeleg).  Pár órá ra hagy ja a mé zet az edény -
ben. Ha a víz hűl ni kezd, és a méz még nem kel -
lő en fo lyé kony, me le gít se új ra egy ki csit a fen ti
hő fok ra. A zá ró ku pak ne le gyen la za, hogy a
víz ne foly jon a méz be, il let ve a víz pá ra ne hí -
gít sa a mé zet, ugyan is a méz haj la mos ma gá ba
szív ni a le ve gő nedvességtartalmát. Valóban
me le gí te ni kell, de vé let le nül se for ró víz be te -
gye, plá ne hir te len, mert el tö rik az üveg!

Folytatás a következő számban.

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

A projektek az Európai Unió
támogatásával valósultak meg.
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Tisz telt Ol va sók! 

Sze ret nék rö vi den be mu tat koz ni, va la mint tá jé koz ta tást nyúj ta ni
az el in dí tott küz dő sport, a kyokushin ka ra te ta nít vá nyok ered mé nyes
és si ke res vizs gá já ról.

Sensei Me ző Sán dor 3 danos kyokushin ka ra te mes ter – ta nár va -
gyok.

A Test ne ve lé si Egye tem össz. ka ra te sport szak edző – sport szer ve -
ző sza kán vé gez tem.

Egye sü le tünk a Bu da pest Hon vé del mi Mi nisz té ri um alatt mű kö dő
Hon véd Ref lex Egye sü let küz dő szak osz tá lya. 

29 éve ta nu lom és fog lal ko zom a kyokushin ka ra té val. A Ma gyar
Hon véd ség hi va tá sos ka to ná ja ként több éven ke resz tül fog lal koz tam
és ta ní tot tam mes ter szin ten a hi va tá sos és a szer ző dé ses ál lo mány -
nak a „ka to nai ké zi tu sa kö zel harc ön vé del met”.

Több mint 10 éve ta ní tom a kyokushin ka ra tét kü lön bö ző kor osz -
tály oknak.

Ta nít vá nya im kö zött meg ta lál ha tó az 5 éves kis gyer mek és az 50
éves fel nőtt is.

Az ed di gi mun kám so rán ver seny ző ta nít vá nya im ko moly ered mé -
nyek kel büsz kél ked het nek, or szá gos, di ákolim pi ai, il let ve nem zet kö -
zi baj no ki cím mel.

Tisz telt Ol va sók! 
Dömsödön 2011 ok tó be ré ben kezd tem el ta ní ta ni he ti egy al ka -

lom mal a kyokushin ka ra tét a Gróf Szé che nyi István Ál ta lá nos Is ko -
lá ban. Az ele jén több gyer mek ér dek lő dé sét fel kel tet te, ám kö ze led ve
a vizs gá hoz csak 12 fő lel kes dömsödi ta nu ló ma radt, akik si ke res
vizs gát tet tek 2012. feb ru ár 25-én.  

Tisz telt Ol va sók!
A dömsödi kyokushin ka ra te cso port ta nu lói fe gyel me zet ten és ki -

tar tó an dol goz nak azért, hogy jó ered mé nye ket ér je nek el, hogy a fa -

lu büsz ke le hes sen e sport ág spor to ló i ra is úgy, mint a töb bi nagy sze -
rű más sport ág ban spor to ló gyer me kek re.

Tisz telt Szü lők: „A ki tar tó mun ka meg hoz za az ered ményt, a ta nu -
lók a jó utat vá laszt va rá tér nek egy olyan út ra, amely kö zel és egy re
kö ze lebb ve ze ti őket a ki tű zött cél fe lé.”  

Kö szö net mind azok nak, akik tá mo gat ják és se gí tik a csa pa tun kat. 

Tisz te let tel:
Sensei Me ző Sán dor

3 dan kyokushin ka ra te mes ter

Dömsödi Kyokushin Karate Csoport!

A dömsödi Nagyközségi
Könyvtár nyitva tartása

Hétfõ: zárva
Kedd: 10-18
Szerda: 8-16
Csütörtök: 8-14
Péntek: 11-17
Szombat: 8-12
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Feb ru ár 2-án tar tot ták tár sas tán co sa ink a
fél évi be mu ta tót. Mihó Di á na és Tóth And -
rea tán co sai na gyon szín vo na las, szép ko -
re og rá fi á kat mu tat tak be.

18-án a nép tán cos cso por tunk, Tóthné
Porvay Zsu zsan na osz tá lya mu tat ta be tu -
dá sát a Va len tin-bá lon. A gye re kek Bagi
Fe renc ta nár úr szé pen fel épí tett ko re og rá -
fi á ját mu tat ták be. A bá lon fel lé pett még a
Gé zen gúz cso port, az or szá gos ver se nyen
be mu ta tott jive for má ci ó val.

Más nap, 19-én a Gé zen gú zok Tökölön,
a Szi get Dance Ku pán vet tek részt. Nö ven -
dé ke ink na gyon szé pen tán col tak, kor cso -
port juk ban az elő ke lő 3. he lye zést ér ték el. 

A Nagy Lász ló – Is pán Kar ina pá ros
szin tén na gyon szé pen sze re pelt. A pá ros
két ka te gó ri á ban in dult. Ha la dó La tin if jú -
sá gi ka te gó ri á ban el ső he lye zést ért el, to -
váb bá fi a tal ko ruk el le né re ki vá ló an helyt
áll tak a fel nőtt kor cso port ban is, mely ben
má so dik he lyen vé gez tek. Fel ké szí tő ta ná -
ruk Mihó Di á na.

Gra tu lá lok Mihó Di á na pe da gó gus nak,
va la mint nö ven dé ke i nek, és mind an  nyi uk -
nak to váb bi si ke res fel ké szü lést és ver -
seny zést kí vá nok!

Kön tös Ág nes
igaz ga tó

A Dezsõ Lajos Alapfokú Mûvészet -
oktatási Intézmény februári hírei

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

Dömsödi Ál ta lá nos
Ipar tes tü let éle té bõl

Kö ve ten dõ
pél da

Ger gely Nor bert fes tő, má zo ló és ta pé tá -
zó szak má jú vég zős ta nu ló. Há roméves
ki tar tó, szor gos mun ká já nak gyü möl cse -
ként a Szak ma Ki vá ló Ta nu ló ja Ver seny
or szá gos dön tő jé be ju tott.

Az ide ve ze tő út nem volt kön  nyű, or -
szá gos szin ten 306 ta nu ló in dult a meg mé -
ret te té sen, és Nor bi a leg jobb 10 kö zé ju -
tott. 

Ma nap ság mi kor min den hol ar ról hal la -
ni, hogy mi lyen fon tos a szak mun kás kép -
zés és men  nyi re nagy szük ség van jól kép -
zett szak mun kás ok ra, jó do log be szá mol ni
ilyen ese mény ről a mi kör nye ze tünk ből is.
Az ered mé nyes ség még kö szön he tő a fel -
ké szí tő ta ná ra i nak, név sze rint Végh Ist -
ván nak el mé le ti rész ről, va la mint gya kor -
la ti ok ta tó i nak, Krisznai Zsolt nak és Sza -
káll Sán dor nak. A fel ké szü lés a Kö zép-
ma gyar or szá gi Ipar tes tü le tek Szö vet sé ge
Köz hasz nú Nonprofit Kft.-nek a tan mű -
hely ében tör tént, tör té nik.   

A szö vet ség ala pí tó tag jai dömsödi,
vecsési, gyáli, szent end rei ipar tes tü le tek,
va la mint a Pest me gyei szö vet ség. Fő cél -
ki tű zés ük a szak mun káskép zés ma gas
szin  tű ok ta tá sa, va la mint a pá lya ori en tá ci -
ós te vé keny ség a tér sé gi ál ta lá nos is ko lák
fel sős osz tá lya i ban. 

A dön tő áp ri lis 11-13-án a BNV te rü le -
tén lesz. Ger gely Nor bi nak az ed di gi ered -
mé nye pél daér té kű, és sze ret nénk, hogy
kö ve ten dő példa le gyen min den ta nu ló
számára.

A ver se nyen tör té nő sze rep lé sé hez jó
egész sé get, sok si kert kí vá nunk.

Csi szár György 
al el nök
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A dömsödi Nagy köz sé gi  Óvo da  kol lek tí vá ja
sze re tet tel vár ja min den le en dő kis óvo dá sát az
óvo dai be íra tás ra.

Ked ves Szü lők!
A  2012/2013. ne ve lé si év re a na gyobb lét -

szá mú gyer me kek egy idő sza kon be lü li óvo dai
be íra tá sá nak idő pont ja 2012. áp ri lis 11-én,
12-én és 13-án  lesz.

Óvo dai fel vé te li szán dé ku kat a szü lők/tör vé -
nyes kép vi se lők sze mé lye sen je lez he tik az „Új”
óvo dá ban (Dömsöd, Dó zsa Gy. út 27/A) na pon -
ta 8-16 órá ig.

Az újon nan je lent ke zők fel vé te lé ről a
2012/2013. ne ve lé si év re a jog sza bály ban meg -
fo gal ma zot tak alap ján, a fo lya ma tos fel vé tel re
vo nat ko zó elő írá sok nak meg fe le lő en dönt az
óvo da ve ze tő je.

A gyer mek fel vé te le nem a je lent ke zés sor -
rend jé ben tör té nik. 

Szá mít sa nak rá, hogy az ad mi niszt rá ció mi att
vá ra koz ni uk kell! Meg ér té sü ket és tü rel mü ket
ez úton is ké rem és kö szö nöm!

Ké rem, hogy a fel vé te li elő jegy zés re gyer -
me kük kel együtt lá to gas sa nak el, hi szen ek kor
le he tő ség nyí lik ar ra, hogy a gyer mek meg is -
mer ked hes sen az óvo da épü le té vel, ud va rá val, a
sok gyer mek lát vá nyá val, és egy új él mény ben
ré sze sül hes sen.
Szük sé ges ira tok:
• a sa ját és gyer me ke la kó hely ét, il let ve tar tóz -

ko dá si he lyét tar tal ma zó iga zol vá nyok,

• a gyer mek eset le ges be teg sé ge it iga zo ló do ku -
men tu mok,

• a gyer mek szü le té si anya köny vi ki vo na ta,
TAJ-kár tyá ja,

• amen  nyi ben gyer me kük szak ér tői vé le mény -
nyel ren del ke zik, a sa já tos ne ve lé si igény ről
szó ló szak vé le mény,

• az ét ke zé si té rí té si díj meg ál la pí tá sá hoz a
gyer mek vé del mi ked vez mény ről, tar tós be -
teg ség ről, 3 vagy több gyer mek ne ve lé se ese -
tén a csa lá di pót lék fo lyó sí tá sá ról szó ló iga zo -
lá sok.
In téz mé nyünk vár ja azon kis gyer me kek

szü le it, akik nek gyer me ke 2006-2007-2008-
ban  és 2009. au gusz tus 31-ig szü le tett.

A már óvo dá ba já ró gyer me kek nek nem kell
be irat koz ni, hi szen nyil ván tar tá sunk ban sze re -
pel nek.

Azok a szü lők is je lent kez ze nek, akik vár ha -
tó an mun ká ba áll nak, hogy előfelvételisként
elő je gyez tes sék a 2009. szep tem ber 1. és 2010.
au gusz tus 31. kö zött szü le tett gyer me ke i ket.

Fel vé tel ük re a ne ve lé si év fo lya mán fo lya -
ma to san ke rül sor a sza bad fé rő he lyek függ vé -
nyé ben.

Az óvo da fel ve he ti azt a kör ze té ben la kó
gyer me ket is (2,5 éves kis gyer me ket), aki a
har ma dik élet év ét a fel vé te lé től szá mí tott fél
éven be lül be töl ti, fel té ve, hogy min den, a te le -
pü lé sen la kó hel  lyel, en nek hi á nyá ban tar tóz ko -
dá si hel  lyel ren del ke ző há rom éves és an nál
idő sebb gyer mek óvo dai fel vé te li ké rel me tel -

je sít he tő. Ké rem, hogy elő fel vé te li szán dé ku -
kat a gyer me kek épü let be és cso port ba so ro lá sa
mi att je lez zék a be irat ko zá si idő szak ban. Az
elő jegy zés be vé tel nem je len ti a gyer me kek au -
to ma ti kus fel vé tel ét.

A KÖZ OK TA TÁ SI TÖR VÉNY SZE RINT a
gyer mek ab ban az év ben, amely ben az ötö -
dik élet év ét be töl ti, a ne ve lé si év kez dő nap já -
tól (az az 2012. szep tem ber 1-jé től) na pi négy
órát kö te les óvo dai ne ve lés ben részt ven ni. A
2012-2013-as ne ve lé si év ben  a 2007-ben szü -
le tet tek nek kö te le ző a rész vé tel.

Az 5. élet évet be töl tött gyer mek be íra tá sá nak
el mu lasz tá sát az egyes sza bály sér té sek ről szó ló
218/1999. (XII. 28.) Korm. ren de let 141. § (1)
sza bály sér tés nek mi nő sí ti, és 50.000 Ft-ig ter je -
dő pénz bír ság gal sújt hat ja.

Az a szü lő vagy tör vé nyes képviselő, aki nek
a szü lői fel ügye le te vagy gyám sá ga alatt ál ló
gyer me ke ugyan ab ban az óvo dai ne ve lé si év -
ben az is ko lai élet mód ra fel ké szí tő fog lal ko zá -
sok ról iga zo lat la nul a jog sza bály ban meg ha tá -
ro zott mér té kű nél töb bet mu laszt, szin tén öt -
ven ezer fo rin tig ter je dő pénz bír ság gal sújt ha tó.

A gyer me kek fel vé tel éről ho zott dön tés ről jú -
ni us 15-ig a szü lőt írás ban ér te sí ti az óvo da ve ze -
tő. A fel vé te li ké re lem el uta sí tá sa ese tén az ér te -
sí tést kö ve tő 15 na pos ha tár időn be lül a szü lő a
jegy ző nek cím zett, de az óvo da ve ze tő jé nek át -
adott felülbírálati ké rel met nyújt hat be. A gyer -
mek fel vé tel é ről má sod fo kon a jegy ző dönt.

Orosz Lajosné óvo da ve ze tő

Felhívás óvodai beiratkozásra!

A télűzés, téltemetés nap-
jainkra már szinte kizárólag az
óvoda és az iskola falai közé
korlátozódik.

Kedves meghívásnak tet-
tem eleget, mikor az ovis
farsangra ellátogattam. A cso-

portok mindegyike felvonult, igazi karneváli hangulat kerekedett! A gyer-
mekek szinte kivétel nélkül tisztában voltak az alakos, maszkás
felvonulás jelentésével. Rigmusokkal, versikékkel űzték a telet. Ez alól
sem az óvó nénik, sem a dajkák nem voltak kivételek.
Nagy meglepetést jelentett a Rátóti csikótojás c. mesejáték, a nevelők
előadásában. Ezt követően a farsangolás a csoportszobákban folytatódott.

-V.I.-

MMMMaaaassss zzzzkkkkaaaabbbbáááá llll     aaaa zzzz     óóóóvvvvooooddddáááábbbbaaaannnn

Fotó: Fábián Domokos



XXII.  évfolyam  3.  szám 9

He je hu ja vi ga lom!
Itt a far sang, áll a bál…

Min den év ben nagy iz ga lom elő zi meg az al -
sós és fel sős jel mez bált. Va jon mi lyen jel me -
zek kel ta lál ko zunk?

Több osz tály már he tek kel előt te meg kezd te a
ko moly fel ké szü lést. Nem kis mun ká val járt a jel -
me zek el ké szí té se és a kis mű so rok ös  sze ál lí tá sa.

Min den osz tály fe gyel me zet ten fi gyel te sa ját
asz ta la mel lől a jel me zes for ga ta got. Az osz tá -
lyok „te rülj, te rülj asz tal kát” va rá zsol tak ma guk

elé. Fo gyó kú rá zás ra sen ki nem gon dol ha tott.
Az el ső na pon a ki csik szó ra koz tat tak min ket

öt le tes jel me ze ik kel és mű so ra ik kal. A kis éne -
kes ma da rak, han gyák, ci cák kö zött él mény volt
a te let űz ni. Íny csik lan dó Tú ró Ru dik ké szül tek,
ko moly sakk ver seny folyt a szín pa don, cir ku szi
mu tat vá nyo sok káp ráz tat tak el ben nün ket. Bar -
ce lo ná ból ér kez tek fo cis ták, majd mat ró zok és
zombik tán col tak ne künk. 

2012 az olim pia éve. Al só ból és fel ső ből is
volt egy-egy cso port, akik az óko ri olim pi ák vi -
lá gá ba rö pí tet tek ben nün ket, majd ping vi nek vi -

dám tán ca kö vet ke zett. Ré sze sei le het tünk egy
la ko dal mas me net nek is. Ké sőbb szel le mek és
zombik ijeszt get tek ben nün ket és rop ták a tán -
cot. Több év fo lyam vi dám tánc be mu ta tó ja gon -
dos ko dott a jó kedv ről, és volt aki ének kel ké -
szült. Meg tud tuk, hogy is ko lánk ba nem csak an -
gya lok, de ör dö gök is jár nak. 

A jel me ze sek be mu ta tó ja után kez dő dött az
iga zi tánc mu lat ság. A par kett a fel ső sö ké lett, és
rop ták, amed dig csak le he tett.

A jó han gu lat ról be szél je nek a mel lé kelt ké -
pek is!  

FFFFAAAARRRRSSSSAAAANNNNGGGG    AAAAZZZZ    IIIISSSSKKKKOOOOLLLLÁÁÁÁBBBBAAAANNNN
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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 TÁMOGATOT-
TAK NEVÉBEN ELŐRE IS KÖSZÖN-
JÜK!

TISZTELT
SPORTTÁRS!

Valentin-bál
2012. február 18-án 19. alkalommal került megrendezésre a Valentin-bál. Egy év kihagyás után

ismét Tóthné Porvay Zsuzsa volt a főszervező. Osztályával, az 5. b-vel lázasan készült szeptember
óta a jeles napra. Minden héten néptáncoltak és társastáncoltak. E lázas készülődésnek mi, szülők is
részeseivé váltunk a bál hetében. Asztali díszeket készítettünk; dekoráltuk az OMK nagytermét,
előterét; rengeteg lufit felfújtunk; székeket, asztalokat hordtunk. Ezt mind rendkívül jó hangulatban
tettük. Örültünk annak, hogy e nagy munkában gyerekeinkkel együtt vehetünk részt, s az is jólesett
nekünk, hogy Zsuzsa néni támaszkodik a segítségünkre.

A bál estéjén színvonalas műsorral szórakoztatták a fellépők a vendégeket. Gyerekeink műsorá-
nak összeállításában Vinczéné Nagy Nóra és Bagi Ferenc tanár úr vett részt, ezúton is szeretnénk
Nekik köszönetet mondani felkészítő munkájukért.

A mulatság hajnalig tartott. Mindenki nagyon jól érezte magát.
Összefogásunkkal szeretnénk példát mutatni gyerekeinknek és kis falunknak.
Zsuzsa néninek köszönjük azt, hogy megteremtette a lehetőséget e rendezvényre, és bennünket

(szülőket) is elindított a közösséggé válás útján. Hálásak vagyunk Neki! Tudjuk, hogy nevelése és
fegyelme példaértékű, gyermekeink jövőjét meghatározó.

Nagyon várjuk már a 20. Valentin-bált! Szervező szülők

Ács-i Autósbolt
Ács József és Szilvia
Bagi Ferenc és tánccsoportja
Bak Gábor és Csöpi
Bencze István
Bődi Endréné
Bődi Endréné, Lila virágbolt
Culka boltja
Cserna Marianna
Csikós Lászlóné
Csikós Zsuzsi
Csinos és Társa Bt.
Csiszár család
Doroszlay László és Kati
Egri Judit
Fábiánné Ili
Faragó András
Faragó zöldség
Földvári virágbolt
GombaSoft Bt.
Gyiviné Székely Ildikó
Hargittainé Horkai Mariann
Hartai György
Horváth László
Jaksa István és családja
Jarosi István és Ica 
Jávorka József és Rózsa 
Kenéz Viktória
Keresztes Ági
Kis Péter
Kisbojtár vendéglő, Mészáros Péter
Koós Péter
Kovács Zoltánné
Kovács Gyula és Mari
Madarász Áruház
Madarász András
Madarász Andrea

Major Anna, Horváth János
Markóné Zöldág Ágnes
Mátrix Club
Matula Gabriella
Még 1000 év Dömsödért
Mészáros Pálné
Mihó Diána és tánccsoportja
Mizsei Bea
Mizsei János
Molnárné Ancsa
MuzsKer Kft.
Patonai István és Nóra
Nagy Nóra és tánccsoportja
Pethes László és Kati
Picard Ancsa
Pozsár Viktor és Móni
Rakszegi Gyula
Ruszkovics György és Mónika
Sallai Judit
Sipos söröző és vegyesbolt
Stone Pub, Szaniszló Péter
Sűrűfillér Pereg
Szamel Optika
Szűcsné Laczi Erika
Takács Zsolt
Tóth András, Tóth Zsombor
Tóth Andrea
Zölei Ágnes
Varsányi Antal
és minden szülő
és minden kedves vendégünk

Tóthné Porvay Zsuzsa 
osztályfőnök

(Az 5. b osztályos gyerekek gondolatai
olvashatók a köv. oldalon a képek közt.)

65 éves a Dömsödi
Horgász Egyesület

M E G H Í V Ó
A DÖMSÖDI HORGÁSZ
EGYESÜLET TAGJAI

RÉSZÉRE

A Dömsödi Horgász Egyesület 2011. évi
jubileumi, tisztújító és zárszámadó 

közgyűlését 2012. március 24-én 
délelőtt 9 órai kezdettel tartja 

a Dömsödi OMK-ban.

Napirend:  
1./ Jelölő Bizottság megválasztása
2./ Önkormányzati beszámoló 
3./ 2011. évi zárszámadás és vagyonmérleg
4./ 2012. évi költségvetés
5./ Felügyelő Bizottság beszámolója
6./ Önkormányzat, Felügyelő Bizottság és

Küldöttek megválasztása
7./ Egyebek (tombola)

Regisztráció: 8,30 órától.

H.E. Önkormányzat

Kedvezményezett:
Dömsödi Horgász Egyesület 

Adószámunk:
19833293-1-13

H.E. Önkormányzata

Ez az adománybál minden évben a gyerekekről szól. Köszönöm a szülőknek és
a gyerekeknek az odaadó munkájukat. Remek kis közösségünk sokat dolgozott

a sikerért. Szeretnénk újból köszönetet mondani a sok-sok támogatónknak:
(Elnézést kérünk, ha valaki kimaradt.)
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Cserni
Krisztián:
Nekem az
egész

Valentin-
bál tetszett,
ez volt
életem
egyik
legjobb
napja!

Jároli Kristóf: Ez volt a legjobb
nap azóta, hogy felsõs lettem!

Pethes Patrícia: Nekem a Valentin-bál kö -
zösségépítést és vidámságot jelent. Nagyon
elfáradtunk, de a sok munka megérte, mert a
terem csillogott és olyan szép volt... A mûsor
végén a szeretet tánca volt, szeretettel tán-
coltunk a szüleinkkel.

Fülöp Viki: Hát elérkezett a nagy nap, s izgatottan vártuk az elõadás
kezdetét. Amikor bevonultunk én mindent elfelejtettem, és csak élvezni
tudtam az egészet. A végén vastapssal jutalmaztak. A legélvezetesebb
éjszakám volt.

Pozsár Zsófi: Ami kor a szülõk
tánca következett akkor na  gyon
izgultam, mert apukám nem
valami nagy táncos, de na gyon
jó volt és el me sélte, hogy nagyon
meghatódott.

Földi Dalma: Az apukákkal volt a legjobb
táncolni, nagyon jó érzés volt, szerintem min-
denki úgy érzett, mint én. Nekem ez a
Valentin-bál nagyon sokat jelentett!

Takács Marci: A néptáncot nem
nagyon szeretem, de a Valentin-
bálért szívembõl táncoltam. Nekem
az tetszett a legjobban, amikor az
anyukámmal táncoltam!

Kresch Bea: Febr. 15-én
szerdán a szülõk elké szí -
tették az asztaldíszeket, mi
gyerekek lemostuk a fehér
székeket. Csütörtökön a
nagy termet dekoráltuk, lu -
fikat fújtunk. Nagyon él -
vez tem. Pénteken berendez -
tük a termet, terítettünk. A
hófehér abroszra piros
gyertyás asztaldíszeket tet -
tünk, frissen mosott üveg-
poharat és piros szalvétát.
Nagy harmónia és össz -
hang volt.

Ács Andris: A Valentin-
bál leírhatatlan élmény
volt számomra!

Lengvárszky Szintia: Nagyon jó volt a bál, bárcsak még most is tartana!

Fotó: Bábel László
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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 MOKPROG RA MOK
AZ OMK-BANAZ OMK-BAN

BEHARANGOZÓ 
az április 21-én megren-
dezésre kerülõ „Második 
Dömsödi Kerítéstárlatra”

Helyszín: 
Petõfi Szülõi Ház udvara,
Hat Testvér Fogadó.

Részletek az áprilisi 
számban, plakátokon és

szórólapokon.

HISTÓRIÁNKBÓL
Tudta-e???

Önnek eszébe jutott-e már valaha, hogy a Dömsöd határában elterülő Leányvári erdő, illetve az
ottani parkoló-pihenőben sikeresen működő Leányvár-fogadó VÁR elnevezése honnan is ered?

A válasz szinte egy mondatban összefoglalható: Mert a Dömsöd-Leányvár elnevezés bizonyítot-
tan bronzkori földvár létére utal. Innen a név.

Véletlenül akadtam egy cikkre, a Várak, kastélyok, templomok: Történelmi és örökségturisztikai
folyóirat 2009. februári számában, Miklós Zsuzsa: A régészet szerepe a Pest megyei várak
kutatásában címmel megjelent írására.

Mivel kicsit érdekel a fotózás, a légi fotózás meg igazán izgalmasan hangzik, hát belevetettem
magam az olvasásba. Eszembe sem jutott, hogy szülőhelyem határa is említésre kerül majd. Azt
ugyan tudom, hogy Pest megyében vannak várak és várromok, de azok domborzatilag inkább a
magasabb területeken helyezkednek el, mint pl. Buda, Visegrád… stb. Bár egyszerű következtetés
az is, hogy a helynevek természetesen utalhatnak pl. az ott élő népcsoportokra, mint Kunszentmik-
lós v. Ráckeve, utalhatnak a felszín jellegzetességére mint pl. – Dömsöd vonatkozásában – Agyagos
v. Mocsári,  ill. Tókert, Málé és természetesen utalhat az adott helyen élt v. élő birtokos családra  –
ugyancsak maradjunk dömsödi példánál – Hajós-szállás, Horváth-kert, Váci-kert… A kis kalan-
dozás után térjünk csak vissza a falu határában elterülő bronzkori földvárunk létéhez. Miklós
Zsuzsa régész-kutató nagyon lényegretörően írta le cikkében azokat a jellegzetességeket, amelyek a
vár létezésére utalnak.

„A légi fotózásnak több előnye is van. Többszáz méteres magasságból olyan várak, árkok, sán-
cok is észlelhetők, amelyeket teljesen szétszántottak, ezért terepbejárás során már nem fedezhetők
fel. 

Szántásban az egykori sáncárkot pedig világos sáv jelzi. Ennek köszönhetően szépen kirajzolódik
az erődítés szerkezete pl. Dömsöd – Leányvár egykori földvárnál…

… A szántás és a növényzet együttes hatásai teszik felismerhetővé a bronzkori földvárakat. A
szántásban a már említett sötétbarna sáv utal a sáncárokra, a bozótosban pedig a növényzet eltérő
zöld szine jelzi a már betemetődött árkot.

… Az érett gabona által mutatott jelek alapján új, eddig ismeretlen földvárak is felbukkantak már,
melyeknél a földvár árkát a növényzet eltérő színe és magassága mutatta meg.”

-eddig az idézet-
Egy biztos, hogy lakóhelyünk és határának felfedezése számos izgalmas kalandot tartogat még

számunkra! Az életadó víz, ami esetünkben a Duna, mindig is vonzotta és biztosította az itt
megtelepedő embercsoportok megélhetéséhez szükséges létfeltételeket!

Közreadta:
-V.I.-

Dömsöd-Leányvár bronzkori földvár
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Februárban két alkalommal kaptunk riasztást káresethez.
2-án 17 óra 35 perckor jött a jelzés, mely szerint Dömsödön a Tamási

út végénél nádas ég. A helyszínre a dömsödi és a ráckevei fecskendők
vonultak. Két sugárral és kézi szerszámokkal kb. 10 hektáron kellett
eloltani az égő nádast. Az oltást nehezítette az erős szél.

12-én délután 14 óra 50 perckor jött a következő jelzés. Dömsöd Tó -
kert utcában egy a földből kiálló gázcsonk kitört és „ömlik” belőle a gáz.
A helyszínre a ráckevei kollegákkal közösen két fecskendővel vonultunk.
Egy sugárral biztosítottuk a helyszínt, amíg a gázszolgáltató ki nem zárta
a rendszerből a törött csőcsonkot. A gázcsonkot egy az udvarból kiforduló
és nekiütköző lovas kocsi törte ki. Az ott lakok és a szomszédok ideig -
lenes kiköltöztetésére nem volt szükség, mert nem volt robbanásveszély.

24-én tartottuk az Éves közgyűlésünket. Itt tartottuk meg a tagságnak
és a támogatóinknak a 2011. év beszámolóját. Megköszöntük a támogatá-
sukat, új tagok felvételére került sor, és a megjelentek hozzászóltak a
munkánkhoz. Meghívásra került a tűzoltóság átalakítása miatt új Érdi
Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetője, Ivanics Dénes is.

Támogatóink voltak 2011-ben:

Fazekas János dömsödi lakos
Kovács Zoltán dömsödi lakos
Sáfrán József dömsödi lakos
Szabó Andrea dömsödi lakos
Szomor Dezső dömsödi lakos
Dunatáj Szövetkezet
Muzs-ker Kft.
Székely Gumiszerviz
Vas-biznisz Kft.

Köszönjük a segítséget! Az adományokkal nem csak nekünk se gí te -
nek, hanem azokon is, akiknek ránk van szüksége, mert ebből tudjuk
finanszírozni és biztosítani a működésünket, fejlődésünket.

Ha baj van!  105
Ha támogatni szeretnék Egyesületünk munkáját:

személyesen az egyesület bármely tagja felé jelezve vagy pedig a
Dömsöd központjában lévő Fókusz Takarékszövetkezetben tudnak

a számlánkra befizetni.

Dömsödi Tűzoltó Egyesület
Számlaszámunk: 51700272-10903818

Megtisztelő segítségüket várjuk és előre is köszönjük!

További információk és képek a weboldalunkon, a www.tuzoltosag -
domsod.mlap.hu-n találhatók.

Pongrácz József titkár
Dömsödi Tűzoltó Egyesület

domsodote@gmail.com

Egyéb elérhetőségünk:
Id. Tárkányi Béla 
Dömsödi Tűzoltó Egyesület Parancsnoka
Telefonszám: 06-20-383-5407

Dömsödi Tûz ol tó Egye sü let
Február hónap

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!

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

(Dömsödi Tűzoltó Egyesület számára)
Dömsödi Tűz ol tó Egye sü let Ve ze tő sé ge 

A következő számban betekintést kaphatnak a Dömsödi Tűzoltó
Egyesület életébe.

Dömsödre vonuló tűzoltóságok elérhetőségei:
Ráckeve: 105 vagy 06-24-518-665, esetleg 06-24-518-666 

Szigetszentmiklós: 105 vagy 06-24-444-704
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Dömsöd te rü le tén
az el telt hó nap ban
tör tént köz le ke dé si
ügyek ről

2012. ja nu ár 17-én
10.45 óra kor a Döm-
söd, Dó zsa Gy. u. 24/a

sz. előtt par ko ló sze mély gép ko csi nak ne ki to la -
tott egy te rep já ró. A két jár mű ve ze tő be szélt
egy más sal, de az tán nem szü le tett meg egye zés.
Utó la gos hely szí ne lés tör tént és fo lyik az el já -
rás. Anya gi kár ke let ke zett. Ja nu ár 25-én reg gel
07.45 óra kor a Szé che nyi ut ca – Dó zsa Gy. ut ca
ke resz te ző dé sé ben egy he lyi la kos a sze mély -
gép ko csi já val be ha ladt a ke resz te ző dés be és
nem adott el sőbb sé get az „El sőbb ség adás kö te -
le ző!” jel ző táb la el le né re az ott köz le ke dő ke -
rék pá ros nak. A ke rék pá ros a sze mély gép ko csi
jobb ol da lá nak üt kö zött. Kön  nyű sé rü lé sei ke -
let kez tek. Ja nu ár 29-én 18.15 óra kor Bu da pest -
ről Ba ja irá nyá ba ha ladt egy sze mély gép ko csi.
Az 51-es út 47.9 ki lo mé ter szel vé nyé ben szem -
ből ér ke zett egy má sik jár mű, és a két vis  sza pil -
lan tó tü kör összért. A szem ből ér ke ző jár mű ve -
ze tő je vagy nem ész lel te a bal ese tet vagy nem
akar ta ész lel ni, de az biz tos, hogy meg ál lás nél -
kül to vább haj tott. Sze mé lyi sé rü lés nem tör tént,
anya gi kár ke let ke zett. Feb ru ár 06-án 10.10 óra -
kor egy bu da pes ti fér fi a sze mély gép ko csi já val
Ba ja irá nyá ból ha ladt Bu da pest irá nyá ba. Döm-
söd la kat lan te rü le tén az 51-es úton, a ha vas, je -
ges út tes ten meg csú szott, át tért a me net irá nya
sze rin ti szem be ni ol dal ra és ott ös  sze üt kö zött a
ve le szem ben sza bá lyo san köz le ke dő nyer ges -
vontatóval. Sze mé lyi sé rü lés nem tör tént, anya -
gi kár kelekezett. Ugyan ezen a na pon 16.50 óra
kö rü li idő ben egy ka lo csai il le tő sé gű fér fi Bu -
da pest irá nyá ból Ba ja fe lé köz le ked ve egy hó -
kot ró jár mű elő zé sé be kez dett. Szem ből ér ke -
zett egy vecsési hölgy a sze mély gép ko csi já val,
és az üt kö zés el ke rü lé se vé gett jobb ra le csú szott
az út test ről, majd vis  sza kor mány zott és a hó kot -
ró te her gép ko csi ol da lá nak üt kö zött. Anya gi kár
ke let ke zett. Még min dig ezen a na pon 18.10 óra
kö rü li idő ben egy dömsödi fér fi a sze mély gép -
ko csi já val Ba ja irá nyá ból Bu da pest irá nyá ba
köz le ke dett. Egy egye nes út sza ka szon in do ko -
lat la nul át tért a me net irá nyá val szem be ni sáv ba,
és ott ös  sze üt kö zött a ve le szem ben sza bá lyo san
köz le ke dő te her gép ko csi ból és pót ko csi ból ál ló
sze rel vén  nyel. A bal eset kö vet kez té ben re pü lő,
szó ró dó al kat ré szek egy har ma dik jár mű ka -
rosszé ri á ját is meg sér tet ték. Anya gi kár ke let ke -
zett, de ké sőbb az is ki de rült, hogy  az oko zó so -
főr it tas ál la pot ban ve zet te a jár mű vét. Az al ko -
ho los be fo lyá solt ság szint je meg ha lad ta a sza -
bály sér té si ér té ket, bűn cse lek mény mi att kell
majd fe lel nie a Bí ró ság előtt. Feb ru ár 12-én
14.40 óra kö rü li idő ben egy tassi la kos a lovas
kocsijával a Tó kert ben ne ki ment egy ke rí tésnek

és a ke rí té sen be lül az ud va ron ta lál ha tó gáz -
csonk nak. A gáz csonk el tört, anyagi kár ke let -
ke zett. 

Ki sebb sú lyú cse lek mé nyek ről
2012. feb ru ár 09-én 18.45 óra kor az 51-es

úton iga zol ta tás ra ke rült egy dömsödi fér fi, sze -
mély gép ko csi ja ve ze tő je ként. It tas ál la pot ban
volt, de a cse lek mé nye sza bály sér té si ha tá ron
volt, és 200.000 Ft pénz bír sá got szab tak ki rá az
in téz ke dő rend őrök.

Dömsödi bűnügyek…
Még 2012. ja nu ár 14-én egy Sza bad ság ut cai

mel lék épü let ből Stihl fűrészt tu laj do ní tot tak el.
Ja nu ár 24-én 17.00 óra kö rül a Rá kó czi úton
iga zol ta tás ra ke rült egy he lyi 21 éves fér fi, aki -
nél a Stihl fűrészt meg ta lál ták. Cse lek mé nye el -
kö ve té sét el is mer te, fo lyik a nyo mo zás. Ja nu ár
20-án a Poty ka köz ben egy hét vé gi ház nál ke -
rült iga zol ta tás ra B. An tal he lyi la kos, ré gi is me -
rő sünk. Az aj tó be volt fe szít ve, az ud va ron a fa
ki volt vág va. A több szö rö sen vis  sza eső bűn el -
kö ve tő el is mer te, hogy be tört a ház ba, in dok -
ként azt hoz ta fel, hogy na gyon hi deg volt és
nem volt ho va men nie. Evett és ivott is a hely -
szí nen. El szá mol ta tá sa so rán még egyéb cse lek -
mé nyek ről is nyi lat ko zott. A Vad vi rág ut cá ban
még 2011 de cem be ré ben ta lics kán lo pott el vas -
anya got egy víkendháztól, igaz a ta lics ka is a
hét vé gi ház tu laj do no sáé volt. Je len leg sza bad -
lá bon vé de ke zik a ré gi is me rő sünk, fo lyik a
vizs gá lat az ügyé ben. Ja nu ár 19-23. kö zöt ti idő -
ben a Kö zép ső Dunaparton egy hét vé gi ház ból
réz csö ve ket, egyéb tár gya kat lop tak el. Rá egy-
két nap ra Kiskunlacházán iga zol ta tás ra ke rült
két fő, akik nél az au tó juk ban réz csö ve ket ta lál -
tak a rend őrök. A nyo mo zás so rán 4 fő el kö ve tő
ke rült kép be, akik ezen az ese ten kí vül több
eset ről is nyi lat koz tak. El is mer tek még egyéb
bűn cse lek mé nye ket is. Köz tük be tö ré ses lo pást
és vas-fém hul la dék lo pá so kat is. Feb ru ár 10-re
és 13-ra vir ra dó ra a Fel ső Dunaparton tör tek be
egy hét vé gi ház mel lék épü le té be, és on nan is -
me ret len tet te sek szer szám gé pe ket, ke rék pá ro -
kat, vil lany mo tort és vas lét rát tu laj do ní tot tak el. 

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 a Tó kert 46. sz. alat ti la kos el len
or gaz da ság mi att adott ki kö rö zést a Mis kol ci
Vá ro si Bí ró ság. 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. Kuril-
la 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. Sponga
Er zsé bet 45 éves
Döm söd, Zrínyi u. 2.
sz. alat ti la kost a Rác -
ke vei Vá ro si Bí ró ság
kö rö zi, mint ta nút. Meg kell ál la pí ta ni a tar tóz -
ko dá si he lyét.

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

Egy sze rû tip pek
spó ro lás ra

A ta vasz be kö szön té vel bő vül nek a ház kö -
rü li te en dők. Ter vez get jük ker tünk, ud va runk
ar cu la tát, ho vá ke rül nek a vi rá gok, ho vá a ve -
te mény, és hol lesz egy kis zug, ahol majd
sza lon nát sü tö get he tünk.

– A sza lon na sü tés hez nem szük sé ges vas -
tag rön kö ket ös  sze da ra bol ni, mert most a ta -
va szi met szés nél ke let ke ző gal  lyak, ves  szők
ki tű nő pa ra zsat szol gál tat nak majd eh hez a
kel le mes nyár es ti prog ram hoz!

– Nem szük sé ges drá ga pén zen vi rág ma go -
kat vá sá rol ni! Néz zünk csak szét a kam rá ban,
hogy mi lyen sa ját sze dé sű mag va ink van nak,
eze ket le het más nö vény ked ve lők kel cse rél -
get ni, így jut va más faj ta vi rág mag ok hoz.

– Cse ré vel jut ha tunk újabb faj ta éve lő vi -
rág tö vek hez is. Va ló szí nű, hogy ezek a nö vé -
nyek sok kal ha ma rabb meg ered nek, mint a
szu per mar ket ben, bor sos áron fon  nya do zó vi -
rág tö vek.

– A ve te mé nyes ki ala kí tá sá nál na gyon fon -
tos, hogy is mer jük a te rü let sa já tos klí má ját,
és olyan nö vé nye ket te le pít sünk oda, amely
mind ezt ked ve li is! En nek hi á nyá ban bi zony
hi á ba a drá ga pa lán ta és a be le fek te tett sok
mun ka, oda fi gye lés, bi zony mind ez ab la kon
ki do bott pénz lesz!

Pl. zel ler gu mót olyan hely re ül tes sünk,
amely min den képp víz nye rő kö ze lé ben van,
mert ak kor egész sze zon ban lesz ele gen dő
zel le rünk. Ilyen hely le het köz vet len a ker ti
csap mel lett, vagy a ker ti kút mel lett, mert ha
vi zet en ge dünk, akar va-aka rat lan min dig
lottyan víz a nö vény re, ami az tán igen meg há -
lál ja ne künk!

To vább ra is vár juk öt le te i ket, jól be vált
mód sze re i ket, hogy ez ál tal is se gít hes sük
egy mást! -V.I.-
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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 Pihenõpark

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 Köz pont ba. 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
Dömsödért” 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@citromail.hu vagy
zsibane@invitel.hu cí men.

Ne fe led jék, ad ni jó!

1%
Ez úton kér jük a tisz telt ol va sót, hogy

idén is az adó ja 1%-át a „Még 1000 év
Dömsödért” Egye sü let szá má ra ajánl ja
fel, adó szá munk: 18670062-1-13. 

ELTÁVOZOTT…

A kelt ka lács, a ke lesz tett ke nyér
ha gyo má nya év szá za dos múlt ra te -
kint vis  sza táp lál ko zás kul tú ránk -
ban. A ko vász az, ami meg ke lesz ti
a tész tát, ami az ízét, za ma tát ki -
dom bo rít ja.

Bá bel Lászlóné Ma ri ka né ni csa -
lád já ban, ba rá ti kö ré ben és a kö -
zös sé gi élet ben is ilyen min dent
meg ha tá ro zó ko vász volt, mely kí -
vül ről szin te ész re vét len, de be lül -
ről épít, húz, tar ta lom mal tölt el. 

Csen des, min dig tett re kész hoz -
zá ál lá sa nagy se gít sé get je len tett a
Még 1000 év Egye sü let min den -
nap ja i ban, va la mint az Irin gó Szín -
tár su lat si ke re i ben. Csa lád já ban és
a kö zös ség ben, mely nek te vé keny
tag ja volt, szá mos fel ada tot vál lalt
ma gá ra. Ezek nek az ön ként vál lalt
fel ada tok nak egy sok kal tá gabb kö -
zön ség (a fa lu kö zös sé ge) is él vez -
het te ál dá sa it.

Szi go rú nak tű nő te kin te te csak
ál ca volt. Sze me i ben ott csil lo gott a
mó ká zás, vic ce lő dés örö me, ami
oly sok szor fel szín re tört, és to -
vább len dí tet te az aka dá lyo kon.

Em lé két meg őriz zük, nyu god jon
bé ké ben!

-V.I.-

Jó té kony sá gi li ci tá lás!
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Keresztyén élet
Virágvasárnap – Nagypéntek – Húsvét

Meddig megyünk el Jézussal?
Virágvasárnap vízválasztó: akkor derül ki, kik azok, akik szív szerint

Jézushoz tartoznak, és kik azok, akik csak átmenetileg lelkesedtek érte
valami miatt.

Az ünnepre vonuló zarándokok hangosan éljeneztek, egy emberként
kiáltották a hozsánnát: Uram segíts!

Azt remélték, hogy Jézus végre kardot ránt, és megszabadítja népét a
római elnyomástól. Annyira saját váradalmukkal voltak tele, hogy nem
vették észre – vagy nem vették komolyan – hogy a Messiás-Király sza-
márháton vonult be a városba, ami azt jelentette: békét hoz.

Amikor kiderült, hogy Jézus nem harcra hív, hanem megtisztítja a tem-
p lomot, helyreállítja Isten rendjét, akkor már sokan elmaradtak tőle. Ott
már csak gyerekek és betegek veszik körül. Néhány nap múlva pedig,
amikor letartóztatták és Kajafás főpap elé vitték, már csak Péter követte, ő
is távolról, s meg is tagadta Őt.

A kereszt alatt pedig csak három asszony és a legfiatalabb tanítvány,
János állt ott.

Mi meddig megyünk el Jézussal?
Egy-egy ünnepi alkalommal lelkesedni könnyű, de az még nem

elkötelezettség. Könnyű az esküvőn kijelenteni: „hozzá hű leszek”, a
keresztelőn pedig megígérni: a gyermeket Isten félelmében nevelem – de
mi valósul meg ebből? Ha a Jézusnak szánt ütés szele minket is ér, ott
maradunk-e akkor is mellette? Amikor nem sikk keresztyénnek lenni,
nem jelent semmi előnyt  Jézus tanítványaként élni a gyakorlatban, akkor
is vállaljuk-e Őt? Mert csak „aki mindvégig kitart, az üdvözül”. Annak
mondja majd egyszer a dicsőséges Úr:

„Aki győz, megadom annak, hogy üljön az én királyi székembe velem,
amint én is győztem, és ültem az én Atyámmal az Ő királyi székébe”.

A mindvégig kitartó hűséghez Jézus Krisztus hűsége ad erőt a benne
hívőknek, mert Ő „engedelmeskedett mindhalálig, mégpedig a
kereszthalálig” (Fil. 2,8).

Legyen a húsvét előtti hét igazi csendes, böjti idő, amikor megvizsgáljuk:
hol vagyunk most lelkileg, s készek vagyunk-e végigmenni Megváltónkkal
az Ő útján, ha kell, a szenvedéseken keresztül is. Tudván, hogy ez az út
vezet az életre. Per crucem ad lucem – a kereszten át jutunk a dicsőségbe.

A mi urunk győzelme ragyogja be mindannyiunk ünnepét, és az ünnep
utáni hétköznapjait is, minden gondunk és nyomorúságunk ellenére is!

Szabóné Lévai Csilla beosztott lelkipásztor

Nagyheti és húsvéti
alkalmak a dömsödi
egyházközségekben

Dabi Református Egyházközség
Április 04. szerda 18.30 bűnbánati alkalom
Április 05. csütörtök 18.30 bűnbánati alkalom
Április 06. péntek 09.00 nagypénteki istentisztelet

18.30 bűnbánati alkalom
Április 07. szombat 18.30 bűnbánati alkalom
Április 08. vasárnap 09.00 húsvéti istentisztelet és úrvacsoraosztás
Április 09.  hétfő 09.00 húsvéti istentisztelet és úrvacsoraosztás

Baptista Gyülekezet
Április 06. péntek 17.00 istentisztelet
Április 08. vasárnap 10.00 istentisztelet

17.00 istentisztelet

Római Katolikus Gyülekezet
Április 05. csütörtök 17.00 nagyheti szertartás
Április 06. péntek 17.00 nagyheti szertartás
Április 07. szombat 17.00 nagyheti szertartás
Április 08. vasárnap 09.00 ünnepi szentmise
Április 09. hétfő 09.00 ünnepi szentmise

Dömsödi Református Gyülekezet
Április 03. kedd 18.00 bűnbánati istentisztelet
Április 04. szerda 18.00 bűnbánati istentisztelet
Április 06. péntek 10.00 nagypénteki istentisztelet

18.00 passiós istentisztelet
Április 08. vasárnap 10.00 ünnepi istentisztelet 
Április 09. hétfő 09.00 ünnepi istentisztelet
Betegúrvacsoraosztás

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak a végtisztességtévőknek,

akik
KISS IMRÉNÉ szül. Schaller Edit

temetésén végső búcsút vettek és sírjára a kegyelet virágait
helyezték el.

Gyászoló család

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
„Küzdöttél, de már nem lehet,
a csend ölel át és a szeretet.
Csak az hal meg, akit elfelejtenek,
örökké él, akit nagyon szerettek.”       (Tóth Árpád)

Köszönetünket fejezzük ki mindenkinek, akik szeretett édesanyánk
SAS ISTVÁNNÉ sz. Kis Eszter Idu

temetésén részt vettek, mély fájdalmunkban velünk voltak, sírjára
koszorút és virágot helyeztek el.

Gyászoló család

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!

A baptista imaházban március 18-án de. 10 órakor és 
du. 17 órakor Női csendesnapot tartunk. Az alkalomra

minden nőtestvérünket szeretettel várunk!
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Már ci us a ta vasz el ső hó nap ja, és bi zony már
na gyon vár juk a szép ta va szi, nap sü té ses idő já -
rást, mert ugyan nem le het nagy pa na szunk a
tél re, mi vel a de cem ber és a ja nu ár eny he volt,
de a feb ru ár meg hoz ta a ha vat és a kis sé szo kat -
lan hi de get. Most még nem tud juk, hogy a ke -
mény fa gyok men  nyi re ká ro sí tot ták a gyü -
mölcs fák és a sző lő ves  szők rü gye it – re mél jük,
hogy nem nagy mér ték ben. A ked ve zőt len őszi
idő já rás mi att az őszi ve té sű nö vé nyek, a ka lá -
szos ga bo nák, az őszi rep ce ve té sek gyen gén te -
lel tek. Na gyon fon tos és idő sze rű fel adat most
már ci us ban a ta va szi fej trá gyá zás el vég zé se, fő -
ként azo kon a táb lá kon, ahol ős  szel nem tud -
tunk ki szór ni komp lex, il let ve nit ro géntar tal mú
mű trá gyát. Saj nos a mű trá gyák ára is na gyon
meg emel ke dett, de re mél jük, hogy a ter mé nyek
ára is emel ked ni fog, és így meg fog té rül ni a rá -
for dí tás. Az utób bi hó na pok ban a ga bo nák ára, a
bú za, a ku ko ri ca, a nap ra for gó ára a tőzs dén je -
len tő sen emel ke dik.

Már ci us ban itt az ide je a ta va szi ka lá szos ga -
bo nák ve té sé nek is, mi e lőbb el kell vet ni a ta va -
szi ár pát, za bot hogy meg fe le lő ter mést ér hes -
sünk el. Ugyan csak itt az ide je az éve lő ta kar -
mány nö vé nyek, a lu cer na táb lák fo ga so lá sá nak,

mert ez zel a be ta ka rí tást kön  nyít jük meg, mi vel
így ka szá lás hoz si mább fe lü le tet tu dunk ki ala kí -
ta ni. A ké sőbb el ve ten dő ka pás nö vé nyek, a ku -
ko ri cá val, nap ra for gó val be ve ten dő táb lák ta la -
ját is el kell mű vel ni, mi vel elég ke vés volt az
őszi, té li csa pa dék, és így tud juk meg őriz ni a ta -
laj ban a ned ves sé get. Ha az ős  szel nem tud tuk
fel szán ta ni a föl det, azt most ta vas  szal mi e lőbb
szánt suk fel és mű vel jük el.

A kis kert ben, a sző lő ben, a gyü möl csös ben is
itt az ide je a ta va szi mun kák nak. Ha még ed dig
nem vé gez tük el a gyü mölcs fák met szé sét, azt
mi e lőbb fe jez zük be. A fák met szé se után kell
be fe jez nünk a ta va szi le mo só per me te zést, mert
az egész éves nö vény vé de lem nek ez az alap ja.
Re mél jük, hogy a ke mény feb ru á ri hi deg a kár -
te vő ket, úgy a gom ba- mint a ro var kár te vő ket,
nagy mér ték ben gyé rí tet te, így a nö vény vé de -
lem ered mé nye sebb lesz, és ke ve sebb vegy szert
kell fel hasz nál nunk, ami egy rész ben a költ sé -
ge ket is csök ken ti, va la mint a kör nye ze tün ket is
kí mé li.

Már ci us ele jén már vet het jük a ko ra ta va szi
zöld ség nö vé nyek mag va it, mint a bor sót, má -
kot, hagy mát. Ha fű tet len fó lia alatt ter mesz -
tünk, ak kor mi e lőbb el kell vet nünk a hó na pos

ret ket, dug hagy mát, sa lá tát, mert ezek a nö vé -
nyek ha mar meg nő nek, és he lyük re ül tet het jük
a pap ri ka-, pa ra di csom- és egyéb pa lán tá kat, így
a fó lia sát rat job ban ki tud juk hasz nál ni.

A fó lia sá tor alat ti ter mesz tés nagy oda fi gye -
lést kí ván, fo lya ma to san ön töz ni, szel lőz tet ni
kell. A sző lő ter mesz tés egyik leg fon to sabb és
termésmeghatározó mun ká ja a met szés. A feb -
ru á ri ke mény fa gyok le het, hogy  a sző lő rü gyek
egy ré szét ká ro sí tot ták, így aján la tos pró ba haj -
ta tást vé gez nünk, ami ab ból áll, hogy a le vá gott
ves  szőt me leg he lyen tart suk, és pár nap után
meg lát juk, hogy mi lyen arány ban in dul nak meg
a rü gyek, és en nek is me re té ben vé gez zük a met -
szést. Ak kor met szünk szak sze rű en, ha a met -
szés mér té ke – és ez ér vé nyes a sző lő re, gyü -
mölcs fá ra – meg fe lel a tő ke il let ve gyü mölcs fák
ál la po tá nak. A ves  sző ho zam ala ku lá sa jól utal a
tő ke, gyü mölcs fa erőn lé té re. A sok vé kony, rö -
vid, ce ru za vas tag sá gú nál vé ko nyabb ves  sző azt
mu tat ja, hogy túl ter hel tük a tő két, gyü mölcs fát,
az elő ző év ben sok rü gyet hagy tunk meg, most
ala po san vág juk vis  sza, ke ve sebb rü gyet hagy -
junk meg, és így hely re áll az egyen súly.

A fen ti e ken túl is most ta vas  szal még sok ten -
ni va ló van úgy a szán tó föl de ken mint a kis kert -
ben, a vi rá gos kert ben és a ház kö rül. Re mél jük,
hogy a már ci us már iga zi jó időt hoz, és aka -
dály ta la nul vé gez het jük a ta va szi mun ká kat.

Jó egész sé get, min den jót kí vá nok!
Ös  sze ál lí tot ta:

Tóth Ist ván, nyug dí jas me ző gaz dász

A hallgatás szelídség,
Amikor nem szólsz, ha bántanak,
Amikor nem keresed a magad igazát,
Amikor hagyod, hogy Isten 
Védelmezzen téged,
A hallgatás szelídség.

A hallgatás irgalom,
Amikor nem feded fel testvéreid hibáit;
Amikor készségesen megbocsátasz
Anélkül, hogy a történteket
Felemlegetnéd,
Amikor nem ítélsz, hanem imádkozol,
A hallgatás irgalom.

A hallgatás türelem,
Amikor zúgolódás nélkül fogadod a szen ve dést,
Amikor nem keresel emberi vigaszt,
Amikor nem aggódsz, hanem
Türelmesen várod, hogy „a mag”
Kicsírázzék,
A hallgatás türelem.

A hallgatás alázat,
Amikor nincs versengés,
Amikor belátod, hogy a másik jobb nálad,
Amikor hagyod, hogy testvéreid

Kibontakozzanak, növekedjenek és
Érlelődjenek,
Amikor örvendezve mindent
Elhagysz az Úrért,
Amikor cselekedeteidet félreértik, 
Amikor másoknak hagyod a 
Vállalkozás dicsőségét,
A hallgatás alázat.

A hallgatás hit,
Amikor nyugodtan vársz, mert
Tudod, hogy az Úr fog cselekedni.
Amikor lemondasz a világról, hogy
Az Úrral lehess,
Amikor nem törődsz azzal, hogy
Megértsenek téged, mert elegendő
Neked, hogy az Úr megért,
A hallgatás hit.

A hallgatás imádat,
Amikor átkarolod a keresztet,
Anélkül, hogy megkérdeznéd:
„Miért?”
a hallgatás imádat.

„Jézus hallgatott” (Mt 26,63)

PE TŐ FI 
EM LÉK MÚ ZE UM

BBaazzssoonnyyii  AArraannyy
és

VVeeccssééssii  SSáánn  ddoorr

ál lan dó ki ál lí tá sa

NYIT VA TAR TÁS:
kedd, pén tek, szom bat:

1000 – 1600 órá ig

BE LÉ PŐ JE GYEK:
fel nőtt: 200 Ft;

nyug dí jas, di ák: 100 Ft

Előzetes bejelentkezéssel a Petőfi
Szülői Ház is látogatható, melyben

jelenleg dr. Székely Zsigmond
néhai községi orvos hagyatéka

tekinthető meg.

Mezõgazdasági hírek
Tavaszi munkák a szántóföldeken és a kiskertekben

2012. év március hó

Teréz Anya:

A HALLGATÁS ÉRTÉKE
„Uram, állíts szájam elé őrséget, és ajkam kapujához rendelj védelmet”  (Zsolt 140,3).
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TTTT AAAA LLLL ÁÁÁÁ LLLL TTTT AAAA MMMM     EEEE GGGG YYYY     KKKK ÉÉÉÉ PPPP EEEE TTTT
Dömsödi kirándulók külföldön II.

A januárban megjelent felvételek folytatásaként közöljük az id. Sáfrán József által rendelkezésünkre bocsátott fotókat.

Dömsödiek a Prágai Szpartakiádon: Mecz Kornél, Katona Edit,
ismeretlen, Takács Zoltán, Huszár Ferenc

Szakmai út Köledában „LPG Köleda”
Vendéglátóinkkal: Sáfrán József (Dömsöd Tsz.), Bábel Sándor

(Dömsöd Tsz), Ottó Köhler (Köleda LPG), Jürgen Fleisman
(Köleda LPG)

Üzemlátogatás 1.
Jürgen Fleisman, elöl Sass József, hátul id. Németh Imre,

Sáfrán Józsefné, Takács Zoltán, Sáfrán József,  Günter,  háttal
Ottó Köhlen, elöl Túri Lajos.

Üzemlátogatás 2.
Takács Zoltán, Sass József, Tóth Antal, Túri Lajos, 

Bábel Sándor

Az AGRO II. dolgozói Cipruson feldolgozót építettek 
Tóth Zsiga Mihály AGRO vezető irányításával.

Az akkor ott tárgyaló elnöki tanács elnöke,
Losonczi Pál meglátogatta az ott dolgozó agrósokat.

A képen nem egyenruhában:
Tóth Zsiga Mihály és Losonczi Pál.
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Szü lettek:
Crisan Octavian – Bier Mónika

KRISZTIÁN BENETT
Tanai Ferenc – Dénes Bettina

RIKÁRDÓ FERENC
Rab Imre – Hriazik Judit

ALEXA PETRA
Fodor Pál – Bús Ilona

FANNI
Jakos Zsigmond – Czékmán Anita

CSENGE

Házasságkötés nem volt.

El huny tak:
Jakab Katalin 60 éves
Bábel Lászlóné Sáfrányos Mária 65 éves
Kiss Imréné Schaller Edit 55 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:  
Tájékoztatjuk a II. sz. háziorvosi körzet bete -
ge it, hogy dr. Wágner Viktor – a II. sz. körzet
háziorvosa – 2012. március 5-én hétfőn reggel
fél 8 órakor megkezdte rendelését.

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.
Tájékoztatjuk a betegeket, hogy a gyermekor-
vosi rendelés helyettesítés miatt az alábbiak
szerint módosul:
dr. Kovács Zsuzsanna házi gyermekorvos
Rendel: hétfőtől – péntekig:  7.30 – 9.30 óráig 
Rendelés helye: Dömsöd, Szabadság út 42.
Telefon: 06-24-435-153
Mobil: 06-70-9415-981

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. március 10-11.

Dr. Guba Sándor
Szigetszentmárton, Bercsényi u. 8.
06-30-265-2515

2012. március 15-16.
Ifj. Dr. Fábián Miklós

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

2012. március 17-18.
Dr. Nagy Zoltán

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

2012. március 24-25.
Dr. Vona Viktor

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

2012. március 31. – április 1.
Dr. Bécsi László

Ráckeve, Ady E. u. 48.
06-20-924-2367

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: március 20.

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

Várható meg je le nés: április 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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