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Nagy port kavart a kolléganőim által kiküldött levél, amelyben a talaj-
terhelési díj drasztikus emeléséről tájékoztatták azokat az ügyfeleinket,
akik eddig nem kötöttek rá a csatornára.Azóta sokan érdeklődnek a rende-
let részleteiről és a rákötés lehetőségéről.Aműszakos munkatársaink min-
den ingatlanon megvizsgálják ennek konkrét lehetőségét, de ettől függet-
lenül azt ajánlom valamennyi érintettnek, hogy keressék fel adócsopor-
tunkat, és ott olyan megállapodás megkötésére lesz lehetőség, amely elvi-
selhetővé teszi a közteherviselést. Nem célunk az, hogy lehetetlen hely-
zetbe hozzuk azokat a dömsödi polgárokat, akik még nem kötöttek rá a
csatornára, de kötelességünk, hogy az ide vonatkozó jogszabályoknak
mindenképp érvényt szerezzünk. Azért azt jelzem, hogy ez évi rákötés
esetén a talajterhelési díj megfizetésében komoly engedményt adhatunk!

Dr. Tarnai Richárd kormánymegbízott elnöklése mellett a megye pol-
gármesterei részére tájékoztatót tartottak a védelmi jogszabályok változá-
sairól. Katasztrófa, veszélyhelyzet esetén a helyi védelem vezetője to-
vábbra is a polgármester. Azért remélem, hogy nem kerülünk olyan hely-
zetbe, amikor a felkészültségünket kell bizonyítani, de természetesen ez
nem jelenti azt, hogy nem készülünk fel minden előre nem látható ese-
ményre.

Az utóbbi hetek, hónapok szinte mindennapos feladata a vízközművek
átalakításának vizsgálata.AJegyző úrral és a vízmű intézményvezetőjével
együtt értekezletről értekezletre járunk. Keressük a számunkra, Dömsöd
lakói számára a legkedvezőbb megoldást. Némi haladékot kaptak a csatla-
kozásra azok a települések, amelyek már korábban gazdasági társaság for-
mában üzemeltették vízművüket. Nálunk ma is intézményi keretekben
szolgáltatjuk az ivóvizet, így aztán június 30-ig olyan megoldás szerint
kell csatlakoznunk valamely társasághoz, amely a legtöbb garanciát
nyújtja a dolgozók továbbfoglalkoztatására és a saját ivóvizünk további
felhasználására. Úgy tűnik, hogy ezeknek az óhajoknak legmegfelelőbb
megoldást – a CSÖT-ön belüli kezdeményezésként – a szigetszentmiklósi
vízközmű szolgáltatóhoz való csatlakozásunk jelenti. A szigetszentmik-
lósi polgármester kollégám, Szabó József aktív közreműködése számom-
ra garanciát jelent arra, hogy egy olyan szolgáltatóhoz tudunk csatlakozni,
amely minden olyan feltételnek megfelel, amelyek az akreditációhoz
szükségesek lesznek, és emellett a társtelepülések érdekét is szem előtt
tartják. Természetesen a következő hónapokban folyamatosan tájékoztat-
juk lakótársainkat a csatlakozásunk történéseiről.

Örömmel számolok be arról, hogy hosszú ígérgetés után talán megva-
lósul településünkön annak a térfigyelő kamerarendszernek a telepítése,
amely a közbiztonságunk megszilárdítására lenne hivatott. Elkészült az a
pályázat, amely siker esetén 14 kamera felszerelését jelentené, és amely
szinte biztosan garantálná a bűnesetek számának érzékelhető csökkenését
Dömsödön. Szurkolunk a pozitív elbírálásért.

Folytatás a következő oldalon.

��Bemutatjuk Wágner Viktor doktor urat 5. o.

��Dömsödi Napok programjai 6. o.

��Pályázat 7. o.

�� Iskolai beiratkozás 10. o.

��Nyári tábor 11. o.

��Dömsödi Kerítéstárlat 15. o.

��História – 50 éves testvérvárosi kapcsolat 20-21. o.

��Eboltás 24. o.

��Lomtalanítás, zöldjárat 24.
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Az el múlt hé ten a leg na gyobb ci vil egye sü le -
tünk, a Dömsödi Hor gász Egye sü let tiszt újí tó
köz gyű lé sén vet tem részt. Gra tu lá lok a meg vá -
lasz tott ré gi, új tiszt ség vi se lők nek, és gra tu lá lok
az egye sü let nek a 65. szü le tés nap já hoz! To váb -
bi sport si ke re ket kí vá nok min den hor gász nak,
az zal a ki té tel lel, hogy vi gyáz zunk együtt a cso -
dás Du na-par tunk ra!

„Tel jes gőz zel” ké szü lünk a XVIII. Dömsödi
Na pok ra. Ha gyo má nya ink hoz hű en idén is
meg mu tat juk ma gun kat az ér dek lő dők nek. Re -
mé lem, so kan lesz nek ilye nek.

A már ci us 15.-i ün nep sé gen is mét meg győ -

ződ het tünk ar ról, hogy a mai fi a ta lok is ér zik és
ér tik a 48-as for ra da lom és sza bad ság harc szel -
le mét. Öröm mel kons ta tál tam, hogy az ün ne pi
meg em lé ke zé sen na gyon ré gen lá tott, nagy szá -
mú ér dek lő dő je lent meg. Úgy gon do lom, hogy
az Ő ne vük ben is mond ha tom, hogy a sze rep lő
ha to di ko sok, és a Ju és Zsu Tár su lat tag jai hi te -
les elő adást ad tak elő, ami ért csak el is me ré se -
met tu dom ki fe jez ni! Gra tu lá lok a két ren de ző -
nek, Fa ra gó At ti la ta nár úr nak és Nagy
Sebastiánnak is!

Is mét ké rem Önö ket, hogy adó juk 1%-áról a
Dömsödért Ala pít vány ja vá ra ren del kez ze nek.
Adó szá muk: 18668456-1-13. Kö szö net ér te!

Bencze Ist ván

Folytatás az előző oldalról.

Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat
Kép  vi se lő-tes tü le te már ci us hó nap ban ös  sze -
sen há rom ülést tar tott, ame lye ken az aláb bi
dön té sek szü let tek:

A 2012. már ci us 7-i rend kí vü li ülés dön té sei:
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 9 igen, 0 nem – egy han gú

sza va zat tal meg hoz ta a kö vet ke ző ha tá ro za tot:
20/2012. (III. 7.) Kt. szá mú ha tá ro zat

Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép vi -
se lő-tes tü le te az ülés na pi rend jét az aláb bi ak
sze rint ha tá roz za meg: 
1./ Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat és in -

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

2./ Épí tés ügyi ha tó sá gi fel adat el lá tás meg szű né se
3./ Dön tés a vas út ál lo más ne vé ről

Fe le lős: kép vi se lő-tes tü let
Ha tár idő: azon nal
1./ Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat és

in téz mé nyei 2011. évi költ ség ve té sé ről szó ló
4/2011. (II. 17.) 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 9 igen, 0 nem – egy han gú
sza va zat tal meg hoz ta a kö vet ke ző ha tá ro za tot:
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép vi -

se lő-tes tü let ének 5/2012. (III. 9.) ren de le te
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat és in -

téz mé nyei 2011. évi költ ség ve té sé ről szó ló
4/2011. (II. 17.) ren de let mó do sí tá sa
A ren de let ki hir det ve: 2012. már ci us 9. nap ján.
A ren de let ha tá lyos: 2012. már ci us 9. nap já tól.

2./ Épí tés ügyi ha tó sá gi fel adat el lá tás meg -
szű né se

(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:

21/2012. (III. 7.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép vi -

se lő-tes tü le te Apaj Köz ség Ön kor mány za tá nak
az épí tés ügyi ha tó sá gi fel adat el lá tás meg szün te -
té se tár gyá ban írt meg ke re sé sé vel kap cso lat ban
a kö vet ke ző dön tést hoz za:

I. Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép -
vi se lő-tes tü le te ab ban az eset ben, ha Apaj Köz -
ség Ön kor mány zat kép vi se lő-tes tü le te 2012.
már ci us 7-i ülé sén dönt az el ső fo kú épí tés ügyi
ha tó sá gi fel adat el lá tás Apaj Köz ség ben tör té nő
meg szün te té sé ről, ezt a dön tést tu do má sul ve szi.

II. Amen  nyi ben Apaj Köz ség Kép vi se lő-tes tü -
le te az épí tés ügyi ha tó sá gi fel adat el lá tás meg szű -
né sét kö ve tő en a je len leg apaji mun ka vég zé si
hellyel fog lal koz ta tott épí tés ha tó sá gi ügy in té ző
más mun ka kör ben tör té nő to vább fog lal koz ta tá sát
és an nak költ sé ge it nem vál lal ja, ak kor az apaji
épí tés ha tó sá gi ügyek kel fog lal ko zó ügy in té ző ál -
lás he lyét meg szün te ti, te kin tet tel ar ra, hogy a hi -
va tal szer ve ze té ben más mun ka kör ben tör té nő to -
vább fog lal koz ta tá sá ra nin csen le he tő ség.

III. A kép vi se lő-tes tü let tu do má sul ve szi,
hogy ez eset ben meg szűn nek a 343/2006. (XII.
23.) Korm. ren de let ben az épí tés ha tó ság mű kö -
dé sé hez elő írt fel té te lek, amely kö vet kez té ben
az épí tés ügyi ha tó sá gi fel adat el lá tás Dömsöd
Nagy köz ség ben is meg szű nik.

IV. A kép vi se lő-tes tü let az Apaj és Dömsöd
te le pü lé sek ál tal kö tött kör jegy ző sé gi meg ál la -
po dás 5. pont ja alap ján ké ri, hogy Apaj Köz ség
Ön kor mány za ta a je len leg apaji mun ka vég zé si
hellyel fog lal koz ta tott épí tés ha tó sá gi ügy in té ző
köz szol gá la ti jog vi szo nya meg szű né sé vel kap -
cso la tos va la men  nyi költ sé get (fel men té si idő re
já ró il let mény, vég ki elé gí tés, sza bad ság meg vál -
tás és ezek já ru lé kai) a ki fi ze tést meg elő ző en
elő le gez ze meg, to váb bá a köz szol gá la ti jog vi -
szonnyal és an nak meg szű né sé vel kap cso la to -
san fel me rü lő va la men  nyi költ sé get vi sel je.

V. Amen  nyi ben Apaj Köz ség Ön kor mány zat

kép vi se lő-tes tü le te 2012. már ci us 7-i ülé sén
dönt az el ső fo kú épí tés ügyi ha tó sá gi fel adat el lá -
tás Apaj Köz ség ben tör té nő meg szün te té sé ről, a
kép vi se lő-tes tü let fel ké ri dr. Bencze Zol tán kör -
jegy zőt, hogy az apaji épí tés ha tó sá gi ügye ket in -
té ző köz tiszt vi se lő köz szol gá la ti jog vi szo nyá -
nak meg szün te té sé vel kap cso la tos mun kál ta tói
in téz ke dé se ket hoz za meg. Az ál lás hely fel men -
tés sel tör té nő meg szün te té se ese tén a kép vi se lő-
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tes tü let dön té se sze rint a lét szám le épí tés sel kap -
cso la tos költ sé gek meg té rí té se mi att pá lyá za tot
kell be nyúj ta ni a 2/2012. (III. 1.) BM. ren de let
sze rint.

VI. A kép vi se lő-tes tü let egy ben hoz zá já rul,
hogy az épí tés ügyi ha tó sá gi fel adat el lá tás meg -
szű né sét kö ve tő en a je len leg dömsödi épí tés ha -
tó sá gi ügyek kel fog lal ko zó ügy in té ző más mun -
ka kör ben ke rül jön to vább fog lal koz ta tás ra Döm-
söd Nagy köz ség Pol gár mes te ri Hi va ta lá ban.

Fe le lős: kép vi se lő-tes tü let; 
dr. Bencze Zol tán kör jegy ző

Ha tár idő: azon nal
3./ Dön tés a vas út ál lo más ne vé 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, 1 nem sza va zat tal

meg hoz ta a kö vet ke ző ha tá ro za tot:
22/2012. (III. 7.) Kt. számú ha tá ro zat

Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép vi -
se lő-tes tü le te hoz zá já rul, hogy a Dömsödi Vas -
út ál lo más ne ve „Dömsöd-Apaj Vas út ál lo más”
el ne ve zés re vál toz zon.

Fe le lős: kép vi se lő-tes tü let
Ha tár idő: azon nal
A 2012. már ci us 21-i ren des ülés dön té sei:
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:
23/2012. (III. 21.) 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./ A pol gár mes ter tá jé koz ta tó ja a két ülés kö zött

el telt idő szak ese mé nye i ről
3./ A pénz be li és ter mé szet ben nyúj tott szo ci á lis

tá mo ga tá sok ról és az ön kor mány zat ál tal biz -
to sí tott szo ci á lis alap szol gál ta tá sok ról szó ló
17/2005. (IX. 16.) ren de le té nek mó do sí tá sa 

4./ Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat gyer -
mek in téz mé nye i ben fi ze ten dő ét ke zé si té rí té -
si dí jak meg ál la pí tá sá ról szó ló 14/2002. (XII.
12.) ren de let mó do sí tá sa

5./ Gr. Szé che nyi Ist ván Ál ta lá nos Is ko la igaz ga -
tói ál lá sá ra pá lyá zat ki írá sa

6./ De zső La jos AMI igaz ga tói ál lá sá ra pá lyá zat
ki írá sa 

7./ Be szá mo ló az ön kor mány zat és in téz mé nye i -
nél 2011. év ben vég zett bel ső el len őr zé sek ről

8./ A Rác ke vei Ön kor mány za ti Tűz ol tó ság tá -
mo ga tá si ké rel me

9./ Szán dék nyi lat ko zat az ivó vízel lá tás szer ve -
zé sé ről 

10./ Ivó vízmi nő ség ja ví tá sa ér de ké ben ön erő re
pá lyá zat be nyúj tá sa, sa ját for rás biz to sí tá sa

11./ „Szép Dömsödért” Em lék pla kett – pá lyá zat
ki írás

12./ Egye bek
Zárt ülé sen:
13./ Ön kor mány za ti ha tó sá gi ügyek ben ér ke zett

fel leb be zé sek el bí rá lá sa

14./ „Dömsödért” ki tün te tő em lék érem ki tün te -
tő cím 2012. évi oda íté lé se

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 9 igen, 0 nem – egy han gú

sza va zat tal meg hoz ta a kö vet ke ző ha tá ro za tot:
24/2012. (III. 21.) 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 9 igen, 0 nem – egy han gú

sza va zat tal meg hoz ta a kö vet ke ző ha tá ro za tot:
25/2012. (III. 21.) 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
Na pi rend től va ló el té rés
(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:
26/2012. (III. 21.) Kt. számú ha tá ro zat

Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép vi -
se lő-tes tü le te az az ülés na pi rend jé től va ló el té -
rés ként en ge dé lye zi, hogy a „Be szá mo ló az ön -
kor mány zat és in téz mé nye i nél 2011. év ben vég -
zett bel ső el len őr zé sek ről” na pi ren di pont a töb -
bi na pi ren di pon tot meg elő ző en ke rül jön meg vi -
ta tás ra.

Fe le lős: Bencze Ist ván pol gár mes ter
Ha tár idő: azon nal
3./ Be szá mo ló az ön kor mány zat és in téz -

mé nye i nél 2011. év ben vég zett bel ső el len őr -
zé sek ről

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

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

27/2012. (III. 21.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép vi -

se lő-tes tü le te a Gaz da sá gi Bi zott ság vé le mé nyét
is fi gye lem be vé ve az ön kor mány zat és in téz mé -
nye i nél 2011. év ben vég zett bel ső el len őr zé sek -
ről szó ló je len tést el fo gad ja.

Fe le lős: kép vi se lő-tes tü let
Ha tár idő: azon nal
4./ A pénz be li és ter mé szet ben nyúj tott szo -

ci á lis tá mo ga tá sok ról és az ön kor mány zat ál -
tal biz to sí tott szo ci á lis alap szol gál ta tá sok ról
szó ló 17/2005. (IX. 16.) ren de le té nek mó do sí -
tá 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 6/2012. (III. 22.) ren de le te
a pénz be li és ter mé szet ben nyúj tott szo ci á lis

tá mo ga tá sok ról és az ön kor mány zat ál tal biz to -
sí tott szo ci á lis alap szol gál ta tá sok ról szó ló
17/2005. (IX. 16.) ren de le té nek mó do sí tá sá ról
A ren de let ki hir det ve: 2012. már ci us 22. nap ján.
A ren de let ha tá lyos: 2012. már ci us 22. nap já tól.

5./ Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat
gyer mek in téz mé nye i ben fi ze ten dő ét ke zé si
té rí té si dí jak meg ál la pí tá sá ról szó ló 14/2002.
(XII. 12.) 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 7/2012. (III. 22.) ren de le te
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat gyer -

mek in téz mé nye i ben fi ze ten dő ét ke zé si té rí té si
dí jak meg ál la pí tá sá ról szó ló 14/2002. (XII. 12.)
ren de let mó do sí tá sá ról
A ren de let ki hir det ve: 2012. már ci us 22. nap ján.
A ren de let ha tá lyos: 2012. áp ri lis 1. nap já tól.

6./ Gr. Szé che nyi Ist ván Ál ta lá nos Is ko la
igaz ga tói ál lá sá ra pá lyá zat ki írá sa

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

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

28/2012. (III. 21.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép vi -

se lő-tes tü le te a mó do sí tott 138/1992. (X. 8.)
Korm. ren de let alap ján pá lyá za tot ír ki a Gróf
Szé che nyi Ist ván Ál ta lá nos Is ko la (szék he lye:
Dömsöd, Szé che nyi u. 9.) igaz ga tói ál lá sá ra az
aláb bi ak sze rint:
– be osz tás: ma ga sabb ve ze tő
– az ál lás be töl té sé hez szük sé ges ké pe sí tés: a

mun ka kör be töl té sé hez szük sé ges jog sza bály -
ban meg ha tá ro zott fel ső fo kú is ko lai vég zett -
ség és pe da gó gus szak vizs ga

– az ál lás be töl té sé hez szük sé ges egyéb elő írás:
a ma ga sabb ve ze tő, il let ve a ve ze tő be osz tás
el lá tá sá ra meg bí zást az kap hat, aki a mun kál ta -
tó val köz al kal ma zot ti jog vi szony ban áll, vagy
a meg bí zás sal egyi de jű leg köz al kal ma zot ti
mun ka kör be ki ne vez he tő

– szak mai gya kor lat: leg alább öt év szak mai
gya kor lat, előnyt je lent köz ok ta tá si in téz -
mény ve ze tői gya kor lat

– bé re zés, egyéb jut ta tá sok: a jog sza bály ban
meg ha tá ro zott il let mény és ma ga sabb ve ze tő
pót lé ka 

– a ve ze tői meg bí zás kez dő idő pont ja: 2012. au -
gusz tus 1.

– a ve ze tői meg bí zás meg szű né sé nek idő pont -
ja: 2017. jú li us 31. 

– a ve ze tői meg bí zás idő tar ta ma: 5 év 
– a pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a pá lyá -

za ti hir de tés meg je le né sé től szá mí tott 30 nap.
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– pá lyá zat mel lék le tei: 30 nap nál nem ré geb bi
ha tó sá gi er köl csi bi zo nyít vány, rész le tes szak -
mai ön élet rajz, ve ze té si prog ram (138/1992.
(X. 8.) Korm. rendeletben meg ha tá ro zott tar-
talommal), felhatalmazó nyi lat ko zat a pá lyá -
zat ba tör té nő be te kin tés hez. 

– a pá lyá zat be nyúj tá sá nak he lye: A pá lyá za to -
kat Dömsöd Nagy köz ség pol gár mes ter éhez
kell be nyúj ta ni (2344 Dömsöd, Pe tő fi tér 6.). A
pá lyá za tot há rom pél dány ban, le zárt bo rí ték -
ban kell be nyúj ta ni, a bo rí ték ra rá kell ír ni
„igaz ga tói pá lyá zat”.

– a pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide je: 2012. jú -
ni us 30.
A kép vi se lő-tes tü let a be nyúj tott pá lyá za tok

is me re té ben, meg fe le lő pá lyá zat hi á nyá ban a
pá lyá za tot ered mény te len nek nyil vá nít hat ja.

A kép vi se lő-tes tü let fel ké ri a jegy zőt pá lyá za -
ti hir det mény jog sza bály sze rin ti köz zé té te lé re
és a pá lyá za ti el já rás sal kap cso la tos to váb bi elő -
ké szí tő fel ada tok vég re haj tá sá ra. 

Fe le lős: kép vi se lő-tes tü let, jegy ző
Ha tár idő: 2012. jú ni us 30.
7./ De zső La jos AMI igaz ga tói ál lá sá ra pá -

lyá zat ki írá sa
(Sza va zás mód ja: egy sze rű több ség, nyílt sza -

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

sza va zat tal meg hoz ta a kö vet ke ző ha tá ro za tot:
29/2012. (III. 21.) Kt. számú ha tá ro zat

Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép vi -
se lő-tes tü le te a mó do sí tott 138/1992. (X. 8.)
Korm. rendelet  alap ján pá lyá za tot ír ki a De zső
La jos Alap fo kú Mű vé szet ok ta tá si In téz mény
(szék he lye: Dömsöd, Kos suth L. u. 58.) igaz ga -
tói ál lá sá ra az aláb bi ak sze rint:
– be osz tás: ma ga sabb ve ze tő
– az ál lás be töl té sé hez szük sé ges ké pe sí tés: a

mun ka kör be töl té sé hez szük sé ges jog sza bály -
ban meg ha tá ro zott fel ső fo kú is ko lai vég zett -
ség és pe da gó gus szak vizs ga

– az ál lás be töl té sé hez szük sé ges egyéb elő írás:
a ma ga sabb ve ze tő, il let ve a ve ze tő be osz tás
el lá tá sá ra meg bí zást az kap hat, aki a mun kál ta -
tó val köz al kal ma zot ti jog vi szony ban áll, vagy
a meg bí zás sal egyi de jű leg köz al kal ma zot ti
mun ka kör be ki ne vez he tő

– szak mai gya kor lat: leg alább öt év szak mai
gya kor lat, előnyt je lent köz ok ta tá si in téz -
mény ve ze tői gya kor lat

– bé re zés, egyéb jut ta tá sok: a jog sza bály ban
meg ha tá ro zott il let mény és ma ga sabb ve ze tő
pót lé ka 

– a ve ze tői meg bí zás kez dő idő pont ja: 2012. au -
gusz tus 1.

– a ve ze tői meg bí zás meg szű né sé nek idő pont -
ja: 2017. jú li us 31. 

– a ve ze tői meg bí zás idő tar ta ma: 5 év 
– a pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a pá lyá -

za ti hir de tés meg je le né sé től szá mí tott 30 nap.
– pá lyá zat mel lék le tei: 30 nap nál nem ré geb bi

ha tó sá gi er köl csi bi zo nyít vány, rész le tes szak -
mai ön élet rajz, ve ze té si prog ram (138/1992.

(X. 8.) Korm. rendeletben meg ha tá ro zott tar-
talommal), felhatalmazó nyi lat ko zat a pá lyá -
zat ba tör té nő be te kin tés hez. 

– a pá lyá zat be nyúj tá sá nak he lye: A pá lyá za to -
kat Dömsöd Nagy köz ség pol gár mes ter éhez
kell be nyúj ta ni (2344 Dömsöd, Pe tő fi tér 6.). A
pá lyá za tot há rom pél dány ban, le zárt bo rí ték -
ban kell be nyúj ta ni, a bo rí ték ra rá kell ír ni
„igaz ga tói pá lyá zat”.

– a pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide je: 2012. jú -
ni us 30.
A kép vi se lő-tes tü let a be nyúj tott pá lyá za tok

is me re té ben, meg fe le lő pá lyá zat hi á nyá ban a
pá lyá za tot ered mény te len nek nyil vá nít hat ja

A kép vi se lő-tes tü let fel ké ri a jegy zőt pá lyá za -
ti hir det mény jog sza bály sze rin ti köz zé té te lé re,
és a pá lyá za ti el já rás sal kap cso la tos to váb bi elő -
ké szí tő fel ada tok vég re haj tá sá ra. 

Fe le lős: kép vi se lő-tes tü let, jegy ző
Ha tár idő: 2012. jú ni us 30.
8./ A Rác ke vei Ön kor mány za ti Tűz ol tó ság

tá mo ga tá si ké rel me
(Sza va zás mód ja: mi nő sí tett több ség, nyílt

sza va zás)
A kép vi se lő-tes tü let 8 igen, 0 nem sza va zat tal

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

30/2012. (III. 21.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép vi -

se lő-tes tü le te a Rác ke vei Ön kor mány za ti Tűz ol -
tó ság tá mo ga tá sát a szenny víz csa tor na-há ló zat
üze mel te té sé ért a KEVE-VÍZ Kft. ál tal fi ze ten -
dő a te le pü lés re ju tó bér le ti díj össze gé ből kí ván -
ja fi nan szí roz ni.

Fe le lős: kép vi se lő-tes tü let
Ha tár idő: azon nal
9./ Szán dék nyi lat ko zat az ivó vízel lá tás

szer ve zé sé ről
(Sza va zás mód ja: egy sze rű több ség, nyílt sza -

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

sza va zás sal meg hoz ta a kö vet ke ző ha tá ro za tot:
31/2012. (III. 21.) Kt. számú ha tá ro zat 
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány za t Kép -

vi se lő-tes tü le te meg tár gyal ta a szán dék nyi lat ko -
zat el fo ga dá sá ra vo nat ko zó elő ter jesz tést, azt jó -
vá hagy ja az elő ter jesz tés hez mel lék let ként csa -
tolt szán dék nyi lat ko zat sze rin ti tar ta lom mal az
aláb bi ki egé szí té sek kel:
– Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép vi -

se lő-tes tü le te fel ké ri Szigetszentmiklós Vá ros
Pol gár mes ter ét, hogy foly tas son tár gya lá so kat
an nak ér de ké ben, hogy Pest me gyé ben az egy -
más mel lett zaj ló víziközmű szer ve ző dé sek le -
he tő ség sze rint ös  sze fo gás ra ke rül je nek,

– Dömsöd-Nagyközségi Ön kor mány zat Kép vi -
se lő-tes tü le te a csat la ko zás fel té te le ként je lö li
meg, hogy a Köz sé gi Víz mű al kal ma zot ta it
Dömsöd csat la ko zá sát kö ve tő en az új szol gál -
ta tó át ve gye, 

– a kép vi se lő-tes tü let a csat la ko zás fel té te le ként
je lö li meg to váb bá, hogy Dömsöd Nagy köz -
ség te rü le tén az ivó víz szol gál ta tás ke re té ben a
szol gál ta tó vál to zá sát kö ve tő en is a dömsödi

ivó víz ku tak ból szár ma zó ivó víz ke rül jön
szol gál ta tás ra.
A kép vi se lő-tes tü let fel ha tal maz za Bencze

Ist ván pol gár mes tert a fen ti ki egé szí té sek kel a
szán dék nyi lat ko zat alá írá sá ra.

Fe le lős: Bencze Ist ván pol gár mes ter
Ha tár idő: azon nal
10./ Ivó víz mi nő ségja ví tá sa ér de ké ben ön erő -

re pá lyá zat be nyúj tá sa, sa ját for rás biz to 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:
32/2012. (III. 21.) Kt. szá mú ha tá ro zat

Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép vi -
se lő-tes tü le te a 41/2009. (III. 25.) Kt., va la mint a
165/2009. (XI. 9.) Kt. szá mú ha tá ro zat alap ján pá -
lyá za tot nyúj tott be a Köz sé gi Víz mű ál tal szol -
gál ta tott ivó víz mi nő sé gé nek meg óvá sa és ja ví tá -
sa ér de ké ben és a víz ke ze lés meg va ló sí tá sá ra.

A má so dik for du ló ra be gyúj tott KEOP-
1.3.0/09-11-2012-0004 je lű pá lyá za tunk ban
sze rep lő sa ját for rás ra, az az 70.128.980 Ft-ra
Dömsöd Nagy köz ség Kép vi se lő-tes tü le te pá lyá -
za tot nyújt be az EU Ön erő Alap ra.

Amen  nyi ben azt nem nye ri el, úgy KEOP-
7.1.3.0/09-11-2012-0004. je lű má so dik for du lós
konst ruk ci ós pá lyá zat be ru há zás össz költ ség é -
nek, az az 568.920.000 Ft-nak az ön ré szét,
70.128.980 Ft (12,33%-át), az az het ven mil lió-
száz hu szon nyolc ezer-ki lenc száz nyolc van Ft-ot,
a kép vi se lő-tes tü let sa ját erő ként a költ ség ve té -
sé ből biz to sít ja.

Fe le lős: Bencze Ist ván pol gár mes ter
Ha tár idő: azon nal
11./ „Szép Dömsödért” Em lék pla kett – pá -

lyá zat ki írás
(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:
33/2012. (III. 21.) Kt. számú ha tá ro zat

Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép vi -
se lő-tes tü le te a fa lu szé pí tő prog ram ke re té ben
„Szép Dömsödért” el ne ve zés sel dí ja kat ado má -
nyoz. En nek meg va ló sí tá sa ér de ké ben a kép vi -
se lő-tes tü let az aláb bi a kat ha tá roz za meg:

a.) A dí jak oda íté lé sé re tár sa dal mi bi zott sá got
hoz lét re, mely nek irá nyí tá sá val Is pán Ig nác kép -
vi se lőt bíz za meg. A tár sa dal mi bi zott ság ban tör -
té nő mun ká ra – a Te le pü lés fej lesz té si, Kör nye -
zet vé del mi és Ide gen for gal mi Bi zott ság ja vas la -
tá ra – Is pán Ig nác kép vi se lő ve ze té sé vel – az
aláb bi sze mé lye ket ké ri fel: Ko vács Lász ló,
Mayer Gáborné, Nagy Zsolt, Be se nyői Lászlóné.

b.) A bí rá lat ál ta lá nos szem pont jai: dí jaz ha tó
azon in gat lan tu laj do no sa/hasz ná ló ja, aki az in -
gat lan és az előt te lé vő köz te rü let kar ban tar tá sát
ki emel ke dő en gon do san vég zi, és az in gat lan
va la mint az előt te lé vő köz te rü let kül ső ké pe az
em ber ál ta lá nos  ér ték íté le te alap ján esz té ti kus -
nak mi nő sít he tő. 

Ugyan azon in gat lan tu laj do no sa/hasz ná ló ja
10 éven be lül csak egy al ka lom mal dí jaz ha tó.

Folytatás az előző oldalról.
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Bemutatkozó:

Interjú dr. Wágner Viktorral, 
a II-es sz. körzet háziorvosával

A kép vi se lő-tes tü let „Szép Dömsödért” tárgy -
ju tal mat ado má nyoz 11 la kó in gat lan tu laj do no -
sá nak/hasz ná ló já nak és 1 egyéb ren del te té sű
(szol gál ta tó, köz épü let stb.) in gat lan tulaj-
donosának/hasz ná ló já nak. A kép vi se lő-tes tü let a
la kos ság aján lá sai és az ön kor mány za ti hon la -
pon bo nyo lí tott sza va zá sa alap ján egy kö zön -
ség dí jat is ado má nyoz. 

c.) A dí jak oda íté lé sé ről a kép vi se lő-tes tü let
2012. au gusz tu si  ülé sén dönt. A dí jak át adá sá ra
2012. au gusz tus 20-i köz sé gi ün nep ség ke re té -
ben ke rül sor.

Fe le lős: Is pán Ig nác, a Te le pü lés fej lesz té si
Bi zott ság el nö ke

Ha tár idő: 2012. au gusz tus
12./ Egye bek
12.1 Ja kab Gusz táv tá mo ga tá si ké rel me
(Sza va zás mód ja: mi nő sí tett több ség, nyílt

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

sza va zás sal meg hoz ta a kö vet ke ző ha tá ro za tot:
34/2012. (III. 21.) Kt. számú ha tá ro zat

Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép vi -
se lő-tes tü le te Ja kab Gusz táv dömsödi la kos nak
a gaz dál ko dá sa el in dí tá sá hoz szük sé ges föld te -
rü let és ve tő mag biz to sí tá sá ra irá nyu ló ké rel mét
el uta sít ja.

Fe le lős: kép vi se lő-tes tü let
Ha tár idő: azon nal
A 2012. már ci us 29-i rend kí vü li ülés dön té -

se:
1./ Köz biz ton ság nö ve lé sét szol gá ló fej lesz -

té sek meg va ló sí tá sa
40/2012. (III. 29.) Kt. szá mú ha tá ro za ti ja vas lat

Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép vi -
se lő-tes tü le te a Bel ügy mi nisz té ri um 4/2012. (III.
1.) BM ren de le te alap ján pá lyá za tot nyújt be az
ön kor mány za ti fel adat el lá tást szol gá ló fej lesz té -
sek hez kap cso ló dó tá mo ga tás ra, a köz biz ton ság
nö ve lé sét szol gá ló fej lesz té sek meg va ló sí tá sá ra 14
db térmeg fi gye lő ka me rarend szer te le pí té sé vel.

A pá lyá zat ban sze rep lő fej lesz tés (beruházás)
ös  sze ge: brut tó 6.586.437 Ft.

Igé nyelt tá mo ga tás: brut tó 5.269.149 Ft.
Ön rész:  brut tó 1.317.288 Ft.
Az ön részt, az az 1.317.288 Ft-ot a kép vi se lő-

testület az ön kor mány zat költ ség ve té sé ből el kü -
lö ní tet ten biz to sít ja. 

Fe le lős: Bencze Ist ván pol gár mes ter
Ha tár idő: azon nal
A kép vi se lő-tes tü let kö vet ke ző mun ka terv

sze rin ti ülé sé nek idő pont ja 2012. áp ri lis 18.
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 tesszük. 

dr. Bencze Zol tán kör jegy ző

A II-es szá mú há zi or vo si kör zet dr. Tóth Ist -
ván nyug díj ba vo nu lá sá val meg üre se dett. A fel -
me rü lő kér dé sek jog gal fo gal ma zód tak meg
mind an  nyi unk ban, hogy va jon med dig lesz he -
lyet te sí tés, és va jon lesz-e új or vo sunk, no meg
mi kor? A dok tor és a be teg közt egy faj ta bi zal -
mi vi szony van, mert a be teg ki szol gál ta tott, az
or vos pe dig gyó gyít. A gyó gyí tó hi á nya el gyen -
gí ti, el bi zony ta la nít ja az em be re ket. 

Feb ru ár ban már hal la ni le he tett, hogy lesz új
or vo sunk, de né hány en ge dély re még vár ni kell.
Az tán egy re bi zo nyo sab bá vált a tény, hogy dr.
Wágner Vik tor már ci us ban meg kezd he ti mun -
ká ját a Jó zsef At ti la ut cai ren de lő ben. 

Ezen al ka lom kap csán ke res tem meg és kér -
dez tem Őt mun ká ról, hi va tás ról:

– Hogyan kez dő dött az Ön or vo si pá lyá ja,
mi in dí tot ta el ezen az úton?

– Már 10 éves ko rom kör nyé kén el ter vez tem,
hogy or vos le szek. Tu laj don kép pen a szak ma
misz ti ku ma fo gott meg, és hogy em be rek kel le -
he tett dol goz ni.

– Családja ho gyan tá mo gat ta e ne mes hi -
va tás gya kor lá sá ban? 

– A csa lá dom se gí tet te a mun ká mat, fő leg
kez det ben so kat kel lett éj sza ka is dol goz nom.
Így sok dol got a fe le sé gem vég zett. Ez ma is így
van.

– Hogyan in dult ezen a pá lyán, mi lyen ál -
lo má sok vol tak?

– Pá lya fu tá som főbb ál lo má sai a szak vizs gá -
im, 1989 Se bé szet, 1991 Tra u ma to ló gia. Több
he lyen dol goz tam, Ceg lé den és Bu da pes ten is.

– Mikor és ho gyan dön töt te el, hogy Döm-
södön a II-es sz. háziorvosi kör zet el lá tá sát
vál lal ja?

– Az Or vo si Ka ma ra hon lap ján ol vas tam a
dömsödi II. Há zi or vo si Ren de lő meg üre se dé -
sét. Fel vet tem a kap cso la tot dr. Tóth Ist ván nal
és a pol gár mes ter úr ral. Ahogy ta pasz tal tam,
Tóth dok tort sze ret te a fa lu és a be te gei is. Ami -
kor én ta lál koz tam ve le, nagy öröm mel be szélt
a fa lu fej lő dé sé ről, meg ra ga dott, hogy töb bes -
szám el ső sze mély ben be szélt a vál to zá sok ról,
„A temp lo munk szé pen meg újult” mond ta. Az
ön kor mány za ti bi zott sá gi ülé sen mond tam el az
or vos szak mai te vé keny sé ge met. El mond tam
el kép ze lé se i met is, amit tá mo gat tak. Meg néz -
tem a mun ka vég zé sem he lyét, ami ak kor fel újí -
tás alatt állt. El mond ha tom, hogy a dömsödiek
na gyon szép mun kát vé gez tek, meg hall gat ták a
vé le mé nye met is. Így egy tá gas, nap fé nyes ren -
de lőt épí tet tek, ami nek a be ren de zé se még  tá -
vol ról sem fe je ző dött be.

– Március 5-én kezd te meg a be teg el lá tást.
Mi lyen im pul zu sok ér ték eb ben a rö vid idő -

szak ban, mi lyen kö vet kez te té se ket von hat le
be lő lük?

– Az in for ma ti kai hát tér na gyon mo dern,
sok ban se gí ti a mun kán kat, de ha ös  sze om lik,
lé nye ge sen meg nö ve ke dik az el lá tás ra for dí tott
idő, ahogy er re saj nos pél da is volt. A mun ka tár -
sam dömsödi, na gyon ne héz dön tést ho zott,
ami kor a 12 éves mun ka hely ét ad ta fel, hogy itt
dol goz has son. Na gyon ked ves, ál lan dó an ma -
gát to vább kép ző nő, há rom gye rek és egy férj
mel lett. A ta pasz talt kol lé ga nő i től ere jét nem kí -
mél ve sze rez te meg a nél kü löz he tet len is me re -
te ket, ami nagy ban kön  nyí ti meg mun ká mat.
Sze ren csé re a volt mun ka he lyén az elő jegy zé -
ses rend szert mű köd tet ték, eb ben nagy ta pasz -
ta lat tal bír, sok ban se gí ti el kép ze lé se i met. Az itt
dol go zó or vos kol lé gák sok szor fe jez ték ki ked -
ves sé gü ket. Re mény ke dem ab ban, hogy a stí lu -
so mat el tud ják fo gad ni a fa lu ban, és az erő fe -
szí té se i met ér té kel ni tud ják. Be ve zet tem az elő -
jegy zé ses rend szert, ami az egész ség ügy ben na -
gyon sok te rü le ten hasz ná la tos, ami a lá to ga tó -
im ér de ke it is szol gál ja. Úgy lá tom, van né mi
el len ér zés ezen a te rü le ten, de re mé lem, hogy
ki de rül, ez a be te ge im ér de ke it szol gál ja. A sür -
gős ese te ket, bal eset, hir te len ál la potrom lás,
azon nal el lát juk, akár a ren de lő ben, akár a la ká -
son. Ez abszolut el sőbb sé get él vez. Volt olyan
pén te ki nap, hogy sür gős hí vá sok mi att há rom -
szor kel lett a ren de lést meg sza kí ta ni, volt, hogy
a men tés ki ér ke zé sé ig fel ügyel ni kel lett a be te -
get. A ren de lés re elő jegy zést le het kér ni, de ez
nem kö te le ző, az idő pon tos min dig el sőbb sé get
él vez. Min den kit el lá tunk, ad dig dol go zunk,
amed dig be teg van a vá ró ban. Az el ső mun ka -
na pon 11.30 he lyett 14.30-ig ren del tünk. Kö -
szö net az as  szisz ten ci á nak a meg ér té sért. El -
kezd tük a ré gi be vált me to di ká kat új jáélesz te ni
a ren de lő ben, az al va dá si és a vér cu kor vizs gá -
la tok újraindításával. Fő leg az ad mi niszt rá ci ós
te rü le ten ve ze tünk be né hány újí tást, a di gi ta li -
zá lás be ve ze té sé vel. Na gyon sok a magasvér -
nyo másos és a cu kor be teg, sok tu mo ros is van.
So kat kell ten ni a meg elő zés és a ki ala kult be -
teg sé gek ke ze lé sé ben. Túl va gyunk az el ső fő or -
vo si el len őr zé sen, re mé nye ink sze rint si ke rül a
be te gek do ku men tá ci ó ját di gi tá li san pre zen tál ni.
Szí ve sen jöt tem Dömsödre, nagy kedv vel dol -
go zom itt, amíg a fa lu bi zal mát bí rom.

Ked ves Dok tor úr! A be te gek és a fa lu la ko -
sai ne vé ben en ged je meg, hogy szív ből jö vő jó -
kí ván sá ga i mat fe jez zem ki, kí vá nom hogy az it -
te ni mun ká já ban sok örö mét lel je, és hogy meg -
ta pasz tal ja az itt élők sze re te tét, tisz te le tét! 

-V.I.-
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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

2012. április 27-28-29. 
2012. április 27. /péntek/

9.45 óra Tűzoltó bemutató: Gyergyócsomafalva, Dömsöd és Ráckeve
tűzoltó egyesületekkel közösen
Helye: Rákóczi u. /régi malomépület előtt/ 

18.00 óra XVIII. Dömsödi Napok ünnepélyes megnyitója
A rendezvényt megnyitja: Bencze István polgármester
Köszöntőt mondanak testvérvárosaink polgármesterei:
Zachar Stepanka, Für polgármestere (Szlovákia) 
Jörg Müller, Knüllwald tartomány polgármestere (Németország) 
Dömsödért Emlékérmek Kitüntető cím átadása
Rendezvény helyszíne: Petőfi Sándor Oktatási és Művelődési
Központ.

A helyi és környező települések önkormányzatainak, civil szervezeteinek, vál-
lalkozóinak, művészeinek, virágkötőinek, kertészeinek bemutatkozó kiállításának
megnyitója.
Ünnepi műsor: Szálka Veronika csángó népdalénekes

2012. április 28. /szombat/

9.00 – 19,00 óráig Díjugrató lovasverseny (egész napos program)
A rendezvény szervezője: Alfonz Lovasklub
Az egész napos rendezvényt megnyitja: 
A Dezső Lajos A. M. I. majorette tánccsoportja
A rendezvény ideje alatt kirakodóvásár, büfé. 

19.00 órától a Petőfi Sándor OMK-ban a Dömsödért Alapítvány Jótékony -
sági Bálja
M Ű S O R ! 
Tombola, Büfé
Belépődíj vacsorával együtt: 2000 Ft

2012. április 29. /vasárnap/

9.00 óra Gyermek és Pónilovasok Országos Szövetsége (GYEPOSZ)  
Gyermek ügyességi lovasverseny
(egész napos program)
A rendezvény szervezője: Alfonz Lovasklub
Az egész napos rendezvényt megnyitja: 
A Dezső Lajos A. M. I. majorette tánccsoportja
A rendezvény ideje alatt kirakodóvásár, büfé.

Anyák Napi Ajándékműsor
Részleteiről szórólapokon és plakátokon tájékozódhatnak a kedves érdeklődők.

A XVIII. Dömsödi
Napok keretében 

A Duna-parti sportpályán
április 28-án szombaton

Országos 
Díjugrató 

Lovasverseny
Április 29-én vasárnap 

Országos 
Gyermek Ügyességi 

Lovasverseny
kerül megrendezésre.

Az egésznapos programot
kirakodóvásár színesíti majd.

Minden érdeklődőt szeretet-
tel várunk!
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Dömsöd Nagyközség Önkormányzat által megpályázott és
elnyert TÁMOP-6.1.2/AKMR/09/1 számú 

„Program a dömsödi lakosok egészségi
helyzetének javítására” 

c. pályázat keretében április 23-án 17 órakor az 
OMK épületében

GYERMEKEINK LELKI EGÉSZSÉGE
címmel kerül sor újabb előadásra

• A gyermekvállalás 
• Az anya, az apa és a méhen belül élő gyermek
•  Újszülött érkezése a családba
– a biztonságos kötődés 
– a szülés utáni depresszió – hogyan legyünk elég jó

anyák?
• A gyermek helye a családban – a család mint egész
• A tanulási képességek fejlődése
• Szemünk fénye iskolás lesz 
• A serdülőkor – Hol vannak a határok? Ki vagyok én?
• Mikor leszünk igazán felnőttek: 20 évesen? Soha?
• A lelki és testi betegségek kapcsolata

Az előadás interaktív jellegű, melynek végén kérdéseket is
feltehetnek a hallgatók.

Az előadást Eipel Ilona pszichológus tartja.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Programtájékoztató
hirdetmény

Dömsöd Nagyközség Önkormányzat által megpályázott és elnyert
TÁMOP-6.1.2/AKMR/09/1 számú „Program a dömsödi lakosok
egészségi helyzetének javítására” megnevezésű pályázatának keretében 

GYERMEKEINK LELKI EGÉSZSÉGE címmel
Eipel Ilona, a Csepel-sziget és Környéke Egységes Pedagógiai Szak-

szolgálat vezetője tart előadást.

Előadás helye: OMK /Béke tér 2./ kisterem
Időpontja: 2012. április 23-án hétfőn 17. órakor

A GYERMEKEK LELKI EGÉSZSÉGRE NEVELÉSE címmel
Szabó Péter református lelkipásztor tart előadást.

Előadás helye: OMK /Béke tér 2./ kisterem
Időpontja: 2012. április 26-án csütörtök 18 órakor

Dömsöd Önkormányzat 

A Cse pel-szi get és Kör nyé ke Egy sé ges Pe da gó gi ai Szak szol gá lat 2011
au gusz tu sa óta mű kö dik rác ke vei szék hel  lyel. Ha lász te lek től Dömsödig
11 te le pü lé sen va gyunk je len szak em be re ink kel. Igyek szünk se gí te ni,
ami kor szük ség van ránk.

Dömsödön a lo go pé di ai el lá tás, a gyógytestnevelés és a ne ve lé si ta -
nács adás fel ada ta it lát juk el. Utób bi egy részt a ta nu lá si ne héz sé gek meg -
elő zé sét, kor rek ci ó ját, más részt a pszi cho ló gi ai se gít ség nyúj tást je len ti. 

A pe da gó gi ai cé lú meg se gí té se ket az ok ta tá si in téz mé nyek pe da gó gu -
sai nagy lel ke se dés sel se gí tik mun kánk meg kez dé se óta. Ezért ez úton is
kö szö ne tet mon dunk Ne kik! A pszi cho ló gi ai se gít ség nyúj tás azon ban tör -
tén het az is ko lán kí vül is. A szü lő nek, il let ve a fi a tal ko rú gyer mek nek
(egye dül is) jo ga és le he tő sé ge van in téz mé nyün ket fel ke res ni, ahol mun -
ka tár sa ink ti tok tar tá si kö te le zett ség mel lett se gít het nek az át me ne ti vagy
tar tós lel ki prob lé mák fel dol go zá sá ban. Pszi cho ló gus kol lé gán kat a te le -
pü lé sen, vagy Rác ke vén a Kos suth L. u. 16. szám alatt is fel ke res he tik, és
igény be ve he tik te rá pi ás fog lal ko zá sa in kat.

El lá tá sun kat igyek szünk majd egy re szí ne seb bé és mi nél ma ga sabb
szín vo na lú vá ten ni. Kol lé gá ink szak ma i lag ma ga san kép zet tek, és Önök -

kel, Ve le tek sze ret né nek együtt mű köd ni, hogy a te le pü lé sen élő gyer me -
kek tes ti és lel ki egész sé gé re, men tá lis fej lő dé sé re mi nél több idő és ener -
gia jus son. 

Ők je len tik a jö vőt, vi gyáz zunk rá juk! 

Je len leg Dömsödön dol go zó kol lé gá ink:
Mó ricz Éva lo go pé dus
Koós Or so lya lo go pé dus
Laczáné Kol lár And rea fej lesz tő pe da gó gus
Kaltenecker Te réz gyógytestnevelő ta nár
Já ger Já cint szak pszi cho ló gus

Az in gye nes el lá tá sok igény be vé tel éhez kér he tik a pe da gó gu sok se gít -
sé gét, je lent kez het nek sze mé lye sen a Rác ke ve, Kos suth L u. 16. szám
alatt mun ka nap okon 7.30-16 órá ig, il let ve te le fo non a 06-24-519-010-es
szá mon. 

Vár juk je lent ke zé sü ket!
Eipel Ilo na

in téz mény ve ze tő

A projektek az Európai Unió
támogatásával valósultak meg.

Kedves Szülõk, Nagyszülõk, Pedagógusok,
Gyerekek, Fiatalok!
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Kössön kedvező

kötelező gépjármű-felelősségbiz-
tosítást 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

Mérlegképes könyvelők
kötelező továbbképzése

2012

A Dömsödi Általános Ipartestület
székházában ismételten megrendezésre

kerül a mérlegképes könyvelők
kötelező továbbképzése

változatlan áron 17.500 Ft

Időpont: 2012. május 2-3.

Jelentkezés:
Dömsödi Általános Ipartestület

ipartestulet.d@invitel.hu
2344 Dömsöd, Petőfi S. u. 11-13.

06-70-318-6325

Rendezvény elõzetes

„ Ízek és Mesterségek Udvara”
2012. május 20.

Az Ipartestület rendezvénye,
amelyre várjuk mindazokat a dömsödi iparosokat,
kézműveseket, kereskedőket, őstermelőket, akik 

termékeiket (bor, pálinka, sajt, túró, szalámi, méz,
sütemények) valamint munkáikat (kézimunkák,

bőrdíszművek, kerámiák, egyéb termékek) szívesen
bemutatnák a közönségnek. 

Az élelmiszereket tetszés szerint meg is kóstolhatják.

A bemutatón hagyományőrző programot láthatnak, 
és megízlelhetik a magyar gulyás ősi ízeit.

Részletes műsor a Dömsödi Hírnök májusi számában.

Ipartestület vezetősége

A DÖMSÖDI ÁLTALÁNOS IPARTESTÜLET FELHÍVÁSAI
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2012-ben is mél tón ün ne pel tük már ci us 15-ét. Szel le me és mon da ni va -
ló ja az idők fo lya mán mit sem vál to zott, mert üze ne te min dig ugyan az ma -
rad. Más képp meg fo gal maz va: van nak kor szak ok mi kor ez az üze net kis -
sé hal vá nyul ni lát szik, más kor vi szont igen is ak tu á lis. Most 1848.  már ci us
15. úgy hiszem, is mét je len tős üze net tel bír min den ma gyar szá má ra!

Köz sé gi ün nep sé günk ál lo má sai ha gyo má nyo san a Pe tő fi Sán dor Mű -
ve lő dé si Köz pont, Pe tő fi Szü lők egy ko ri la kó há za, Pe tő fi tér, Pe tő fi-fa, Pe -
tő fi Mú ze um és vé gül a te me tő ben nyug vó 1848-as hon véd tiszt sír em lé ke.

A mű ve lő dé si köz pont nagy ter mét ezen a je les na pon zsú fo lá sig meg -
töl töt ték az em lé ke zők. Az ese mé nyek fel idé zé sé ben a 6. osztályos év fo -
lyam köz re mű kö dött. Az ün ne pi mű sor ös  sze ál lí tá sán és szín pa di ki vi te -
le zé sén át ha tott az a fi a ta los len dü let, mely egy kor a 48-as ese mé nye ket, s
azok részt ve vő it is jel le mez te.

(Fan tasz ti kus do log nak tar tom, hogy az év ről év re is mét lő dő mű so rok,
meg em lé ke zé sek, ün nep sé gek ko re og rá fi á já ba ké pe sek va gyunk új ele me -
ket, tech ni ká kat be le vin ni és azo kat al kal maz ni. Így volt ez az okt. 23-i
meg em lé ke zé sen, mi kor kis sé szo kat lan mó don a sze rep lők ül tek a szín pa -
don, és sen ki nek sem kel lett at tól tar ta nia, hogy eset leg va la ki el fog ájul ni.
Ezt a prak ti kus ren de zői fo gást az óta is al kal maz zák Dömsödön, s most is
egy na gyon kel le mes és lát vá nyos for má ban ta pasz tal hat tuk meg. Ugyan -
így em lí tést ér de mel azt is, mi kor a sze rep lők tel je sen diszk rét mó don a kö -
zön ség közt röp la po kat osz to gat nak, be von va őket is a pro duk ci ó ba. Ez a
pa let ta is mét bő vül ni lát szik. Most egy egé szen új és szo kat lan tech ni kát al -
kal maz tak a ren de zők: a szín pad mel lett el he lye zett óri á si pa ra ván mö gött
fény-ár nyék já ték kal je le ní tet ték meg a már ci us 15-i ese mé nye ket.)

A kö zön ség vas taps sal ju tal maz ta a pro duk ci ót. 
Ezt kö ve tő en Bencze Ist ván pol gár mes ter úr meg tar tot ta  ün ne pi be szé -

dét, mely csak fo koz ta az emel ke dett han gu la tot. Be szé dé ben meg em lí -
tet te a for ra da lom és sza bad ság harc kulcs sze rep lő it: Pe tő fit, Kos sut hot,
Bat thyá nyt, Gör geyt és az ara di 13 vér ta nút.

Számba vette kö zel múl tunk ro ha mo san vál to zó tra gi kus tör té nel mét,
majd a ká tyú ból ki ve ze tő út ként hang sú lyoz ta a jö vő be ve tett re ményt s a
ma gyar ság ba ve tett hi tet.

Ezen gon do la ta it be szé dé ből idé zem:
„Cso dá la tos ter mé sze ti adott sá gok kal ren del ke ző ha zánk ban min den

le he tő ség adott ar ra, hogy szor gal mas, rá ter mett hon fi tár sa ink se gít sé gé -
vel is mét egy vi rág zó or szág gá vál junk. 

Mi lyen sze re pünk le het eb ben ne künk, dömsödieknek? Nos, sok kal több,
mint gon dol nánk. Szű kebb pát ri ánk ban meg le he tő sen sze rény anya gi kö -
rül mé nyek kö zött élünk, en nek el le né re van nak olyan ki tö ré si pon tok, ame -
lyek in vesz tí ció nél kül is kéz zel fog ha tó kö zel ség be ke rül het nek hoz zánk. Az
ös  sze fo gás szó má ra már köz hely sze rű, le já ra tó dott ki fe je zés sé vált, de
nem tu dok en nél jobb szi no ni mát ta lál ni rá, és ta lán nem is aka rok. A vál to -
zá sok ko rát él jük, ír juk a sa ját ki csi tör té nel mün ket. A vál to zá sok so rán ne -
künk, ma gunk nak is meg kell újul nunk. Új ra kell gon dol nunk sok min dent.
Le het, hogy is mét az ala pok nál kell kez de nünk az épít ke zést. Új ra kell gon -
dol nunk em be ri kap cso la ta in kat, a hét köz na pi dol ga ink tól kezd ve, a má -
sok irán ti szo li da ri tá son át, a szel le mi meg tisz tu lá sig. Új ra kell gon dol -
nunk sa ját és kö zös sé gi te her bí rá sun kat, és új ra kell gon dol nunk az ün nep -
nap ja in kat meg mér ge ző gyű löl kö dés ír mag já nak ki ir tá sát is. És ha mind ez
megvan, ak kor meg kell ha tá roz nunk ha la dá si irá nyun kat, hon nan ho vá is
aka runk el jut ni. El aka runk jut ni oda, hogy az em be ri kre a ti vi tás nak, a te -
het ség nek, a ki tar tó ke mény mun ká nak na gyobb ho za dé ka le gyen, mint a
gya lá za tos spe ku lá ci ó nak. El aka runk jut ni a ni hil től, a nyo mo rú ság tól, a
szen ve dés től, a ta szí tó em be ri tu laj don sá gok tól a har mo ni kus, dol gos hét -
köz nap okig, az egy mást fel eme lő, egy mást erő sí tő em be ri ér té ke kig.”

Az ün nep lés a ko szo rú zá sok hely szí ne in, meg ha tó és meg hitt han gu -
lat ban foly ta tó dott. A De zső La jos Alap fo kú Mű vé sze ti Is ko la nö ven dé -
kei és ta ná rai min den em lék he lyen ének és fú vós mű vek elő adá sá val ad -
tak ke re tet a meg em lé ke zés nek.

-V.I.-

Kö szö net tel tar to -
zunk mind azok nak,
akik hoz zá já rul tak ah -
hoz, hogy már ci us 15-
e em lé két eb ben az év -
ben is mél tón meg ün -
ne pel het tük; ün nep pé
tet ték ezt a na pot. 

Kö szö net
…a mű sor ban fel lé -

pő 6. a és 6. b osz tá lyos
ta nu lók nak, akik a ren -
del ke zé sünk re ál ló rö -
vid idő alatt lel ki is me -
re te sen, egy mást se gít -
ve fel ké szül tek: 

Ács Do mi ni ka, Bu -
csi György, Bu dai Le -
ven te, Bődi End re,

Csör gő Sza bolcs, Guttyán Kit ti, Hochman Re gi na, Ko lom pár Dá ni el,
Kő vá ri Ró za, Lampert Gréta, Perger Gá bor, Szűcs Vik tó ria, Ta kács
Daniella, Vakter Ben ce, Vitáris Pé ter, Zsi ba Mi hály

…a Ju és Zsu Tár su lat osz lo pos tag ja i nak: Csi kós Zsu zsi nak és Fe hér
Ri csi nek, akik a tő lük meg szo kott mó don emel ték az ün ne pi mű sor
színvonalát…

…azoknak a szü lők nek, akik se gí tet ték gyer me ke i ket a felkészülés-
ben…

…Köntös Ági nak (a De zső La jos AMI igaz ga tó já nak), hogy pró bál -
hat tunk a mű vé sze ti is ko lá ban és Var ga Nettinek, hogy ren del ke zé sünk -
re bo csá tot ták az in téz mény fény tech ni kai be ren de zé sét (mely nél kül az
árny já ték nem va ló sul ha tott vol na meg); Radványi Patriknak az árny já -
ték ban nyúj tott segítséget…

… Csikósné Jut ká nak és mun ka tár sa i nak, hogy fel ké szü lé sünk so rán
he lyet biz to sí tot tak és se gí tet tek...

…Gerenday Évá nak és Gu ba Ani tá nak a dísz let el ké szí té sé ben nyúj -
tott segítséget…

…Tóthné Porvay Zsu zsá nak tanácsait…
…mindazoknak, akik el jöt tek és ve lünk együtt em lé kez tek, ün ne -

pel tek.
Fa ra gó At ti la és Nagy Sebastian

TTTTiiiisssszzzztttteeeelllleeeetttt ,,,,     mmmmeeeeggggeeeemmmmlllléééékkkkeeeezzzzééééssss    mmmmáááárrrrcccciiiiuuuussss    11115555----éééénnnn
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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!

ÉRTESÍTÉS ISKOLAI BEÍRATKOZÁSRA
Kedves Szülõk!

Az elsősök beíratása 2012. április 19-én és 20-án (csütörtökön és pénteken) lesz az OMK emeleti
részén az igazgatóhelyettesi irodában 8 órától 17 óráig.

A beiratkozáshoz szükséges:
– A gyermek születési anyakönyvi kivonata 
– TAJ-kártyája.
– Lakcímkártya
– Az óvodában előre kiosztott igénylőlap a tankönyvtámogatáshoz (kitöltve)

Diákigazolvány is igényelhető, melynek az igénylési menete 2012. január 01-jétől változott
az alábbiak szerint:
– A beiratkozás alkalmával 1.400 Ft-ot be kell fizetni személyesen a titkárságon.
– Kb. 3 hét elteltével a ráckevei okmányirodában lehet időpontot kérni a fénykép elkészítéséhez
– Az erről kapott papírt kell behozni a Széchenyi úti iskola titkárságára.
– Az elkészült diákigazolványokat mindenkinek a saját lakcímére küldik, ezért fontos, hogy a postacím pontos legyen.

A beiratkozáskor tanulóbiztosítást is lehet kötni 1000 Ft, 1500 Ft stb. éves díjjal. Varga Gézáné igazgatóhelyettes
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NYÁRI TÁBOR
A Gróf Széchenyi István Általános Iskola

minden tanulójának

A tábor helyszíne: Siklós.

Idõpont: 2012. július 30-tól augusztus 3-ig.

Utazás autóbusszal.

Idén ötödik alkalommal táborozhatsz velünk, ha van hozzá kedved!
Úticélunk: Siklós és környéke.

Amik várnak Rád, és persze szüleidre, ha van kedvük elkísérni Téged:
• a felújított siklósi vár • harkányi termálfürdő
• túrák • vetélkedők
• pécsi városnézés • a Tenkes megmászása
• Mohács (a busók nélkül) • számháború
• kincskeresés • sok játék, kaland és nevetés.

A tábor költsége: 26000 Ft. 
Az ár mint mindig, most is tartalmazza a teljes ellátást, a szállást, az útiköltséget és az összes

programot.
Az első részlet befizetése (10000 Ft): 2012. április 13-ig.
A második részlet befizetése (10000 Ft): 2012. május 11-ig.
A harmadik részlet befizetése (6000 Ft): 2012. június 13-ig.
Kedves gyerekek, várjuk jelentkezéseteket!

A tábor szervezői: Keyha-Czeller Piroska (Piroska néni) Tel.: 06/20- 801-42-02
Ácsné Jaksa Szilvia (Szilvi néni) Tel.: 06/30-678-94-04

TÖKÖLÖN 2012. már ci us 
9-én a Weöres Sán dor 
Sza va ló ver se nyen és a
rajz ver se nyen dömsödi
gye re kek is részt vet tek.

A rajz ver se nyen Ha lász Do rot  tya 
3. b osz tá lyos ta nu ló kü lön dí jat 

ka pott.

A sza va ló ver se nyen in dul tak és 
he lye zést ér tek el a kö vet ke ző 

gye re kek:

Ba logh Ré ka 1. b osz tá lyos ta nu ló 
III. hely

Ba logh Abi gél 3. b osz tá lyos ta nu ló 
II. hely

Várkonyi Pet ra 3. b osz tá lyos ta nu ló 
III. hely

Mind há rom gye re ket 
Patonai Istvánné ké szí tet te fel

Már ci us 2-án ke rült sor a „CSEND ÉLE TEK
– lát vány tól az abszt rak ci ó ig” cí mű or szá gos
kép ző mű vé sze ti pá lyá zat ün ne pé lyes ered -
mény hir de té sé re és a ki ál lí tás meg nyi tó já ra. A
ver senyt a Ma gyar Ze ne is ko lák és Mű vé sze ti
Is ko lák Szö vet sé ge – Kép ző- és Ipar mű vé sze ti
Bi zott sá ga és a Hubay Je nő Alap fo kú Mű vé -
szet ok ta tá si In téz mény és Pe da gó gi ai Szak -
könyv tár hir det te meg.

A ver seny dí ja zott jai kö zött van is ko lánk gra -
fi ka sza kos nö ven dé ke, Ko vács Dó ra, aki al ko -
tá sá ért arany ok le vél ben ré sze sült. Sze re tet tel
gra tu lá lunk mind ne ki, mind fel ké szí tő ta ná rá -
nak, Var ga Anett nek!

Már ci us 15-én az ün ne pi mű sor után ze nei
tan sza kos nö ven dé ke ink részt vet tek a ko szo rú -
zá son.

Ta nu ló ink kal ké szü lünk az áp ri li si prog ra -
mok ra, töb bek közt tánc ver seny re, fú vós ta lál -
ko zó ra.

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 Dezső Lajos Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény

szeretettel meghívja Önt 
és kedves családját a

„Fúvós szólisták és kamara -
együttesek baráti találkozójára”

A találkozó a következő helyszínen és
időpontban kerül megrendezésre:

Petőfi Sándor Oktatási és 
Művelődési Központ

2344 Dömsöd, Béke tér 2.
2012. április 25. szerda, 17 óra

A Dezsõ Lajos Alapfokú Mûvészet -
oktatási Intézmény márciusi hírei

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!

Kedvezményezett:
Dömsödi Horgász Egyesület 

Adószámunk:
19833293-1-13

H.E. Önkormányzata



Foly ta tás az elő ző szám ból.

A fél re ér té se ket sze ret ném
tisz táz ni a mé hek cu kor ral va ló ete té sé ről!

Jó kat szok tam mo so lyog ni, ami kor olyan
dol go kat ir kál nak az interneten, mint pl. a
mé he ket azért ete tik cu kor ral a mé hé szek,
hogy több mé zet ter mel je nek, több le gyen a
mézük stb... na persze... kiskanállal, tányér-
ból... bor zasz tó.

Az a hely zet, a cu kor szi ru pot azért ad juk
a mé hek nek ős  szel, mert nem le het tud ni,
hogy mi lyen hi deg és hos  szú lesz a tél. Té -
len nincs vi rág nyí lás meg me leg nap sü tés és
meg fe le lő pá ra tar ta lom. Ha nem adunk ne -
kik en ni, egész egy sze rű en éhen hal nak. A
mé zet a mé hek ké szí tik, de csak az szá mít
iga zi méz nek, amit mé ze lő mé hek ál lí ta nak
elő. Bár há zi mé hek nek hív ják őket, ha gyo -
má nyos ér te lem ben nem há zi ál lat ok. Nem
ne vel he tő ek, ne he zen vál toz tat ha tó meg a
faj ta jel le gük és nem le het ve lük kom mu ni -
kál ni, mint pél dá ul egy ló val vagy ku tyá val.
Nem is me ri fel a gaz dát, ők önál ló an mű kö -
dő tár sa dal mat, csa lá dot al kot nak. Vi szont
mun ká ra sem kell fog ni őket, mert ma guk tól
dol goz nak, nem a gaz da örö mé re, ha nem
sa ját ma guk szük ség le té re, fenn tar tá sá ra.
Gya kor la ti lag tar ta lék ele del ként szol gál ta -
va szig a méz amit bent ha gyunk, mi kor jön
az el ső tisz tí tó pör ge tés nek ne ve zett mű ve -
let, ez azt je len ti, hogy a té len el nem fo -
gyasz tott élel mü ket, mé zes-da rált cuk rot
(zacs kó ban be he lye zett ele del) ki szed jük a
kap tár ból. Így a kap tár ban a lé pek, a sej tek
üre sek lesz nek, s az adott nö vény (repce,
akác, nap ra for gó stb.) mé ze nem tud ke ve -
red ni más sal. Így ke let kez nek a kü lön bö ző
ízű és minőségű tisz ta méz faj ták. Te hát el -
len tét ben a sok kitalálmánnyal, az iga zi méz
az em be ri kéz be avat ko zá sa nél kül ké szül.
Ami et től el tér, nem iga zi, ne egyék meg!
A cu kor nem ke rül het be le még vé let le nül
sem a méz be! Saj nos van ha mis méz Ma -
gyar or szá gon az üz le tek ben, ezért min den -
ki csak meg bíz ha tó em ber től és he lyen vá -
sá rol jon!

Nem az a jó, ami ol csó!

A méz és a cuk rok
A méz ál la ga, hogy men  nyi re fo lyós vagy

sű rű, at tól függ, mi lyen men  nyi ség ben tar -
tal maz gyü mölcs-, il let ve sző lő cuk rot. Ha
több gyü mölcs cuk rot tar tal maz, hos  szabb
ide ig meg őr zi fo lyé kony ál la gát. A ma ga -
sabb sző lő cu kor ese tén ha ma rabb ki kris tá -

lyo so dik, de ez nem je lent mi nő sé gi rom -
lást. Ha a mé zet ma ga sabb hő éri, tönk re -
men nek a ben ne lé vő ér té kes ha tó anyag ok.
Lan gyos te á ba ke ver jük csak el a mé zet, a
ki kris tá lyo so dott mé zet pe dig leg fel jebb 40
fo kos víz für dő be ál lít suk. Sütésnél, főzés-
nél ha le het, mi nél ké sőbb hasz nál juk a mé -
zet éde sí tés re, de így is sok kal egész sé ge -
sebb meg ol dás a cu kor nál. A cu kor ré pa és a
cu kor nád, ami ből a cuk rot ki von ják, még
ter mé sze tes élel mi sze rek. De mi vel ké mi ai
el já rá sok kal el tá vo lít ják a hasz nos anya go -
kat – fe hér jé ket, zsí ro kat, ás vá nyi só kat,
nyom ele me ket, vi ta mi no kat, ros to kat – a
fe hér kris tály cu kor már nem több, csak üres
kalóriabumm szer ve ze tünk nek. Na gyon
sok „élel mi sze rünk” hi he tet len men  nyi sé gű
cuk rot tar tal maz. Ké szít sünk pl. sa ját gyü -
mölcs jog hur tot, s meg le pő dünk, mi lyen
sok cuk rot kel le ne be le ten nünk, hogy olyan
édes le gyen, mint a bol ti. A cu kor na gyon
gyor san fel szí vó dik, a vér cu kor szin tet hir -
te len meg eme li. Szer ve ze tünk er re úgy re a -
gál, hogy nagy men  nyi sé gű in zu lint kezd
termelni, hogy le csök kent se a vér cu kor -
szin tet nor mál ál la po tá ra. A ci vi li zált em ber
fo lya ma to san cuk rot fo gyaszt, mert az min -
den élel mi szer ben meg ta lál ha tó. Ez azt
ered mé nye zi, hogy a has nyál mi rigy in zu -
lin ter me lő sejt jei kimerülnek. Az egész
hor mon ház tar tást meg ter he li ez, és így ala -
kul ki a cu kor be teg ség. Bi zo nyí tott tény,
hogy azok nál a né pek nél, akik nem fo -
gyasz ta nak fi no mí tott cuk rot, il let ve fi no -
mí tott szén hid rá to kat, ott nem for dul elő a
cu kor be teg ség. De a cu kor „szám lá já ra”
még sok be teg ség ír ha tó fel: fog szu va so -
dás, el hí zás, hiperaktivítás, el sa va so dás,
rák...

Élet ta ni ha tá sai
A leg ter mé sze te sebb és leg egész sé ge sebb

éde sí tő sze rünk. A méz na gyon fon tos, nagy
értékű, gyógy ha tá sú táp lá lék. 1 kg méz
egyen ér té kű 50 db to jás sal, 25 da rab kö ze -
pes ba nán nal, 40 da rab na ranc  csal vagy
1,60 kg mar ha hús sal. 10 dkg vi rág por
egyen  ér té kű 0,5 kg mar ha hús sal vagy 7 db
to jás sal. A méz al ko tó ele mei: egy sze rű cuk -
rok, víz, össze tett és több szö rö sen ös  sze tett
cuk rok, szer ves sa vak, fehérjék, ami no sa -
vak, ás vá nyi anya gok, aro ma anya gok, en zi -
mek, bi o ló gi ai ak tív anya gok, vi ta mi nok,
szín anya gok. A ben ne lé vő en zi mek ser ken -
tik az emész tést. Antibakteriális ha tá sá val
ered mé nye sen gyó gyít ja a to rok fá jást és kö -

hö gést. A kris tály cu kor ral el len tét ben csak
las san eme li a vér cu kor szint jét.

Ta ná csok méz fo gyasz tók nak
• A ma gá tól ki kris tá lyo so dott méz új ból

fo lyé kon  nyá te he tő, ha ma xi mum 40 Cel si -
us fok ra me le gít jük. En nél ma ga sabb hő fo -
kon el pá ro log nak il ló ola jai és ha tás ta lan ná
vál nak az el bom lott en zi mek.

• A már meg szo kott méz faj ta mel lett fo -
gyas  szunk ve gyes vi rág mé zet is! Ezek ha -
tás spekt ru ma szé le sebb, és aro má juk is sok -
kal gaz da gabb.

• A tisz ta méz nem er jed meg, amíg víz zel
nem ke ve re dik. Ér té ke sek a be lő le er jesz -
tés sel elő ál lí tott ké szít mé nyek, mint ami -
lyen a méz bor vagy a méz ecet.

• A fo lyé kony hí gí tat lan méz ered mé nye -
sen hasz nál ha tó na gyobb fe lü le tű hor zso lá -
sok, zú zó dá sok gyó gyí tá sá ra, szé pí tő szer -
ként pe dig arc pa ko lás ra.

• A lépesmézből vág junk kis fa la to kat, és
las san, ala po san rág juk meg, így a sej tek ből
fo ga ink kal ki pré sel jük az édes, za ma tos mé -
zet. Fo gyasz tá sá nak ha tá sá ra ki tisz tul nak
arc ko po nyánk mel lék üre gei. A va ló di méh -
vi asz tar tós rá gá sa tisz tít ja a fo ga kat, és nyá -
lunk még egy ke vés A-vi ta mint is ki old be -
lő le. 

Méz tá ro lá sa
A méz alap ál la pot ban csepp fo lyós, de

idő vel min den méz ki kris tá lyo so dik, ez
azon ban nem je len ti azt, hogy rom lik a mi -
nő sé ge. A fo lyé kony ál la pot vis  sza ál lít ha tó,
ha a ki kris tá lyo so dott mé zet 40 °C-os víz be
he lyez zük. A me le gí tés alatt ve szít het il lat -
anya ga i ból. Min den idő já rá si kö rül ményt
jól bír, nem rom lik kön  nyen. A fo lyé kony
ál lag meg őr zé se ér de ké ben nyá ron ér de mes
hű tő ben tar ta ni, hogy ne le gyen túl fo lyós,
té len pe dig me le gebb he lyen, hogy ne ke -
mé nyed jen meg. 1 kg méz elő ál lí tá sá hoz
3.500.000 vi rág lá to ga tá sa szük sé ges, te hát
a mé hé szet köz ve tett hasz na a meg por zás -
ból szár ma zik, ami sok szo ro san na gyobb a
meg ter melt méh ter mé kek össz ér té ké nél. A
mé hek többmil li árd fo rint ér té kű nö vé nyi
ter mék elő ál lí tá sát se gí tik elő. Ez ál tal él he -
tőbb, egész sé ge sebb kör nye ze tet te rem te -
nek ne künk és uno ká ink nak!

Fo gyas  sza nak Iga zi mé zet!
Fo gyas  szák egész ség gel!

/Írta: Ágfalviné Csernus Ri ta
ős ter me lő méhész/

12 XXII.  évfolyam  4.  szám

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 MÉ Z ÉS TU LAJ  DON SÁ GAI
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A gye re kek 300-szor, a fel nőt tek 15-ször, az idő sek pe dig csak 4-szer
ne vet nek na pon ta! Ezen szá mok alap ján le von hat juk a kö vet kez te tést,
hogy az idő mú lá sá val az em ber meg ko mo lyo dik. Pe dig ha tud ná, mi lyen
bu ta do log le mon da ni egy min dig kéz nél lé vő in gye nes „gyógy szer ről”,
mely nek sze dé sé nél sen ki nek a ta ná csát nem kell ki kér nie!

Cik kem ben sze ret nék is mer tet ni jó pár tu do má nyo san meg ala po zott
tényt, me lyek meg mu tat ják, hogy a ne ve tés mi lyen ha tás sal van egész sé -
günk re, va la mint be sze ret nék mu tat ni egy moz gal mat, mely cél já ul tűz te
ki, hogy mi nél több em ber nek meg ta nít sa a fel té te lek nél kü li ne ve tés ké -
pes sé gét.

1995-ben egy in di ai or vos, dr. Madan Kataria út já ra in dí tot ta NE VE -
TÉS JÓ GA fog la lko zá sa it. A ne ve tés jó ga egy egye dül ál ló an kü lön le ges
jó ga gya kor lat, mely egye sí ti a fel tét len ne ve tést a Pranayama jó ga lég zés -
sel.  Kez det ben a dok tor úr le ment egy kö ze li park ba, és pár em bert meg -
kért, hogy ala kít sa nak egy ha ho ta klu bot (a ne ve tés jó ga szinoním ne ve).
Egy más nak vic ce ket me sél tek és jó kat ne vet tek!

Ha ma ro san azon ban a sza lon ké pes vic cek el fogy tak, ezért Kataria dok -
tor időt kért a töb bi ek től, hogy meg ta lál ja a meg fe le lő mó dot a ne ve tés ki -
vál tá sá hoz.

Egy tu do má nyos ku ta tás ered mé nye i ben buk kant egy fon tos tény re!

TES TÜNK NEM TUD JA MEG KÜ LÖN BÖZ TET NI A TET TE -
TETT NE VE TÉST A TER MÉ SZE TES NE VE TÉS TŐL. MIND -
KET TŐ NEK UGYAN OLYAN JÓ TÉ KONY HA TÁ SA VAN!

Ez alap ján a tár sa ság kü lön bö ző gya kor la tok se gít sé gé vel már ne ve tést
tu dott „lét re hoz ni”. A jó ked vet lát va egy re több em ber csat la ko zott a csa -
pat hoz, mely má ra moz ga lom má duz zadt.

Ezek az em be rek már mind hasz nál ják ezt az in gye nes or vos sá got!

Mi is ben ne a kü lön le ges?

A ne ve tés nek antistressz ha tá sa van. Je len tő sen csök ken ti a stresszt
ki vál tó hor mo nok és egyes peptidek szint jét.

Úgy ne ve zett „Érezd jól ma gad hor mo nok” kép ződ nek a ne ve tés so -
rán. Pl. az endorfin nö ve li ön bi zal mun kat, ön ér té ke lé sün ket, sok kal op ti -
mis táb bá vá lunk!

Im mun rend sze rün ket erő sí ti. Ku ta tó or vo sok ki mu tat ták, hogy a ne -
ve tés gyen gí ti a fe szült ség gel (stres  szel) kap cso la tos va la men  nyi hor mon
ha tá sát, mó do sít ja a ter mé sze tes fáj da lom csil la pí tó sej tek te vé keny sé gét
és az im mun rend szer mű kö dé sét („natural killer” – ter mé sze tes ölő fe hér -
vér sej tek vé de nek ben nün ket a rák tól).

A ne ve tés jó ga ki vá ló kar dió-prog ram, mely egy kö ze pes test edzés -
nek fe lel meg. Dr. Fry ál lí tá sa sze rint egy perc nyi szív ből jö vő ne ve tés tíz
perc nyi ko co gás nak fe lel meg.

A ne ve tés so rán ke rin gé sünk fo ko zó dik. Ez meg tisz tít ja szer ve ze tün -
ket és szer ve in ket a sa lak anya gok tól, va la mint sti mu lál ja az emész tő- és
nyi rok rend szert.

Ér zel mi in tel li gen ci án kat je len tő sen ja vít ja.
Ezenkí vül ki mu tat ták, hogy a cso port ban vég zett gya kor la tok ha tá sá ra

tár sa dal mi kap cso la ta ink, va la mint az élet ki hí vá sa i val szem be ni re ak ci ó -
ink je len tő sen meg vál toz nak!

A ne ve tés fi a ta lít.

E ren ge teg jó tu laj don ság hal la tán azt hi szem, min den ki nek el kell is -
mer ni, hogy a ne ve tés éle tünk egyik nél kü löz he tet len ele me.

2012 feb ru ár já ban részt vet tem a ma gyar or szá gi Ne ve tés Jó ga ne ve tés -
ve ze tői tan fo lya mán Molnárné Heidt Ani kó val, me lyet mind a ket ten si -
ke re sen el is vé gez tünk! Sze ret nénk Dömsödön Ha ho ta Klu bot in dí ta ni,
mely nek bár ki tag ja és részt ve vő je le het. Fog lal ko zá sok ra csak jóked vet
kell hoz ni, a töb bit ott hon hagy ni. 

Ha va la ki nek fel kel tet te e cikk az ér dek lő dé sét, a kudar.zsolt@
kevenet.hu e-mail cí men tud ér dek lőd ni, eset leg je lent kez ni.

Kudar Zsolt

A GYÓGYHATÁSÚ NEVETÉS 
(BELSÕ KOCOGÁS)

A tippeket Bucsi Mária bocsátotta 
rendelkezésünkre.

Mi re jó még a sam pon?

Bőr-, cipő- és pénz tár ca ápo lás
Nincs szük sé ge drá gább nál drá gább nerc -

ola jok ra, hogy éle tet le hel jen el hasz ná ló dott
bőr ci pő jé be vagy pénz tár cá já ba, er re a fel adat -
ra bő ven elég egy ke vés sam pon és egy rongy!
Kör kö rös moz du la tok kal dör zsöl jön sam pont a
vi selt ré szek be, hogy vis  sza hoz za a bőr ere de ti
szí nét. Ez a tech ni ka meg vé di ci pő jét a
sófoltoktól is.

Kád- és csem pe tisz tí tás
Ven dé gek jön nek, és vil lám gyor san tisz tá vá

kel le ne va rá zsol ni a für dő ká dat? Ra gad ja meg
a leg kö ze leb bi meg ol dást – a sam pont! Gyor -
san el tün te ti a szap pan nyo mo kat, és a króm -
csa pok is vis  sza nye rik ere de ti fé nyü ket!

Au tó mo sás
Zsír ol dó ha tá sá nak kö szön he tő en a sam pon

ide á lis a ko csi tisz tí tá sá ra. Egy vö dör be önt sön
ne gyed csé szé vel, majd szi vac  csal mos sa le az
au tót a szo ká sos mó don. A ma ka csabb fol tok ra
ne csak a vö dör ből már to gas son, ha nem nyom -
jon köz vet le nül a samponosflakonból is!

Kisállatfürdetés
Va la mi be le ra gadt kis ci cá ja vagy ku tyu sa

sző ré be? Nyom jon rá ke vés sam pont, majd fi -
no man szed je ki a rá gó gu mit, vagy akár mi be is
lé pett – utá na vi zes rong  gyal mos sa is meg a
he lyét.

Láb ké nyez te tés
Ad jon egy kel le mes fris sí tőt láb fej ének al -

vás köz ben! Ken je be az egé szet sam pon nal,
majd húz zon rá egy fi nom pamutzoknit – reg -
gel, mi re fel éb red, lá ba si ma és sely mes lesz.

A kö röm lakk le mo só meg le pő hasz na
Íme, né hány ré gi és újabb trükk, hogy mi

min den re jó ez a re mek ol dó szer:

Tin ta folt ok el tá vo lí tá sa
Ha a szap pan és a víz nem vi szi le a tin ta fol -

to kat a ke zé ről, ez azt je len ti, hogy a tin ta nem
ol dó dik víz ben. Pró bál koz zon in kább kö röm -
lakk le mo só val! Fog jon egy vat ta da ra bot, és tö -
röl ges se meg a bőr fe lü le tet az ol dat tal. Ha a tin -
ta folt ok el tűn tek, mos son ke zet szap pan nal. A
kö röm lakk le mo só pél dá ul a ru ha szá rí tó dob já -
ról is ké pes el tá vo lí ta ni a tin tát.

Fes ték le mo sá sa az ab lak ról
Kí mél je meg a kör me it, ha leg kö ze lebb fes -

ték fol to kat sze ret ne el tün tet ni az ab lak üveg -
ről! Egy jól szel lő ző he lyen ap rán ként vi gye
fel a kö röm lakk le mo sót egy vat ta pa mac  csal.
Hagy ja raj ta pár per cig a fes té kes ré sze ken,
majd dör zsöl je le egy ru há val. Ha kész, tö röl -
je át az egész fe lü le tet ned ves rong  gyal!

Folytatás a következő számban

Egy sze rû tip pek spó ro lás ra
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Dömsöd te rü le tén
az el telt hó nap ban egy
köz le ke dé si bal eset
tör  tént, még hoz zá
már   ci us 15-én 18.50
óra kö rü li idő ben. A
Fel ső-Dunaparton ed -

dig is me ret len okok mi att el vesz tet te ural mát a
se géd mo tor-ke rék pár ja ve ze té se fe lett a jár mű -
ve ze tő, és előbb a jobb ol da li sza lag kor lát nak,
majd egy vil lany osz lop nak üt kö zött. Fo lyik a
vizs gá lat. 

Ki sebb sú lyú cse lek mé nyek ről
1 db mo bil te le font lop tak el alkalmi lo pás

mód sze ré vel a Fel sza ba du lás ut cá ban egy csa lá -
di ház ból feb ru ár 25-én az éj fél kö rü li órák ban.
A Mű ve lő dé si Ház ru ha tá rá ból egy ka bát ból
pénz tár cát lop tak el kész pénz zel együtt már ci us
10-én haj na li 03.30-03.45 kö zöt ti idő ben. 

Dömsödi bűnügyek…
Feb ru ár 22-re vir ra dó ra a Fel ső-Dunaparton

ke rí tés ki vá gás mód sze ré vel ké zi ko csit lop tak
el. Ugyan csak feb ru ár 22-én 09.30-10.00 óra
kö zöt ti idő ben a CBA-ban pénz tár cát lop tak el,
ben ne ira tok kal és kész pénz zel. Feb ru ár 16-án a
reg ge li órák ban a Fűz fa ut cá ban be ha tol tak ke -
rí tés ki vá gás mód sze ré vel egy hét vé gi ház ba, és

ott egy cső fo gó val ren de sen le ver ték a biz ton sá -
gi ka me rát. De az tán ész re vett egy má sik biz -
ton sá gi ka me rát is a be tö rő és el ment a ked ve a
do log tól, el hagy ta a hely színt. Azért a fel vé te lek
alap ján és egyéb is mer te tő je gyei mi att fel is mer -
ték a he lyi KMB-sek és nyo mo zók, majd gya -
nú sí tott ként ki hall ga tás ra is ke rült. Már ci us 04-
re vir ra dó ra a Kö zép ső Dunaparton lám pa tes te -
ket lop tak el, 7 db fe hér szí nű ma gas lám pa test -
ről van szó, ke res sük a tol vajt. A Dömsödi Re -
for má tus Te me tő ben már ci us 06-án ész lel ték,
hogy fém gyűj tö ge tők jár tak. El lop ták a dup la -
szár nyas vas ka put, és az ös  sze gyűj tött ko szo rú -
dró tok nak is lá ba kelt. Már ci us 05-én dél után
vagy ko ra es te be tör tek a Szé che nyi ut cá ban
egy csa lá di ház ba, és on nan ru ha ne mű ket, mo -
bil te le fo no kat lop tak el. It tas ve ze tés mi att több
in téz ke dé sünk volt az el múlt hó nap ban Döm-
södön. Akik men nek lo csol kod ni és ün nep lik a
hús vé tot, kér jük gya lo go san te gyék, mert
ZÉRÓ to le ran cia van, a leg ki sebb men  nyi sé gű
al ko hol fo gyasz tá sa is sú lyos pénz bír sá got von
ma ga után, és a ve ze tői en ge dély azon nal el vé -
tel re ke rül.

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. 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. Sponga Er zsé bet 45 éves
Dömsöd, Zrinyi 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

A tizenhetedik fordulóban Nagykátán 1:0-ra győzött csapatunk. Ez a nagyszerű győzelem azonban előrevetítette a következő
hazai mérkőzés vereségét, hiszen két játékos a kiállítás sorsára jutott.

Dömsöd : Újhartyán 1:3. Gólszerzőnk Balogh Viktor. Nagy csalódás ez a vereség.

A további mérkõzések:

A labdarúgó csapat tavaszi sorsolása a megye
I/B déli csoportban

19 2012. 04. 01. 15:00 Pereg SE – Dömsödi SE
20 2012. 04. 08. 15:30 Dömsödi SE – Ráckeve VAFC
21 2012. 04. 14. 15:30 Hernád SE – Dömsödi SE
22 2012. 04. 21. 16:00 Dömsödi SE – Tápiómetáll-Tápiószele SE
23 2012. 04. 28. 16:00 Halásztelek FC – Dömsödi SE
24 2012. 05. 06. 16:30 Dömsödi SE – Szentmártonkáta SE
25 2012. 05. 12. 16:30 Délegyháza KSE – Dömsödi SE
26 2012. 05. 19. 17:00 Dömsödi SE – Taksony SE
27 2012. 05. 27. 17:00 Dömsödi SE – Fer-Al-Ko Kiskunlacháza SE
28 2012. 06. 02. 17:00 Dabas-Gyón FC – Dömsödi SE
29 2012. 06. 10. 17:00 Dömsödi SE – Legea-Gyál BKSE
30 2012. 06. 17. 17:00 Tápiógyörgye – Dömsödi SE

Varsányi Antal 
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Immár második alkalommal rendezzük meg a Dömsödi Kerítéstár-
latot, amely egyfajta „kultúrközért”, ahol közel 30 kiállító teszi köz -
kinccsé alkotásait. Helyi és környékbeli képzőművészek, kéz mű -
vesek jönnek el, és várjuk azon polgárokat, akik szeretik a mű vé -
szetet, és kötetlenül beszélgetnének az alkotókkal a képzőművé szet -
ről, a technikákról és általában a kultúráról.

Egész nap folyamatosan zenészek, előadók, táncosok színesítik
majd a programot, ami garancia arra, hogy unatkozni senki sem fog.
Többek között idén is lesz sajt- és borkóstoló, tárogató és szaxofon
zene, amik fokozzák a program hangulatát. Ugyancsak lesznek
értékes tombola nyeremények. 

Köszönöm mindazoknak, akik segítettek, hogy ez a tárlat újra létre-
jöjjön, alkotóknak, szervezőknek, támogatóknak és természetesen az
érdeklődőknek, akiket várunk szeretettel a dömsödi Petőfi szülői ház
udvarán április 21-én szombaton délelőtt 10 órakor. 

Sánta István
festő, grafikus

Dömsödi Kerítéstárlat
(egész napos kulturális piknik)
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TTTT AAAA LLLL ÁÁÁÁ LLLL TTTT AAAA MMMM     EEEE GGGG YYYY     KKKK ÉÉÉÉ PPPP EEEE TTTT
Ezt a felvételt Siposné Pálfi Magdolna

bocsátotta rendelkezésünkre. 
A kép valószínűleg 1940-es években

készülhetett.

Ülő sor: 
Horogh Antal; Gulyás József;
ismeretlen; Baranya Mihály; 
Tóth Ferenc; Baranya Bálint; 

Juhász Lajos; ismeretlen

Álló sor:
Rab Lajos; Keresztesi Gábor; ismeretlen

Fent: id. Gulyás …..; Bíró Lajos

A következő fényképeket Tóth Sándor és kedves felesége, Faragó Márta bocsátotta rendelkezésünkre.

Az 1950-es években készülhetett a felvé-
tel, melyen Rendi János és id. Tóth Sán-
dor látható. A kéményseprők felelős ség -
teljes munkát végeztek, havonta jártak a
kéményeket rendben tartani, tisztítani.

Ez a felvétel a dömsödi Duna-parton, az egykori hajóállomás előtt készült
A guggoló kisfiúk közül az első ismeretlen, a mellette levő Battai István.

Mögöttük (balról): Faragó Márta; ismeretlen; Ádám Ildikó.

Köszönjük a fényképeket és továbbra is várjuk az  érdekes emlékekkel bíró felvételeket. -V.I.-

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.
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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. 

Tisz telt Dömsödiek szí -
ves fi gyel mé be ajánl va

Dabi Ját szó tér és Pi he nõ -
park hasz ná la ti rend 

(Dömsöd, Dunavecsei u.)

– A ját szó té ren el he lye zett esz kö zök, já té kok
kö zül a baby hin tá kat 3 éves ko rig, a töb bi hin -
tát 14 éves ko rig le het hasz nál ni.

– A ját szó te ret és a BMX-pá lyát min den ki ki zá -
ró lag a sa ját, il let ve a szü lő vagy a szü lői fel -
ügye le ti jo got gya kor ló fel nőtt fe le lős sé gé re
hasz nál hat ja!

– A ját szó tér min den esz kö zét óv ni és vé de ni
kell, és ki zá ró lag a ren del te té se sze rin ti cél ra
hasz nál ha tó a kor osz tály nak meg fe le lő en!

– A ját szó té ri esz kö zök, be ren de zé sek és a nö -
vény zet ron gá lá sa ti los!

– Meg hi bá so dá so kat ha la dék ta la nul je len te ni
kell a pol gár mes te ri hi va tal ban!

– A ját szó tér tisz ta sá gá nak fenn tar tá sa kö te le ző:
sze me tet el dob ni ti los, min den hul la dé kot a
hul la dék gyűj tő edé nyek ben kell el he lyez ni!

– Ál la tot a ját szó tér te rü le té re be vin ni ti los!
– A ját szó tér te rü le tén do há nyoz ni ti los!
– A ját szó tér és a BMX pálya te rü le tén, il let ve

an nak kör nye ze té ben al ko holt, bó dí tó sze re -
ket fo gyasz ta ni ti los!

– A ját szó tér hasz ná lói ma guk vagy tör vé nyes
kép vi se lő ik ál tal fe lel nek a sza bá lyok meg tar tá -
sá ért, az esz kö zö ket, be ren de zé se ket ron gá lók
anya gi fe le lős ség gel tar toz nak az oko zott ká rért.

– A ját szó tér re üve get, sé rü lést, il let ve bal ese tet
oko zó tár gyat be vin ni ti los!

– A ját szó té ren és a BMX-pá lyán sö té te dés után
tar tóz kod ni ti los! Ti los min den olyan ma ga -
tar tás, ami má sok nyu gal mát za var ja vagy za -
var hat ja.

BMX-pá lya sza bá lyai:
Fő a biz ton ság és az óva tos ság!
A pá lyát  in gyen hasz nál hat ják.
A pá lyán vé dő fel sze re lés hasz ná la ta kö te le ző!
A pá lyát 18 éven alu li fi a ta lok csak szü lői be le -
egye zés sel hasz nál hat ják.
A pá lya egész te rü le tén TI LOS az al ko hol és
egyéb bó dí tó  sze rek fo gyasz tá sa!
A pá lyán sze me tel ni TI LOS!
Az ele me ket min den ki sa ját fe le lős sé gé re hasz -
nál hat ja.

A „Még 1000 év Dömsödért” Egye sü let Köz -
hasz nú Szer ve zet ké ri a fen ti ek be tar tá sát a Dabi
Ját szó tér és Pi he nőpark hasz ná la ta kor.

A ját szó tér te rül tén a ké sőb bi ek ben még fel ál -
lí tás ra ke rül 2 db fűz kuny hó, egy Élet fa, va la -
mint a par ko sí tás 2012 ta va szán a vég le ges át -
adás előtt, ami hez már kér tük és kér jük a fel -
aján lá so kat.

Re mél he tő leg min den ki leg na gyobb meg elé -
ge dé sé re fog szol gál ni hos  szú tá von ez a kö zös -
sé gi tér.

Szívbõl jövõ köszönet
Köszönet a sok szép növényért, amit a Dabi Ját-
szótér és Pihenőparkhoz kaptunk, és azért a fáradt-
ságos munkáért minden segítőnknek – egyesületi
tagoknak és szülőknek, nagyszülőknek – amivel
közösen elültettük a fákat, bokrokat, virágokat már-
cius 15-én és 16-án. Az volna a kérésünk, hogy ha
valaki arra jár, netán ott játszik, pihen, a temetői

csapból vagy a „nyomós” kútról vegyen vizet és öntözze meg a facsemetéket és a bokrokat,
meg a virágokat. Rövidesen lesz saját csapunk is a játszótéren és lehet inni és locsolni. 

Ha bármi gondot észlelnének, azt jelezzék a polgármesteri hivatalban a műszaki osztályon,
a Gyerekháznál reggel 8,00-12,00 között vagy az egyesületi tagoknál.

A játszótér átadására az MVH (Magyar Vidékfejlesztési Hivatal) hivatalos átvétele után
kerül sor egy nagyszabású program kíséretével.

„Még 1000 év Dömsödért” Egyesület Közhasznú Szervezet

V. DABI NA POK prog ram ja
2012. má jus 26. szom bat:

Dél után 13,00 órá tól – Meg nyi tó, ze nés-tán cos – tár sas tánc-be mu ta tó mű sor, 
gyer mek fog lal koz ta tó, ug rá lóvár stb.

Egész ség ügyi sá tor ko lesz te rinmé rés sel.
Es te 19,00 órá tól nosz tal gia est – ut ca bál – 23,00 óra kor tom bo la.

Pün kös di ki rály és ki rály nő je vá lasz tás (jel me zes).
Bü fé, pék lán gos, gyros, tom bo la.

2012. má jus  27. va sár nap:
Reg gel 8,00 órá tól in dul az Ízek ut cá ja a Dabi krt. le zárt sza ka szán, 
al föl di és tájjel egű éte lek fő ző és sü tő ver se nye, gril le zé si le he tő ség gel! 

Ne vez ni a Dabi sö rö ző ben le het, má jus 25-ig.
Ma lom ke rí tés tár lat a ma lom hoz ve ze tő út ke rí té se in – ké pek, réz karc ok, 
kéz mű ves mun kák, fo tók – dömsödi és dabi al ko tó mű vé szek mű ve i ből.

Nosz tal gia sá tor „Dömsöd an no” cím mel.

Ko csi ká zás Sző lők út ja – K. Nagy Lász ló ut ca – Sallai ut ca – Dabi kör út út vo na lon
Íjá sza ti, airsoft be mu ta tó és le he tő ség a Dabi ma lom ud va rán, ugyan itt ma lomlá to ga tás

„ide gen ve ze tés sel” fo lya ma to san 9,00 órá tól!

Reg gel 10,00 órá tól a Dabi sö rö ző ud va rán:
gyer mek és fel nőtt prog ra mok, ug rá lóvár,  arc- és haj fes tés, ügyes sé gi ve tél ke dők. 
Rend őr sé gi ve tél ke dő, be mu ta tó, ku kás és tűz ol tó au tó! Tár sas tánc-be mu ta tók.

Báb ké szí tés és -ki ál lí tás. Lufihajtogató bo hóc.
Pék lán gos, la ci kony ha, bü fé!

Ki ra ko dóvá sár.

Sok sze re tet tel hí vunk és vá runk min den ked ves ér dek lő dőt!

Bődi Endréné  és a Még 1000 év Dömsödért Egye sü let

Dabi nap egy jó nap! 
A mű sor- és prog ramvál toz ta tás jo gát fenn tart juk.

A rész le tes prog ram ról a má ju si Dömsödi Hír nök ben és pla ká to kon adunk tá jé koz ta tót.



Már ci u si hó na punk na gyon moz gal mas volt a
köz ség köz igaz ga tá si te rü le tén tör tént tűz ese tek
mi att, 10 eset ben vo nul tunk a tűz gyúj tá si ti la lom
el le né re. 2012. 03. 11-től tűz gyúj tá si ti la lom van,
Ma gyar or szág egész te rü le tén a szá raz csa pa -
dé kos idő já rás mi att. A ti la lom ki ter jed a ná -
das, az avar- és a gaz ége té sé re is! Aki ezt meg -
sze gi akár 200.000 fo rint pénz bír ság gal is sújt -
ha tó! Bő vebb in for má ció ez zel kap cso lat ban
www.katasztrofavedelem.hu hon lap ján.

2-án 18 óra 07 perc kor Dömsöd At ti la ut cá ba
vo nul tunk, ahol me ző gaz da sá gi te rü le ten szá raz
avar, aljnö vény zet, égett. A tü zet ké zi szer szám ok -
kal és egy su gár ral, a rác ke vei kol le gák kal kö zö sen
fel szá mol tuk.

3-án 17 óra 50 perc kö rül Döm-
söd–Kiskunlacháza köz ti ha las ta vak hoz vo nul -
tunk, ahol nagy ki ter je dé sű tűz ről kap tunk be je len -
tést. A hely szí nen vi szont ki de rült, hogy fel ügye let
mel lett ná dat éget tek ezért tűz ol tói be avat ko zás ra
nem is volt szük ség.

4-én 17 óra 20-kor a Dömsöd vas úti töl té sé hez
az ál lo más mel lé vo nul tunk, ahon nét tüzet je len tet -
tek. A hely szí nen vi szont sem tü zet sem pe dig tűz -
re uta ló nyo mo kat nem ta lál tunk.

7-én Dömsöd Nagy ta nyai út mel let ti me ző gaz -
da sá gi te rü let re kap tunk jel zést. Itt kb. 30 négy zet -
mé te ren szá raz fű és bok rok ég tek, ami ket víz ágyú
se gít sé gé vel ol tot tunk el.

8-án a Gesz te nye sor ra kel lett vo nul ni. Itt egy
szá raz fa és a kö rü löt te lé vő ná das égett. Ezt egy
su gár ral ol tot tuk el. A fán lé vő re pe dés be is me ret -
len sze mély pa pírt ra kott és gyúj tott meg ezért is
ke let ke zett a tűz.

10-én 18 óra 40 perc kor kap tunk jel zést a rác ke -
vei tűz ol tó ság tól, hogy Dömsöd –Apaj kö zöt ti me -
ző gaz da sá gi te rü le ten nagy ki ter je dé sű ná das ég. A
tü zet két fecs ken dő vel, több su gár ral és ké zi szer -
szám ok kal si ke rült meg fé kez ni. Az ol tást ne he zí tet -
ték a na gyon ne héz te rep vi szo nyok és az erős szél.  

13-án is mét a Nagy ta nyai út ra kel lett men ni,
ahol az út és a csa tor na köz ti szá raz fü ves rész
égett, amit egy su gár ral el ol tot tunk.  

14-én 19 óra 26-kor a rác ke vei tűz ol tó ság tól
Dömsöd Tassi út ra jött jel zés tűz eset ről. Az út sza -
kaszt be jár tuk és a Pest me gye táb lán túl a kun-
szentmiklósi tűz ol tó ság vo nu lá si te rü le tén volt tűz,
ame lyet ők el is ol tot tak.

17-én 13 óra 30-kor Dömsöd–Kiskunlacháza
kö zött a Le ány vá ri fo ga dó mö gött égett a ná das. A
hely szín re a szigetszentmiklósi, a rác ke vei és a
dömsödi tűz ol tók fecs ken dői vo nul tak és avat koz -
tak be. A ná das kb. 1 hek tá ron égett és át ter jedt egy
kis er dő sáv ra is. Több su gár ral si ke rült a tü zet el ol -
ta ni kb. 1 óra alatt. Itt is ne he zí tet te az ol tást a na -
gyon ne héz te rep vi szony.  

21-én 8 óra 23-kor vo nul tunk Dömsöd Fel ső-
Du na par ti úton a „kék zsi lip hez”, ahol egy ki dőlt
fa gyul ladt ki. Egy su gár ral és ké zi szer szám ok kal a
tü zet le fe ke tí tet tük.

22-én a Gróf Szé che nyi Ist ván Ál ta lá nos Is ko lá -
hoz men tünk Fa ra gó At ti la ké ré sé re, hogy se gít -
sünk a dömsödi is ko lá sok egy kis cso port já nak a
2012. 03. 30-i ka taszt ró fa vé del mi ver seny re ké -
szül ni. Meg is mer ked het tek a tűz ol tó au tó val és a
tűz ol tás nál hasz nált fel sze re lé sek kel, va la mint a
su gár sze re lést is gya ko rol ták és ki pró bál hat ták azt
is, hogy mi lyen su gár cső vel dol goz ni. 

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

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.

Ked vez mé nye zett ne ve: 
Dömsödért Ala pít vány

Ked vez mé nye zett adó szá ma: 18668456-1-13

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 

A kez det kez de te:
Ön kén tes tűz ol tók Dömsödön 1933 óta tö re ked nek a tűz- és más kár -

ese tek el le ni vé de ke zés re. Ab ban az idő ben Ön kén tes Tűz ol tó Tes tü let né -
ven jött lét re Szőnyi Kár oly re for má tus kán tor ta ní tó erő fe szí tés ének kö -
szön he tő en. Szőnyi Kár oly volt az el ső pa rancs nok a tűz ol tó sá gunk éle té -
ben, mely ab ban az idő ben 24 fő vel mű kö dött. Saj nos sem mi lyen írá sos
anyag gal nem ren del ke zünk az ezt kö ve tő idő szak ról.

Kö szön jük Sáfrán Jó zsef dömsödi la kos nak, azt hogy ren del ke zé sünk -
re bocsájtotta a tu laj do ná ban lé vő „Dömsöd Köz ség ál la pot raj za” cí mű
írást, ami a fen ti ada to kat is szol gál tat ta szá munk ra.

Vi szont meg örö köl tünk elő de ink től egy tűz ol tó sze ke ret, amely hi ány -
ta lan csak rend be kell rak nunk, mert az idő vas fo ga meg rág ta. A sze ké ren
lé vő adat táb la sze rint 1917-ben ké szült Bu da pes ten.

Kö zel múlt:
1999-ben az ak ko ri ve ze tés új ra sze rvez te az egye sü le tet és el ké szült az

új ala pí tó ok irat. 
2000. jú ni us 22-i dá tum mal ke rült be jegy zés re a Pest me gyei cég bí ró -

ság nál, mint Dömsödi Tűz ol tó Egye sü let, mely a tűz ol tá si és mű sza ki-
men té si fel ada tok vég re haj tá sá ra jött lét re a köz ség ben ön kén tes ala pon. 

Ak ko ri ban még egy Cse pel D 346 rep té ri ke ro zin szál lí tó ból át ala kí tott
tűz ol tó au tónk volt jó pár év vel a há ta mö gött. Biz to san né há nyan em lé -
kez nek még a Dömsöd–Kiskunlacháza kö zött ta lál ha tó „Le ány vá ri Fo ga -
dó” tü zé re, ak kor ez zel a szer rel vo nul tak a dömsödi láng lo va gok a töb bi
tűz ol tó egy ség gel kö zö sen és ol tot ták, men tet ték az ét te rmet.

2000-ben a Cse pel mel lé né hány dömsödi la kos az ak ko ri pol gár mes ter
as  szony és né met test vér vá ros ma gyar szár ma zá sú la ko sai ös  sze fo gá sá ból
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Dömsödi Tûz ol tó Egye sü let
Március hónap

Dömsödre vo nu ló tűz ol tó ság ok el ér he tő sé gei:
Rác ke ve: 06-24-518-665 vagy 06-24-518-666 
Szigetszentmiklós: 105 vagy 06-24-444-704

Betekintés a Dömsödi Tûzoltó Egyesület életébe



kap tunk aján dék ba egy Opel Blitz 300-6 H tí pu sú szer au tót. Ez az au tó
kint ke ve set fu tott (16.000 km), de a ko ra mi att (1973-ban gyárt va) le se -
lej te zés re ke rült az ot ta ni tűz ol tó ság kö te lé ké ből. Tel je sen üres mál ha tér -
rel (szak fel sze re lés nél kül) ér ke zett, csak a gyá ri „orr szi vat  tyú” volt raj ta.
A gép ko csi át ala kí tá sa után állt szol gá lat ba. Ez lett az egyes szer a Cse pel -
ből pe dig a tar ta lék víz szál lí tó szer lett. Az Opel ka pott egy 2000 li te res
víz tar tályt, új meg kü lön böz te tő hang- és fény jel zést, URH-rá di ót és a tűz -
ol tás hoz szük sé ges alapesz kö zö ket. A tar tályt az ak kor még Dömsödön
mű kö dő csó nak gyár ban gyár tot ták le a ko csi mé re te i nek meg fe le lő en in -
gyen az egye sü le tün ket ez zel is se gít ve. 

2002-ben új el nö ke Is pán Ig nác és új pa rancs no ka lett az egye sü let nek
id. Tárkányi Bé la, aki 1965 óta tag ja a Dömsödön mű kö dő ön kén tes tűz -
ol tó egye sü let nek és je len leg is ve ze tő je.

2005-ben több kör nyék be li tűz ol tó ság (Rác ke ve, Szigetújfalu, Ma jos -
háza) tag ja i val kö zö sen az Or szá gos Ka taszt ró fa vé del mi Fő igaz ga tó ság
alap fo kú tűz ol tó kép zést tar tott és a részt ve vő ket vizs gáz tat ta. Tő lünk 6 fő
vett részt és ugyan en  nyi en si ke res vizs gát is tet tek. 

2006-ban egy si ke res pá lyá zat be nyúj tá sa után és 300.000 fo rint el nyert
pénz ből ket tő da rab me ne kí tő maszk kal is fel sze relt lég zőké szü lé ket vá -
sá rol tunk meg a rác ke vei tűz ol tó ság tól. Ezek vol tak az el ső lég ző ink, ad -
dig mi csak az ol tást kezd het tük el, mert egy égő ház ba anél kül be men ni
élet ve szé lyes len ne, így min dig meg kel lett vár ni az ér ke ző se gít sé get
(rác ke vei és szigetszentmiklósi tűz ol tó ság).

2007-ben új ra pá lyáz tunk a Ma gyar Tűz ol tó Szö vet ség és az Or szá gos
Ka taszt ró fa vé del mi Fő igaz ga tó sá ga ál tal ki irt pá lyá za ton gép jár mű fecs -
ken dő vá sár lá si pénz re, mert a rác ke vei tűz ol tó ság el adás ra fel kí nál ta IFA
W50 TLF-16 GMK tar ta lék fecs ken dő jét. A pá lyá za ton az ár tö re dé két
meg is nyer tük, az öreg Cse pel el adá sá ból be folyt ös  szeg ből és az egye sü -
let tag jai, va la mint tá mo ga tó ink ado má nya i ból si ke rült ös  sze rak ni a tel jes
ös  sze get és meg vá sá rol ni a szert. 

2008 év ele jén mi u tán min den hi va ta los pa pír el ké szült azon nal kö te lé -
künk be ál lít ha tó volt. Na gyon jó mű sza ki ál la pot ban új te re pes gu mik kal,
friss mű sza ki vizs gá val, 3 da rab lég ző ké szü lék kel és tűz ol tás hoz fel sze -
relt mál ha tér rel kap tuk meg. 

Eb ben az év ben együtt mű kö dé si meg ál la po dást kö töt tünk a Rác ke ve
vá ro si tűz ol tó ság gal a kö zös tűz és mű sza ki men té sek re Dömsöd köz igaz -
ga tá si te rü le tén, amit ad dig is együtt vé gez tünk. Va la mint ki e gé szült a se -
gít ség nyúj tás sal, így ha más te le pü lé sen kell, ak kor me gyünk és se gí tünk
fel szá mol ni a ká ro kat. Egye sü le tünk szo ros együtt mű kö dés ben dol go zik
a rác ke vei tűz ol tók kal. Az évek alatt na gyon jó mun ka kap csol tat és ba rát -
ság ala kult ki a két tűz ol tó ság kö zött, me lyet Vá sár he lyi Zol tán tűz ol tó őr -
nagy ve zet.

2008-as év óta min den év ben leg alább egy tűz ol tá si be mu ta tót tar tunk
az óvo dá sok nak és az is ko lá sok nak ok ta tá si cél lal a rác ke vei tűz ol tók kal
vagy nél kü lük, ha ép pen más hol dol goz nak. A be mu ta tó előtt Gá bor Ta -
más a tűz ol tó sá gunk tag ja is mer te ti a gye re kek kel, ha tűz van, ak kor mi -
lyen szá mon és ho gyan kell te le fo non se gít sé get kér ni. Szó ban be mu tat ja
mun kán kat és vá la szol a gye re kek kér dé se i re.

2010-ben ezt a gép jár mű vün ket még ko mo lyab ban fel sze rel tük új
meg kü lön böz te tő hang- és fény jel zé sek kel, ki egé szí tő fé nyek kel, agg re -
gá tor ral, egy Hon da Zagy szi vat  tyú val, mo to ros lánc fű rés  szel, kom bi nált
su gár cső vel és GPS-na vi gá ci ó val, így ezek kel már kö ze lebb ju tot tunk a
mai kor nak is meg fe le lő el vá rá sok hoz. 

Na gyon jó a te rep já ró ké pes sé ge, amit az el múlt évek alatt több ször is
bi zo nyí tott né mely kár eset meg kö ze lí té se (er dő, szán tó, rossz mi nő sé gű
föl des út) so rán.

Eb ben az év ben a rác ke vei rend őr ka pi tány ság gal is együtt mű kö dé si
meg ál la pí tást kö töt tünk egy más se gí té sé re. Iga zán ez csak for ma li tás,
mert na gyon jó a mun ka kap cso la tunk ve lük is. Itt ki is emel ném a dömsö-
di rend őre in ket is, akik akár sza bad ide jük ben is és szol gá lat ban is kí sér -
nek és se gí te nek a kár ese tek nél. (No vem ber ben a Dunavecsei úton a kút -
ba esett fé ri ki men té sé nél nél kü löz he tet len volt a se gít sé gük.)

2010-ben a weblapunknak kö szön he tő en Vaszi Mik lós csomafalvi Ön -
kén tes Tűz ol tó Ala ku lat pa rancs no ka (Er dély, Ro má nia) e-mailban ke re -

sett fel min ket, hogy sze ret ne ba rá ti kap cso la tot ki ala kí ta ni ve lünk. 2010-
es év jú ni u sá ban meg hí vást kap tunk egy né hány na pos lá to ga tás ra XI.
Csomafalvi Na pok ra. A hely gyö nyö rű, az em be rek pe dig na gyon ked ve -
sek vol tak és a köz ség ben szin te min den ki ma gyar volt, kön  nyű volt a
kom mu ni ká ció. Au gusz tus ban mi hív tuk meg ma gunk hoz őket és ez a
ven dég lá tás és ta lál ko zó is na gyon jól si ke rült. Ok tó ber ben Dömsöd test -
vér vá ro sá ba Knüllwaldba vol tunk hi va ta lo sak szin tén egy pár na pos ven -
dég lá tás és kap cso lat ápo lás ke re tén be lül.

2011-ben mind két tűz ol tó ság tag jai egy idő ben vol tak Dömsödön, így
meg is mer het ték egy mást. A lá to ga tás so rán a csomafalviaktól kap tunk
egy na gyon szép aján dé kot, egy szé kelyka put, mely re na gyon büsz kék
va gyunk, és bár ki bár mi kor meg néz he ti, mert a mű ve lő dé si ház előtt lett
fel ál lít va.

2011-ben is pá lyáz tunk a BM Or szá gos Ka taszt ró fa vé del mi Fő igaz ga -
tó ság ál tal ki irt pá lyá za ton mű kö dé si és fej lesz té si ös  szeg re, mert az IFÁ-
ban már 33 éve sek a lég ző ké szü lé kek és 20 év a ki hor dá si ide jük, ami már
elég gé ré gen le járt. A meg nyert ös  sze gek a ki adá si té te le ket saj nos nem
fe dez ték, ezért ta valy is ko moly tá mo ga tás ra volt szük sé günk a mű kö dés -
re és a fej lesz tés re. Sze ren csénk re né hány dömsödi la kos és vál lal ko zó se -
gí tő ke zet nyúj tott ne künk ezek hez a dol gok hoz, így a mű kö dé sünk sem
ke rült ve szély be a ta va lyi év ben, és si ke rült 2 új lég ző ké szü lé ket is meg -
vá sá rol nunk. Saj nos nagy szük ség van a tá mo ga tás ra mind a la kos ság
mind pe dig a vál lal ko zók ré szé ről, mert az ál lam tól csak évi egy pá lyá za -
ton kap ha tunk pénzt (ha ka punk), ami csak tö re dé ke költ sé ge ink nek. A
túl ter helt ön kor mány za ti költ ség ve tés ből a leg jobb szán dék kal sem jut
pénz egye sü le tünk tá mo ga tá sá ra már több éve, ezért nincs is fix évi ke re -
tünk, csak amit ado mány ként ka punk. En nek el le né re eb ben és az elő ző
év ben pró bál tuk fej lesz te ni az esz kö ze in ket és a be vet he tő ál lo mányt. Az
ál lo mány ból még újabb 5 fő volt vizs gáz ni, hogy a dömsödi la kos sá got
szak sze rűb ben tud juk vé de ni a be kö vet ke zett tü zek től, ter mé sze ti ká rok -
tól vagy men te ni a bal ese tek ből.

Nap ja ink ban:
Je len leg egye sü le tünk tag sá ga 21 fő, ami elég gé sok ré tű, mert a rend őr -

től a hiva tá sos tűz ol tó ig a me ző gaz dász tól a vil lany sze re lő ig sok fé le szak -
ma be li em ber ala kít ja.  2 szer rel ren del ke zünk, mely ből most csak az IFA
vo nul, mert az Opel fel újí tás alatt áll. A 21 fő ben van nak „pár to ló ta gok”,
akik anya gi lag vagy tu dá suk kal, eset leg mun ká juk kal se gí tik a mun kán -
kat. 11-en tűz ol tó tan fo lya mon vet tünk részt, hogy a kár ese te ket gyor sab -
ban és szak sze rűb ben fel tud juk szá mol ni min den eset ben. A nap 24 órá já -
ban a hét min den nap ján ké szen lét ben va gyunk a rác ke vei tűz ol tó ság ri -
asz tá sá ra vagy a dömsödi la ko sok be je len té sé re. Mint ahogy azt már em -
lí tet tem, fix és ál lan dó anya gi tá mo ga tás ban nem ré sze sü lünk sem a Ma -
gyar ál lam tól sem a pol gár mes te ri hi va tal tól, de pró bá lunk „élet ben ma -
rad ni” és se gí te ni azo kat, akik nek a mun kánk ra szük sé ge van. 

Ös  sze gez ve a dol go kat az egye sü let 1933 óta nagy utat tett meg a mai
na pig és re mé lem, hogy ez még leg alább en  nyi ide ig mű köd ni is fog akár -
men  nyi re is ne héz, mert szük ség van ránk.

„A tűzoltók oda rohannak, ahonnan más emberek menekülnek.”
(M.Gy.)

Pongrácz József titkár
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Ha Fűr te le pü lés ne vét hal lom em le get ni, gyer mek ko rom ked ves em lé -
kei vil lan nak fel: ami kor a ba rá ti csa lá dok kal együtt szil vesz te rez tünk a
Tát rá ban vagy a Ba la to non, ami kor vár tuk Őket nyá ron, mert a „Lovas-
napokra” ér kez ve biz to san ná lunk töl töt tek né hány na pot. Ezek az al kal -
mak min dig han gu la to sak vol tak. A 80-as évek ben olyan ba rá ti cso por tok
ala kul tak ki, hogy a fel nőt tek is jól érez ték ma gu kat egy más tár sa sá gá ban,
mi  gye re kek meg le ve lez tünk, és ha ta lál koz tunk, iga zi ka lan dok ban le -
he tett ré szünk. 

De ho gyan is in dult el Dömsöd és Fűr kap cso la ta, és hol tart ma?
Az 1989-ben meg je lent „Negy ven éves a Dömsödi Dó zsa” c. ki ad -

vány ban Danczi Vil mos, a fűri tsz köz gaz dá sza és Tú ri La jos, a dömsödi
tsz nyu gal ma zott gaz da sá gi igaz ga tó ja ha son ló an em lé ke zik vis  sza. 1962-
ben a  fűriek a CSEDOK (cseh szlo vák uta zá si iro da)  ki rán du lás prog ram -
ja kap csán ér kez tek Dömsödre lá to ga tó ba, hogy be pil lan tást kap ja nak az
it te ni ter me lő szö vet ke zet mű kö dé sé be, fel épí té sé be. A dömsödi tsz-nek
pe dig köz pon ti uta sí tás ra kel lett azt a cseh szlo vák tár sa sá got ven dé gül lát -
ni, akik nek az IBUSZ szer vez te le a tsz lá to ga tást.

A dömsödiek az elő írá sok nak meg fe le lő en vár ták a cse he ket, vi szont
meg le pőd ve ta pasz tal ták, hogy az ér ke ző ven dé gek ma gya rul be szél nek,
tol mács ra nincs szük ség. A ter ve zett pro to koll pil la na tok alatt fel bo rult, s
az ér ke zők iga zi ma gya ros ven dég lá tás ban részesültek. A lá to ga tást a
dömsödiek 1963-ban vi szo noz ták, s a kin ti fo gad ta tás is ugyan olyan me -
leg, ba rá ti han gu lat ban telt mint a dömsödi. A két te le pü lés ter me lő szö vet -
ke ze tei közt egy jól mű kö dő szak mai és kul tu rá lis együtt mű kö dés in dult
út já ra.

A kö vet ke ző fel vé telt Sáfrán Jó zsef  bo csá tot ta ren del ke zé sünk re. Ez a
fel vé tel a  fűriek el ső ma gyar or szá gi lá to ga tá sa kor ké szült. Zalezsák Fe -
renc volt a cso port ve ze tő je, Papp Jó zsef fo gad ta a de le gá ci ót. Ké sőbb
Mankoveczki Ist ván és Sáfrán Jó zsef ve ze té sé vel a két te le pü lés to vább ra
is fenn tar tot ta és ápol ta a ba rát sá got.

A kap cso la tok ápo lá sa, meg tar tá sa az üzem lá to ga tá sok mel lett ba rá ti
sport mér kő zé se ken és egy-egy ki rán du lás al kal má val egy re mé lyült.

A 90-es évek ben, a pri va ti zá ció foly tán a tsz-ek már egy re ke vés bé tud -
ták fenn tar ta ni a kö te lé ket, egy re gyor sabb ütem ben vál to zott a vi lág kö -
rü löt tünk, ám az igény a már ki ala kult jó kap cso lat meg tar tá sá ra mind két
fél ré szé ről meg volt. Ek kor ra már nem csak kol lek tí ven lá to gat ta egy mást
a két te le pü lés tsz tag sá ga, ha nem sze mé lyes, csa lá di, ba rá ti kap cso la tok
szö vőd tek a la ko sok közt is.

A tsz-ek sze re pét, mely a pro to kol lá ris kap cso la to kat il le ti, az ön kor -
mány zat ok vál lal ták át. 1998-ban Fűr és Dömsöd testvértelepülési meg ál -
la po dást kö tött. Ezt a szer ző dést Fűrben ír ta alá  Kudar Zsigmondné és
Petrik Im re, a két te le pü lés pol gár mes te re.

50 év: Dömsöd és Fûr testvértelepülési kapcsolata

A képen Sáfrán Jó zsef, Mankoveczki Ist ván, Papp Jó zsef,
Zalezsák Fe renc

A fűri és a dömsödi öreg fi úk a futballmeccsre fel so ra koz va

Fűriek ven dé ge ként az Alacsony-Tátrában



A ba rá ti lá to ga tá so kat kö zös múl tunk, kul tú ránk és a jó han gu lat fűz te és fű zi egy re szo ro sab bá.
Ezt az erős kö tő dést, ba rát sá got az elő dök től át vé ve, mint egy ha gyo mányt Bencze Ist ván, Jávor-

ka Fló ri án és Zachar Stepanka pol gár mes te rek ápol ják és gon doz zák to vább.

Vi szontlá tás ra a leg kö ze leb bi és el kö vet ke zen dő to váb bi Dömsödi Na po kon!
-V.I.-
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Sulipersely 
1%

Tisztelt Adózó!

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

Általános Iskola Suli Persely
Alapítványa részére.

Adószám: 18679212-1-13

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 dömsödi Nagyközségi Könyvtár nyitva tartása

Hétfõ: zárva, Kedd: 10-18, Szerda: 8-16, Csütörtök: 8-14,
Péntek: 11-17, Szombat: 8-12



NYI TOTT AJ TÓ
Tex tus: Je le né sek 3:7-13

A Je le né sek köny vé ben ta lál ha tó hét le vél kö zül az utol só há rom
„hő fok” dif fe ren ci át mu tat, a szárdiszi hi deg, a filadelfiai me leg, a
laodiceai lan gyos. (Ak ko ri ban a me leg még egy ér tel mű en po zi tív jel -
ző volt, ugyan úgy, mint akár csak 50 éve, ami kor pl. egy ro ko ni le vél
zá ra dé ka így szólt: „me leg sze re tet tel”, s az tán jött az alá írás. Ma nap -
ság bi zony meg kell gon dol nunk, hogy mi kor hasz nál juk ezt a szót.) 

Filadelfiában sem volt min den rend ben, a le vél ben azon ban az Úr
egyet len hi á nyos sá got sem em lít. Va jon mi ért? A vá ros ne ve test vér -
sze re te tet je lent. Úgy gon do lom, hogy nem csak vá ros név ez, ha nem a
ke resz tyén kö zös ség leg fon to sabb jel lem vo ná sa is ezen a he lyen.
Sze re tik egy mást a test vé rek. Nem hagy ták el az el ső sze re te tet, mint
pél dá ul Efézusban – vagy ép pen meg újult a sze re te tük – ha ne tán
még is baj volt ve le. Filadelfia – szem ben a hi deg Szárdisszal – a me -
leg gyü le ke ze tek meg tes te sí tő je.

A meg úju lás fe lé szám ta lan út kí nál ko zik. Ezek kö zött azon ban
van egy ki vált képp cél ra ve ze tő: meg úju lás a sze re tet ben! Vis  sza az
el ső sze re tet hez! Van nak Filadelfiában is hi á nyos sá gok, bű nök, de az
Úr ezek ről nem be szél, mert sze re tet van a szí vük ben, és a sze re tet
me le gé ben el ve szí tik a je len tő sé gü ket ezek a mo tí vu mok. „A sze re tet
sok vét ket el fe dez” (1Pt 4:8). Ha vi szont nincs ben nünk sze re tet, hi á -
ba va ló min den. A meg úju lás ese ten ként szin te ki zá ró la gos meg nyil -
vá nu lá sa i nak te kin tett je len sé gek is: az an gya lok nyel ve, a pró fé tá lás,
a tit kok is me re te, a tel jes hit, a jó té kony ko dás, a nyel ve ken szó lás. Ha
sze re tet nincs ben nem, sem mi va gyok. (Vö. 1Kor 13).

Nyi tott aj tó: meg úju lás a sze re tet ben. Ezt az aj tót sen ki sem zár hat -
ja be. Sok-sok ke se rű csa ló dás tól kí mél het nénk meg ma gun kat az zal,
ha az Úr ál tal biz to sí tott uta kat jár nánk, s nem ke res nénk azo kat az el -
du gott ös vé nye ket, ame lyek ről ugyan úgy hír lik, hogy jófe lé visz nek,
de ame lye ket még sen ki sem járt vé gig, vagy ha még is, ak kor ki de -
rült, hogy el vesz nek a sű rű ben, csak vis  sza fe lé le het ki jut ni ró luk,
„zsák ut cák”. Ve gyük sor ra, hogy mi fé le nyi tott aj tó kat ajánl a
filadelfiai üze net ben az Úr!

Az Ige meg tar tá sa. A gaz dag if jú úgy hit te, úgy tud ta, biz tos volt
ben ne, hogy gyer mek sé gé től fog va min den pa ran cso la tot meg tar tott,
szó val hogy nincs sem mi bűn ben ne. Va jon nem esünk sok szor az ő
hi bá já ba? Azt his  szük, hogy meg tart juk az Igét. El hi tet jük ma gunk -
kal – kön  nyű, hisz má sok is mon dák ezt ró lunk. De mit mond az Úr?
Azt, amit a filadelfiaiaknak:  „…bár ke vés erőd van, még is meg tar -
tot tad az én igé met”, vagy azt, amit a gaz dag if jú nak: ki jó za ní tó,
meg döb ben tő, le lep le ző lec két. Csak úgy ta lá lom ra ki emel ve egyet a
sok pa rancs kö zül, néz zük: ez zel hogy állsz? S a gaz dag if jú szo mo -
rú an kul log el. Er re nem szá mí tott. Az Úr a lé nyeg re ta pin tott. A mi
meg úju lá sunk nak is aka dá lya le het a gaz dag ság, az elméletieskedő
ke resz tyén ség, a le zser ség vagy épp a törvényeskedés, a kö zöm bös -
ség, az ér dek te len ség! Né ha mi is csak úgy aka runk meg újul ni, mint
ez a fi a tal em ber, he lye sel tet ni akar juk vé le mé nyün ket, élet vi te lün ket
az Úr ral: Ugye mi lyen jól csi ná lom!? – S ha Jé zus va la mit nem he -
lye sel, ha vál toz ta tást ja va sol, már is el száll a kö ve té si vágy, a meg -
úju lá si szán dék. Vál toz ni nem, anél kül üd vö zül ni! Vál toz zon az Úr!
Vál toz tas son nor má kat! Al kal maz kod jék Ő! Ha vá gyunk a meg úju -
lás ra, ké szül jünk föl ar ra, hogy el ső őszin te fo há szunk után az Úr a
lé nyeg re ta pint. Vál tozz meg eb ben! – S ami ben vál to zta tást ja va sol,
ab ban kell is vál toz nunk, ha a meg iga zu lás új örö mét el akar juk nyer -
ni. Tartsd meg az Igét! Újulj meg eb ben! Nyi tott ka pu.

Ne ta gadd meg az én ne ve met! Filadelfiában e te kin tet ben min den
rend ben volt. És Bu da pes ten vagy épp Dömsödön, ná lad vagy ná -
lam? Min dig meg vall juk Őt, ami kor bi zony ság té tel re in dít? So hasem
ta gad juk meg szó val vagy cse le ke det tel, meg az zal, hogy na gyon is
hall ga tunk vagy sem mit sem te szünk? Meg úju lás a bi zony ság té tel -
ben. Nyi tott. Ka pu.

Őrizd meg, amid van! Ra gasz kodj ah hoz, amit már bir to kolsz! Az
egy re újabb ér té kek utá ni vágy és tö rek vés gyak ran fe led te ti a be csü -
le te sen ke re ső hí vő vel is, hogy mi köz ben több és több ér té ket igyek -
szik meg sze rez ni, vi gyáz nia kell a már meg le vő kin csek re. Egy kép -
pel él ve: Olyan nagy lel ke se dés sel ke re sünk egy le ej tett pénz da ra bot,
úgy be le fe led ke zünk a ke re sés be, hogy nem ves  szük ész re, ami kor a
pénz tár cán kat ki lop ják a zse bünk ből. Ha min dig nye rünk ugyan va la -
mit, de a meg le vő ér té ke ink ből töb bet ve szí tünk, gya kor la ti lag sze gé -
nyeb bek le szünk. Konk ré tan: an  nyi ra le köt ben nün ket pél dá ul a pró -
fé tá lás vagy a gyó gyí tás kér dé se, hogy köz ben el ve szít jük az el ső
sze re te tet, az élő re mény sé get. A sá tán egyik leg ered mé nye sebb had -
vi se lé si mód ja ala pos hí vők kö zött az, ami kor úgy ra bol ja el ko moly
ér té ke in ket, hogy köz ben en ge di a ke vés bé ér té kes dol go kat meg ta -
lál ni. S amíg az üveg go lyók nak örü lünk, el ve szi arany kin cse in ket.
Mi ért en ged jük? Ta lán azért – mint an nak ide jén a benn szü löt tek sok -
fe lé –, mert az ér ték te len cse cse be cse új don ság, ré gi kin cse ink pe dig
már meg szo kot tak, meg ko pott  a fé nyük.

Nem azt mond ja az Úr, hogy ne ke res sünk, nem azt, hogy ne tö re -
ked jünk több re, de azt igen, hogy köz ben vi gyáz zunk ar ra, amink
már van, és ne le gyünk olyan szol gák, hogy a „szer zés má mo rá ban”
meg fe led ke zünk az ér té kek őr zé sé ről és ka ma toz ta tá sá ról. De sok
olyan kin csünk van, ami ről már meg fe led kez tünk, és már nem ka ma -
toz tat juk őket! Csa lá di áhí tat, rend sze res ala pos bib lia ta nul má nyo -
zás, imád ko zás, ol va sás (épí tő, buz dí tó lel ki táp lá lé kok ra gon do lok
itt), gyer mek ne ve lés (imá ra, ének re ta ní tás, bib li ai tör té ne tek el me sé -
lé se stb.), a test vé ri kö zös ség ápo lá sa (lá to ga tás), ak tív bib lia kö ri
mun ka, bi zony ság té tel, sze re tet szol gá lat – és so rol hat nám. Nem biz -
tos, hogy nye rünk az zal, hogy egy-egy új ke gyes sé gi for mát gya ko -
rol ni kez dünk, mi köz ben más, ré gi – de hasz nos – tálentumok ka ma -
toz ta tá sá ról meg fe led ke zünk vagy tu da to san le mon dunk. Meg úju lás
a kin csek őr zé sé ben. Nyi tott ka pu.

Ke vés ha tal ma van a filadelfiai gyü le ke zet nek, de a sze re tet ha ta -
lom nél kül is min den re ké pe sí ti. Íme a győ zel mes élet ju tal ma: Nyi -
tott aj tó. Min dig leg alább egy nyi tott aj tó. Ma, ami kor olyan sok a
zárt aj tó, egyi ket-má si kat pe dig az or runk előtt csap ják be, ez iga zi
evan gé li um. Ne fél jünk be lép ni! „Aki nek van fü le, hall ja meg, mit
mond a Lé lek a gyü le ke zet nek!”

Dr. Almási Mi hály 
bap tis ta lel ki pász tor
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Keresztyén élet

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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KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik szeretett édesanyám,

BÖDŐ JÓZSEFNÉ MARCSIKA

temetésén végső búcsút vettek és sírjára koszorút helyeztek el.

Gyászoló család

Nagyheti és húsvéti
alkalmak a dömsödi
egyházközségekben

Dabi Református Egyházközség
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 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 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

Bú csú zunk Ba logh
Lász ló Ta nár Úr

1927 – 2012

Aki is mer te, an nak nem kell Őt
be mu tat ni. Elég, ha csak cím sza -
va kat mon dok, és ren ge teg él -
mény kö tő dik már is hoz zá: 

Tűz ol tó szak kör, szín ját szás,
sport pá lya épí tés, csó nak ház, út tö -
rő ha jó, ví ziút tö rő élet, kiskör,
nagykör a Du nán, Po zsony, Visz-
tula…

Aki nem is mer te, an nak rö vi -
den be mu tat nám, a tel jes ség igé -
nye nélkül.

Dömsödön szü le tett 1927. no -
vem ber 17-én. Káp lán ta ní tói dip lo má val ke rült vis  sza szü lő fa lu já ba,
1946-ban. El ső há zas sá gá ból szü le tett fia, ki tor na ta nár ként több ezer
ér met szer zett ta nít vá nya i val az Út tö rő Olim pi á kon is. Má so dik há zas -
sá gá ból egy fia, egy le á nya szü le tett, akik re szin tén büsz ke le he tett.
1966-ig Dömsödön ta ní tott és meg ha tá ro zó volt a köz ség éle té ben.

1966 – 1991-ig a Kiskunlacházi Ál ta lá nos Is ko la igaz ga tó ja. Itt to -
vább vit te a ví zi, tűz ol tó, út tö rő éle tet, sportered mé nye ket.

Min den ben ma xi ma lis ta volt. Éven te 12-13 au tó bus  szal vit te ta nít -
vá nya it ki rán dul ni. Igye ke zett Ma gyar or szág ki emel ke dő táj egy sé ge it
be mu tat ni, meg sze ret tet ni.

Ne vét fém jel zi a kiskunlacházi Mun kácsy Is ko la, a köz le ke dé si
park, az uszo da meg épí té se, a pe re gi Gár do nyi Is ko la lé te sí té se, Vö -
rös mar ty is ko la má so dik szár nyá nak meg épí té se.

Helyt adott Or szá gos Ví ziút tö rő és Vö rös ke reszt Ta lál ko zók nak.
Kö zös sé gért vég zett mun ká ját na po kig so rol hat nám. A mon dás sze rint
pó tol ha tat lan em ber nincs, én még is azt hi szem, so ká ig fog hi á nyoz ni
ked ves, meg ér tő, sze re tet tel jes, len dü le tes ma ga tar tá sa, élet sze re te te.
Kö zös sé gért vég zett mun ká ját nemcsak em ber tár sai is mer ték el, de ki -
tün te té sei is ezt bi zo nyít ják. Ezek kö zül a leg fon to sab bak, ami re jog -
gal volt büsz ke:

1971. Ok ta tás ügy Ki vá ló Dol go zó ja
1976. Gyer me ke kért Ér dem érem
1978. Ha za Szol gá la tá ért Ér dem érem Arany fo ko za ta
1985. Kiskunlacháza Dísz pol gá ra
2011. Vas dip lo más pe da gó gus
Na gyon sze ret te Dömsödöt, a ré gi ba rá ta it, az em be re ket. El sők kö -

zött ol vas ta min dig a Dömsödi Hírnököt. Fi gye lem mel kí sér te a fej lő -
dést, a si ke re ket, a hal lot ta kat.

Úgy érez te, hogy itt – Dömsödön – sze ret ne meg pi hen ni, de vé gül
úgy ha tá ro zott, hogy Kiskunlacháza le gyen a nyug he lye, hogy sze ret -
tei, csa lád ja kön  nyeb ben fel tud ják ke res ni.

Vég ső bú csút 2012. már ci us 20-án vet tünk a TA NÁR ÚR TÓL!
Ezúton is kö szö ne te met fe je zem ki a meg je len tek nek, a DÖMSÖDI

EM BE REK NEK, akik utol só út já ra el kí sér ték, sír já ra vi rá got hoz tak.
Kö szö net azok nak is, akik lé lek ben ve le vol tak és egy há la imát el -
mond tak.

Bí zom ab ban, hogy lesz, aki to vább vi szi élet sze re te tét, em ber sé ges
meg ér tő ma ga tar tá sát, kö zös sé gért élő élet igen lés ét, ten ni aka rá sát,
job bí tá sát.

A csa lád ne vé ben: 
Gás pár Lászlóné

ELÉRHETÕSÉGEK
Dömsödi Református Egyház

2344 Dömsöd, Petőfi tér 11. 06-24-533-150 
Hivatali nyitvatartás: hétfő és csütörtök 9 – 12 óra

Dabi Református Egyház
2344 Dömsöd, Szabadság út 70. 06-24-533-105

Hivatali nyitvatartás: szerda 15 – 17.30 óra, csütörtök 9 – 11 óra

Római Katolikus Plébánia  
2344 Dömsöd, Szabadság út 83. 06-24-513-031

Hivatali nyitvatartás: hétfő, szerda, péntek 9 – 11 óra

Baptista Gyülekezet 
2344 Dömsöd, Szabadság út 125. 06-24-519-775
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VESZETTSÉG ELLENI
EBOLTÁS

Valamennyi 3 hónapos kort betöltött eb
oltása kötelezõ!

Az ebek 2012. évi kötelező veszettség elleni oltását az alábbi
napokon tartjuk:

– Rendes oltások:
2012. április 14. (szombat) 09 órától  12 óráig
2012. április 18. (szerda) 15 órától  18 óráig
2012. április 20. (péntek) 15 órától  18 óráig
2012. április 25. (szerda) 15 órától  18 óráig

– Pótoltás:
2012. május 5. (szombat) 09 órától  12 óráig

Az oltás helye:
2012. április 14., május 5. Dömsöd, Petőfi tér 6.

(polgármesteri hivatal udvara)
2012. április 18.  Dunavecsei úton a Kanól italbolttal szemben
2012. április 20.  Rákóczi úton a malom előtti szabad téren
2012. április 25. Széchenyi út – Esze T. út sarkon az új parkolóban

Az oltás díja: 4.000 Ft/eb, amely tartalmazza a féreghajtó tablet-
ta árát is!  

Kisállat egészségügyi könyv: 500 Ft (a régi oltási igazolvány helyett
kötelező)

Háznál történő oltás esetén kiszállási és adminisztrációs díjat számí-
tok fel!

A féreghajtó akció csak április, május  hónapokban érvényes!

A veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló
164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet alapján az oltás alól elvont ebek
tulajdonosa bírsággal sújtható!

Dr. Nagy Zoltán állatorvos

2012-es lomtalanítás Dömsöd:
2012. 05. 21. hétfő lomtalanítás + zöld = üdülő, tókert

05. 22. kedd lomtalanítás + zöld = Dabi sziget, Felső sziget,
Neptun út

Nyári, valamint őszi zöld hulladék gyűjtés időpontja:
2012. 07. 12. csütörtök zöldjárat = lakossági

07. 13. péntek zöldjárat = lakossági
11. 08. csütörtök zöldjárat = lakossági
11. 09. péntek zöldjárat = lakossági

2012. 07. 18 szerda zöldjárat = üdülő
10. 24. szerda zöldjárat = üdülő

Somlyó-sziget:
2012. 05. 15. zöld + lomtalanítás

07. 26. zöldjárat
11. 15 zöldjárat 
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MMMMoooonnnn tttt eeeennnneeeegggg rrrr óóóóbbbbaaaannnn     vvvveeee rrrr sssseeeennnnyyyyeeee zzzz tttt üüüü nnnnkkkk
2012. már ci us 9-10-11-én

Mon te neg ró ban, Rozaje vá ro sá -
ban a Zlatna Pahulja Nem zet kö zi
Ének ver se nyen vet tünk részt.
Lip tai Me lit ta 14 or szág 20 ver -
seny ző je kö zül az V. he lye zést ér -
te el. Ez az ered mény azért is
nagy öröm szá munk ra mert 19
éve, hogy meg ren de zik ezt a fesz -
ti vált, és ter mé sze te sen több ször
is részt vet tek ma gyar ver seny zők
raj ta, de Mi vol tunk az el sők, akik
he lye zést is ér tünk el. Az öröm, a
bol dog ság és a si ker él mény le ír -
ha tat lan ér zés volt.

Csi kós Lászlóné

A test edzés a leg jobb mód szer ar ra, hogy egész sé -
ge sek ma rad junk. De ho gyan dol goz hat ki egy el fog -
lalt em ber ha té kony edzés ter vet? A fek vő infraszauna
meg old ja ezt a prob lé mát anél kül, hogy meg eről te tő
gya kor la tok kal ter hel ne min ket. Még hoz zá ké nyel me -
sen, jól eső re la xá ci ós szü ne tet kí nál va, túl zsú folt na pi
el fog lalt sá ga ink kö zött! Ez az új év ez red leg jobb
egész ség vé dő meg ol dá sa. Csök ken ti a ben nünk fel -
hal mo zó dott fe szült sé get, si ke res a fo gyasz tás, fo gyó -
kú ra meg tar tá sá ban. Alak for má lás, zsír ége tés si ke -
re sebb a fek vő infraszauna kú ra sze rű hasz ná la tá val.
A bőrfiatalítás mes te re.

A ke ze lés so rán az infrasugarak (a lát ha tat lan
hasz nos fény tar to má nyá ban, 2-25 mik ro mé te res
hul lám hos  szon, mint az új szü lött osz tá lyok in ku -
bá to ra) mé lyen, kb. 4 cm-re be ha tol nak a bőr alá,
ahol a fény át ala kul hő ener gi á vá és a szer ve ze tet
fel me le gít ve hoz za lét re a mé reg te le ní tő, sejt re ge -
ne rá ló ha tást.

30 per ces hasz ná la ta 900 ka ló ria vesz te sé get je -
lent, mely ből fo lya dék kal csak max. 200-at vesz visz-
sza a szer ve zet, ez 15 km-es fu tó tré ning nek fe lel
meg. Tar tós hasz ná la ta az ala kot át for mál ja, ide á lis sá
te szi, a zsír cso por to kat fel la zít ja, az izom za tot a nyi -
rok fo lya dék in ten zív ke rin ge té sé vel „át ren de zi”. Ezen
ok ból fo gyó kú  ra szem pont já ból ki vá ló.

A szer ve ze tet nem ter he li, hi szen a fény aka dály ta -
la nul, kül ső nyo más ha tás nél kül jut be a szer ve zet be,
az át ala kult hő pe dig be lül ről ki fe lé gya ko rol nyo mást,
erő sí ti az ér rend szert, edzi az im mun rend szert.

Na gyon lát vá nyos ha tá sa van a bőr re. Egy kú ra
alatt (10-15 al ka lom) a bőr 5-10 évet fi a ta lo dik. Mind -

ez pó rus tisz tí tó és sejt re ge ne rá ló ha tá sának kö szön he -
tő. A fek vő infraszauna hasz ná la ta nagyon kel le mes
ér zés, az iz za dás men  nyi sé ge kb. há rom szo ro sa a ha -
gyo má nyos sza u ná é nak, 20-60-szo ros mé reg te le ní tő
po ten ci ál lal ren del ke zik és 3-7-szer na gyobb men  nyi -
sé gű nem víz jel le gű ös  sze te vő ta lál ha tó a ki iz zadt ve -
rej ték ben. A kényelmes fek vő po zí ció mi att az iz mok
el la zult ál la po tá ban sok kal könny eben tud tá voz ni a
mé reg anyag.

A fek vő infraszauna ha tá sa:
A  leg ha té ko nyabb mé reg te le ní tés, im mun erő sí tés.

Ja vít ja a vér ke rin gést, meg sza ba dít a súly fe les leg től és
a stressz től. A rend kí vül ha té kony ka ló ria ége tés mel -
lett egyút tal el vég zi a ke let ke ző bom lás ter mé kek el tá -
vo lí tá sát, a szer ve zet mé reg te le ní té sét, sa lak-men te sí -
té sét is. Az izom zat át ren de zé sé vel ide á li san át for mál -
ja az ala kot. A mé reg te le ní tés sel ak ti vi zál ja az im mun -

rend szert, nö ve li vé de ke ző, ön gyó gyí tó erő in ket. Más
mód sze rek kel nem el tá vo lít ha tó mé reg anya gok (ne -
héz fé mek) ki ürí té sét is le he tő vé te szi. Az öre ge dé si fo -
lya ma tot hos  szú tá von las sít ja. Hasz ná la ta az ala cso -
nyabb hő mér sék let mi att (40-50 C°) sok kal kel le me -
sebb köz ér ze tet, az izom szö ve tek el la zí tá sa ál tal tel jes
re la xá ci ót biz to sít. A bőr mély tisz tí tá sa ál tal azt rend -
kí vül gyor san meg fi a ta lít ja, a cellulitiszt meg szün te ti.
A sport ban be me le gí tés re, sé rü lé sek gyógy u lá sá nak

meg gyor sí tá sá ra ki vá ló an al kal maz ha tó. A fá ra dé -
kony sá got meg szün te ti, a fi zi kai és szel le mi tel je sí -
tő ké pes sé get ja vít ja. 

Ho gyan hat a fek vő infraszauna?
30 per ces hasz ná la ta 600-800 ka ló ria vesz te sé get

je lent, amely ből fo lya dék kal csak ma xi mum 200
ka ló ri át vesz vis  sza a szer ve zet és ez 10 km-es fu tás -
nak fe lel meg. Tar tós hasz ná la ta az ala kot át for mál -
ja, a zsír cso por to kat fellazítja, az izom za tot a nyi rok -
fo lya dék in ten zív ke rin ge té sé vel „át ren de zi”. Fo -
gyó kú ra szempotjából ki vá ló! Lát vá nyos ha tá sa van
a bőr re is! Egy kú ra alatt (10-15 al ka lom) a bőr 5-10
évet fi a ta lo dik. Mind ez pó rus tisz tí tó és sejt re ge ne rá -
ló ha tá sa i nak kö szön he tő. A fek vő infraszauna hasz -
ná la ta kel le mes ér zés, az iz za dás men  nyi sé ge kb.

há rom szo ro sa a ha gyo má nyos sza u ná é nak, 20-60-
szo ros mé reg te le ní tő po ten ci ál lal ren del ke zik és 3-7-
szer na gyobb men  nyi sé gű nem víz jel le gű ös  sze te vő
ta lál ha tó a ki iz zadt ve rej ték ben. A kényelmes fek vő
po zí ció mi att az iz mok el la zult ál la po tá ban sok kal
könnyeben tud tá voz ni a mé reg anyag.

Pró bál ja ki ezt a ha té kony, lát vá nyos mód szert!
Sze re tet tel vár juk. 06-30-257-1170

FOGYASZTÁS, MÉREGTELENÍTÉS, HATÉKONY
IMMUNRENDSZER ERÕSÍTÉS, BÕRFESZESÍTÉS, 

ALAKFORMÁLÁS
Fekvõ Napsugár infraszauna – BEJELENTKEZÉS: 06-30-257-1170
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Em lé ke zés
2012 már ci u sá ban, hir te len és fi a ta lon 

el hunyt kol le ga nőnk re,
Kiss Imréné Schaller Edit re

Dömsödön szü le tett, itt vé gez te az ál ta lá nos is ko -
lát, majd az egész ség ügyi szak kö zép is ko lát be fe jez -
ve a dömsödi gyógy szer tár ban he lyez ke dett el. 18
éves ko rá tól a pa ti ká ban dol go zott, se gí tet te a gyó-
gy sze rész mun ká ját és lel ki is me re te sen szol gál ta a
be te ge ket.

Fel ada tát nagy fo kú szak mai igé nyes ség gel vé -
gez te. Így tet te le a gyógy szer tá ri as  szisz tens kép ző
vizs gát, majd a szak as  szisz tenskép zőt Sop ron ban.

Ő volt Dömsödön a gyógy szer tár egyik meg ha tá -
ro zó egyé ni sé ge. Éle té ben az el ső he lyen a csa lád és
a hi va tás állt.

Rend kí vü li oda adás sal és fe le lős ség gel vé gez te
mun ká ját.

A be te gek a gyógy szer tár ba be lép ve szin te biz to -
sak le het tek ab ban, hogy pil la na tok alatt ott te rem
az ő csen des, meg ér tő ked ves sé gé vel. Em pa ti kus
kész sé gé vel fá rad ha tat la nul min dig azt ke res te,
hogy mi a leg meg fe le lőbb meg ol dás a be te gek szá -
má ra. 

A dömsödi egész ség ügy ben nagy je len tős ég gel bírt
mind a mun ka tár sak hoz, mind a kol le gák hoz és az or -
vo sok hoz va ló vi szo nya. Mind ez min ta ér té kű volt.

Együtt mű kö dő, pre cíz és kö vet ke ze tes kész sé gé -
vel fon tos sze re pet töl tött be az as  szisz tensje löl tek
kép zé sé ben, be ta ní tá sá ban, mert a szak mai szem -
pon to kat szem előtt tar tot ta, és azo kat az ő pre ci zi -
tá sá nak meg fe le lő en be is tar tat ta.

El mond hat juk, hogy Dömsöd szol gá la tá ban állt a
la kos ság szem pont já ból, a mun ka tár sak szem pont -
já ból is, és ezt a szol gá la tot vég te len alá zat tal és
tisz te let tel vé gez te.

Ma gán élet ében is ugyan azok a kész sé gek jel le -
mez ték, me lye ket hi va tá sá ban ter mé szet sze rű leg
al kal ma zott – sze rény ség, csen des ség, szor ga lom,
pre ci zi tás, kö vet ke ze tes ség, alá zat, tisz te let, sze -
re tet.

Ezt az út ra va lót ad ta le á nyá nak, ve jé nek, uno ká -
já nak, kol le gák nak s a szű kebb és tá gabb is me rő -
sök nek.

A kol le gák ne vé ben:
Dr. Sza bó Gáborné gyógy sze rész

Me zõ gaz da sá gi hí rek
Ta va szi fel ada tok a szán tó föld ön és a 

kis kert ben

2012. év áp ri lis hó

Ami kor e so ro kat írom – március utol só nap ja i ban – már na gyon kri ti kus sá
vál tak az idei esz ten dő ter més ki lá tá sai, fő ként az őszi ka lá szos ga bo nák idei ho -
za mai na gyon bi zony ta lan ná vál nak, ha nem jön rö vi de sen ki adós áz ta tó eső. A
ta va szi ve té sű ga bo nák, az ár pa, zab ke lé se, fej lő dé se is na gyon ne he zen in dul,
mert a ter mő ré teg al sóbb ré te ge i ből is hi ány zik té li csa pa dék. Ha meg jön a hó -
na pok óta hi ány zó ki adós eső, ak kor még a ka pás nö vé nyek, a ku ko ri ca, a nap -
ra for gó jó ter més sel fi zet het nek, per sze csak ak kor, ha fo lya ma to san lesz eső a
te nyész idő szak alatt.

Áp ri lis hó nap ban kell el vet nünk elő ször a nap ra for gót, majd a ku ko ri cát, mi vel
a ku ko ri ca me leg igé nye sebb nö vény, és csak ak kor kell vet nünk, ha a ta laj hő -
mér sék le te el ér te a plusz 10-12 fo kot. A me ző gaz da sá gi ter me lés hez fel hasz nált
ipa ri ere de tű anya gok, a mű trá gyák, növényvédőszerek és a ve tő mag ok árai fo -
lya ma to san emel ked nek, de a kor sze rű ter me lés ezen anya gok nél kül nem le het -
sé ges. A gé pek, trak to rok üze mel te té sé hez szük sé ges üzem anyag ok, a gáz olaj ára
egy év alatt több mint tíz szá za lék kal emel ke dett, és ez a fo lya mat saj nos to vább
foly ta tó dik és már las san el vi sel he tet len né vá lik. A meg emel ke dett ter me lé si költ -
sé gek ha tá sát már a bol tok ban, pi a con is ta pasz tal hat juk. Je len tő sen emel ked nek
a hús árak, a to jás, és saj nos ha az idei év to vább ra is aszá lyos lesz még sok kal na -
gyobb fo gyasz tói ár emel ke dé sek vár ha tók a zöld ség és gyü mölcs áruk nál is.

A kis kert ben is akad ten ni va ló, a té li es feb ru ár után a már ci us meg hoz ta a jó
időt, a me le get, meg hoz ták a Sán dor-Jó zsef-Be ne dek név nap ok, és így vé gez het -
tük a koratavaszi ak tu á lis mun ká kat. Saj nos az el ve tett ap ró ma gok, a sár ga ré pa,
gyö kér zöld ség a rend kí vü li szá raz ság mi att nem tud nak ren de sen ki kel ni, és ha
le he tő sé günk van rá, meg kell kez de ni az ön tö zést. A hó nap kö ze pé től he lyük re
vet het jük a me leg igé nyes nö vé nye ket, mint a bab, ubor ka, pap ri ka, pa ra di csom.

Aki fog lal ko zik fű tet len fó lia sá tor alat ti ter mesz tés sel, e hó nap vé gé re a sa lá ta,
hónaposretek ki ke rül, és he lyé re ül tet het jük az elő ne velt, pikírozott pap ri ka, pa ra -
di csom pa lán tá kat. A fó lia alat ti nö vé nye ket fo lya ma to san, szin te kétna pon ként
ön töz nünk kell, és ha túl me leg az idő szel lőz tet nünk is kell, mert a túl me le ge dett
kör nye zet ben tönk reme het nek a sok mun ká val és költ ség gel ed dig fel ne velt nö -
vé nyek.

A gyü mölcs fák ban és a sző lő ben bi zony a ke mény feb ru á ri fa gyok ki sebb-na -
gyobb kárt okoz tak, a rü gyek egy je len tős ré sze meg fa gyott és saj nos nem szá -
mít ha tunk jó gyü mölcs ter més re. A met szés és a le mo só per me te zés után el ér ke -
zik az ide je a ta laj mű ve lés nek, mert a gyo mok is fej lő dés nek in dul nak. Há zi kert -
ben ne al kal maz zunk vegy sze res gyom ir tást, a per me te zés sel úgy is elég sok ve -
gyi anya got jut ta tunk ki a kör nye zet be. A ke mény fa gyos na pok nak an  nyi hasz na
volt, hogy a gom ba- és ro varkár te vők egy je len tős ré szét is el pusz tí tot ta.

Re mé lem, hogy ami kor ra e so rok meg je len nek, meg jön a vár va várt ki adós eső
is. Fon tos és idő sze rű fel adat a vi rá gos kert, a pá zsit fo lya ma tos gon do zá sa. Az
egy nyá ri vi rá gok mag ja it, ha ed dig nem ve tet tük el, azt most mi e lőbb ves sük el.
Hús vét előtt egy hét tel van vi rág va sár nap, és ek kor, il let ve utá na kell vet nünk e
vi rág ma go kat. Ha van rá le he tő sé günk és az idő já rás úgy kí ván ja, a pá zsi tot és a
vi rá gosker tet is ön töz zük.

A fen ti e ken túl is még egy re több a mun ka úgy a szán tó föl de ken, mint a sző lő -
ben, gyü möl csös ben, kony ha kert ben. A gya kor ló ker tész ke dők már tud ják az ak -
tu á lis idő sze rű ker ti mun ká kat.

Be fe je zé sül min den ked ves ol va só nak, gaz dál ko dó nak, ker tész ke dő nek, szép
áp ri li si idő já rást és kel le mes hús vé ti ün ne pe ket kí vá nok!

Ös  sze ál lí tot ta
Tóth Ist ván

nyug dí jas me ző gaz dász
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Szü lettek:
Horváth Béla – Nagy Emese

ANNA

Házasságkötés nem volt.

El huny tak:
Kovács Kálmánné Makszimilián Klára

62 éves
Bödő Józsefné Madarász Mária 86 éves
Kiss Lajosné Kovács Mária 83 éves
Illés Ágnes 32 éves
Tóth László 60 éves
Necsász István 53 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: Dr. Wágner Viktor 
Tel.: (24) 434-455
06-70/605-7056
Rendel:
hétfő, kedd, szerda, péntek: 7.30-11.30 óráig
csütörtök: 13.00-17.00 óráig

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.: (24) 435-153
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. április 7-8.
Dr. Mészáros János

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

2012. április 9. Húsvét
Dr. Guba Sándor

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

2012. április 14-15.
Ifj. Dr. Fábián Miklós

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

2012. április 21-22.
Dr. Nagy Zoltán

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

2012. április 28-29.
Dr. Vona Viktor

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

2012. április 30.-május 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 rekA 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: április 20.

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

Várható meg je le nés: május 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,
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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



28 XXII.  évfolyam  4.  szám

Megemlékezések március 15-én

Fotó: 
Kővári Zoltán, 
Komló Csilla, 

Fábián Ilona és 
Fábián Domokos


