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Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete

Megszületett az utóbbi hónapokban tényleg
sokat emlegetett költségvetésünk! Olyan lett ez
a költségvetés, mint Bacsó Péter A tanú című
filmjében a magyar narancs: kicsit sárga, kicsit
savanyú, de a miénk! Már az előző Aktuálisban
előrevetítettem azokat a nehézségeket, amelyekkel az év folyamán meg kell majd birkóznunk, olyan intézkedések formájában, amelyek
esetleg érdekeket is sérthetnek. Nos! A költségvetés elkészült, de az igazán fontos, meghatározó döntések még ezután várnak a képviselőkre.
Nyár elejéig adtunk haladékot magunknak arra,
hogy feltérképezzük azokat a lehetőségeket,
amelyek segítségével megközelítjük a pénzügyi
egyensúlyi helyzetet. Nem a gyávaság, nem a
döntésképtelenség miatt odáztuk el a fájdalmas
beavatkozásokat, hanem az alapos vizsgálat, a
vállalható, szakmailag maximálisan előkészített
határozatok igénye miatt. Az idő rövidsége kizárta, hogy felelős döntéseket tudjunk hozni,
mert néhány fontos adat szinte az utolsó pillanatig változott. Kicsit hasonló a mai helyzetünk a
2007. évihez. Akkor is közel százmilliós hiányt
kellett eltüntetnünk, és most is. A különbség
annyi, hogy három évvel ezelőtt még voltak
olyan tartalékai az intézményeinknek, amelyek
elvonásával még nem sérült az a tartalom, amely
elengedhetetlen a normális működésükhöz. Mára ez a tartalék eltűnt, így most az eddig nem
érintett területeket kell „felfedeznünk” ahhoz,
hogy az évet nagyobb megrázkódtatás nélkül
tudjuk befejezni. Irigylem a térségünkben lévő
azon településeket, amelyek – bár nagyobb normatív elvonással küszködnek, mint mi – egy tollvonással át tudnak csoportosítani százmilliókat
a beruházás fejezetből a működésbe. Erre nekünk a közeljövőben nem lesz lehetőségünk.
Még egy dologgal szeretnék foglalkozni a
költségvetés kapcsán, a szociálpolitikánkkal.
Az elmúlt évhez képest jelentősen megemeltük
a szociális kiadásokra szánt összeget, de már
most látjuk, hogy a több mint százmillió forintos előirányzat sem lesz elég. Már többször említettem, hogy a térségben nálunk a legnagyobb
Folytatás a következő oldalon.
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Folytatás az előző oldalról.

a munkanélküliség, és ez a tény mindent meghatároz. A szemünk előtt zajlik az az elszegényedési folyamat, amely során a középréteg egy
jelentős szelete segítség nélkül menthetetlenül
lecsúszik. Talán furcsának tűnik a kérésem, de
az is egy kicsi segítséget jelentene az önkormányzat számára, ha azok a családok, akik egy
picit jobb körülmények között élnek az átlagnál,
felkarolnának arra érdemes szomszédokat, ismerősöket. Tudom, a lecsúszottak között olyanok is vannak, akik semmit sem tesznek boldogulásukért, és ölbe tett kézzel várják a „sült galambot”. Nem ezekre az emberekre gondolok.
Azokra gondolok, akik tényleg önhibájukon kívül kerültek méltatlan körülmények közé, és
megérdemlik a segítséget. Ami bizakodással
tölt el, hogy az én kérésem nélkül is találkoztam
már önzetlen adománnyal. Mára már kicsit közhely, de adni öröm! Tényleg közhely?
Falugyűlés. Bár a rossz időjárás sok dömsödi
lakótársunkat otthon tartotta, azért élénk érdeklődés kísérte a minden évben visszatérő rendezvényünket. Annyiban különbözött a mostani az előző Falugyűlésektől, hogy most a dr. Bencze Zoltán aljegyző által készített prezentációval kezdtük az estet. Úgy gondoltuk, hogy a választási
időszak lezárásaként bemutatjuk azt, hogy milyen beruházások is készültek el Dömsödön az
elmúlt három és fél évben. El kell hogy mondjam, hogy így egyben látni a fejlesztéseket – időrendi sorrendben –, még bennem is olyan gondolatokat ébresztett, amelyekre egyébként nem igazán vagyok fogékony... Azért azt jóleső érzéssel
állapítottam meg, hogy a nehézségek ellenére sikerült a településünk fejlődési ütemét némileg
felgyorsítani, talán még erőn felül is! Ez a közös
sikerünk, a dömsödiek közös sikere. Köszönöm
mindenkinek, aki egy picit is segített ebben.
De vissza a Falugyűléshez. Meghívott vendégeink voltak Pánczél Károly országgyűlési képviselő, Katanics Sándor ráckevei rendőrkapitány,
Sági János, a Keve-Víz Kft. ügyvezetője, Kátai
Dénes, a Morrow Medical Zrt. igazgatója, Keszthelyi Dániel, a Bio-Pannónia Kft. képviselője.
Valamennyien keményen állták a sarat. Muszáj
volt, mert záporoztak a kérdések. Elsősorban a
kapitány úrtól vártak választ a jelenlévők a közbiztonság továbbra is megoldatlan kérdéseire. A
létszámgondoktól függetlenül ígéretet kaptunk a
rendőri jelenlét további erősítésére. Természetesen a legtöbb hozzászólás, kérdés az ügyelettel
kapcsolatosan érkezett. Kifogások hangzottak el
a szolgáltatás helyszínének méltatlan színvonala
miatt, de legtöbben az ügyeletben résztvevő települések túlzottan nagy távolságát, így a szükség
szerinti késedelmes kiérkezést kifogásolták. Ott
is elmondtam, most csak megismételem, hogy
létrehoztunk egy hattagú munkacsoportot, amelynek az lesz a feladata, hogy minden körülményt vizsgáljon meg az ügyeleti szolgálat dömsödi helyszínnel történő működtetésével kapcsolatosan. A munkacsoport megállapításai, megol-

XX. évfolyam 3. szám

dási javaslatai az illetékes bizottságok, illetve a
képviselő-testület elé fognak majd valamikor kerülni a végleges döntés meghozatala végett. Azt
több hozzászóló is észrevételezte, hogy csak
megfontolt, felelős előkészítés után lehetséges a
végleges döntésről beszélni. Annak külön örülök, hogy ezt a FIDESZ helyi vezetői – akik az
aláírásgyűjtést kezdeményezték – is így látják. A
jelenlévők szinte mindegyike egyetértett abban,
hogy meg kell várnunk a közelgő parlamenti választásokat, és előfordulhat, hogy az új kormány
egész más prioritásokat határoz meg az egészségügyben is, amely talán az ügyeleti rendszerre
is kihat. Pánczél képviselő úr is ígéretet tett arra,
hogy a választások kedvező alakulása esetén
minden segítséget megad az egészségügyi céljaink megvalósításáért – mindazt, amit egy képviselő megtehet körzetéért. Természetesen folyamatosan tájékoztatjuk az érdeklődőket az ügy állásáról, de addig is kérek mindenkit, hogy az
ügyelet működésével kapcsolatos kifogásaikat
jelezzék az önkormányzatnál, hogy addig is szűkítsük a hibalehetőségeket! A több mint háromórás rendezvény során még jó néhány, a hétköznapjainkat elemző, dicsérő, bíráló hozzászólás
hangzott el. Volt aki az üdülők nevében kérte a
hulladékszállítás szolgáltatóját, hogy kisebb zsákot is rendszeresítsen, mert nem mindenkinek
jön össze az a hulladékmennyiség, amely egy
110 literes zsákot megtölt. Olyan hozzászólás is
elhangzott, amely a hóeltakarítás ütemét kritizálta, és olyan is, amely megoldást szeretett volna
kapni a csőtörések utáni zavaros víz kezelésére.
A kifogásokat tudomásul vettük, és igyekszünk a
jövőben a hibákat minimalizálni. Nem kifogásként mondom, de az eszközbeszerzésre rendelkezésünkre álló összeg évről évre fogy, és mára
már szinte elfogadhatatlanul „karcsú”.
Jó hangulatú, és talán még eredményesnek is
mondható Vállalkozói fórumot is tartottunk
februárban. A tájékoztatók utáni kötetlen beszélgetés során olyan témák is megvitatásra kerültek, amelyek más alkalommal nemigen kerülnek szóba. Ezekből mi is, és a vállalkozók is
profitálnak majd!
A február a bálok időszaka. Ilyenkor minden
évben kiderül, hogy a pedagógusaink, gyermekeink kreativitása, fantáziája továbbra is határtalan. Túl vagyunk a 17. Valentin-bálon is Tóthné Porvay Zsuzsa vezetésével, fergeteges, szinte megismételhetetlen bemutatókkal. Ami kicsit
szomorúvá tesz, az az, hogy a diákok Zsuzsa
nénije már nem akarja vállalni újabb osztály vezetését – a néhány év múlva esedékes nyugdíjazásáig. Csak remélni tudom, hogy elhatározása
nem végleges, és lesz olyan személy, aki rábírja
a folytatásra! Nem igazán kell hangsúlyoznom,
hogy miért is?! Elég, ha csak kiemelem azt a
pozitív töltést, amely a tanulókat éri azokban a
hónapokban, amikor a bálra készülnek fel.
Kérem az olvasókat, hogy hagyományainkhoz híven töltsük ismét együtt a március 15.-i
ünnepséget.
Bencze István
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
2010. FEBRUÁR

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete 2010. február 15-i ülésén
az alábbi napirendeket tárgyalta.
Jelenlévő képviselők: Bencze István polgármester; Varsányi Antal alpolgármester, Ambruska József; Balogh László Levente; Csikós
Lászlóné; Ispán Ignác; Korona Sándor; Lázár
József; Patonai Istvánné; dr. Rókusfalvy Sylvia;
Sallai Gábor; Szabó Andrea; dr. Szabó Gáborné
képviselők.

Napirend megállapítása
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület egyhangú szavazással
meghozta az alábbi határozatot:
12/2010. (II. 15.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak
szerint állapítja meg:
1) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
2) Beszámoló a két ülés közötti időszak eseményeiről.
3) Dömsöd–Apaj Általános Iskola Közoktatási
Intézményfenntartó Társulás – Arany János
Általános Iskola Apaj iskolaépület felújítására pályázat benyújtása, az 1/2010. (I. 19.)
ÖM rendelet szerint „A bölcsődék és a közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztésének, valamint közösségi buszok beszerzésének támogatása” tárgyú pályázatra.
4) Az önkormányzat és intézményei 2009. évi
költségvetéséről szóló 3/2009. (I. 16.) rendelet módosítása.
5) Az önkormányzat és intézményei 2010. évi
költségvetésének tárgyalása.
6) A Gróf Széchenyi István Általános Iskola és
a Nagyközségi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának és Házirendjének módosítása.
7) A Gróf Széchenyi István Általános Iskola és
a Nagyközségi Óvoda Alapító Okiratának
módosítása.
8) A szavazatszámláló bizottságok tagjainak
megválasztása.
9) Egyebek.
9.1. Somogyi Béla utca (közút) rendezése céljából a 2420/1 hrsz-ú ingatlan megvásárlása.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal
1. Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt
szavazás)

A képviselő-testület egyhangú szavazással
meghozta az alábbi határozatot:

13/2010. (II. 15.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a polgármester lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatását.
Felelős: képviselő-testület
Határidő: azonnal
2. A polgármester tájékoztatása a két ülés
között eltelt időszak eseményeiről
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület egyhangú szavazással
meghozta az alábbi határozatot:
14/2010. (II. 15.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a polgármester két
ülés között eltelt időszakban tett intézkedéseiről
szóló tájékoztatását.
Felelős: képviselő-testület
Határidő: azonnal
3.) Dömsöd–Apaj Általános Iskola Közoktatási Intézményfenntartó Társulás – Arany
János Általános Iskola Apaj iskolaépület felújítására pályázat benyújtása, az 1/2010. (I.
19.) ÖM rendelet szerint „A bölcsödék és a
közoktatási intézmények infrastrukturális
fejlesztésének, valamint közösségi buszok beszerzésének támogatása” tárgyú pályázatra
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület egyhangú szavazással
meghozta az alábbi határozatot:
15/2010. (II. 15.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Dömsöd–Apaj Általános Iskola Közoktatási Intézményfenntartó Társulás gesztora pályázatot nyújt be az 1/2010. (I.
19.) ÖM rendelet szerint „A bölcsődék és a közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztésének, valamint közösségi buszok beszerzésének támogatása” tárgyú pályázatra, a Gróf Széchenyi István Általános Iskola Tagiskolája –
Arany János Általános Iskola Apaj (Apaj, Dobó
I. út. 74.; Apaj 1. hrsz.) épületének felújítására,
bővítésére.
A képviselő-testület az intézményfenntartó
társulási megállapodás szerint megállapítja,
hogy a tervezett beruházás teljes bruttó költségének – mely 19.993.114 Ft, azaz tizenkilencmillió-kilencszázkilencvenháromezer-százti-
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zennégy forint – 20%-át, azaz 3.998.623 Ft-ot
Apaj Községi Önkormányzat biztosítja 2010.
évi költségvetésében.
A képviselő-testület felhatalmazza Bencze
István polgármestert a pályázat benyújtására és
a pályázattal kapcsolatos jognyilatkozatok
megtételére.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal
4) Az önkormányzat és intézményei 2009.
évi költségvetéséről szóló 3/2009. (I. 16.) rendelet módosítása
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület egyhangú szavazással
megalkotta az alábbi rendeletet:
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2009. (II. 19.) rendelete
az önkormányzat és intézményei 2009. évi
költségvetéséről szóló 3/2009. (I. 16.) rendelet módosításáról
A rendelet kihirdetve: 2010. febr. 19. napján
A rendelet hatályos: 2010. febr. 19. napjától
A képviselő-testület az önkormányzat 2009.
évi költségvetésének bevételi és kiadási főöszszegét 1.084.097.000 Ft-ról 1.262.121.000 Ftra; az eredeti költségvetés 32.139.000 Ft-os hiányát 22.145.000 Ft-ra módosította; a költségvetési céltartalékot 1.840.000 Ft összegben változatlanul hagyta jóvá. A normatív támogatások
igénylését megalapozó októberi statisztikai adatok és az adóerő-képesség változása következtében a központi támogatásokból és a személyi
jövedelemadóból az önkormányzatnak átadott
bevételek csökkentek. A szociális támogatásokra és a közfoglalkoztatásra biztosított állami támogatás összege növelte a költségvetés bevételeit. A 2009. évi eredeti költségvetésben a részben pályázati forrásból megvalósított útépítési
beruházásokra 105 millió forint fejlesztési célú
hitel felvételét tervezte az önkormányzat, ebből
56.935.000 Ft került lehívásra az elmúlt évben.
Az eredeti költségvetésben 30 millió forint öszszeget tervezett az önkormányzat a 2002-ben
megvalósult szennyvízcsatorna-építéssel összefüggő – lakosság által meg nem fizetett közműfejlesztési hozzájárulás – önkormányzati készfizető kezességvállalásra, melyre nem volt szükség 2009-ben.
5) Az önkormányzat és intézményei 2010.
évi költségvetésének tárgyalása
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt
szavazás)
Szavazás a költségvetési rendelethez kapcsolódó módosító indítványokról:
1) Bencze István polgármester módosító indítványa: A képviselői tiszteletdíjakat hat havi öszszegben tervezzék a 2010. évi költségvetésben.
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A javaslatot a képviselő-testület 4 igen, 7 nem
szavazattal, 2 tartózkodás mellett elvetette.
2) Balogh László Levente képviselő módosító
indítványa: A képviselői tiszteletdíjakat 12
havi összegben tervezzék a 2010. évi költségvetésben.
A képviselő-testület 9 igen, 3 nem szavazattal, 1
tartózkodás mellett a javaslatot elfogadta.
3) Bencze István polgármester módosító indítványa: Az önkormányzatnál foglalkoztatottak 4000 Ft/hó összegű cafeteria juttatást tervezzenek a 2010. évi költségvetésben.
A képviselő-testület a módosító indítványt
egyhangú szavazással elfogadta.
A képviselő-testület egyhangú szavazással
megalkotta az alábbi rendeletet:
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009. (II. 19.) rendelete
az önkormányzat és intézményei 2010. évi
költségvetéséről
A rendelet kihirdetve: 2010. február 19.
A rendelet hatályos: 2010. január 1-jétől
A képviselő-testület a 2010. évi költségvetés kiadási főösszegét 965.879.000 Ft-ban, bevételi főösszegét 965.879.000 Ft-ban állapította meg, a költségvetés hiánya 39.700.000
Ft; a költségvetésben tervezett céltartalék
összege 30.000.000 Ft; az általános tartalék
2,5 millió forint.
A költségvetés kiadási és bevételi főösszege
121 millió forinttal kevesebb, mint a 2009. évi
eredeti költségvetés. A szociális juttatások kivételével valamennyi kiadási előirányzat csökkent. Az önkormányzat bevételeinek 55,4%-a
működési bevétel. A költségvetési rendelethez
fűzött szakértői vélemény az iparűzési adó változások és a lakosság adófizetési képességét,
hajlandóságát mutató költségvetési teljesítési
adatok miatt az adóbevételi terv csökkentésére,
óvatos tervezésére tett javaslatot. A helyi adóbevételek 2010. évben önkormányzati szinten
1%-kal csökkennek.
A gépjárműadó mértéke a törvénymódosítás
alapján ugyan átlagosan 15%-kal emelkedik
2010-ben, az ebből származó bevételt az önkormányzat a 2009. évi szint alatt tervezte, mivel a
felszámolás alatt lévő cégek éves előírása 6 millió forint, melyből bevétel nem keletkezik, a
gépjárműállomány számának, korának változása is bevételi csökkenésre mutat.
A központi költségvetésből tervezett SZJAbevétel 200 millió forint, ez 1,4%-kal több mint
2009-ben.
A normatív támogatások összege 44,6 millió
forinttal csökkent a 2009. évihez képest. Az önkormányzat tárgyi eszközök és ingatlanok értékesítéséből bevételt nem tervezett.
Dömsöd 13,37 millió forintot kap az egészségügyi alapellátási feladatokhoz, így a jelenleg
betöltetlen I. számú háziorvosi körzet, a védő-
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női szolgálat és az iskola egészségügyi tevékenységhez.
A más önkormányzatokkal közös társulásban
történő feladatellátást kiegészítő támogatással
ösztönzi az állam. A társulásban fenntartott intézmények működtetéséhez (családsegítő és
gyermekjóléti szolgálat, óvodai nevelés, általános iskolai oktatás, körjegyzőség) 46.689.000
Ft összegű társulási ösztönző támogatást kapnak a társult önkormányzatok a központi költségvetésből, illetve a kistérségi társulástól.
A képviselő-testület a költségvetési egyensúly megteremtéséhez 39.700.000 Ft összegű
hitelt tervezett a működési forráshiány ellentételezésére. A költségvetési terv szerint a kiadások 93,3%-át működésre, 2,5%-át beruházásokra, 0,8%-át hitelek törlesztésére fordítja az önkormányzat.
A személyi juttatások az előző évihez képest
4,1%-kal csökkentek. A költségvetési létszámkeret 192 fő. Az önkormányzat a közmunka
program keretében átlagosan 85-100 főt foglalkoztat, melyhez 9.212.000 Ft önerőt biztosít a
2010. évi költségvetésből.
A szociális kiadások összege 62.798.000 Ft,
ebből 16.900.000 Ft-ot biztosít az önkormányzat saját bevételeiből. Az eseti gyermekvédelmi
szociális ellátásoknál a tapasztalati adatok alapján az idei költségvetési kiadási előirányzatot 3
millió forinttal emelte meg a képviselő-testület.
Az önkormányzat rendeleteiben foglalt adóés intézményi térítési díj kedvezmények, a közüzemi szolgáltatások díjkedvezményei (70 év
felettiek szemétdíj- és csatornadíj-kedvezménye), valamint az önkormányzati intézmények
és civil közösségek számára közösségi célokra
ingyenesen biztosított épületek és eszközök
használata, az ún. közvetett önkormányzati támogatások tervezett összege 14.440.000 Ft.
A 2010. évi beruházásokra, fejlesztésekre a
költségvetés 58.128.000 Ft előirányzatot tartalmaz.
A lakossági közműfejlesztési hozzájárulásból
származó hátralék miatt a 2010. évi költségvetés 30 millió forintos céltartalékot tartalmaz a
szennyvízcsatorna-beruházással kapcsolatos
önkormányzati készfizető kezességvállalás fedezetére.
A képviselő-testület a költségvetés elfogadásával egyidejűleg döntött arról, hogy 2010. június 15-ig kell elkészíteni a költségvetés végrehajtásához kapcsolódó intézkedési tervet. Az intézkedési terv feladatonként, és intézményenként tartalmazza a bevételek növelésére és a kiadások csökkentésére vonatkozó javaslatot.
6) A Gróf Széchenyi István Általános Iskola és a Nagyközségi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának és házirendjének
módosítása
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt
szavazás)

Gróf Széchenyi István Általános Iskola
A képviselő-testület egyhangú szavazással
meghozta az alábbi határozatot:
16/2010. (II. 15.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Gróf Széchenyi
István Általános Iskola államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm.
rendelet (Ámr.), a közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. törvény és a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.)
MKM rendelet szerint módosított Szervezeti és
Működési Szabályzatát valamint házirendjét.
Felelős: Mészáros Pálné igazgató
Határidő: azonnal
Nagyközségi Óvoda
A képviselő-testület egyhangú szavazással
meghozta az alábbi határozatot:
17/2010. (II. 15.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Nagyközségi Óvoda államháztartás működési rendjéről szóló
292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet (Ámr.), a
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
és a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet szerint módosított Szervezeti és Működési Szabályzatát valamint házirendjét.
Felelős: Orosz Lajosné óvodavezető
Határidő: azonnal
7) A Gróf Széchenyi István Általános Iskola és a Nagyközségi Óvoda Alapító Okiratának módosítása
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt
szavazás)
Gróf Széchenyi István Általános Iskola
A képviselő-testület egyhangú szavazással
meghozta az alábbi határozatot:
18/2010. (II. 15.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Gróf Széchenyi István Általános Iskola Alapító Okiratát az államháztartás
működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.)
Korm. rendelet (Ámr.) rendelkezései szerint felülvizsgálta, és a határozat mellékletének megfelelően az Alapító okiratot módosítja.
A képviselő-testület felkéri dr. Vörös Andrea
körjegyzőt, hogy a Gróf Széchenyi István Általános Iskola Alapító Okiratának módosításokkal
egységes szövegét a határozat szerint készítse el.
Felelős: Dr. Vörös Andrea körjegyző;
Mészáros Pálné igazgató
Határidő: azonnal
Nagyközségi Óvoda
A képviselő-testület egyhangú szavazással
meghozta az alábbi határozatot:
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19/2010. (II. 15.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nagyközségi Óvoda Alapító
Okiratát az államháztartás működési rendjéről
szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet
(Ámr.) rendelkezései szerint felülvizsgálta, és a
határozat mellékletének megfelelően az Alapító
okiratot módosítja.
A képviselő-testület felkéri dr. Vörös Andrea
körjegyzőt, hogy a Nagyközségi Óvoda Alapító
Okiratának módosításokkal egységes szövegét
a határozat szerint készítse el.
Felelős: Dr. Vörös Andrea körjegyző;
Orosz Lajosné óvodavezető
Határidő: azonnal
8) A szavazatszámláló bizottságok tagjainak megválasztása
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület egyhangú szavazással
meghozta az alábbi határozatot:
20/2010. (II. 15.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a többsz. mód. 1997. évi C. tv.
23. § (2) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva a helyi választási iroda vezetőjének indítványa alapján a szavazatszámláló bizottságok tagjait és póttagjait az alábbiak szerint választja
meg:
Dömsöd 001. számú szavazókör
(Dömsöd, Béke tér 2.)
Iván Anett, Kiss Péter, Kajdácsi Gabriella,
Földi Edit, Czikora Andrásné
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Dömsöd 002. számú szavazókör
(Dömsöd, Béke tér 2.)
Béczi Istvánné, Guba Anita, Hajduné Horváth Jolán, Lacza Sándor, Rakszegi Zita
Dömsöd 003. számú szavazókör
(Dömsöd, Petőfi tér 5.)
Ila Gáborné, Horogné Túróczi Judit, Bencze
Sándorné, Szakos Éva, Kovács Sándorné,
Orosz Kinga, Bene Jánosné
Dömsöd 004. számú szavazókör
(Dömsöd, Szabadság út 92.)
Csengődi Józsefné, Pergel Renáta, Varga
Anikó, Bus Attila, Vitárisné Vizoviczky Judit
A képviselő-testület felhatalmazza dr. Vörös
Andrea HVI-vezetőt, hogy a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása alkalmával esetlegesen megtartandó helyi kisebbségi önkormányzati választáson közreműködő
kisebbségi szavazatszámláló bizottság tagjait a
megválasztott tagok közül kijelölje.
Felelős: Dr. Vörös Andrea körjegyző – HVI
vezetője
Határidő: azonnal

viselő-testülete az önkormányzat tulajdonában
lévő dömsödi 2500 hrsz-ú Somogyi Béla utca
szélesítése, rendezése céljából az alábbi határozatot hozza.
Az önkormányzat a Kollár Miklós és Kollár
Miklósné tulajdonában lévő 2420 hrsz. alatti ingatlan 3/2010. számú vázrajz szerinti megosztásából kialakuló 2420/1 hrsz-ú 81 m2 területnagyságú ingatlant megvásárolja összesen
162.000 Ft-os vételáron.
A képviselő-testület felkéri Bencze István
polgármestert az adásvételi szerződés megkötésére.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: 2010. március 31.
A képviselő-testület következő munkaterv
szerinti ülésének időpontja 2010. március 31.

9) Egyebek: 9.1. Somogyi Béla utca (közút) rendezése céljából a 2420/1 hrsz-ú ingatlan megvásárlása
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület egyhangú szavazással
meghozta az alábbi határozatot:

Tájékoztatjuk az olvasókat, hogy a képviselő-testület nyilvános üléseiről készült jegyzőkönyvek, továbbá az önkormányzati rendeletek
a www.domsod.hu önkormányzati honlapon olvashatók. A jegyzőkönyvek olvasására a Nagyközségi Könyvtárban ingyenes internetes hozzáférést biztosítunk.
A képviselő-testület nyilvános üléseinek
meghívóit a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján és az önkormányzati honlapon tesszük közzé. Az önkormányzati rendeleteket a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján hirdetjük ki, és
az önkormányzati honlapon is közzétesszük.

21/2010. (II. 15.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Kép-

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete

mányzati hatóság elhelyezésére szolgáló épületen vagy azon belül plakátot elhelyezni tilos. A
plakátot úgy kell elhelyezni, hogy az ne fedje
más jelölt vagy jelölő szervezet plakátját, és
korlátozás nélkül eltávolítható legyen. A szavazást követő 30 napon belül a választási plakátokat el kell távolítania annak, aki azt elhelyezte.
Az önkormányzat választási kampány céljára
a jelölteknek illetve jelölő szervezeteknek azonos feltételek mellett bocsát rendelkezésre helyiséget illetve eszközöket.
A jelöltek és jelölő szervezetek kérésére –
igazgatási szolgáltatási díj ellenében – a helyi
választási iroda átadja a korlátozott adattartalmú választásra jogosultak névjegyzékének másolati példányát a szavazás napját megelőző
március 22-ét követően.

A választási irodák:
– ellátják a választás előkészítésével, lebonyolításával kapcsolatos feladatokat;
– közreműködnek a szavazatok összesítésében,
a választási eredmény megállapításában;
– biztosítják a választási bizottságok működésének és a szavazás lebonyolításának tárgyi,
technikai feltételeit;
– ellátják a választási bizottságok titkársági feladatait;
– döntésre előkészítik a választási bizottságok
hatáskörébe tartozó ügyeket;
– gondoskodnak a választási iratok kezeléséről,
biztonságos őrzéséről, továbbá a levéltárnak
történő átadásról, illetőleg megsemmisítéséről.
A helyi választási irodától kérhető tájékoztatás a választással összefüggő jogi, igazgatási,
technikai kérdésekben.

Helyi Választási Iroda
A választásokkal összefüggő előkészítő,
szervezési feladatokat a helyi választási irodák
végzik (a polgármesteri hivatal megbízott köztisztviselői).

Dömsöd Helyi Választási Iroda
Címe: 2344 Dömsöd, Petőfi tér 6.
Telefon: 06-24-523-123
e-mail: jegyzo@domsod.hu
HVI vezetője: Dr. Vörös Andrea körjegyző

Tisztelt választópolgárok!

A Magyar Köztársaság elnöke az országgyűlési képviselők
választásának első fordulóját
2010. április 11-re, míg a második fordulót 2010. április 25-re
tűzte ki.

Az alábbiakban tájékoztatást adunk a választási kampánnyal, választási szervekkel és jogorvoslatokkal kapcsolatban.

Választási kampány

A választási kampányra vonatkozó szabályokat a választási eljárásról szóló 1997. évi C. tv.
tartalmazza. A választási kampány a választás
kitűzésétől a szavazást megelőző nap (2010. április 10. és április 24.) 0 óráig tart, azonban az első fordulót követően április 11. 19 órától a kampányt ismét lehet folytatni. A választási kampány végéig a jelölő szervezetek és jelöltek engedély nélkül készíthetnek plakátot. A választási plakátot épület falára, kerítésre kizárólag az
ingatlan tulajdonosa illetve a bérlő hozzájárulásával lehet elhelyezni. Állami vagy helyi önkor-

Választási szervek
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HVI vezető általános helyettes:
Orbánné Kiss Judit
HVI vezető jogi helyettes:
Dr. Bencze Zoltán aljegyző
Országos Választási Iroda
Székhely:
1051 Budapest, Nádor u. 4.
Postacím:
1903 Budapest, Pf. 314
Telefonszám:
06-1-441-1600
Faxszám:
06-1-441-1729
Központi elektronikus levélcím:
valasztasi.fo@otm.gov.hu
A honlap URL-je: www.valasztas.hu
Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége:
Telefon: 06-1-441-1600, 06-1-441-1525.
Fax: 06-1-441-1729.
1051 Budapest, Nádor u. 4.
1903 Budapest, Pf. 314. visz@otm.gov.hu
Az ügyfélszolgálati vagy közönségkapcsolati
vezető neve: dr. Vannay-Skody Tamás.
Az ügyfélfogadás rendje:
hétfő–csütörtök: 8:30-16:00, péntek: 8:30-13:30
Pest Megyei Területi Választási Iroda
Székhely: 1052 Budapest, Városház u. 7.
Telefonszám:
06-1-318-1946
Faxszám:
06-1-318-0026
Központi elektronikus levélcím:
valasztas@pestmegye.hu
Pest Megyei 13. számú Országos Egyéni
Választókerületi Iroda
Székhely: 2300 Ráckeve, Szent István tér 4.
Telefonszám:
06-24-523-333
Faxszám:
06-24-422-521
Központi elektronikus levélcím:
mesterne@rackeve.hu

Választási Bizottságok

A választási bizottságok a választópolgárok
független, kizárólag a törvényeknek alárendelt
szervei, amelyek elsődleges feladata jelöltek
nyilvántartásba vétele, a szavazás lebonyolítása,
a választás eredményének megállapítása, a választás törvényességének biztosítása, a pártatlanság érvényesítése és szükség esetén a választás törvényes rendjének helyreállítása.
A választási bizottságok választott tagjait a
helyi választási iroda vezetőjének javaslatára a
képviselő-testület választotta meg. A választott
tagok jelölésekor vizsgálni kellett a tagokkal
kapcsolatos összeférhetetlenséget.
A választási bizottságok megbízott (delegált)
tagjait 2010. április 2-án 16 óráig jelenthetik be
a helyi választási bizottság elnökéhez azok a jelöltek és jelölő szervezetek, akik jelöltet indítottak a településen.
Az országgyűlési képviselők választásán az
alábbi választási bizottságok működnek:
a) szavazatszámláló bizottság,
b) az egy szavazókörrel rendelkező településeken a szavazatszámláló bizottság feladatait
ellátó helyi választási bizottság,
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c) országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság,
d) területi választási bizottság,
e) Országos Választási Bizottság.
Ráckevén Országos Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (OEVB) működik,
melynek székhelye: 2300 Ráckeve, Szent István tér 4.
Az OEVB tagjai:
Dr. Keyha Tibor elnök (választott)
Bibók János elnökhelyettes (választott)
Babák László tag (választott)
Pest Megyei Területi Választási Bizottság
1052 Budapest, Városház u. 7.
1364 Budapest, Pf. 112
Tel.: 06-1-317-6218, Fax: 06-1-318-0026
Országos Választási Bizottság
Postacím: 1903 Budapest, Pf. 314
Székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 4.
Telefonszám: 06-1-441-1600

Szavazatszámláló bizottságok

A szavazatszámláló bizottság legalább öt tagból áll.
A szavazatszámláló bizottság feladatai:
– ellenőrzi a szavazóhelyiséget, levezeti a szavazást, gondoskodik a szavazás törvényes lebonyolításáról;
– szükség és igény szerint a bizottság két tagja
segít a választópolgárnak a szavazásban;
– dönt a szavazás során felmerült vitás kérdésekben;
– megszámlálja a szavazatokat, dönt a szavazatok érvényességéről, megállapítja a szavazás
szavazóköri eredményét;
– indítványozza a helyi választási bizottságnak
a szavazás szavazóköri eredményének megsemmisítését, ha olyan törvénysértést észlel,
amely érdemben azt befolyásolta;
– a szavazás eredményéről, a szavazás során
történt fontosabb eseményekről, a szavazatok
újraszámlálásáról jegyzőkönyvet készít.
A szavazatszámláló bizottságok helye és öszszetétele:
Dömsöd 001. számú szavazókör
(Dömsöd, Béke tér 2.)
Iván Anett, Kiss Péter, Kajdácsi Gabriella,
Földi Edit, Czikora Andrásné
Dömsöd 002. számú szavazókör
(Dömsöd, Béke tér 2.)
Béczi Istvánné, Guba Anita, Hajduné Horváth Jolán, Lacza Sándor, Rakszegi Zita
Dömsöd 003. számú szavazókör
(Dömsöd, Petőfi tér 5.)
Ila Gáborné, Horogné Túróczi Judit, Bencze
Sándorné, Szakos Éva, Kovács Sándorné,
Orosz Kinga, Bene Jánosné
Dömsöd 004. számú szavazókör
(Dömsöd, Szabadság út 92.)

Csengődi Józsefné, Pergel Renáta, Varga
Anikó, Bus Attila, Vitárisné Vizoviczky Judit

A jogorvoslatokról

A jogorvoslatok fajtái
A jogorvoslat három formája, a kifogás, a
fellebbezés és a bírósági felülvizsgálat iránti
kérelem áll a jogorvoslatot igénylők rendelkezésére. A három jogorvoslati forma más-más
helyzetben alkalmazható.
A kifogás a választásra irányadó jogszabály,
illetőleg a választás és a választási eljárás alapelveinek megsértésére hivatkozással benyújtható jogorvoslati eszköz, amellyel bárki élhet. A
kifogást az első fokon eljáró választási bizottság
bírálja el.
A fellebbezés a jogorvoslati rend következő
lépcsőfoka. Fellebbezést a választási bizottság
elsőfokú határozata ellen nyújthat be bármely
választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, illetőleg
az ügyben érintett jogi személy.
Kizárt a fellebbezés a másodfokon eljárt választási bizottság, valamint az Országos Választási Bizottság határozata ellen.
A választási bizottság másodfokú határozata,
továbbá az Országos Választási Bizottság határozata ellen bármely választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, illetőleg az ügyben érintett jogi
személy bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be. A bíróság határozata ellen további jogorvoslatnak helye nincs.

A kifogás benyújtása és elbírálása

A kifogást úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a sérelmezett jogszabálysértés elkövetésétől számított három napon belül megérkezzen! A kifogásnak tartalmaznia kell:
• a jogszabálysértés megjelölését;
• a jogszabálysértés bizonyítékait;
• a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét
(székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét;
• a kifogás benyújtójának választása szerint telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetőleg kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.
A kifogás benyújtására rendelkezésre álló
határidő jogvesztő. Ha a kifogás elkésett, azt
az eljáró választási bizottság érdemi vizsgálat
nélkül elutasítja. Ha a kifogás nem tartalmazza
a benyújtó nevét, lakcímét (székhelyét), illetőleg ettől eltérő postai értesítési címét, az az elkésett kifogáshoz hasonlóan érdemi vizsgálat nélküli elutasítást eredményez.
A kifogás kötelező tartalmi eleme a jogszabálysértésre való hivatkozás, illetve a bizonyítékok benyújtása. A kifogás csak akkor valósíthatja meg törvényes célját – a választási eljárás törvényes rendjének helyreállítását –, ha
kellően megalapozott, ezért a kötelező tartalmi
elemek nélkül benyújtott kifogást érdemi
vizsgálat nélkül kell elutasítani.
A kifogás a választási bizottság határozatának meghozataláig visszavonható.

XX. évfolyam 3. szám
A fellebbezés benyújtása és elbírálása

A fellebbezés mindig egy konkrét választási
bizottsági döntés ellen irányul. Fellebbezést
jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott
határozata ellen lehet benyújtani.
A fellebbezésnek – annak jogi alapján túl –
tartalmaznia kell
• a fellebbezés benyújtójának nevét, lakcímét
(székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét;
• a fellebbezés benyújtójának választása szerint
telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét,
illetőleg kézbesítési megbízottjának nevét és
telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.
A fellebbezésben új tények és bizonyítékok
is felhozhatók, amelyeket a bizottság az eddig
felmerültekkel együtt értékel.
A fellebbezést úgy kell benyújtani a megtámadott határozatot hozó választási bizottságnál – szavazatszámláló bizottság döntése
esetén az elbírálásra jogosult választási bizottságnál! –, hogy az a megtámadott határozat
meghozatalától számított három napon belül
megérkezzen.
A választási bizottságnak a választás eredményét megállapító döntése elleni fellebbezést úgy
kell benyújtani, hogy az legkésőbb a választási
bizottság döntését követő napon megérkezzen.
A fellebbezés elbírálására jogosult választási bizottság a fellebbezésről legkésőbb a beérkezését
követő napon dönt.
A határidő jogvesztő, az elkésett fellebbezést
érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani.
Ha a fellebbezést nem a megtámadott határozatot hozó, hanem az eljárásra jogosult választási bizottságnál nyújtják be, a fellebbezés ezen
az alapon nem utasítható el. A bárhol máshol
benyújtott fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül
kell elutasítani!
Ha a fellebbezés a meghatározott formai követelmények közül nem tartalmazza a benyújtó
nevét, lakcímét (székhelyét), illetőleg ettől eltérő postai értesítési címét, a fellebbezést érdemi
vizsgálat nélkül el kell utasítani. Szintén érdemi
vizsgálat nélküli elutasítást von maga után, ha a
fellebbezés jogalapjára vonatkozó hivatkozás
nincs megjelölve.
A fellebbezésről az azt elbíráló választási bizottság a beérkezéstől számított három napon
belül dönt.
A fellebbezés a kifogáshoz hasonlóan a döntés meghozataláig visszavonható.

Bírósági felülvizsgálat iránti kérelem

A bírósági felülvizsgálat a jogorvoslati eljárás utolsó eleme, további garanciát jelent a választási jogviták törvényes és jogerős rendezésére, a választás törvényes rendjének helyreállítására.
Bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet a választási bizottság másodfokú (fellebbezést elbíráló) határozata, továbbá az Országos Vá-
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lasztási Bizottság határozata ellen bármely
választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, illetőleg
az ügyben érintett jogi személy nyújthat be.
Bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet lehet
benyújtani
• jogszabálysértésre hivatkozással, illetve
• a választási bizottság mérlegelési jogkörben
hozott határozata ellen.
A kérelem jogalapját a beadványban meg
kell jelölni. Ennek hiányában a kérelmet a bíróság érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
A bírósági felülvizsgálat végső eszköz jellegét mutatja, hogy csak akkor kerülhet rá sor, ha
a választási eljárásban a fellebbezési jogot kimerítették, vagy a fellebbezés a törvény rendelkezései szerint kizárt.
A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy
kell benyújtani, hogy az legkésőbb a megtámadott határozat meghozatalától számított három
napon belül megérkezzen a sérelmezett döntést hozó választási bizottsághoz.
A választási bizottság határozata elleni bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a választási bizottság döntését követő napon megérkezzen. A bíróság a kérelemről legkésőbb a felterjesztését
követő napon dönt.
A bírósági felülvizsgálat iránti kérelemről a
bíróság a felterjesztéstől számított három napon
belül határoz.
A kérelem benyújtójának lehetősége van a
kérelem visszavonására, ez esetben a bíróság
az eljárást megszünteti.
A bírósági felülvizsgálat iránti kérelemnek
meghatározott formai elemei is vannak, amely
alapján a kérelemnek tartalmaznia kell:
• a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét
(székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét;
• a kérelem benyújtójának választása szerint telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét,
illetőleg kézbesítési megbízottjának nevét és
telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.
Ha a kérelem benyújtója beadványában nem
jelöli meg nevét, lakcímét, ettől eltérő postai
értesítési címét, illetve nem a sérelmezett
döntést hozó választási bizottsághoz nyújtja
be azt, a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül
kell elutasítani.
A kérelem nem utasítható el, ha a jogosult a
kérelmet az elbírálására jogosult bíróságnál –
határidőben – terjeszti elő.
A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem fontos eleme, hogy abban új tények és bizonyítékok is felhozhatók, amelyeket a bíróság az eljárásban már ismert tények és bizonyítékok körében, egyenlő súllyal mérlegel.
A bírósági felülvizsgálati eljárásban az
ügyvédi képviselet kötelező, azonban a jogi
szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat.
A felülvizsgálat fórumai a választási bizottságok illetékességéhez igazodnak. A bírósági fe-

lülvizsgálat iránti kérelmet a másodfokú határozatot hozó választási bizottság székhelye szerint
illetékes megyei, fővárosi bíróság bírálja el. Az
Országos Választási Bizottság határozata ellen
benyújtott bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet
a Legfelsőbb Bíróság bírálja el.
A bíróság a bírósági felülvizsgálat iránti kérelemről nemperes eljárásban, három hivatásos
bíróból álló tanácsban határoz.
A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem alapján a bíróság a sérelmezett határozatot, valamint
az azt megelőző eljárást megvizsgálja. A bíróság a kérelmező részére – annak kérésére – biztosítja a szóbeli nyilatkozattétel lehetőségét. Ez
esetben az ellenérdekű fél számára is lehetővé
kell tenni a szóbeli nyilatkozattételt.
A bíróság döntése jogerős, ellene további
jogorvoslatnak helye nincs.

A határozatok közlése, kézbesítése

A jogorvoslati kérelem kötelező kellékei
(jogszabálysértés megjelölése, bizonyítékok
csatolása, postai értesítési cím) mellett a kifogás, fellebbezés benyújtója megadhatja telefaxszámát, elektronikus levélcímét vagy kézbesítési megbízottjának ezen elérhetőségeit.
A határozatot – ha jelen van vagy ha telefaxszáma vagy elektronikus levélcíme rendelkezésre áll – a meghozatala napján rövid úton kell
közölni a kérelmezővel, valamint azzal, akire a
határozat jogot vagy kötelezettséget keletkeztet
vagy származtat. A határozat rövid úton való
közlése
• a jelenlévők részére a határozat átadásával,
• telefaxon,
• elektronikus dokumentum formájában
(e-mail), vagy
• a kézbesítési megbízott részére a fentebb meghatározott módokon
történhet.
A határozat rövid úton való közlésének módját (módjait) a kérelmező jelöli meg.
A határozatot, ha a választási bizottság ülésén
az nem került átadásra, kézbesíteni kell az érintettnek. A kézbesítés postai úton történik.
A választási bizottságok és a bíróságok a határozatokat meghozatalukat követően nyilvánosságra hozzák. A nyilvánosságra hozatal kötelezettsége nem vonatkozik a határozatba foglalt személyes adatokra.

Tisztelt Választópolgárok!

Az időközben aktuális választási hirdetményeket a polgármesteri hivatalban elhelyezett
hirdetőtáblán és a www.domsod.hu és az Országos Választási Iroda www.valasztas.hu internetes portálon olvashatják. Az országgyűlési
választásokkal kapcsolatos felvilágosításért a
Helyi Választási Irodához fordulhatnak.
Helyi Választási Iroda
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Valentin-bál

Fotó: Bábel László
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17. Valentin-bál

Tizenhét évvel ezelőtt az első sportosztály kirándulásán született meg a
gondolat: rendezzünk Valentin-bált, és a bál bevételével teremtsünk lehetőséget arra, hogy az osztály minden tanulója részt vehessen a többnapos
kiránduláson, színházba járhasson, és ebből a bevételből nyíljon lehetőség
az úszásoktatásra is. Ez volt az egyik cél. A másik, és az legalább olyan
fontos, hogy a gyerekek érezzék, az egész éven át tartó munka, a műsorra
való tánctanulás, az összefogás teremt igazán értéket, formálja a közösséget. Évről évre 23-24 család összefogásával született meg egy színvonalas
szórakozási lehetőség Dömsödön.
Köszönjük a műsorainkhoz nyújtott segítséget Csikós Jutkának és tehetséges tanítványainak: Csikós Zsuzsinak, Cserna Mariannak és Miskolczi Beának. Műsoraink színvonalát mindig emelték a Kiskunlacházi-Tassi Művészeti iskola és a Dömsödi Művészeti Iskola táncosainak produkciói. Itt újra köszönetet mondunk a tánctanároknak: Vinczéné Nagy Nórának és Mihó Diánának. Balogh Lászlónak és Angyal Lászlónak köszönjük a gyönyörű néptáncainkat.
A hangulatos zenéről hosszú éveken át Ispán Imre és Bőcze Bernadett
gondoskodott. Köszönjük.
Tizenhét év óta a Valentin-bálos gyerekek báli öltözékét Miskolczi Marika ügyes kezeinek köszönhetjük.
A bál megszületése óta nagyon sok gyerekszerető felnőtt támogatja az
adománybálunkat. Ezúton szeretnénk újra köszönetet mondani az idei bál
szponzorainak.
Ambruska Margit, Doroszlay László és Kati, Hartai György, Cosinus
Gamma, Jarosi István és Ica, Jávorka József és Rózsa, Faragó András, Faragó Bálint és Jutka, Bencze István, Még 1000 év Dömsödért, Patonai István és Nóra, Bak Gábor és Csöpi, Dobos György, Csinos és Társa Bt., Keresztes Ágnes, Mészáros Pálné, Simonidesz Zoltán és Hajni, Gyiviné
Székely Ildikó, Pethes László és Kati, Kovács Zoltán és Jutka, Kovács
Mihály és Marika, Hajlik Sándor és Jutka, Kovács Gyula és Mari, Tóth
András, Zölei Tibor és Ági, Bélavári Tibor, Szűcsné Laczi Erika, Hargittainé Horkai Mariann, Sallainé Zöldág Judit, Perger István, Sass Istvánné,
Fábián Kázmér, Keresztes Gábor és Ildi, Benczéné S. Erika, Fekete László és Szilvi, Doroszlay Lászlóné Jutka, Budai Antal és Judit, Fábiánné
Cser Ili, Muzs János és Mara, Siket Péter és Andrea, Lengyel Ferenc és
Tünde, Sánta István és Elly, Madarász Andrea, Ruszkovics György és
Mónika, Zima Zita, Ifj. Burján András, Balogh Zoltán és Teri, Siket
Gáborné, Ász-Kolbász Kft., Orsi pékség, Egri Judit, Antal Krisztina, Burján Edina, Csiszár Géza és Kinga, Nagy Lászlóné, Túrócziné Kati, Szánthó Györgyné, Kapitány Cukrászda.
Tóthné Porvay Zsuzsa
8. b osztályfőnöke

Öt évig Valentin-bálos szülők voltunk!

Mit jelentett nekünk a Valentin bál? A gyerekek és mi szülők is leírtuk
erről az érzéseinket. Álljon itt egy-két gondolat.
„Éljen a Valentin-bál!
Különleges élmény a család életében, hiszen a gyerekekkel együtt
egy nagyon fontos, közösségépítő programon veszünk részt. A hangsúly
az együtt szón van! Mi, szülők közvetlenül bepillanthatunk az osztály
közösségi életébe, a gondosan megszervezett próbák hangulatát érezhetjük közelről. Minden jó előadásnak legfontosabb része az alapos felkészülés, és ez mindig maximális volt. Élmény volt rajta részt venni a
családdal együtt. Köszönjük Beni nevében is a személyiséget fejlesztő
programokat.”
Simonidesz Zoltán

„Minden évben számtalan lehetőség adódott a gyerekek életében,
ami a pozitív előrehaladást jelentette. Az osztály ennek köszönhetően
olyan közösséggé kovácsolódott, ami az életük részévé vált, barátok lettek. Minden munkában eggyé olvadtak össze. Minden év elején boldogan készültek erre a napra. Egy emberként álltak a munkához, egymás
társai, barátai lettek. A gyerekek összetartó erejének köszönhetjük mi
szülők is, hogy ilyen szeretetben és összetartásban vittük végig a négy
év minden egyes időszakát. Átélhettük azt a csodát, amikor a 4. osztályos „első Valentin-bálozós” gyerekeink férfivá és nővé váltak öt év
után és gyönyörködhettünk szépségükben. Ebből az osztályból az iskola
egyik legjobb közössége kovácsolódott össze. Köszönjük! – csupa
nagybetűvel.”
Antal Krisztina

„Azt gondolom, hogy nagyon sok élménnyel gazdagodtunk. Hihetetlen izgalommal készültünk minden évben a bálra, különösen most, hiszen ez lesz az utolsó. A Petrus már most szomorú, hogy nem lesz több
ilyen rendezvény az életében, ha lesz is, nem a szeretett osztályával és
osztályfőnökével. Jó volt látni őket évről évre kislányból nagylánnyá
válni. Biztos vagyok benne, hogy egész életükre meghatározó lesz az élmény. Gondolok itt a bálra és az abból adódó lehetőségekre, kirándulásokra, színházra, úszásra stb. Szülőként jó volt tartozni egy ilyen közösséghez, ahol mindenki a saját gyermekét, és általa a közösséget tartotta
szem előtt.”
Egri Judit
„Az egyik legnagyobb élményünk a négy év alatt a Valentin-bál volt.
Előtte és utána ezekből az emlékekből élt a lányom. Sokat mesélt róla az
ismerőseinknek is. Az külön nagy élmény volt, hogy a bál által fejlődött a
szépérzéke, megtanulta, mi az, hogy közösen dolgozunk valamiért. Egy
életre való élményt adtál a gyerekeknek, sőt a szülőknek is ezzel a bállal.
Köszönjük és köszönjük.”
Sallainé Zöldág Judit
„Úgy gondolom, hogy az én lányom számára a sok készülődés, fáradtság ellenére mindig az év fénypontja volt a Valentin-bál. Nagyon jó
közösségkovácsoló program volt mind a gyerekek, mind a szülők számára. Páratlan lehetőség, és úgy érzem, aki ebből kimaradt, nem tudja,
mit veszített. Azt a sok csillogó szemet, amikor a közönség tapssal jutalmazta a fellépésüket, a sürgés-forgást, izgalmat, amit a tombola- és
virágárusítás szerzett, öröm volt nézni. Nagyon büszke vagyok, hogy
elmondhatom, az én lányom részese lehetett ennek a csodának.”
Siketné Gém Andrea
„Valentin-bál!
Az én kislányomnak felejthetetlen élményeket adott ez az öt év, ami a
Valentin-báli készülődéssel telt. Sokszor nézegetem a régebbi fotókat és a
DVD-ket, és könnyekkel küszködve gyönyörködöm bennük. Az én kis
tündérlányom!!! Azok a csodálatos táncok! Ruhák! Élmények! A felkészülés fáradalmai és a jól sikerült fellépések öröme! Egy életre szóló élményekkel ajándékozott meg mindannyiunkat! És még egy nagyon fontos dolog! Azt hiszem, hogy a cigány családoknak, így nekünk is alkalmat
adott arra, hogy teljes mértékben elfogadtassuk magunkat! Nem beszélve
a bálok anyagi hasznáról, amik lehetővé tették, hogy a kislányom tökéletesen megtanult úszni! Csodálatos helyeken jártak kirándulni, ezt a mi
családunk anyagi helyzete nem tette volna lehetővé! Rangot adott az osztálynak és a szülőknek is a falu közössége előtt. Nagyon szépen köszönjük a lehetőséget!!!”
Kun Lajosné Erzsi
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A gyerekek gondolatai
„A Valentin-bálban az egyik legjobb dolog az volt, hogy mindenki, a
gyerekek, a szülők egy közös célért dolgoztak. Zsuzsa néni mindig azt
mondta nekünk, hogy kitartás, „egy mindenkiért, mindenki egyért”. A mi
osztályunk már öt éve Valentin-bálozik, és már öt éve, hogy együtt van
az egész csapat. Örültem, hogy ebben én is részt vehettem, mert egy életre szóló élmény volt, és sajnálom, hogy ez volt az utolsó. A 8. osztályos
Valentin-bál volt eddig a legjobb, mert törött kézzel táncoltunk az Annával, és bizony ez is egy életre szóló élmény marad. Tudom, hogy ezt az
egészet Zsuzsa néninek köszönhetjük, mert az öt év alatt rengeteget dolgozott értünk. Az ő akaratából és az ő szeretetéből lettünk ilyenek, amilyenek most vagyunk. Ha nem lett volna a szívében ennyi szeretet, amit
ez alatt az öt év alatt átadott nekünk, akkor nem jöhetett volna létre ilyen
színvonalas bál, mint a Valentin-bál. Köszönjük mindazt, amit értünk
tett!”
Kincses Julcsi
„Az én életemben a Valentin-bál nagy szerepet játszott négy éven keresztül. A készülődés, a díszítés, a közös munka, a táncpróbák mind nagy
élmény volt számomra, de főleg a Valentin-báli est. Mindig nagy izgalommal készültünk szüleinkkel és Zsuzsa nénivel együtt. Mi megtapasztaltuk, hogy milyen csapatban dolgozni közös célért, színvonalas műsorban szerepelni, és a munkánk eredményeként élményekben gazdag kirándulásokon részt venni. Mi tudjuk, hogy ezt elsősorban Zsuzsa néni kitartó,
odaadó, kemény munkájának köszönhetjük. Úgy gondolom, hogy ezáltal
egy életre szóló élményben részesültünk. Büszke vagyok rá, hogy részt
vettem ebben a csodálatos élményben. Köszönöm!”
Sallai Judit
„Szinte hihetetlen, hogy már ötödik éve készülünk nagy lelkesedéssel
mi gyerekek, szülők és Zsuzsa néni az utolsó Valentin-bálunkra. Ilyenkor
a nagyterem piros, fehér színekben pompázik. A fények csillognak, a fehér abrosszal megterített asztalokon a két kezünk által megalkotott asztali
díszek és piros gyertyák adják meg az est hangulatát. Mivel a szívem
csücske a tánc, mély átérzéssel táncoltam végig öt éven keresztül a bál
műsorát. Minden alkalommal dobogó szívvel álltam a közönség elé. Remélem, hogy az utókor számára olyan színvonalas Valentin-bált teremtettünk, amely mindannyiunk szívében megmarad.”
Budai Noémi
„Szerencsére én egy olyan Valentin-bálos osztályba kerültem,
amelyik öt évig rendezhette meg a bált. Nagyon szerettem mind az öt
éven át a bál előtti napokban a felkészülést, és hogy az osztályban levő gyerekek és a szüleik együtt lehettek. Legjobban a fellépés előtti
néhány perc izgalmát szerettem. Sajnálom, hogy eltelt ez az öt év,
mert ilyen közösséget többet már nem nagyon tudunk összekovácsolni. Viszont boldog vagyok, hogy egy ilyen összetartó osztályközösség tagja lehettem.”
Ruszkovics Patrik
„Én sajnos csak négy évig voltam Valentin-bálos gyerek, ötödikes
korom óta. Nagyon jó volt ez a bál, mert együtt lehetett a család. A Valentin-báli bevételből elő tudtuk teremteni a kirándulást. Nem tudtunk
volna elmenni a háromnapos kirándulásokra, mert az osztályból nagyon sok gyerek nem tudta volna kifizetni a kirándulás árát. Így a bevételekből mentünk el kirándulni, színházba és moziba. Nagyon jó volt
ez a bál.”
Hegedűs Norbert
„Nagyon örültem, hogy én is részt vehettem a Valentin-napokon. Nagyon rossz volt nekem amikor 5. osztályban nem vehettem részt a táncokban és a díszítésben. (Elmentem az iskolából, de visszajöttem.) Nagyon
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jól éreztük magunkat a díszítésnél. Igaz, nem mindig segítettünk. A táncolásban is megügyesedtem, úgy a néptáncban, mint a társastáncban. Kifejezetten jólesett nekem, amikor a táncunk végén mind a hatszáz ember
megtapsolt minket. Én nagyon sajnálom, hogy több ilyen „bulin” nem vehetek részt az osztálytársaimmal. Köszönöm Zsuzsa néninek, hogy részt
vehettem benne!
Simonidesz Beni
„Nekem a Valentin-bál nagyon sokat jelentett ebben a négy évben. Ez
a szeretet ünnepe, tehát ilyenkor az ember szeretetet ad és kap. Nagyon
élveztem a bál összes pillanatát: a készülődést és a fellépést is egyaránt.
Úgy érzem, hogy ez alatt a négy év alatt a bál és Zsuzsa néni segítségével egy nagyon jó, összetartó osztály született. Nagyon örültem, mikor
ebbe az osztályba bekerültem. Köszönjük Zsuzsa néninek és az összes
szülőnek.”
Kovács Anna
„A Valenti-bál nekem egy óriási élmény volt. Hangulatosan teltek a
készülődések, megtanultunk ízlésesen dekorálni, megtanultuk a harmóniát a tárgyak elrendezésében. A bál keretében megtanultunk különféle
táncokat. A bál napja hangulatosan, örömmel telt, mindenki élvezte az
estét. Öt éven keresztül lehetett részünk ebben a számunkra óriási ajándékban. A bevételből különféle helyekre mehettünk kirándulni, megismertük hazánkat. Csak megköszönni tudjuk ezt az élményt Zsuzsa néninek. Köszönjük.”
Budai Petra
„Nekem a Valentin-bál az öt év alatt nagyon sok kellemes, jó időtöltést,
szórakozást jelentett. Szerettem csinálni, mert így megtanultam, hogy kemény munka árán el lehet érni, amit szeretnék. Nagyon sok jó kirándulást
kaptunk a Valentin-báltól, így megérte a sok fáradságot. Ha elmegyek ebből az osztályból, akkor nagyon fog hiányozni. A felkészülések mindig
hosszúak és fárasztóak voltak. Volt aki lezserre vette ezt a dolgot, de a legtöbbünk mindig sokat tett ezért a bálért. Nagyon köszönöm Zsuzsa néninek a sok segítségét.”
Zölei Ádám
„Én örültem, hogy ebbe az osztályba járhattam, és öt évig Valentinbálozhattam, mert olyan dolgokban vehettem részt, ami talán az egész
életemben nyomot hagy. Megtanultuk, hogy csak együtt, közösen, fáradságos és időt igénybe vevő munkával érhetjük el céljainkat. Megtanultam néptáncolni és társastáncolni, kitűnően úszom az úszás bármelyik fajtájában. Elsajátítottam az ízléses díszítés csínját-bínját, és eközben együtt volt az osztály, együtt voltak a jó barátok. A gyerekek szülei
között is nagyon jó kapcsolatok alakultak ki, és ezt a sok jót csakis Zsuzsa néninek köszönhetjük, és SOHA NEM FOGJUK ELFELEJTENI!
Jó lesz ezekre a középiskolai években is visszaemlékezni. Köszönjük
Zsuzsa néni!”
Kun Erzsébet

Könyvtári nyitvatartás
H: zárva
K: 10-18
Sz: 8-16
Cs: 8-14
P: 11-17
Szo: 8-12
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Betekintés a helyi Vadásztársaság életébe

Dömsöd mind a Duna közelsége, mind pedig
fekvése folytán gazdag vadállománnyal rendelkező település. A helybeliek mondhatni ősidők
óta élnek is a természet adta lehetőséggel, így
aztán nemcsak halásznak-horgásznak, hanem
vadásznak is! Különleges, olykor misztikus a
kapcsolatunk a vadállatokkal. Életterüket viszont az egyre nagyobb szántóterületek, út és a
vasúthálózat megnövekedése háttérbe szorítja.
A ma emberének a vadászat már régen nem a
megélhetést, hanem kedvenc vagy inkább hasznos időtöltését jelenti. Ezért is szigorú és szabályokhoz kötött manapság ez a tevékenység.
A vadászati idény most befejeződött. Ezért kerestem meg és kérdezgettem ifj. Fábián Jánost, a
Dömsödi Lobogó Vadásztársaság frissen megválasztott elnökét:
– Mikor alapították a társaságot, hány fővel, és kik voltak az elnökök?
– Tudomásom szerint a háború után a helyi
elöljáróságtól lehetett földet bérelni. Akkoriban
3 gazda volt, akik éltek ezzel a lehetőséggel, és
ezen bérleti jog alapján hívtak vadászokat a
szerződésben foglalt területekre (Láng György,
Nagy Ignác, Tárkányi Károly).
1960-61-ben, Farmosról jött ide a Kispesti
Textilgyár Vadásztársasága. Ebben az időben,
1985-ig a társaság elnökei és vezetői budapesti
vadászok voltak. 1985-1990-ig Kovács Iván lett
az elnök, aki már dömsödi kötődésű vadász
volt. 1990-től 20 éven át a dömsödi születésű, és
magát ma is dömsödinek valló Kunsági János
látta el az elnöki feladatokat. Ez év januárban
pedig én vettem át az elnökséget.

A tagság mintegy 35 fő körül mozog. Ez azért
ennyi, mert a rendelkezésünkre álló területnek
(melynek vadászati jogát mi gyakoroljuk) ennyi
az eltarthatósága. Nem érdemes bővíteni a tagságot, mert a 7000 hektárnyi terület adottságai
(ebbe a lakott terület is beleértendő) erre nem alkalmasak.
1990-ben a pártállam megszűnésével a vadásztársaság módosította nevét Dömsödi Lobogóra. Az 1997-es Vadászati Törvény értelmében
újra a földtulajdonhoz kötötték a vadászati jogot, ezért 1997-ben, majd 10 év után 2007-ben
is haszonbérleti szerződést kellett kötni a földtulajdonosokkal, hogy a területünkön vadászhassunk. Ez komoly operatív munkát jelentett. Ezúton is köszönetet kell mondani a gazdáknak és
az önkormányzatnak, hogy lehetővé tették számunkra a vadászatot Dömsödön.
A vadásztársaságot az intézőbizottság irányítja. Ezt a bizottságot az elnök, a titkár, a gazdasági felelős, vadászmester és a természetvédelmi
felelős alkotja. Emellett még működik egy fegyelmi bizottság és egy ellenőrző bizottság,
akiknek a vezetői az intézőbizottsági ülések
meghívottjai.
Meg kell jegyezni, hogy ma már az egyesület
vezetősége elsősorban dömsödiekből tevődik
össze.
A legmagasabb fórumunk a közgyűlés, melyet ősszel és tavasszal hívunk össze. Ekkor az
intézőbizottság beszámol a vadászati idény
eredményeiről, problémáiról, illetve próbál útmutatót adni a következő időszak tevékenységeiről. A vezetőségnek vadgazdálkodási jelentést és a következő évre vadgazdálkodási tervet

Jó hangulatban indul a hajtás

Szőrmés dúvad terítéken

kell készíteni a Pest Megyei Vadászati Felügyelőség részére, és csak az elfogadott, jóváhagyott
dokumentumok alapján lehet vadászni.
– Milyen és mekkora itt a vadállomány?
– A mi területünk apróvadas terület. A fácán,
a nyúl a domináns, de megtalálható emellett az
őz is. A környékbeli társaságokkal ellentétben
szerencsés helyzetben vagyunk, mert nyúl és őz
is szép számmal akad a területünkön. Ami kissé
hullámvölgyben van, az a fácán. A problémát az
okozza, hogy a fácán búvóhelyét jelentő erdők,
bokros takart részek eltűnőben vannak. Jó lenne
ebből az állapotból kimozdulni! Ennek érdekében szeretnénk a vadföld területét növelni. Ez
azt jelenti, hogy a termőterületből itt-ott kicsípve fél- vagy egyhektárnyit, bevetjük speciális
magkeverékkel. Nem is aratjuk le, a kukoricacsöveket nem törjük le, így aztán a vadaknak télen nemcsak élelem, hanem búvóhelyként is
szolgál. A fácánkérdésen így próbálunk javítani.
– Miből tartja fenn magát a vadásztársaság?
– Nem sok bevételi forrásunk van! Az egyesületi tagdíjat a tagok évente fizetik két részletben. Emellett vadkilövésből van bevételünk,
ami őzbak és mezei nyúl bérvadásztatásából
ered. A Halastó és környékén a vadőreink felügyelete mellett visszatérően olasz vadászok
vadásznak, elsősorban vízivadra, átalánydíjas
elszámolással.
A jövőben próbálunk különböző pályázati lehetőségeket megcélozni, de mivel egy nonprofit

12

XX. évfolyam 3. szám

szervezetről van szó, egyre nehezebb a dolog.
Próbálunk vadföldek megművelésére is pályázatot keresni, hiszen egy gazdától sem várhatjuk
el, hogy (bár többen vadászok is) mindenféle ellenszolgáltatás nélkül a saját területéből néhány
hektár bevételéről lemondjon.
– Van-e és beszélhetünk-e helyi viszonylatban
vadvédelemről?
– Természetesen! Vadászaink és a vadőrök
sok időt töltenek a területen. Bármilyen furcsán
is hangzik, tudjuk hogy a terület melyik szegmensében milyen és hány vad lelhető fel. Akkor, mikor például az őzbakok kilövéséről van
szó, azok tartózkodási helyét illetve a trófeák
minőségét, milyenségét a vadászok ismerik.
Ezért az őzbakokra a vadásztatás szigorú elbírálás alapján történik. Vadvédelemről beszélünk
akkor is, amikor téli időszakban az etetést végezzük. Ez komoly feladat, egyben anyagi teher
is, mert a területünkön található vadállomány
nagy mennyiségű eleséget kíván.
Ez a tél e tekintetben kiemeltebb volt az előzőekhez képest. Több mázsa kukoricát, silót
hordtunk ki egy-egy alkalommal. Heti rendszerességgel töltöttük meg az etetőket, ami aztán a
következő alkalomig el is fogyott. Mi így próbáljuk védeni a vadállományt!
Azonban védenünk kell az emberektől is!
Azoktól, akik a vadászati feltételeket, jogot, törvényt figyelmen kívül hagyva illegálisan vadásszák vadjainkat. Ez ellen próbálunk tenni kisebb-nagyobb eredménnyel. Örvendetes dolog,
hogy a helyi rendőrök, polgárőrök partnerek ebben. Jól össze tudunk dolgozni, hiszen a területen
ha idegent látunk, akkor egy körtelefonnal gyorsan kiderül, jogszerűen vagy jogtalanul tartózkodnak-e ott. Hatékony együttműködésünknek
köszönhetően tavaly például tetten értünk egy

A teríték számbavétele

budapesti orvvadászt. Lőfegyverrel és zsákmánnyal a csomagtartójában kaptuk el. (Neki
most márciusban lesz a pere a Ráckevei Bíróságon.) Véleményem szerint nem érdemes kockáztatni. A mai fegyvertartási törvények értelmében súlyos büntetés szabható ki az illegálisan
tartott fegyverért, lőszerért, nem beszélve az
orrvadászat bűntettéről!
– Vannak-e fontos elvégzendő teendők a
vadásztársaság háza táján?
– Nagyon sok társadalmi munkát szervezünk
saját tagjainknak. Van egy szép vadászházunk,
ennek karbantartása, parkjának rendben tartása
teljes egészében ránk hárul. Tavasszal felmérjük
a területen, hogy mely magaslesek, etetők szorulnak karbantartásra, illetve megtervezzük, hová
kellene újakat telepíteni. A nyári időszakban
ugyanígy a kijelölt napokon társadalmi munkában hasonló munkálatokat végzünk a tavaszihoz.

Társasági szinten szervezzük tavaly óta a dúvadgyérítést. Ezek meghatározott napokon reggeli ill. esti időszakokban történnek. Előfordulnak a területünkön olyan szárnyas és szőrmés
dúvadak, melyek elszaporodtak. Gondolok itt a
szajkóra, szarkára és a rókára, melyek nagy károkat tudnak okozni.
Kötetlenebb, de szervezett program (júniusban) a juniális. Családtagjainkkal együtt közös
bográcsozás keretében koronglövészetet szervezünk. Ezek az összejövetelek mindig jó hangulatban telnek. Büszkék vagyunk rá, hogy társaságunk egy jó közösség! Tagjainkat nem a vadászati élmény, hanem a friss levegőn eltöltött
idő és baráti kapcsolatok ápolása vezérli.
Elődeimtől egy olyan örökséget vehettem át,
melyet mind erkölcsileg, mind anyagilag túlszárnyalni óriási kihívást jelent majd a jövőben!
Közreadta: -V.I.Fotók: Fábián Ilona

Hajtásban

Nagy segítség a fegyelmezett, képzett vadászkutya
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Felhívás óvodai beíratkozásra!
Kedves Szülõk!

Óvodai felvételi szándékukat jelezhetik 2010. április 19-én, 20-án és 21-én az „Új” óvodában
(Dömsöd, Dózsa Gy. út 27/A) naponta 8-16 óráig.
Óvodai felvételükről a 2010/2011. nevelési-oktatási évben a jogszabályban megfogalmazott, a
folyamatos felvételre vonatkozó előírásoknak megfelelően dönt az óvoda vezetője.
A gyermek felvétele nem a jelentkezés sorrendjében történik.
Számítsanak rá, hogy az adminisztráció miatt várakozniuk kell!
Kérem, hogy a felvételi előjegyzésre gyermekükkel együtt látogassanak el! Szükséges iratok:
• a szülő személyi igazolványa és lakcímbejelentője;
• a gyermek születési anyakönyvi kivonata, lakcímbejelentője.
• Amennyiben gyermekük szakértői véleménnyel rendelkezik a sajátos nevelési igényről, a
szakvélemény bemutatását kérjük.
• Az étkezési térítési díj megállapításához kérjük leadni a gyermekvédelmi kedvezményről,
tartós betegségről, 3 vagy több gyermek nevelése esetén a családi pótlék folyósításáról szóló
igazolásokat.
Várjuk mindazok jelentkezését, akiknek gyermeke 2003-2004-2005-2006-ban és 2007.
augusztus 31-ig született.
Azok a szülők is jelentkezzenek, akik várhatóan munkába állnak. Előfelvételisként jegyeztessék
elő a 2007. szeptember 1. és 2008. május 31. között született gyermekeiket.
Felvételükre a nevelési év folyamán folyamatosan kerül sor a szabad férőhelyek függvényében.
Az előjegyzésbe vétel nem jelent automatikus felvételt.
A KÖZOKTATÁSI TÖRVÉNY SZERINT a gyermek abban az évben, amelyben az
ötödik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától, 2010. szeptember 1-jétől, napi négy órát
köteles óvodai nevelésben részt venni.
A 2010-2011-es nevelési-oktatási évben tehát KÖTELEZŐ ÓVODÁBA (nagycsoportba) JÁRNI MINDAZON GYERMEKEKNEK, AKIK 2005. május 31-ig születtek,
(középső csoportba) akik 2005. június 1. – 2005. december 31-e között születtek.
Az 5. életévet betöltött gyermek beíratásának elmulasztása szabálysértés, amely törvényes
következményekkel jár.
Orosz Lajosné óvodavezető

11. TÁNCTÁBOR

Az előző évekhez
hasonlóan idén is
megrendezzük tánctáborunkat,
táncot
szerető gyerekek részére
Horányban
(Regatta Üdülő) a
Duna-parton. Célunk
az, hogy a tánctudásban fejlettebb és tehetségesebb gyerekeknek lehetőségük nyíljon egy
nehezebb és sokrétűbb tánctudás megismerésére és elsajátítására. Természetesen gondoltunk azokra is, akiknek még nincs nagy
gyakorlata a táncban (kezdők), ezért új és
változatos anyaggal készülünk, amelyet a
délelőtti órákban tartunk (néptánc, hip-hop
tánc) a táncteremben. Lehetőség nyílik arra
is, hogy a jelentkezők megismerkedhessenek
különböző népi mesterségekkel a kézműves
foglalkozások alatt. A táborban emellett szeretnénk még a következőket nyújtani a gyerekek számára: kenuzás, lovaglás, íjászat,
strandolás, kirándulás, játékok, TÁNC és sok
minden más, melyet márciusi részletes prog-

ramunkban ismertetünk. Mindezek délutáni
foglalkozás keretén belül történnek. A gyerekek teljes ellátásban részesülnek (reggeli,
ebéd, uzsonna, vacsora). A számukra helyben készült ételek rendkívül ízletesek és bőségesek. Az elszállásolás 6 fős + fürdőszobás
szobákban történik. Az oda- és visszautazást
mindenki egyénileg szervezi meg!
Az érkezés időpontja 2010. június 15.
kedd – 17 óra.
A távozás időpontja 2010. június 20. vasárnap – 10 óra.
A tábor összköltsége 30.000 Ft. A díj részletekben is fizethető! Az első részlet (5.000
Ft) egyben foglaló, melyet a jelentkezési határidőig, azaz március 10-ig szíveskedjenek
befizetni! Az elmúlt évek tapasztalata alapján, a nagy túljelentkezés miatt, kérjük, minél
hamarabb jelentkezzetek. Várunk szeretettel!
„Legyen benne vigasságunk!”
Bővebb információk: Balogh László
+36-70-244-4170 www.lacidance.hu
+36-30-982-8993 lacidance@gmail.com

13

ÉRTESÍTÉS
Kedves Szülõk!

Az elsősök beíratása 2010. április 19-én
és 20-án (hétfőn, kedden) lesz az OMK
emeleti részén az igazgatóhelyettesi irodában
8 órától 17 óráig.
A beíratkozáshoz szükséges:
– A gyermek születési anyakönyvi kivonata,
– TAJ-kártyája,
– Diákigazolvány igénylése esetén 1 db
igazolványkép (fekete-fehér).

A beíratkozáskor tanulóbiztosítást is lehet
kötni 1000 Ft, 1500 Ft, esetleg magasabb
összegű éves díjjal.
Varga Gézáné
igazgatóhelyettes

KERESZTREJT VÉNY

Február havi játékunk helyes megfejtése a
következő: „TABÁNI ISTVÁN”. A beküldők
közül a szerencse ezúttal Szekeres Gézáné
(Dömsöd, Ságvári u. 25.) kedves olvasónknak
kedvezett.
A Virágoskert Drogéria által felajánlott
2000 Ft értékű nyereményét a helyszínen, az
Átrium Üzletházban veheti át. Gratulálunk!
Következő rejtvényünkkel áprilisban jelentkezünk.

AKCIÓS
SHELL PB GÁZ
Ingyenes
házhoz szállítással!

A szállítás Dömsöd belterületére
48 órán belül értendő.

Tel.: +36-30-9-337-357
+36-24-434-948

Szikvízüzem
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A gyûjtés megerõsíti az embert
Ugyan ki mondhatja el magáról, hogy tökéletes az élete, hogy soha nem kell
szomorkodnia semmi miatt? Nem ez különböztet meg minket egymástól. Csak míg az
egyik emberben szorongássá, depresszióvá, betegséggé alakul a hiány, addig a másik
építkezni kezd belőle, és mondjuk gyűjtőmunkába fog.
A gyűjtés kreatív, értékteremtő tevékenység. Alkalmas arra, hogy személyiségproblémákat kiegyensúlyozzon, eltakarjon vagy fejlesszen. Az ént erősíti és támogatja. Nem
véletlen, hogy már a gyerekek is gyűjtenek. /Ezt használják ki reklámfogásaikban a nagy
cégek./ Számukra ugyanis a tárgyak a biztonságot, a stabilitást jelentik. Leginkább
azokhoz a tárgyakhoz vonzódnak, amelyek szimbolizálnak számukra valakit vagy
valamit, azt a helyzetet, amelyben jól érezték magukat. Ezért lehet az átmeneti tárgy, egy
mackó, ruha vagy játékszer számukra annyira fontos. Valami hasonló történik a felnőttekkel is, amikor emléktárgyakat gyűjtenek. A tárgyak ugyanis visszahívják az
emlékeket, azt az illúziót keltik, mintha most is ott lennénk, ahol akkor régen, most is
úgy szeretnének minket, ahogy akkor, és ezzel egy kicsit be is csapjuk magunkat. De
fontos hangsúlyozni, hogy mindez a túlélést szolgálja, a gyűjtemény mindig élni segít
bennünket. Az is előfordulhat, hogy a gyűjtés támogatja az embereket abban, hogy
kiváljanak a tömegből, hiszen egy-egy különleges gyűjteménnyel a saját személyiségünket öltöztetjük fel. Megerősíti az önazonosságot, érdekesebbé, gazdagabbá teszi az
egyént. Mindez nagyon kreatív, érdekes és értékteremtő munka is egyben, és semmiképpen nem betegség. Amikor viszont valaki csak gyűjtöget és a limlom tárgyakhoz irracionálisan ragaszkodik, az már kóros folyamat. Az különbözteti meg őket a valódi
gyűjtőktől, hogy nem rendszerezik a gyűjteményt, csak felhalmozzák azt, néha olyanynyira, hogy már a lakásban is csak szűk folyosókon lehet közlekedni. A gyűjtők többsége általában férfi, talán azért, mert a nők a gyerekszülésben és -nevelésben sokkal
inkább le tudják kötni a valódi érzelmek iránti igényüket.
Tájékoztatóm célja; figyelemfelhívás az egészséges gyűjtésre, mely nem szégyen és
főleg nem betegség. Múltunk feledésbe merülő, elkallódó tárgyi, szellemi emlékeinek
átmentése az utókornak.
Közreadta: Dulcz Dénes,
nyugdíjas pedagógus

A jö võ új le he tõ sé ge

Megnyílhat annak a lehetősége, hogy munkahelyet teremtsünk önmagunknak. Erőfeszítés nélkül jövedelemhez juthatunk. A háztartás, a ház körüli gazdálkodás nyugat-európaivá
alakulhat.
Ennek a lehetőségét a környezetvédelmi és vízügyi miniszter személyesen jelentette be,
két TV-csatornán, az elmúlt év végén és ez év első napjaiban.
Egy pályázatot kell benyújtani „Környezetbarát otthon” témára a Környezet és Vízügyi
Minisztériumhoz.
Az alap-támogatás 30%, amihez 1 millió Ft bónusz támogatás is kapható. Ezzel a támogatás mértéke felmehet 60%-ra.
Ezzel a pályázattal elektromos áramot termelő napelemek beszerzése, házra való szerelésének lehetősége pályázható meg.
A pályázathoz csatolni kell egy energetikai felmérést.
A tetőre szerelt napelemek elektromos áramot termelnek. A megtermelt áram felhasználódik a ház körül (fűtésre, hűtésre és mindennemű elektromos árammal hajtható gép meghajtására). A feleslegessé vált árammennyiséget köteles megvásárolni az Elektromos Művek.
Ez az az eset, amikor a jövedelmet a nap termeli meg, a háztetőre szerelt napelemekkel.
Ez az a beruházás, ami biztonságosan megtérül. Önmagát téríti meg 3-5 év alatt, és az élettartama 18-25 év.
A kivitelezéshez 3,75%-os kamat melletti banki hitel igényelhető.
A téma igen nagy fejlődésen ment át.
Az utolsó időben a napelemek területén nagy árzuhanás történt. – Ebben az évben gyártani kezdik az elektromos áramot termelő tetőcserepeket, ami hazai találmány.
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Húsvéti
készülõdés a
könyvtárban!

Szeretettel várunk a könyvtárba

2010. március 20-án /szombaton/
10 órakor
és hozz magaddal ha tudsz egy kis
gyurmát és tojást, mert lesz nálunk:
• Tojásfestés

• Sógyurmázás

• Papírrepülő-hajtogatás és kint az
udvaron papírrepülőverseny
/A legszebb, legügyesebb alkotásokat
díjazzuk!/
Sok szeretettel várunk benneteket!
Preboj Szabina Preboj Viki Gedeon Zsolt
és a könyvtárosok

PETŐFI
EMLÉKMÚZEUM

Bazsonyi Arany
és

Vecsési Sándor
állandó kiállítása

NYITVA TARTÁS:
kedd, péntek, szombat:
1000 – 1600 óráig
BELÉPŐJEGYEK:
felnőtt: 200 Ft;
nyugdíjas, diák: 100 Ft
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„Por ce lán ba zárt lé lek”
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Dömsödi fiatal tehetségek a könyvtárban

Egy pesti buszos utazás alkalmával hallottunk először a Preboj lányokról, akikről édesanyjuk nagy büszkeséggel és szeretettel beszélt.
Mindketten iparművészeti pályára léptek. Viki
Herenden tanult porcelánfestészetet, Szabina
pedig tehetséges keramikusként több díjat is
nyert. Ez adta az ötletet, hogy kettőjük munkáiból kiállítást szervezzünk a könyvtárban, hiszen
a lányok alkotásait már a Dömsödi Napokon is
láttuk, és már akkor is nagyon megtetszettek.
Felkerestük őket. Először Vikit, aki egy zárkózott, távolságtartó lány. Jobban megismerve őt
elmondható, hogy egy nagyon melegszívű, értékes fiatal, aki nagyon szereti a szakmáját és a
gyerekeket. Húga pedig egy vidám, jó kedélyű
fiatal lány. Mindkettőjükben közös vonás, hogy
szakmájukban nagyon tehetségesek.
Amikor a kiállítást közösen szerveztük, rájöttünk, miért olyan büszke leányaira az édesanyjuk. Joggal lehet az, hiszen nem könnyű ebben a
mai világban egyedüli szülőként becsülettel felnevelni a gyerekeinket. Ha pedig gyermekeink
eredményeikkel meghálálják törődésünket, az
különösen büszkeséggel tölthet el minket.
Vikit és Szabinát felkértük, hogy kicsit írjanak magukról:

„Édesanyánk egyedülálló anyaként nevel
minket 12 éve, és ez alatt az idő alatt nagyon sok
munkával, energiával támogatta tehetségünket
és elképzeléseinket. Ezt szeretnénk neki megköszönni!
Preboj Szabina:
Ruhatervezőnek készültem az általános iskola után, mert érdeklődtem a művészetek és a divat iránt. De kialakult egy olyan betegségem,
ami miatt szakmát módosítottam, így kerültem
kapcsolatba a keramikus szakmával. Fokozatosan szerettem meg a szakmát, és a mesterem segítségével a pályázatokon egyre szebb eredményeket értem el. Pl. Kalocsai Kemenceépítő Tábor, Emberi Kapcsolatok Pályázaton 2. helyezést, Ifjú Végzősök Pályázatán a plasztikámmal
(a kiállításon is látható) nívódíjat nyertem. És
mindezek után sajnos a szakmámban nem tudok elhelyezkedni.

Preboj Viktória:
Az általános iskola végén teljesen tanácstalanul álltam a pályaválasztás előtt. Rengeteg iskolát megnézve az egyik iskolában találkoztam a
keramikus szakmával. Végül emellett döntöttem. A családomon és a rajztanárnőmön, Gerenday Éván kívül senki sem hitt bennem, de ő
megfelelően felkészített, és az iskola által rendezett rajzversenyen felvételt nyertem. Később
kiderült azonban, hogy erre a pályára egészségügyi okból nem mehettem, és ekkor ajánlották
fel a porcelánfestő szakot. Az érettségi mellett
szakosodtam, de a technikusit már nem végeztem el, hanem a Herendi Porcelánfestő Manufaktúrában folytattam tanulmányaim. Itt a mesterem segítségével ismertem és tanultam meg a
szakmát. Félévenként szintvizsgákat tettem,
amiket sikeresen elvégeztem, ezek eredményei
szerepelnek a kiállításokon. Majd ezek lezárásaként a szakmunkásvizsgára elkészítettem a tálam, ami a „Kapcsolatok” címet kapta. Mivel a
szakmámban nem sikerült elhelyezkednem,
ezért új szakmát tanultam, és most masszőrként
próbálok elhelyezkedni.”
Viki mesélte, hogy amikor a Dömsödi Napokon a kiállítás volt, egy dömsödi ember alkotásaikat látva így szólt:
„Ja, ezek csak a Preboj lányok munkái…” –
és ment tovább…

A Preboj családban 12 évvel ezelőtt egy tragédia történt, amely során elvesztették édesapjukat. Ez rányomta bélyegét családi életükre és
nevelődésükre is. Nem indultak egyenlő feltételekkel azoknak a családoknak a gyerekeihez képest, ahol mindkét szülő ott áll a háttérben. Lelkileg megtörve, nehezen indultak útnak… De
az anyai szeretet erőssége és hite messzire röpít.
Mindenképpen elgondolkodtató az, amikor
egy tanuló úgy érzi, hogy saját nevelői iskolai
pedagógusai nem hisznek benne. Nem adnak
neki még elméleti esélyt sem arra, hogy a benne
lakozó tehetség valamikor nagyra nőhet, alkotásokat hozhat létre. Az esélyt mindenki megérdemli.
A tehetség olyan mint a virág bimbója, amely
ha rásüt a nap kinyílik, és ebben semmi nem
akadályozhatja meg. Ebben példát vehetünk a
bimbón rejlő életerőről, amely akkor is megmutatkozik, amikor senki sem hisz benne.

Kedves olvasóink, akik meg szeretnék nézni
a kiállítást a könyvtár nyitvatartási idejében,
azok 2010. április elejéig megtehetik.
Mindenkit szeretettel várunk!

Összeállította:

Szabó Andrea és
Markóné Zöldág Ágnes
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Falugyûlés
„2010”
Dömdöd lakosai érdeklődést mutatva jöttek el az idei falugyűlésre.
A meghívott vendégek közt volt Kátai Dénes (ügyeleti rendszer), Sági János (csatorna), Keszthelyi Dénes (Bio-Pannónia),
Pánczél Károly (országgyűlési képviselő),
Katanics Sándor (rendőrezredes).
Kicsit rendhagyó volt ez a mostani alkalom. Bencze István polgármester nemcsak
egy év, hanem egy egész választási ciklus
munkájáról tett záró számadást.
A pályázatok által és az önerőből megfinanszírozott, megvalósított felújításokat kivetítőn tekinthették meg a falu lakosai. Részletesen szemléltették az eredeti, valamint a
munkák elvégzése utáni állapotokat, melyek
a következők:
Pályázati úton történő beruházások: óvoda átépítésének befejezése; Bazsonyi–Vecsési képtár felújítása; Kis Petőfi-fa környezetének rendbetétele; a 2007-es szüreti bál támogatása; köztemetö ravatalozó létesítése; ivóvízhálózat építése a Felsőszigeti úton; Dózsa
György úton a járda és az óvoda parkolójának felújítása; komp és a hozzá vezető útszakaszok felújítása; a Kígyó és a Gyóni Géza
utca útburkolat-felújítása; Kossuth L. u. páratlan oldalán a járda felújítása; Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat épületének
akadálymentesítése, belterületi utak fejlesztése: Előre, Felszabadulás, Ságvári és Szüret
utca; belterületi csapadékvíz-elvezetés, -gyűjtés; Zrínyi u. felújítása; zöld parkoló létesítése a katolikus temetőnél; polgármesteri hivatal szervezetfejlesztése.
Önerőből készült beruházások: Dunavecsei u., Csokonai u. felületkezelése; Szüret
u., Dabi krt., Bercsényi u. felújítása; új ivóvízkút létesítése (Ságvári utcában); OMK
udvarának bővítése; Dabi óvoda udvarának
bővítése, parkosítása, parkoló létrehozása;
valamint a falu északi irányából megközelítve a községet, a köszöntő park létesítése.
A polgármester úr ismertette a jövőre
nézve a legfontosabb tennivalókat, elképzeléseket.
Szólt az önkormányzatokat is sújtó gazdasági állapotról, a normatív támogatás csökkentéséről.
Mindezek után a meghívottak rövid beszámolója következett, majd ezt követően a
résztvevők kérdéseket tehettek fel, észrevételeiket tolmácsolták a meghívott intézmények képviselői felé.
-V.I.-
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Min den kit érint het
– Körkép az orvosi ügyeletrõl –

Jó ideje foglalkoztatja Dömsöd közvéleményét a lakosság egészségügyi ellátása kapcsán
az orvosi ügyelet kérdése. A helyi Fidesz alapszervezet életmentő készülékre való gyűjtése
során megszólított emberek sok panasszal éltek a jelenlegi központi ügyelettel kapcsolatosan. A képviselő-testület 2010. február 15-i ülésén megjelentek helyi pártok képviselői és a
falu polgárai, ahol elhangzottak konkrét észrevételek az orvosi ügyelet minőségéről.
A polgármester úgy határozott, hogy a mintegy 2000 aláírást számláló petíció által felvetett kérdést alaposan megvizsgálja, az emberek észrevételeit komolyan veszi, áttekinti annak
lehetőségét, hogyan lehetne úgy átszervezni az ügyeleti ellátást, hogy az ismét Dömsödön
legyen. A Dömsödi Hírnök legutóbbi számában a kiábrándító pénzügyi valóságot mutatta
be, nem pedig a kérdés további vizsgálatát vetette el.
Bencze István polgármester úr ennek a kérdéskörnek a vizsgálatával egy munkacsoportot bízott meg, amelynek feladata a lehetőségek számbavétele, a település orvosi ellátásának
globális áttekintése és a dömsödi lakosok szempontjából a lehető legjobb megoldás megtalálása és megvalósítása.
A munka során az alábbi szempontokat kell figyelembe venni:
• jogi lehetőségek áttekintése
• anyagi erőforrások számbavétele
• helyi központi ügyelet szervezésének lehetőségei (megfelelő rendelő, gépkocsi, ellátó
orvosok, gépkocsivezető)
• pályázati és egyéb szóba jöhető források feltérképezése
• hosszabb távú stratégiai tervezés, amelyben megvizsgáljuk egy esetleges állandó dabi
központú ügyeleti rendelés lehetőségét, önálló épületben
• a kérdés megoldásáig a jelenleg ügyeletet ellátó szolgáltató céggel kötött társulási megállapodás felülvizsgálata, az ügyelet minőségével kapcsolatos kifogások összegyűjtése
és közvetítése írásos formában
A munkacsoport tagjai: Bencze István polgármester, Bencze Zoltán aljegyző, Jaksa
Istvánné pénzügyi főmunkatárs, dr. Tóth István háziorvos, Pencz Bernadett, a dömsödi Fidesz alapszervezet elnöke, Szabó Andrea képviselő.
Az orvosi ügyelet kérdésében irányadó a 47/2004. (V. 11.) ESzCsM. rendelet, amely az
egészségügyi, háziorvosi és házi gyermekorvosi ellátást szabályozza. Azt mindenkinek tudnia kell, hogy bármiféle háziorvosi ügyeleti rendszer felépítése és működtetése csakis a fenti rendelet adta keretek között lehetséges.
A továbblépéshez vezető utak egyike, hogy külső szolgáltató céget bízunk meg továbbra
is az ügyeleti ellátással, adott esetben állandó dömsödi helyszínnel. Ennek felvázolásához
két ajánlattévő cégtől érkezett be szakmai koncepció és árajánlat (Delta Országos Katasztrófa Mentő Csoport, Morrow Medical Zrt.). Mindkét szakmai anyag több lehetőséget kínál a
működési módok tekintetében. Valamennyi lehetőség nagyon költséges. A másik lehetséges
út az önálló orvosi ügyelet létrehozása falunkban, állandó hétköznapi és hétvégi ügyelettel.
A munkacsoport alakuló megbeszélésén úgy tűnik, hogy a jövőt tekintve mindannyian a
helyi központú ügyeleti ellátás irányába tennénk meg az első lépéseket (helyi épület, helyi
orvosok, helyi gépkocsivezető, saját autó). Cél lenne a biztonságos és megnyugtató háttérrel működő orvosi ügyelet a hétköznap délutáni, éjszakai és a hétvégi időszakokban is. Felmerült lehetőségként egy Dab területén létrehozandó orvosi rendelő és ügyeleti központ
építése.
Ebben az évben még nagyon sok bizonytalan tényező áll előttünk, amely kiszámíthatatlan
változásokat hozhat az egészségügy területét érintő szabályozásokban. Az országos választások alakulása eredményezhet jogszabályváltozásokat, anyagi források kedvezőbb vagy
kedvezőtlenebb lehetőségét, pályázati utak megnyílását vagy bezárulását.
Azt mindenesetre tudni kell, hogy az anyagi erőforrások igen alaposan meghatározzák a
lehetőségeinket. Emellett a távolabbi cél mindenképpen az lenne, hogy az ügyeletre jelenleg
fordított pénz ne külső, profit-orientált, körzetileg centralizált néhány cég valamelyikének
számlájára folyjon be, hanem maradjon Dömsödön, a dolgozó orvosok vagy adott esetben
egy egészségügyi ellátást működtető önkormányzat kezében.
A lehetőségek, tervek feltérképezése elindult, célunk hogy erőnkhöz mérten a falu lakosainak megelégedésére szolgáló megoldást találjunk.
Ehhez szükségünk van az Önök észrevételeire, javaslataira, amelyekkel a munkacsoport
tagjait bizalommal kereshetik. A Dömsödi Hírnök hasábjain hírt adunk az orvosi ügyelettel
kapcsolatos előrelépésekről.
Szabó Andrea – Pencz Bernadett
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A teljes test egészségügyi
felmérése hõképkészítéssel

(Tudományos alapokkal rendelkezõ szûrõvizsgálat és azonnali
orvosi konzultáció lesz Dömsödön április 7-én!)

Igen sokan igyekeznek egészségüket megőrizni, mert a már elveszített egészség visszanyerése drágább és fájdalmasabb dolog. Természetesen minél korábbi stádiumban derül ki egy
betegség, annál tökéletesebben lehet meggyógyítani. Ennek egyetlen módja, ha lehetőség
szerint egészségesen élünk, s részt veszünk minél több szűrővizsgálaton.
Az egyik újkeletű állapotfelmérő módszer a
hőkamerás vizsgálat. Az élő bőr felületéről kibocsátott infravörös sugárzást méri, digitalizálja
és színes képként megjeleníti a a számítógép
képernyőjén.
Nem invazív vizsgálat, nincs mellékhatása,
korlátlanul ismételhető, gyermekeknél és
terhes nőknél is alkalmazható, így olyanok is
igénybe vehetik, akik a fájdalommal vagy kényelmetlenséggel járó egyéb diagnosztikai beavatkozásoktól elzárkóznak.
Mivel csak a bőr felszínén, illetve a közvetlenül alatta levő szöveteknek a hőmérsékletét képes mérni, csupán azokat a az elváltozásokat lehet a segítségével feltárni, amelyek a bőr hőmérsékletét valamilyen módon befolyásolják.
Bizonyos kiértékelési szabályok mentén azonban így is sok betegségre, állapotra, funkciózavarra utaló jelet találunk a termográfiás vizsgálat elvégzése során. Kiválóan megfelel első állapotfelmérő módszernek és betegségek nyomon
követésére.

Ennek megfelelően az alábbi eltérések tapasztalhatók:
– Normálisan működő, túlműködő, alulműködő
vagy nem funkcionáló szervek és szövetek
– Regulációs gócok, amelyek normo-, hyper-,
hyporegulációt mutatnak, regulációs merevséget jeleznek bizonyos szerveknek, szöveteknek megfelelően vagy a reflexzónákban
– Gyulladások, amit elárul a hyperthermia lokálisan vagy a jellegzetes reflexzónában
hyperregulációval
– Krónikus degenerativ folyamatok, amelyekre
hypothermia és hyporegulációs zavar jellemző
– Daganatos megbetegedések, elsősorban bőr-,
emlő-, gyomor- és vastagbéldaganatok, amelyekre körülírt hyperthermia és nem reguláló
területek, vagy könyökhajlathoz viszonyított
hyperthermia regulációs merevséggel, vagy
asszimmetriás hőeloszlás hívja fel a figyelmet
– Egyéb jelenségek, mint például: kő, ciszta,
kopásos izületi betegségek, atheroma, műtéti
heg, postthrombotikus heg, kötőszövet-szaporulat, központi idegrendszeri góc, zsírpárna
stb. – főként hypothermterületek alatt.
Ha felkeltették figyelmét a fentiek, kérem jelentkezzen – akár telefonon – a rendelőmben,
mert a vizsgálatra csak előzetes időpontegyeztetéssel kerülhet sor.
Dr Rókusfalvy Sylvia
háziorvos
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Dömsödi
Sportközpont

Elérhetőségek:
Tel.: 06-24/533-010;
e-mail: domsodsport@vnet.hu
Béczi János intézményvezető
mobil: 06/20/3145-794

Állandó programok

Aerobik
KEZDÉSI IDŐPONT: JANUÁR

Kézilabda
Felnőtt /női/:
Szerda:
18.00-19.30
Péntek:
18.30-20.00
Gyermek /9-10 év, lány/
Hétfő:
16.45-18.00
Csütörtök:
17.00-18.00
Labdarúgás
Ifi:
Szerda:
Péntek:
Gyermek /9-10 év/:
Hétfő:
Szerda:
Konditerem
Nyitva tartás:
Hétfő–Péntek:
Szombat:
Vasárnap:

17.00-18.00
17.00-18.00
15.00-16.00
15.00-16.00
08.00-21.00
16.00-18.00
-

 SPORTHÍREK  SPORTHÍREK  SPORTHÍREK 

Kezdõdik a futballidény

Felnőtt csapatunknál edzőcsere történt.
Halász Gyula fogja a felnőtt csapatot irányítani a jövőben.
Új igazolás: Papp Zoltán Tököl, Fehérvári
Zsolt Dunavarsány, Kelemen Adrián Dunaújváros.
Távozott: Moldován Ferenc Bugyi, Tóth
András Bugyi, Végh Gábor Tökölre vissza
kölcsönből.
Az ifiket Gyökeres Gábor edzi az elkövetkezőkben.
Új igazolás: Sass László Pereg, Pálfi István Kunszentmiklós.

2009-2010. évi Pest megyei I/b osztály Déli csoport sorsolása

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

forduló
forduló
forduló
forduló
forduló
forduló
forduló
forduló
forduló
forduló
forduló
forduló
forduló
forduló
forduló

2010. 03. 07.
2010. 03. 14.
2010. 03. 21.
2010. 03. 27.
2010. 04. 04.
2010. 04. 10.
2010. 04. 17.
2010. 04. 25.
2010. 05. 02.
2010. 05. 09.
2010. 05. 15.
2010. 05. 22.
2010. 05. 29.
2010. 06. 06.
2010. 06. 13.

vasárnap
vasárnap
vasárnap
szombat
vasárnap
szombat
szombat
vasárnap
vasárnap
vasárnap
szombat
szombat
szombat
vasárnap
vasárnap

14.30
14.30
15.00
15.00
15:30
15:30
16:00
16:00
16:30
16:30
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00

Dömsöd
Gyál
Dömsöd
Gyömrő
Dömsöd
Újhartyán
Dömsöd
Dömsöd
Tápiómetál
Dömsöd
Ráckeve
Dömsöd
Sülysáp
Dömsöd
Pereg

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Halásztelek
Dömsöd
Kakucs
Dömsöd
Bugyi
Dömsöd
Abony
Kiskunlacháza
Dömsöd
Nagykáta
Dömsöd
Törtel
Dömsöd
Alsónémedi
Dömsöd
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Polgárõrök elérhetõsége
Észrevételeiket, bejelentéseiket az alábbi
telefonszámokon tehetik meg:
Klszák Tamás elnök:
06-70-463-0743

Gábor Tamás elnökhelyettes
06-70-374-9408

Nõi torna!!!

Az általános iskola tornatermében
minden kedden és csütörtökön délután fél 7-től fél 8-ig női torna
van. Mindenkit szeretettel várunk, aki egy kicsit is törődik az egészségével
és hiányzik számára a mozgás. Gyere, hidd
el, nagyon jó!

PROG RA MOK AZ
OMK-BAN
ÁLLANDÓ PROGRAMOK
Dömsöd múltjából állandó helytörténeti kiállítás a könyvtárban Kovács
László tanító úr gyűjteményéből.
Nyitva tartás a könyvtári nyitvatartási
rend szerint.
ENERGIATORNA
Az egészséges életmód jegyében,
szerdánként 19.00 órától.
Vezeti: Oprea Arthúr Mihály
MUSICA NOSTRA NŐI KAR
PRÓBÁI
Péntekenként 18.00 órától a Széchenyi úti Általános Iskolában
SZÍNJÁTSZÓ KÖR
Keddenként az Iringó Színjátszó Kör
próbái 18.00 órakor.
KIÁLLÍTÁS
Óvodások és iskolások alkotásainak
bemutatója az OMK előterében.
FELHÍVÁS KIÁLLÍTÁSRA
Iparosok, vállalkozók tevékenységét
bemutató kiállításra hívunk minden
vállalkozó kedvű bemutatkozót.
BANYA KLUB
Kéthetente hétfőnként 18.00-tól

Keresztyén élet
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Folytatás az előző számból.
A kozmológiai istenbizonyítékokat, az a-posteriori (tapasztalati) úton létrejötteket, a középkor
nagy teológusa, Aquinói Tamás, a Doctor
Angelicus (1225-1274) gyűjtötte össze és fektette le. Öt ilyen bizonyítékot talált. Az első a mozgás tényéből indul ki, mondván, hogy mozgás
csak ott történik, ha valami okozza azt. A testek
maguktól tehetetlenek. Ha a mozgás és a mozgató erők vonalán végigmegyünk, végül kell hogy
találjunk egy ősmozgatót, ami, aki nem más mint
Isten. A második bizonyíték a kauzalitás tényéből
ered. Minden okozat mögött egy ok húzódik
meg. Nem lehet okozat az azt kiváltó ok nélkül.
Ha az ok és okozatok láncolatán végigmegyünk,
végül is meg kell érkeznünk az ősökhöz: Istenhez. (Arisztotelésznél ez a „mozdulatlan mozgató”). Harmadik érve az esetlegesség és a szükségszerűség fogalmából adódik. Valójában minden
teremtmény esetleges, azaz nem szükségszerűen
létezik. Mi szükség hozta pl. az embert létre?
Nyilvánvaló, hogy ilyet nem találni. Nos, ha minden létező csak esetleges, akkor kell lennie egy
szükségszerű lénynek, melyből az esetlegesek
áramlanak, s ez: Isten. A negyedik érve a tökéletesség fokozatain alapul. Minden létező csak különböző fokokon bírja a tökéletességet. Ez arra
mutat, hogy kell lennie egy abszolút tökéletes
lénynek, vagy inkább egzisztenciának: Istennek,
akitől a létezők a tökéletességet különböző fokokon kapják, s akihez mérten lehet a tökéletesség
fokozatait megállapítani. Ötödik érve a nem intelligens lények – állatok – értelmesnek tűnő életvitelén alapszik. Ezek nem lennének ilyenek egy
felsőbb lény: Isten irányítása nélkül.
A teológiai istenbizonyítékot a német Wilhelm
Liebnitz (1646-1716) fogalmazta meg. Ő a világ
célraállítottságából (görögül telos: cél), harmóniájából és szépségéből következtetett egy legmagasabb intelligencia létezésére – Istenre, aki mindent
ily céltudatosan, harmonikusan és szépen rendezett el, s a világot bölcsen kormányozza.
Immanuel Kant-ot is meg kell említenünk
(1724-1804), a königsbergi (ma Kaliningrad) filozófust, a morális argument megalkotóját. Ő az
emberben levő erkölcsi törvény (lelkiismeret,
jóra törekvés, kötelességtudás) alapján következtet Istenre, aki az erkölcsi törvényt belénk
helyezte kategórikus imperatívuszként – feltétlen parancsként. Ő mondta: „Két csodálatos dolog van a világon: a csillagos ég ott fent és az erkölcsi törvény itt bent!”
Említsük meg az ún. Históriai istenérvet, azt,
hogy az emberiség minden időben, mindenütt
tisztelt valamiféle istenséget. Soha nem volt az
emberiség istenhit nélkül. Mindez arra mutat,
hogy az emberiség döntő része, mintegy kollektív
entitás, mindig hitt egyfajta istenben, ha különböző néven nevezte is. Lehetséges-e, hogy ezek
mind és mindenkor, mindebben tévedtek volna?

A klasszikus istenérvek mellett még szólnunk kell legalább három modernről. Paul
Tillich (1886-1965), korunk egyik nagy teológusa így érvelt: Az ember az egyetlen élőlény,
amely tud a maga véges mivoltáról. Erről viszont nem tudna, ha nem lenne az emberben
egy örökkévaló elem, amelyen az ember lemérheti a maga végességét. Ez az elem Istentől van.
Továbbmenve: ennek az örökkévaló vagy végtelen elemnek megléte az emberben indirekt
módon bizonyítékot nyújt Isten létezésére.
Peter Berger amerikai kortárs szociológus és filozófus „A transzcendens jelei” c. könyvében öt
elgondolkoztató érvet sorol fel, amelyek Isten létezését mutatják. Honnan van az emberekben a
rend utáni vágy? – kérdezi. A rendre való törekvés
egy kaotikus világban egybeesik az egyetemes és
isteni renddel. Rámutat arra is, hogy az ember az
örömteli játék közben felszabadul és békességet
tapasztal. Ilyenkor az idő megáll, és a külső világ
megszűnik létezni. Mindez – mondja – az emberen túli természetfeletti világra utal. A reménység –
állapítja meg – nem más, mint az ember „Nem”-je
a halál és szenvedés felé. A remény több, mint csupán dac és illúzió: a remény a természet-feletti
végső beteljesedésre mutat. Amikor az ember –
mondja – valami rettenetes bűn következményeivel kerül szembe és megborzad, akkor nem elégszik meg a bűn elkövetőjével szembeni büntetéssel, hanem örök kárhoztatást követel. Ez is, az időlegesen túl, valami örökkévalóra mutat. Végül
megemlíti a komikumot, azt, hogy amikor az ember nevet, voltaképpen önmagának e világban való bezártságának féregségét fejezi ki. Nevetésével
öntudatlanul is kifejezi, hogy ez így nincs rendjén.
Ez azt is jelenti, hogy legbelül sejti, hogy bezártsága nem végleges, s egyszer el fog múlni. Ez a
mély, öntudatlan tudás is a transzcendens (Isten)
egyik jelének fogható fel.
Megkísérelhetünk istenbizonyítékot alkotni a
matematika segítségével is. A matematika a valóságot tükrözi absztrakt számok segítségével.
A természetes számsor tehát szükségszerű és
nem esetleges képződmény. A számsor elején
levő zéró is szükségszerű, mert a számsor első
jelentős jegye a zéróhoz (semmihez) képest állapítja meg magát. Másként kifejezve: a „valami” a „semmihez” képest van. Ám a „zéró” (0)
és az „egy” (1)-es szám között különleges kapcsolat van, amely nem létezik más számok között. Ez az, hogy „zéró”-ból soha nem lehet
„egy”, és fordítva, az „egy” soha nem lesz „zéró”-vá, még akkor sem, ha végtelenül osztanánk. Míg az „egy” fejlődhet „kettő”-vé pl.
szorzás útján, „zéró”-ból „egy” soha nem lehet
szorzás, csak valami alkotó akció révén. Más
szóval: semmiből valami csak egy „teremtési
aktus” útján lesz. Ez pedig végül is a Teremtőt –
Istent – tételezi fel, ha a világmindenség viszonylatába vetítjük ki ezt.
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Meg kell gondolnunk azt is, hogy Isten nincs
jelen a világban, mint más létező objektum, amiről vagy akiről érzékszerveink útján tudomást
szerezhetünk. Isten, mivel Lélek, következésképpen nem objektivizálja magát, azaz nem zárja
be magát egy objektumban, mivel „finitum non
capax infinitum”, azaz véges nem tudja a végtelent befogadni, sem az ideigvaló az örökkévalót.
Miután az emberi értelem a világ objektumai
tükrözésére képes csupán, s mivel Isten mint objektum nincs jelen a világban – ezért lehetséges
Isten létének tagadása. Azonban Isten mégis jelen van e világban mint szubjektum, mint Lélek,
mint minden létező alapja, fenntartója és célja.
Amint a gondolat nem látható, meg nem fogható,
s mégis ez adja meg emberi voltunkat, éppúgy
Isten sem látható, nem tapintható – mégis van, s a
világ és az élet értelmét Ő adja meg. A keresztény
teológia legszilárdabb és mozdíthatatlan fundamentuma az, hogy Isten az Ő Fiában testet öltött,
hogy objektivizálja magát, megkönnyítvén az
embernek, hogy Fiában láthatóvá, érzékelhetővé
és érthetővé tegye, hogy ki Ő és milyen Isten,
hogy mi kik vagyunk: hogy mi nélküle hova estünk és vele hova emeltethetünk.
Kétségtelen, hogy a filozófiai és teológiai istenérvek, a klasszikusok és a modernek, elgondolkoztatóak. Azonban mindezeken az érveken
túl mégis csak Isten maga tud meggyőzni valakit az önmaga léte felől, s csak ő tud benne való
hitet, mintegy „szuperadditumot” ajándékozni
az embernek.
Prof. Dr. Pungur József
Kárpáti Harsona munkatársa
Közreadta: Szabó Péter ref. lelkipásztor
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NAGYHETI ÉS HÚSVÉTI
ISTENTISZTELETEK
Dabi Református Egyházközség

Március 3-tól április 03-ig minden este 1830 órakor bűnbánati istentisztelet
Április 02. (péntek)
9 órakor
nagypénteki istentisztelet
Április 04. (vasárnap)
9 órakor
húsvéti istentisztelet és úrvacsoraosztás
Április 05. (hétfő)
9 órakor
húsvéti istentisztelet és úrvacsoraosztás
Április 02. (péntek)
Április 04. (vasárnap)
Április 04. (vasárnap)
Április 05. (hétfő)

Baptista Gyülekezet

18 órakor
930 órakor
17 órakor
10 órakor

nagypénteki istentisztelet
istentisztelet
istentisztelet
istentisztelet

Római Katolikus Gyülekezet

A hívek az ünnepi alkalmakról a szentmiséken értesülhetnek.

Dömsödi Református Gyülekezet

Március 31. (szerda)
Április 01. (csütörtök)
Április 02. (péntek)
Április 02. (péntek)
Április 04. (vasárnap)
Április 05. (hétfő)

18 órakor
18 órakor
10 órakor
18 órakor
10 órakor
10 órakor

bűnbánati istentisztelet
bűnbánati istentisztelet
nagypénteki istentisztelet
passiós istentisztelet
ünnepi istentisztelet
ünnepi istentisztelet

Rendhagyó riport Ele kes Is tvánnal

aki a sportot tartja az egyik legfontosabb emberi tevékenységnek

– Hogy kerültetek
Dömsödre? (Józsi ikertestvéreddel együtt)
– Az MTK VM Egyetértés ifi csapatából kerültünk Dömsödre 1975ben, amikor kiöregedtünk az ifiből. Dömsödről a Lázár Ferit és a
Csaplár Sanyit vitték értünk cserébe. Széles volt
az edző ebben az időben. Első perctől folyamatosan játszottunk az első csapatban. Később
Vígh, majd Szurgent Lajos lett az edző. 2 év
alatt a járásból a megye I-be jutottunk.
– Hogy kerültetek el Dömsödről?
– ’77-ben bevonultunk katonának és a KSCbe igazoltak le bennünket Kecskemétre. A KSC
akkor NB-I B volt.
– Ebben az időben voltam én is katona Kecskeméten, akkor a városban három nagyon jó
csapat volt, a belügyhöz tartozó KSC mellett

még a KTE NB-III, és a laktanyának volt egy
megyei csapata Mezőfi SE néven. Itt játszott a
későbbi Vasas válogatott játékos Farkas Tibor
is. Hogy illeszkedtél be ebbe a nagyratörő csapatba?
– A csapatot szerettem, viszont a város nem
nyerte el annyira a tetszésemet. Annak ellenére,
hogy lakást kaptunk Kecskeméten, nem éreztem magam otthon. Ennek ellenére öt jó évet
töltöttem a KSC-nél.
– Nem okozott-e köztetek ellentétet, mikor
ikertestvéredet elvitte az NB-I-es Csepel?
– Tiszta szívemből mondom, hogy ellentétet
nem okozott, viszont lelki problémákat igen. Elgondolhatja bárki, hogy 23 éven keresztül nem
volt egy nap sem, hogy nem láttuk volna egymást. Ezután az edzések, mérkőzések miatt ritkán találkoztunk. Természetes, hogy hiányoztunk egymásnak.
– Téged nem hívtak az NB-I-be?
– Dehogynem, több csapattal is tárgyaltam,

azonban mindig közbejött valami, ami miatt
nem jött be a dolog.
– Kecskemétről hova vezetett az utad?
– Visszajöttem Dömsödre. A család miatt is
ez volt a legjobb megoldás, meg mindig szerettem a Duna-partot, Harasztin is, Dömsödön is.
Dömsödön sok szép sikernek voltam részese.
Vagy játékosként, vagy edzőként részese voltam a Dömsöd újkori sikereinek. Igaz, hogy volt
kudarc is, mikor kiestünk az NB-III-ból.
– Milyen emlékezetes mérkőzések maradtak
meg benned leginkább?
– A Paks elleni Szabadföld-kupa elődöntőt
kell említenem. Ez a mérkőzés az egyik legnagyobb fájdalmam, annak ellenére, hogy ezen a
meccsen két gólt szereztem.
A fiatalabb olvasók kedvéért: a Szabadföldkupát az MNK döntő előtt játszották a Népstadionban. Az MNK-ban a legtovább jutott falusi
csapatok játszották a döntőt. Mivel a 32 közé 4
csapat jutott, ezért el kellett dönteni, hogy ki
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játssza a döntőt. Dömsödöt az NB-III-as Pakssal sorsolták össze. Pakson bírói csalással 5:1-re
kapott ki Dömsöd. Itthon zuhogó esőben már
4:0-ra vezettünk, és kihagytunk vagy 8 nagy
helyzetet. A végén Dudás meg én is elrúghattuk
volna a labdát, de a kapus Szabó Sanyinak
hagytuk, mert szólt. Későn vetődött, így jobb
gólaránnyal a Paks jutott a döntőbe, és megnyerte a kupát. Nagyon sajnáltam, hogy nem sikerült döntőbe kerülnünk.
– Egyesek azt mondják, hogy valaki bundázott!
– Ez hülyeség, ez mindenkinek nagyon nagy
dolog lett volna. Mindenki nagyon le volt törve
a meccs után. Kicsi hiányzott a sikerhez, ez a
vereséggel felérő győzelem még a mai napig is
fáj.
A másik országra szóló sikert Dalnoki Józsi
bácsi edzővel értük el. Dömsöd bejutott az
MNK-ban a legjobb 8 közé. Az NB-I-es Siófok
vert ki bennünket. Ez volt pályafutásom legnagyobb szakmai sikere, mégis a Paks elleni kiesés él jobban emlékeimben. A 8 közé jutott társaság nagyon jó csapat volt. Kirschmayer,
Schuszter, Ács, Szénási és a többiek. Tehetséges társaság volt, és sikereket is értünk el. Jó
volt ebben a csapatban játszani. Ebben az időben még sok néző volt a dömsödi pályán. Az is
nagyon fontos, hogy legyenek szurkolók.
– Ha már itt tartunk. Nem finom-halkszavúságodról vagy híres az ismerőseid körében.
– Erről is beszélhetünk. Ez nem mindig
előny, ezt én is tudom. Egy dolog azonban mellettem szól, ha valakivel konfliktusba kerültem
emiatt, az sosem a saját érdekemben volt. Azt a
csapat vagy más személy érdekében tettem.
– A gyerekeidről még nem esett szó, mi van
velük?
– Isu Soroksáron él és dolgozik. A focit már
abbahagyta a sok sérülés miatt. Norbi vendéglátós és Szentendrén él. Keményen, de nagy szeretettel neveltem őket, és most felnőtt fejjel is
nagyon jó a kapcsolatunk.
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(Ezt bizonyítja a falon függő diploma, amely
a legjobb édesapának szól, és a fiúk írták alá.)
– Mi a különbség a mai foci és a ti időtök focija között?
– Szerintem a Nyilasi, Törőcsik, Ebedli korszakkal véget ért a nemzetközi hírnevű magyar
futball. Azóta csak vergődik a magyar foci.
Most is vannak jó csapatok, vannak jó játékosok, de egységesen jó labdarúgás nincs. A mérkőzések nagy része inkább a birkózásra hasonlít, mint futballra. Alig járok NB-I-es mérkőzésekre. Egyébként a világ focijára jellemző, hogy
gyors a játék, de kevesebb az egyéniség.
– Mit tartasz általában a sportról?
– A svédek azt mondják: „nem kórházat kell
építeni, hanem sporttelepet”.
Dömsödön a sportcsarnok nagy lehetőség.
Sajnos nem használják ki eléggé a helybeliek.
Mindenesetre örömmel látom, hogy mostanában 40-50 gyerek is lejár edzésre a focipályára.
Amikor ’82-ben visszakerültem, volt Dömsödön felnőtt, ifi, serdülő foci, női, leány és fiú
kézilabda. Később volt kosárlabda is. Az a lényeg, hogy valamit sportoljon a gyerek, és ne
csak otthon bámulja a képernyőt. Örömmel tapasztaltam az idén, hogy néha 80-100 gyerek is
korcsolyázott a jégen. Olcsón is lehet sportot
csinálni, csak érdeklődő fiatal és egy kis szervezés szükséges.
– Edzőként mi volt a fő célkitűzésed Dömsödön?
– Természetesen az eredményesség, de ezenkívül a jó csapatszellem, és hogy minél több

dömsödi játsszon a csapatban. A képen látható
csapatban hét dömsödi van, és még ezeken kívül játékosom volt Kajdácsi Imre, Dudás Gábor, Molnár Sanyi, Molnár Csaba, Lacza Sándor, Király Jani és Jaksa Isti is.
– Kire emlékszel legszívesebben a sportpályafutásod idejéből?
– Sok jó focistával játszottam egy csapatban.
Voltak és vannak barátaim ebből az időből. Itt
most csak a Lázár Ferit említeném a dömsödiek
közül. A vezetők közül köszönettel tartozom
Sasvári Gyula bácsinak, Sáfrány Józsefnek, Sitnikiewitz Lászlónak, edzőként a Bencze István
– Szabó Lajos páros biztosította számomra a
legnyugodtabb időszakot. Jó barátom volt Madarász András, és nagy tisztelettel emlékezem
Gergely Imre bácsira. Mindkettőjük családjának ezúton is szeretném kifejezni együttérzésemet szerettük elvesztése miatt.
Beszélgetésünk közben kiderült, hogy egykori osztálytársammal, a szigethalmi Kovács
Tibivel Kecskeméten együtt játszottak, és jó
emberi kapcsolatban vannak azóta is.
– Milyennek szeretnéd látni a jövő sportját?
– Országosan kevesebb idegenlégióst és kevesebb honosított játékost. Dömsödön szeretném, ha megújulna a sport, és minél több gyerek sportolna szabadidejében. Remélem, lesz
lehetőségem még egy eredményes dömsödi focicsapatot látni itt a Duna-parton.
– Úgy legyen!
Varsányi Antal

Lomtalanítás és zöldjárat

A Bio-Pannónia Kft. 2010 áprilisában az alábbi időpontokban szervezi meg a lomtalanítást és
a zöldjáratokat Dömsöd területén:
04. 01.
04. 02.

csütörtök
péntek

lomtalanítás
lomtalanítás

lakosság (járattal megegyező terület)
lakosság (járattal megegyező terület)
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VÁLTOZÁSOK A KRESZ-BEN
II. rész

A járdán a mozgáskorlátozott személy (illetőleg az őt szállító jármű vezetője) járművével,
a betegszállító gépjármű, a kerékpár, a kétkerekű segédmotoros kerékpár és a kétkerekű motorkerékpár akkor is megállhat, ha a megállást
jelzőtábla vagy útburkolati jel nem engedi meg,
azonban 3 feltételnek még ekkor is teljesülnie
kell: a) a jármű a járda szélességének legfeljebb
a felét foglalhatja el, b) a járdán a gyalogosok
közlekedésére legalább 1,5 méter szabadon maradjon, és c) a jármű tengelyterhelése az 1000
kg-ot nem haladja meg.
Olyan úttesten, amelyen az azonos irányú
forgalom számára két vagy több forgalmi sáv
van kijelölve, az azonos irányban valamennyi
forgalmi sávban egymás mellett haladó, hó eltakarítását végző és figyelmeztető jelzéseit használó járműveket tilos megelőzni.
A kijelölt gyalogos átkelőhelyet olyan sebességgel szabad megközelíteni, hogy a jármű vezetője a gyalogos-átkelőhely előtt meg is tudjon
állni.
A gépkocsiban vagy a mopedautóban utazó
150 cm-nél alacsonyabb gyermek – a testsúlyához igazodó kialakítású – gyermekbiztonsági
rendszerben rögzítve szállítható. Az első üléshez – a jármű szokásos haladási irányával ellentétes irányban – a gyermekbiztonsági rendszer
csak akkor szerelhető be, ha az üléshez légzsákot nem szereltek fel, vagy a légzsák működésbe lépését előzetesen megakadályozták. A 3 évnél fiatalabb gyermek csak gyermekbiztonsági
rendszerben rögzítve szállítható. A gyermeket a
gyermekbiztonsági rendszerhez tartozó hevederekkel (pántokkal) is rögzíteni kell.
(8) A gyermeket nem kell gyermekbiztonsági
rendszerben rögzíteni:
a) ha a gyermekbiztonsági rendszer beszerelésére a gépkocsi a gyári kialakítása alapján
nem alkalmas (az ilyen kialakítású gépkocsiban a 3 évnél fiatalabb gyermek nem szállítható, illetve a 3. életévét már betöltött és 150
cm-nél kisebb testmagasságú gyermek az első ülésen nem szállítható);
b) ha gépkocsi hátsó ülésén utazik, 3. életévét
már betöltötte, legalább 135 cm magas, és az
üléshez beszerelt biztonsági övvel – testméretéhez igazodóan – biztonságosan rögzíthető;
c) ha taxi üzemmódban használt taxi gépkocsi
és a személygépkocsis személyszállítást végző gépkocsi hátsó ülésén utazik;
d) ha a rendvédelmi szervek gépkocsijában
vagy a mentő gépkocsi betegellátó terében
utazik;
e) a menetrend szerinti személyszállítást végző
autóbuszban;
f) a nem menetrend szerinti személyszállítást

végző autóbuszban, ha álló utasokat is szállíthat;
g) ha 3. életévét még nem töltötte be és állva
utazik az autóbuszban;
h) ha külön jogszabályban meghatározott orvos
által kiállított igazolással rendelkezik.
(9) A zárt utastérrel (vezetőtérrel) nem rendelkező motorkerékpáron és segédmotoros kerékpáron utazó személynek becsatolt motorkerékpár-bukósisakot kell viselni. Ilyen járművel
csak abban az esetben szabad közlekedni, ha a
járművezető és az utas becsatolt motorkerékpár-bukósisakot visel. A szabály be nem tartásából adódó felelősség mostantól már nem a jármű vezetőjét terheli (kivéve gyermekkorú utas
esetén), hanem azt a személyt, aki nem köti be
magát, nem visel bukósisakot.
A kétkerekű kerékpáron 16. életévét betöltött
személy szállíthat 10 évnél nem idősebb, a kerékpárt nem hajtó utast a kerékpár pótülésén.
Kettőnél több kerekű kerékpáron 17. életévét
betöltött személy szállíthat a kerékpárt nem hajtó utast. A három- vagy négykerekű segédmotoros kerékpárral személyt szállítani akkor szabad, ha a jármű vezetője a 17. életévét betöltötte. Kétkerekű segédmotoros kerékpáron utast
szállítani tilos.

Folytatás a következő számban

Tájékoztató!

Tájékoztatjuk a Tisztelt Dömsödieket,
hogy 2010 januárjától a szemétdíjat megbízott – megbízólevéllel és kitűzővel ellátott –
dolgozónk, Hermann Attiláné Győri Szilvi
gyűjti a faluban! Bármilyen a szemétszállítással kapcsolatos gondot, problémát jelezhetnek Nála, illetve a +36-24-485-294 telefonszámon!
Bio-Pannónia Kft.

Állatorvosi ügyelet

2010. március 13-14.
ifj. Dr. Fábián Miklós
Kiskunlacháza, Báthory u. 8.
+36-30-951-0507

2010. március 20-21.
Dr. Nagy Zoltán
Dömsöd, Kossuth L. u. 95.
+36-20-934-7625

2010. március 27-28.
Dr. Vona Viktor
Ráckeve, Kossuth L. u. 85.
+36-20-926-4293
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A Magyar Korona
Gyógyszertár
nyitva tartása:

Hétfőtől péntekig: 7.30 – 18.30
Szombaton: 7.30 – 12.00
Tel.: +36-24-519-720

Háziorvosi ügyelet
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

SAROK
GYÓGYSZERTÁR
nyitva tartása: hétfőtől péntekig 7.30-tól
19.00-ig, szombaton 7.30-tól 12.00-ig

HÁZIORVOSI RENDELÉS

I. körzet:
Jelenleg helyettesítéssel üzemeltetve.
Dömsöd, Zrínyi u. 8/b
Tel.: (+36-24) 435-103
A helyettesítés rendje: kéthetenkénti váltásban
a II. és III. körzet orvosa, saját rendelőjében.

II. körzet:
Dr. Tóth István
József Attila u. 8.
Tel.: (+36-24) 435-137, +36-30/9705-250
Rendel: hétfőtől – péntekig: 07.30-11.00 óráig
csütörtök: 16.00-17.00 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.: (+36-24) 435-153, +36-20/9422-698
Rendel:
hétfő, kedd, csütörtök, péntek: 07.30-11.00 óráig
szerda: 13.00-16.30 óráig

Fogorvosi rendelés
Dr. Vass Ferenc
Szabadság u. 42. Tel.: (+36-24) 434-998
Rendel: kedden, szerdán és pénteken: 8-12
óráig, hétfőn és csütörtökön: 13-18 óráig
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Fizetett politikai hirdetés

Fizetett politikai hirdetés

