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Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Képviselõi fogadóóra!
Tisztelt Lakostársak!

Fotó: Vass

A K T U Á L I S

AjanuáriAktuálisban azt írtam, hogy 2011 az
erőgyűjtés éve lesz. Ezt most is így gondolom,
de ki kell egészítenem azzal is, hogy a „túlélés”
éve is lesz. Igen, a túlélésé is, mert olyan problémák kezelésével kell ebben az évben foglalkoznunk, amelyek eddig nem jelentkeztek, vagy
legalábbis nem ilyen mértékben. Ha jól számolom, 1994 óta ez a tizenhetedik költségvetés,
amely összeállításában részt veszek – képviselőként és polgármesterként –, de ennyire nehéz,
kiszolgáltatott helyzetben még talán soha nem
voltunk. Elfogytak azok a vésztartalékok, amelyekhez hozzá lehetett nyúlni, amelyek elvonása, leépítése még nem okozott pótolhatatlan hiányt. Az utóbbi években sokszor hangsúlyoztam, hogy úgy kell karcsúsítanunk, megszorítanunk, hogy az intézmények feladatmegoldása
ne sérüljön. Most nem igazán látom, hogyan kerüljük ezt el. Az csak egy dolog lenne, hogy ebben az esztendőben mintegy húszmilliós nagyságrenddel kevesebb állami támogatás áll rendelkezésünkre kötelező feladataink ellátására.A
jelképes derékszíjunk egy lyukkal beljebb kapcsolásával ez orvosolható lenne, ha más, újabb
teher nem rakodna ránk. Az oktatási társulások
normatív támogatása tovább csökkent, és a szociális kiadások jelentős növelése ellenére erre a

feladatra még újabb tízmillió forintok kellenének. Bárhogy is szépítgetjük a dolgokat, egyszerűen megállíthatatlanul, minden akadályt elsöpörve tör előre az elszegényedés. Ennek a
ténynek a rögzítésénél azt kell mondanom,
hogy ebben a folyamatban rengeteg egyéni hiba, könnyelműség, átgondolatlan cselekedet
van, de az is egyértelműen igaz, hogy a mai életünknek vannak olyan tényezői, amelyekre, ha
megfeszülünk, akkor sincs ráhatásunk. A legnagyobb baj az, hogy vannak olyan családok, akik
már az utolsó tartalékaikat is felélték, akik már
minden mozdíthatót eladtak, csakhogy túléljék
a kritikus időszakot. Munkahely nagyon kevés
van, sokak számára kilátástalannak tűnik a jövő.
Ilyen körülmények között kell nekünk némi kapaszkodót nyújtani olyan embereknek, akik
méltók arra, hogy kicsit segítsünk nehézségeik
legyűrésében. Meg is teszünk mindent, de csak
azt a pénzeszközt tudjuk felhasználni, amely
rendelkezésünkre áll. Komoly gondot jelent az
adófizetési morál folyamatos romlása, pedig a
befolyt adóbevétel költségvetésünk egyik alapja, amely nélkül nem tudunk közüzemi számlákat vagy esetleg munkabéreket fizetni. Ismételten felhívom a figyelmet, hogy nincs módunkban adót elengedni, van viszont lehetőségünk a

Önkormányzati képviselőink rendszeres
fogadóórát tartanak minden hónapban, közvetlenül a testületi ülést megelőzően.
Helye: a Petőfi Sándor Oktatási és Művelődési Központ.
A képviselők fogadása névsor szerint halad majd.
Az első alkalom február 15. kedd, 14-15
óráig. Fogadóórát tart: Balogh László Levente
(Ügyrendi Bizottság elnöke).
fizetés ütemezésére. Ezt az ütemezést azért már
illik tartani.
Az ez évi nehézségeink megoldásához szerves segítséget adhat a Dömsödért Alapítvány.
Ismételten kérem lakótársaimat, hogy adójuk
1%-át rendeljék ide. Adószámunk: 186684561-13. És nemcsak az 1%-ot kérem. Az elmúlt
két évtizedben önkormányzatunk nagyon sokféle jó célt támogatott. Ezek a támogatások mára szinte elsorvadtak. Nem azért, mert a mai
képviselők szívtelenebbek lennének, kevésbé
éreznék magukénak nagyközségünk gondjait,
hanem azért, mert elfogyott a költségvetésünk
azon része, amelyet közösségi célokra fordíthattunk. Nagyon bízom abban, hogy a nehézségek
ellenére sok olyan ember él Dömsödön, aki
megengedheti magának, hogy anyagilag is támogasson közösségünk számára fontos célokat.
Nagyon jó lenne, ha komoly támogatást kapna a
Tűzoltó Egyesület, a Polgárőrség, és az alapítványba befizetett pénzek segítségével végre
meg tudnánk valósítani a 24 órás rendőri jelenlét anyagi feltételét. Aztán vannak olyan támogatandó területei is életünknek, amelyek nemFolytatás a következő oldalon.
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Folytatás az előző oldalról.

csak életminőségünk javítását célozzák, hanem
olyan pluszt is adnak – elsősorban gyermekeinknek, fiataljainknak – amelyek hozadékát
egész nagyközségünk érezni fogja. Gondolok
itt az oktatási intézmények külön feladatainak
támogatására, de ugyanilyen fontos lenne a különböző civil egyesületek működésének megkönnyítése is. A sportegyesületek napi gondjaiban, az utánpótlás képzésében, gyermekeink
egészséges életmódjának kialakításában és
megőrzésében is komoly jelentőséggel bírna az
alapítványi támogatás. Kérem tehát, hogy éljenek azzal a lehetőséggel, amelyet az alapítvány
támogatása nyújtana. Az természetes, hogy ha
valaki célzottan adományoz, megjelölve a hozzájárulás felhasználásának területét, akkor csak
ez a célfeladat finanszírozható ebből a pénzből.
Az alapítvány számlaszáma a következő:
11742070-20009991. A kuratórium tagjainak
nevében is köszönöm nemes gesztusukat. Talán
ezt megtehetem már a kedvezményezettek nevében is.
Néhány szót a Nemzeti Közfoglalkoztatási
Programról is írnom kell. Kíváncsian várom,
hogy vajon azok a kétségek, amelyek most bennünk vannak a program kapcsán, a tapasztalatok birtokában oszlanak-e? Egyértelmű a Kormány törekvése, hogy minél több munkavállalót irányítson az igazán hasznos munka felé. Az

önkormányzatok lehetősége – így a miénk is –
viszont jelentősen szűkült. Felhívom a vállalkozók figyelmét azokra a lehetőségekre, amelyeket a bérpótló juttatáson lévők foglalkoztatása jelenthet. Ez egy olyan program rész, amely a
munkavállalónak és a munkaadónak is komoly
előnyöket jelenthet. A pályázatunkat beadtuk a
közfoglalkoztatásra, de addig is kérek minden
ingatlan-tulajdonost, hogy az utcafrontot tegyék
rendbe. Legalább a szemetet szedjük össze,
mert a hó alatt bizony sok összejött. Most látszik igazán, hogy az utcáról is hiányoznak a dolgos kezek.
Talán soha nem látott gondot okoz a belvíz
támadása. Az utóbbi évtized szárazsága után nagyon sok településnek okoz gondot a sok csapadék. Nekünk is. Az üdülőövezetben a Duna közelsége miatt még úgy-ahogy elfogadható a magas talajvízszint, de a keleti utcáink belvízelvezetése bizony komoly feladatot jelent. Kunszentmiklós felé szerettük volna elvezetni a felesleget, de ott is hasonló gondokkal küzdenek,
és nincs mód a tényleg könnyítést jelentő vízmennyiség arra történő elvezetésének. December végétől másodfokú védelmi készültséget
rendeltem el. A jelenlegi helyzet kezelésén túl
fel kell készülnünk a mostanihoz hasonló csapadékos időszakokra.
A táncosok félévi bemutatója a szokásos, sikeres előadások közé tartozik. A társastáncosok

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
2011. JANUÁR

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete 2011. január 19-én megtartott alakuló ülésén az alábbi napirendeket
tárgyalta.

A testületi ülésen jelen volt képviselők: Bencze
István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester, Balogh László Levente, Csikós Lászlóné, Ispán Ignác, Lázár József, dr. Rókusfalvy Sylvia,
Sallai Gábor, Szabó Andrea képviselők.
Napirend megállapítása
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület 9 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következő határozatot:
2/2011. (I. 19.) Kt. számú határozat
1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
2./ A polgármester tájékoztatója a két ülés között eltelt időszak eseményeiről
3./ A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 6/2007. (III. 29.) rendelet módosítása
4./ A helyi iparűzési adóról szóló 4/1995. (VI. 6.)
rendelet módosítása

5./ Pályázat benyújtása a Nemzeti Közmunkaprogram keretében a 2011. évi közfoglalkoztatásra
6./ A Dömsödért Alapítvány alapító okiratának
módosítása, új Felügyelő Bizottság megválasztása
7./ 2011. évi szúnyoggyérítés
8./ Dr. Csipler Norbert rendőrkapitányi kinevezésének véleményezése
9./ Járóbeteg szakellátással kapcsolatos önkormányzati nyilatkozat
Zárt ülésen:
10./ Személyi ügy
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal
1. Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület 9 igen, 0 nem – egyhangú szavazattal meghozta a következő határozatot:
3/2011. (I. 19.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Kép-

most is kitettek magukért, de hiányoltam a néptáncbemutató szélesebb skáláját. Nem a minőséget, hanem a mennyiséget keveselltem. Talán
majd legközelebb. A Magyar Kultúra Napját a
Művészeti Iskola növendékei öltöztették fel.
Ének, zene, tánc, költészet mind-mind nagyon
jól megfért egymás mellett, szenzációs összeállításban. Az alsó tagozatosok Kazinczy Prózamondó Versenye ismét a dömsödi diákok sikereitől volt hangos. Gratulálok a rendezvények
résztvevőinek.
Már hagyományosan részt veszek a Tűzoltó
Egyesület adott évi közgyűlésén. Így volt ez
idén is. Megköszöntem önzetlen segítségüket a
dömsödi és a ráckevei tűzoltóknak. Kicsit szégyelltem magam, mert támogatást nem tudtam
ígérni nekik, de talán majd az Alapítvány segítségével ez is megoldódik. Mindenesetre elismerésem, hogy ilyen nehéz körülmények között is
maximálisan ellátják önként vállalt feladatukat.
Köszönjük szépen!
Minden olvasónak ajánlom, hogy éljen azzal
a lehetőséggel, amelyet az Ipartestülettel megkötött együttműködési szerződésben rögzítettünk, mégpedig azt, hogy a testületi ülések előtt
egy órával a képviselők fogadóórát tartanak. A
februári ülés előtt Balogh László Levente lesz
az első képviselő, aki várja a dömsödi polgárok
kérdéseit, észrevételeit.
Bencze István
viselő-testülete a lejárt határidejű határozatokról
szóló beszámolót elfogadja.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal
2. Tájékoztató a két ülés között eltelt időszak eseményeiről
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület 9 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következő határozatot:
4/2011. (I. 19.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a két ülés közötti időszak eseményeiről szóló beszámolót elfogadta.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal
3. A Szervezeti és Működési Szabályzatról
szóló 6/2007. (III. 29.) rendelet módosítása
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület 9 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal megalkotta a következő rendeletet:
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (I. 21.) rendelete
A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 6/2007. (III. 29.) rendelet módosítása.
A rendelet kihirdetve: 2011. január 21. napján.
A rendelet hatályos: 2011. január 21. napjától.
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4. A helyi iparűzési adóról szóló 4/1995.
(VI. 6.) rendelet módosítása
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület 9 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal megalkotta a következő rendeletet:
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011. (I. 21.) rendelete
A helyi iparűzési adóról szóló 4/1995. (VI.
6.) rendelet módosítása
A rendelet kihirdetve: 2011. január 21. napján.
A rendelet hatályos: 2011. január 21. napjától.
5./ Pályázat benyújtása a Nemzeti Közmunkaprogram keretében a 2011. évi közfoglalkoztatásra
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület 9 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következő határozatot:
5/2011. (I. 19.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatokat kíván benyújtani
Budapest Főváros Kormányhivatalának Munkaügyi Központja Ráckevei Kirendeltségéhez
– hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás: a
helyi önkormányzatok közfeladat-ellátását segítő 2011. évi támogatására;
– rövid időtartamú közfoglalkoztatás: a helyi
önkormányzatok közfeladat-ellátását segítő
2011. évi támogatására.
A pályázatok keretében 2011. évben rövid
időtartamú közfoglalkoztatás keretében összesen legfeljebb 160 fő, míg hosszabb időtartamú
közfoglalkoztatás keretében összesen legfeljebb
40 fő közfoglalkoztatását kívánja biztosítani.
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a közfoglalkoztatás támogatási öszszegen felüli önrészét saját költségvetéséből
2011. évre legfeljebb 8.000.000 Ft-ban biztosítja.
A képviselő-testület felhatalmazza Bencze
István polgármestert arra, hogy a fenti keretszámokon belül a közfoglalkoztatásra vonatkozó
pályázatokat 2011. évben több pályázati fordulóban benyújtsa.
Felelős: képviselő-testület,
Bencze István polgármester
Határidő: folyamatos 2011. december 31-ig
6./ A Dömsödért Alapítvány alapító okiratának módosítása, új Felügyelő Bizottság
megválasztása
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület 9 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következő határozatot:
6/2011. (I. 11.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat által alapított
Dömsödért Alapítvány Felügyelő Bizottsága új
tagjainak
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– Jaksa Istvánt,
– Szücsné Ágh Anikót,
– Tóbisz Lászlót
megválasztotta.
A képviselő-testület a Dömsödért Alapítvány alapító okiratának 8./ pontját az új Felügyelő Bizottság összetételének megfelelően
módosítja.
A képviselő-testület felhatalmazza Bencze
István polgármestert az alapító okirat módosításának aláírására és a módosításnak a Pest Megyei Bírósághoz történő benyújtására.
Felelős: képviselő-testület,
Bencze István polgármester
Határidő: 2011. január 31.
7./ 2011. évi szúnyoggyérítés
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület 9 igen, 0 nem – egyhangú szavazattal meghozta a következő határozatot:
7/2011. (I. 19.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi szúnyoggyérítést a
Csepel-sziget és Környéke Többcélú Önkormányzati Társulással közösen kémiai gyérítés
módszerével kívánja megvalósítani.
A képviselő-testület a szúnyoggyérítésre vonatkozó terület nagyságát a következők szerint
határozza meg:
– földi gyérítés 300 ha,
– légi gyérítés 150 ha.
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi szúnyoggyérítés
költségeinek fedezetét saját költségvetéséből elkülöníti.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pénzügyi kötelezettségvállalásra vonatkozó nyilatkozat kiadására, a földi és légi irtásra vonatkozó területi adatok közlésére
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
8./ Dr. Csipler Norbert rendőrkapitányi
kinevezésének véleményezése
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület 8 igen, 0 nem – egyhangú szavazattal meghozta a következő határozatot:
8/2011. (I. 19.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pest Megyei Rendőr-Főkapitányság Vezetőjének megkeresése alapján a következő határozatot hozza.
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete dr. Csipler Norbert rendőr őrnagynak a Ráckevei Rendőrkapitányság kapitányságvezetői beosztásba történő kinevezésével egyetért.

A képviselő-testület felhatalmazza Bencze
István polgármestert, hogy a határozatot a Pest
Megyei Rendőr-Főkapitányság Vezetőjével közölje.
Felelős: képviselő-testület,
Bencze István polgármester
Határidő: azonnal; a határozat közlése 2011.
január 31-ig
9./ Járóbeteg szakellátással kapcsolatos
önkormányzati nyilatkozat
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület 9 igen, 0 nem – egyhangú szavazattal meghozta a következő határozatot:
9/2011. (I. 19.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Dömsöd lakosságának a járóbeteg-szakellátási kötelezettséget az alábbi szakmákban a Szigetszentmiklósi Szakorvosi Rendelőintézetnél jelöli meg:
– 0103 endokrinológia, anyagcsere és diabetológia
– 1404 oszteoporózis centrum (szakfeladat szerint)
– 1500 aneszteziológia és intenzív betegellátás
– 4000 kardiológia
– 5102 mammográfia
– 1900 tüdőgyógyászat szakellátás.
A képviselő-testület felhatalmazza Bencze
István polgármestert, hogy a határozatról az
ÁNTSZ Közép-magyarországi Regionális Intézetét értesítse.
Felelős: képviselő-testület,
Bencze István polgármester
Határidő: azonnal; a határozat közlése 2011.
január 31-ig
10. Egyebek
Az egyebek napirendi pont keretében a képviselő-testület határozatot nem hozott.
A képviselő-testület következő munkaterv
szerinti ülésének időpontja 2011. február 15.
Tájékoztatjuk az olvasókat, hogy a képviselő-testület nyilvános üléseiről készült jegyzőkönyvek, továbbá az önkormányzati rendeletek az 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 közzé
tesszük.
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete
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S zerv ezetf ejles zté s a Pol gá rm esteri H iv atal nál

A végéhez közeledik a
Polgármesteri Hivatalnál
folyó Szervezetfejlesztési
projekt, melynek kapcsán
az eddig megvalósult folyamatokról ezúton adunk tájékoztatást.
Mint arról előzőleg is tájékoztattuk az érdeklődőket, Dömsöd Nagyközség Polgármesteri Hivatala 2008-ban sikeresen pályázott és támogatást
nyert az ÁROP 3.A.1/2008. „Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése
a közép-magyarországi régióban” című európai uniós programra.
Ennek keretében településünk a

„Szervezetfejlesztés Dömsöd Nagyközség Polgármesteri Hivatalánál, korszerű informatikai
folyamattámogatások alkalmazásával”

Második közös programként 2009. november 3-án megtartottuk a
változások kezelése megnevezésű tréningünket.
A változás tréning résztvevői voltak: Dömsöd–Apaj Körjegyzőség Hivatalának vezetői, egyes szakmai területek képviselői, intézmények vezetői.
A tréning célja, tartalma az érintettek felkészítése, megerősítése a változások kezelésére, csapatépítés, egységesség kialakítása, valamint a változási készségek, kompetenciák fejlesztése.
Résztvevők: Bencze István, Csengődi Józsefné, Csikós Lászlóné, Csiszár György, Csiszárné Stefanovics Kinga, dr. Bencze Zoltán, dr. Vörös
Andrea, Ispánné Gergely Szilvia, Jaksa Istvánné, Korona Sándor, Köntös
Ágnes, Mészáros Pálné, Molnár Ferencné, Novák Pál, Orbánné Kiss Judit, Orosz Lajosné, Tarr Istvánné, Varsányi Antal, Zsiba Sándorné, Zsoldos Gáborné, Répássy Helga, Kondits Ildikó.

projekttel 9.184.000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert.

A projekt céljai között szerepel a polgárok elégedettségének növelése,
az önkormányzat által nyújtott közszolgáltatások hatékonyságának növelése. Fontos hangsúlyt kapott a hivatal és az intézmények szakmai munkájának áttekintése és segítése, valamint ehhez kapcsolódóan olyan tevékenységek megvalósítása, melyeken keresztül a projekt résztvevői és az
eredmény haszonélvezői számára is kézzelfogható lesz az új szervezeti
működési struktúra kialakulása.
A projekt eredményes megvalósítása minden résztvevőtől komoly
munkát igényelt, melyet alapvetően a hivatal vezetői irányítottak.
A projekt végrehajtása során voltak műhelymunkák, személyes interjúk, megbeszélések, tréningek, képzések.
A projekt 2009. július 1. napján indult. A hivatal projektszervezői, a
Creanova Kft., valamint a Narus Kft. szakmai tagjai személyes egyeztetések, megbeszélések alkalmával alakították ki a programterveket.
A megvalósult programokról és eredményekről a Dömsödi Hírnök hasábjain keresztül tájékoztatjuk Önöket.
A képzéseken, tréningeken, egyeztetéseken résztvevők érdeklődők és
nyitottak voltak a közös munkára, személyes tapasztalataival, ötleteivel,
mindenki igyekezett hozzájárulni a projekt sikeréhez.
A következőkben felelevenítjük a szervezetfejlesztési projekt meghatározó állomásait, lépéseit.
A várakozásoknak megfelelően nagy érdeklődés mellett került sor
2009. október 9-én a projektindító tájékoztatónkra a Petőfi Sándor
Oktatási és Művelődési Központban.
A Creanova Kft. és Narus Kft. képviselőivel együtt tájékoztattuk a szép
számban megjelenteket a folyamatok várható alakulásáról, a tervezett
képzésekről, és közösen felvázoltuk az elvárt eredmények hatásait.

Biztatást adott ez a nap arra, hogy megerősítsük magunkat együtt, valamint egymást segítve hatékonyabb módon tudjuk megoldani a kitűzött
feladatokat, célokat.
2009. december 1-2-án a településfejlesztési, illetve szervezetfejlesztési stratégiák meghatározásán dolgoztunk.
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A sikeres fejlesztéshez nélkülözhetetlen volt, hogy e folyamatokban a
hivatalunk vezetői, az intézmények vezetői, a civil és vállalkozói szféra
képviselői is részt vegyenek, megfogalmazzuk azokat a célokat, igényeket, amelyek irányába haladjunk. Ennek érdekében kétnapos közös munkára hívtuk az érintetteket.
A megjelölt két napon a település mostani helyzetének jellemzőit és a
szükséges jövőbeli célokat, az azokat gátló akadályokat és az oda vezető
lehetséges, legfontosabb utakat jelöltük ki.
A jó hangulatot garantálta a résztvevők nyitottsága a közös munka
iránt.
Résztvevők: Bencze István, Csengődi Józsefné, Csiszár György, dr.
Vörös Andrea, dr. Bencze Zoltán, Ispánné Gergely Szilvia, Jaksa Istvánné, Köntös Ágnes, Lázár József, Mészáros Pálné, Molnár Ferencné, Tarr
Istvánné.
A képzés keretében választ kaptunk arra, mit nevezünk projektnek, melyek a projekt jellemzői, fázisai. Mi a projektmenedzser szerepe és feladatai, melyek a projekt tervezésének lépései. A tréning további témái voltak:
projekt erőtér elemzés (hajtó és fékező erők egy projektben), kockázatmenedzsment, valószínűség-hatás mátrix, projekt-monitoring, a projekt
sikertényezői.
Résztvevők: Bencze István, Csikós Lászlóné, Csiszár György, dr.
Bencze Zoltán, Ispánné Gergely Szilvia, Korona Sándor, Köntös Ágnes,
Mészáros Pálné, Molnár Ferencné, Orosz Lajosné, Tarr Istvánné, Varga
Judit, Sebestyén Tibor.
2010. március 11-12-én megtartottuk a vezetésfejlesztési képzésünket.
A kétnapos képzés célja az volt, hogy a Polgármesteri Hivatal vezetői,
illetve az intézmények vezetői a tréningen tanult ismeretek segítségével
bővíthessék e témakörben már megszerzett ismereteiket, és vezetői munkájuk során még hatékonyabban végezhessék az egyének és munkacsoportok irányítását.
A program hangulatát és színvonalát meghatározta, hogy a résztvevők
a szakmai tanulás mellett a tudásuk legjavával és a tapasztalataik megosztásával is segítették egymást ezen a két napon.
Résztvevők: Bencze István, dr. Vörös Andrea, dr. Bencze Zoltán,
Ispánné Gergely Szilvia, Köntös Ágnes, Mészáros Pálné, Orosz Lajosné,
Tarr Istvánné, Varsányi Antal, Répássy Helga.

2010. február 19-én került megrendezésre a projektmenedzsment
tréning.

A szervezetfejlesztésről szóló tájékoztatónkat a következő számban
folytatjuk.
I.G.Sz.
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KSZDÉSZ

2006. március 08-án a 18. Magyar Kórházszövetségi Kongresszuson eredetileg az egészségügyi dolgozók körében indult el,
majd a program kibővítésre került a teljes közszolgálati szférára. Így a program neve most: Közszolgálati Dolgozók Érdekképviseleti Szolgálata. A
Közszolgálati Dolgozók Érdekképviseleti Szolgálata (KSZDÉSZ), kedvezményre jogosító igazolványokat bocsát ki, amelynek felmutatásával a közszolgálati dolgozók igazolják magukat, így fizetéskor jogosultak a kiharcolt
kedvezmények igénybevételére. A program létrejöttekor fontos szempont
volt, hogy gyakorlati segítséget nyújtson a mindennapokban. Megvizsgáltuk egy átlagember kiadásait, és körülbelül 100 típusú kiadási csoport került meghatározásra, pl.: élelmiszer, ruházat, építkezés, oktatás, szabadidő,
szépségápolás stb… Minden településen, minden kiadási típus mellé konkrét kedvezményadó szolgáltatót választunk ki. Tesszük ezt azért, hogy a közszolgálati dolgozó konkrét kedvezményekhez jusson, bármely kiadási csoportról legyen is szó. Ma több ezer elfogadó hely működik már az országban. Csak az elmúlt negyedévben mintegy ezer szolgáltatóval bővült az elfogadóhelyek száma. Minden igazolványon megtalálják a program hivatalos információs oldalának címét.
(www.kszdesz.hu.)
Elfogadóhelyek Ráckevén, Kiskunlacházán, Dömsödön és Kunszentmiklóson:
DÖMSÖD
Ráckeve, Hősök tere u. 3.
Ács-I Autósbolt
Kedvezmény: 10%
Dömsöd, Tassi u. 8. Kedvezmény: Papír-Írószer-Nyomtatvány
20%. www.acsiautos.hu
Ráckeve, Kossuth L. u. 113.
KISKUNLACHÁZA
Kedvezmény: 5%
Cipő-Virág
Aqualand
Kiskunlacháza, Dózsa Gy. út 152.
Ráckeve, Strand u. 4. Kedvezmény:
Kedvezmény: 10%.
5-10%-ig. www.aqua-land.hu
Lakberendezés
Zöldség-Gyümölcs-Élelmiszer
Kiskunlacháza, Dózsa Gy. út 128.
Ráckeve, Gábor Áron u. 16.
Kedvezmény: 5-10%.
Kedvezmény: 5%
Festők Boltja
Real Centrum ABC
Kiskunlacháza, Dózsa Gy. út 125.
Ráckeve, Szent János tér 6.
Kedvezmény: 3-5%.
Kedvezmény: 3%
Marika ABC
Savoyai Kastély Szálló és Étterem
Kiskunlacháza, Tompa Mihály u. 2. Ráckeve, Kossuth L. u. 95. KedKedvezmény: 3%.
vezmény: 10%. www.savoyai.hu
Burim Pékség
Erdős Húsbolt
Kiskunlacháza, Dózsa Gy. út 115.
Ráckeve, Eötvös u. 7.
Kedvezmény: 5%.
Kedvezmény: 2%
Tóth Tuning Kft.
Galenus Gyógyszertár
Kiskunlacháza, Rákóczi út 39.
Ráckeve, Eötvös u. 3.
www.tothtuning.hu
Kedvezmény: 7%
ManzArt virágbolt
www.galenusrackeve.novodata.hu
Kiskunlacháza, Kossuth L. u. 54.
Cadran pizzéria és pub
Halászkert vendéglő
Ráckeve, Hősök tere 1.
Kiskunlacháza, Sellő u. 1.
Kedvezmény: 10%. cadran.hu
Kedvezmény: 10%.
KUNSZENTMIKLÓS
Bogáncs állateledel
Szentmiklós Gyógyszertár
Kiskunlacháza, Rákóczi út 39.
Kunszentmiklós, Rákóczi u. 1.
bogancsallateledel.5mp.eu
Kedvezmény: 2%
Szentlélek Gyógyszertár
Tüzelő- és építőanyag kereskedés
Kiskunlacháza, Kossuth L. u. 50.
Kunszentmiklós, Rákóczi út 57.
Szilvi-a vegyesbolt
Kedvezmény: 5%, kivéve az akciKiskunlacháza, Dózsa Gy. út 102.
ós termékek
Peti Bolt
Elektromark Műszaki Kereskedés
Kiskunlacháza, Dózsa Gy. út 137.
Kunszentmiklós, Damjanich u. 13.
Kedvezmény: 10%.
Kedvezmény: 5%, az akciós terPanni Üzletház
mékek kivételével
Kiskunlacháza, Dózsa Gy. út 221. Mátrix Oktató Központ
Kedvezmény: 5%.
Kunszentmiklós, Bankós Károly u.
www.pannidivat.extra.hu
5., Kunszentmiklós, Akácfa u. 2.
Piros-Fehér-Zöld
Titán Informatika
Kiskunlacháza, Dózsa Gy. út 235. Kunszentmiklós, Szent Erzsébet
Kedvezmény: 10%.
tér 2., Kunszentmiklós, Bankós
RÁCKEVE
Károly u. 3. Kedvezmény: 5%, kiSolárium Stúdió
véve az akciós termékek
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Dömsödi Tûzoltó Egyesület

FELHÍVÁS!

Tisztelt Dömsödi lakosság, adófizetők!

Dömsöd Nagyközség Önkéntes Tűzoltó Egyesülete ismét kéri a tisztelt
dömsödi adófizetőket, a 2010. évi személyi jövedelemadójuk 1%-ának
felajánlásával járuljanak hozzá egyesületünk 2011. évi eredményes
működéséhez. Adószám: 18688320-1-13
Adjon esélyt önmagának, családjának és embertársainak!
Adója 1%-ának felajánlása nem kerül Önnek egy fillérjébe sem, de
ezzel hozzájárulhat értékei, családja, a saját és az embertársai biztonságának javításához! Segítsen, hogy segíthessünk a bajban! Segítse
önkéntes munkánkat! A következő számban kérjük, keressék a
Rendelkező Nyilatkozatot a befizetett adó 1%-ról!
Köszönettel: Dömsödi Tűzoltó Egyesület

Január hónap:

Az év vége is mozgalmasan zárult, és az új év is faháztűzzel kezdődött.
December 28-án délután kaptunk riasztást: Dömsöd Magyar utcában
lévő háznál csőtörés miatt már 1 méter 60 centiméteres volt a víz a
pincében. A helyszínre érve a helyiség áramtalanítása után gumiruhában
sikerült a törött csőhöz menni és a rajta lévő csappal elzárni. Ezt követően
megkezdtük a víz kiszivattyúzását. Miután végeztünk, akkor vált
láthatóvá a kb. 1 centiméteres lyuk a csövön.
Másnap délelőtt 10 órakor ismét ide kaptunk riasztást szivattyúzás
miatt. A földbe és a falakba átszivárgó víz visszafolyt a helyiségbe. Kb. 60
centiméteres víz állt a picében, amit ismét kiszívattunk. Az év utolsó két
napjára már szerencsére nem kellett a segítségünk sehová.
Az év első vonulása január 6-án este 18 óra 30 perckor történt. Dömsöd
Neptun utcában faház égett és másik kettőt veszélyeztetett. A helyszínre a
ráckevei tűzoltókkal együtt értünk. A jelzett ház már teljes terjedelmében
égett, amit emiatt már nem tudtunk megmenteni. A kb. 1 méterre lévő
másik faházra is átterjedtek a lángok. Az egyiket teljesen sikerült a tűztől
elhatárolni, de a másik ház oldalfala megégett, ezért ebben is jelentős
anyagi kár keletkezett. A tűzhöz kettő gépkocsi fecskendő és egy vízszállító vonult 10 fő tűzoltóval, a lángokat 3 sugárral sikerült felszámolni.
Személyi sérülés nem történt, de az anyagi kár jelentős.
Január 8-án ismét riasztották a dömsödi és a ráckevei egységeket a
Neptun úti káresethez, mert az ott maradt törmelék ismét elkezdett füstölni és izzani. Ezt kéziszerszámokkal és egy sugárral felszámoltuk.
Ha önök szeretnének nekünk segíteni! Számlaszámunk: 5170027210903818.
További
információk
és
képek
weboldalunkon,
a
www.tuzoltosagdomsod.mlap.hu-n találhatók.
Pongrácz József titkár, Dömsödi Tűzoltó Egyesület
domsodote@gmail.com • www.tuzoltosagdomsod.mlap.hu

Ráckevei Tűzoltóság:

Vonalas telefonról a 105 számon, mobiltelefonról pedig a
06-24-518-665 vagy 06-24-518-666 számokon lehet elérni.

Elérhetőségünk:
Ha baj van!

105

Egyéb elérhetőségünk:
Id. Tárkányi Béla, Dömsödi Tűzoltó Egyesület Parancsnoka
Telefonszám: 06-20-383-5407
E-mail: domsodote@gmail.com
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Kívánok minden régi és új megrendelõmnek sikerekben gazdag, egészséges új esztendõt!
Valamint üzleti partnereinknek köszönet az elmúlt idõszakban nyújtott korrekt együttmûködésért.
Mindannyiunknak kívánom, hogy az idei év még jobb és eredményesebb legyen.
Továbbá várom az újabb feladatokat, megrendeléseket az új tulajdonosoktól, akik még eddig nem
bizonyosodhattak meg arról, mennyire jó, ha az ügyfél van a középpontban.
Tisztelettel:
Rátkai János cégvezetõ

Egy igazi partner ha gondban van
Karambolos személy- és kishaszonjármûvek javítása
Biztosítás ügyintézése
Szélvédõ és egyéb üvegek cseréje
Részleges és teljes alváz-üregvédelem elvégzése
Közvetlen kapcsolattartás, korrekt lebonyolítás
Reális szakmai tanács, több mint tízéves szakmai tapasztalat

Cím: 2344 Dömsöd, Csokonai u. 11., tel.: 06-20-613-2825

KÖNYVAJÁNLÓ

A mindennapi életünket befolyásoló tényezők az egészséggel, anyagiakkal állnak szoros
összefüggésben. Az ezzel kapcsolatos problémák ugyanakkor kihatnak emberi kapcsolatainkra, hangulatainkra.
Vajon szükséges ennek így lenni? Azt gondolom, nem. Hiszen a sok gond és baj közt mindig
akad biztató szó, mosoly, szeretet és szépség,
amire mindig rá lehet csodálkozni! Csak meg
kell próbálni!
ELEANOR
H. PORTER:
AZ
ÉLET
JÁTÉKA c.
regénye a pozitív életérzést, kedvességet és szeretetet helyezi
előtérbe, mely
igazán nem
kerül semmilyen anyagi áldozatba. Tanúi
lehetünk,
hogy az árván
maradt főhős
miként illeszkedik be kissé „hűvös” új környezetébe. Hogyan lágyítja meg a nagynéni szívét,
hogyan tölti meg „élettel” a házat és keltegeti

szeretetével, őszinte pajkosságával a megfáradt
lelkeket.
Folyamatosan csak egy játékot játszik: az
örömjátékot, melynek egyetlen lényege, hogy
mindenben kell találni valamit, aminek örülhetünk…
„Az írónő (1868-1920) az Egyesült Államokban született. 1907-ben kezdett könyveket írni.
1913-ban
jelent meg Az
élet játéka c.
regénye. A
könyv óriási
sikert aratott,
és a folytatás
után is nagy
ér dek lő dés
mutatkozott.
Két évvel később így született meg
folytatásként
AZ
Ö R Ö M
JÁTÉKA ÖRÖK. A két kötet Örömkönyvek
elnevezéssel vált ismertté.”
Napjainkban a Szent István Társulat és a
Szent Gellért Kiadó gondozásában jelentek
meg.
-V.I.-

FELHÍVÁS

A Gyermekbarát Egyesület 2005 óta tevékenykedik Dömsödön.
• Kölyök Műhely néven rendszeresen kézműves játszóházat működtetünk.
• Évente 2-3 alkalommal autóbuszos kirándulást szervezünk általános iskolás gyermekek részére.
• A dömsödi gyerekeknek évente kétszer térítésmentesen hetes napközis nyári tábort
biztosítunk.
• A 2010. évben egyesületünk film klubot
indított.
2008-2009. évi adó 1%-ának felajánlásából 24 654 Ft, ill. 67 400 Ft bevételünk származott. Ezt az összeget a dömsödi gyerekek
kirándulásain belépőjegyekre, illetve szabadidős programokhoz használtuk fel.
Köszönjük adója 1%-át!
Gyermekbarát Egyesület Dömsöd
adószáma, melyre a felajánlást várjuk:
18706787-1-13
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A FEJTETVESSÉGRÕL

A rovar demokrata, de irtani kell

Bár a hírek szerint mostanában halmozódik, de évről évre visszatérő jelenség a fejtetvesség előfordulása a gyermekközösségekben.
A tetvek sajátosságairól, a szülői teendőkről az
ÁNTSZ készített összeállítást.
A fejtetű 3-4 mm hosszú rovar, amely színét a
haj színének megfelelően változtathatja! A nőstény naponta 6-8 ovális alakú, apró, gyöngyházfényű petét (serkét) rak a hajszálak tövéhez, elsősorban a halánték- és tarkótájra. A tetű a serkéből 6-8 nap alatt kel ki. A fejtetű mindig a hajban marad, lábaival a hajszálakon kapaszkodik,
és a fejbőrön keresztül, vérszívással táplálkozik.
Serkéit a fejbőrhöz közel, a hajszálak tövére cementszerű anyaggal ragasztja, mert azok a tetű
kikeléséig a fejbőrtől alig távolodnak el.
Minthogy a haj egy hónap alatt kb. 1,5-2 cm-t
nő, ezért a serkének a fejbőrtől való távolságából megközelítőleg megállapíthatjuk, hogy mikor keletkezett a fertőzés. Szaporodásuk aránylag gyors, egy nősténytől akár 200 utód is származhat, tehát az eltetvesedés viszonylag gyorsan bekövetkezhet. Ennek ellenére egy-egy fejen – hacsak nem nagyon elhanyagolt – ritkán
van 5-10 tetűnél több. Kizárólag az ember vérét
szívja, naponta 6-12 alkalommal. Az éhezést
rosszul tűri.
Terjedésük fő lehetősége a közvetlen érintkezés! A gyermekek a fejüket összedugják, sugdolóznak, a játszótéren birkóznak, az iskolában
verekszenek, a hajuk összeér, és ezzel lehetőség
nyílik a fejtetvek átvándorlására. Otthon a tetves gyermek kistestvérét öleli át, aki másnap az
óvodában pajtásaival dugja össze a fejét. Így a
legtisztább családba is könnyen bekerülhetnek a
fejtetvek. Szélsőséges esetekben a tetves sapka
felvételével vagy ilyen fésű, esetleg hajkefe
használatával ugyancsak átvihető a fertőzés.
Felderítésük nem könnyű, mivel a vérszívás nehezen vehető észre, ugyanis a viszketés a
befecskendezett nyál hatására csak 15-30 perc
múlva jelentkezik. A fejtetvességre igen gyakran a gyermek füle körüli vakaródzás hívja fel a
figyelmet. Ilyenkor a hajat lazán szétbontva
meg kell vizsgálni. Amíg csak elvétve akad élő
tetű, azt nehéz megtalálni, viszont a hajszálakon
erősen tapadó, fénylő, áttetsző színű serke könynyen felismerhető. Sűrű fogazatú fésűvel a tetvek a hajból könnyen kifésülhetők és szabad
szemmel is jól észrevehetők.
Előfordulásuk leginkább a gyermekközösségekben észlelhető. Igen gyakran az erősen tetves gyermek lehet kiinduló forrása egy egész
közösség (pl. osztály) eltetvesedésének, ami általában iskolakezdéskor tapasztalható.
Ártalmuk elsősorban a viszketés és vakarózás, amely felsebzi a bőrt, és ennek következtében másodlagos bőrgyulladás alakulhat ki. A
fejtetű fertőző betegséget nem terjeszt.

Irtásuk aránylag egyszerű. Ezért, ha gyermekünk fejtetves, nem kell kétségbe esnünk,
ugyanis a gyógyszertárakban beszerezhető tetűirtószerek (Nittyfor, Pedex, Nix) a tetveket és a
serkéket rövid időn belül biztosan elpusztítják!
A tetűirtószerek használata előtt, a szokásos
módon samponnal először mossuk meg a gyermek haját, ezt követően alaposan öblítsük le, töröljük meg úgy, hogy nedves maradjon, majd a
kezelést – a tetűirtószerhez mellékelt használati
utasítás előírásai szerint (!) – gondosan végezzük el. A Nittyfor és Pedex tetűirtó hajszesz
használatakor a következőket vegyük figyelembe. Hajmosás után a hajas fejbőrt és a hajat gondosan nedvesítsük át, majd dörzsöljük be. Ezután várjuk meg, amíg a hajszesz a hajra rászárad. (Ez az idő a felvitt mennyiségtől függően:
5-15 perc). Ügyelni kell arra, hogy a tetűirtószerek ne kerüljenek a szembe, mert kötőhártyagyulladást okozhatnak. A gyermek csukott szemét vattával kell védeni. Kisebesedett bőrfelületre nem szabad alkalmazni. A készítmények
tetűirtó hatásukat a következő fejmosásig (akár
néhány hétig!) megőrzik, és a hajra rákerülő fejtetveket még azok megtelepedése, elszaporodása előtt biztosan elpusztítják.
A tetűirtószeres kezeléstől a serkék is biztosan elpusztulnak. A hajszálon megtapadó életképtelen serkéket azonban az életképesektől
rendkívül nehéz megkülönböztetni. Ezért az elpusztult serkéket a kezelés után a gyermek hajáról távolítsuk el, ugyanis a serkementesség jelzi,
hogy a kezelés során gondosan jártunk el. Mivel
a serkék a hajszálakhoz – a vegyszereknek és a
fizikai hatásoknak egyaránt ellenálló – cementszerű anyaggal rögzülnek, ezért az elpusztult
serkék eltávolítása gyakran nem könnyű.
Megkísérelhetjük az eltávolítást ecetbe mártott sűrűfésűvel, vagy úgy, hogy a serkét a hajszálról két körmünkkel, esetleg csipesszel lehúzzuk, vagy egyszerűen levágjuk a hajszálat.
Néhány serke eltávolítása az utóbbi módon
nem okoz különösebb nehézséget. A fésűn, kefén található fejtetvek néhány perces forró vízbe mártással, a sapkán levők pedig mosással
pusztíthatók el.
Megelőzésük egyik leghatékonyabb tényezője a szülői gondoskodás!
Vegyük figyelembe, hogy személyes tapasztalataink hiánya miatt gyakran magunk
sem vesszük észre, ha a gyermek az óvodából,
az iskolából vagy a nyári táborból tetvesen érkezik vissza, ezért a közösségbe tetvesen engedjük el.
Ha viszont nem figyelünk fel arra, hogy gyermekünk (különösen a füle körül) gyakran vakarja a fejét, otthon nem fordítunk kellő gondot
a rendszeres hajápolásra, a hajmosásra és fésülésre, úgy a hajra került fejtetű könnyen és gyorsan elszaporodhat.

Ezért a gyermek tisztálkodásának, fésülködésének rendszeres ellenőrzése nagyon fontos.
Időről-időre vizsgáljuk át a gyermek haját,
nincs-e benne élő tetű vagy serke.
Ha gyermekünk olyan közösségbe járna,
ahol fejtetvességről hallunk, a Nittyfor vagy
Pedex tetűirtó hajszesznek a fejmosás utáni alkalmazása biztosan meggátolja a hívatlan vendégek megjelenését, és a következő hajmosásig
biztosítja a tetűmentességet.
Téves hiedelem, hogy a tetvesség csak piszkos, elhanyagolt családokban fordul elő. Vegyük tudomásul, hogy a tetű „demokrata”!
Nincs tekintettel korra, nemre, beosztásra, rangra és vagyonra, egyszerűen táplálékát, a vért keresi. Fejtetűvel tehát bárki fertőződhet, restellni
csak azt kell, ha valaki eltetvesedik, mert nem
törődik gyermeke gondozásával. Megkapni tehát nem szégyen, de eltitkolni, nem kezelni, továbbadni és ezzel a közösséget veszélyeztetni
nemcsak szégyen, hanem felelőtlenség is.
Az összeállítást az ÁNTSZ készítette. Szeretném azonban kiegészíteni egy természetes,
gyógynövényes tetűirtószer közlésével is a fenti
információkat, amit azért tartok szükségesnek,
mert sok embernél hatástalan marad a Nittyfor
és társai.
Az ánizsolaj gyógyhatású illóolaj. Gyógynövényboltban beszerezhető 10 ml-es kiszerelésben. Ez a szer nagy töménységű illóolaj. Mindig
hígítva kell használni! Hígítószernek alkalmas
minden olyan szer, amelyben oldódik az olaj,
pl.: alkohol, étolaj, sőt akár a hajsampon is.
1 dl hordozó anyagban (pl. alkohol) érdemes
20 cseppnyi olajat elkeverni. Ezzel a szerrel
kell bedörzsölni a fejbőrt a hajszálak végéig. A
hajat nylon zacskóval tekerjük be, és legalább
1 órát hagyjuk a fejen. Amelyik családban
megjelenik a tetű, ott érdemes, sőt szükséges az
összes együttlakónál elvégezni a kezelést. A
hatóidő letelte után a haj mosásánál látható az
elpusztult rovarok eltávozása. Ezzel a kezeléssel azonban még nincs vége a tortúrának. A serkéket el kell távolítani a hajszálakról a fent említett módszerrel!
Megelőzésként és rovarok távoltartására alkalmazható a következő módszer. Az éppen
használatos hajsamponba 5-10 csepp illóolajat
keverünk, és ezzel mossuk a hajat. A család
minden tagjának hasznos lehet.
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G YEREKHÁZ D ÖMSÖDÖN …

A Dömsödi Hírnök XX. évfolyam 9. számában részletesen olvashattak a Gyerekház
program fontosságáról, pályázati úton történő megvalósítási terveiről. Az alábbiakban a
cikkből idézek:
„Uniós forrásból már 35 Biztos Kezdet Gyerekház működik országszerte. A Biztos Kezdet
Gyerekházak célcsoportját 0-5 éves gyereket
nevelő családok alkotják, akik korlátozottan,
vagy egyáltalán nem férnek hozzá a jó minőségű szolgáltatásokhoz, bölcsődei, óvodai ellátáshoz. A Gyerekház esélyt ad arra, hogy a gyermekek a lehető legkorábbi életkorban megkapják azt a támogatást, ami segíti képességeik kibontakozását és megalapozza sikeres iskolai
pályafutásukat. Az Új Magyarország Fejlesztési
Terv TÁMOP 5.2.2. pályázata keretében létrejövő Gyerekházak napi nyitva tartás mellett, a
gyermek és szülő számára egyaránt biztosítanak programokat, a Gyerekházban dolgozó szakemberek segítik és nyomon követik a gyermek
fejlődését, szükség esetén megfelelő szakemberhez irányítják.”
…Egy elképzelés, egy sikeres pályázat,
mely mögött két fiatal hölgy: Csányiné Laczó Judit és Biricz Márta Enikő áll. Kik is
Ők, hogyan gondolkodnak, milyen terveik
vannak, erről kérdeztem őket:
– Kedves
Judit!
Először
is gratulálok a nyertes pályázathoz!
– Nagyon
köszönöm a
gra tu lá ci ót
mindazok
nevében is,
akik még
részt vettek
a pályázat
elkészítésében!
Az ESZA Nonprofit Kft. 2011. január 05-én
érkezett levele alapján most már bátran beszámolhatunk róla, hogy Dömsödön lesz Gyerekház! A 2010. június 31-én beadott pályázatunkat
elbírálták, és a Még 1000 év Dömsödért Egyesülettel nyertünk 49 millió Ft-ot, amit erre a célra használhatunk fel.
– Nem sokan ismerik Önt Dömsödön, ezért
kérem, néhány mondatban meséljen magáról!
– Még Egerben éltem, amikor 2005-ben az
Eszterházy Károly Főiskola Földrajz Szakán tanári diplomát szereztem. 2008-ban költöztem Dömsödre, akkor a férjemmel kisbabát vártunk. Családi
környezetben akartuk felnevelni a kisfiunkat, szüleim Tasson, a bátyámék pedig Dömsödön laknak.
Korábban a férjemmel és a barátainkkal sokat jár-

tunk „bulizni” Dömsödre, legalább a szabadságaink felét itt töltöttük. Nagyon megtetszett, ideális
helynek tűnt egy kisgyerek felnevelésére: jó a levegő, gyönyörű a környezet, a korábbi társasházból családi házba költözhettünk, és még sorolhatnám az előnyeit. Sokan a bátyám, Laczó Csaba
után azonosítanak – bár nincs ellene kifogásom –,
remélem ezután már nem lesz erre szükség.
– Hogyan jött a gyerekház megvalósításának gondolata?
– Először is fontos tudni, hogy csak a dömsödi gyerekház megvalósulása az én érdemem, a
program nem az én ötletem. Maga a Biztos
Kezdet program Angliából indult – ennek keretein belül működnek az egyes gyerekházak –,
ott több éven keresztül szakemberek tesztelték,
és csak ezután indult el Európában többfelé, így
Magyarországra is. Itthon országszerte már 40
gyerekház működik, ez a kör bővült most a
dömsödivel együtt 4 közép-magyarországi intézménnyel. És hogy hogyan kezdődött? A kezembe került egy meghívó egy aszódi előadásra, amely a Biztos Kezdet programot mutatja
be. A meghívóból csak annyi derült ki, hogy hátrányos helyzetű kisgyerekeknek lehet segíteni
egy gyerekház létrehozásával, és ehhez pályázatot kell írni. Mivel nekem is kisgyerekem van
(most 2 éves, akkor még alig 1 volt), gondoltam,
egy utat megér Aszódra, hogy kiderüljön, hogy
Dömsöd is érintett lehet-e? Az előadáson a szakmai bemutatás és pályázati segédlet után egy
már működő gyerekház munkatársa tartott rövid
beszámolót képekkel; azt hiszem ezen a ponton
vált szívügyemmé a dömsödi gyerekház. Az,
hogy kisgyerekeken, családokon segíthetünk,
azzal, hogy a támaszuk lehetünk, szerintem minden pénznél többet ér! Ha akár egy kisgyereknek
is segíthetünk ugyanolyan esélyekkel indulni az
óvodába (ezáltal később az iskolába is), mint a
társainak, már megérte.
– Vannak-e tervei a jövőre nézve?
– Az egyik legnagyobb álmom vált valóra ezzel a házzal, így aztán egyelőre csak a közeli jövővel tudok foglalkozni. Még rengeteg munka áll
előttünk a következő néhány hónapban ugyanúgy, mint a támogatott 3 évben és a fenntartás további éveiben. A hosszú távú tervem, célom leginkább az, hogy a gyerekházunk még sokáig működhessen, és láthassuk a saját szemünkkel a hozzánk bekerült pici gyerekeket értelmes és értékes
felnőtté válni. Pár napja elkészítettük a támogatási
szerződésünk feltételeit, most várjuk a szerződést,
aztán ahogy megérkezik a támogatás első része,
indul a felújítás, ami megint csak nem kis falat, hiszen az épületre a ráfordítható összeg dupláját is el
lehetne költeni. Szerencsére a családom kivitelezésben jártas tagjainak önzetlen segítségével sok
pénzt tudunk spórolni. Az előkészületek végeztével aztán a nyitórendezvényünk következik, amelyről természetesen a Dömsödi Hírnök útján is tájékoztatunk mindenkit.

– Kedves
Márta!
Ön már
több éve itt
él
Dömsödön, foglal ko zá sát
tekintve
pedig pszicho ló gus.
Hogyan talál koz tak
el kép ze lé seik Juditéval?
– Tavaly
áprilisban éppen egy külföldi egyetemen magiszteri képzésen vettem részt, ahol kutatómunkát végeztem. A gyerekek iskolába-óvodába való beilleszkedési nehézségei, a hiperkinetikus figyelemzavar, iskolafóbia, szeparációs szorongás
okait kutattuk. Judit felvázolta a gyerekház létrehozásának lehetőségét, engem kért fel a pályázat
szakmai részének megírására. A gyerekház célkitűzései többek között az általam folytatott kutatómunka során tapasztalt rendellenességek megelőzésére is irányulnak. Természetesen nagy
örömmel töltött el a gondolat, hogy létrehozhatnánk Dömsödön is a Biztos Kezdet Gyerekházat.
Mindketten hittünk a kivitelezés sikerében. Mi
olyan „nem adjuk fel” típusú emberek vagyunk.
– Mit gondol, a most megnyert összeggel
mennyi ideig lehet majd működtetni ezt a
gyerekházat?
– A pályázati kiírásban előírt pénzügyi tervezet szerint 3 évig kell működtetni a gyerekházat
uniós forrásból, minimum 1 évig saját forrásból.
Erre felelősséget is vállaltunk. Ezután előreláthatólag átkerül állami finanszírozásba, és hoszszú évekig működni fog majd.
– Miben különbözik a gyerekház a bölcsőde intézményétől, vajon melyik előnyösebb,
melyikre van nagyobb szükség?
– Természetesen az Unió nemhiába hozta létre
ezeket a gyerekházakat. Míg a bölcsőde csak gyerekfelügyeletről szól, ezzel szemben a Biztos
Kezdet Program szellemében működő gyerekházak célja, hogy minden gyerek képes legyen képességeinek legteljesebb kibontakoztatására. A
legkorábbi életkorban szerzett tapasztalatok, információk, érzelmi biztonság és zavartalan fejlődés a későbbi életkorokra is kihat. Az első társas
kapcsolat, mely későbbi kapcsolataink alapja, a
korai anya – gyermek kapcsolat. Ezért nélkülözhetetlen, hogy a gyerekek számára nyújtott minden tevékenységbe bevonjuk az anyukákat, apukákat is. Fontos kiemelnem, hogy a gyerekház valamennyi komplex szolgáltatása ingyenesen vehető majd igénybe. Ezúton értesítenénk minden
kedves szülőt, hogy az óvodákban elhelyezett
kérdőívek megválaszolásával aktívan részt vehetnek a gyerekház programjainak összeállításában.
Köszönöm válaszaikat, munkájukhoz kitartást és sok sikert kívánok!
-V.I.-
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Egymás értékeire építve, keressük azt
ami összeköt, és ezáltal még többet adhatunk az embereknek, községünknek.

Dömsödön már több alkalommal történtek próbálkozások annak érdekében, hogy a településünkön működő civil szervezetek, intézmények valamilyen együttműködési formát, rendszert hozzanak létre.
Idén a Polgármesteri Hivatal által szervezett „Szervezetfejlesztés Dömsöd Nagyközség Polgármesteri Hivatalánál, korszerű informatikai folyamattámogatások alkalmazásával” című egyéves fejlesztő program
zárásaként merült fel újra a jobb kommunikáció, a hatékonyabb működés és a településünk lakóit még jobban szolgáló civil együttműködési
fórum összehívása. Az volt a célunk, hogy beszélgetőpartnereink gondolatainak és tapasztalatainak közreadásával is elősegítsük az egyes civil szervezetek, intézmények közötti információ- és tapasztalatcserét,
támogassuk a civil szervezetek közötti együttműködést. A fórumon
több civil szervezet és intézmény, illetve magánszemély vett részt. A
megnyitó után rövid tájékoztatást kaptak a Szervezetfejlesztési projektről, arról, miképpen segítheti a Hivatal működését és a falu lakosságát
ezáltal még jobban szolgálva. A meghívóban szerepelt egy közös esemény-, programnaptár elkészítése, a civil szervezetek és az intézmények „erőforrás” leltárának elkészítése – ki milyen értékekkel, eszközökkel rendelkezik, és milyenformán tudnák közösen a falu javára fordítani –, valamint egy új, korszerű együttműködési keret, forma létrehozása. A Polgármesterünk jóvoltából már elkészült – részben – a programnaptár, így annak rövid ismertetése is megtörtént! Ezt az eseménynaptártervet minden jelenlévő megkapja annak érdekében, hogy a
következő találkozón ez alapján tudjunk dolgozni. A jelenlévők mindegyike elmondta gondolatait, programjait. Nagyon sok hasznos és új ötlet merült fel már ezen az első találkozón. Csak néhány példa: Hirdetőtáblák a falu különböző részein – zárható szekrényes (kb. 4 db), Dömsödi Hírnök civil rovat, valamint az aktuális havi és a következő havi programok együtt jelenjenek meg minden hónapban, a kész programterv a
honlapra kerüljön fel, illetve legyen a honlapon egy cím- és elérhetőségi
lista a községünkben működő szervezetekről. A fórum résztvevői pozitívnak értékelték és hasznosnak ítélték ezt a találkozót, a további egyeztetés céljából 2011. január 28-án újra összeülnek, s remélhetőleg egy újszerű és hosszú távú együttműködési formát is kidolgoznak.
Ezúton szeretnénk megköszönni a Dömsödi Általános Ipartestületnek, hogy a helyszínt biztosította, az Önkormányzatnak pedig azt, hogy
segítségünkre volt a fórum összehívásában.
Dömsödi civilek

A „Még 1000 év Dömsödért” Egyesület Közhasznú Szervezet nevében szeretném megköszönni azoknak a segítségét, munkáját, támogatását, akik a 2010-es „Mikulásvárás Dömsödön” elnevezésű program
megvalósításában részt vettek. Az idei évben is számítunk rájuk.
***
Tájékoztatjuk a falu lakosságát, hogy a TÁMOP-5.2.2 Biztos Kezdet Gyerekház pályázatot a „Még 1000 év Dömsödért” Egyesület
Közhasznú Szervezet megnyerte. Így rövidesen elkezdődnek majd az
épület-felújítási munkálatok a „Petőfi téri” piactéri iskolában, és reményeink szerint már májusban a község közösségének szolgálatába állhat. Részletesebb tájékoztatás a témában külön cikkben.
***
Ezúton kérjük a tisztelt olvasót, hogy idén is az adója 1%-át a „Még
1000 év Dömsödért” Egyesület számára ajánlja fel, adószámunk:
18670062-1-13.

Sulipersely 1%

Tisztelt Adózó!
Kérem, hogy ADÓJA 1%-ÁT ajánlja a Gróf Széchenyi
István Általános Iskola Suli Persely Alapítványa részére.

Adószám: 18679212-1-13

Vállalok takarítást, idõskorúak
gondozását, igény szerint.
Rugalmas munkabeosztással!
Tel.: o6-30-218-3330

A Valent in -bál
február 12-én 18 órakor
az OMK-ban
kerül megrendezésre.
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A Dezsõ Lajos Alapfokú
Mûvészetoktatási
Intézmény januári hírei

Január hónap leginkább a félévi bemutatókra való felkészüléssel telt. A
bemutatókat végignézve azt tapasztalom, hogy növendékeink egyre magabiztosabban szerepelnek. Nagyon jól kezelik a szerepléssel járó
stresszt, és ez a pedagógusok jó felkészítő munkájáról tanúskodik.
Az első félévi bemutatót a társastánc és a néptánc tanszak tartotta január 18-án a művelődési ház nagytermében. Mindannyian egy fergeteges-pörgős, jól felépített műsort láthattunk. Gratulálok a gyerekeknek
és felkészítő tanáraiknak: Mihó Diánának, Tóth Andreának és Bagi Ferencnek!
Január 21-én iskolánk a Magyar Kultúra
Napja alkalmából zenés
irodalmi estet rendezett
– szintén a művelődési
házban. A műsorban reformkori versek hangzottak el a színjáték tanszakos növendékeink
előadásában, ezenkívül
szebbnél szebb zeneműveket adtak elő zenei
tanszakos gyermekeink.
Somos András és Sebestyén Gábor tanár
urak egy csodálatos
Chopin variációt mutatKuna Orsolya gitár tanszakos növendék tak be fuvolán és gitáron. Minden résztvevő
tanítványunknak gratulálok a műsorhoz, felkészítő tanáraiknak – Gábor
Tünde, Nyikes Krisztián, Csák Péter, Povázai Gyula, Somos András, Sebestyén Gábor – pedig megköszönöm az eredményes munkát!
Január 24-én és 25-én zenei tanszakos növendékeink tartottak bemutatót a művészeti iskolában. Köszönöm nekik is a szép előadásokat, és tanáraiknak a felkészítést!
Itt ragadom meg az alkalmat, hogy köszönetet mondjak Csikós Lászlónénak, Faragóné Pádár Tündének és Bokor Zsoltnak azért, hogy a Magyar Kultúra Napjára segítettek az ünnepi hátteret elkészíteni.
Korábban írtam már, hogy iskolánk európai uniós pályázatokon
(COMENIUS, GRUNDTVIG) nyert, így külföldi intézményekkel közösen különböző projektekben vehet részt. A COMENIUS projekt keretében iskolánk két pedagógusa, Varga Anett és Mihó Diána tenerifei
meetingen vett részt január végén.
Mivel nem találkozom minden szülővel személyesen, így az újságon
keresztül szólítom meg Önöket, hogy gyermekeik szerepléséről tudunk
másolatot adni. Kérem, hogy aki felvételt igényel, a művészeti iskola épületében az irodában adjon le egy névvel ellátott pendrive-ot, és kb. egy hét
alatt elkészítjük a kért másolatot. DVD-re, sajnos, nem áll módunkban kiírni a felvételeket.
Köntös Ágnes igazgató

TISZTELT ADÓ ZÓK, KEDVES SZÜ LÕK!

A művészeti iskola megsegítésére létrejött Pro Musica Alapítvány Dömsöd tisztelettel várja az adózók személyi jövedelemadójának 1% -os felajánlását.

Az alapítvány adószáma: 18681189-1-13

Tisztelettel: a kuratórium
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AZ ELSÕ IGAZI FOGALMAZÁSOM

Nem tudom, ki mire emlékszik a fogalmazás tanításával kapcsolatban. A lényeg az, hogy nem könnyű tantárgy. Sok mindennek össze kell jönni ahhoz, hogy jól sikerüljön. Két harmadik
osztályos tanuló sikeres első fogalmazását olvashatják a
következő sorokban.

A fogorvosnál

A fogorvos szerdánként rendel. Az egyik ilyen napon az osztályunkra került a sor. Odafelé útközben arról beszélgettünk, hogy
vajon mit fognak velünk tenni.
Odaértünk a fogorvoshoz. Az első páros izgatottan ment be a
rendelőbe. Nemsokára kijöttek, és rögtön körbevettük őket.
Máris faggatva kérdeztük, hogy mi történt odabent. Ők megnyugtattak minket, hogy nem csináltak semmi fájdalmasat. Végül
mindenki sorra került. Amíg társaink bent voltak a vizsgálaton, a
lányok csöndben beszélgettek, a fiúk kint játszottak. Mikor mindenki végzett, a doktor bácsi mindenkit megdicsért, hogy szépek
és egészségesek a fogaink.
Boldogan mentünk vissza az iskolába, hogy nem történt semmi
fájdalmas a fogorvosnál.
Sámson Nikolett, 3. a

A fogorvosnál

Ma, szerdán a mi osztályunkra került a sor, hogy menjünk a
fogorvoshoz.
Útközben arról beszélgettünk, hogy mi fog történni. Az első
páros bement, és mi csöndben, izgatottan vártuk őket. A fiúk kint
játszottak, a lányok pedig a váróban beszélgettek. Mindenkinek
nagyon szépek voltak a fogai és egészségesek is.
Örömmel távoztunk a fogorvostól, mert megdicsérték a
fogunkat.
Kolompár Izabella, 3. a

VERSENYHÍREK
TERÜLETI NÉPMESEMONDÓ
VERSENY TAKSONYBAN
AZ INDULÓ TANULÓK:

Kolompár Petra 3. b osztályos tanuló
(felkészítő Patonai Nóra)
Kovács Gergő 4. a osztályos tanuló
(felkészítő Jarosiné Szabó Ilona)
I. helyezést ért el
Pethes Patrícia 4. b osztályos tanuló
(felkészítő Patonai Istvánné)

Rajzversenyt is rendezett az iskola, amin Csiszár Dóri 4. a osztályos tanuló (felkészítője Jarosiné Szabó Ilona) II. helyezést ért el.
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TERÜLETI TANULMÁNYI
VERSENY KUNSZENTMIKLÓSON – 2010. december 7.

TERÜLETI KAZINCZY VERSENY
2011. JANUÁR 20.

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM
3. osztály

Az indulók:
Lázin Loretta 3. b osztály (felkészítő Patonai Nóra)
XII. helyezést ért el
Kudar Zsolt 3. a osztály (felkészítő Bak Gáborné)
IV. helyezést ért el
Liptai Melitta 3. a osztály (felkészítő Bak Gáborné)
XVII. helyezést ért el
4. osztály

Az indulók:
Sipos Evelin 4. a osztály (felkészítő Jarosiné Szabó Ilona)
IV. helyezést ért el
Pethes Patrícia 4. b osztály (felkészítő Patonai István)
VI. helyezést ért el
Ispán Lilla 4. c osztály (felkészítő Budainé Doroszlay Judit)
XVI. helyezést ért el

MATEMATIKA
3. osztály

Az indulók:
Csontos András 3. a osztály (felkészítő Varga Gézáné)
VII. helyezést ért el
Földvári Fanni 3. a osztály (felkészítő Varga Gézáné)
XVIII. helyezést ért el
Kudar Zsolt 3. a osztály (felkészítő Varga Gézáné)
XIV. helyezést ért el
4. osztály

Az indulók:
Perger Balázs 4. a osztály (felkészítő Jarosiné Szabó Ilona)
I. helyezést ért el
Magyar Bence 4. b osztály (felkészítő Jarosiné Szabó Ilona)
III. helyezést ért el
Kovács Gergő 4. a osztály (felkészítő Jarosiné Szabó Ilona)
VII. helyezést ért el

A MAGYAR KULTÚRA NAPJA

Január 21-én szavalóversenyen vettünk részt Ráckevén a
Magyar Kultúra Napja alkalmából.
Iskolánkat 5. osztályos gyerekek képviselték. Köszönjük
helytállásukat és a szép verseket.
Ács Dominika 5. b
Kővári Róza 5. c
Lampert Gréta 5. c

felkészítő: Tóthné Porvay Zsuzsa
felkészítő: Sánta Istvánné

22. alkalommal tartotta meg az általános iskola a Kazinczy Ferenc Prózamondó
Versenyt. A kiírás szerint 3. és 4. osztályos tanulók nevezhettek be. Kilenc iskola 41
tanulója versenyzett.
Kötelező szövegnek a következő részletet választottuk.

Fekete István: Útmutatás

Cserszagú, titokzatos végtelenség, hol idegen madarak kopogtatják a fák oldalát;
csend, ami valami rejtelmes suttogással szól, amelyben a szakadék árnyékos mélysége sóhajt, és aranyszemű gyík leselkedik a korhadt, múltszagú tuskókon…
Zümmögő, zsongó csend folyt körül bennünket, és az erdő lassan akkora lett, hogy
nem is volt már más a világon, csak erdő… Nagy dongók jöttek-mentek fényes szárnyukat csillogtatva, madarak szálltak a tisztásra, és nézegettek bennünket, kicsit ellenségesen, mintha azt mondták volna: Mi otthon vagyunk… aztán elrepültek, és nem
maradt más semmi, csak a végtelen erdő és fullasztó csend.
És ebben a nagy csendben egyszer csak felkelt valami, elindult valami. Nem a szél
hozta, mert levél sem rebbent, nem a fény, mert csupa árnyék volt a világ, s fülünk sem
mondott semmit, mert hiába hallgatództunk, de megérintette valami az erdőt, megsimogatta a földet, elénk hozta az elveszett utat és az otthont.
Csak azután hallatszott valami messzi, lágy zümmögő ének.

A zsűri elnöke, Major Anna a verseny végén ezeket a gondolatokat mondta el a jelenlévőknek:
„Az idegen nyelvet tudni szép, a hazait pedig tehetségig mívelni kötelesség” – írta
ezt Kölcsey Ferenc, aki 1823. január 22-én fejezte be Csekén a Himnusz megírását.
Ennek emlékére ünnepeljük a Magyar Kultúra Napját. Ez a nap nem tartozik a piros
betűs ünnepek közé, de egyre eredményesebben hívja fel a figyelmet azokra a szellemi értékekre, melyeket méltán érezhetünk magunkénak. Péchy Blanka színművésznőnek 1960-ban tett alapítványa indította el a Kazinczyról elnevezett „Szép magyar
beszéd” versenyt, mely az eltelt évtizedek során országos mozgalommá vált. Péchy
Blanka a Kazinczy-versenymozgalmat kiterjesztette az általános iskolás korosztályra
is. Ez a versenyforma az ifjúság anyanyelvi nevelését szolgálja.
A mi iskolánk 22 éve rendezi minden évben nagy sikerrel, szerencsére egyre több
jelentkezővel ezt a nemes vetélkedést. Feladat, hogy szépen, érthetően, hangsúlyosan
kell felolvasni a választott és a kötelező szöveget. Azok a tanulók, akik részt vettek,
vállalták ezt a feladatot, bizonyították, hogy az irodalmi művek olvasása, előadása
fontos számukra. Az anyanyelv művelése múltunk és jelenünk védelme, annak az
esélynek a megteremtése, mely erőt ad megbirkózni a rengeteg értéktelen, önmagát
kultúrának álcázott fércművel szemben. Ezért fontos nekünk, tanítóknak, hogy minél
több gyerek vallja magáénak azokat az irodalmi értékeket, melyek az anyanyelven
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keresztül magyarságunkat erősítik. Köszönjük a felkészítő tanároknak a
munkát, a kultúra iránt érzett felelősséget, a színvonalasan kiválasztott
részleteket, hogy ezt a napot ünneppé tették.
A következő dömsödi diákok mérettettek meg:
3. osztály
Az indulók:
Pék Bianka 3. a osztályos tanuló (felkészítő Bak Gáborné)
I. helyezést ért el
Lázin Loretta 3. b osztályos tanuló (felkészítő Patonai Nóra)
III. helyezést ért el

Hermányi Gergely 3. c osztály (felkészítő Keyha-Czeller Piroska)
VIII. helyezést ért el
4. osztály
Az indulók:
Vitáris Petra 4. b osztály (felkészítő Patonai Istvánné)
II. helyezést ért el
Sipos Evelin 4. a osztályos tanuló (felkészítő Jarosiné Szabó Ilona)
IV. helyezést ért el
Szegedi Tamás 4. c osztály (felkészítő Budainé Doroszlay Judit)
VIII. helyezést ért el

DIÁKOLIMPIÁN KÉPVISELTÜK ISKOLÁNKAT

A Gróf Széchenyi István Általános Iskola és
a Dömsödi SE utánpótlás nevelése között kialakított kifogástalan együttműködésnek köszönhetően az idei tanévben is az Egyesület korosztályos csapataiban foglalkoztatott játékosokra
épített csapatokkal vettünk részt az általános iskolák számára kiírt Teremlabdarúgó Diákolimpián.

Elsőként a második korcsoportos gyerekek
küzdelmeire került sor. 2011. január 12-én a
dunavarsányi Árpád Fejedelem Általános Iskola Sportcsarnokában rendezték meg a 3-4.
osztályosok számára a tornát.
Kifogástalan szervezés mellett zajlott a torna,
ahol sajnos úgy kezdtünk, ahogyan szoktunk. A
torna első mérkőzését játszottuk a ráckevei Árpád Fejedelem Általános Iskola csapata ellen.
Ahogy az lenni szokott amikor mi játszunk először egy tornán, kicsit álmosan kezdtünk, és
kapkodó, ideges játékunk vereséget eredményezett. Ezt követő két mérkőzésünkön feljavuló játékkal győzelmet arattunk a nagy rivális
Kiskunlacháza és a házigazda Dunavarsány felett is. Az utolsó mérkőzést a ráckevei Szent Imre Katolikus Általános Iskola csapata ellen játszottuk, ahol már csak az volt a kérdés, hogy a
második vagy a harmadik helyet szerezzük
meg. Tekintettel arra, hogy a tornáról csak az első helyen végző csapat juthat tovább, így ezen a
mérkőzésen az volt a szempont, hogy azok a játékosok is pályára kerüljenek, akik addig kevesebb lehetőséget kaptak. Ennek megfelelően
szoros mérkőzésen ugyan, de vereséget szenvedtünk, így az eredményhirdetésnél a dobogóra állhattunk ugyan, azonban annak a legalsó
fokára. Az előző évhez képest így is sikerült 2
helyet javítanunk, így remélem ez a folyamat
tovább halad, hiszen akkor jövőre nekünk kellene továbbjutnunk. Összességében azonban úgy
gondolom, hogy a harmadik hely is igen szép
eredmény.

A bronzérmes csapat tagjai:
Kapusok: Mészáros Péter, Kovács Gergő.
Játékosok: Ács András, Jároli Kristóf, Kincses Sándor, Csörgő Máté, Juhász Gergő, Takács Márton, Keresztes Ákos, Keresztes Márk,
Perger Gábor, Bődi Gergely.

2011. január 20-án a harmadik korcsoportos
diákolimpia került megrendezésre Kiskunlacházán. Itt 5-6. osztályos játékosok versengtek a továbbjutásért. 6 iskola nevezett a tornára,
így két hármas csoportba sorolva kezdtük meg a
küzdelmeket. Csoportunk másik két tagja a
nagy rivális Kiskunlacháza és a Dunavarsány
csapatai voltak. Az első mérkőzésünket a házigazda Kiskunlacháza ellen vívtuk, ahol parázs
küzdelmet hozó nagy csatában végül egy góllal
sikerült legyőznünk ellenfelünket. A Dunavarsány elleni mérkőzés is nagy csatát hozott, ahol
végül büntetőrúgásokkal sikerült megszereznünk a győzelmet. Így veretlenül végeztünk a
csoportunk élén. A szabályok szerint keresztbejátszás következett, ahol a másik csoport második helyezett csapata ellen kellett mérkőznünk a
döntőbe jutásért. Sajnos ezen a mérkőzésen a
szerencse nem állt mellénk, és ellenfelünk esetleges, kevésbé tudatos játéka olyan helyzetek
elé állított minket, amikre nehezen találtuk a
megoldást. Végül egy számunkra kifejezetten
szerencsétlen, és minden tudatosságot nélkülöző góllal 2-1 arányú vereséget szenvedtünk a
Szent Imre Katolikus Iskola csapatától. Így az
utolsó mérkőzésünket a bronzéremért játszottuk, mégpedig a házigazdák ellen ismét. Igazi
bronz csata zajlott a pályán, amit végül büntetőkkel a magunk javára fordítottunk. Így végül
ebben a korosztályban is a dobogó harmadik fokára állhattunk. Kifejezetten szép és tudatos játékot mutattak a fiúk, picit nagyobb szerencsével úgy gondolom, hogy meg lehetett volna a
továbbjutás. Ezen azonban nem csüggedünk,
dolgozunk tovább, hogy jövőre a következő
körben is képviselhessük Dömsödöt.

A csapat tagjai: Kapusok: Nagy Gergő, Szabó Zoltán.
Játékosok: Papp János, Turcsán Pál, Takács
Márk, Perger Benjámin, Simon Norbert, Perger
Balázs, Csörgő Szabolcs, Petró Zsolt, Budai Levente, Bődi Endre, Gál Tamás, Hörömpő Tibor.
Ezúton is szeretném megköszönni Mészáros
Pálné igazgatónőnek a bizalmat, hogy képviselhettük az iskolát a tornákon; és egyáltalán nem
utolsósorban a szülők segítségét, amelynek köszönhetően az utazást meg tudtuk szervezni az
ő segítségükkel.

Bízom benne, hogy jövőre ismét az idei felállásban vehetünk részt a versenyen, és abban is
bízom, hogy a következő tanévben újabb napokat kell leszerveznünk, mert tovább is jutnak
csapataink.
A bizalom mellé addig is komoly és kemény
munka fog társulni, hiszen megkezdtük a felkészülést a bajnokság tavaszi fordulóira. Tehát
még véletlenül sem fognak unatkozni a srácok,
hiszen kőkemény edzésekkel acélozzuk magunkat a bajnokság folytatására.
Itt szeretném megragadni az alkalmat, hogy
tisztelettel felhívjam a figyelmét mindenkinek,
hogy Egyesületünk szervezésében az U8 és
U11 korosztályokban 2011. február 12-én a
Sportcsarnokban kerül megrendezésre első alkalommal a Katona Antal Emléktorna. Célunk
a rendezvénnyel, hogy méltó emléket állítsunk
annak az embernek, aki évtizeden keresztül a
sportbizottság elnökeként komoly erőfeszítéseket tett, hogy ez a mostani szisztematikus utánpótlás kialakulhasson a Dömsödi SE keretein
belül. A fenti rendezvényünkre minden érdeklődőt szeretettel várunk.
Tisztelettel:
Gábor Tamás
utánpótlás vezetőedző
Dömsödi SE
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Dömsödi tehetségek a KICK-BOX-ban

A kick-box egy küzdősport, amely több tradicionális harcművészet elemeit ötvözi.
Az 1970-es évek közepe táján alakult ki az
Egyesült Államokban és valamivel később Nyugat-Európában. A kick-box a sport karate műfajához tartozik, alapítóik egyik fő célja az volt, hogy
az ütéseket és rúgásokat távol-keleti eredetű harcművészetek mozgásanyagát továbbfejlesztve,
azokat ötvözve a boksz technikákkal, egy önálló,
versenycentrikus küzdősportot hozzanak létre.
A kick-box nem tagadja a tradicionális gyökereit, de önmagát nem harcművészetként, hanem
egy modern küzdősportként tartja számon.
Egy beszélgetés alkalmával hallottam kedves
ismerőseimtől, akik büszke édesanyák is egyben,
hogy milyen sikereket értek el fiaik a kickboxban. Részletesen meséltek egy színvonalas
rendezvényről, ahol többek között a dömsödi
gyerekek is összemérhették tudásukat, és komoly
sikereket értek el. Ez pedig az INTERSPORT
KUPA volt, amely 2010. november 27-én került
megrendezésre a Budaörsi 1. számú Általános Iskola tornatermében.
Közel 150 versenyző szereplésével az országból számos csapat tette tiszteletét kezdő és haladó
indulókkal.
A megmérettetést Katona Barnabás és Szűcs
Zoltán 5 danos kick-box mesterek rendezésével,
szabályok és kritériumok egyeztetése után indították.
A Ráckevei Kick-Box Sportegyesületet 7 versenyző képviselte (semi és light contact kategóriában).
Zölei Ádám 1. hely 63 kg light contact
Rózner Alex 2. hely 74 kg light contact
Szabó Dániel 3. hely 57 kg stop semi contact
Ezt a versenyt követte 1 hét múlva a Szegeden
megrendezett 12 éves hagyománnyal bíró országos Mikulás Kupa, amin közel 200 versenyző
mérte össze tudását semi, light és kick-light kategóriában
Rózner Alex 3. hely 74 kg light contact
Zölei Ádám 3. hely 63 kg light contact
Szabó Dániel 3. hely 57 kg stop semi contact
Minden súlycsoportban nagyon kemény küzdelmek folytak, mert az ország minden részéről
jöttek versenyzők.
Ezek a sportsikerek adták az ötletet, hogy a
könyvtárba meghívjam a fiatalokat /Rózner Alexet, Szabó Dánielt, Zölei Ádámot/ egy kis beszélgetésre, mert jobban meg szerettem volna ismerni
őket és rajtuk keresztül ezt a sportot.
Nagyon jót beszélgettünk, sok mindent megtudtam erről a sportágról és arról, hogy ma milyen kérdések foglalkoztatnak egy fiatalt. Beszélgetésünk közben még érintettük az alkohol, cigizés, a drog témáit is, és az egészséges életmódot,
hogy mennyire fontos ez egy sportolónak. Megtudtam, hogy mi a kedvenc könyvük, filmjük, zenéjük, színészük.
Megdöbbentem a felelősségteljes válaszaiktól,
és örültem annak, hogy ezek a fiatalok milyen jól

látják az élet fontos kérdéseit, és az önpusztító dohányzás és alkoholfogyasztás helyett az egészséges életformát választják.
A kick box-szal kapcsolatosan az alábbi kérdéseket tettem fel nekik, amire ők így válaszoltak:
– Mióta foglalkoztok a kick-box-szal?
Alex: 2010. április eleje óta foglalkozom ezzel
a sporttal.
Ádám: Körülbelül tavaly február vége óta művelem ezt a sportot, de nyáron sajnos edzőtáborba
nem tudtam elmenni, így azt a 2 és fél hónapot bokszolással töltöttem, ami szerintem javamra vált.
Dani: 2010. szeptember eleje óta foglalkozom
ezzel a sporttal.
– Milyen eredetű ez a sportág?
Ádám: Maga a boksz része az amerikai, viszont
ez a rúgás technikai rész Thaiföldről származik.
– Véleményetek szerint mire nevel?
Alex: Véleményem szerint türelemre, magabiztosságra nevel.
Ádám: Szerintem kitartásra és fegyelemre nevel, ami nagyon fontos, de ez hozzáállás kérdése,
aki nem lezserül áll hozzá, az ezt nem fogja megtapasztalni.
Dani: Szerintem türelemre és kitartásra. Szerencsére ezeket már magamon is tapasztalom.
– Miért pont ezt a sportot választottátok, mi
tetszett meg benne?
Alex: Régebb óta érdeklődök ilyen sportok
iránt, szerettem volna valami újat kipróbálni.
Ádám: Régebb óta szerettem volna valamilyen küzdősporttal foglalkozni, meg egyszer láttam egy olyan filmet, amiben nagyon megtetszett
ez az egész, és ez motivált.
Dani: Szerintem a küzdősportok a legizgalmasabbak. De leginkább a ’Sose hátrálj meg’ (Never
back down) című film motivált.
– Röviden mondjátok el, hogy ennek a játéknak milyen szabályai vannak, mert szerintem sokan nem ismerik.
Ádám: A lényege szinte ugyanaz mint a boksznak, csak itt lábat is lehet használni. A kick-box
egyes fajtáiba akár csípő alá is lehet rúgni. Amit
mi tanulunk, az a semi contact, de Alexszal mi inkább a light contact felé húzódunk, mely félerős
küzdelem, bár sokszor eldurvul a helyzet.
– Mi volt a legemlékezetesebb pillanatotok?
Alex: Talán az, amikor életem legelső mecscsén az első pár másodpercben kiütöttem az ellenfelemet, és ez borzasztó jó érzés volt.
Ádám: Hát a legemlékezetesebb pillanatom
az volt, mikor a Tökölön rendezett nemzetközi
versenyen behívtak a harcra és ellenfelemmel álltunk középen, és szinte mindenki minket figyelt.
Dani: Amikor életem első versenyén el tudtam
érni a harmadik helyezést.
– Mi volt az az esemény, amire nem szívesen
emlékeztek, ha volt ilyen?
Ádám: Hát nekem nincs olyan pillanatom
amire nem szívesen emlékezek, mert ha lenne is,
akkor muszáj rá emlékezni, mert az ember a hibáiból tanul, ami ebben a sportban nagyon fontos.

Néhány bakin akár el is mehet egy egész meccs,
így a dobogó is.
Dani: A sporttal kapcsolatban nincs, mert minden vereség tapasztalatszerzés is egyben.
– Kit tekintetek ebben a sportágban a példaképnek és miért?
Alex: Példaképemnek az edzőmet tekintem,
mert nagyon jól tanítja ezt a sportot és komoly elkötelezett híve is.
Ádám: Az én példaképemet sajnos egy utcai
verekedésben hátba lőtték és nem tud járni. De a
mostani Pitbull team edzője. Tőle szerintem sokan tanulhatnának, tolószékben ül, úgy edzi a minél jobb harcosokat. A másik példaképem pedig
Badr Hari, aki inkább a k-1 műfajban található
meg, világméretű versenyeken nyert, és volt már
bajnok is.
Dani: Én Ryan Bader-t tartom példaképemnek, aki az UFC (Ultimate Fighting Championship) nevű sportágban ért el sikereket.
– Milyen jövőbeli terveitek vannak?
Alex: A sportban minél magasabb szintre szeretnék eljutni, és még jobb eredményeket elérni a
full-contact kategóriában.
Ádám: Hát a jövőben szeretném a kondíciómat kicsit feljebb tornászni és újabb versenyeken
indulni, és ki szeretném próbálni magam a lowkickben is, ahol lábra is lehet rúgni.
Dani: Szeretnék minél több versenyre eljutni.
A kondíciómat fejleszteni, hogy esetleg keményebb küzdősportban is kipróbáljam magam.
Szeretnénk kedvet csinálni a dömsödi fiataloknak is ehhez a sportághoz, hiszen ha lenne több
vállalkozó szellemű jelentkező, akár itt Dömsödön is lehetne indítani egy csoportot.
Ebből az alkalomból a Könyvtár az OMK-val
közösen meghívta a Ráckevei Kick-Box Sportegyesületet, hogy tartsanak egy bemutatót, amire
mindenkit szeretettel várunk 2011. február 19én, /szombaton/ 14 órakor az OMK nagytermébe. Így az érdeklődök élőben, testközelben ismerhetik meg ezt a sportot. Kellő számú jelentkező
esetén pedig Dömsödön is lehetne ezt a sportágat
űzni.
Befejezésül pedig a fiúknak kitartást, jó egészséget, sikereket szeretnék kívánni, mind a sportteljesíményükhöz, mind pedig a tanulásukhoz.
HAJRÁ FIÚK!
Markóné Zöldág Ágnes
könyvtárvezető
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MEGHÍVÓ
Szeretettel meghívjuk
Önt és kedves családját

2011. február 19-én 14 órakor
az OMK nagytermébe,

ahol kick-box bemutatót láthatnak az
érdeklődők.
A sportrendezvény résztvevője:
Ráckevei Kick-box Sportegyesület
A műsor szervezői:
Nagyközségi Könyvtár és az OMK
Mindenkit szeretettel várunk!
Belépés ingyenes.

A Nagyközségi Könyvtár
február-március hónapokban ter vezett programjai
Február:

19-én 14 órakor kick-box bemutatót szervezünk az OMK nagytermében. Ezt a rendezvényt az OMK-val közösen fogjuk lebonyolítani.

26-án 9 órakor: Farsangi népszokások. A
népszokások eredete, télűző hagyományok,
kiszebáb készítése lesz a könyvtárban.

Március:

19-én 9 órakor a könyvtárban rendhagyó
történelmi óra kezdődik a „Múltunk nyomában” című rendezvénysorozat keretében. A
foglalkozás témája: 1848/49-es szabadságharc eseményeinek a felidézése. Történelmi
háttér, Dömsöd – Kossuth kapcsolata.
Kézműves foglalkozás: Habsburg-magyar
zászló, huszársüveg, kard, kokárda elkészítése.
Íjászkodás, lovaglás, történelmi csata az
erdőben.
Ezt az egész napos rendezvényünket a
Gyermekjóléti Szolgálat munkatársaival közösen fogjuk megrendezni.

Kiállításaink:

2011. január és február hónapban Sándorffy Ilona grafikai munkáiból szervezünk
kiállítást a könyvtárban.
2011 márciusában Berki Géza olajfestményeiben gyönyörködhetünk.

A kiállítások megtekintése a könyvtár
nyitvatartási idejében bárki számára ingyen
elérhető.
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AKIK A GONDOLKODÁST VÁLASZTOTTÁK…

„A sakkjáték éppen úgy, mint a
tudományos kutatómunka, elsősorban szenvedély. Jó sakkozó is csak
az lehet, akit ez a belső szenvedély,
belső kényszer hajt.”
Szentgyörgyi Albert
2011. január 29-én a Nagyközségi Könyvtárban megrendezett I. házi sakkversenyen elért eredmények
a következők:
– 8-12 éves korosztályban: I. Pék Bianka, II. Kulimak Réka, III. Farkas Zsolt
– 12-16 éves korosztályban: I. Kun Sámuel, II. Markó Sándor, III. Kun Ábrahám
Gratulálunk a nyerteseknek, örülünk annak, hogy a résztvevő gyerekek erre a délelőttre nem a
számítógépet és a televíziózást, hanem a közösen játszott, logikát fejlesztő sakkot választották.
Ennek örömére minden résztvevő névre szóló emléklapot kapott.
Ezúton szeretnék köszönetet mondani Bachmann Piroskának, amiért másfél éve kitartó türelemmel és szeretettel, szabadidejét feláldozva tanítja a dömsödi gyerekeket sakkozni. Reméljük,
hogy az elkövetkezendő években sikerül majd kinevelni egy olyan nemzedéket, aki tömegkultúrával szemben ezt a régi hagyományokkal rendelkező, gondolkodást fejlesztő sportot választja.
Markóné Zöldág Ágnes könyvtárvezető

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.
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.
NYUGDÍJAS KLUB
kéthetente.

Petőfi Sándor Oktatási és Művelődési Központ 2011. február havi programjai
2011. február 12. /szombat/ 18,00 órától
VALENTIN BÁL
a 6. b osztály szervezésében, osztályfőnök:
Pethesné Nyári Katalin
Belépődíj: 1.000 Ft. Helye: OMK nagyterme
2011. február 16.; 17. /szerda, csütörtök/
8,00 órától – 14,00 óráig
SULI FARSANG
A Gróf Széchenyi István Általános Iskola
szervezésében. Helye: OMK nagyterme

2011. február 19. /szombat/ 9,00 órától– 12,00
óráig BABA BÖRZE
2011. február 19. /szombat/ 14,00 órától
Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját az OMK nagytermébe, ahol kick-box
bemutatót láthatnak az érdeklődők.
A sportrendezvény résztvevője:
Ráckevei Kick-box Sportegyesület.
A műsor szervezői: Nagyközségi Könyvtár és az
OMK. Mindenkit szeretettel várunk!
Belépés díjtalan.
2011. február 24. /csütörtök/ 10,30 órától
OVIS SZÍNHÁZ A PORTÉKA SZÍNHÁZ
előadásában: A NAGY MAGRABLÓ
Belépődíj: 400 Ft. Helye: OMK nagyterme.
2011. február 26. /szombat/ 15,00 órától
musical két részben
a budapesti Terézvárosi Kollégium
musicalszínpadának előadásában
Belépőjegy: 500 Ft; gyermek és nyugdíjas jegy
300 Ft. Jegyek előzetesben az OMK-ban, illetve
a helyszínen az előadás napján válthatók!
Helye: OMK nagyterme.
Mindenkit szeretettel várunk!
E LŐ Z E T E S
2011. március 5. /szombat/ 18,00 órától
VADÁSZ BÁL
2011. március 12. /szombat/ 19,00 órától
BANYA BÁL
2011. március 15. /kedd/ 10,00 órától
NEMZETI ÜNNEP
2011. március 24. /csütörtök/ 10,30 órától
OVIS SZÍNHÁZ
2011. március 26. /szombat/ 10,00 – 15,00 óráig
VÉRADÁS
2011. április 2. /szombat/
ORSZÁGOS NÓTAVERSENY

El i s ab e th
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Masszázs-gyógymasszázs

A masszázs az egyik legegyszerűbb és legtermészetesebb módszer, amellyel a betegségeket
megelőzhetjük, egészségünket és teljesítőképességünket megőrizhetjük. Amikor fáj a fejünk, végtagjaink, álmatlanok vagyunk, feszültség tart minket hatalmában, és egy egyszerű
módszerrel lehet ezeken segíteni. Minden
masszázs alapja a kézzel való érintés. Annak ellenére, hogy egész sor tény bizonyítja, milyen
nagy a testi érintés jelentősége az ember fejlődése szempontjából, nagyon sokan visszariadnak tőle. Ennek valószínűsíthetően az az oka,
hogy az emberek keverik vagy összetévesztik
az érzékiség és a szexualitás fogalmát. Az érintés utáni igényünket az is bizonyítja, hogy a múzeumokban ott látható a következő felirat:
„Kérjük, ne nyúljanak a műtárgyakhoz!” Érthető, hiszen az ember érintés útján tapasztalja
meg, hogy az a tárgy valóban ott van. Egy
masszázskezelés még nem kezelés, de ha rendszeresen járunk masszőrhöz, gyógymasszőrhöz, bizony javulhat a vér- és nyirokkeringés,
elősegíti a rehabilitációt, oldja a myogelotikus
(fájdalmas) csomókat, a hegesedéseket, letapadásokat feloldja. Javítja ezenkívül az anyagcsere folyamatokat, az emésztési- és bélpanaszokat, valamint a fejlődő szervezet gerincbántalmaira is gyógymódot kínál (pl.: gerincferdülés,
Scheuermann-kór, csigolyakopások). A gyógymasszőr nagyon sok betegséggel találkozhat
munkája során, íme egy kis ízelítő:
A cukorbetegségről (Diabetes mellitus) általában
A „diabetes” (görögül = „átfolyás”) elnevezés származik. A szó a cukorbetegség egyik fő
tünetére, a megnövekedett vizeletmennyiségre
utal. A betegség tüneteit elsőként részletesen
görög orvos írta le. Ő volt az első, aki a kórban
anyagcsere-betegséget látott. 1675-ben egy angol orvos hozzáadta a görög „diabetes” szóhoz
a „mellitus” szót, amelynek a jelentése „mézédes”. Ez arra utal, hogy a cukorbetegek vizelete a cukor kiválasztása miatt édes. Közismert,
hogy Indiában, ahol a betegséget „édes vizelet
kór”-nak nevezték, a betegségre gyanús egyének vizeletét hangyákkal tesztelték. Ha a hangyák „kedvelték” a vizeletet, az arra utalt, hogy
abban sok cukor van. A középkori Európában
viszont az volt a szokás, hogy a betegek vizeletét megkóstolták. 1910-ben angol orvos írta le,
hogy a betegséget a hasnyálmirigyben termelt
egyetlen vegyület hiánya okozza, és a „vegyületet” elnevezte inzulinnak. 1922-ben az első beteg egy 13 éves fiú volt, aki diabéteszes kómában feküdt, megkapta az inzulin injekciót. Az
injekció után a fiú kijött a kómából. A cukorbetegség a belső elválasztású mirigyeket érintő
gyakori anyagcserezavar. A hasnyálmirigy által
termelt inzulin hormon elégtelensége vagy hiánya okozza. A szervezet az inzulin segítségével
juttatja a cukrot a szervezetbe. Ha ez nem mű-

ködik, akkor kialakul az inzulinbetegség. Az inzulinhiány magas cukorszintet jelent a vérben
és a vizeletben. A betegségnek 2 típusa létezik.
Az első típus, amikor a hasnyálmirigy Langenhars-szigeteiben az inzulint termelő ß-sejtek elpusztulnak, emiatt a szervezetben nem termelődik cukor. Elsősorban fiataloknál alakul ki,
mesterséges inzulinpótlás szükséges. A másik
típusa, amikor a termelt hormonmennyiség nem
elégíti ki a szervezet inzulinszükségletét. Lecsökken a szervezet inzulin iránti érzékenysége,
vagyis inzulinrezisztencia alakul ki. A szervezet
termeli az inzulint, de nem elég neki. A vércukorszint-eltérést a hasnyálmirigy úgy próbálja
pótolni, hogy egyre több cukrot termel. Idővel
már nem képes erre, ezért a szervezet nem tudja
helyreállítani a vércukorszintet, így alakul ki a
csökkent cukortolerancia.
Tünetei: magas vérnyomás, magas vérzsírszint, magas koleszterin, magas triglicerid.
(Ezek a tünetek együttesen az érelmeszesedés
kialakulását okozzák.)
Okai: stressz, zsíros, fűszeres ételek, túlsúly,
mozgásszegény életmód.
Szövődményei: vakság (retinopátia), bőrbetegségek, lábszárfekély, vesekárosodás, vegetatív idegrendszer működésének zavara, impotencia, agyérzavar.
Kezelése: Fontos a diéta betartása és minél
kevesebb seb ejtése a testen, mert az fertőződhet, és nagyon nehezen regenerálódik.
A cukorbeteg diéta alapjai: A diéta legyen
kiegyensúlyozott és harmonikus, hogy fedezze
a szervezet energia- és tápanyagszükségletét.
Az egyes étkezéseknek meghatározott mennyiségű szénhidrátot kell tartalmaznia. A „Többször keveset” elvet követve, napjában 6-7 alkalommal étkezzen, hogy a vércukorszint-ingadozás elkerülhető legyen. Ez a betegség életmódváltással is jár. Mindent meg kell tervezni, főként az inzulinozás – étkezés arányát, időpontját, és ezt lehetőleg a kóma elkerülése
érdekében komolyan is kell venni. A folyadékról se feledkezzen el, napi 1,5-2 liter szükséges!
A rendszeres napi mozgás javallott, de figyelni
kell, hogy a cukorbetegnél mindig legyen szőlőcukor rosszullét esetén, és lehetőség szerint ne
sportoljon egyedül.
Egyéni étrend kialakításához forduljon orvoshoz, dietetikushoz.
Bús Linda gyógymasszőr
06-20/429-5227
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Szeretettel
köszöntjük!
Ódor Béláné (Magdi néni) február
3-án ünnepli 80. születésnapját.

1976. január 16-tól nyugdíjazásáig, 1986.
február 3-ig a helyi óvodában dolgozott,
azt megelõzõen is 1951. május 1-jétõl
óvónõként tevékenykedett Bugyi, Dunakeszi, Budapest és Dunaharaszti helységekben. Közel 32 évet dolgozott óvónõként, melybõl 13,5 évet intézményünkben, hiszen a nyugdíj mellett még 1986.
10. 01-jétõl 1987. 07. 31-ig, majd 1987.
10. 15-tõl 1988. 08. 31-ig. kettõ nevelési
éven át segítségünkre volt, amikor szakképzett óvónõi hiánnyal küzdöttünk. Én
magam abban a szerencsés helyzetben
részesülhettem, hogy 1977 szeptemberétõl nyugdíjazásáig egy intézményben dolgozhattam Vele, majd az elsõ hívó szóra
visszajött dolgozni nyugdíjasként is, így
még 2,5 évig élvezhettük szakmai tapasztalatát, melyet szívesen osztott meg
mindannyiunkkal.
1976. január 16-tól 1981. augusztus 31-ig
vezetõ óvónõként, majd 1981. szeptember 1-jétõl nyugdíjazásáig vezetõhelyettesként a gyermekek nevelése-oktatása
érdekében tevékenykedett a Bajcsy-Zs.
úti, hétköznapi nyelven Régi óvodában.
Kedves Magdi néni!
80 év az hosszú idõ, ezalatt több
nemzedék is felnõ. Boldogságban,
egészségben légy gazdag, mindent megkapj amit az élet még megadhat. Tõlünk
ezt a kis köszöntõt kapod, kívánunk boldog 80. születésnapot!
Sok szeretettel Óvodánk minden dolgozója nevében:
Orosz Lajosné
óvodavezetõ
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N Y U G D Í J B A V O N U LT. . .

„Még a legjobbak is megöregszenek
és elfáradnak közülünk,
és ha ez az állapot bekövetkezik,
mindenkinek szüksége van valakire,
akinek átadja a fáklyát,
hogy továbbvigye.”
Wilbur Smith

Horogh Istvánné dajka nénit nyugdíjba vonulása alkalmából meghitt, családias körben köszöntötték a kollegák,
egykori és mai óvodásai, a szülők és
Bencze István polgármester úr.
Immár hagyomány az óvodában,
hogy megadják a méltóságát a jeles eseményeknek. Kivételesen most nem az
óvoda kis lakóira gondolok, hanem az
ott dolgozó óvónőkre, dajkákra, technikai munkatársakra.
Januárban az intézmény minden dolgozója újra együtt ünnepelt, s köszöntötte az örök mókamester Margó nénit.
Bármily furcsán is hangzik, elfáradt.
Negyven évi munkát maga mögött
hagyva most nyugdíjba megy.
Az átnyújtott sok szép virág mellett szívhez szóló kedves szavakkal
méltatta munkáját Madarász Mária
óvónő.

Kihangsúlyozta, hogy az együtt töltött húsz év alatt Margó néni már a kimondatlan szavakból is tudta, hogy mit
kellene megvalósítani, mindig és mindenben lehetett rá számítani. Legyen az
ajándékkészítés, műsor-összeállítás
vagy fellépés, ami a gyerekekkel kapcsolatos.
Feladatát szívvel-lélekkel, nagy odaadással, szeretettel végezte. A munkahely szinte beleszövődött mindennapi
életébe.
Ezért is kapott itt nagy hangsúlyt a
következő bölcs mondás:
„A világ összes anyagai között a szeretetnek van a legnagyobb kötőképessége és a legnagyobb teherbíró ereje. A
szeretet végtelen és határtalan. Minden
ember tudja, hogy szeretet nélkül nem
lehet élni.
Ez az életünk ereje, amelyből meríthetünk, és amit továbbadhatunk!”

És valóban, ez az érzés akkor, péntek
este kézzelfogható volt! A kicsiny óvodások ajkán őszinte érzelmek fogalmazódtak meg versikékbe szedve. A táncosok úgyszintén minden tudásukat összpontosítva gyönyörködtettek produkci-
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óikkal, melybe nem volt nehéz Margó
nénit is bevonni!
Megható részét képezte az eseménynek, mikor az egykori óvodások (ma
már gyakorló édesanyák) köszöntötték
dajkájukat.
Bencze István polgármester úr beszédében kihangsúlyozta, hogy a vidámságot, örömöt, amit Margó néni mindig
képviselt, a jövőben is hozza magával!
A dömsödi szülők nevében megköszönte a sok gondozást, kedvességet, szeretetet és tudást, mellyel a gyermekek
gazdagodhattak.
Végül Orosz Lajosné óvodavezető
köszöntötte az ünnepeltet és az ünneplő
vendégeket.
Kiemelte azt a sok biztatást, amit az
évek alatt Margó néni a munkatársainak
nyújtott, személyes példáján alapuló kitartását, szeretetét és szorgalmát.
Biztos pontot jelentett, akitől iránymutatást reméltek és kaptak a kollégák.

Ádám Lúcia Rozália, Harsányi Anna, Szabó Petra, Hegedűs Marcell

Kedves Margó néni!
Nyugdíjba vonulása alkalmából jó
egészséget, sok mókát és szeretetet kívánok magam és a Dömsödi Hírnök olvasói nevében!
-V.I.-
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Falugyûlés 2011

Az önkormányzat képviselő-testülete ebben az esztendőben is falugyűlésre invitálta az itt élő embereket.
Bencze István polgármester úr röviden értékelte a 2010-es esztendő
teljesítéseit, majd ezt követően részletesen kitért a 2011-es év feladataira.
Kihangsúlyozta, hogy évről évre egyre nehezebb az önkormányzatok
léte. Most is lesznek elvonások, ami újfent nehezíti az egyébként sem
könnyű helyzetet! A kiírásra kerülő pályázatok önrészesek, szinte
elenyésző közülük az, ami teljes finanszírozású.
2011-ben elindul és megvalósításra kerül a parti sáv csatornázása.
2012-ben reménység szerint megvalósul az Ivóvíz projekt, mely a
vízminőség javítását célozza meg, illetve annak technikai háttere kerül
teljes felújításra.
Továbbra is égető fontosságú a Széchenyi iskola felújítása és az óvoda
bővítése. A Polgármesteri Hivatal épületének renoválása, környezetének
rendezése sem halogatható sokáig.
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Ismételten nagyon fontos kérdés a csapadékvíz elvezetése, valamint a
Hajós-kastély hasznosítása.
Polgármester úr megemlítette, hogy a szennyvízcsatorna-beruházás
hátraléka teljes kiegyenlítésre került. Értékelték a közmunkaprogramot,
melynek hasznossága, hatékonysága egyértelműen látszik. Ez a kormányprogram 2011-ben más feltételekkel folytatódik majd. Szó esett a
közbiztonságról, közintézményeink működéséről, valamint az
egészségügyi ellátásról is.
Végül a lakosok mondták el észrevételeiket, tették fel kérdéseiket,
amelyek kitértek a helyi adókra, térfigyelő kamera rendszerre, ároktisztításra. Szó esett még a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásról, végül
pedig közlekedéskultúránk katasztrofális helyzetéről (a zebrák, a járdák,
az utak nem rendeltetésszerű használatáról).
Zárszóként Varsányi Antal alpolgármester úr gondolatát idézem, mely
a gyűlésen hangzott el:
„Egy település képe olyan, amilyenné a benne lakó polgárok teszik. Az
önkormányzat csak hozzá tud tenni, vagy esetleg ronthat egy keveset, de
alapvetően a polgárok határozzák meg a település képét!”
-V.I.-

Támogatást nyert az
RSD Parti Sáv Pályázat!
Csatornázás az üdülõterületeken mindössze 29%-os lakossági önrésszel!

A Ráckevei-Soroksári Duna-ág (RSD) vízgazdálkodásának és vízminõségének javítására a Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság
egy európai uniós támogatásra számot tartó projektet indított 2007-ben. A projekt 4 elembõl áll, melybõl a 'Szennyezõ anyagok kivezetése a parti sávból' elnevezésû projektelem (üdülõterületek csatornázása) elsõként nyerte el az unió támogatását!
Az 5 064 166 132 Ft nettó összberuházású csatornázás megvalósításához nettó 3 747 246 332 forintot a Kohéziós Alap és a Magyar Köztársaság költségvetése társfinanszírozásban biztosít. A fennmaradó részt az RSD mentén fekvõ 14 település mintegy 8500 érintett ingatlantulajdonosa érdekeltségi hozzájárulás formájában fizeti meg.
Az üdülõtulajdonosok most a beruházási költség kevesebb mint 30%-át fizetik meg, míg a fennmaradó részt, több mint 70%-ot, ajándékba kapják. A hagyományos szennyvízfejlesztések pályázati kiírása csak belterületi fejlesztéseket támogat. Ez az elsõ eset, hogy üdülõterületen európai uniós, illetve állami támogatás felhasználásával valósulhat meg csatornaépítés!
A Támogatási Szerzõdés aláírásának elõfeltétele a Víziközmû Társulat megalakulása.
A Társulat az érintett ingatlantulajdonosok összefogásával létrejövõ lakossági szervezet, mely az érdekeltségi hozzájárulások befizetéseit kezeli,
és a nem fizetõ tulajdonosoktól a hozzájárulást szükség szerint behajtás útján a helyi önkormányzat jegyzõjének segítségével beszedi. Közös érdekünk, hogy a Víziközmû Társulat megalakuljon, mert ez a projekt további elõrehaladásának elõfeltétele (támogatás kiutalása, közbeszerzés elindítása, kivitelezõ kiválasztása, csatornázás megkezdése... stb.). A megalakulásra rendelkezésre álló idõ mindösszesen 60 nap, ezért kérjük, hogy
együttmûködésével segítse, hogy a Társulat megalakuljon, és az elnyert uniós támogatást igénybe tudjuk venni.

Az ingatlantulajdonosok teendõi:

Csatlakozzon önkéntesen a Víziközmû Társulathoz!
A Társulat Alakuló üléséig ezt most még megteheti annak ellenére, hogy korábban esetleg nem küldte el szándéknyilatkozatát. Amennyiben a
Társulat 2/3-os támogatottsággal megalakul, ezután viszont a tulajdonosok fennmaradó 1/3-a kényszertaggá válik, akitõl közadók módjára,
egy összegben behajtható lesz az érdekeltségi hozzájárulás összege.
Keresse postájában az RSD csatornázásról szóló levelet!
A Víziközmû Társulat megalakításának konkrét lépéseivel és a csatlakozással kapcsolatban hamarosan levelet küldünk az érintetteknek. Kérjük,
hogy a szükséges dokumentumokat postafordultával küldjék vissza a polgármesteri hivatalokhoz.
Jelentse be az ingatlanát érintõ változásokat!
Nagyon fontos, hogy a csatornázandó ingatlanát érintõ bármilyen változást: pl. tulajdonosváltás, elhalálozás, osztott közös tulajdonná válás…
stb. jelentse be az illetékes polgármesteri hivatalban.
Pontosítsa elérhetõségeit!
Kérjük értesítse a polgármesteri hivatalt az elérhetõségeiben bekövetkezett változásokról. A pontos címnyilvántartás elengedhetetlen a hatékony
információáramláshoz mindvégig a csatornázás megvalósulása alatt. Fontos, hogy értesítési címe mindig aktuális legyen.
Kommunikáljon e-mailen!
Nagy segítségünkre szolgálna, ha a költséges, idõigényes postai levelezés helyett az email-en való kapcsolattartást választaná. Egyszerûen,
gyorsan felteheti kérdéseit e-mailen, valamint rendszeres hírlevél formájában tudjuk értesíteni az eseményekrõl, teendõkrõl. Küldje el mail címét
az info@rsdpartisav.hu címre.
Friss hírekért látogassa rendszeresen a www.rsdpartisav.hu honlapot!
Kapcsolat: TAKSONY: Reichné Lehoczky Mária 24/520-773
Köszönjük együttmûködését!
e-mail: info@rsdpartisav.hu
RSD Parti Sáv Önkormányzati Társulás
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Találtam egy képet

Ezt a felvételt Gulyás Lászlóné Berze Judit bocsátotta rendelkezésünkre.

„Varodai Emlék.
1931 XI. 27-dikén”

olvashatjuk a hátoldalon
A felvételen
Patonai Mária, Szűcs Józsefné; Sáfrány Juliska (később Nagy
Bálintné); a varrógépnél Nagy Eszter (később Kunsági Jánosné);
Orosz Julianna (később Berze Balázsné); a fekvő kisfiú pedig Szűcs
József.
A képen szereplő lányok osztálytársak lehettek. Együtt ismerkedtek a szabás-varrás tudományával, melyre Mariska néni oktatta
őket.
A varroda épülete ma is áll, a Bajcsy-Zsilinszky úton, a hűtőgépszerelővel szemben. Bár a házat átalakították, arculata megváltozott, de a felvétel anno, 1931-ben ott az udvaron készült.
Köszönjük a fényképet, és továbbra is várjuk mindazok jelentkezését, akik úgy vélik, hogy a családi albumban oly kincsek vannak,
amit szívesen megosztanának másokkal is!

Elérhetőség:
személyesen: Petőfi Múzeum nyitvatartási idejében hétfő-péntekszombat 10-16-ig vagy
telefonon: 06-20-253-2589.
-V.I.-

Mezõgazdasági hírek
2011. év február hó

Nagy tisztelettel köszöntök minden olvasót,
gazdálkodót, kertészkedő lakótársamat. Minden
jót kívánok az új esztendőre, bort, búzát, békességet, reménységet és kedvezőbb időjárást, mert
bizony nagyon ránk férne egy jobb esztendő
mindenféle vonatkozásban.
De mielőtt rátérnénk az aktuális mezőgazdasági és kertészeti teendőkre, engedjék meg,
hogy egy-két mondat erejéig eltérjek a fenti témától. Tóth nagyapámnak – aki 1873-ban született és 1949-ben halt meg – egy régi mondása
jutott az eszembe, amelyet még kisgyerekkoromban mondott és azóta sem felejtettem el,
amely így hangzott: „Kisfiam, jegyezd meg,
hogy a politika úri huncutság!” Nagyapám átélt
két világháborút, az első világháborúban mint
katona is részt vett. Az 1920-as évek közepén
épült Gazdakör egyik aktív közreműködője
volt. A fiatalabb olvasók már lehet hogy nem
tudják, hogy a mostani OMK helyén volt a Gazdakör, majd a régi kultúrotthon, amelyet 1988ban lebontottak és felépült az OMK, azaz a Petőfi Sándor Oktatási és Művelődési Központ.
A mai modern világban már a politika külön
tudomány, de sajnos a fenti mondás jelentésének még most is sok igazságtartalma van. Mint
minden szakmát, tevékenységet, így a politikai
tevékenységet is lehet becsületesen, tisztességes
eszközökkel végezni, de az elmúlt évszázadban,
évtizedekben és még ma is lehet visszaélni a politikai tevékenységgel, azt egyéni haszonszerzésre felhasználni. Az elmúlt évszázadban

voltak már Uram-Bátyám-Elvtárs-Uram korszakok, de a lényeg az egyszerű parasztember
előtt nem nagyon változott, mert legtöbbször
maradt a mondás, hogy a politika szinte mindig
az egyszerű emberek feje fölött döntött.
…Ezek után nézzük, hogy most februárban
mi is a legfontosabb teendő a gazdálkodó, kertészkedő embereknek. Azt kell megállapítanunk, hogy ilyen nehéz gazdasági év elé még
nem néztünk mint az idén. Ha a határt járjuk –
már ott ahol lehet, mert a dűlőutakon, földutakon szinte lehetetlen a közlekedés – láthatjuk,
hogy községünk határának jelentős részét belvíz
borítja, illetve annyira fel van ázva a talaj, hogy
arra nem lehet rámenni. Az ősszel a rendkívül
sok csapadék miatt nem lehetett elvetni az őszi
vetésű növényeknek egy jelentős részét, sőt az
elvetett területek egy részét is belvíz borítja. A tavaszi vetésű növények alá az őszi mélyszántást
is csak kis területeken lehetett elvégezni, mert
még a táblán belül is a mélyebb részekre nem lehetett rámenni a géppel. Most, mikor e sorokat
írom, még nem tudjuk, hogy a február milyen
időt hoz, átlagos időjárás esetén már februárban
lehetett végezni az őszi gabonák fejtrágyázását.
Csak reménykedhetünk, hogy már nem lesz sok
téli csapadék, és február végén, március elején
elvégezhetjük az őszi vetések fejtrágyázását.
Mindenképpen vásároljuk meg a szükséges műtrágyát, ha még eddig nem vettük meg.
A kiskertekben, a ház körül még februárban
talajmunkát, veteményezést nem nagyon végez-

hetünk, de a fagymentes napokon és ha a talaj
nedvessége is megengedi, a szőlő- és a gyümölcsfák metszését megkezdhetjük. Már volt
egy-két nap januárban is amikor lehetővé tette
az idő ezen munkák végzését. A termőfák rendszeres metszése, koszorúalakítása egyben növényvédelmi megelőzésnek is számít, mert a levegős koronában nem szaporodnak el annyira a
rovar- és gombabetegségek, és ezzel jelentős
mértékben csökkenthetjük a növényvédelmi
költségeket és kímélhetjük környezetünket.
Ha az időjárás megengedi és a talaj is felszáradt, február végén a fóliasátor megépítéséhez
foghatunk hozzá, ha van rá lehetőségünk. Először a fóliasátor vázát, tartószerkezetét kell elkészítenünk, ami készülhet fából vagy fémcsőből, de leginkább a hajlítható műanyagcsövet
használjuk, mert az a fémmel szemben nem
rozsdásodik, és a változó hőhatást is jobban bírja. Ezeket a bordákat körülbelül másfél méter
távolságra ássuk le a földbe. A fólia feszességét
úgy érhetjük el, hogy napos, szélmentes időben
húzzuk fel a vázra, amikor a műanyag meglágyul és egy kissé megnyúlik a meleg hatására. A
vázra borított fólia széleit a bordák mellett ásott
árokba vezetjük úgy, hogy a visszahajló végekre
lapátolt föld súlya feszítse a bordákra a műanyag takarót. A fólia alatti zöldségtermesztés
sok munkával jár, nagy odafigyelést kíván, de a
családot elláthatja friss zöldséggel, és még eladásra is juthat. Először hónapos retket, salátát,
zöldhagymát termeszthetünk, majd a helyére
palántázhatunk paradicsomot, paprikát.
Befejezésül minden jót kívánok!
Összeállította:
Tóth István
nyugdíjas mezőgazdász
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KERESZTREJTVÉNY

December havi
helyes megfejtés:
Tükörponty.
1-1 db 1000 Ft-os
ajándékutalványt
nyert Hegedűs
László és Kiss
Györgyné. Nyereményüket átvehetik
a Célpont(y) Horgász Szaküzletben.
Az e havi megfejtéseket szintén a
Célpont(y) Horgász
Szaküzletbe adják
le (Átrium üzletház), a helyes
megfejtők között
2x1000 Ft értékű
utalványt
sorsolunk ki.

VÍZSZINTES
1. A megfejtés sora
13. süteményfajta
14. hosszanti mélyedést készítő
16. orosz uralkodó volt
17. varázsszó
19. elég bátor hozzá
20. Calvin Klein
21. durva szövésű anyag
22. ilyen víz is van!
23. hasmagasság része!
24. doboz a szavazatoknak
25. felvág

A megfejtésben egy hazai halfaj neve olvasható!

27. néma hit!
28. európai nép
30. női név
32. angol ikon!
34. levelezést rendező
37. állatot becserkésző és elejtő
39. haját lenyírató
41. ...nem kapkod legyek után
(közmondás)
42. harapás
43. magyar település
44. Az ötödik elem című film szereplője

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

FÜGGŐLEGES
1. macskát elhajtó szó
2. ilyen közterület is van
3. az elején élreáll!
4. a mélybe
5. cseh író
6. mozog
7. keletnémet autómárka
8. sárgás szín
9. medvefajta
10. ver
11. bibliai alak
12. péksütemény

15. időmérő
18. -be párja
21. déligyümölcs
25. biliárd eszköze
26. természetes gáz
27. magához rendel
29. olcsó ékszer
31. halkan búg
33. kevert soda!
38. SAA
40. konyhai ásványi anyag
névelővel

T ISZTELT S PORTTÁRS !

Kérnénk, amennyiben lehetősége van, a 2010. évi személyi jövedelemadó 1%-ával támogassa
egyesületünket!
Célunk továbbra is a 80 év felettiek ingyenes horgászatának biztosítása.
Ezenkívül a támogatás egy részét új irodánk fenntartására kívánjuk fordítani.
FELAJÁNLÁSÁT A TÁMOGATOTTAK NEVÉBEN ELŐRE IS KÖSZÖNJÜK!

Kedvezményezett: Dömsödi Horgász Egyesület
Adószámunk: 19833293-1-13

H.E. Önkormányzata

Kérem, hogy ADÓJA 1%-ÁT ajánlja a Dömsödért Alapítvány részére.
Az ide érkező felajánlásokat olyan célokra fordítjuk majd, amelyeket az
önkormányzat költségvetéséből nem tud támogatni.
Adószám: 18668456-1-13
Megtisztelő segítségüket ezúton is köszönjük.
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VOLÁNBUSZ
menetrend
Dömsöd – Kunszentmiklós

érkező megállóhely
indul érkezik idő
Ksztmiklós, Kálvin tér 6:07 6:40 0:33
iskolai előadási napokon
2 Dömsöd, vá. elág.
Ksztmiklós, Kálvin tér 6:22 7:01 0:39
munkanapokon
3 Dömsöd, vá. elág.
Ksztmiklós, Kálvin tér 13:55 14:34 0:39
iskolai előadási napokon
4 Dömsöd, vá. elág.
Ksztmiklós, Kálvin tér 15:35 16:14 0:39
munkanapokon
5/1 Dömsöd, vá. elág.
Tass, autóbuszváróterem 6:50 7:02 0:12
munkaszüneti nap kivételével naponta
5/2 Tass, autóbuszváróterem Ksztmiklós, Kálvin tér 7:53 8:12 0:19
tanév tartama alatt munkanapokon
6/1 Dömsöd, vá. elág.
Kiskunlacháza, vá. elág. 7:15 7:30 0:15
munkaszüneti nap kivételével naponta
6/2 Kiskunlacháza, vá. elág. Ksztmiklós, Kálvin tér 7:49 8:20 0:31
munkaszüneti nap kivételével naponta
7/1 Dömsöd, Kossuth u. 136. Kiskunlacháza, vá. elág. 7:28 7:45 0:17
munkaszüneti nap kivételével naponta
7/2 Kiskunlacháza, vá. elág. Ksztmiklós, Kálvin tér 8:18 8:50 0:32
iskolai előadási napokon
8/1 Dömsöd, vá. elágazás Tass, Március 15. u.
7:58 8:09 0:11
naponta
8/2 Tass, Március 15. u.
Ksztmiklós, Kálvin tér 8:42 9:03 0:21
szabadnapok kivételével naponta
9/1 Dömsöd, vá. elágazás Tass, autóbuszváróterem 9:45 9:57 0:12
kedden, csütörtökön
9/2 Tass, autóbuszváróterem Ksztmiklós, Kálvin tér 10:40 11:03 0:23
tanév tartama alatt munkanapokon
10/1 Dömsöd, vá. elág.
Tass, Március 15. u.
10:40 10:49 0:09
munkaszüneti nap kivételével naponta
10/2 Tass, Március 15. u.
Ksztmiklós, Kálvin tér 11:36 11:50 0:14
munkanapokon
11/1 Dömsöd, vá. elágazás Dunavecse, váróterem 11:40 12:09 0:29
munkanapokon
11/2 Dunavecse, váróterem Ksztmiklós, Kálvin tér 12:23 13:10 0:47
iskolai előadási napokon
12/1 Dömsöd, vá. elágazás Tass, Március 15. u.
11:40 11:49 0:09
munkanapokon
12/2 Tass, Március 15. u.
Ksztmiklós, Kálvin tér 12:55 13:10 0:15
iskolai előadási napokon
13/1 Dömsöd, vá. elág.
Tass, Március 15. u.
13:15 13:24 0:09
munkanapokon
13/2 Tass, Március 15. u.
Ksztmiklós, Kálvin tér 13:55 14:10 0:15
tanév tartama alatt munkanapokon
14/1 Dömsöd, vá. elágazás Tass, Március 15. u.
15:13 15:24 0:11
naponta
14/2 Tass, Március 15. u.
Ksztmiklós, Kálvin tér 15:46 16:05 0:19
tanév tartama alatt munkanapokon
15/1 Dömsöd, vá. elágazás Tass, Március 15. u.
17:55 18:06 0:11
a hetek utolsó munkanapja kivételével munkanapokon
15/2 Tass, Március 15. u.
Ksztmiklós, Kálvin tér 18:25 18:42 0:17
tanév tartama alatt munkanapokon
16/1 Dömsöd, vá. elágazás Tass, Március 15. u.
18:43 18:54 0:11
naponta
16/2 Tass, Március 15. u.
Ksztmiklós, Kálvin tér 19:37 19:58 0:21
szabadnapok kivételével naponta
1

induló megállóhely
Dömsöd, vá. elág.
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Kunszentmiklós – Dömsöd

indul érkezik idő
5:30 5:58 0:28
iskolai előadási napokon
2 Ksztmiklós, Kálvin tér Dömsöd, vá. elág.
5:40 6:13 0:33
munkanapokon
3 Ksztmiklós, Kálvin tér Dömsöd, vá. elág.
13:15 13:48 0:33
iskolai előadási napokon
4 Ksztmiklós, Kálvin tér Dömsöd, vá. elág.
14:55 15:28 0:33
munkanapokon
5/1 Ksztmiklós, Kálvin tér Tass, Március 15. u.
4:40 4:54 0:14
munkanapokon
5/2 Tass, Március 15. u.
Dömsöd, vá. elág.
5:28 5:37 0:09
munkanapokon
6/1 Ksztmiklós, Kálvin tér Apaj, ksztmiklósi elág. 5:45 6:01 0:16
iskolai előadási napokon
6/2 Apaj, ksztmiklósi elág Dömsöd, Kossuth u. 136. 6:30 6:51 0:21
munkanapokon
7/1 Ksztmiklós, Kálvin tér Kklacháza, vá. elág.
5:45 6:17 0:32
iskolai előadási napokon
7/2 Kklacháza, vá. elág.
Dömsöd, Kossuth u. 136. 6:38 6:52 0:14
munkaszüneti nap kivételével naponta
8/1 Ksztmiklós, Kálvin tér Tass, autóbuszváróterem 6:40 6:52 0:12
munkanapokon
8/2 Tass, Március 15. u.
Dömsöd, vá. elág.
7:04 7:15 0:11
munkaszüneti nap kivételével naponta
9/1 Ksztmiklós, Kálvin tér Tass, Március 15. u.
7:45 8:04 0:19
munkanapokon
9/2 Tass, Március 15. u.
Dömsöd, vá. elág.
8:20 8:30 0:10
naponta
10/1 Ksztmiklós, Kálvin tér Tass, autóbuszváróterem 8:22 8:30 0:08
munkaszüneti napok kivételével naponta
10/2 Tass, külső
Dömsöd, vá. elág.
8:44 8:55 0:11
munkanapokon
11/1 Ksztmiklós, Kálvin tér Tass, Március 15. u.
9:05 9:19 0:14
iskolai előadási napokon
11/2 Tass, Március 15. u.
Dömsöd, vá. elág.
9:51 10:02 0:11
naponta
12/1 Ksztmiklós, Kálvin tér Tass, Március 15. u.
10:20 10:34 0:14
tanév tartama alatt munkanapokon
12/2 Tass, Március 15. u.
Dömsöd, vá. elág.
10:45 10:55 0:10
munkanapokon
13/1 Ksztmiklós, Kálvin tér Tass, Március 15. u.
11:00 11:12 0:12
tanév tartama alatt munkanapokon
13/2 Tass, Március 15. u.
Dömsöd, vá. elág.
11:50 12:00 0:10
naponta
14/1 Ksztmiklós, Kálvin tér Tass, autóbuszváróterem 12:30 12:42 0:12
naponta
14/2 Tass, autóbuszváróterem Dömsöd, vá. elág.
13:13 13:25 0:12
munkaszüneti nap kivételével naponta
15/1 Ksztmiklós, Kálvin tér Tass, autóbuszváróterem 14:10 14:27 0:17
munkanapokon
15/2 Tass, autóbuszváróterem Dömsöd, vá. elág.
14:48 15:00 0:12
kedden, csütörtökön
16/1 Ksztmiklós, Kálvin tér Tass, Március 15. u.
15:50 16:04 0:14
naponta
16/2 Tass, Március 15. u.
Dömsöd, vá. elág.
16:16 16:25 0:09
naponta
17/1 Ksztmiklós, Kálvin tér Tass, autóbuszváróterem 16:32 16:40 0:08
munkanapokon
17/2 Tass, külső
Dömsöd, vá. elág.
17:04 17:15 0:11
munkaszüneti nap kivételével naponta
18/1 Ksztmiklós, Kálvin tér Tass, Március 15. u.
17:00 17:12 0:12
tanév tartama alatt munkanapokon
18/2 Tass, Március 15. u.
Dömsöd, vá. elág.
18:01 18:10 0:09
naponta
19/1 Ksztmiklós, Kálvin tér Tass, Március 15. u.
18:28 18:40 0:12
munkanapokon
19/2 Tass, Március 15. u.
Dömsöd, vá. elág.
19:09 19:20 0:11
munkaszüneti nap kivételével naponta
1

induló megállóhely
Ksztmiklós, Kálvin tér

érkező megállóhely
Dömsöd, vá. elág.
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Keresztyén élet

„Ezek pedig kitartóan részt vettek az apostoli
tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban. Félelem támadt minden lélekben, és az apostolok által sok csoda és
jel történt.” (Ap Csel 2,42-43)

A 2011. évi Egyetemes Imahét igéit és fő
gondolatait a jeruzsálemi keresztyén gyülekezetek vezetői állították össze. Kevéssé ismert,
hogy Jeruzsálemben sok keresztyén egyház és
gyülekezet él, többek között van református és
baptista templom is. A keresztyének száma kb.
200 ezerre tehető, akiknek többsége palesztin,
de vannak köztük héber anyanyelvűek is. Imádságaikban rendszeresen könyörögnek a békességért és szenvedéseik enyhüléséért, amelyet
származásukért is el kell szenvedniük a palesztin testvéreknek.
Igénkben az első jeruzsálemi gyülekezet életébe pillanthatunk be, és megláthatjuk, hogyan
végezték szolgálatukat, amelynek következtében istenfélelem támadt az emberekben és sok
jel és csoda történt.
Először azt kell meglátnunk, hogy Isten munkálja a növekedést. Az első Pünkösdkor Péter
igehirdetése nyomán 3000 lélek keresztelkedett
meg. Majd azt olvassuk, hogy az Úr napról napra növelte a gyülekezetet üdvözülőkkel.
A mi statisztikáink lehangoló képet mutatnak. Magyarország lakossága 2010 nyarán 10
millió alá csökkent, és a tendencia nem fordítható meg egyik napról a másikra. A gyülekezet
számadatai vajon mit mutatnak? Kevesebbet
kereszteltünk, többet temettünk. Papíron több
száz egyháztagunk van, de a vasárnapi istentiszteleten százat sem láthatunk. Vannak, akik elhagyják gyülekezetüket, a bizonytalanokat elkapja valamelyik szekta vagy az Amerikából
jött vallásos színezetű üzleti tanítás. Sokaknak
nem számít, hogy meg vannak keresztelve és
konfirmációi fogadalmat tettek. Mások nem
tudnak mit kezdeni Jézus Krisztus halálával és
feltámadásával. Hogyan tudunk növekedésről
beszélni? Mit tesz a lelkész? Mit tesz a presbitérium? Mit cselekszik az egyes hívő ember, hogy
alkalmunk legyen a növekedésre? Vajon nem
állunk útjába Isten áldásának, amely növekedést
akar adni? És nem csak számbeli, hanem hitbeli
növekedésre is gondolnunk kell. Közhelynek
számít, de járunk-e templomba, bibliaórára,
imádkozunk-e a családban, olvassuk-e a Bibliát, tanítjuk-e gyermekeinket, unokáinkat az Isten útjára?
Lehangolódott életünkkel és pesszimista kilátásainkkal szemben Isten Igéje ellentéteset
mond. Ahol ő ott van, ott növekedés van, ahol ő
jelen van, ott növekszik a gyülekezet. Alázatos
hittel kellene mondanunk: Urunk, te gyarapítani
akarsz minket hitben és létszámban is! Istennek
terve van velünk, csakhogy legyünk mi az el-

nyert üdvösség továbbadásának az eszközei.
Erős hittel ragaszkodjunk hozzá, mert ő megfordíthatja népünk lélek- és életpusztító ösvényét, megtörheti az Ige iránti közömbösséget, és
termővé teheti a terméketlen lelkeket! Mi is lehetünk ennek munkálói hitünkkel, példaadásunkkal és bizonyságtételünkkel.
Másodszor azt kell felismernünk a jeruzsálemi keresztyén gyülekezet életéből, hogy elképzelhetetlen hitbeli élet és növekedés a gyülekezeten kívül. A csak magányos imádság, netán
megelégedés azzal a kijelentéssel, hogy én hiszek, távolmaradás az istentiszteletektől, az úrvacsorától, elzárkózás az adakozástól, kivonulás a gyülekezetből, ez mind magával hozza a
hit kicsorbulását, és senkit sem épít. Az Ige tükröt tart elénk, amelyben önmagunk valódi lelki
állapotát ismerhetjük fel.
Az első gyülekezet tagjai kitartóan részt vettek az apostoli tanításban. Hallgatták az apostolok bizonyságtételét Krisztus életéről, haláláról
és feltámadásáról. És amit róla megtudtak, azt
továbbmondták. Így erősödtek a hitben, lelkigondozták egymást és vezettek egyre többeket
az Úrhoz. Ma is az igehirdetés Isten eszköze,
amellyel keresi az elveszetteket. Hol van az életünkben az igehirdetés hallgatása, a naponkénti
bibliaolvasás, a lelki táplálékkal való élés?
Az első gyülekezet tagjai részt vettek a közösségben. Ma ezzel ellentétes mozgást figyelhetünk meg. Egyre inkább bezárkóznak az emberek. Elzárkóznak sokan Istentől, és ennek következtében egymástól is. Lukács, aki ezt a
könyvet írta, csak itt használja a közösség szót.
Nyílván azért, mert nagyon fontosnak tartja.
Csakis a közösségben érezhetjük, hogy Istenhez
tartozunk, és egymással is kapcsolatunk van.
Semmi sem pótolhatja a közösen elmondott
imádság, a közösen énekelt zsoltár és a közösen
hallgatott igehirdetés kivételes alkalmát! Van-e
nekem közösségem a gyülekezetemmel? Az Ige
megkérdez: mit rontottál el, hogy idegennek érzed a közösséget? Hogyan vezeted be a gyülekezetbe gyermekeidet, unokáidat? És a közösségben meg lehet tanulni Krisztustól az egymás
terhének a hordozását is. Azt olvashatjuk az első
keresztyénekről, hogy nem volt közöttük egy
szűkölködő sem, mert vagyonukat megosztották egymás között. Az a kérdés, számíthatsz-e a
gyülekezetre és a gyülekezet számíthat-e rád?
A gyülekezet tagjai részt vettek a kenyér megtörésében. Minden alkalommal az istentisztelet
asztalközösséggel fejeződött be, amelynek része
volt az úrvacsorai közösség. Mi már sokkal ritkábban úrvacsorázunk. Megbecsüljük-e az úrvacsora alkalmait? Olyan szomorú látni, főleg
nagy ünnepeken, hogy a gyülekezet egy része
kimegy a templomból, amikor az úrvacsora következik. Miért van ez így? Talán nincs szükség
a bűnbánatra és a bűnbocsánat ajándékára?
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És végül a gyülekezet tagjai együtt imádkoztak. Nagyon nagy szükségünk lenne arra, hogy
többet és buzgóbban imádkozzunk magunkért,
egymásért, családjainkért, házasságunkért,
gyermekeinkért. Tegyük ezt meg egyéni csendességünkben és a gyülekezet közösségében is.
Harmadszor mindennek következménye volt
és van ma is. Mégpedig az, hogy félelem támadt
az emberek szívében és sok jel és csoda történt
az apostolok által. A félelem az nem Istentől való félelmet jelent, hanem annak felismerését,
hogy Isten munkálkodik az egyes ember és a
gyülekezet életében. Isten áldja meg úgy életünket, hogy hitelesen tudjunk róla bizonyságot
tenni. Jézus Krisztus szavai vezessenek bennünket életünkben és szolgálatunkban.
„Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, és
dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat.” (Máté 5,16)
Ámen.
/Az Egyetemes Imahét nyitóalkalmán elhangzott igehirdetés szerkesztett változata./

Szabó Péter lelkipásztor

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetünket fejezzük ki azoknak, akik
özv. KOCSI JÓZSEFNÉ
Csizmadia Borbála

január 29-i búcsúztatásán részt vettek.

A gyászoló család

SZJA 1%

Kedves Testvérek!

Amennyiben Önök személyi jövedelemadó fizetésre kötelezettek, kérjük, hogy egyházaink javára ajánlják
fel jövedelemadójuk 1%-át:
– Magyarországi Református
Egyház
technikai száma: 0066
– Magyar Katolikus Egyház
technikai száma: 0011
– Magyarországi Baptista
Egyház
technikai száma: 0286
Felajánlásaikat köszönjük!
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Szabadságolás! Dr. Szõnyi Alíz február 16-20-ig szabadságon lesz. Helyettesít: Dr. Rókusfalvy Sylvia.

NÕK EGYETEMES
VILÁGIMANAPJA

Szeretettel meghívjuk
Kedves Nőtestvérünket a
Nők Ökumenikus Világimanapja alkalmából
2011. március 5-én szombaton du. 3 órakor
a Dömsödi Református Gyülekezeti Házban
tartandó istentiszteletünkre.
Együttlétünk szeretetvendégséggel zárul.
Hívogassunk másokat is!
Szabóné Lévai Csilla lelkipásztor

Anya köny vi hí rek
Születtek:

Szabó József – Kovács Viola
MÁTÉ
Bányai Sándor – Ormándi Renáta
TAMÁS
Balogh László Levente – Ács Klára
LÁSZLÓ LEVENTE
Szécsényi Károly – Béki Zsuzsanna
BOGLÁRKA
Ambruska László – Hriazik Erzsébet Mónika
LÁSZLÓ
Tímár József – Pergel Renáta
RENÁTA

Házasságkötés nem volt.
Elhunytak:

Alberczki János
Horváth Istvánné Balog Margit
Bak Imre
Endrész Imre
Haraszti Jánosné Bezzeg Teréz
Füki Sándorné Szamolai Mária
Gacs Lajosné Gózon Lídia
Kocsi Józsefné Csizmadia Borbála
Gacs Lajosné Dóczi Ilona
Böröcz Árpád Márton

72 éves
52 éves
67 éves
60 éves
50 éves
66 éves
66 éves
83 éves
97 éves
19 éves

Tûzoltóság elérhetõségei
Ha baj van!
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domsodote@gmail.com
www.tuzoltosagdomsod.mlap.hu
id. Tárkányi Béla: 06-20-383-5407
Ha önök szeretnének nekünk segíteni!
Számlaszámunk: 51700272-10903818

A Magyar Korona
Gyógyszertár
nyitva tartása:
Hétfőtől péntekig:
7.30 – 18.30
Szombaton:
7.30 – 12.00

Tel.: +36-24-519-720

SAROK
GYÓGYSZERTÁR
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HÁZIORVOSI
RENDELÉS

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

Háziorvosi ügyelet
(Morrow Medical Zrt.)

Ügyeleti idő:
hétfőtől–csütörtökig: 17.00–07.00 óráig;
péntek: 12.00–07.00 óráig,
hétvége és ünnepnap: 07.00–07.00 óráig.
Ügyelet helye: Ráckeve, Szent István tér 5.
(Rendelőintézettel szemben)
Ügyelet telefonszáma: +36/24-385-342

Állator vosi ügyelet

2011. február 12-13.
Dr. Mészáros János
Kiskunlacháza, Rózsa u. 5.
06-20-927-2366

2011. február 19-20.
Dr. Guba Sándor
Szigetszentmárton, Bercsényi u. 8.
06-30-265-2515

2011. február 26-27.
Ifj. Dr. Fábián Miklós
Kiskunlacháza, Báthory u. 8.
06-30-951-0507
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