
Megszületett az utóbbi hónapokban tényleg
sokat emlegetett költségvetésünk! Olyan lett ez
a költségvetés, mint Bacsó Péter A tanú című
filmjében a magyar narancs: kicsit sárga, kicsit
savanyú, de a miénk! Már az előző Aktuálisban
előrevetítettem azokat a nehézségeket, ame-
lyekkel az év folyamán meg kell majd birkóz-
nunk, olyan intézkedések formájában, amelyek
esetleg érdekeket is sérthetnek. Nos! A költség-
vetés elkészült, de az igazán fontos, meghatáro-
zó döntések még ezután várnak a képviselőkre.
Nyár elejéig adtunk haladékot magunknak arra,
hogy feltérképezzük azokat a lehetőségeket,
amelyek segítségével megközelítjük a pénzügyi
egyensúlyi helyzetet. Nem a gyávaság, nem a
döntésképtelenség miatt odáztuk el a fájdalmas
beavatkozásokat, hanem az alapos vizsgálat, a
vállalható, szakmailag maximálisan előkészített
határozatok igénye miatt. Az idő rövidsége ki-
zárta, hogy felelős döntéseket tudjunk hozni,
mert néhány fontos adat szinte az utolsó pillana-
tig változott. Kicsit hasonló a mai helyzetünk a
2007. évihez. Akkor is közel százmilliós hiányt
kellett eltüntetnünk, és most is. A különbség
annyi, hogy három évvel ezelőtt még voltak
olyan tartalékai az intézményeinknek, amelyek
elvonásával még nem sérült az a tartalom, amely
elengedhetetlen a normális működésükhöz. Má-
ra ez a tartalék eltűnt, így most az eddig nem
érintett területeket kell „felfedeznünk” ahhoz,
hogy az évet nagyobb megrázkódtatás nélkül
tudjuk befejezni. Irigylem a térségünkben lévő
azon településeket, amelyek – bár nagyobb nor-
matív elvonással küszködnek, mint mi – egy tol-
lvonással át tudnak csoportosítani százmilliókat
a beruházás fejezetből a működésbe. Erre ne-
künk a közeljövőben nem lesz lehetőségünk.

Még egy dologgal szeretnék foglalkozni a
költségvetés kapcsán, a szociálpolitikánkkal.
Az elmúlt évhez képest jelentősen megemeltük
a szociális kiadásokra szánt összeget, de már
most látjuk, hogy a több mint százmillió forin-
tos előirányzat sem lesz elég. Már többször em-
lítettem, hogy a térségben nálunk a legnagyobb
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a mun ka nél kü li ség, és ez a tény min dent meg -
ha tá roz. A sze münk előtt zaj lik az az el sze gé -
nye dé si fo lya mat, amely so rán a kö zép ré teg egy
je len tős sze le te se gít ség nél kül ment he tet le nül
le csú szik. Ta lán fur csá nak tű nik a ké ré sem, de
az is egy ki csi se gít sé get je len te ne az ön kor -
mány zat szá má ra, ha azok a csa lá dok, akik egy
pi cit jobb kö rül mé nyek kö zött él nek az át lag nál,
fel ka rol ná nak ar ra ér de mes szom szé do kat, is -
me rő sö ket. Tu dom, a le csú szot tak kö zött olya -
nok is van nak, akik sem mit sem tesz nek bol do -
gu lá su kért, és öl be tett kéz zel vár ják a „sült ga -
lam bot”. Nem ezek re az em be rek re gon do lok.
Azok ra gon do lok, akik tény leg ön hi bá ju kon kí -
vül ke rül tek mél tat lan kö rül mé nyek kö zé, és
meg ér dem lik a se gít sé get. Ami bi za ko dás sal
tölt el, hogy az én ké ré sem nél kül is ta lál koz tam
már ön zet len ado mán  nyal. Má ra már ki csit köz -
hely, de ad ni öröm! Tény leg köz hely? 

Fa lu gyű lés. Bár a rossz idő já rás sok dömsödi
la kó tár sun kat ott hon tar totta, azért élénk ér dek lő -
dés kí sér te a min den év ben vis  sza té rő ren dez vé -
nyün ket. An  nyi ban kü lön bö zött a mos ta ni az elő -
ző Fa lu gyű lé sek től, hogy most a dr. Bencze Zol -
tán al jegy ző ál tal ké szí tett pre zen tá ci ó val kezd -
tük az es tet. Úgy gon dol tuk, hogy a vá lasz tá si
idő szak le zá rá sa ként be mu tat juk azt, hogy mi -
lyen be ru há zá sok is ké szül tek el Dömsödön az
el múlt há rom és fél év ben. El kell hogy mond -
jam, hogy így egy ben lát ni a fej lesz té se ket – idő -
ren di sor rend ben –, még ben nem is olyan gon do -
la to kat éb resz tett, ame lyek re egyéb ként nem iga -
zán va gyok fo gé kony... Azért azt jól eső ér zés sel
ál la pí tot tam meg, hogy a ne héz sé gek el le né re si -
ke rült a te le pü lé sünk fej lő dé si üte mét né mi leg
fel gyor sí ta ni, ta lán még erőn felül is! Ez a kö zös
si ke rünk, a dömsödiek kö zös si ke re. Kö szö nöm
min den ki nek, aki egy pi cit is se gí tett eb ben.

De vis  sza a Fa lu gyű lés hez. Meg hí vott ven dé -
ge ink vol tak Pánczél Kár oly or szág gyű lé si kép -
vi se lő, Katanics Sán dor rác ke vei rend őr ka pi tány,
Sá gi Já nos, a Keve-Víz Kft. ügy ve ze tő je, Kátai
Dé nes, a Morrow Medical Zrt. igaz ga tó ja, Keszt -
he lyi Dá ni el, a Bio-Pannónia Kft. kép vi se lő je.
Va la men  nyi en ke mé nyen áll ták a sa rat. Mu száj
volt, mert zá po roz tak a kér dé sek. El ső sor ban a
ka pi tány úr tól vár tak vá laszt a je len lé vők a köz -
biz ton ság to vább ra is meg ol dat lan kér dé se i re. A
lét szám gon dok tól füg get le nül ígé re tet kap tunk a
rend őri je len lét to váb bi erő sí té sé re. Ter mé sze te -
sen a leg több hoz zá szó lás, kér dés az ügye let tel
kap cso la to san ér ke zett. Ki fo gá sok hang zot tak el
a szol gál ta tás hely szí né nek mél tat lan szín vo na la
mi att, de leg töb ben az ügye let ben részt ve vő te le -
pü lé sek túl zot tan nagy tá vol sá gát, így a szük ség
sze rin ti ké se del mes ki ér ke zést ki fo gá sol ták. Ott
is el mond tam, most csak meg is mé te lem, hogy
lét rehoz tunk egy hatta gú mun ka cso por tot, ame-
ly  nek az lesz a fel ada ta, hogy min den kö rül -
ményt vizs gál jon meg az ügye le ti szol gá lat döm-
södi hely szín nel tör té nő mű köd te té sé vel kap cso -
la to san. A mun ka cso port meg ál la pí tá sai, meg ol -

dá si ja vas la tai az il le té kes bi zott sá gok, il let ve a
kép vi se lő-tes tü let elé fognak majd va la mi kor ke -
rül ni a vég le ges dön tés meg ho za ta la vé gett. Azt
több hoz zá szó ló is ész re vé te lez te, hogy csak
meg fon tolt, fe le lős elő ké szí tés után le het sé ges a
vég le ges dön tés ről be szél ni. An nak kü lön örü -
lök, hogy ezt a FI DESZ he lyi ve ze tői – akik az
alá írás gyűj tést kez de mé nyez ték – is így lát ják. A
je len lé vők szin te mind egyi ke egyet ér tett ab ban,
hogy meg kell vár nunk a kö zel gő par la men ti vá -
lasz tá so kat, és elő for dul hat, hogy az új kor mány
egész más pri o ri tá so kat ha tá roz meg az egész -
ség ügy ben is, amely ta lán az ügye le ti rend szer re
is ki hat. Pánczél kép vi se lő úr is ígé re tet tett ar ra,
hogy a vá lasz tá sok ked ve ző ala ku lá sa ese tén
min den se gít sé get meg ad az egész ség ügyi cél ja -
ink meg va ló sí tá sá ért – mind azt, amit egy kép vi -
se lő meg te het kör ze té ért. Ter mé sze te sen fo lya -
ma to san tá jé koz tat juk az ér dek lő dő ket az ügy ál -
lá sá ról, de ad dig is ké rek min den kit, hogy az
ügye let mű kö dé sé vel kap cso la tos ki fo gá sa i kat
je lez zék az ön kor mány zat nál, hogy ad dig is szű -
kít sük a hi     ba le he tő sé ge ket! A több mint há rom -
órás ren dez vény so rán még jó né hány, a hét köz -
nap ja in kat elem ző, di csé rő, bí rá ló hoz zá szó lás
hang zott el. Volt aki az üdü lők ne vé ben kér te a
hul la dék szál lí tás szol gál ta tó ját, hogy ki sebb zsá -
kot is rend sze re sít sen, mert nem min den ki nek
jön ös  sze az a hul la dék men  nyi ség, amely egy
110 li te res zsá kot meg tölt. Olyan hoz zá szó lás is
el hang zott, amely a hóeltakarítás üte mét kri ti zál -
ta, és olyan is, amely meg ol dást sze re tett vol na
kap ni a cső tö ré sek utá ni za va ros víz ke ze lé sé re.
A ki fo gá so kat tu do má sul vet tük, és igyek szünk a
jö vő ben a hi bá kat mi ni ma li zál ni. Nem ki fo gás -
ként mon dom, de az esz köz be szer zés re ren del -
ke zé sünk re ál ló ös  szeg év ről év re fogy, és má ra
már szin te el fo gad ha tat la nul „kar csú”.

Jó han gu la tú, és ta lán még ered mé nyes nek is
mond ha tó Vál lal ko zói fó ru mot is tar tot tunk
feb ru ár ban. A tá jé koz ta tók utá ni kö te tlen be -
szél ge tés so rán olyan té mák is meg vi ta tás ra ke -
rül tek, ame lyek más al ka lom mal nemigen ke -
rül nek szó ba. Ezek ből mi is, és a vál lal ko zók is
pro fi tál nak majd!

A feb ru ár a bá lok idő sza ka. Ilyen kor min den
év ben ki de rül, hogy a pe da gó gu sa ink, gyer me -
ke ink kre a ti vi tá sa, fan tá zi á ja to vább ra is ha tár -
ta lan. Túl va gyunk a 17. Va len tin-bá lon is Tóth-
né Porvay Zsu zsa ve ze té sé vel, fer ge te ges, szin -
te meg is mé tel he tet len be mu ta tók kal. Ami ki csit
szo mo rú vá tesz, az az, hogy a di á kok Zsu zsa
né ni je már nem akarja vál lal ni újabb osz tály ve -
ze té sét – a né hány év múl va ese dé kes nyug dí ja -
zá sá ig. Csak re mél ni tu dom, hogy el ha tá ro zá sa
nem vég le ges, és lesz olyan sze mély, aki rá bír ja
a foly ta tás ra! Nem iga zán kell hang sú lyoz nom,
hogy mi ért is?! Elég, ha csak ki eme lem azt a
po zi tív töl tést, amely a ta nu ló kat éri azok ban a
hó na pok ban, ami kor a bál ra ké szül nek fel.

Ké rem az ol va só kat, hogy ha gyo má nya ink -
hoz hí ven tölt sük is mét együtt a már ci us 15.-i
ün nep sé get.                                        Bencze Ist ván

Fe le lős szer kesz tő: Vass Ilo na Györ gyi
Fe le lős ki adó: Dömsöd Nagy köz sé gi 
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Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat
Kép  vi se lő-tes tü le te  2010. feb ru ár 15-i ülé sén
az aláb bi na pi ren de ket tár gyal ta.

Je len lé vő kép vi se lők: Bencze Ist ván pol gár -
mes ter; Var sá nyi An tal al pol gár mes ter, Amb -
rus ka Jó zsef; Ba logh Lász ló Le ven te; Csi kós
Lászlóné; Is pán Ig nác; Ko ro na Sán dor; Láz ár
Jó zsef; Patonai Istvánné; dr. Rókusfalvy Syl via;
Sallai Gá bor; Sza bó And rea; dr. Sza bó Gá borné
kép vi se lők.

Na pi rend meg ál la pí tá sa
(Sza va zás mód ja: egy sze rű több ség, nyílt

sza va zás)
A kép vi se lő-tes tü let egy han gú sza va zás sal

meg hoz ta az aláb bi ha tá ro za tot:

12/2010. (II. 15.) Kt. szá mú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép -

vi se lő-tes tü le te az ülés na pi rend jét az aláb bi ak
sze rint ál la pít ja meg:
1) Je len tés a le járt ha tár ide jű ha tá ro za tok vég re -

haj tá sá ról.
2) Be szá mo ló a két ülés kö zöt ti idő szak ese mé -

nye i ről.
3) Dömsöd–Apaj Ál ta lá nos Is ko la Köz ok ta tá si

In téz mény fenn tar tó Tár su lás – Arany Já nos
Ál ta lá nos Is ko la Apaj is ko laépü let fel újí tá sá -
ra pá lyá zat be nyúj tá sa,  az 1/2010. (I. 19.)
ÖM ren de let sze rint „A bölcsődék és a köz -
ok ta tá si in téz mé nyek inf rast ruk tu rá lis fej -
lesz té sé nek, va la mint kö zös sé gi bu szok be -
szer zé sé nek tá mo ga tá sa” tár gyú pá lyá zat ra.

4) Az ön kor mány zat és in téz mé nyei 2009. évi
költ ség ve té sé ről szó ló 3/2009. (I. 16.) ren de -
let mó do sí tá sa.

5) Az ön kor mány zat és in téz mé nyei 2010. évi
költ ség ve tés ének tár gya lá sa.

6) A Gróf Szé che nyi Ist ván Ál ta lá nos Is ko la és
a Nagy köz sé gi Óvo da Szer ve ze ti és Mű kö -
dé si Sza bály za tá nak és Há zi rend jé nek mó do -
sí tá sa.

7) A Gróf Szé che nyi Ist ván Ál ta lá nos Is ko la és
a Nagy köz sé gi Óvo da Ala pí tó Ok ira tá nak
mó do sí tá sa.

8) A sza va zat szám lá ló bi zott sá gok tag ja i nak
meg vá lasz tá sa.

9) Egye bek.
9.1. So mo gyi Bé la ut ca (köz út) ren de zé se cél já -

ból a 2420/1 hrsz-ú in gat lan meg vá sár lá sa. 
Fe le lős: Bencze Ist ván pol gár mes ter
Ha tár idő: azon nal

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

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

A kép vi se lő-tes tü let egy han gú sza va zás sal
meg hoz ta az aláb bi ha tá ro za tot:

13/2010. (II. 15.) Kt. szá mú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép -

vi se lő-tes tü le te el fo gad ja a pol gár mes ter le járt
ha tár ide jű ha tá ro za tok vég re haj tá sá ról szó ló tá -
jé koz ta tá sát.

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

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

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

A kép vi se lő-tes tü let egy han gú sza va zás sal
meg hoz ta az aláb bi ha tá ro za tot:

14/2010. (II. 15.) Kt. szá mú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép -

vi se lő-tes tü le te el fo gad ja a pol gár mes ter két
ülés kö zött el telt idő szak ban tett in téz ke dé se i ről
szó ló tá jé koz ta tá sát.

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

3.) Dömsöd–Apaj Ál ta lá nos Is ko la Köz ok -
ta tá si In téz mény fenn tar tó Tár su lás – Arany
Já nos Ál ta lá nos Is ko la Apaj is ko laépü let fel -
újí tá sá ra pá lyá zat be nyúj tá sa, az 1/2010. (I.
19.) ÖM ren de let sze rint „A bölcsödék és a
köz ok ta tá si in téz mé nyek inf rast ruk tu rá lis
fej lesz té sé nek, va la mint kö zös sé gi bu szok be  -
szer zé sé nek tá mo ga tá sa” tár gyú pá lyá zat ra

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

A kép vi se lő-tes tü let egy han gú sza va zás sal
meg hoz ta az aláb bi ha tá ro za tot:

15/2010. (II. 15.) Kt. szá mú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép -

vi se lő-tes tü le te, mint a Dömsöd–Apaj Ál ta lá -
nos Is ko la Köz ok ta tá si In téz mény fenn tar tó Tár -
su lás gesz to ra pá lyá za tot nyújt be az 1/2010. (I.
19.) ÖM ren de let sze rint „A bölcsődék és a köz -
ok ta tá si in téz mé nyek inf rast ruk tu rá lis fej lesz té -
sé nek, va la mint kö zös sé gi bu szok be szer zé sé -
nek tá mo ga tá sa” tár gyú pá lyá zat ra, a Gróf Szé -
che nyi Ist ván Ál ta lá nos Is ko la Tag is ko lá ja –
Arany Já nos Ál ta lá nos Is ko la Apaj (Apaj, Do bó
I. út. 74.; Apaj 1. hrsz.) épü le té nek fel újí tásá ra,
bő ví té sé re. 

A kép vi se lő-tes tü let az in téz mény fenn tar tó
tár su lá si meg ál la po dás sze rint meg ál la pít ja,
hogy a ter ve zett be ru há zás tel jes brut tó költ sé -
gé nek – mely 19.993.114 Ft, az az ti zen ki lenc -
mil lió-ki lenc száz ki lenc ven há rom ezer-száz ti -

zen négy fo rint – 20%-át, az az 3.998.623 Ft-ot
Apaj Köz sé gi Ön kor mány zat biz to sít ja 2010.
évi költ ség ve tés ében. 

A kép vi se lő-tes tü let fel ha tal maz za Bencze
Ist ván pol gár mes tert a pá lyá zat be nyúj tá sá ra és
a pá lyá zat tal kap cso la tos jog nyi lat ko za tok
meg  té te lé re.

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

4) Az ön kor mány zat és in téz mé nyei 2009.
évi költ ség ve té sé ről szó ló 3/2009. (I. 16.) ren -
de let mó do sí tá sa

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

A kép vi se lő-tes tü let egy han gú sza va zás sal
meg al kot ta az aláb bi ren de le tet:

Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép -
vi se lő-tes tü let ének 1/2009. (II. 19.) ren de le te
az ön kor mány zat és in téz mé nyei 2009. évi
költ ség ve té sé ről szó ló 3/2009. (I. 16.) ren de -

let mó do sí tá sá ról
A ren de let ki hir det ve: 2010. feb r. 19. nap ján
A ren de let ha tá lyos: 2010. feb r. 19. nap já tól

A kép vi se lő-tes tü let az ön kor mány zat 2009.
évi költ ség ve tés ének be vé te li és ki adá si fő ösz  -
sze gét 1.084.097.000 Ft-ról 1.262.121.000 Ft-
ra; az ere de ti költ ség ve tés 32.139.000 Ft-os hi á -
nyát 22.145.000 Ft-ra mó do sí tot ta; a költ ség ve -
té si cél tar ta lé kot 1.840.000 Ft ös  szeg ben vál to -
zat la nul hagy ta jó vá. A nor ma tív tá mo ga tá sok
igény lé sét meg ala po zó ok tó be ri sta tisz ti kai ada -
tok és az adó erő-ké pes ség vál to zá sa kö vet kez -
té ben a köz pon ti tá mo ga tá sok ból és a sze mé lyi
jö ve de lem adó ból az ön kor mány zat nak át adott
be vé te lek csök ken tek. A szo ci á lis tá mo ga tá sok -
ra és a köz fog lal koz ta tás ra biz to sí tott ál la mi tá -
mo ga tás ös  sze ge nö vel te a költ ség ve tés be vé te -
le it. A 2009. évi ere de ti költ ség ve tés ben a rész -
ben pá lyá za ti for rás ból meg va ló sí tott út épí té si
be ru há zá sok ra 105 mil lió fo rint fej lesz té si cé lú
hi tel fel vé tel ét ter vez te az ön kor mány zat, eb ből
56.935.000 Ft ke rült le hí vás ra az el múlt év ben.
Az ere de ti költ ség ve tés ben 30 mil lió fo rint ösz  -
sze get ter ve zett az ön kor mány zat a 2002-ben
meg va ló sult szenny víz csa tor na-épí tés sel ös  sze -
füg gő – la kos ság ál tal meg nem fi ze tett köz mű -
fej lesz té si hoz zá já ru lás – ön kor mány za ti kész fi -
ze tő ke zes ség vál la lás ra, mely re nem volt szük -
ség 2009-ben.

5) Az ön kor mány zat és in téz mé nyei 2010.
évi költ ség ve tés ének tár gya lá sa

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

Sza va zás a költ ség ve té si ren de let hez kap cso -
ló dó mó do sí tó in dít vá nyok ról:
1) Bencze Ist ván pol gár mes ter mó do sí tó in dít vá -

nya: A kép vi se lői tisz te let dí ja kat hat ha vi ösz  -
szeg ben ter vez zék a 2010. évi költ ség ve tés ben.
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A ja vas la tot a kép vi se lő-tes tü let 4 igen, 7 nem
sza va zat tal, 2 tar tóz ko dás mel lett el ve tet te.
2) Ba logh Lász ló Le ven te kép vi se lő mó do sí tó

in dít vá nya: A kép vi se lői tisz te let dí ja kat 12
ha vi ös  szeg ben ter vez zék  a 2010. évi költ ség -
ve tés ben. 

A kép vi se lő-tes tü let 9 igen, 3 nem sza va zat tal, 1
tar tóz ko dás mel lett a ja vas la tot el fo gad ta.
3) Bencze Ist ván pol gár mes ter mó do sí tó in dít -

vá nya: Az ön kor mány zat nál fog lal koz ta tot -
tak 4000 Ft/hó ös  sze gű cafeteria jut ta tást ter -
vez ze nek a 2010. évi költ ség ve tés ben.
A kép vi se lő-tes tü let a mó do sí tó in dít ványt

egy han gú sza va zás sal el fo gad ta.

A kép vi se lő-tes tü let egy han gú sza va zás sal
meg al kot ta az aláb bi ren de le tet:

Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép -
vi se lő-tes tü let ének 2/2009. (II. 19.) ren de le te
az ön kor mány zat és in téz mé nyei 2010. évi

költ ség ve té sé ről 
A ren de let ki hir det ve: 2010. feb ru ár 19.
A ren de let ha tá lyos: 2010. ja nu ár 1-jétől

A kép vi se lő-tes tü let a 2010. évi költ ség ve -
tés ki adá si fő ös  sze gét 965.879.000 Ft-ban, be -
vé te li fő ös  sze gét 965.879.000 Ft-ban ál la pí -
tot ta meg, a költ ség ve tés hi á nya 39.700.000
Ft; a költ ség ve tés ben ter ve zett cél tar ta lék
össze ge 30.000.000 Ft; az ál ta lá nos tar ta lék
2,5 mil lió fo rint.

A költ ség ve tés ki adá si és be vé te li fő ös  sze ge
121 mil lió fo rint tal ke ve sebb, mint a 2009. évi
ere de ti költ ség ve tés. A szo ci á lis jut ta tá sok ki vé -
te lé vel va la men  nyi ki adá si elő i rány zat csök -
kent. Az ön kor mány zat be vé te le i nek 55,4%-a
mű kö dé si be vé tel. A költ ség ve té si ren de let hez
fű zött szak ér tői vé le mény az ipar űzé si adó vál -
to zá sok és a la kos ság adó fi ze té si ké pes sé gét,
haj lan dó sá gát mu ta tó költ ség ve té si tel je sí té si
ada tok mi att az adó be vé te li terv csök ken té sé re,
óva tos ter ve zé sé re tett ja vas la tot. A he lyi adó be -
vé te lek 2010. év ben ön kor mány za ti szin ten
1%-kal csök ken nek. 

A gép jár mű adó mér té ke a tör vény mó do sí tás
alap ján ugyan át la go san 15%-kal emel ke dik
2010-ben, az eb ből szár ma zó be vé telt az ön kor -
mány zat a 2009. évi szint alatt ter vez te, mi vel a
fel szá mo lás alatt lé vő cé gek éves elő írá sa 6 mil -
lió fo rint, mely ből be vé tel nem ke let ke zik, a
gép jár műál lo mány szá má nak, ko rá nak vál to zá -
sa is be vé te li csök ke nés re mu tat. 

A köz pon ti költ ség ve tés ből ter ve zett SZJA-
be vé tel 200 mil lió fo rint, ez 1,4%-kal több mint
2009-ben.

A nor ma tív tá mo ga tá sok ös  sze ge 44,6 mil lió
fo rint tal csök kent a 2009. évi hez ké pest. Az ön -
kor mány zat tár gyi esz kö zök és in gat la nok ér té -
ke sí té sé ből be vé telt nem ter ve zett.

Dömsöd 13,37 mil lió fo rin tot kap az egész -
ség ügyi alap el lá tá si fel ada tok hoz, így a je len leg
be töl tet len I. szá mú há zi or vo si kör zet, a vé dő -

női szol gá lat és az is ko la egész ség ügyi te vé -
keny ség hez.

A más ön kor mány zat ok kal kö zös tár su lás ban
tör té nő fel adatel lá tást ki egé szí tő tá mo ga tás sal
ösz tön zi az ál lam. A tár su lás ban fenn tar tott in -
téz mé nyek mű köd te té sé hez (csa lád se gí tő és
gyer mek jó lé ti szol gál at, óvo dai ne ve lés, ál ta lá -
nos is ko lai ok ta tás, kör jegy ző ség) 46.689.000
Ft ös  sze gű tár su lá si ösz tön ző tá mo ga tást kap -
nak a tár sult ön kor mány zat ok a köz pon ti költ -
ség ve tés ből, il let ve a kis tér sé gi tár su lás tól. 

A kép vi se lő-tes tü let a költ ség ve té si egyen -
súly meg te rem té sé hez 39.700.000 Ft ös  sze gű
hi telt ter ve zett a mű kö dé si for rás hi ány el len té -
te le zé sé re. A költ ség ve té si terv sze rint a ki adá -
sok 93,3%-át mű kö dés re, 2,5%-át be ru há zá sok -
ra, 0,8%-át hi te lek tör lesz té sé re for dít ja az ön -
kor mány zat.

A sze mé lyi jut ta tá sok az elő ző évi hez ké pest
4,1%-kal csök ken tek. A költ ség ve té si lét szám -
ke ret 192 fő. Az ön kor mány zat a köz mun ka
prog ram ke re té ben át la go san 85-100 főt fog lal -
koz tat, mely hez 9.212.000 Ft ön erőt biz to sít a
2010. évi költ ség ve tés ből. 

A szo ci á lis ki adá sok ös  sze ge 62.798.000 Ft,
eb ből  16.900.000 Ft-ot biz to sít az ön kor mány -
zat sa ját be vé te le i ből. Az ese ti gyer mek vé del mi
szo ci á lis el lá tá sok nál a ta pasz ta la ti ada tok alap -
ján az idei költ ség ve té si ki adá si elő i rány za tot 3
mil lió fo rint tal emel te meg a kép vi se lő-tes tü let.

Az ön kor mány zat ren de le te i ben fog lalt adó-
és in téz mé nyi té rí té si díj ked vez mé nyek, a köz -
üze mi szol gál ta tá sok díj ked vez mé nyei (70 év
fe let ti ek sze mét díj- és csa tor na díj-ked vez mé -
nye), va la mint az ön kor mány za ti in téz mé nyek
és ci vil kö zös sé gek szá má ra kö zös sé gi cé lok ra
in gye ne sen biz to sí tott épü le tek és esz kö zök
hasz ná la ta, az ún. köz ve tett ön kor mány za ti tá -
mo ga tá sok ter ve zett ös  sze ge 14.440.000 Ft.

A 2010. évi be ru há zá sok ra, fej lesz té sek re a
költ ség ve tés 58.128.000 Ft elő i rány za tot tar tal -
maz. 

A la kos sá gi köz mű fej lesz té si hoz zá já ru lás ból
szár ma zó hát ra lék mi att a 2010. évi költ ség ve -
tés 30 mil lió fo rin tos cél tar ta lé kot tar tal maz a
szenny víz csa tor na-be ru há zás sal kap cso la tos
ön  kor mány za ti kész fi ze tő ke zes ség vál la lás fe -
de ze té re. 

A kép vi se lő-tes tü let a költ ség ve tés el fo ga dá -
sá val egyi de jű leg dön tött ar ról, hogy 2010. jú ni -
us 15-ig kell el ké szí te ni a költ ség ve tés vég re -
haj tá sá hoz kap cso ló dó in téz ke dé si ter vet. Az in -
téz ke dé si terv fel ada ton ként, és in téz mé nyen -
ként tar tal maz za a be vé te lek nö ve lé sé re és a ki -
adá sok csök ken té sé re vo nat ko zó ja vas la tot.

6) A Gróf Szé che nyi Ist ván Ál ta lá nos Is ko -
la és a Nagy köz sé gi Óvo da Szer ve ze ti és Mű -
kö dé si Sza bály za tá nak és há zi rend jé nek
mó  do sí tá sa

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

Gróf Szé che nyi Ist ván Ál ta lá nos Is ko la
A kép vi se lő-tes tü let egy han gú sza va zás sal

meg hoz ta az aláb bi ha tá ro za tot:

16/2010. (II. 15.) Kt. szá mú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép -

vi se lő-tes tü le te jó vá hagy ja a Gróf Szé che nyi
Ist ván Ál ta lá nos Is ko la ál lam ház tar tás mű kö dé -
si rend jé ről szó ló 292/2009. (XII. 19.) Korm.
rendelet (Ámr.), a köz ok ta tás ról szó ló 1993. évi
LXXIX. tör vény és a ne ve lé si-ok ta tá si in téz mé -
nyek mű kö dé sé ről szóló 11/1994. (VI. 8.)
MKM ren de let sze rint mó do sí tott Szer ve ze ti és
Mű kö dé si Sza bály za tát va la mint há zi rend jét.

Fe le lős: Mé szá ros Pálné igaz ga tó
Ha tár idő: azon nal

Nagy köz sé gi Óvo da
A kép vi se lő-tes tü let egy han gú sza va zás sal

meg hoz ta az aláb bi ha tá ro za tot:

17/2010. (II. 15.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép -

vi se lő-tes tü le te jó vá hagy ja a Nagy köz sé gi Óvo -
da ál lam ház tar tás mű kö dé si rend jé ről szó ló
292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet (Ámr.), a
köz ok ta tás ról szó ló 1993. évi LXXIX. tör vény
és a ne ve lé si-ok ta tá si in téz mé nyek mű kö dé sé -
ről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM ren de let sze -
rint mó do sí tott Szer ve ze ti és Mű kö dé si Sza -
bály za tát va la mint há zi rend jét.

Fe le lős: Orosz Lajosné óvo da ve ze tő
Ha tár idő: azon nal

7) A Gróf Szé che nyi Ist ván Ál ta lá nos Is ko -
la és a Nagy köz sé gi Óvo da Ala pí tó Ok ira tá -
nak mó do sí tá sa

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

Gróf Szé che nyi Ist ván Ál ta lá nos Is ko la
A kép vi se lő-tes tü let egy han gú sza va zás sal

meg hoz ta az aláb bi ha tá ro za tot:

18/2010. (II. 15.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép -

vi se lő-tes tü le te a Gróf Szé che nyi Ist ván Ál ta lá -
nos Is ko la Ala pí tó Ok ira tát az ál lam ház tar tás
mű kö dé si rend jé ről szó ló 292/2009. (XII. 19.)
Korm. rendelet (Ámr.) ren del ke zé sei sze rint fe -
lül vizs gál ta, és a ha tá ro zat mel lék le té nek meg -
fe le lő en az Ala pí tó ok ira tot mó do sít ja.

A kép vi se lő-tes tü let fel ké ri dr. Vö rös And rea
kör jegy zőt, hogy a Gróf Szé che nyi Ist ván Ál ta -
lá nos Is ko la Ala pí tó Ok ira tá nak mó do sí tá sok kal
egy sé ges szö ve gét a ha tá ro zat sze rint ké szít se el.

Fe le lős: Dr. Vö rös And rea kör jegy ző; 
Mé szá ros Pálné igaz ga tó

Ha tár idő: azon nal

Nagy köz sé gi Óvo da
A kép vi se lő-tes tü let egy han gú sza va zás sal

meg hoz ta az aláb bi ha tá ro za tot:
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19/2010. (II. 15.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép -

vi se lő-tes tü le te a Nagy köz sé gi Óvo da Ala pí tó
Ok ira tát az ál lam ház tar tás mű kö dé si rend jé ről
szó ló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet
(Ámr.) ren del ke zé sei sze rint fe lül vizs gál ta, és a
ha tá ro zat mel lék le té nek meg fe le lő en az Ala pí tó
ok ira tot mó do sít ja.

A kép vi se lő-tes tü let fel ké ri dr. Vö rös And rea
kör jegy zőt, hogy a Nagy köz sé gi Óvo da Ala pí tó
Ok ira tá nak mó do sí tá sok kal egy sé ges szö ve gét
a ha tá ro zat sze rint ké szít se el.

Fe le lős: Dr. Vö rös And rea kör jegy ző; 
Orosz Lajosné óvo da ve ze tő

Ha tár idő: azon nal

8) A sza va zat szám lá ló bi zott sá gok tag ja i -
nak meg vá lasz tá sa

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

A kép vi se lő-tes tü let egy han gú sza va zás sal
meg hoz ta az aláb bi ha tá ro za tot:

20/2010. (II. 15.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép -

vi se lő-tes tü le te a többsz. mód. 1997. évi C. tv.
23. § (2) be kez dé sé ben fog lalt jog kör ében el jár -
va a he lyi vá lasz tá si iro da ve ze tő jé nek in dít vá -
nya alap ján a sza va zat szám lá ló bi zott sá gok tag -
ja it és pót tag ja it az aláb bi ak sze rint vá laszt ja
meg: 

Dömsöd 001. szá mú sza va zó kör
(Dömsöd, Bé ke tér 2.)
Iván Anett, Kiss Pé ter, Kaj dá csi Gab ri el la,

Földi Edit, Czikora Andrásné

Dömsöd 002. szá mú sza va zó kör
(Dömsöd, Bé ke tér 2.)
Béczi Istvánné, Gu ba Ani ta, Hajduné Hor -

váth Jo lán, Lacza Sán dor, Rakszegi Zi ta
Dömsöd 003. szá mú sza va zó kör
(Dömsöd, Pe tő fi tér 5.)
Ila Gáborné, Horogné Túróczi Ju dit, Bencze

Sándorné, Sza kos Éva, Ko vács Sándorné,
Orosz Kin ga, Bene Jánosné

Dömsöd 004. szá mú sza va zó kör
(Dömsöd, Sza bad ság út 92.)
Csen gő di Józsefné, Per gel Re ná ta, Var ga

Ani kó, Bus At ti la, Vitárisné Vizoviczky Ju dit

A kép vi se lő-tes tü let fel ha tal maz za dr. Vö rös
And rea HVI-ve ze tőt, hogy a he lyi  ön kor mány -
za ti kép vi se lők és pol gár mes te rek vá lasz tá sa al -
kal má val eset le ge sen meg tar tan dó he lyi ki sebb -
sé gi ön kor mány za ti vá lasz tá son köz re mű kö dő
ki sebb sé gi sza va zat szám lá ló bi zott ság tag ja it a
meg vá lasz tott ta gok kö zül ki je löl je.

Fe le lős: Dr. Vö rös And rea kör jegy ző – HVI
ve ze tő je

Ha tár idő: azon nal

9) Egye bek: 9.1. So mo gyi Bé la ut ca (köz -
út) ren de zé se cél já ból a 2420/1 hrsz-ú in gat -
lan meg vá sár lá sa

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

A kép vi se lő-tes tü let egy han gú sza va zás sal
meg hoz ta az aláb bi ha tá ro za tot:

21/2010. (II. 15.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép -

vi se lő-tes tü le te az ön kor mány zat tu laj do ná ban
lé vő dömsödi 2500 hrsz-ú So mo gyi Bé la ut ca
szé le sí té se, ren de zé se cél já ból az aláb bi ha tá ro -
za tot hoz za.

Az ön kor mány zat a Kol lár Mik lós és Kol lár
Miklósné tu laj do ná ban lé vő 2420 hrsz. alat ti in -
gat lan 3/2010. szá mú váz rajz sze rin ti meg osz tá -
sá ból ki ala ku ló 2420/1 hrsz-ú 81 m2 te rü let -
nagy  sá gú in gat lant meg vá sá rol ja ös  sze sen
162.000 Ft-os vé tel áron.

A kép vi se lő-tes tü let fel ké ri Bencze Ist ván
pol gár mes tert az adás vé te li szer ző dés meg kö té -
sé re.

Fe le lős: Bencze Ist ván pol gár mes ter
Ha tár idő: 2010. már ci us 31.

A kép vi se lő-tes tü let kö vet ke ző mun ka terv
sze rin ti ülé sé nek idő pont ja 2010. március 31.

Tá jé koz tat juk az ol va só kat, hogy a kép vi se -
lő-tes tü let nyil vá nos ülé se i ről ké szült jegy ző -
köny vek, to váb bá az ön kor mány za ti ren de le tek
a www.domsod.hu ön kor mány za ti hon la pon ol -
vas ha tók. A jegy ző köny vek ol va sá sá ra a Nagy -
köz sé gi Könyv tár ban in gye nes internetes hoz -
zá fé rést biz to sí tunk. 

A kép vi se lő-tes tü let nyil vá nos ülé se i nek
meg hí vó it a pol gár mes te ri hi va tal hir de tő táb lá -
ján és az ön kor mány za ti hon la pon tesszük köz -
zé. Az ön kor mány za ti ren de le te ket a pol gár -
mes te ri hi va tal hir de tő táb lá ján hir det jük ki, és
az ön kor mány za ti hon la pon is közzétesszük.

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

A Ma gyar Köz tár sa ság el nö -
ke az or szág gyű lé si kép vi se lők
vá lasz tá sá nak el ső for  du ló ját
2010. áp ri lis 11-re, míg a má so -
dik for du lót 2010. áp ri lis 25-re
tűz te ki.

Az aláb bi ak ban tá jé koz ta tást adunk a vá lasz -
tá si kam pán  nyal, vá lasz tá si szer vek kel és jog or -
vos lat ok kal kap cso lat ban.

Vá lasz tá si kam pány
A vá lasz tá si kam pány ra vo nat ko zó sza bá lyo -

kat a vá lasz tá si el já rás ról szó ló 1997. évi C. tv.
tar tal maz za. A vá lasz tá si kam pány a vá lasz tás
ki tű zé sé től a sza va zást meg elő ző nap (2010. áp -
ri lis 10. és áp ri lis 24.) 0 órá ig tart, azon ban az el -
ső for du lót kö ve tő en áp ri lis 11. 19 órá tól a kam -
pányt is mét le het foly tat ni. A vá lasz tá si kam -
pány vé gé ig a je lö lő szer ve ze tek és je löl tek en -
ge dély nél kül ké szít het nek pla ká tot. A vá lasz tá -
si pla ká tot épü let fa lá ra, ke rí tés re ki zá ró lag az
in gat lan tu laj do no sa il let ve a bér lő hoz zá já ru lá -
sá val le het el he lyez ni. Ál la mi vagy he lyi ön kor -

mány za ti ha tó ság el he lye zé sé re szol gá ló épü le -
ten vagy azon be lül pla ká tot el he lyez ni ti los. A
pla ká tot úgy kell el he lyez ni, hogy az ne fed je
más je lölt vagy je lö lő szer ve zet pla kát ját, és
kor lá to zás nél kül el tá vo lít ha tó le gyen. A sza va -
zást kö ve tő 30 na pon be lül a vá lasz tá si pla ká to -
kat el kell tá vo lí ta nia an nak, aki azt el he lyez te.

Az ön kor mány zat vá lasz tá si kam pány cél já ra
a je löl tek nek il let ve je lö lő szer ve ze tek nek azo -
nos fel té te lek mel lett bo csát ren del ke zés re he -
lyi sé get il let ve esz kö zö ket.

A je löl tek és je lö lő szer ve ze tek ké ré sé re –
igaz ga tá si szol gál ta tá si díj el le né ben – a he lyi
vá lasz tá si iro da át ad ja a kor lá to zott adat tar tal -
mú vá lasz tásra jo go sul tak név jegy zék ének má -
so la ti pél dá nyát a sza va zás nap ját meg elő ző
már ci us 22-ét kö ve tő en.

Vá lasz tá si szer vek
He lyi Vá lasz tá si Iro da

A vá lasz tá sok kal ös  sze füg gő elő ké szí tő,
szer ve zé si fel ada to kat a he lyi vá lasz tá si iro dák
vég zik (a pol gár mes te ri hi va tal meg bí zott köz -
tiszt vi se lői).

A vá lasz tá si iro dák:
– el lát ják a vá lasz tás elő ké szí té sé vel, le bo nyo lí -

tá sá val kap cso la tos fel ada to kat;
– köz re mű köd nek a sza va za tok ös  sze sí té sé ben,

a vá lasz tá si ered mény meg ál la pí tá sá ban;
– biz to sít ják a vá lasz tá si bi zott sá gok mű kö dé sé -

nek és a sza va zás le bo nyo lí tá sá nak tár gyi,
tech ni kai fel tét ele it;

– el lát ják a vá lasz tá si bi zott sá gok tit kár sá gi fel -
ada ta it;

– dön tés re elő ké szí tik a vá lasz tá si bi zott sá gok
ha tás kö ré be tar to zó ügye ket;

– gon dos kod nak a vá lasz tá si ira tok ke ze lé sé ről,
biz ton sá gos őr zé sé ről, to váb bá a le vél tár nak
tör té nő át adás ról, il le tő leg meg sem mi sí té sé ről.
A he lyi vá lasz tá si iro dá tól kér he tő tá jé koz ta -

tás a vá lasz tás sal ös  sze füg gő jo gi, igaz ga tá si,
tech ni kai kér dé sek ben.

Dömsöd He lyi Vá lasz tá si Iro da
Cí me: 2344 Dömsöd, Pe tő fi tér 6.
Telefon: 06-24-523-123
e-mail: jegyzo@domsod.hu
HVI ve ze tő je: Dr. Vö rös And rea kör jegy ző

Tisztelt választópolgárok!
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HVI ve ze tő ál ta lá nos he lyet tes:
Orbánné Kiss Ju dit
HVI ve ze tő jo gi he lyet tes:
Dr. Bencze Zol tán al jegy ző

Or szá gos Vá lasz tá si Iro da
Szék hely: 1051 Bu da pest, Ná dor u. 4.
Pos ta cím: 1903 Bu da pest, Pf. 314
Te le fon szám: 06-1-441-1600
Fax szám: 06-1-441-1729
Köz pon ti elekt ro ni kus le vél cím:
valasztasi.fo@otm.gov.hu
A hon lap URL-je: www.valasztas.hu
Ügy fél szol gá lat vagy kö zön ség kap cso lat el -

ér he tő sé ge:
Telefon: 06-1-441-1600, 06-1-441-1525.
Fax: 06-1-441-1729.
1051 Bu da pest, Ná dor u. 4.
1903 Bu da pest, Pf. 314. visz@otm.gov.hu
Az ügy fél szol gá la ti vagy kö zön ség kap cso la ti

ve ze tő ne ve: dr. Vannay-Skody Ta más.
Az ügy fél fo ga dás rend je:
hétfő–csütörtök: 8:30-16:00, péntek: 8:30-13:30

Pest Me gyei Te rü le ti Vá lasz tá si Iro da
Szék hely: 1052 Bu da pest, Vá ros ház u. 7.
Te le fon szám: 06-1-318-1946
Fax szám: 06-1-318-0026
Köz pon ti elekt ro ni kus le vél cím:
valasztas@pestmegye.hu

Pest Me gyei 13. szá mú Or szá gos Egyé ni
Vá lasz tó ke rü le ti Iro da

Szék hely: 2300 Rác ke ve, Szent Ist ván tér 4.
Te le fon szám: 06-24-523-333
Fax szám: 06-24-422-521
Köz pon ti elekt ro ni kus le vél cím:
mesterne@rackeve.hu

Vá lasz tá si Bi zott sá gok
A vá lasz tá si bi zott sá gok a vá lasz tó pol gár ok

füg get len, ki zá ró lag a tör vé nyek nek alá ren delt
szer vei, ame lyek el sőd le ges fel ad ata je löl tek
nyil ván tar tás ba vé te le, a sza va zás le bo nyo lí tá sa,
a vá lasz tás ered mé nyé nek meg ál la pí tá sa, a vá -
lasz tás tör vé nyes sé gé nek biz to sí tá sa, a pár tat -
lan ság ér vé nye sí té se és szük ség ese tén a vá lasz -
tás tör vé nyes rend jé nek hely re ál lí tá sa.

A vá lasz tá si bi zott sá gok vá lasz tott tag ja it a
he lyi vá lasz tá si iro da ve ze tő jé nek ja vas la tá ra a
kép vi se lő-tes tü let vá lasz tot ta meg. A vá lasz tott
ta gok je lö lé se kor vizs gál ni kel lett a ta gok kal
kap cso la tos ös  sze fér he tet len sé get.

A vá lasz tá si bi zott sá gok meg bí zott (de le gált)
tag ja it 2010. áp ri lis 2-án 16 órá ig je lent he tik be
a he lyi vá lasz tá si bi zott ság el nö ké hez azok a je -
löl tek és je lö lő szer ve ze tek, akik je löl tet in dí tot -
tak a te le pü lé sen.

Az or szág gyű lé si kép vi se lők vá lasz tá sán az
aláb bi vá lasz tá si bi zott sá gok mű köd nek:
a) sza va zat szám lá ló bi zott ság,
b) az egy sza va zó kör rel ren del ke ző te le pü lé se -

ken a sza va zat szám lá ló bi zott ság fel ada ta it
el lá tó he lyi vá lasz tá si bi zott ság,

c) or szág gyű lé si egyé ni vá lasz tó ke rü le ti vá lasz -
tá si bi zott ság,

d) te rü le ti vá lasz tá si bi zott ság,
e) Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság.

Rác ke vén Or szá gos Egyé ni Vá lasz tó ke rü -
le ti Vá lasz tá si Bi zott ság (OEVB) mű kö dik,
mely nek szék he lye: 2300 Rác ke ve, Szent Ist -
ván tér 4. 

Az OEVB tag jai: 
Dr. Keyha Ti bor el nök (vá lasz tott) 
Bibók Já nos el nökhe lyet tes (vá lasz tott) 
Ba bák Lász ló tag (vá lasz tott) 

Pest Me gyei Te rü le ti Vá lasz tá si Bi zott ság
1052 Bu da pest, Vá ros ház u. 7.
1364 Bu da pest, Pf. 112
Tel.: 06-1-317-6218, Fax: 06-1-318-0026

Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság
Pos ta cím: 1903 Bu da pest, Pf. 314
Szék hely: 1051 Bu da pest, Ná dor u. 4.
Te le fon szám: 06-1-441-1600

Sza va zat szám lá ló bi zott sá gok
A sza va zat szám lá ló bi zott ság leg alább öt tag -

ból áll.
A sza va zat szám lá ló bi zott ság fel ada tai:
– el len őr zi a sza va zó he lyi sé get, le ve ze ti a sza -

va zást, gon dos ko dik a sza va zás tör vé nyes le -
bo nyo lí tá sá ról;

– szük ség és igény sze rint a bi zott ság két tag ja
se gít a vá lasz tó pol gár nak a sza va zás ban;

– dönt a sza va zás so rán fel me rült vi tás kér dé -
sek ben;

– meg szám lál ja a sza va za to kat, dönt a sza va za -
tok ér vé nyes sé gé ről, meg ál la pít ja a sza va zás
sza va zó kö ri ered mé nyét;

– in dít vá nyoz za a he lyi vá lasz tá si bi zott ság nak
a sza va zás sza va zó kö ri ered mé nyé nek meg -
sem mi sí té sét, ha olyan tör vény sér tést ész lel,
amely ér dem ben azt be fo lyá sol ta;

– a sza va zás ered mé nyé ről, a sza va zás so rán
tör tént fon to sabb ese mé nyek ről, a sza va za tok
új ra szám lá lá sá ról jegy ző köny vet ké szít.

A sza va zat szám lá ló bi zott sá gok he lye és ösz  -
sze té te le:

Dömsöd 001. szá mú sza va zó kör
(Dömsöd, Bé ke tér 2.)
Iván Anett, Kiss Pé ter, Kaj dá csi Gab ri el la,

Földi Edit, Czikora Andrásné
Dömsöd 002. szá mú sza va zó kör
(Dömsöd, Bé ke tér 2.)
Béczi Istvánné, Gu ba Ani ta, Hajduné Hor -

váth Jo lán, Lacza Sán dor, Rakszegi Zi ta
Dömsöd 003. szá mú sza va zó kör
(Dömsöd, Pe tő fi tér 5.)
Ila Gáborné, Horogné Túróczi Ju dit, Bencze

Sándorné, Sza kos Éva, Ko vács Sándorné,
Orosz Kin ga, Bene Jánosné

Dömsöd 004. szá mú sza va zó kör
(Dömsöd, Sza bad ság út 92.)

Csen gő di Józsefné, Per gel Re ná ta, Var ga
Ani kó, Bus At ti la, Vitárisné Vizoviczky Ju dit

A jog or vos lat ok ról
A jog or vos lat ok faj tái

A jog or vos lat há rom for má ja, a ki fo gás, a
fel leb be zés és a bí ró sá gi fe lül vizs gá lat irán ti
ké re lem áll a jog or vos la tot igény lők ren del ke -
zé sé re. A há rom jog or vos la ti for ma más-más
hely zet ben al kal maz ha tó. 

A ki fo gás a vá lasz tás ra irány adó jog sza bály,
il le tő leg a vá lasz tás és a vá lasz tá si el já rás alap -
el ve i nek meg sér té sé re hi vat ko zás sal be nyújt ha -
tó jog or vos la ti esz köz, amel  lyel bár ki él het. A
ki fo gást az el ső fo kon el já ró vá lasz tá si bi zott ság
bí rál ja el. 

A fel leb be zés a jog or vos la ti rend kö vet ke ző
lép cső fo ka. Fel leb be zést a vá lasz tá si bi zott ság
el ső fo kú ha tá ro za ta el len nyújt hat be bár mely
vá lasz tó pol gár, je lölt, je lö lő szer ve zet, il le tő leg
az ügy ben érin tett jo gi sze mély. 

Ki zárt a fel leb be zés a má sod fo kon el járt vá -
lasz tá si bi zott ság, va la mint az Or szá gos Vá lasz -
tá si Bi zott ság ha tá ro za ta el len.

A vá lasz tá si bi zott ság má sod fo kú ha tá ro za ta,
to váb bá az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság ha tá -
ro za ta el len bár mely vá lasz tó pol gár, je lölt, je lö -
lő szer ve zet, il le tő leg az ügy ben érin tett jo gi
sze mély bí ró sá gi fe lül vizs gá lat irán ti ké rel -
met nyújt hat be. A bí ró ság ha tá ro za ta el len to -
váb bi jog or vos lat nak he lye nincs.

A ki fo gás be nyúj tá sa és el bí rá lá sa
A ki fo gást úgy kell be nyúj ta ni, hogy az leg -

ké sőbb a sé rel me zett jog sza bály sér tés el kö -
ve té sé től szá mí tott há rom na pon be lül meg -
ér kez zen!A ki fo gás nak tar tal maz nia kell:
• a jog sza bály sér tés meg je lö lé sét;
• a jog sza bály sér tés bi zo nyí té ka it;
• a ki fo gás be nyúj tó já nak ne vét, lak cím ét

(szék  hely ét) és – ha a lak cí mé től (szék he lyé -
től) el tér – pos tai ér te sí té si cí mét;

• a ki fo gás be nyúj tó já nak vá lasz tá sa sze rint te -
le fax szá mát vagy elekt ro ni kus le vél cím ét, il le -
tő leg kéz be sí té si meg bí zott já nak ne vét és te le -
fax szá mát vagy elekt ro ni kus le vél cím ét.
A ki fo gás be nyúj tá sá ra ren del ke zés re ál ló

ha tár idő jog vesz tő. Ha a ki fo gás el ké sett, azt
az el já ró vá lasz tá si bi zott ság ér de mi vizs gá lat
nél kül el uta sít ja. Ha a ki fo gás nem tar tal maz za
a be nyúj tó ne vét, lakcímét (székhelyét), il le tő -
leg et től el té rő pos tai ér te sí té si cí mét, az az el ké -
sett ki fo gás hoz ha son ló an ér de mi vizs gá lat nél -
kü li el uta sí tást ered mé nyez. 

A ki fo gás kö te le ző tar tal mi ele me a jog sza -
bály sér tés re va ló hi vat ko zás, il let ve a bi zo -
nyí té kok be nyúj tá sa. A ki fo gás csak ak kor va -
ló sít hat ja meg tör vé nyes cél ját – a vá lasz tá si el -
já rás tör vé nyes rend jé nek hely re ál lí tá sát –, ha
kel lő en meg ala po zott, ezért a kö te le ző tar tal mi
ele mek nél kül be nyúj tott ki fo gást ér de mi
vizs gá lat nél kül kell el uta sí ta ni.

A ki fo gás a vá lasz tá si bi zott ság ha tá ro za -
tá nak meg ho za ta lá ig vis  sza von ha tó.
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A fel leb be zés be nyúj tá sa és el bí rá lá sa
A fel leb be zés min dig egy konk rét vá lasz tá si

bi zott sá gi dön tés el len irá nyul. Fel leb be zést
jog sza bály sér tés re hi vat ko zás sal, il let ve a vá -
lasz tá si bi zott ság mér le ge lé si jog kör ben ho zott
ha tá ro za ta el len le het be nyúj ta ni. 

A fel leb be zés nek – an nak jo gi alap ján túl –
tar tal maz nia kell 
• a fel leb be zés be nyúj tó já nak ne vét, lak cím ét

(szék hely ét) és – ha a lak cí mé től (szék he lyé -
től) el tér – pos tai ér te sí té si cí mét;

• a fel leb be zés be nyúj tó já nak vá lasz tá sa sze rint
te le fax szá mát vagy elekt ro ni kus le vél cím ét,
il le tő leg kéz be sí té si meg bí zott já nak ne vét és
te le fax szá mát vagy elekt ro ni kus le vél cím ét.
A fel leb be zés ben új té nyek és bi zo nyí té kok

is fel hoz ha tók, ame lye ket a bi zott ság az ed dig
fel me rül tek kel együtt ér té kel. 

A fel leb be zést úgy kell be nyúj ta ni a meg tá -
ma dott ha tá ro za tot ho zó vá lasz tá si bi zott -
ság nál – sza va zat szám lá ló bi zott ság dön té se
ese tén az el bí rá lás ra jo go sult vá lasz tá si bi zott -
ság nál! –, hogy az a meg tá ma dott ha tá ro zat
meg ho za ta lá tól szá mí tott há rom na pon be lül
meg ér kez zen. 

A vá lasz tá si bi zott ság nak a vá lasz tás ered mé -
nyét meg ál la pí tó dön té se el le ni fel leb be zést úgy
kell be nyúj ta ni, hogy az leg ké sőbb a vá lasz tá si
bi zott ság dön té sét kö ve tő na pon meg ér kez zen.
A fel leb be zés el bí rá lá sá ra jo go sult vá lasz tá si bi -
zott ság a fel leb be zés ről leg ké sőbb a be ér ke zé sét
kö ve tő na pon dönt. 

A ha tár idő jog vesz tő, az el ké sett fel leb be zést
ér de mi vizs gá lat nél kül el kell uta sí ta ni. 

Ha a fel leb be zést nem a meg tá ma dott ha tá ro -
za tot ho zó, ha nem az el já rás ra jo go sult vá lasz -
tá si bi zott ság nál nyújt ják be, a fel leb be zés ezen
az ala pon nem uta sít ha tó el. A bár hol más hol
be nyúj tott fel leb be zést ér de mi vizs gá lat nél kül
kell el uta sí ta ni! 

Ha a fel leb be zés a meg ha tá ro zott for mai kö -
ve tel mé nyek kö zül nem tar tal maz za a be nyúj tó
ne vét, lakcímét (székhelyét), il le tő leg et től el té -
rő pos tai ér te sí té si cí mét, a fel leb be zést ér de mi
vizs gá lat nél kül el kell uta sí ta ni. Szin tén ér de mi
vizs gá lat nél kü li el uta sí tást von ma ga után, ha a
fel leb be zés jog alap já ra vo nat ko zó hi vat ko zás
nincs meg je löl ve.

A fel leb be zés ről az azt el bí rá ló vá lasz tá si bi -
zott ság a be ér ke zés től szá mí tott há rom na pon
be lül dönt.

A fel leb be zés a ki fo gás hoz ha son ló an a dön -
tés meg ho za ta lá ig vis  sza von ha tó.

Bí ró sá gi fe lül vizs gá lat irán ti ké re lem
A bí ró sá gi fe lül vizs gá lat a jog or vos la ti el já -

rás utol só ele me, to váb bi ga ran ci át je lent a vá -
lasz tá si jog vi ták tör vé nyes és jog erős ren de zé -
sé re, a vá lasz tás tör vé nyes rend jé nek hely re ál lí -
tá sá ra. 

Bí ró sá gi fe lül vizs gá lat irán ti ké rel met a vá -
lasz tá si bi zott ság má sod fo kú (fel leb be zést el -
bí rá ló) ha tá ro za ta, to váb bá az Or szá gos Vá -

lasz tá si Bi zott ság ha tá ro za ta el len bár mely
vá lasz tó pol gár, je lölt, je lö lő szer ve zet, il le tő leg
az ügy ben érin tett jo gi sze mély nyújt hat be.

Bí ró sá gi fe lül vizs gá lat irán ti ké rel met le het
be nyúj ta ni
• jog sza bály sér tés re hi vat ko zás sal, il let ve
• a vá lasz tá si bi zott ság mér le ge lé si jog kör ben

ho zott ha tá ro za ta el len.
A ké re lem jog alap ját a be ad vány ban meg

kell je löl ni. En nek hi á nyá ban a ké rel met a bí ró -
ság ér de mi vizs gá lat nél kül el uta sít ja.

A bí ró sá gi fe lül vizs gá lat vég ső esz köz jel le -
gét mu tat ja, hogy csak ak kor ke rül het rá sor, ha
a vá lasz tá si el já rás ban a fel leb be zé si jo got ki -
me rí tet ték, vagy a fel leb be zés a tör vény ren del -
ke zé sei sze rint ki zárt.

A bí ró sá gi fe lül vizs gá lat irán ti ké rel met úgy
kell be nyúj ta ni, hogy az leg ké sőbb a meg tá ma -
dott ha tá ro zat meg ho za ta lá tól szá mí tott há rom
na pon be lül meg ér kez zen a sé rel me zett dön -
tést ho zó vá lasz tá si bi zott ság hoz. 

A vá lasz tá si bi zott ság ha tá ro za ta el le ni bí ró -
sá gi fe lül vizs gá lat irán ti ké rel met úgy kell be -
nyúj ta ni, hogy az leg ké sőbb a vá lasz tá si bi zott -
ság dön té sét kö ve tő na pon meg ér kez zen. A bí -
ró ság a ké re lem ről leg ké sőbb a fel ter jesz té sét
kö ve tő na pon dönt.

A bí ró sá gi fe lül vizs gá lat irán ti ké re lem ről a
bí ró ság a fel ter jesz tés től szá mí tott há rom na pon
be lül ha tá roz.

A ké re lem be nyúj tó já nak le he tő sé ge van a
ké re lem vis  sza vo ná sá ra, ez eset ben a bí ró ság
az el já rást meg szün te ti.

A bí ró sá gi fe lül vizs gá lat irán ti ké re lem nek
meg ha tá ro zott for mai ele mei is van nak, amely
alap ján a ké re lem nek tar tal maz nia kell:
• a ké re lem be nyúj tó já nak ne vét, lak cím ét

(szék hely ét) és – ha a lak cí mé től (szék he lyé -
től) el tér – pos tai ér te sí té si cí mét;

• a ké re lem be nyúj tó já nak vá lasz tá sa sze rint te -
le fax szá mát vagy elekt ro ni kus le vél cím ét,
il le tő leg kéz be sí té si meg bí zott já nak ne vét és
te le fax szá mát vagy elekt ro ni kus le vél cím ét. 
Ha a ké re lem be nyúj tó ja be ad vá nyá ban nem

je lö li meg ne vét, lak cím ét, et től el té rő pos tai
ér te sí té si cí mét, il let ve nem a sé rel me zett
dön  tést ho zó vá lasz tá si bi zott ság hoz nyújt ja
be azt, a ké rel met ér de mi vizs gá lat nél kül
kell el uta sí ta ni. 

A ké re lem nem uta sít ha tó el, ha a jo go sult a
ké rel met az el bí rá lá sá ra jo go sult bí ró ság nál –
ha tár idő ben – ter jesz ti elő. 

A bí ró sá gi fe lül vizs gá lat irán ti ké re lem fon -
tos ele me, hogy ab ban új té nyek és bi zo nyí té -
kok is fel hoz ha tók, ame lye ket a bí ró ság az el já -
rás ban már is mert té nyek és bi zo nyí té kok kö ré -
ben, egyen lő súl  lyal mér le gel.

A bí ró sá gi fe lül vizs gá la ti el já rás ban az
ügy vé di kép vi se let kö te le ző, azon ban a jo gi
szak vizs gá val ren del ke ző sze mély sa ját ügyé -
ben ügy vé di kép vi se let nél kül is el jár hat. 

A fe lül vizs gá lat fó ru mai a vá lasz tá si bi zott sá -
gok il le té kes sé gé hez iga zod nak. A bí ró sá gi fe -

lül vizs gá lat irán ti ké rel met a má sod fo kú ha tá ro -
za tot ho zó vá lasz tá si bi zott ság szék he lye sze rint
il le té kes me gyei, fő vá ro si bí ró ság bí rál ja el. Az
Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság ha tá ro za ta el len
be nyúj tott bí ró sá gi fe lül vizs gá lat irán ti ké rel met
a Leg fel sőbb Bí ró ság bí rál ja el.

A bí ró ság a bí ró sá gi fe lül vizs gá lat irán ti ké re -
lem ről nemperes el já rás ban, há rom hi va tá sos
bí ró ból ál ló ta nács ban ha tá roz.

A bí ró sá gi fe lül vizs gá lat irán ti ké re lem alap -
ján a bí ró ság a sé rel me zett ha tá ro za tot, va la mint
az azt meg elő ző el já rást meg vizs gál ja. A bí ró -
ság a ké rel me ző ré szé re – an nak ké ré sé re – biz -
to sít ja a szó be li nyi lat ko zat té tel le he tő sé gét. Ez
eset ben az el len ér de kű fél szá má ra is le he tő vé
kell ten ni a szó be li nyi lat ko zat té telt. 

A bí ró ság dön té se jog erős, el le ne to váb bi
jog or vos lat nak he lye nincs.

A ha tá ro za tok köz lé se, kéz be sí té se
A jog or vos la ti ké re lem kö te le ző kel lé kei

(jog sza bály sér tés meg je lö lé se, bi zo nyí té kok
csa  to lá sa, pos tai ér te sí té si cím) mel lett a ki fo -
gás, fel leb be zés be nyúj tó ja meg ad hat ja te le fax -
szá mát, elekt ro ni kus le vél cím ét vagy kéz be sí té -
si meg bí zott já nak ezen el ér he tő sé ge it.

A ha tá ro za tot – ha je len van vagy ha te le fax -
szá ma vagy elekt ro ni kus le vél cí me ren del ke -
zés re áll – a meg ho za ta la nap ján rö vid úton kell
kö zöl ni a ké rel me ző vel, va la mint az zal, aki re a
ha tá ro zat jo got vagy kö te le zett sé get ke let kez tet
vagy szár maz tat. A ha tá ro zat rö vid úton va ló
köz lé se
• a je lenlé vők ré szé re a ha tá ro zat át adá sá val,
• te le fa xon,
• elekt ro ni kus do ku men tum for má já ban 

(e-mail), vagy
• a kéz be sí té si meg bí zott ré szé re a fen tebb meg -

ha tá ro zott mó do kon
tör tén het.
A ha tá ro zat rö vid úton va ló köz lé sé nek mód -

ját (mód ja it) a ké rel me ző je lö li meg.
A ha tá ro za tot, ha a vá lasz tá si bi zott ság ülé sén

az nem ke rült át adás ra, kéz be sí te ni kell az érin -
tett nek. A kéz be sí tés pos tai úton tör té nik. 

A vá lasz tá si bi zott sá gok és a bí ró sá gok a ha -
tá ro za to kat meg ho za ta lu kat kö ve tő en nyil vá -
nos ság ra hoz zák. A nyil vá nos ság ra ho za tal kö -
te le zett sé ge nem vo nat ko zik a ha tá ro zat ba fog -
lalt sze mé lyes ada tok ra.

Tisz telt Vá lasz tó pol gár ok!

Az idő köz ben ak tu á lis vá lasz tá si hir det mé -
nye ket a pol gár mes te ri hi va tal ban el he lye zett
hir de tő táb lán és a www.domsod.hu és az Or szá -
gos Vá lasz tá si Iro da www.valasztas.hu inter-
netes por tá lon ol vas hat ják. Az or szág gyű lé si
vá lasz tá sok kal kap cso la tos fel vi lá go sí tá sért a
He lyi Vá lasz tá si Iro dá hoz for dul hat nak.

He lyi Vá lasz tá si Iro da
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VVaalleennttiinn--bbááll

Fotó: Bábel László
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1177..  1177..  VVaalleennttiinn--bbáállVVaalleennttiinn--bbááll
Ti zen hét év vel ez előtt az el ső sport osz tály ki rán du lá sán szü le tett meg a

gon do lat: ren dez zünk Va len tin-bált, és a bál be vé te lé vel te remt sünk le he -
tő sé get ar ra, hogy az osz tály min den ta nu ló ja részt ve hes sen a többna pos
ki rán du lá son, szín ház ba jár has son, és eb ből a be vé tel ből nyíl jon le he tő ség
az úszások ta tás ra is. Ez volt az egyik cél. A má sik, és az leg alább olyan
fon tos, hogy a gye re kek érez zék, az egész éven át tar tó mun ka, a mű sor ra
va ló tánc ta nu lás, az ös  sze fo gás te remt iga zán ér té ket, for mál ja a kö zös sé -
get. Évről évre 23-24 csa lád ös  sze fo gá sá val szü le tett meg egy szín vo na las
szó ra ko zá si le he tő ség Dömsödön. 

Kö szön jük a mű so ra ink hoz nyúj tott se gít sé get Csi kós Jut ká nak és te -
het sé ges ta nít vá nya i nak: Csi kós Zsu zsi nak, Cserna Ma ri an nak és Miskol-
czi Be á nak. Mű so ra ink szín vo na lát min dig emel ték a Kiskunlacházi-Tas-
si Mű vé sze ti is ko la és a Dömsödi Mű vé sze ti Is ko la tán co sa i nak pro duk ci -
ói. Itt új ra kö szö ne tet mon dunk a tánc ta nár ok nak: Vinczéné Nagy Nó rá -
nak és Mihó Di á ná nak. Ba logh Lász ló nak és An gyal Lász ló nak kö szön -
jük a gyö nyö rű nép tán ca in kat. 

A han gu la tos ze né ről hos  szú éve ken át Is pán Im re és Bőcze Ber na dett
gon dos ko dott. Kö szön jük. 

Ti zen hét év óta a Va len tin-bá los gye re kek bá li öl tö zé két Miskolczi Ma -
ri ka ügyes ke ze i nek kö szön het jük. 

A bál meg szü le té se óta na gyon sok gye rek sze re tő fel nőtt tá mo gat ja az
ado mány bá lun kat. Ez úton sze ret nénk új ra kö szö ne tet mon da ni az idei bál
szpon zo ra i nak. 

Ambruska Mar git, Doroszlay Lász ló és Ka ti, Hartai György, Co si nus
Gam ma, Jarosi Ist ván és Ica, Jávorka Jó zsef és Ró zsa, Fa ra gó And rás, Fa -
ra gó Bá lint és Jut ka, Bencze Ist ván, Még 1000 év Dömsödért, Patonai Ist -
ván és Nó ra, Bak Gá bor és Csö pi, Do bos György, Csi nos és Tár sa Bt., Ke -
resz tes Ág nes, Mé szá ros Pálné, Simonidesz Zol tán és Haj ni, Gyiviné
Szé kely Il di kó, Pethes Lász ló és Ka ti, Ko vács Zol tán és Jut ka, Ko vács
Mi hály és Ma ri ka, Haj lik Sán dor és Jut ka, Ko vács Gyu la és Ma ri, Tóth
And rás, Zölei Ti bor és Ági, Bélavári Ti bor, Szűcsné Laczi Eri ka, Hargit-
tainé Hor kai Ma ri ann, Sallainé Zöld ág Ju dit, Perger Ist ván, Sass Istvánné,
Fá bi án Káz mér, Ke resz tes Gá bor és Il di, Benczéné S. Eri ka, Fe ke te Lász -
ló és Szil vi, Doroszlay Lászlóné Jut ka, Bu dai An tal és Ju dit, Fábiánné
Cser Ili, Muzs Já nos és Ma ra, Si ket Pé ter és And rea, Len gyel Fe renc és
Tün de, Sán ta Ist ván és Elly, Ma da rász And rea, Ruszkovics György és
Mó ni ka, Zima Zi ta, Ifj. Bur ján And rás, Ba logh Zol tán és Te ri, Si ket
Gáborné, Ász-Kolbász Kft., Or si pék ség, Eg ri Ju dit, An tal Krisz ti na, Bur -
ján Edi na, Csi szár Gé za és Kin ga, Nagy Lászlóné, Túrócziné Ka ti, Szán-
thó Györgyné, Ka pi tány Cuk rász da. 

Tóthné Porvay Zsu zsa
8. b osz tály fő nö ke

Öt évig Va len tin-bá los szü lők vol tunk!

Mit je len tett ne künk a Va len tin bál? A gye re kek és mi szü lők is le ír tuk
er ről az ér zé se in ket. Áll jon itt egy-két gon do lat. 

„Él jen a Va len tin-bál!
Kü lön le ges él mény a csa lád éle té ben, hi szen a gye re kek kel együtt

egy na gyon fon tos, kö zös ség épí tő prog ra mon ve szünk részt. A hang súly
az együtt szón van! Mi, szü lők köz vet le nül be pil lant ha tunk az osz tály
kö zös sé gi éle té be, a gon do san meg szer ve zett pró bák han gu la tát érez -
het jük kö zel ről. Min den jó elő adás nak leg fon to sabb ré sze az ala pos fel -
ké szü lés, és ez min dig ma xi má lis volt. Él mény volt raj ta részt ven ni a
csa lád dal együtt. Kö szön jük Beni ne vé ben is a sze mé lyi sé get fej lesz tő
prog ra mo kat.”

Simonidesz Zol tán

„Min den év ben szám ta lan le he tő ség adó dott a gye re kek éle té ben,
ami a po zi tív elő re ha la dást je len tette. Az osz tály en nek kö szön he tő en
olyan kö zös ség gé ko vá cso ló dott, ami az éle tük ré szé vé vált, ba rá tok let -
tek. Min den mun ká ban eg  gyé ol vad tak ös  sze. Min den év ele jén bol do -
gan ké szül tek er re a nap ra. Egy em ber ként áll tak a mun ká hoz, egy más
tár sai, ba rá tai let tek. A gye re kek ös  sze tar tó ere jé nek kö szön het jük mi
szü lők is, hogy ilyen sze re tet ben és ös  sze tar tás ban vit tük vé gig a négy
év min den egyes idő sza kát. Át él het tük azt a cso dát, ami kor a 4. osz tá -
lyos „el ső Va len tin-bá lo zós” gye re ke ink fér fi vá és nő vé vál tak öt év
után és gyö nyör köd het tünk szép sé gük ben. Eb ből az osz tály ból az is ko la
egyik leg jobb kö zös sé ge ko vá cso ló dott ös  sze. Köszönjük! – csu pa
nagy be tű vel.”

An tal Krisz ti na

„Azt gon do lom, hogy na gyon sok él mén  nyel gaz da god tunk. Hi he tet -
len iz ga lom mal ké szül tünk min den év ben a bál ra, kü lö nö sen most, hi -
szen ez lesz az utol só. A Petrus már most szo mo rú, hogy nem lesz több
ilyen ren dez vény az éle té ben, ha lesz is, nem a sze re tett osz tá lyá val és
osz tály fő nö ké vel. Jó volt lát ni őket év ről év re kis lány ból nagy lán  nyá
vál ni. Biz tos va gyok ben ne, hogy egész éle tük re meg ha tá ro zó lesz az él -
mény. Gon do lok itt a bál ra és az ab ból adó dó le he tő sé gek re, ki rán du lá -
sok ra, szín ház ra, úszás ra stb. Szü lő ként jó volt tar toz ni egy ilyen kö zös -
ség hez, ahol min den ki a sa ját gyer me két, és ál ta la a kö zös sé get tar tot ta
szem előtt.”

Eg ri Ju dit

„Az egyik leg na gyobb él mé nyünk a négy év alatt a Va len tin-bál volt.
Előt te és utá na ezek ből az em lé kek ből élt a lá nyom. So kat me sélt ró la az
is me rő se ink nek is. Az kü lön nagy él mény volt, hogy a bál ál tal fej lő dött a
szép ér zé ke, meg ta nul ta, mi az, hogy kö zö sen dol go zunk va la mi ért. Egy
élet re va ló él ményt ad tál a gye re kek nek, sőt a szü lők nek is ez zel a bál lal.
Kö szön jük és kö szön jük.”

Sallainé Zöld ág Ju dit

„Úgy gon do lom, hogy az én lá nyom szá má ra a sok ké szü lő dés, fá -
radt ság el le né re min dig az év fény pont ja volt a Va len tin-bál. Na gyon jó
kö zös ségko vá cso ló prog ram volt mind a gye re kek, mind a szü lők szá -
má ra. Pá rat lan le he tő ség, és úgy ér zem, aki eb ből ki ma radt, nem tud ja,
mit ve szí tett. Azt a sok csil lo gó sze met, ami kor a kö zön ség taps sal ju -
tal maz ta a fel lé pé sü ket, a sür gés-for gást, iz gal mat, amit a tom bo la- és
vi rág áru sí tás szer zett, öröm volt néz ni. Na gyon büsz ke va gyok, hogy
el mond ha tom, az én lá nyom ré sze se le he tett en nek a cso dá nak.”

Siketné Gém And rea

„Va len tin-bál!
Az én kis lá nyom nak fe lejt he tet len él mé nye ket adott ez az öt év, ami a

Va len tin-bá li ké szü lő dés sel telt. Sok szor né ze ge tem a ré geb bi fo tó kat és a
DVD-ket, és kön  nyek kel küsz köd ve gyö nyör kö döm ben nük. Az én kis
tün dér lá nyom!!! Azok a cso dá la tos tán cok! Ru hák! Él mé nyek! A fel ké -
szü lés fá ra dal mai és a jól si ke rült fel lé pé sek örö me! Egy élet re szó ló él -
mé nyek kel aján dé ko zott meg mind an  nyi un kat! És még egy na gyon fon -
tos do log! Azt hi szem, hogy a ci gány csa lá dok nak, így ne künk is al kal mat
adott ar ra, hogy tel jes mér ték ben el fo gad tas suk ma gun kat! Nem be szél ve
a bá lok anya gi hasz ná ról, amik le he tő vé tet ték, hogy a kis lá nyom tö ké le -
te sen meg ta nult úsz ni! Cso dá la tos he lye ken jár tak ki rán dul ni, ezt a mi
csa lá dunk anya gi hely ze te nem tet te vol na le he tő vé! Ran got adott az osz -
tály nak és a szü lők nek is a fa lu kö zös sé ge előtt. Na gyon szé pen kö szön -
jük a le he tő sé get!!!”

Kun Lajosné Er zsi
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A gye re kek gon do la tai

„A Va len tin-bál ban az egyik leg jobb do log az volt, hogy min den ki, a
gye re kek, a szü lők egy kö zös cé lért dol goz tak. Zsu zsa né ni min dig azt
mond ta ne künk, hogy ki tar tás, „egy min den ki ért, min den ki egyért”. A mi
osz tá lyunk már öt éve Va len tin-bá lo zik, és már öt éve, hogy együtt van
az egész csa pat. Örül tem, hogy eb ben én is részt ve het tem, mert egy élet -
re szó ló él mény volt, és saj ná lom, hogy ez volt az utol só. A 8. osz tá lyos
Va len tin-bál volt ed dig a leg jobb, mert tö rött kéz zel tán col tunk az An ná -
val, és bi zony ez is egy élet re szó ló él mény ma rad. Tu dom, hogy ezt az
egé szet Zsu zsa né ni nek kö szön het jük, mert az öt év alatt ren ge te get dol -
go zott ér tünk. Az ő aka ra tá ból és az ő sze re te té ből let tünk ilye nek, ami -
lye nek most va gyunk. Ha nem lett vol na a szí vé ben en  nyi sze re tet, amit
ez alatt az öt év alatt át adott ne künk, ak kor nem jö he tett vol na lét re ilyen
szín vo na las bál, mint a Va len tin-bál. Kö szön jük mind azt, amit ér tünk
tett!”

Kin cses Jul csi

„Az én éle tem ben a Va len tin-bál nagy sze re pet ját szott négy éven ke -
resz tül. A ké szü lő dés, a dí szí tés, a kö zös mun ka, a tánc pró bák mind nagy
él mény volt szá mom ra, de fő leg a Va len tin-bá li est. Min dig nagy iz ga -
lom mal ké szül tünk szü le ink kel és Zsu zsa né ni vel együtt. Mi meg ta pasz -
tal tuk, hogy mi lyen csa pat ban dol goz ni kö zös cé lért, szín vo na las mű sor -
ban sze re pel ni, és a mun kánk ered mé nye ként él mé nyek ben gaz dag ki rán -
du lá so kon részt ven ni. Mi tud juk, hogy ezt el ső sor ban Zsu zsa né ni ki tar tó,
oda adó, ke mény mun ká já nak kö szön het jük. Úgy gon do lom, hogy ez ál tal
egy élet re szó ló él mény ben ré sze sül tünk. Büsz ke va gyok rá, hogy részt
vet tem eb ben a cso dá la tos él mény ben. Kö szö nöm!”

Sallai Ju dit

„Szin te hi he tet len, hogy már ötö dik éve ké szü lünk nagy lel ke se dés sel
mi gye re kek, szü lők és Zsu zsa né ni az utol só Va len tin-bá lunk ra. Ilyen kor
a nagy te rem pi ros, fe hér szí nek ben pom pá zik. A fé nyek csil log nak, a fe -
hér ab ros  szal meg te rí tett asz ta lo kon a két ke zünk ál tal meg al ko tott asz ta li
dí szek és pi ros gyer tyák ad ják meg az est han gu la tát. Mi vel a szí vem
csücs ke a tánc, mély át ér zés sel tán col tam vé gig öt éven ke resz tül a bál
mű so rát. Min den al ka lom mal do bo gó szív vel áll tam a kö zön ség elé. Re -
mé lem, hogy az utó kor szá má ra olyan szín vo na las Va len tin-bált te rem tet -
tünk, amely mind an  nyi unk szí vé ben meg ma rad.”

Bu dai No é mi

„Sze ren csé re én egy olyan Va len tin-bá los osz tály ba ke rül tem,
ame lyik öt évig ren dez het te meg a bált. Na gyon sze ret tem mind az öt
éven át a bál előt ti na pok ban a fel ké szü lést, és hogy az osz tály ban le -
vő gye re kek és a szü le ik együtt le het tek. Leg job ban a fel lé pés előt ti
né hány perc iz gal mát sze ret tem. Saj ná lom, hogy el telt ez az öt év,
mert ilyen kö zös sé get töb bet már nem na gyon tu dunk ös  sze ko vá csol -
ni. Vi szont bol dog va gyok, hogy egy ilyen ös  sze tar tó osz tály kö zös -
ség tag ja le het tem.”

Ruszkovics Pat rik

„Én saj nos csak négy évig vol tam Va len tin-bá los gye rek, ötö di kes
ko rom óta. Na gyon jó volt ez a bál, mert együtt le he tett a csa lád. A Va -
len tin-bá li be vé tel ből elő tud tuk te rem te ni a ki rán du lást. Nem tud tunk
vol na el men ni a há romna pos ki rán du lá sok ra, mert az osz tály ból na -
gyon sok gye rek nem tud ta vol na ki fi zet ni a ki rán du lás árát. Így a be vé -
te lek ből men tünk el ki rán dul ni, szín ház ba és mo zi ba. Na gyon jó volt
ez a bál.”

He ge dűs Nor bert

„Na gyon örül tem, hogy én is részt ve het tem a Va len tin-na po kon. Na -
gyon rossz volt ne kem ami kor 5. osz tály ban nem ve het tem részt a tán cok -
ban és a dí szí tés ben. (El men tem az is ko lá ból, de vis  sza jöt tem.) Na gyon

jól érez tük ma gun kat a dí szí tés nél. Igaz, nem min dig se gí tet tünk. A tán co -
lás ban is meg ügye sed tem, úgy a nép tánc ban, mint a tár sas tánc ban. Ki fe -
je zet ten jólesett ne kem, ami kor a tán cunk vé gén mind a hat száz em ber
meg tap solt min ket. Én na gyon saj ná lom, hogy több ilyen „bu lin” nem ve -
he tek részt az osz tály tár sa im mal. Kö szö nöm Zsu zsa né ni nek, hogy részt
ve het tem ben ne!

Simonidesz Beni

„Ne kem a Va len tin-bál na gyon so kat je len tett eb ben a négy év ben. Ez
a sze re tet ün ne pe, te hát ilyen kor az em ber sze re tetet ad és kap. Na gyon
él vez tem a bál ös  szes pil la na tát: a ké szü lő dést és a fel lé pést is egy aránt.
Úgy ér zem, hogy ez alatt a négy év alatt a bál és Zsu zsa né ni se gít sé gé -
vel egy na gyon jó, ös  sze tar tó osz tály szü le tett. Na gyon örül tem, mi kor
eb be az osz tály ba be ke rül tem. Kö szön jük Zsu zsa né ni nek és az ös  szes
szü lő nek.”

Ko vács An na 

„A Va len ti-bál ne kem egy óri á si él mény volt. Han gu la to san tel tek a
ké szü lő dé sek, meg ta nul tunk íz lé se sen de ko rál ni, meg ta nul tuk a har mó -
ni át a tár gyak el ren de zé sé ben.  A bál ke re té ben meg ta nul tunk kü lön fé le
tán co kat. A bál nap ja han gu la to san, öröm mel telt, min den ki él vez te az
es tét. Öt éven ke resz tül le he tett ré szünk eb ben a szá munk ra óri á si aján -
dék ban. A be vé tel ből kü lön fé le he lyek re me het tünk ki rán dul ni, meg is -
mer tük ha zán kat. Csak meg kö szön ni tud juk ezt az él ményt Zsu zsa né ni -
nek. Kö szön jük.”

Bu dai Pet ra

„Ne kem a Va len tin-bál az öt év alatt na gyon sok kel le mes, jó idő töl tést,
szó ra ko zást je len tett. Sze ret tem csi nál ni, mert így meg ta nul tam, hogy ke -
mény mun ka árán el le het ér ni, amit sze ret nék. Na gyon sok jó ki rán du lást
kap tunk a Va len tin-bál tól, így meg ér te a sok fá rad sá got. Ha el me gyek eb -
ből az osz tály ból, ak kor na gyon fog hi á nyoz ni. A fel ké szü lé sek min dig
hos  szú ak és fá rasz tó ak vol tak. Volt aki le zser re vet te ezt a dol got, de a leg -
töb bünk min dig so kat tett ezért a bá lért. Na gyon kö szö nöm Zsu zsa né ni -
nek a sok se gít sé gét.”

Zölei Ádám

„Én örül tem, hogy eb be az osz tály ba jár hat tam, és öt évig Va len tin-
bá loz hat tam, mert olyan dol gok ban ve het tem részt, ami ta lán az egész
éle tem ben nyo mot hagy. Meg ta nul tuk, hogy csak együtt, kö zö sen, fá -
radsá gos és időt igény be ve vő mun ká val ér het jük el cél ja in kat. Meg ta -
nul tam néptáncolni és társastáncolni, ki tű nő en úszom az úszás bár me -
lyik faj tá já ban. El sa já tí tot tam az íz lé ses dí szí tés csín ját-bín ját, és eköz -
ben együtt volt az osz tály, együtt vol tak a jó ba rá tok. A gye re kek szü lei
kö zött is na gyon jó kap cso la tok ala kul tak ki, és ezt a sok jót csak is Zsu -
zsa né ni nek kö szön het jük, és SO HA NEM FOG JUK EL FE LEJ TE NI!
Jó lesz ezek re a kö zép is ko lai évek ben is vis  sza em lé kez ni. Kö szön jük
Zsu zsa né ni!”

Kun Er zsé bet

Könyvtári nyitvatartás
H: zárva
K: 10-18
Sz: 8-16
Cs: 8-14
P: 11-17
Szo: 8-12



Dömsöd mind a Du na kö zel sé ge, mind pe dig
fek vé se foly tán gaz dag vad ál lo mán  nyal ren del -
ke ző te le pü lés. A hely be li ek mond hat ni ős idők
óta él nek is a ter mé szet ad ta le he tő ség gel, így
az tán nem csak ha lász nak-hor gász nak, ha nem
va dász nak is! Kü lön le ges, oly kor misz ti kus a
kap cso la tunk a vad ál lat ok kal. Élet te rü ket vi -
szont az egy re na gyobb szán tó te rü le tek, út és a
vas út há ló zat meg nö ve ke dé se hát tér be szo rít ja.
A ma em be ré nek a va dá szat már ré gen nem a
meg él he tést, ha nem ked venc vagy in kább hasz -
nos idő töl tését je len ti. Ezért is szi go rú és sza bá -
lyok hoz kö tött ma nap ság ez a te vé keny ség.

A va dá sza ti idény most be fe je ző dött. Ezért ke -
res tem meg és kér dez get tem ifj. Fá bi án Já nost, a
Dömsödi Lo bo gó Va dász tár sa ság fris sen meg -
vá lasz tott el nö két:

– Mikor ala pí tot ták a tár sa sá got, hány fő -
vel, és kik vol tak az el nö kök?

– Tudomásom sze rint a há bo rú után a he lyi
elöl já ró ság tól le he tett föl det bé rel ni. Ak ko ri ban
3  gaz da volt, akik él tek ez zel a le he tő ség gel, és
ezen bér le ti jog alap ján hív tak va dá szo kat a
szer ző dés ben fog lalt területekre (Láng György,
Nagy Ig nác, Tárkányi Kár oly).

1960-61-ben, Far mos ról jött ide a Kis pes ti
Tex til gyár Va dász tár sa sá ga. Eb ben az idő ben,
1985-ig a tár sa ság el nö kei és ve ze tői bu da pes ti
va dá szok vol tak. 1985-1990-ig Ko vács Iván lett
az el nök, aki már dömsödi kö tő dé sű va dász
volt. 1990-től 20 éven át a dömsödi szü le té sű, és
ma gát ma is dömsödinek val ló Kun sá gi Já nos
lát ta el az el nö ki fel ada to kat. Ez év ja nu ár ban
pe dig én vet tem át az el nök sé get.

A tag ság mint egy 35 fő kö rül mo zog. Ez azért
en  nyi, mert a ren del ke zé sünk re ál ló te rü let nek
(mely nek va dá sza ti jo gát mi gya ko rol juk) en  nyi
az el tart ha tó sá ga. Nem ér de mes bő ví te ni a tag -
sá got, mert a 7000 hek tár nyi te rü let adott sá gai
(eb be a la kott te rü let is be le ér ten dő) er re nem al -
kal ma sak.

1990-ben a párt ál lam meg szű né sé vel a va -
dász tár sa ság mó do sí tot ta ne vét Dömsödi Lo bo -
gó ra. Az 1997-es Va dá sza ti Tör vény ér tel mé ben
új ra a föld tu laj don hoz kö töt ték a va dá sza ti jo -
got, ezért 1997-ben, majd 10 év után 2007-ben
is ha szon bér le ti szer ző dést kel lett köt ni a föld tu -
laj do no sok kal, hogy a te rü le tün kön va dász has -
sunk. Ez ko moly ope ra tív mun kát je len tett. Ez -
úton is kö szö ne tet kell mon da ni a gaz dák nak és
az ön kor mány zat nak, hogy le he tő vé tet ték szá -
munk ra a va dá sza tot Dömsödön. 

A va dász tár sa sá got az in té ző bi zott ság irá nyít -
ja. Ezt a bi zott sá got az el nök, a tit kár, a gaz da sá -
gi fe le lős, va dász mes ter és a ter mé szet vé del mi
fe le lős al kot ja. Emel lett még mű kö dik egy fe -
gyel mi bi zott ság és egy el len őr ző bi zott ság,
akik nek a ve ze tői az in té ző bi zott sá gi ülé sek
meg hí vott jai.

Meg kell je gyez ni, hogy ma már az egye sü let
ve ze tősége el ső sor ban dömsödiekből te vő dik
ös  sze.

A leg ma ga sabb fó ru munk a köz gyű lés, me -
lyet ős  szel és ta vas  szal hí vunk ös  sze. Ek kor az
in té ző bi zott ság be szá mol a va dá sza ti idény
ered mé nye i ről, prob lé má i ról, il let ve pró bál út -
mu ta tót ad ni a kö vet ke ző idő szak te vé keny sé -
ge i ről. A ve ze tő ség nek vadgazdálkodási je len -
tést és a kö vet ke ző év re vad gaz dál ko dá si ter vet

kell ké szí te ni a Pest  Me gyei Va dá sza ti Fel ügye -
lő ség ré szé re, és csak az el fo ga dott, jó vá ha gyott
do ku men tu mok alap ján le het va dász ni. 

– Milyen és mek ko ra itt a vad ál lo mány?
– A mi te rü le tünk ap ró va das te rü let. A fá cán,

a nyúl a do mi náns, de meg ta lál ha tó emel lett az
őz is. A kör nyék be li tár sa sá gok kal el len tét ben
sze ren csés hely zet ben va gyunk, mert nyúl és őz
is szép szám mal akad a te rü le tün kön. Ami kis sé
hul lám völgy ben van, az a fá cán. A prob lé mát az
okoz za, hogy a fá cán bú vó hely ét je len tő er dők,
bok ros ta kart ré szek el tű nő ben van nak. Jó len ne
eb ből az ál la pot ból ki moz dul ni! En nek ér de ké -
ben sze ret nénk a vad föld te rü le tét nö vel ni. Ez
azt je len ti, hogy a ter mő te rü let ből itt-ott ki csíp -
ve fél- vagy egyhek tár nyit, be vet jük spe ci á lis
mag ke ve rék kel. Nem is arat juk le, a ku ko ri ca -
csö ve ket nem tör jük le, így az tán a va dak nak té -
len nem csak éle lem, ha nem bú vó hely ként is
szol gál. A fá cán kér dé sen így pró bá lunk ja ví ta ni.

– Miből tart ja fenn ma gát a va dász tár sa -
ság?

– Nem sok be vé te li for rá sunk van! Az egye -
sü le ti tag dí jat a ta gok  éven te fi ze tik két rész let -
ben. Emel lett vad ki lö vés ből van be vé te lünk,
ami őz bak és me zei nyúl bér va dász ta tá sá ból
ered. A Ha las tó és kör nyé kén a vad őre ink fel -
ügye le te mel lett vis  sza té rő en olasz va dá szok
va dász nak, el ső sor ban vízivadra, áta lány dí jas
el szá mo lás sal. 

A jö vő ben pró bá lunk kü lön bö ző pá lyá za ti le -
he tő sé ge ket meg cé loz ni, de mi vel egy nonprofit
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Betekintés a helyi Vadásztársaság életébe

Szőrmés dúvad terítéken

Jó hangulatban indul a hajtás



szer ve zet ről van szó, egy re ne he zebb a do log.
Pró bá lunk vad föl dek meg mű ve lé sé re is pá lyá -
za tot ke res ni, hi szen egy gaz dá tól sem vár hat juk
el, hogy (bár töb ben va dá szok is) min den fé le el -
len szol gál ta tás nél kül a sa ját te rü le té ből né hány
hek tár be vé te lé ről le mond jon.

– Van-e és be szél he tünk-e he lyi vi szony lat ban
vad vé de lem ről?

– Természetesen! Va dá sza ink és a vad őrök
sok időt töl te nek a te rü le ten. Bár mi lyen fur csán
is hang zik, tud juk hogy a te rü let me lyik szeg -
men sé ben mi lyen és hány vad lel he tő fel. Ak -
kor, mi kor pél dá ul az őz bak ok ki lö vé sé ről van
szó, azok tar tóz ko dá si he lyét il let ve a tró fe ák
mi nő sé gét, mi lyen sé gét a va dá szok is me rik.
Ezért az őz bak ok ra a va dász ta tás szi go rú el bí rá -
lás alap ján tör té nik. Vad vé de lem ről be szé lünk
ak kor is, ami kor té li idő szak ban az ete tést vé -
gez zük. Ez ko moly fel adat, egy ben anya gi te her
is, mert a te rü le tün kön ta lál ha tó vad ál lo mány
nagy men  nyi sé gű ele sé get kí ván.

Ez a tél e te kin tet ben ki emel tebb volt az elő -
ző ek hez ké pest. Több má zsa ku ko ri cát, si lót
hord tunk ki egy-egy al ka lom mal. He ti rend sze -
res ség gel töl töt tük meg az ete tő ket, ami az tán a
kö vet ke ző al ka lo mig el is fo gyott. Mi így pró -
bál juk vé de ni a vad ál lo mányt!

Azon ban vé de nünk kell az em be rek től is!
Azok tól, akik a va dá sza ti fel té te le ket, jo got, tör -
vényt fi gyel men kí vül hagy va il le gá li san va -
dásszák vad ja in kat. Ez el len pró bá lunk ten ni ki -
sebb-na gyobb ered mén  nyel. Ör ven de tes do log,
hogy a he lyi rend őrök, pol gár őrök part ne rek eb -
ben. Jól ös  sze tu dunk dol goz ni, hi szen a te rü le ten
ha ide gent lá tunk, ak kor egy kör te le fon nal gyor -
san ki de rül, jog sze rű en vagy jog ta la nul tar tóz -
kod nak-e ott. Ha té kony együtt mű kö dé sünk nek
kö szön he tő en ta valy pél dá ul tet ten ér tünk egy

bu da pes ti orv va dászt. Lő fegy ver rel és zsák -
mánnyal a cso mag tar tó já ban kap tuk el. (Neki
most már ci us ban lesz a pe re a Rác ke vei Bí ró sá -
gon.) Vé le mé nyem sze rint nem ér de mes koc -
káz tat ni. A mai fegy ver tar tá si tör vé nyek ér tel -
mé ben sú lyos bün te tés szab ha tó ki az il le gá li san
tar tott fegy ve rért, lő szer ért, nem be szél ve az
orr va dá szat bűn tet té ről!

– Van nak-e fon tos el vég zen dő te en dők a
va dász tár sa ság há za tá ján?

– Na gyon sok tár sa dal mi mun kát szer ve zünk
sa ját tag ja ink nak. Van egy szép va dász há zunk,
en nek kar ban tar tá sa, park já nak rend ben tar tá sa
tel jes egé szé ben ránk há rul. Ta vas  szal fel mér jük
a te rü le ten, hogy mely ma gas le sek, ete tők szo rul -
nak kar ban tar tás ra, il let ve meg ter vez zük, ho vá
kel le ne úja kat te le pí te ni. A nyá ri idő szak ban
ugyan így a ki je lölt na po kon tár sa dal mi mun ká -
ban ha son ló mun ká la to kat vég zünk a ta va szi hoz.

Tár sa sá gi szin ten szer vez zük ta valy óta a dú -
vadgyé rí tést. Ezek meg ha tá ro zott na po kon reg -
ge li ill. es ti idő szak ok ban történnek. Elő for dul -
nak a te rü le tün kön olyan szár nyas és szőr més
dú va dak, me lyek el sza po rod tak. Gon do lok itt a
szaj kó ra, szar ká ra és a ró ká ra, me lyek nagy ká -
ro kat tud nak okoz ni.

Kö tet le nebb, de szer ve zett prog ram (jú ni us -
ban) a ju ni á lis. Csa lád tag ja ink kal együtt kö zös
bog rá cso zás ke re té ben ko rong lö vé sze tet szer -
ve zünk. Ezek az ös  sze jö ve te lek min dig jó han -
gu lat ban tel nek. Büsz kék va gyunk rá, hogy tár -
sa sá gunk egy jó kö zös ség! Tag ja in kat nem a va -
dá sza ti él mény, ha nem a friss le ve gőn el töl tött
idő és ba rá ti kap cso la tok ápo lá sa ve zér li.

Elő de im től egy olyan örök sé get ve het tem át,
me lyet mind er köl csi leg, mind anya gi lag túl -
szár nyal ni óri á si ki hí vást je lent majd a jö vő ben!

Köz re ad ta: -V.I.-
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A teríték számbavétele

Hajtásban Nagy segítség a fegyelmezett, képzett vadászkutya

Fotók: Fábián Ilona
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ÉRTESÍTÉS
Kedves Szülõk!

Az elsősök beíratása 2010. április 19-én
és 20-án (hétfőn, kedden) lesz az OMK
emeleti részén az igazgatóhelyettesi irodában
8 órától 17 óráig. 

A beíratkozáshoz szükséges:
– A gyermek születési anyakönyvi ki vo -

nata,
– TAJ-kártyája,
– Diákigazolvány igénylése esetén 1 db

igazolványkép (fekete-fehér).

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

Varga Gézáné 
igazgatóhelyettes

Felhívás óvodai beíratkozásra!
Kedves Szülõk!

Óvodai felvételi szándékukat jelezhetik 2010. április 19-én, 20-án és 21-én az „Új” óvodában
(Dömsöd, Dózsa Gy. út 27/A) naponta 8-16 óráig.

Óvodai felvételükről a 2010/2011. nevelési-oktatási évben a jogszabályban megfogalmazott, a
folyamatos felvételre vonatkozó előírásoknak megfelelően dönt az óvoda vezetője.

A gyermek felvétele nem a jelentkezés sorrendjében történik.
Számítsanak rá, hogy az adminisztráció miatt várakozniuk kell!
Kérem, hogy a felvételi előjegyzésre gyermekükkel együtt látogassanak el! Szükséges iratok:
• a szülő személyi igazolványa és lakcímbejelentője;
• a gyermek születési anyakönyvi kivonata, lakcímbejelentője.
• Amennyiben gyermekük szakértői véleménnyel rendelkezik a sajátos nevelési igényről, a

szakvélemény bemutatását kérjük.
• Az étkezési térítési díj megállapításához kérjük leadni a gyermekvédelmi kedvezményről,

tartós betegségről, 3 vagy több gyermek nevelése esetén a családi pótlék folyósításáról szóló
igazolásokat.

Várjuk mindazok jelentkezését, akiknek gyermeke 2003-2004-2005-2006-ban és 2007.
augusztus 31-ig született.

Azok a szülők is jelentkezzenek, akik várhatóan munkába állnak. Előfelvételisként jegyeztessék
elő a 2007. szeptember 1. és 2008. május 31. között született gyermekeiket.

Felvételükre a nevelési év folyamán folyamatosan kerül sor a szabad férőhelyek függvényében.
Az előjegyzésbe vétel nem jelent automatikus felvételt.

A KÖZOKTATÁSI TÖRVÉNY SZERINT a gyermek abban az évben, amelyben az
ötödik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától, 2010. szeptember 1-jétől, napi négy órát
köteles óvodai nevelésben részt venni.

A  2010-2011-es nevelési-oktatási évben tehát KÖTELEZŐ ÓVODÁBA (nagycsoport-
ba) JÁRNI MINDAZON GYERMEKEKNEK, AKIK 2005. május 31-ig születtek,
(középső csoportba) akik 2005. június 1. – 2005. december 31-e között születtek.

Az 5. életévet betöltött gyermek beíratásának elmulasztása szabálysértés, amely törvényes
következményekkel jár.

Orosz Lajosné óvodavezető

Az elő ző évek hez
ha son ló an idén is
meg ren dez zük tánc -
tá bo run kat, tán cot
sze re tő gye re kek ré -
szé re Horányban
(Re  gat ta Üdü lő) a
Du na-par ton. Cé lunk

az, hogy a tánc tu dás ban fej let tebb és te het sé -
ge sebb gye re kek nek le he tő sé gük nyíl jon egy
ne he zebb és sok ré tűbb tánc tu dás meg is me ré -
sé re és el sa já tí tá sá ra. Ter mé sze te sen gon dol -
tunk azok ra is, akik nek még nincs  nagy
gya kor la ta a tánc ban (kez dők), ezért új és
vál to za tos anyag gal készülünk, amelyet a
dél előt ti órák ban tar tunk (nép tánc, hip-hop
tánc) a tánc te rem ben. Le he tő ség nyí lik ar ra
is, hogy a je lent ke zők meg is mer ked hes se nek
kü lön bö ző né pi mes ter sé gek kel a kéz mű ves
fog lal ko zá sok alatt. A tá bor ban emel lett sze -
ret nénk még a kö vet ke ző ket nyúj ta ni a gye -
re kek szá má ra: ke nu zás, lo vag lás, íjá szat,
stran do lás, ki rán du lás, já té kok, TÁNC és sok
min den más, me lyet már ci u si rész le tes prog -

ra munk ban is mer te tünk. Mindezek dél utá ni
fog lal ko zás ke re tén be lül tör tén nek. A gye re -
kek tel jes el lá tás ban ré sze sül nek (reg ge li,
ebéd, uzson na, va cso ra). A szá muk ra hely -
ben ké szült éte lek rend kí vül íz le te sek és bő -
sé ge sek. Az el szál lá so lás 6 fős + fürdőszo bás
szo bák ban tör té nik. Az oda- és vis  sza uta zást
min den ki egyé ni leg szer ve zi meg! 

Az ér ke zés idő pont ja 2010. jú ni us 15.
kedd  – 17 óra.   

A tá vo zás idő pont ja 2010. jú ni us 20. va -
sár nap  – 10 óra.

A tá bor össz költ sé ge 30.000 Ft. A díj rész -
le tek ben is fi zet he tő! Az el ső rész let (5.000
Ft) egy ben fog la ló, me lyet a je lent ke zé si ha -
tár idő ig, az az már ci us 10-ig szí ves ked je nek
be fi zet ni! Az el múlt évek ta pasz ta la ta alap -
ján, a nagy túl je lent ke zés mi att, ké rjük, mi nél
ha ma rabb je lent kez ze tek. Vá runk sze re tet tel! 

„Le gyen ben ne vi gas sá gunk!”

Bő vebb  in for má ci ók: Ba logh Lász ló              
+36-70-244-4170 www.lacidance.hu
+36-30-982-8993 lacidance@gmail.com                     

11. TÁNCTÁBOR

AKCIÓS
SHELL PB GÁZ

Ingyenes
házhoz szállítással!

A szállítás Dömsöd belterületére
48 órán belül értendő.

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

Szikvízüzem

KERESZTREJTVÉNY
Február havi játékunk helyes megfejtése a

következő: „TABÁNI ISTVÁN”. A be kül dők
közül a szerencse ezúttal Szekeres Gé záné
(Dömsöd, Ságvári u. 25.) kedves ol vasónknak
kedvezett.

A Virágoskert Drogéria által felajánlott
2000 Ft értékű nyereményét a helyszínen, az
Átrium Üzletházban veheti át. Gratulálunk!

Következő rejtvényünkkel áprilisban je lent -
kezünk.
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Húsvéti
készülõdés a
könyvtárban!

Szeretettel várunk a könyvtárba

2010. március 20-án /szombaton/
10 órakor

és hozz magaddal ha tudsz egy kis
gyurmát és tojást, mert lesz nálunk:

• Tojásfestés

• Sógyurmázás

• Papírrepülő-hajtogatás és kint az
udvaron papírrepülőverseny

/A legszebb, legügyesebb alkotásokat
díjazzuk!/

Sok szeretettel várunk benneteket!

Preboj Szabina   Preboj Viki   Gedeon Zsolt
és a könyvtárosok

A gyûjtés megerõsíti az embert
Ugyan ki mondhatja el magáról, hogy tökéletes az élete, hogy soha nem kell

szomorkodnia semmi miatt? Nem ez különböztet meg minket egymástól. Csak míg az
egyik emberben szorongássá, depresszióvá, betegséggé alakul a hiány, addig a másik
építkezni kezd belőle, és mondjuk gyűjtőmunkába fog.

A gyűjtés kreatív, értékteremtő tevékenység. Alkalmas arra, hogy személyiségprob-
lémákat kiegyensúlyozzon, eltakarjon vagy fejlesszen. Az ént erősíti  és támogatja. Nem
véletlen, hogy már a gyerekek is gyűjtenek. /Ezt használják ki reklámfogásaikban a nagy
cégek./ Számukra ugyanis a tárgyak a biztonságot, a stabilitást jelentik. Leginkább
azokhoz a tárgyakhoz vonzódnak, amelyek szimbolizálnak számukra valakit vagy
valamit, azt a helyzetet, amelyben jól érezték magukat. Ezért lehet az átmeneti tárgy, egy
mackó, ruha vagy játékszer számukra annyira fontos. Valami hasonló történik a felnőt-
tekkel is, amikor emléktárgyakat gyűjtenek. A tárgyak ugyanis visszahívják az
emlékeket, azt az illúziót keltik, mintha most is ott lennénk, ahol akkor régen, most is
úgy szeretnének minket, ahogy akkor, és ezzel egy kicsit be is csapjuk magunkat. De
fontos hangsúlyozni, hogy mindez a túlélést szolgálja, a gyűjtemény mindig élni segít
bennünket. Az is előfordulhat, hogy a gyűjtés támogatja az embereket abban, hogy
kiváljanak a tömegből, hiszen egy-egy különleges gyűjteménnyel a saját személyi -
ségünket öltöztetjük fel. Megerősíti az önazonosságot, érdekesebbé, gazdagabbá teszi az
egyént. Mindez nagyon kreatív, érdekes és értékteremtő munka is egyben, és semmikép-
pen nem betegség. Amikor viszont valaki csak gyűjtöget és a limlom tárgyakhoz irra-
cionálisan ragaszkodik, az már kóros folyamat. Az különbözteti meg őket a valódi
gyűjtőktől, hogy nem rendszerezik a gyűjteményt, csak felhalmozzák azt, néha olyany -
nyira, hogy már a lakásban is csak szűk folyosókon lehet közlekedni. A gyűjtők több-
sége általában férfi, talán azért, mert a  nők a gyerekszülésben és -nevelésben sokkal
inkább le tudják kötni a valódi érzelmek iránti igényüket.

Tájékoztatóm célja; figyelemfelhívás az egészséges gyűjtésre, mely nem szégyen és
főleg nem betegség. Múltunk feledésbe merülő, elkallódó tárgyi, szellemi emlékeinek
átmentése az utókornak.

Közreadta: Dulcz Dénes,
nyugdíjas pedagógus

A jö võ új le he tõ sé ge
Meg nyíl hat an nak a le he tő sé ge, hogy mun ka he lyet te remt sünk ön ma gunk nak. Erő fe szí -

tés nél kül jö ve de lem hez jut ha tunk. A ház tar tás, a ház kö rü li gaz dál ko dás nyu gat-eu ró pa i vá
ala kul hat.

En nek a le he tő sé gét a kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter sze mé lye sen je len tet te be,
két TV-csa tor nán, az el múlt év vé gén és ez év el ső nap ja i ban.

Egy pá lyá za tot kell be nyúj ta ni „Kör nye zet ba rát ott hon” té má ra a Kör nye zet és Víz ügyi
Mi nisz té ri um hoz.

Az alap-tá mo ga tás 30%, ami hez 1 mil lió Ft bónusz tá mo ga tás is kap ha tó. Ez zel a tá mo ga -
tás mér té ke fel me het 60%-ra.

Ez zel a pá lyá zat tal elekt ro mos ára mot ter me lő nap ele mek be szer zé se, ház ra va ló sze re lé -
sé nek le he tő sé ge pá lyáz ha tó meg.

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell egy ener ge ti kai fel mé rést.
A te tő re sze relt nap ele mek elekt ro mos ára mot ter mel nek. A meg ter melt áram fel hasz ná ló -

dik a ház kö rül (fű tés re, hű tés re és min den ne mű elekt ro mos áram mal hajt ha tó gép meg haj tá -
sá ra). A fe les le ges sé vált áram men  nyi sé get kö te les meg vá sá rol ni az Elekt ro mos Mű vek.

Ez az az eset, ami kor a jö ve del met a nap ter me li meg, a ház te tő re sze relt nap ele mek kel.
Ez az a be ru há zás, ami biz ton sá go san meg té rül. Ön ma gát té rí ti meg 3-5 év alatt, és az élet -
tar ta ma 18-25 év.

A ki vi te le zés hez 3,75%-os ka mat mel let ti ban ki hi tel igé nyel he tő.
A té ma igen nagy fej lő dé sen ment át.
Az utol só idő ben a nap ele mek te rü le tén nagy ár zu ha nás tör tént. – Eb ben az év ben gyár ta -
ni kez dik az elekt ro mos ára mot ter me lő te tő cse re pe ket, ami ha zai ta lál mány.

PE TŐ FI
EM LÉK MÚ ZE UM

BBaazzssoonnyyii  AArraannyy
és

VVeeccssééssii  SSáánn  ddoorr
ál lan dó ki ál lí tá sa

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

1000 – 1600 órá ig

BE LÉ PŐ JE GYEK:
fel nőtt: 200 Ft;

nyug dí jas, di ák: 100 Ft
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Egy pes ti bu szos uta zás al kal má val hal lot -
tunk elő ször a Preboj lá nyok ról, akik ről édes -
any juk nagy büsz ke ség gel és sze re tet tel be szélt.
Mind ket ten ipar mű vé sze ti pá lyá ra lép tek. Vi ki
Herenden ta nult por ce lán fes té sze tet, Sza bi na
pe dig te het sé ges ke ra mi kus ként több dí jat is
nyert. Ez ad ta az öt le tet, hogy ket tő jük mun ká i -
ból ki ál lí tást szer vez zünk a könyv tár ban, hi szen
a lá nyok al ko tá sa it már a Dömsödi Na po kon is
lát tuk, és már ak kor is na gyon meg tet szet tek.
Fel ke res tük őket. Elő ször Vi kit, aki egy zár kó -
zott, tá vol ság tar tó lány. Job ban meg is mer ve őt
el mond ha tó, hogy egy na gyon me leg szí vű, ér -
té kes fi a tal, aki na gyon sze re ti a szak má ját és a
gye re ke ket. Hú ga pe dig egy vi dám, jó ke dé lyű
fi a tal lány. Mind ket tő jük ben kö zös vo nás, hogy
szak má juk ban na gyon te het sé ge sek. 

Ami kor a ki ál lí tást kö zö sen szer vez tük, rá jöt -
tünk, mi ért olyan büsz ke le á nya i ra az édes any -
juk. Jog gal le het az, hi szen nem kön  nyű eb ben a
mai vi lág ban egye dü li szü lő ként be csü let tel fel -
ne vel ni a gye re ke in ket. Ha pe dig gyer me ke ink
ered mé nye ik kel meg há lál ják tö rő dé sün ket, az
kü lö nö sen büsz ke ség gel tölt het el min ket.

Vi kit és Sza bi nát fel kér tük, hogy ki csit ír ja -
nak ma guk ról:

„Édes anyánk egye dül ál ló anya ként ne vel
min  ket 12 éve, és ez alatt az idő alatt na gyon sok
mun ká val, ener gi á val tá mo gat ta te het sé gün ket
és el kép ze lé se in ket. Ezt sze ret nénk ne ki meg -
kö szön ni!

Preboj Sza bi na:
Ru ha ter ve ző nek ké szül tem az ál ta lá nos is ko -

la után, mert ér dek lőd tem a mű vé sze tek és a di -
vat iránt. De ki ala kult egy olyan be teg sé gem,
ami mi att szak mát mó do sí tot tam, így ke rül tem
kap cso lat ba a ke ra mi kus szak má val. Fo ko za to -
san sze ret tem meg a szak mát, és a mes te rem se -
gít sé gé vel a pá lyá za to kon egy re szebb ered mé -
nye ket ér tem el. Pl. Ka lo csai Ke men ceépí tő Tá -
bor, Em be ri Kap cso la tok Pá lyá za ton 2. he lye -
zést, If jú Vég ző sök Pá lyá za tán a plasz ti kám mal
(a ki ál lí tá son is lát ha tó) ní vó dí jat nyer tem. És
mind ezek után saj nos a szak mám ban nem tu -
dok el he lyez ked ni.

Preboj Vik tó ria:
Az ál ta lá nos is ko la vé gén tel je sen ta nács ta la -

nul áll tam a pá lya vá lasz tás előtt. Ren ge teg is ko -
lát meg néz ve az egyik is ko lá ban ta lál koz tam a
ke ra mi kus szak má val. Vé gül emel lett dön töt -
tem. A csa lá domon és a rajz ta nár nőmön, Ge ren -
day Éván  kí vül sen ki sem hitt ben nem, de  ő
meg fe le lő en fel ké szí tett, és az is ko la ál tal ren -
de zett rajz ver se nyen fel vé telt nyer tem. Ké sőbb
ki de rült azon ban, hogy er re a pá lyá ra egész ség -
ügyi ok ból nem me het tem, és ek kor aján lot ták
fel a por ce lán fes tő sza kot. Az érett sé gi mel lett
sza ko sod tam, de a tech ni ku sit már nem vé gez -
tem el, ha nem a He ren di Por ce lán fes tő Ma nu -
fak tú rá ban foly tat tam ta nul má nya im. Itt a mes -
te rem se gít sé gé vel is mer tem és ta nul tam meg a
szak mát. Fél éven ként szint vizs gá kat tet tem,
ami ket si ke re sen el vé gez tem, ezek ered mé nyei
sze re pel nek a ki ál lí tá so kon. Majd ezek le zá rá -
sa ként a szak mun kásvizs gá ra el ké szí tet tem a tá -
lam, ami a „Kap cso la tok” cí met kap ta. Mi vel a
szak mám ban nem si ke rült el he lyez ked nem,
ezért új szak mát ta nul tam, és most mas  szőr ként
pró bá lok el he lyez ked ni.”

Vi ki me sél te, hogy  ami kor  a Dömsödi Na -
pokon a ki ál lí tás volt, egy dömsödi em ber al ko -
tá sa i kat lát va így szólt:

„Ja, ezek csak a Preboj lá nyok munkái…” –
és ment tovább…

A Preboj csa lád ban 12 év vel ez előtt egy tra -
gé dia tör tént, amely so rán el vesz tet ték édes ap -
ju kat. Ez rá nyom ta bé lye gét csa lá di éle tük re és
ne ve lő dé sük re is. Nem in dul tak egyen lő fel té te -
lek kel azok nak a csa lá doknak a gye re ke i hez ké -
pest, ahol mind két szü lő  ott áll a hát tér ben. Lel -
ki leg meg tör ve, ne he zen in dul tak útnak… De
az anyai sze re tet erős sé ge és hi te mes  szi re rö pít.

Min den kép pen el gon dol kod ta tó az, ami kor
egy ta nu ló úgy ér zi, hogy sa ját ne ve lői is ko lai
pe da gó gu sai nem hisz nek ben ne. Nem ad nak
ne ki még el mé le ti esélyt sem ar ra, hogy a ben ne
la ko zó te het ség va la mi kor nagy ra nő het, al ko tá -
so kat hoz hat lét re. Az esélyt min den ki meg ér -
dem li. 

A te het ség olyan mint a vi rág bim bó ja, amely
ha rá süt a nap ki nyí lik, és eb ben sem mi nem
aka dá lyoz hat ja meg. Eb ben pél dát ve he tünk a
bim bón rej lő élet erő ről, amely ak kor is meg mu -
tat ko zik, ami kor sen ki sem hisz ben ne.

Ked ves ol va só ink, akik meg sze ret nék néz ni
a ki ál lí tást a könyv tár nyit va tar tá si ide jé ben,
azok 2010. áp ri lis ele jé ig meg te he tik.

Min den kit sze re tet tel vá runk!

Ös  sze ál lí tot ta:

Sza bó And rea és
Mark óné Zöld ág Ág nes

„Por ce lán ba zárt lé lek”
Dömsödi fi a tal te het sé gek a könyv tár ban
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Jó ide je fog lal koz tat ja Dömsöd köz vé le mény ét a la kos ság egész ség ügyi el lá tá sa kap csán
az or vo si ügye let kér dé se. A he lyi Fi desz alap szer ve zet élet men tő ké szü lék re va ló gyűj té se
so rán meg szó lí tott em be rek sok pa nas  szal él tek a je len le gi köz pon ti ügye let tel kap cso la to -
san. A kép vi se lő- tes tü let 2010. február 15-i ülé sén meg je len tek he lyi pár tok kép vi se lői és a
fa lu pol gá rai, ahol el hang zot tak konk rét ész re vé te lek az or vo si ügye let mi nő sé gé ről. 

A pol gár mes ter úgy ha tá ro zott, hogy a mint egy 2000 alá írást  szám lá ló pe tí ció ál tal fel ve -
tett kér dést ala po san meg vizs gál ja, az em be rek ész re vé te le it ko mo lyan ve szi, át te kin ti an nak
le he tő sé gét, ho gyan le het ne úgy át szer vez ni az ügye le ti el lá tást, hogy az is mét Dömsödön
le gyen. A Dömsödi Hír nök leg utób bi szá má ban a ki áb rán dí tó pénz ügyi va ló sá got mu tat ta
be, nem pe dig a kér dés to váb bi vizs gá la tát ve tet te el.

Bencze Ist ván pol gár mes ter úr en nek a kér dés kör nek  a vizs gá la tá val egy mun ka cso por -
tot bí zott meg, amely nek fel ada ta a le he tő sé gek szám ba vé te le,  a te le pü lés or vo si el lá tá sá nak
glo bá lis át te kin té se és a dömsödi la ko sok szem pont já ból a le he tő leg jobb meg ol dás meg ta -
lá lá sa és meg va ló sí tá sa.

A mun ka so rán az aláb bi  szem pon to kat kell fi gye lem be ven ni:
• jo gi le he tő sé gek át te kin té se
• anya gi erő for rás ok szám ba vé te le
• he lyi köz pon ti ügye let szer ve zé sé nek le he tő sé gei (meg fe le lő ren de lő,  gép ko csi, el lá tó

or vo sok, gép ko csi ve ze tő)
• pá lyá za ti és egyéb szó ba jö he tő for rá sok fel tér ké pe zé se
• hos  szabb tá vú stra té gi ai ter ve zés, amely ben meg vizs gál juk egy eset le ges ál lan dó dabi

köz pon tú ügye le ti ren de lés le he tő sé gét, önál ló épü let ben
• a kér dés meg ol dá sá ig a je len leg ügye le tet el lá tó szol gál ta tó cég gel kö tött tár su lá si meg -

ál la po dás fe lül vizs gá la ta, az ügye let mi nő sé gé vel kap cso la tos ki fo gá sok ös  sze gyűj té se
és köz ve tí té se írá sos for má ban

A mun ka cso port tag jai: Bencze Ist ván pol gár mes ter, Bencze Zol tán al jegy ző, Jaksa
Istvánné  pénz ügyi fő mun ka társ, dr. Tóth Ist ván há zi or vos, Pencz Ber na dett, a dömsödi Fi -
desz alap szer ve zet el nö ke, Sza bó And rea kép vi se lő.

Az or vo si ügye let kér dé sé ben irány adó a 47/2004. (V. 11.) ESzCsM. ren de let, amely az
egész ség ügyi, há zi or vo si és há zi gyer mek or vo si el lá tást szabályozza. Azt min den ki nek tud -
nia kell, hogy bár mi fé le há zi or vo si ügye le ti rend szer fel épí té se és mű köd te té se csak is a fen -
ti ren de let ad ta ke re tek kö zött le het sé ges.

A  to vább lé pés hez ve ze tő utak egyi ke, hogy kül ső szol gál ta tó cé get bí zunk meg to vább ra
is az ügye le ti el lá tás sal, adott eset ben ál lan dó dömsödi hely szín nel. En nek fel vá zo lá sá hoz
két aján lat té vő cég től ér ke zett be szak mai kon cep ció és ár aján lat (Del ta Or szá gos Ka taszt ró -
fa Men tő Cso port, Morrow Medical Zrt.). Mind két szak mai anyag több le he tő sé get kí nál a
mű kö dé si mó dok te kin te té ben. Va la men  nyi le he tő ség na gyon költ sé ges. A má sik le het sé ges
út az önál ló or vo si ügye let lét re ho zá sa  fa lunk ban, ál lan dó hét köz na pi és hét vé gi ügye let tel.

A mun ka cso port ala ku ló meg be szé lé sén úgy tű nik, hogy a jö vőt te kint ve mind an  nyi an a
he lyi köz pon tú ügye le ti el lá tás irá nyá ba ten nénk meg az el ső lé pé se ket (he lyi épü let, he lyi
or vo sok, he lyi gép ko csi ve ze tő, sa ját au tó). Cél len ne a biz ton sá gos és meg nyug ta tó hát tér -
rel mű kö dő or vo si ügye let a hét köz nap dél utá ni, éj sza kai és a hét vé gi idő szak ok ban is. Fel -
me rült le he tő ség ként egy Dab te rü le tén lét re ho zan dó or vo si ren de lő és ügye le ti köz pont
épí té se.

Eb ben az év ben még na gyon sok bi zony ta lan té nye ző áll előt tünk, amely ki szá mít ha tat lan
vál to zá so kat hoz hat az egész ség ügy te rü le tét érin tő sza bá lyo zá sok ban. Az or szá gos vá lasz -
tá sok ala ku lá sa ered mé nyez het jog sza bály vál to zá so kat, anya gi for rá sok ked ve zőbb vagy
ked ve zőt le nebb le he tő sé gét, pá lyá za ti utak meg nyí lá sát vagy be zá ru lá sát.

Azt min den eset re tud ni kell, hogy az anya gi erő for rás ok igen ala po san meg ha tá roz zák a
le he tő sé ge in ket. Emel lett a tá vo lab bi cél min den kép pen az len ne, hogy az ügye let re je len leg
for dí tott pénz ne kül ső, pro fit-ori en tált, kör ze ti leg cent ra li zált né hány cég va la me lyik ének
szám lá já ra foly jon be, ha nem ma rad jon Dömsödön, a dol go zó or vo sok vagy adott eset ben
egy egész ség ügyi el lá tást mű köd te tő ön kor mány zat ke zé ben.

A le he tő sé gek, ter vek fel tér ké pe zé se el in dult, cé lunk hogy erőnk höz mér ten a fa lu la ko sa -
i nak meg elé ge dé sé re szol gá ló meg ol dást ta lál junk. 

Eh hez  szük sé günk van az Önök ész re vé te le i re,  ja vas la ta i ra, ame lyek kel a mun ka cso port
tag ja it bi za lom mal ke res he tik. A Dömsödi Hír nök ha sáb ja in hírt adunk  az  or vo si ügye let tel
kap cso la tos elő re lé pé sek ről.

Sza bó And rea – Pencz Ber na dett

Min den kit érint het
– Körkép az or vo si ügye let rõl –Fa lu gyû lés

„2010”
Dömdöd la ko sai ér dek lő dést mu tat va jöt -

tek el az idei fa lu gyű lés re.
A meg hí vott ven dé gek közt volt Kátai Dé -

nes (ügye le ti rend szer), Sá gi Já nos (csa tor -
na), Keszt he lyi Dé nes (Bio-Pannónia),
Pánczél Kár oly (or szág gyű lé si kép vi se lő),
Katanics  Sán dor (rend őr ez re des).

Ki csit rend ha gyó volt ez a mos ta ni al ka -
lom. Bencze Ist ván pol gár mes ter nem csak
egy év, ha nem egy egész vá lasz tá si cik lus
mun ká já ról tett zá ró szám adást.

A pá lyá za tok ál tal és az ön erő ből meg fi -
nan szí ro zott, meg va ló sí tott fel újí tá so kat ki -
ve tí tőn te kint het ték meg a fa lu la ko sai. Rész -
le te sen szem lél tet ték az ere de ti, va la mint a
mun kák el vég zé se utá ni ál la po to kat, me lyek
a kö vet ke zők:

Pá lyá za ti úton tör té nő be ru há zá sok: óvo -
da át épí té sé nek be fe je zé se; Bazsonyi–Vecsé -
si kép tár fel újí tá sa; Kis Pe tő fi-fa kör nye ze té -
nek rend be té te le; a 2007-es szü re ti bál tá mo -
ga tá sa; köztemetö ra va ta lo zó lé te sí té se; ivó -
víz há ló zat épí té se a Fel ső szi ge ti úton; Dó zsa
György úton a jár da és az óvo da par ko ló já -
nak fel újí tá sa; komp és a hoz zá ve ze tő út sza -
kasz ok fel újí tá sa; a Kí gyó és a Gyóni Gé za
ut ca út bur ko lat-fel újí tá sa; Kos suth L. u. pá -
rat lan ol da lán a jár da fel újí tá sa; Gyer mek jó -
lé ti és Csa lád se gí tő Szolgálat épü le té nek
aka dály men te sí té se, bel te rü le ti utak fej lesz -
té se: Elő re, Fel sza ba du lás, Ságvári és Szü ret
ut ca; bel te rü le ti csa pa dék víz-el ve ze tés, -gyűj-
tés; Zrí nyi u. fel újí tá sa; zöld par ko ló lé te sí té -
se a ka to li kus te me tő nél; pol gár mes te ri hi va -
tal szer ve zet fej lesz té se.

Ön erő ből ké szült be ru há zá sok: Dunave -
csei u., Cso ko nai u. fe lü let ke ze lé se; Szü ret
u., Dabi krt., Ber csé nyi u. fel újí tá sa; új ivó -
víz kút lé te sí té se (Ságvári ut cá ban); OMK
ud va rá nak bő ví té se; Dabi óvo da ud va rá nak
bő ví té se, par ko sí tá sa, par ko ló lét re ho zá sa;
va la mint a fa lu észa ki irá nyá ból meg kö ze lít -
ve a köz sé get, a kö szön tő park lé te sí té se.

A pol gár mes ter úr is mer tet te a jö vő re
néz ve a leg fon to sabb ten ni va ló kat, el kép ze -
lé se ket.

Szólt az ön kor mány za to kat is súj tó gaz da -
sá gi ál la pot ról, a nor ma tív tá mo ga tás csök -
ken té sé ről.

Mind ezek után a meg hí vot tak rö vid be szá -
mo ló ja kö vet ke zett, majd ezt kö ve tő en a
rész tve vők kér dé se ket te het tek fel, ész re vé -
te le i ket tol má csol ták a meg hí vott in téz mé -
nyek kép vi se lői fe lé.

-V.I.-
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Igen so kan igye kez nek egész sé gü ket meg -
őriz ni, mert a már el ve szí tett egész ség vis  sza -
nye ré se drá gább és fáj dal ma sabb do log. Ter mé -
sze te sen mi nél ko ráb bi stá di um ban de rül ki egy
be teg ség, an nál tö ké le te seb ben le het meg gyó -
gyí ta ni. En nek egyet len mód ja, ha le he tő ség
sze rint egész sé ge sen élünk, s részt ve szünk mi -
nél több szű rő vizs gá la ton.

Az egyik újkeletű ál la pot fel mé rő mód szer a
hőkamerás vizs gá lat. Az élő bőr fe lü le té ről ki -
bo csá tott inf ra vö rös su gár zást mé ri, di gi ta li zál ja
és szí nes kép ként meg je le ní ti a a szá mí tó gép
kép er nyő jén. 

Nem invazív vizs gá lat, nincs mel lék ha tá sa,
kor lát la nul is mé tel he tő, gyer me kek nél és
ter hes nők nél is al kal maz ha tó, így olya nok is
igény be ve he tik, akik a fáj da lom mal vagy ké -
nyel met len ség gel já ró egyéb di ag nosz ti kai be -
avat ko zá sok tól el zár kóz nak.

Mi vel csak a bőr fel szí nén, il let ve a köz vet le -
nül alat ta le vő szö ve tek nek a hő mér sék le tét ké -
pes mér ni, csu pán azo kat a az el vál to zá so kat le -
het a se gít sé gé vel fel tár ni, ame lyek a bőr hő -
mér sék le tét va la mi lyen mó don be fo lyá sol ják.
Bi zo nyos ki ér té ke lé si sza bá lyok men tén azon -
ban így is sok  be teg ség re, ál la pot ra, funk ció za -
var ra uta ló je let ta lá lunk a termográfiás vizs gá -
lat el vég zé se so rán. Ki vá ló an meg fe lel el ső ál la -
pot fel mé rő mód szer nek és be teg sé gek nyo mon
kö ve té sé re.

En nek meg fe le lő en az aláb bi el té ré sek ta -
pasz tal ha tók:
– Normálisan mű kö dő, túl mű kö dő, alul mű kö dő

vagy nem funk ci o ná ló szer vek és szö ve tek
– Regulációs gó cok, ame lyek normo-, hyper-,

hyporegulációt mu tat nak, re gu lá ci ós  me rev -
sé get je lez nek bi zo nyos szer vek nek, szö ve -
tek nek meg fe le lő en vagy a ref lex zó nák ban

– Gyulladások, amit el árul a hyperthermia lo -
ká li san vagy a jel leg ze tes ref lex zó ná ban
hyperregulációval

– Krónikus degenerativ fo lya ma tok, ame lyek re
hypothermia és hyporegulációs za var  jel lem ző

– Daganatos meg be te ge dé sek, el ső sor ban bőr-,
em lő-, gyo mor- és vas tag bél da ga na tok, ame -
lyek re kö rül írt hyperthermia és nem reguláló
te rü le tek, vagy kö nyök haj lat hoz vi szo nyí tott
hyperthermia re gu lá ci ós me rev ség gel, vagy
asszimmetriás hőeloszlás hív ja fel a fi gyel met

– Egyéb je len sé gek, mint pél dá ul: kő, cisz ta,
ko pá sos izü le ti be teg sé gek, atheroma, mű té ti
heg, postthrombotikus heg, kö tő szö vet-sza po -
ru lat, köz pon ti ideg rend sze ri góc, zsír pár na
stb. – fő ként hypothermterületek alatt.
Ha fel kel tet ték fi gyel mét a fen ti ek, ké rem je -

lent kez zen – akár te le fo non – a ren de lőm ben,
mert a vizs gá lat ra csak elő ze tes időpontegyez te -
téssel ke rül het sor.

Dr Rókusfalvy Sylvia
há zi or vos

A teljes test egészségügyi
felmérése hõképkészítéssel

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

Dömsödi
Sportközpont

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

Állandó programok

Aerobik 
KEZDÉSI IDŐPONT: JANUÁR 

Kézilabda

Felnőtt /női/: 
Szerda: 18.00-19.30
Péntek: 18.30-20.00 

Gyermek /9-10 év, lány/
Hétfő: 16.45-18.00 
Csütörtök: 17.00-18.00 

Labdarúgás 

Ifi: 
Szerda: 17.00-18.00 
Péntek: 17.00-18.00 

Gyermek /9-10 év/: 
Hétfő: 15.00-16.00 
Szerda: 15.00-16.00 

Konditerem 

Nyitva tartás: 
Hétfő–Péntek: 08.00-21.00 
Szombat: 16.00-18.00 

Vasárnap: - 

Fel nőtt csa pa tunk nál edző cse re tör tént.
Ha lász Gyu la fog ja a fel nőtt csa pa tot irá nyí -
ta ni a jö vő ben.

Új iga zo lás: Papp Zol tán Tö köl, Fe hér vá ri
Zsolt Dunavarsány, Ke le men Ad ri án Duna -
újváros.

Tá vo zott: Moldován Fe renc Bu gyi, Tóth
And rás Bu gyi, Végh Gá bor Tökölre vis  sza
köl csön ből.

Az ifi ket Gyö ke res Gá bor edzi az el kö vet -
ke zők ben.

Új iga zo lás: Sass Lász ló Pe reg, Pálfi Ist -
ván Kunszentmiklós.

16. forduló 2010. 03. 07. vasárnap 14.30 Dömsöd : Halásztelek
17. forduló 2010. 03. 14. vasárnap 14.30 Gyál : Dömsöd
18. forduló 2010. 03. 21. vasárnap 15.00 Dömsöd : Kakucs
19. forduló 2010. 03. 27. szombat 15.00 Gyömrő : Dömsöd
20. forduló 2010. 04. 04. vasárnap 15:30 Dömsöd : Bugyi
21. forduló 2010. 04. 10. szombat 15:30 Újhartyán : Dömsöd
22. forduló 2010. 04. 17. szombat 16:00 Dömsöd : Abony
23. forduló 2010. 04. 25. vasárnap 16:00 Dömsöd : Kiskunlacháza
24. forduló 2010. 05. 02. vasárnap 16:30 Tápiómetál : Dömsöd
25. forduló 2010. 05. 09. vasárnap 16:30 Dömsöd : Nagykáta
26. forduló 2010. 05. 15. szombat 17:00 Ráckeve : Dömsöd
27. forduló 2010. 05. 22. szombat 17:00 Dömsöd : Törtel
28. forduló 2010. 05. 29. szombat 17:00 Sülysáp : Dömsöd
29. forduló 2010. 06. 06. vasárnap 17:00 Dömsöd : Alsónémedi
30. forduló 2010. 06. 13. vasárnap 17:00 Pereg : Dömsöd

Kezdõdik a futballidény
 SPORTHÍREK  SPORTHÍREK  SPORTHÍREK 

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



18 XX.  évfolyam  3.  szám

Folytatás az előző számból.
A koz mo ló gi ai is ten bi zo nyí té ko kat, az a-pos-

teriori (ta pasz ta la ti) úton lét re jöt te ket, a kö zép kor
nagy te o ló gu sa, Aquinói Ta más, a Doctor
Angelicus (1225-1274) gyűj töt te ös  sze és fek tet -
te le. Öt ilyen bi zo nyí té kot ta lált. Az el ső a moz -
gás té nyé ből in dul ki, mond ván, hogy moz gás
csak ott tör té nik, ha va la mi okoz za azt. A tes tek
ma guk tól te he tet le nek. Ha a moz gás és a moz ga -
tó erők vo na lán vé gig me gyünk, vé gül kell hogy
találjunk egy ősmozgatót, ami, aki nem más mint
Isten. A második bizonyíték a kauzali tás tényéből
ered. Minden okozat mögött egy ok húzódik
meg. Nem lehet okozat az azt kiváltó ok nélkül.
Ha az ok és okozatok láncolatán végig me gyünk,
végül is meg kell ér kez nünk az ősök höz: Is ten -
hez. (Arisz to te lész nél ez a „moz du lat lan moz ga -
tó”). Har ma dik ér ve az eset le ges ség és a szük ség -
sze rű ség fo gal má ból adó dik. Va ló já ban min den
te remt mény eset le ges, az az nem szük ség sze rű en
lé te zik. Mi szük ség hoz ta pl. az em bert lét re?
Nyil ván va ló, hogy ilyet nem ta lál ni. Nos, ha min -
den lé te ző csak eset le ges, ak kor kell len nie egy
szük ség sze rű lény nek, mely ből az eset le ge sek
áram la nak, s ez: Is ten. A ne gye dik ér ve a tö ké le -
tes ség fo ko za ta in ala pul. Min den lé te ző csak kü -
lön bö ző fo ko kon bír ja a tö ké le tes sé get. Ez ar ra
mu tat, hogy kell len nie egy ab szo lút tö ké le tes
lény nek, vagy in kább eg zisz ten ci á nak: Is ten nek,
aki től a lé te zők a tö ké le tes sé get kü lön bö ző fo ko -
kon kap ják, s aki hez mér ten le het a tö ké le tes ség
fo ko za ta it meg ál la pí ta ni. Ötö dik ér ve a nem in -
tel li gens lé nyek – ál la tok – ér tel mes nek tű nő élet -
vi te lén alap szik. Ezek nem len né nek ilye nek egy
fel sőbb lény: Is ten irá nyí tá sa nél kül.

A te  o ló gi ai is ten bi zo nyí té kot a né met Wilhelm
Liebnitz (1646-1716) fo gal maz ta meg. Ő a vi lág
célraállítottságából (gö rö gül telos: cél), har mó ni á -
já ból és szép sé gé ből kö vet kez te tett egy leg ma ga -
sabb in tel li gen cia lé te zé sé re – Is ten re, aki min dent
ily cél tu da to san, har mo ni ku san és szé pen ren de -
zett el, s a vi lá got böl csen kor má nyoz za.

Immanuel Kant-ot is meg kell em lí te nünk
(1724-1804), a königsbergi (ma Kaliningrad) fi -
lo zó fu st, a mo rá lis argument meg al ko tó ját. Ő az
em ber ben le vő er köl csi tör vény (lel ki is me ret,
jó ra tö rek vés, kö te les ség tu dás) alap ján kö vet -
kez tet Is ten re, aki az er köl csi tör vényt be lénk
he lyez te kategórikus im pe ra tí vusz ként – fel tét -
len pa rancs ként. Ő mond ta: „Két cso dá la tos do -
log van a vi lá gon: a csil la gos ég ott fent és az er -
köl csi tör vény itt bent!”

Em lít sük meg az ún. His tó ri ai is ten ér vet, azt,
hogy az em be ri ség min den idő ben, min de nütt
tisz telt va la mi fé le is ten sé get. So ha nem volt az
em be ri ség is ten hit nél kül. Mind ez ar ra mu tat,
hogy az em be ri ség dön tő ré sze, mint egy kol lek tív
en ti tás, min dig hitt egy faj ta is ten ben, ha kü lön bö -
ző né ven ne vez te is. Le het sé ges-e, hogy ezek
mind és min den kor, mind eb ben té ved tek vol na?

A klas  szi kus is ten ér vek mel lett még szól -
nunk kell leg alább há rom mo dern ről. Paul
Tillich (1886-1965), ko runk egyik nagy te o ló -
gu sa így ér velt: Az em ber az egyet len élő lény,
amely tud a ma ga vé ges mi vol tá ról. Er ről vi -
szont nem tud na, ha nem len ne az em ber ben
egy örök ké va ló elem, ame lyen az em ber le mér -
he ti a ma ga vé ges sé gét. Ez az elem Is ten től van.
To vább men ve: en nek az örök ké va ló vagy vég -
te len elem nek meg lé te az em ber ben in di rekt
mó don bi zo nyí té kot nyújt Is ten lé te zé sé re.

Peter Berger ame ri kai kor társ szo ci o ló gus és fi -
lo zó fus „A transz cen dens je lei” c. köny vé ben öt
el gon dol koz ta tó ér vet so rol fel, ame lyek Is ten lé -
te zé sét mu tat ják. Hon nan van az em be rek ben a
rend utá ni vágy? – kér de zi. A rend re va ló tö rek vés
egy ka o ti kus vi lág ban egy be esik az egye te mes és
is te ni rend del. Rá mu tat ar ra is, hogy az em ber az
öröm te li já ték köz ben fel sza ba dul és bé kes sé get
ta pasz tal. Ilyen kor az idő meg áll, és a kül ső vi lág
meg szű nik lé tez ni. Mind ez – mond ja – az em be -
ren tú li ter mé szet fe let ti vi lág ra utal. A re mény ség –
ál la pít ja meg – nem más, mint az em ber „Nem”-je
a ha lál és szen ve dés fe lé. A re mény több, mint csu -
pán dac és il lú zió: a re mény a ter mé szet-fe let ti
vég ső be tel je se dés re mu tat. Ami kor az em ber –
mond ja – va la mi ret te ne tes bűn kö vet kez mé nye i -
vel ke rül szem be és meg bor zad, ak kor nem elég -
szik meg a bűn el kö ve tő jé vel szem be ni bün te tés -
sel, ha nem örök kár hoz ta tást kö ve tel. Ez is, az idő -
le ge sen túl, va la mi örök ké va ló ra mu tat. Vé gül
meg em lí ti a ko mi ku mot, azt, hogy ami kor az em -
ber ne vet, vol ta kép pen ön ma gá nak e vi lág ban va -
ló be zárt sá gá nak fé reg sé gét fe je zi ki. Ne ve té sé vel
ön tu dat la nul is ki fe je zi, hogy ez így nincs rend jén.
Ez azt is je len ti, hogy leg be lül sej ti, hogy be zárt sá -
ga nem vég le ges, s egy szer el fog múl ni. Ez a
mély, ön tu dat lan tu dás is a transz cen dens (Is ten)
egyik je lé nek fog ha tó fel.

Meg kí sé rel he tünk is ten bi zo nyí té kot al kot ni a
ma te ma ti ka se gít sé gé vel is. A ma te ma ti ka a va -
ló sá got tük rö zi abszt rakt szá mok se gít sé gé vel.
A ter mé sze tes szám sor te hát szük ség sze rű és
nem eset le ges kép ződ mény. A szám sor ele jén
le vő zé ró is szük ség sze rű, mert a szám sor el ső
je len tős je gye a zé ró hoz (sem mi hez) ké pest ál -
la pít ja meg ma gát. Más ként ki fe jez ve: a „va la -
mi” a „sem mi hez” ké pest van. Ám a „zé ró” (0)
és az „egy” (1)-es szám kö zött kü lön le ges kap -
cso lat van, amely nem lé te zik más szá mok kö -
zött. Ez az, hogy „zé ró”-ból so ha nem le het
„egy”, és for dít va, az „egy” so ha nem lesz „zé -
ró”-vá, még ak kor sem, ha vég te le nül osz ta -
nánk. Míg az „egy” fej lőd het „ket tő”-vé pl.
szor zás út ján, „zé ró”-ból „egy” so ha nem le het
szor zás, csak va la mi al ko tó ak ció ré vén. Más
szó val: sem mi ből va la mi csak egy „te rem té si
ak tus” út ján lesz. Ez pe dig vé gül is a Te rem tőt –
Is tent – té te le zi fel, ha a vi lág min den ség vi -
szony la tá ba ve tít jük ki ezt.

Keresztyén élet

ÁL LAN DÓ PROG RA MOK
Döm söd múlt já ból ál lan dó hely tör té -
ne ti ki ál lí tás a könyv tár ban Ko vács
Lász ló ta ní tó úr gyűj te mé nyé ből.
Nyit va tar tás a könyv tá ri nyit va tar tá si
rend sze rint.

ENER GIA TOR NA
Az egész sé ges élet mód je gyé ben,
szerdán ként 19.00 órá tól.
Ve ze ti: Oprea Arthúr Mi hály

MUSICA NOSTRA NŐI KAR
PRÓ BÁI
Pén te ken ként 18.00 órá tól a Szé che -
nyi úti Ál ta lá nos Is ko lá ban

SZÍN JÁT SZÓ KÖR
Kedden ként az Irin gó Szín ját szó Kör
pró bái 18.00 óra kor.

KI ÁL LÍ TÁS
Óvo dá sok és is ko lá sok al ko tá sa i nak
be mu ta tó ja az OMK elő te ré ben.

FEL HÍ VÁS KI ÁL LÍ TÁS RA
Ipa ro sok, vál lal ko zók te vé keny sé gét
be mu ta tó ki ál lí tás ra hí vunk min den
vál lal ko zó ked vű be mu tat ko zót.

BANYA KLUB
Kéthetente hétfőnként 18.00-tól

PROG RA MOK AZ
OMK-BAN

NNõõii  ttoorr  nnaa!!!!!!
Az ál ta lá nos is ko la tor na ter mé ben
min den ked den és csü tör tö kön dél -

után fél 7-től fél 8-ig női tor na
van. Min den kit sze re tet tel vá -

runk, aki egy ki csit is törődik az egész sé gé vel
és hi ány zik szá má ra a moz gás. Gye re, hidd
el, na gyon jó!

Polgárõrök elérhetõsége
Észrevételeiket, bejelentéseiket az alábbi

telefonszámokon tehetik meg:

Klszák Tamás elnök:
06-70-463-0743

Gábor Tamás elnökhelyettes
06-70-374-9408
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Dabi Református Egyházközség
Március 3-tól április 03-ig minden este 1830 órakor bűnbánati istentisztelet
Április 02. (péntek) 9 órakor nagypénteki istentisztelet
Április 04. (vasárnap) 9 órakor húsvéti istentisztelet és úrvacsoraosztás
Április 05. (hétfő) 9 órakor húsvéti istentisztelet és úrvacsoraosztás

Baptista Gyülekezet
Április 02. (péntek) 18 órakor nagypénteki istentisztelet
Április  04. (vasárnap) 930 órakor istentisztelet
Április 04. (vasárnap) 17 órakor istentisztelet
Április 05. (hétfő) 10 órakor istentisztelet

Római Katolikus Gyülekezet
A hívek az ünnepi alkalmakról a szentmiséken értesülhetnek.

Dömsödi Református Gyülekezet
Március 31. (szerda) 18 órakor bűnbánati istentisztelet
Április  01. (csütörtök) 18 órakor bűnbánati istentisztelet
Április 02.  (péntek) 10 órakor nagypénteki istentisztelet
Április 02.  (péntek) 18 órakor passiós istentisztelet
Április 04. (vasárnap) 10 órakor ünnepi istentisztelet
Április 05.  (hétfő) 10 órakor ünnepi istentisztelet

Meg kell gon dol nunk azt is, hogy Is ten nincs
je len a vi lág ban, mint más lé te ző ob jek tum, ami -
ről vagy aki ről ér zék szer ve ink út ján tu do mást
sze rez he tünk. Is ten, mi vel Lé lek, kö vet ke zés -
kép pen nem objektivizálja ma gát, az az nem zár ja
be ma gát egy ob jek tum ban, mi vel „fi ni tum non
capax in fi ni tum”, az az vé ges nem tud ja a vég te -
lent be fo gad ni, sem az ideigvaló az örök ké va lót.
Mi u tán az em be ri ér te lem a vi lág ob jek tu mai
tük rö zé sé re ké pes csu pán, s mi vel Is ten mint ob -
jek tum nincs je len a vi lág ban – ezért le het sé ges
Is ten lé té nek ta ga dá sa. Azon ban Is ten még is je -
len van e vi lág ban mint szub jek tum, mint Lé lek,
mint min den lé te ző alap ja, fenn tar tó ja és cél ja.
Amint a gon do lat nem lát ha tó, meg nem fog ha tó,
s még is ez ad ja meg em be ri vol tun kat, épp úgy
Is ten sem lát ha tó, nem ta pint ha tó – még is van, s a
vi lág és az élet ér tel mét Ő ad ja meg. A ke resz tény
te o ló gia leg szi lár dabb és moz dít ha tat lan fun da -
men tu ma az, hogy Is ten az Ő Fi á ban tes tet öl tött,
hogy objektivizálja ma gát, meg kön  nyít vén az
em ber nek, hogy Fi á ban lát ha tó vá, ér zé kel he tő vé
és ért he tő vé te gye, hogy ki Ő és mi lyen Is ten,
hogy mi kik va gyunk: hogy mi nél kü le ho va es -
tünk és ve le ho va emel tet he tünk.

Két ség te len, hogy a fi lo zó fi ai és te o ló gi ai is -
ten ér vek, a klas  szi ku sok és a mo der nek, el gon -
dol koz ta tó ak. Azon ban mind eze ken az ér ve ken
túl még is csak Is ten ma ga tud meg győz ni va la -
kit az ön ma ga lé te fe lől, s csak ő tud ben ne va ló
hi tet, mint egy „szuperadditumot” aján dé koz ni
az em ber nek.

Prof. Dr. Pungur Jó zsef
Kár pá ti Har so na mun ka tár sa

Köz re ad ta: Sza bó Pé ter ref. lel ki pász tor

RRRReeeennnndddd    hhhhaaaa    ggggyyyyóóóó    rrrr iiii     ppppoooorrrr tttt     EEEElllleeee     kkkkeeeessss     IIII ssss tttt     vvvváááánnnn    nnnnaaaallll
aki a spor tot tart ja az egyik leg fon to sabb em be ri te vé keny ség nek

– Hogy ke rül te tek
Döm södre? (Jó zsi iker -
test vé red del együtt)

– Az MTK VM Egyet -
ér tés ifi csa pa tá ból ke rül -
tünk Dömsödre 1975-
ben, ami kor ki öre ged -
tünk az ifi ből. Dömsö-
dről a Láz ár Fe rit és a
Csap lár Sa nyit vit ték ér tünk cse ré be. Szé les volt
az edző eb ben az idő ben. El ső perc től fo lya ma -
to san ját szot tunk az el ső csa pat ban. Ké sőbb
Vígh, majd Szurgent La jos lett az edző. 2 év
alatt a já rás ból a me gye I-be ju tot tunk.

– Hogy ke rül te tek el Dömsödről?
– ’77-ben be vo nul tunk ka to ná nak és a KSC-

be iga zol tak le ben nün ket Kecs ke mét re. A KSC
ak kor NB-I B volt.

– Eb ben az idő ben vol tam én is ka to na Kecs -
ke mé ten, ak kor a vá ros ban há rom na gyon jó
csa pat volt, a belügyhöz tar to zó KSC mel lett

még a KTE NB-III, és a lak ta nyá nak volt egy
me gyei csa pa ta Mezőfi SE né ven. Itt ját szott a
ké sőb bi Va sas vá lo ga tott já té kos Far kas Ti bor
is. Hogy il lesz ked tél be eb be a nagyratörő csa -
pat ba?

– A csa pa tot sze ret tem, vi szont a vá ros nem
nyer te el an  nyi ra a tet szé se met. An nak el le né re,
hogy la kást kap tunk Kecs ke mé ten, nem érez -
tem ma gam ott hon. En nek el le né re öt jó évet
töl töt tem a KSC-nél.

– Nem oko zott-e köz te tek el len té tet, mi kor
iker test vé re det el vit te az NB-I-es Cse pel?

– Tisz ta szí vem ből mon dom, hogy el len té tet
nem oko zott, vi szont lel ki prob lé má kat igen. El -
gon dol hat ja bár ki, hogy 23 éven ke resz tül nem
volt egy nap sem, hogy nem lát tuk vol na egy -
mást. Ez után az edzé sek, mér kő zé sek mi att rit -
kán ta lál koz tunk. Ter mé sze tes, hogy hi á nyoz -
tunk egy más nak.

– Té ged nem hív tak az NB-I-be?
– De hogy nem, több csa pat tal is tár gyal tam,

azon ban min dig köz be jött va la mi, ami mi att
nem jött be a do log.

– Kecskemétről ho va ve ze tett az utad?
– Vis  sza jöt tem Dömsödre. A csa lád mi att is

ez volt a leg jobb meg ol dás, meg min dig sze ret -
tem a Du na-par tot, Harasztin is, Dömsödön is.

Dömsödön sok szép si ker nek vol tam ré sze se.
Vagy já té kos ként, vagy edző ként ré sze se vol -
tam a Dömsöd új ko ri si ke re i nek. Igaz, hogy volt
ku darc is, mi kor ki es tünk az NB-III-ból.

– Mi lyen em lé ke ze tes mér kő zé sek ma rad tak
meg ben ned leg in kább?

– A Paks el le ni Sza bad föld-ku pa elő dön tőt
kell em lí te nem. Ez a mér kő zés az egyik leg na -
gyobb fáj dal mam, an nak el le né re, hogy ezen a
mec  csen két gólt sze rez tem.

A fi a ta labb ol va sók ked vé ért: a Sza bad föld-
ku pát az MNK dön tő előtt ját szot ták a Nép sta -
di on ban. Az MNK-ban a leg to vább ju tott fa lu si
csa pa tok ját szot ták a dön tőt. Mi vel a 32 kö zé 4
csa pat ju tott, ezért el kel lett dön te ni, hogy ki
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játs  sza a dön tőt. Dömsödöt az NB-III-as Paks -
sal sor sol ták ös  sze. Pak son bí rói csa lás sal 5:1-re
ka pott ki Dömsöd. Itt hon zu ho gó eső ben már
4:0-ra ve zet tünk, és ki hagy tunk vagy 8 nagy
hely ze tet. A vé gén Du dás meg én is el rúg hat tuk
vol na a lab dát, de a ka pus Sza bó Sa nyi nak
hagy tuk, mert szólt. Ké sőn ve tő dött, így jobb
gól arán  nyal a Paks ju tott a dön tő be, és meg -
nyer te a ku pát. Na gyon saj nál tam, hogy nem si -
ke rült dön tő be ke rül nünk.

– Egye sek azt mond ják, hogy va la ki bun dá -
zott!

– Ez hü lye ség, ez min den ki nek na gyon nagy
do log lett vol na. Min den ki na gyon le volt tör ve
a meccs után. Ki csi hi ány zott a si ker hez, ez a
ve re ség gel fel érő győ ze lem még a mai na pig is
fáj.

A má sik or szág ra szó ló si kert Dal no ki Jó zsi
bá csi edző vel ér tük el. Dömsöd be ju tott az
MNK-ban a leg jobb 8 kö zé. Az NB-I-es Sió fok
vert ki ben nün ket. Ez volt pá lya fu tá som leg na -
gyobb szak mai si ke re, még is a Paks el le ni ki -
esés él job ban em lé ke im ben. A 8 kö zé ju tott tár -
sa ság na gyon jó csa pat volt. Kirschmayer,
Schuszter, Ács, Szénási és a töb bi ek. Te het sé -
ges tár sa ság volt, és si ke re ket is értünk el. Jó
volt eb ben a csa pat ban ját sza ni. Eb ben az idő -
ben még sok né ző volt a dömsödi pá lyán. Az is
na gyon fon tos, hogy le gye nek szur ko lók.

– Ha már itt tar tunk. Nem fi nom-halksza-
vúságodról  vagy hí res az is me rő se id kö ré ben.

– Er ről is be szél he tünk. Ez nem min dig
előny, ezt én is tu dom. Egy do log azon ban mel -
let tem szól, ha va la ki vel konf lik tus ba ke rül tem
emi att, az so sem a sa ját ér de kem ben volt. Azt a
csa pat vagy más sze mély ér de ké ben te ttem.

– A gye re ke id ről még nem esett szó, mi van
ve lük?

– Isu So rok sá ron él és dol go zik. A fo cit már
ab ba hagy ta a sok sé rü lés mi att. Nor bi ven dég lá -
tós és Szent end rén él. Ke mé nyen, de nagy sze -
re tet tel ne vel tem őket, és most fel nőtt fej jel is
na gyon jó a kap cso la tunk.

(Ezt bi zo nyít ja a fa lon füg gő dip lo ma, amely
a leg jobb édes apá nak szól, és a fi úk ír ták alá.)

– Mi a kü lönb ség a mai fo ci és a ti idő tök fo -
ci ja kö zött?

– Sze rin tem a Nyi la si, Törőcsik, Ebedli kor -
szak kal vé get ért a nem zet kö zi hír ne vű ma gyar
fut ball. Az óta csak ver gő dik a ma gyar fo ci.
Most is van nak jó csa pa tok, van nak jó já té ko -
sok, de egy sé ge sen jó lab da rú gás nincs. A mér -
kő zé sek nagy ré sze in kább a bir kó zás ra ha son -
lít, mint fut ball ra. Alig já rok NB-I-es mér kő zé -
sek re. Egyéb ként a vi lág fo ci já ra jel lem ző, hogy
gyors a já ték, de ke ve sebb az egyé ni ség.

– Mit tar tasz ál ta lá ban a sport ról?
– A své dek azt mond ják: „nem kór há zat kell

épí te ni, ha nem sport te le pet”.
Dömsödön a sport csar nok nagy le he tő ség.

Saj nos nem hasz nál ják ki elég gé a hely be li ek.
Min deneset re öröm mel lá tom, hogy mos ta ná -
ban 40-50 gye rek is le jár edzés re a fo ci pá lyá ra.
Ami kor ’82-ben vis  sza ke rül tem, volt Döm-
södön fel nőtt, ifi, ser dü lő fo ci, női, le ány és fiú
ké zi lab da. Ké sőbb volt ko sár lab da is. Az a lé -
nyeg, hogy va la mit spor tol jon a gye rek, és ne
csak ott hon bá mul ja a kép er nyőt. Öröm mel ta -
pasz tal tam az idén, hogy né ha 80-100 gye rek is
kor cso lyá zott a jé gen. Ol csón is le het spor tot
csi nál ni, csak ér dek lő dő fi a tal és egy kis szer ve -
zés szük sé ges.

– Edző ként mi volt a fő cél ki tű zé sed Döm-
södön?

– Ter mé sze te sen az ered mé nyes ség, de ezen -
kí vül a jó csa pat szel lem, és hogy mi nél több

dömsödi játs  szon a csa pat ban. A ké pen lát ha tó
csa pat ban hét dömsödi van, és még eze ken kí -
vül já té ko som volt Kaj dá csi Im re, Du dás Gá -
bor, Mol nár Sa nyi, Mol nár Csa ba, Lacza Sán -
dor, Ki rály Ja ni és Jaksa Is ti is.

– Ki re em lék szel leg szí ve seb ben a sport pá -
lya fu tá sod ide jé ből? 

– Sok jó fo cis tá val ját szot tam egy csa pat ban.
Vol tak és van nak ba rá ta im eb ből az idő ből. Itt
most csak a Láz ár Fe rit em lí te ném a dömsödiek
kö zül. A ve ze tők kö zül kö szö net tel tar to zom
Sasvári Gyu la bá csi nak, Sáf rány Jó zsef nek, Sit-
nikiewitz Lász ló nak, edző ként a Bencze Ist ván
– Sza bó La jos pá ros biz to sí tot ta szá mom ra a
leg nyu god tabb idő sza kot. Jó ba rá tom volt Ma -
da rász And rás, és nagy tisz te let tel em lé ke zem
Ger gely Im re bá csi ra. Mind ket tő jük csa lád já -
nak ez úton is sze ret ném ki fe jez ni együtt ér zé se -
met sze ret tük el vesz té se mi att.

Be szél ge té sünk köz ben ki de rült, hogy egy -
ko ri osz tály tár sammal, a szi get hal mi Ko vács
Ti bi vel Kecs ke mé ten együtt ját szot tak, és jó
em be ri kap cso lat ban van nak az óta is. 

– Mi lyen nek sze ret néd lát ni a jö vő sport ját?
– Or szá go san ke ve sebb ide gen lé gi óst és ke -

ve sebb ho no sí tott já té kost. Dömsödön sze ret -
ném, ha meg újul na a sport, és mi nél több gye -
rek spor tol na sza bad ide jé ben. Re mé lem, lesz
le he tő sé gem még egy ered mé nyes dömsödi fo -
ci csa pa tot lát ni itt a Du na-par ton.

– Úgy le gyen! 

Varsányi An tal

Lomtalanítás és zöldjárat
A Bio-Pannónia Kft. 2010 áprilisában az alábbi időpontokban szervezi meg a lomtalanítást és

a zöldjáratokat Dömsöd területén:

04. 01. csütörtök lomtalanítás lakosság (járattal megegyező terület)
04. 02. péntek lomtalanítás lakosság (járattal megegyező terület)   



A jár dán a moz gás kor lá to zott sze mély (il le -
tő leg az őt szál lí tó jár mű ve ze tő je) jár mű vé vel,
a be teg szál lí tó gép jár mű, a ke rék pár, a két ke re -
kű se géd mo to ros ke rék pár és a két ke re kű mo -
tor ke rék pár ak kor is meg áll hat, ha a meg ál lást
jel ző táb la vagy út bur ko la ti jel nem en ge di meg,
azon ban 3 fel té tel nek még ek kor is tel je sül nie
kell: a) a jár mű a jár da szé les sé gé nek leg fel jebb
a fe lét fog lal hat ja el, b) a jár dán a gya lo go sok
köz le ke dé sé re leg alább 1,5 mé ter sza ba don ma -
rad jon, és c) a jár mű ten gely ter he lé se az 1000
kg-ot nem ha lad ja meg.

Olyan út tes ten, ame lyen az azo nos irá nyú
for ga lom szá má ra két vagy több for gal mi sáv
van ki je löl ve, az azo nos irány ban va la men  nyi
for gal mi sáv ban egy más mel lett ha la dó, hó el ta -
ka rí tá sát vég ző és fi gyel mez te tő jel zé se it hasz -
ná ló jár mű ve ket ti los meg előz ni.

A ki je lölt gya lo gos át ke lő he lyet olyan se bes -
ség gel sza bad meg kö ze lí te ni, hogy a jár mű ve -
ze tő je a gya lo gos-át ke lő hely előtt meg is tud jon
áll ni.

A gép ko csi ban vagy a mopedautóban uta zó
150 cm-nél ala cso nyabb gyer mek – a test sú lyá -
hoz iga zo dó ki ala kí tá sú – gyer mek biz ton sá gi
rend szer ben rög zít ve szál lít ha tó. Az el ső ülés -
hez – a jár mű szo ká sos ha la dá si irá nyá val el len -
té tes irány ban – a gyer mek biz ton sá gi rend szer
csak ak kor sze rel he tő be, ha az ülés hez lég zsá -
kot nem sze rel tek fel, vagy a lég zsák mű kö dés -
be lé pé sét elő ze te sen meg aka dá lyoz ták. A 3 év -
nél fi a ta labb gyer mek csak gyer mek biz ton sá gi
rend szer ben rög zít ve szál lít ha tó. A gyer me ket a
gyer mek biz ton sá gi rend szer hez tar to zó he ve -
de rek kel (pán tok kal) is rög zí te ni kell.

(8) A gyer me ket nem kell gyer mek biz ton sá gi
rend szer ben rög zí te ni:
a) ha a gyer mek biz ton sá gi rend szer be sze re lé -

sé re a gép ko csi a gyá ri ki ala kí tá sa alap ján
nem al kal mas (az ilyen ki ala kí tá sú gép ko csi -
ban a 3 év nél fi a ta labb gyer mek nem szál lít -
ha tó, il let ve a 3. élet év ét már be töl tött és 150
cm-nél ki sebb test ma gas sá gú gyer mek az el -
ső ülé sen nem szál lít ha tó);

b) ha gép ko csi hát só ülé sén uta zik, 3. élet év ét
már be töl töt te, leg alább 135 cm ma gas, és az
ülés hez be sze relt biz ton sá gi öv vel – test mé -
re té hez iga zo dó an – biz ton sá go san rög zít he -
tő;

c) ha ta xi üzem mód ban hasz nált ta xi gép ko csi
és a sze mély gép ko csis sze mély szál lí tást vég  -
ző gép ko csi hát só ülé sén uta zik;

d) ha a rend vé del mi szer vek gép ko csi já ban
vagy a men tő gép ko csi be teg el lá tó te ré ben
uta zik;

e) a me net rend sze rin ti sze mély szál lí tást vég ző
au tó busz ban;

f) a nem me net rend sze rin ti sze mély szál lí tást

vég ző au tó busz ban, ha ál ló uta so kat is szál lít -
hat;

g) ha 3. élet év ét még nem töl töt te be és áll va
uta zik az au tó busz ban;

h) ha kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott or vos
ál tal ki ál lí tott iga zo lás sal ren del ke zik.
(9) A zárt utas tér rel (ve ze tő tér rel) nem ren -

del ke ző mo tor ke rék pá ron és se géd mo to ros ke -
rék pá ron uta zó sze mély nek be csa tolt mo tor ke -
rék pár-bu kó si sa kot kell vi sel ni. Ilyen jár mű vel
csak ab ban az eset ben sza bad köz le ked ni, ha a
jár mű ve ze tő és az utas be csa tolt mo tor ke rék -
pár-bu kó si sa kot vi sel. A sza bály be nem tar tá sá -
ból adó dó fe le lős ség mos tan tól már nem a jár -
mű ve ze tő jét ter he li (ki vé ve gyer mek ko rú utas
ese tén), ha nem azt a sze mélyt, aki nem kö ti be
ma gát, nem vi sel bu kó si sa kot.

A két ke re kű ke rék pá ron 16. élet év ét be töl tött
sze mély szál lít hat 10 év nél nem idő sebb, a ke -
rék párt nem haj tó utast a ke rék pár pót ülé sén.
Ket tő nél több ke re kű ke rék pá ron 17. élet év ét
be töl tött sze mély szál lít hat a ke rék párt nem haj -
tó utast. A há rom- vagy négy ke re kű se géd mo to -
ros ke rék pár ral sze mélyt szál lí ta ni ak kor sza -
bad, ha a jár mű ve ze tő je a 17. élet év ét be töl töt -
te. Két ke re kű se géd mo to ros ke rék pá ron utast
szál lí ta ni ti los.
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HÁZIORVOSI RENDELÉS
I. körzet:
Jelenleg helyettesítéssel üzemeltetve. 
Dömsöd, Zrínyi u. 8/b
Tel.: (+36-24) 435-103
A helyettesítés rendje: kéthetenkénti váltásban
a II. és III. körzet orvosa, saját rendelőjében.

II. körzet: 
Dr. Tóth István 
József Attila u. 8. 
Tel.: (+36-24) 435-137, +36-30/9705-250
Rendel: hétfőtől – péntekig: 07.30-11.00 óráig

csütörtök: 16.00-17.00 óráig

III. körzet: 
Dr. Rókusfalvy Sylvia 
Zrínyi út 8/a
Tel.: (+36-24) 436-180, +36-30/9523-588
Rendel: hétfő, szerda: 07.30-11.00 óráig

kedd, csütörtök: 13.00-17.00 óráig
péntek: 07.30-11.00 óráig

Gyermekorvosi rendelő:
Dr. Szakály Ilona
Szabadság u. 42.
Tel.: (+36-24) 435-153, +36-20/9422-698
Rendel:
hétfő, kedd, csütörtök, péntek: 07.30-11.00 óráig
szerda: 13.00-16.30 óráig

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

A Ma gyar Ko ro na
Gyógy    szer tár
nyit va tar tá sa:

Hétfőtől pén te kig: 7.30 – 18.30 
Szom ba ton: 7.30 – 12.00 

Tel.: +36-24-519-720

Ál lat or vo si ügye let
2010. március 13-14.

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

2010. március 20-21.
Dr. Nagy Zoltán

Dömsöd, Kossuth L. u. 95.
+36-20-934-7625

2010. március 27-28.
Dr. Vona Viktor

Ráckeve, Kossuth L. u. 85.
+36-20-926-4293

Háziorvosi ügyelet
Ügyeleti idő:

hétfőtől–csütörtökig: 17.00–07.00 óráig;
péntek: 12.00–07.00 óráig.

Hétvége és ünnepnap: 07.00–07.00 óráig. 
Ügyelet helye: Ráckeve, Szent István tér 5.

(Rendelőintézettel szemben) 
Ügyelet telefonszáma: +36/24-385-342

SAROKSAROK
GYÓGYSZERTÁRGYÓGYSZERTÁR
nyitva tartása: hétfőtől péntekig 7.30-tól

19.00-ig, szombaton 7.30-tól 12.00-ig

VÁLTOZÁSOK A KRESZ-BENVÁLTOZÁSOK A KRESZ-BEN
II. részII. rész

Folytatás a következő számban

Tájékoztató!
Tájékoztatjuk a Tisztelt Dömsödieket,

hogy 2010 januárjától a szemétdíjat megbí-
zott – megbízólevéllel és kitűzővel ellátott –
dolgozónk, Hermann Attiláné Győri Szilvi
gyűjti a faluban! Bármilyen a szemétszállítás-
sal kapcsolatos gondot, problémát jelezhet-
nek Nála, illetve a +36-24-485-294 telefon-
számon!

Bio-Pannónia Kft.



22 XX.  évfolyam  3.  szám

Fizetett politikai hirdetés

Fizetett politikai hirdetés


