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AjanuáriAktuálisban azt írtam, hogy 2011 az
erőgyűjtés éve lesz. Ezt most is így gondolom,
de ki kell egészítenem azzal is, hogy a „túlélés”
éve is lesz. Igen, a túlélésé is, mert olyan problé-
mák kezelésével kell ebben az évben foglalkoz-
nunk, amelyek eddig nem jelentkeztek, vagy
legalábbis nem ilyen mértékben. Ha jól számo-
lom, 1994 óta ez a tizenhetedik költségvetés,
amely összeállításában részt veszek – képvise-
lőként és polgármesterként –, de ennyire nehéz,
kiszolgáltatott helyzetben még talán soha nem
voltunk. Elfogytak azok a vésztartalékok, ame-
lyekhez hozzá lehetett nyúlni, amelyek elvoná-
sa, leépítése még nem okozott pótolhatatlan hi-
ányt. Az utóbbi években sokszor hangsúlyoz-
tam, hogy úgy kell karcsúsítanunk, megszoríta-
nunk, hogy az intézmények feladatmegoldása
ne sérüljön. Most nem igazán látom, hogyan ke-
rüljük ezt el. Az csak egy dolog lenne, hogy eb-
ben az esztendőben mintegy húszmilliós nagy-
ságrenddel kevesebb állami támogatás áll ren-
delkezésünkre kötelező feladataink ellátására.A
jelképes derékszíjunk egy lyukkal beljebb kap-
csolásával ez orvosolható lenne, ha más, újabb
teher nem rakodna ránk. Az oktatási társulások
normatív támogatása tovább csökkent, és a szo-
ciális kiadások jelentős növelése ellenére erre a

feladatra még újabb tízmillió forintok kellené-
nek. Bárhogy is szépítgetjük a dolgokat, egy-
szerűen megállíthatatlanul, minden akadályt el-
söpörve tör előre az elszegényedés. Ennek a
ténynek a rögzítésénél azt kell mondanom,
hogy ebben a folyamatban rengeteg egyéni hi-
ba, könnyelműség, átgondolatlan cselekedet
van, de az is egyértelműen igaz, hogy a mai éle-
tünknek vannak olyan tényezői, amelyekre, ha
megfeszülünk, akkor sincs ráhatásunk. A legna-
gyobb baj az, hogy vannak olyan családok, akik
már az utolsó tartalékaikat is felélték, akik már
minden mozdíthatót eladtak, csakhogy túléljék
a kritikus időszakot. Munkahely nagyon kevés
van, sokak számára kilátástalannak tűnik a jövő.
Ilyen körülmények között kell nekünk némi ka-
paszkodót nyújtani olyan embereknek, akik
méltók arra, hogy kicsit segítsünk nehézségeik
legyűrésében. Meg is teszünk mindent, de csak
azt a pénzeszközt tudjuk felhasználni, amely
rendelkezésünkre áll. Komoly gondot jelent az
adófizetési morál folyamatos romlása, pedig a
befolyt adóbevétel költségvetésünk egyik alap-
ja, amely nélkül nem tudunk közüzemi számlá-
kat vagy esetleg munkabéreket fizetni. Ismétel-
ten felhívom a figyelmet, hogy nincs módunk-
ban adót elengedni, van viszont lehetőségünk a

fizetés ütemezésére. Ezt az ütemezést azért már
illik tartani.

Az ez évi nehézségeink megoldásához szer-
ves segítséget adhat a Dömsödért Alapítvány.
Ismételten kérem lakótársaimat, hogy adójuk
1%-át rendeljék ide. Adószámunk: 18668456-
1-13. És nemcsak az 1%-ot kérem. Az elmúlt
két évtizedben önkormányzatunk nagyon sok-
féle jó célt támogatott. Ezek a támogatások má-
ra szinte elsorvadtak. Nem azért, mert a mai
képviselők szívtelenebbek lennének, kevésbé
éreznék magukénak nagyközségünk gondjait,
hanem azért, mert elfogyott a költségvetésünk
azon része, amelyet közösségi célokra fordíthat-
tunk. Nagyon bízom abban, hogy a nehézségek
ellenére sok olyan ember él Dömsödön, aki
megengedheti magának, hogy anyagilag is tá-
mogasson közösségünk számára fontos célokat.
Nagyon jó lenne, ha komoly támogatást kapna a
Tűzoltó Egyesület, a Polgárőrség, és az alapít-
ványba befizetett pénzek segítségével végre
meg tudnánk valósítani a 24 órás rendőri jelen-
lét anyagi feltételét. Aztán vannak olyan támo-
gatandó területei is életünknek, amelyek nem-

Folytatás a következő oldalon.
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Kép vi se lõi fo ga dó óra!
Tisz telt Lakostársak!

Ön kor mány za ti kép vi se lő ink rend sze res
fo ga dó órát tar ta nak min den hó nap ban, köz -
vet le nül a tes tü le ti ülést meg elő ző en. 

He lye: a Pe tő fi Sán dor Ok ta tá si és Mű ve -
lő dé si Köz pont. 

A kép vi se lők fo ga dá sa név sor sze rint ha -
lad majd.

Az el ső al ka lom feb ru ár 15. kedd, 14-15
órá ig. Fo ga dó órát tart: Ba logh Lász ló Le ven te
(Ügy ren di Bi zott ság el nö ke).

Vállalkozói Fórum
az Ipartestület székházában

2011. február 21-én 18 órakor.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!



Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat
Kép  vi se lő-tes tü le te 2011. ja nu ár 19-én meg -
tar tott ala ku ló ülé sén az aláb bi na pi ren de ket
tár gyal ta.

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

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

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

sza va zat tal meg hoz ta a kö vet ke ző ha tá ro za tot:

2/2011. (I. 19.) Kt. számú ha tá ro zat
1./ Je len tés a le járt ha tár ide jű ha tá ro za tok vég re -

haj tá sá ról
2./ A pol gár mes ter tá jé koz ta tó ja a két ülés kö -

zött el telt idő szak ese mé nye i ről
3./ A Szer ve ze ti és Mű kö dé si Sza bály zat ról szó -

ló 6/2007. (III. 29.) ren de let mó do sí tá sa 
4./ A he lyi ipar űzé si adó ról szó ló 4/1995. (VI. 6.)

ren de let mó do sí tá sa

5./ Pá lyá zat be nyúj tá sa a Nem ze ti Köz mun ka -
prog ram ke re té ben a 2011. évi köz fog lal koz -
ta tás ra

6./ A Dömsödért Ala pít vány ala pí tó ok ira tá nak
mó do sí tá sa, új Fel ügye lő Bi zott ság meg vá -
lasz tá sa 

7./ 2011. évi szú nyog gyé rí tés 
8./ Dr. Csipler Nor bert rend őr ka pi tá nyi ki ne ve -

zé sé nek vé le mé nye zé se
9./ Járóbeteg szak el lá tás sal kap cso la tos ön kor -

mány za ti nyi lat ko zat
Zárt ülé sen:
10./ Sze mé lyi ügy

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 9 igen, 0 nem – egy han -
gú sza va zat tal meg hoz ta a kö vet ke ző ha tá ro za -
tot:

3/2011. (I. 19.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép -

vi se lő-tes tü le te a le járt ha tár ide jű ha tá ro za tok ról
szó ló be szá mo lót el fo gad ja.

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

2. Tá jé koz ta tó a két ülés kö zött el telt idő -
szak ese mé nye i ről

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

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

4/2011. (I. 19.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép -

vi se lő-tes tü le te a két ülés kö zöt ti idő szak ese -
mé nye i ről szó ló be szá mo lót el fo gad ta.

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

3. A Szer ve ze ti és Mű kö dé si Sza bály zat ról
szó ló 6/2007. (III. 29.) ren de let mó do sí tá sa

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

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

Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép -
vi se lő-tes tü let ének 1/2011. (I. 21.) ren de le te

A Szer ve ze ti és Mű kö dé si Sza bály zat ról szó -
ló 6/2007. (III. 29.) ren de let mó do sí tá sa.
A ren de let ki hir det ve: 2011. ja nu ár 21. nap ján.
A ren de let ha tá lyos: 2011. ja nu ár 21. napjától.
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csak élet mi nő sé günk ja ví tá sát cé loz zák, ha nem
olyan pluszt is ad nak – el ső sor ban gyer me ke -
ink nek, fi a tal ja ink nak – ame lyek ho za dé kát
egész nagy köz sé günk érez ni fog ja. Gon do lok
itt az ok ta tá si in téz mé nyek kü lön fel ada ta inak
tá mo ga tá sá ra, de ugyanilyen fon tos len ne a kü -
lön bö ző ci vil egye sü le tek mű kö dé sé nek meg -
kön  nyí té se is. A sport egye sü le tek na pi gond ja i -
ban, az után pót lás kép zé sé ben, gyer me ke ink
egész sé ges élet mód já nak ki ala kí tá sá ban és
meg őr zé sé ben is ko moly je len tő ség gel bír na az
ala pít vá nyi tá mo ga tás. Ké rem te hát, hogy él je -
nek az zal a le he tő ség gel, ame lyet az ala pít vány
tá mo ga tá sa nyúj ta na. Az ter mé sze tes, hogy ha
va la ki cél zot tan ado má nyoz, meg je löl ve a hoz -
zá já ru lás fel hasz ná lá sá nak te rü le tét, ak kor csak
ez a cél fel adat fi nan szí roz ha tó eb ből a pénz ből.
Az ala pít vány szám la szá ma a kö vet ke ző:
11742070-20009991. A ku ra tó ri um tag ja i nak
ne vé ben is kö szö nöm ne mes gesz tu su kat. Ta lán
ezt meg te he tem már a ked vez mé nye zet tek ne -
vé ben is.

Né hány szót a Nem ze ti Köz fog lal koz ta tá si
Prog ram ról is ír nom kell. Kí ván csi an vá rom,
hogy va jon azok a két sé gek, ame lyek most ben -
nünk van nak a prog ram kap csán, a ta pasz ta la -
tok bir to ká ban osz la nak-e? Egy ér tel mű a Kor -
mány tö rek vé se, hogy mi nél több mun ka vál la -
lót irá nyít son az iga zán hasz nos mun ka fe lé. Az

ön kor mány zat ok le he tő sé ge – így a mi énk is –
vi szont je len tő sen szű kült. Fel hí vom a vál lal ko -
zók fi gyel mét azok ra a le he tő sé gek re, ame -
lyeket a bér pót ló jut ta tá son lé vők fog lal koz ta tá -
sa je lent het. Ez egy olyan prog ram rész, amely a
mun ka vál la ló nak és a mun ka adó nak is ko moly
elő nyö ket je lent het. A pá lyá za tun kat be ad tuk a
köz fog lal koz ta tás ra, de ad dig is ké rek min den
in gat lan-tu laj do nost, hogy az ut ca fron tot te gyék
rend be. Leg alább a sze me tet szed jük ös  sze,
mert a hó alatt bi zony sok ös  sze jött. Most lát -
szik iga zán, hogy az ut cá ról is hi á nyoz nak a dol -
gos ke zek.

Ta lán so ha nem lá tott gon dot okoz a bel víz
tá ma dá sa. Az utób bi év ti zed szá raz sá ga után na -
gyon sok te le pü lés nek okoz gon dot a sok csa pa -
dék. Ne künk is. Az üdü lőöve zet ben a Du na kö -
zel sé ge mi att még úgy-ahogy el fo gad ha tó a ma -
gas ta laj vízszint, de a ke le ti ut cá ink bel víz el ve -
ze té se bi zony ko moly fel ada tot je lent. Kun-
szentmiklós fe lé sze ret tük vol na el ve zet ni a fe -
les le get, de ott is ha son ló gon dok kal küz de nek,
és nincs mód a tény leg kön  nyí tést je len tő víz -
men  nyi ség ar ra tör té nő el ve ze té sé nek. De cem -
ber vé gé től má sod fo kú vé del mi ké szült sé get
ren del tem el. A je len le gi hely zet ke ze lé sén túl
fel kell ké szül nünk a mos ta ni hoz ha son ló csa -
pa dé kos idő szak ok ra.

A tán co sok fél évi be mu ta tó ja a szo ká sos, si -
ke res elő adá sok kö zé tar to zik. A tár sas tán co sok

most is ki tet tek ma gu kért, de hi á nyol tam a nép -
táncbe mu ta tó szé le sebb ská lá ját. Nem a mi nő -
sé get, ha nem a men  nyi sé get ke ve sell tem. Ta lán
majd leg kö ze lebb. A Ma gyar Kul tú ra Nap ját a
Mű vé sze ti Is ko la nö ven dé kei öl töz tet ték fel.
Ének, ze ne, tánc, köl té szet mind-mind na gyon
jól meg fért egy más mel lett, szen zá ci ós ös  sze ál -
lí tás ban. Az al só ta go za to sok Ka zin czy Pró za -
mon dó Ver se nye is mét a dömsödi di á kok si ke -
re i től volt han gos. Gra tu lá lok a ren dez vé nyek
részt ve vő i nek.

Már ha gyo má nyo san részt ve szek a Tűz ol tó
Egye sü let adott évi köz gyű lé sén. Így volt ez
idén is. Meg kö szön tem ön zet len se gít sé gü ket a
dömsödi és a rác ke vei tűz ol tók nak. Ki csit szé -
gyell tem ma gam, mert tá mo ga tást nem tud tam
ígér ni ne kik, de ta lán majd az Ala pít vány se gít -
sé gé vel ez is meg ol dó dik. Min den eset re el is me -
ré sem, hogy ilyen ne héz kö rül mé nyek kö zött is
ma xi má li san el lát ják ön ként vál lalt fel ada tu kat.
Kö szön jük szé pen!

Min den ol va só nak aján lom, hogy él jen az zal
a le he tő ség gel, ame lyet az Ipar tes tü let tel meg -
kö tött együtt mű kö dé si szer ző dés ben rög zí tet -
tünk, még pe dig azt, hogy a tes tü le ti ülé sek előtt
egy órá val a kép vi se lők fo ga dó órát tar ta nak. A
feb ru á ri ülés előtt Ba logh Lász ló Le ven te lesz
az el ső kép vi se lő, aki vár ja a dömsödi pol gá rok
kér dé se it, ész re vé te le it.

Bencze Ist ván

Folytatás az előző oldalról.
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4. A he lyi ipar űzé si adó ról szó ló 4/1995.
(VI. 6.) ren de let mó do sí tá sa

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

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

Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép -
vi se lő-tes tü let ének 2/2011. (I. 21.) ren de le te

A he lyi ipar űzé si adó ról szó ló 4/1995. (VI.
6.) ren de let mó do sí tá sa
A ren de let ki hir det ve: 2011. ja nu ár 21. nap ján.
A ren de let ha tá lyos: 2011. ja nu ár 21. nap já tól.

5./ Pá lyá zat be nyúj tá sa a Nem ze ti Köz -
mun  ka prog ram ke re té ben a 2011. évi köz -
fog  lal koz ta tás ra

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

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

5/2011. (I. 19.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép -

vi se lő-tes tü le te pá lyá za to kat kí ván be nyúj ta ni
Bu da pest Fő vá ros Kor mány hi va ta lá nak Mun -
ka ügyi Köz pont ja Rác ke vei Ki ren delt sé gé hez

– hos  szabb idő tar ta mú köz fog lal koz ta tás: a
he lyi ön kor mány zat ok köz fel adat-el lá tá sát se -
gí tő 2011. évi tá mo ga tá sá ra;

– rö vid idő tar ta mú köz fog lal koz ta tás: a he lyi
ön kor mány zat ok köz fel adat-el lá tá sát se gí tő
2011. évi tá mo ga tá sá ra.

A pá lyá za tok ke re té ben 2011. év ben rö vid
idő tar ta mú köz fog lal koz ta tás ke re té ben ös  sze -
sen leg fel jebb 160 fő, míg hos  szabb idő tar ta mú
köz fog lal koz ta tás ke re té ben ös  sze sen leg fel jebb
40 fő köz fog lal koz ta tá sát kí ván ja biz to sí ta ni.

Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép vi -
se lő-tes tü le te a köz fog lal koz ta tás tá mo ga tá si ösz  -
sze gen fe lü li ön ré szét sa ját költ ség ve té sé ből
2011. év re leg fel jebb 8.000.000 Ft-ban biz to sít ja.

A kép vi se lő-tes tü let fel ha tal maz za Bencze
Ist ván pol gár mes tert ar ra, hogy a fen ti ke ret szá -
mo kon be lül a köz fog lal koz ta tás ra vo nat ko zó
pá lyá za to kat 2011. év ben több pá lyá za ti for du -
ló ban be nyújt sa.

Fe le lős: kép vi se lő-tes tü let,
Bencze Ist ván pol gár mes ter

Ha tár idő: fo lya ma tos 2011. de cem ber 31-ig

6./ A Dömsödért Ala pít vány ala pí tó ok ira -
tá nak mó do sí tá sa, új Fel ügye lő Bi zott ság
meg vá lasz tá sa

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

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

6/2011. (I. 11.) 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 ál tal ala pí tott
Dömsödért Ala pít vány Fel ügye lő Bi zott sá ga új
tag ja i nak

– Jaksa Ist vánt,
– Szücsné Ágh Ani kót,
– Tóbisz Lász lót
meg vá lasz tot ta.
A kép vi se lő-tes tü let a Dömsödért Ala pít -

vány ala pí tó ok ira tá nak 8./ pont ját az új Fel -
ügye lő Bi zott ság ös  sze té tel ének meg fe le lő en
mó do sít ja.

A kép vi se lő-tes tü let fel ha tal maz za Bencze
Ist ván pol gár mes tert az ala pí tó ok irat mó do sí -
tás ának alá írá sá ra és a mó do sí tás nak a Pest Me -
gyei Bí ró ság hoz tör té nő be nyúj tá sá ra.

Fe le lős: kép vi se lő-tes tü let,
Bencze Ist ván pol gár mes ter

Ha tár idő: 2011. ja nu ár 31.

7./ 2011. évi szú nyog gyé rí tés
(Sza va zás mód ja: mi nő sí tett több ség, nyílt

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

gú sza va zat tal meg hoz ta a kö vet ke ző ha tá ro -
za tot:

7/2011. (I. 19.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép -

vi se lő-tes tü le te a 2011. évi szú nyog gyé rí tést a
Csepel-sziget és Kör nyé ke Több cé lú Ön kor -
mány za ti Tár su lás sal kö zö sen ké mi ai gyé rí tés
mód sze ré vel kí ván ja meg va ló sí ta ni.

A kép vi se lő-tes tü let a szú nyog gyé rí tés re vo -
nat ko zó te rü let nagy sá gát a kö vet ke zők sze rint
ha tá roz za meg:

– föl di gyé rí tés 300 ha,
– lé gi gyé rí tés 150 ha.

Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép -
vi se lő-tes tü le te a 2011. évi szú nyog gyé rí tés
költ sé ge i nek fe de ze tét sa ját költ ség ve té sé ből el -
kü lö ní ti.

A kép vi se lő-tes tü let fel ha tal maz za a pol gár -
mes tert a pénz ügyi kö te le zett ség vál la lás ra vo -
nat ko zó nyi lat ko zat ki adá sá ra, a föl di és lé gi ir -
tás ra vo nat ko zó te rü le ti ada tok köz lé sé re 

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

8./ Dr. Csipler Nor bert rend őr ka pi tá nyi
ki ne ve zé sé nek vé le mé nye zé se

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

A kép vi se lő-tes tü let 8 igen, 0 nem – egy han -
gú sza va zat tal meg hoz ta a kö vet ke ző ha tá ro -
za tot:

8/2011. (I. 19.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép -

vi se lő-tes tü le te a Pest Me gyei Rendőr-Fő ka pi -
tányság Ve ze tő jé nek meg ke re sé se alap ján a kö -
vet ke ző ha tá ro za tot hoz za.

Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép -
vi se lő-tes tü le te dr. Csipler Nor bert rend őr őr -
nagy nak a Rác ke vei Rend őr ka pi tány ság ka pi -
tány ság ve ze tői be osz tás ba tör té nő ki ne ve zé sé -
vel egyet ért.

A kép vi se lő-tes tü let fel ha tal maz za Bencze
Ist ván pol gár mes tert, hogy a ha tá ro za tot a Pest
Me gyei Rendőr-Főkapitányság Ve ze tő jé vel kö -
zöl je.

Fe le lős: kép vi se lő-tes tü let,
Bencze Ist ván pol gár mes ter

Ha tár idő: azon nal; a ha tá ro zat köz lé se 2011.
ja nu ár 31-ig

9./ Járóbeteg szak el lá tás sal kap cso la tos
ön kor mány za ti nyi lat ko zat

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

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

9/2011. (I. 19.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép -

vi se lő-tes tü le te Dömsöd la kos sá gá nak a já ró be -
teg-szak el lá tá si kö te le zett sé get az aláb bi szak -
mák ban a Szigetszentmiklósi Szak or vo si Ren -
de lő in té zet nél je lö li meg:
– 0103 en dok ri no ló gia, anyag cse re és diabe to -

lógia
– 1404 oszteoporózis cent rum (szak fel adat sze -

rint)
– 1500 aneszteziológia és in ten zív be teg el lá tás
– 4000 kar di o ló gia
– 5102 mammográfia
– 1900 tü dő gyógy ászat szak el lá tás.

A kép vi se lő-tes tü let fel ha tal maz za Bencze
Ist ván pol gár mes tert, hogy a ha tá ro zat ról az
ÁNTSZ Kö zép-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis In té -
ze tét ér te sít se.

Fe le lős: kép vi se lő-tes tü let,
Bencze Ist ván pol gár mes ter

Ha tár idő: azon nal; a ha tá ro zat köz lé se 2011.
ja nu ár 31-ig

10. Egye bek
Az egye bek na pi ren di pont ke re té ben a kép -

vi se lő-tes tü let ha tá ro za tot nem ho zott.

A kép vi se lő-tes tü let kö vet ke ző mun ka terv
sze rin ti ülé sé nek idő pont ja 2011. feb ru ár 15.

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 az ön kor mány za ti hon la pon ol vas ha tók. A
jegy ző köny vek ol va sá sá ra a Nagy köz sé gi
Könyv tár ban in gye nes internetes hoz zá fé rést
biz to sí tunk. 

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

Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat
Kép vi se lő-tes tü le te
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SSSSzzzzeeeerrrr    vvvveeee    zzzzeeeetttt    ffffeeeejjjj     lllleeeesssszzzz    ttttééééssss    aaaa    PPPPoooollll     ggggáááárrrr    mmmmeeeessss    tttteeee    rrrriiii     HHHHiiii     vvvvaaaa    ttttaaaallll     nnnnáááállll
A vé gé hez kö ze le dik a

Pol gár mes te ri Hi va tal nál
fo lyó Szer ve zet fej lesz té si
pro jekt, mely nek kap csán

az ed dig meg va ló sult fo lya ma tok ról ez úton adunk tá jé koz ta tást. 
Mint ar ról elő ző leg is tá jé koz tat tuk az ér dek lő dő ket, Dömsöd Nagy köz -

ség Pol gár mes te ri Hi va ta la 2008-ban si ke re sen pá lyá zott és tá mo ga tást
nyert az ÁROP 3.A.1/2008. „Pol gár mes te ri Hi va ta lok szer ve zet fej lesz té se
a kö zép-ma gyar or szá gi ré gi ó ban” cí mű eu ró pai uni ós prog ram ra. 

En nek ke re té ben te le pü lé sünk a

„Szer ve zet fej lesz tés Dömsöd Nagy köz ség Pol -
gár mes te ri Hi va ta lá nál, kor sze rű in for ma ti kai

fo lya mat tá mo ga tá sok al kal ma zá sá val”
pro jekt tel 9.184.000 Ft vis  sza nem té rí ten dő tá mo ga tást nyert.

A pro jekt cél jai kö zött sze re pel a pol gá rok elé ge dett sé gé nek nö ve lé se,
az ön kor mány zat ál tal nyúj tott köz szol gál ta tás ok ha té kony sá gá nak nö ve -
lé se. Fon tos hang súlyt ka pott a hi va tal és az in téz mé nyek szak mai mun -
ká já nak át te kin té se és se gí té se, va la mint eh hez kap cso ló dó an olyan te vé -
keny sé gek meg va ló sí tá sa, me lye ken ke resz tül a pro jekt részt ve vői és az
ered mény ha szon él ve zői szá má ra is kéz zel fog ha tó lesz az új szer ve ze ti
mű kö dé si struk tú ra ki ala ku lá sa. 

A pro jekt ered mé nyes meg va ló sí tá sa min den részt ve vő től ko moly
mun kát igé nyelt, me lyet alap ve tő en a hi va tal ve ze tői irá nyí tot tak. 

A pro jekt vég re haj tá sa so rán vol tak mű hely mun kák, sze mé lyes in ter -
júk, meg be szé lé sek, tré nin gek, kép zé sek.

A pro jekt 2009. jú li us 1. nap ján in dult. A hi va tal pro jekt szer ve zői, a
Creanova Kft., va la mint a Narus Kft. szak mai tag jai sze mé lyes egyez te té -
sek, meg be szé lé sek al kal má val ala kí tot ták ki a prog ram ter ve ket.

A meg va ló sult prog ra mok ról és ered mé nyek ről a Dömsödi Hír nök ha -
sáb ja in ke resz tül tá jé koz tat juk Önö ket. 

A kép zé se ken, tré nin ge ken, egyez te té se ken rész tve vők ér dek lő dők és
nyi tot tak vol tak a kö zös mun ká ra,  sze mé lyes ta pasz ta la ta i val, öt le te i vel,
min den ki igye ke zett hoz zá já rul ni a pro jekt si ke ré hez.  

A kö vet ke zők ben fel ele ve nít jük a szer ve zet fej lesz té si pro jekt meg ha tá -
ro zó ál lo má sa it, lé pé se it.

A vá ra ko zá sok nak meg fe le lő en nagy ér dek lő dés mel lett ke rült sor
2009. október 9-én a pro jekt in dí tó tá jé koz ta tónk ra a Pe tő fi Sán dor
Ok ta tá si és Mű ve lő dé si Köz pont ban.

A Creanova Kft. és Narus Kft. kép vi se lő i vel együtt tá jé koz tat tuk a szép
szám ban meg je len te ket a fo lya ma tok vár ha tó ala ku lá sá ról, a ter ve zett
kép zé sek ről, és kö zö sen fel vá zol tuk az el várt ered mé nyek ha tá sa it.

Má so dik kö zös prog ram ként 2009. november 3-án meg tar tot tuk a
vál to zá sok ke ze lé se meg ne ve zé sű tré nin gün ket.

A vál to zás tré ning rész tve vői vol tak: Dömsöd–Apaj Kör jegy ző ség Hi va -
ta lá nak ve ze tői, egyes szak mai te rü le tek kép vi se lői, in téz mé nyek ve ze tői.

A tré ning cél ja, tar tal ma az érin tet tek fel ké szí té se, meg erő sí té se a vál to -
zá sok ke ze lé sé re, csa pat épí tés, egy sé ges ség ki ala kí tá sa, va la mint a vál to -
zá si kész sé gek, kom pe ten ci ák fej lesz té se. 

Részt ve vők: Bencze Ist ván, Csen gő di Józsefné, Csi kós Lászlóné, Csi -
szár György, Csiszárné Stefanovics Kin ga, dr. Bencze Zol tán, dr. Vö rös
And rea, Ispánné Ger gely Szil via, Jaksa Istvánné, Ko ro na Sán dor, Kön tös
Ág nes, Mé szá ros Pálné, Mol nár Ferencné, Novák Pál, Orbánné Kiss Ju -
dit, Orosz Lajosné, Tarr Istvánné, Var sá nyi An tal, Zsi ba Sándorné, Zsol -
dos Gáborné, Répássy Hel ga, Kondits Il di kó.

Biz ta tást adott ez a nap ar ra, hogy meg erő sít sük ma gun kat együtt, va la -
mint egy mást se gít ve ha té ko nyabb mó don tud juk meg ol da ni a ki tű zött
fel ada to kat, cé lo kat.

2009. de cem ber 1-2-án a te le pü lés fej lesz té si, il let ve szer ve zet fej -
lesz té si stra té gi ák meg ha tá ro zá sán dol goz tunk. 
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A si ke res fej lesz tés hez nél kü löz he tet len volt, hogy e fo lya ma tok ban a
hi va ta lunk ve ze tői, az in téz mé nyek ve ze tői, a ci vil és vál lal ko zói szfé ra
kép vi se lői is részt ve gye nek, meg fo gal maz zuk azo kat a cé lo kat, igé nye -
ket, ame lyek irá nyá ba ha lad junk. En nek ér de ké ben kétna pos kö zös mun -
ká ra hív tuk az érin tet te ket.  

A meg je lölt két na pon a te le pü lés mos ta ni hely ze té nek jel lem ző it és a
szük sé ges jö vő be li cé lo kat, az azo kat gát ló aka dá lyo kat és az oda ve ze tő
le het sé ges, leg fon to sabb uta kat je löl tük ki.

A jó han gu la tot ga ran tál ta a részt ve vők nyi tott sá ga a kö zös mun ka
iránt.

Részt ve vők: Bencze Ist ván, Csen gő di Józsefné, Csi szár György, dr.
Vö rös And rea, dr. Bencze Zol tán, Ispánné Ger gely Szil via, Jaksa István-
né, Kön tös Ág nes, Láz ár József, Mészáros Pálné, Mol nár Ferencné, Tarr
Istvánné.

2010. feb ru ár 19-én ke rült meg ren de zés re a pro jekt me nedzs ment
tré ning.

A kép zés ke re té ben vá laszt kap tunk ar ra, mit ne ve zünk pro jekt nek, me -
lyek a pro jekt jel lem zői, fá zi sai. Mi a pro jekt me ne dzser sze re pe és fel ada -
tai, me lyek a pro jekt ter ve zé sé nek lé pé sei. A tré ning to váb bi té mái vol tak:
projekt erő tér elem zés (haj tó és fé ke ző erők egy pro jekt ben), koc ká zat-
me nedzs ment, va ló szí nű ség-ha tás mát rix, pro jekt-mo ni tor ing, a pro jekt
si ker té nye zői.

Részt ve vők: Bencze Ist ván, Csi kós Lászlóné, Csi szár György, dr.
Bencze Zol tán, Ispánné Ger gely Szil via, Ko ro na Sán dor, Kön tös Ág nes,
Mé szá ros Pálné, Mol nár Ferencné, Orosz Lajosné, Tarr Istvánné, Var ga
Ju dit, Se bes tyén Ti bor.

2010. már ci us 11-12-én meg tar tot tuk a ve ze tés fej lesz té si kép zé -
sün ket.

A két na pos kép zés cél ja az volt, hogy a Pol gár mes te ri Hi va tal ve ze tői,
il let ve az in téz mé nyek ve ze tői a tré nin gen ta nult is me re tek se gít sé gé vel
bő vít hes sék e té ma kör ben már meg szer zett is me re te i ket, és ve ze tői mun -
ká juk so rán még ha té ko nyab ban vé gez hes sék az egyé nek és mun ka cso -
port ok irá nyí tá sát. 

A prog ram han gu la tát és szín vo na lát meg ha tá roz ta, hogy a részt ve vők
a szak mai ta nu lás mel lett a tu dá suk leg ja vá val és a ta pasz ta la ta ik meg osz -
tá sá val is se gí tet ték egy mást ezen a két na pon.  

Részt ve vők: Bencze Ist ván, dr. Vö rös And rea, dr. Bencze Zol tán,
Ispánné Ger gely Szil via, Kön tös Ág nes, Mé szá ros Pálné, Orosz Lajosné,
Tarr Istvánné, Var sá nyi An tal, Répássy Hel ga.

A szer ve zet fej lesz tés ről szó ló tá jé koz ta tón kat a kö vet ke ző szám ban
folytatjuk.

I.G.Sz.
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KSZDÉSZ
2006. már ci us 08-án a 18. Ma gyar Kór ház szö vet sé -

gi Kong res  szu son ere de ti leg az egész ség ügyi dol go zók kö ré ben in dult el,
majd a prog ram ki bő ví tés re ke rült a tel jes köz szol gá la ti szfé rá ra. Így a pro-
g ram ne ve most: Köz szol gá la ti Dol go zók Ér dek kép vi se le ti Szol gá la ta. A
Köz szol gá la ti Dol go zók Ér dek kép vi se le ti Szol gá la ta (KSZDÉSZ), ked vez -
mény re jo go sí tó iga zol vá nyo kat bo csát ki, amely nek fel mu ta tá sá val a köz -
szol gá la ti dol go zók iga zol ják ma gu kat, így fi ze tés kor jo go sul tak a ki har colt
ked vez mé nyek igény be vé te lé re. A prog ram lét re jöt te kor fon tos szem pont
volt, hogy gya kor la ti se gít sé get nyújt son a min den nap ok ban. Meg vizs gál -
tuk egy át lag em ber ki adá sa it, és kö rül be lül 100 tí pu sú ki adá si cso port ke -
rült meg ha tá ro zás ra, pl.: élel mi szer, ru há zat, épít ke zés, ok ta tás, sza bad idő,
szép ség ápo lás stb… Min den te le pü lé sen, min den ki adá si tí pus mel lé konk -
rét ked vez mény adó szol gál ta tót vá lasz tunk ki. Tes  szük ezt azért, hogy a köz -
szol gá la ti dol go zó konk rét ked vez mé nyek hez jus son, bár mely ki adá si cso -
port ról le gyen is szó. Ma több ezer el fo ga dó hely mű kö dik már az or szág -
ban. Csak az el múlt ne gyed év ben mint egy ezer szol gál ta tó val bő vült az el -
fo ga dó he lyek szá ma.  Min den iga zol vá nyon meg ta lál ják a prog ram hi va ta -
los in for má ci ós ol da lá nak cí mét. (www.kszdesz.hu.)
El fo ga dó he lyek Rác ke vén, Kiskunlacházán, Dömsödön és Kunszentmiklóson: Január hónap:

Az év vége is mozgalmasan zárult, és az új év is faháztűzzel kezdődött.
December 28-án délután kaptunk riasztást: Dömsöd Magyar utcában

lévő háznál csőtörés miatt már 1 méter 60 centiméteres volt a víz a
pincében. A helyszínre érve a helyiség áramtalanítása után gumiruhában
sikerült a törött csőhöz menni és a rajta lévő csappal elzárni. Ezt követően
megkezdtük a víz kiszivattyúzását. Miután végeztünk, akkor vált
láthatóvá a kb. 1 centiméteres lyuk a csövön.      

Másnap délelőtt 10 órakor ismét ide kaptunk riasztást szivattyúzás
miatt. A földbe és a falakba átszivárgó víz visszafolyt a helyiségbe. Kb. 60
centiméteres víz állt a picében, amit ismét kiszívattunk. Az év utolsó két
napjára már szerencsére nem kellett a segítségünk sehová. 

Az év első vonulása január 6-án este 18 óra 30 perckor történt. Dömsöd
Neptun utcában faház égett és másik kettőt veszélyeztetett. A helyszínre a
ráckevei tűzoltókkal együtt értünk. A jelzett ház már teljes terjedelmében
égett, amit emiatt már nem tudtunk megmenteni. A kb. 1 méterre lévő
másik faházra is átterjedtek a lángok. Az egyiket teljesen sikerült a tűztől
elhatárolni, de a másik ház oldalfala megégett, ezért ebben is jelentős
anyagi kár keletkezett. A tűzhöz kettő gépkocsi fecskendő és egy vízszál-
lító vonult 10 fő tűzoltóval, a lángokat 3 sugárral sikerült felszámolni.
Személyi sérülés nem történt, de az anyagi kár jelentős.

Január 8-án ismét riasztották a dömsödi és a ráckevei egységeket a
Neptun úti káresethez, mert az ott maradt törmelék ismét elkezdett füstöl-
ni és izzani. Ezt kéziszerszámokkal és egy sugárral felszámoltuk.

Ha önök szeretnének nekünk segíteni! Számlaszámunk: 51700272-
10903818.

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

Pongrácz József titkár, Dömsödi Tűzoltó Egyesület
domsodote@gmail.com • www.tuzoltosagdomsod.mlap.hu

Elérhetőségünk:

Ha baj van!  105
Egyéb elérhetőségünk:

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

E-mail: domsodote@gmail.com

Dömsödi Tûzoltó Egyesület

F E L H Í V Á S !
Tisztelt Dömsödi lakosság, adófizetők!

Dömsöd Nagyközség Önkéntes Tűzoltó Egyesülete ismét kéri a tisztelt
dömsödi adófizetőket, a 2010. évi személyi jövedelemadójuk 1%-ának
felajánlásával járuljanak hozzá egyesületünk 2011. évi eredményes

működéséhez. Adószám: 18688320-1-13
Adjon esélyt önmagának, családjának és embertársainak!

Adója 1%-ának felajánlása nem kerül Önnek egy fillérjébe sem, de
ezzel hozzájárulhat értékei, családja, a saját és az embertársai bizton-
ságának javításához! Segítsen, hogy segíthessünk a bajban! Segítse

önkéntes munkánkat! A következő számban kérjük, keressék a
Rendelkező Nyilatkozatot a befizetett adó 1%-ról!

Köszönettel: Dömsödi Tűzoltó Egyesület

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

DÖMSÖD
Ács-I Au tós bolt
Dömsöd, Tassi u. 8. Ked vez mény:
20%. www.acsiautos.hu

KISKUNLACHÁZA
Cipő-Virág
Kiskunlacháza, Dó zsa Gy. út 152.
Ked vez mény: 10%.
Lak be ren de zés
Kiskunlacháza, Dó zsa Gy. út 128.
Ked vez mény: 5-10%.
Festők Bolt ja
Kiskunlacháza, Dó zsa Gy. út 125.
Ked vez mény: 3-5%.
Ma ri ka ABC
Kiskunlacháza, Tom pa Mi hály u. 2.
Ked vez mény: 3%.
Burim Pék ség
Kiskunlacháza, Dó zsa Gy. út 115.
Ked vez mény: 5%.
Tóth Tuning Kft.
Kiskunlacháza, Rá kó czi út 39.
www.tothtuning.hu
ManzArt vi rág bolt
Kiskunlacháza, Kos suth L. u. 54.
Ha lász kert vendéglő
Kiskunlacháza, Sellő u. 1.
Ked vez mény: 10%.
Bo gáncs ál lat ele del
Kiskunlacháza, Rá kó czi út 39.
bogancsallateledel.5mp.eu
Szent lé lek Gyógy szer tár
Kiskunlacháza, Kos suth L. u. 50.
Szil vi-a ve gyes bolt
Kiskunlacháza, Dó zsa Gy. út 102.
Pe ti Bolt
Kiskunlacháza, Dó zsa Gy. út 137.
Ked vez mény: 10%.
Pan ni Üz let ház
Kiskunlacháza, Dó zsa Gy. út 221.
Ked vez mény: 5%.
www.pannidivat.extra.hu
Piros-Fehér-Zöld
Kiskunlacháza, Dó zsa Gy. út 235.
Ked vez mény: 10%.

RÁC KE VE
Solárium Stú dió

Rác ke ve, Hősök te re u. 3.
Ked vez mény: 10%
Papír-Írószer-Nyomtatvány
Rác ke ve, Kos suth L. u. 113.
Ked vez mény: 5%
Aqualand
Rác ke ve, Strand u. 4. Ked vez mény:
5-10%-ig. www.aqua-land.hu
Zöldség-Gyümölcs-Élelmiszer
Rác ke ve, Gá bor Áron u. 16.
Ked vez mény: 5%
Real Cent rum ABC
Rác ke ve, Szent Já nos tér 6.
Ked vez mény: 3%
Savoyai Kas tély Szál ló és Ét te rem
Rác ke ve, Kos suth L. u. 95. Ked -
vez mény: 10%. www.savoyai.hu
Erdős Hús bolt
Rác ke ve, Eöt vös u. 7.
Ked vez mény: 2%
Galenus Gyógy szer tár
Rác ke ve, Eöt vös u. 3.
Ked vez mény: 7%
www.galenusrackeve.novodata.hu
Cadran pizzéria és pub
Rác ke ve, Hősök te re 1.
Ked vez mény: 10%. cadran.hu
KUNSZENTMIKLÓS
Szentmiklós Gyógy szer tár
Kunszentmiklós, Rá kó czi u. 1.
Ked vez mény: 2%
Tüzelő- és építőanyag ke res ke dés
Kunszentmiklós, Rá kó czi út 57.
Ked vez mény: 5%, ki vé ve az ak ci -
ós ter mé kek
Elektromark Műszaki Ke res ke dés
Kunszentmiklós, Dam ja nich u. 13.
Ked vez mény: 5%, az ak ci ós ter -
mé kek ki vé te lé vel
Mát rix Ok ta tó Köz pont
Kunszentmiklós, Ban kós Kár oly u.
5., Kunszentmiklós, Akác fa u. 2.
Ti tán In for ma ti ka
Kunszentmiklós, Szent Er zsé bet
tér 2., Kunszentmiklós, Ban kós
Kár oly u. 3. Ked vez mény: 5%, ki -
vé ve az ak ci ós ter mé kek
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FEL  H Í  VÁ SFEL  H Í  VÁ S

A Gyer mek ba rát Egye sü let 2005 óta te -
vé keny ke dik  Dömsödön. 
• Kö lyök Mű hely né ven rend sze re sen kéz -

mű ves ját szó há zat mű köd te tünk. 
• Éven te 2-3 al ka lom mal au tó bu szos ki rán -

du lást szer ve zünk ál ta lá nos is ko lás gyer -
me kek ré szé re.

• A dömsödi gye re kek nek éven te két szer té -
rí tés men te sen he tes nap kö zis nyá ri tá bort
biz to sí tunk.

• A 2010. év ben egye sü le tünk film klu bot
in dí tott.
2008-2009. évi adó 1%-ának fel aján lá sá -

ból 24 654 Ft, ill. 67 400 Ft be vé te lünk szár -
ma zott. Ezt az ös  sze get a dömsödi gye re kek
ki rán du lá sa in be lé pő je gyek re, il let ve sza -
bad idős prog ra mok hoz hasz nál tuk fel. 

Kö szön jük adó ja 1%-át!
Gyer mek ba rát Egye sü let Dömsöd

adó szá ma, mely re a fel aján lást vár juk:
18706787-1-13

Kívánok minden régi és új megrendelõmnek sikerekben gazdag, egészséges új esztendõt!
Valamint üzleti partnereinknek köszönet az elmúlt idõszakban nyújtott korrekt együttmûködésért.
Mindannyiunknak kívánom, hogy az idei év még jobb és eredményesebb legyen.
Továbbá várom az újabb feladatokat, megrendeléseket az új tulajdonosoktól, akik még eddig nem

bizonyosodhattak meg arról, mennyire jó, ha az ügyfél van a középpontban.
Tisztelettel: Rátkai János cégvezetõ

Egy igazi partner ha gondban van
Karambolos személy- és kishaszonjármûvek javítása

Biztosítás ügyintézése
Szélvédõ és egyéb üvegek cseréje

Részleges és teljes alváz-üregvédelem elvégzése
Közvetlen kapcsolattartás, korrekt lebonyolítás

Reális szakmai tanács, több mint tízéves szakmai tapasztalat

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

BB UU ÉÉ KK   22 00 11 11

A min den na pi éle tün ket be fo lyá so ló té nye -
zők az egész ség gel, anya gi ak kal áll nak szo ros
ös  sze füg gés ben. Az ez zel kap cso la tos prob lé -
mák ugyan ak kor ki hat nak em be ri kap cso la ta -
ink ra, han gu la ta ink ra.

Va jon szük sé ges en nek így len ni? Azt gon do -
lom, nem. Hi szen a sok gond és baj közt min dig
akad biz ta tó szó, mo soly, sze re tet és szép ség,
ami re min dig rá le het cso dál koz ni! Csak meg
kell pró bál ni!

ELEANOR
H. PORTER:
AZ ÉLET
JÁ TÉ KA c.
re gé nye a po -
zi tív élet ér -
zést, ked ves -
sé get és sze re -
te tet he lye zi
elő tér be, mely
iga zán nem
ke rül sem mi -
lyen anya gi ál -
do zat ba. Ta núi
l e  h e  t ü n k ,
hogy az ár ván
ma radt fő hős

mi ként il lesz ke dik be kis sé „hű vös” új kör nye -
ze té be. Ho gyan lá gyít ja meg a nagy né ni szí vét,
ho gyan töl ti meg „élet tel” a há zat és kel te ge ti

sze re te té vel, őszin te paj kos sá gá val a meg fá radt
lel ke ket.

Fo lya ma to san csak egy já té kot ját szik: az
öröm já té kot, mely nek egyet len lé nye ge, hogy
min den ben kell ta lál ni va la mit, ami nek örül-
hetünk…

„Az író nő (1868-1920) az Egye sült Ál la mok -
ban szü le tett. 1907-ben kez dett köny ve ket ír ni.

1913-ban
je lent meg Az
élet já té ka c.
re gé nye. A
könyv óri á si
si kert ara tott,
és a foly ta tás
után is nagy
ér dek lő dés
mu tat ko zott.
Két év vel ké-
sőbb így szü-
le tett meg
fo ly  t a  t á s  -
ként AZ
Ö R Ö M

JÁ TÉ KA ÖRÖK. A két kö tet Öröm köny vek
el ne ve zés sel vált is mert té.”

Nap ja ink ban a Szent Ist ván Tár su lat és a
Szent Gel lért Ki adó gon do zá sá ban je len tek
meg.

-V.I.-

KÖNYV AJÁN LÓ
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A ro var de mok ra ta, de irtani kell 
Bár a hí rek sze rint mos ta ná ban hal mo zó -

dik, de év ről év re vis  sza té rő je len ség a fej tet -
ves ség elő for du lá sa a gyer mek kö zös sé gek ben.
A tet vek sa já tos sá ga i ról, a szü lői te en dők ről az
ÁNTSZ ké szí tett ös  sze ál lí tást. 

A fej te tű 3-4 mm hos  szú ro var, amely szí nét a
haj szí né nek meg fe le lő en vál toz tat hat ja! A nős -
tény na pon ta 6-8 ová lis ala kú, ap ró, gyöngy ház -
fé nyű pe tét (ser két) rak a haj szá lak tö vé hez, el -
ső sor ban a ha lán ték- és tar kó táj ra. A te tű a ser -
ké ből 6-8 nap alatt kel ki. A fej te tű min dig a haj -
ban ma rad, lá ba i val a haj szá la kon ka pasz ko dik,
és a fej bőr ön ke resz tül, vér szí vás sal táp lál ko zik.
Ser ké it a fej bőr höz kö zel, a haj szá lak tö vé re ce -
ment sze rű anyag gal ra gaszt ja, mert azok a te tű
ki ke lé sé ig a fej bőr től alig tá vo lod nak el. 

Mint hogy a haj egy hó nap alatt kb. 1,5-2 cm-t
nő, ezért a ser ké nek a fej bőr től va ló tá vol sá gá -
ból meg kö ze lí tő leg meg ál la pít hat juk, hogy mi -
kor ke let ke zett a fer tő zés. Sza po ro dá suk arány -
lag gyors, egy nős tény től akár 200 utód is szár -
maz hat, te hát az el tet ve se dés vi szony lag gyor -
san be kö vet kez het. En nek el le né re egy-egy fe -
jen – hacsak nem na gyon el ha nya golt – rit kán
van 5-10 te tű nél több. Ki zá ró lag az em ber vé rét
szív ja, na pon ta 6-12 al ka lom mal. Az éhe zést
ros  szul tű ri. 

Ter je dé sük fő le he tő sé ge a köz vet len érint -
ke zés!A gyer me kek a fe jü ket ös  sze dug ják, sug -
do lóz nak, a ját szó té ren bir kóz nak, az is ko lá ban
ve rek sze nek, a ha juk ös  sze ér, és ez zel le he tő ség
nyí lik a fej tet vek át ván dor lá sá ra. Ott hon a tet -
ves gyer mek kis test vér ét öle li át, aki más nap az
óvo dá ban paj tá sa i val dug ja ös  sze a fe jét. Így a
leg tisz tább csa lád ba is kön  nyen be ke rül het nek a
fej tet vek. Szél ső sé ges ese tek ben a tet ves sap ka
fel vé te lé vel vagy ilyen fé sű, eset leg haj ke fe
hasz ná la tá val ugyan csak át vi he tő a fer tő zés. 

Fel de rí té sük nem kön  nyű, mi vel a vér szí -
vás ne he zen ve he tő ész re, ugyan is a visz ke tés a
be fecs ken de zett nyál ha tá sá ra csak 15-30 perc
múl va je lent ke zik. A fej tet ves ség re igen gyak -
ran a gyer mek fü le kö rü li va ka ró dzás hív ja fel a
fi gyel met. Ilyen kor a ha jat la zán szét bont va
meg kell vizs gál ni. Amíg csak el vét ve akad élő
te tű, azt ne héz meg ta lál ni, vi szont a haj szá la kon
erő sen ta pa dó, fény lő, át tet sző szí nű ser ke köny-
nyen fel is mer he tő. Sű rű fo ga za tú fé sű vel a tet -
vek a haj ból kön  nyen ki fé sül he tők és sza bad
szem mel is jól ész re ve he tők. 

Elő for du lá suk leg in kább a gyer mek kö zös sé -
gek ben ész lel he tő. Igen gyak ran az erő sen tet -
ves gyer mek le het ki in du ló for rá sa egy egész
kö zös ség (pl. osz tály) el tet ve se dé sé nek, ami ál -
ta lá ban is ko la kez dés kor ta pasz tal ha tó. 

Ár tal muk el ső sor ban a visz ke tés és va ka ró -
zás, amely fel seb zi a bőrt, és en nek kö vet kez té -
ben má sod la gos bőr gyul la dás ala kul hat ki. A
fej te tű fer tő ző be teg sé get nem ter jeszt. 

Ir tá suk arány lag egy sze rű. Ezért, ha gyer -
me künk fej tet ves, nem kell két ség be es nünk,
ugyan is a gyógy szer tá rak ban be sze rez he tő te tű -
ir tó sze rek (Nittyfor, Pedex, Nix) a tet ve ket és a
ser ké ket rö vid időn be lül biz to san el pusz tít ják! 

A te tű ir tó sze rek hasz ná la ta előtt, a szo ká sos
mó don sam pon nal elő ször mos suk meg a gyer -
mek ha ját, ezt kö ve tő en ala po san öb lít sük le, tö -
röl jük meg úgy, hogy ned ves ma rad jon, majd a
ke ze lést – a te tű ir tó szer hez mel lé kelt hasz ná la ti
uta sí tás elő írá sai sze rint (!) – gon do san vé gez -
zük el. A Nittyfor és Pedex te tű ir tó haj szesz
hasz ná la ta kor a kö vet ke ző ket ve gyük fi gye lem -
be. Haj mo sás után a ha jas fej bőrt és a ha jat gon -
do san ned ve sít sük át, majd dör zsöl jük be. Ez -
után vár juk meg, amíg a haj szesz a haj ra rá szá -
rad. (Ez az idő a fel vitt men  nyi ség től füg gő en:
5-15 perc). Ügyel ni kell ar ra, hogy a te tű ir tó sze -
rek ne ke rül je nek a szem be, mert kö tő hár tya-
gyul la dást okoz hat nak. A gyer mek csu kott sze -
mét vat tá val kell vé de ni. Ki se be se dett bőr fe lü -
let re nem sza bad al kal maz ni. A ké szít mé nyek
te tű ir tó ha tá su kat a kö vet ke ző fej mo sá sig (akár
né hány hé tig!) meg őr zik, és a haj ra rá ke rü lő fej -
tet ve ket még azok meg te le pe dé se, el sza po ro dá -
sa előtt biz to san el pusz tít ják.

A te tű ir tó sze res ke ze lés től a ser kék is biz to -
san el pusz tul nak. A haj szá lon meg ta pa dó élet -
kép te len ser ké ket azon ban az élet ké pe sek től
rend kí vül ne héz meg kü lön böz tet ni. Ezért az el -
pusz tult ser ké ket a ke ze lés után a gyer mek ha já -
ról tá vo lít suk el, ugyan is a ser ke men tes ség jel zi,
hogy a ke ze lés so rán gon do san jár tunk el. Mi vel
a ser kék a haj szá lak hoz – a vegy sze rek nek és a
fi zi kai ha tá sok nak egy aránt el len ál ló – ce ment -
sze rű anyag gal rög zül nek, ezért az el pusz tult
ser kék el tá vo lí tá sa gyak ran nem kön  nyű. 

Meg kí sé rel het jük az el tá vo lí tást ecet be már -
tott sű rű fé sű vel, vagy úgy, hogy a ser két a haj -
szál ról két kör münk kel, eset leg csi pes  szel le -
húz zuk, vagy egy sze rű en le vág juk a haj szá lat.
Né hány ser ke el tá vo lí tá sa az utób bi mó don
nem okoz kü lö nö sebb ne héz sé get. A fé sűn, ke -
fén ta lál ha tó fej tet vek né hány per ces for ró víz -
be már tás sal, a sap kán le vők pe dig mo sás sal
pusz tít ha tók el. 

Meg elő zé sük egyik leg ha té ko nyabb té nye -
ző je a szü lői gon dos ko dás!

Ve gyük fi gye lem be, hogy sze mé lyes ta -
pasz ta la taink hi á nya mi att gyak ran ma gunk
sem ves  szük ész re, ha a gyer mek az óvo dá ból,
az is ko lá ból vagy a nyá ri tá bor ból tet ve sen ér -
ke zik vis  sza, ezért a kö zös ség be tet ve sen en -
ged jük el.

Ha vi szont nem fi gye lünk fel ar ra, hogy gyer -
me künk (kü lö nö sen a fü le kö rül) gyak ran va -
kar ja a fe jét, ott hon nem for dí tunk kel lő gon dot
a rend sze res haj ápo lás ra, a haj mo sás ra és fé sü -
lés re, úgy a haj ra ke rült fej te tű kön  nyen és gyor -
san el sza po rod hat. 

Ezért a gyer mek tisz tál ko dá sá nak, fé sül kö dé -
sé nek rend sze res el len őr zé se na gyon fon tos.
Idő ről-idő re vizs gál juk át a gyer mek ha ját,
nincs-e ben ne élő te tű vagy ser ke. 

Ha gyer me künk olyan kö zös ség be jár na,
ahol fej tet ves ség ről hal lunk, a Nittyfor vagy
Pedex te tű ir tó haj szesz nek a fej mo sás utá ni al -
kal ma zá sa biz to san meg gá tol ja a hí vat lan ven -
dé gek meg je le né sét, és a kö vet ke ző haj mo sá sig
biz to sít ja a te tű men tes sé get. 

Té ves hi e de lem, hogy a tet ves ség csak pisz -
kos, el ha nya golt csa lá dok ban for dul elő. Ve -
gyük tu do má sul, hogy a te tű „de mok ra ta”!
Nincs te kin tet tel kor ra, nem re, be osz tás ra, rang -
ra és va gyon ra, egy sze rű en táp lá lé kát, a vért ke -
re si. Fej te tű vel te hát bár ki fer tő ződ het, res tell ni
csak azt kell, ha va la ki el tet ve se dik, mert nem
tö rő dik gyer me ke gon do zá sá val. Meg kap ni te -
hát nem szé gyen, de el tit kol ni, nem ke zel ni, to -
vább ad ni és ez zel a kö zös sé get ve szé lyez tet ni
nem csak szé gyen, ha nem fe le lőt len ség is. 

Az ös  sze ál lí tást az ÁNTSZ ké szí tet te. Sze ret -
ném azon ban ki egé szí te ni egy ter mé sze tes,
gyógy nö vé nyes te tűir tó szer köz lé sé vel is a fen ti
in for má ci ó kat, amit azért tar tok szük sé ges nek,
mert sok em ber nél ha tás ta lan ma rad a Nittyfor
és tár sai.

Az ánizs olaj gyógy ha tá sú il ló olaj. Gyógy nö -
vény bolt ban be sze rez he tő 10 ml-es ki sze re lés -
ben. Ez a szer nagy tö mény sé gű il ló olaj. Min dig
hí gít va kell hasz nál ni! Hí gí tó szer nek al kal mas
min den olyan szer, amely ben ol dó dik az olaj,
pl.: al ko hol, ét olaj, sőt akár a haj sam pon is.

1 dl hor do zó anyagban (pl. al ko hol) ér de mes
20 csepp nyi ola jat el ke ver ni. Ez zel a szer rel
kell be dör zsöl ni a fej bőrt a haj szá lak vé gé ig. A
ha jat  nylon zacs kó val te ker jük be, és leg alább
1 órát hagy juk a fe jen. Ame lyik csa lád ban
meg je le nik a te tű, ott ér de mes, sőt szük sé ges az
összes együtt la kó nál el vé gez ni a ke ze lést. A
ha tó idő le tel te után a haj  mo sá sá nál lát ha tó az
el pusz tult ro va rok el tá vo zá sa. Ez zel a ke ze lés -
sel azon ban még nincs vé ge a tor tú rá nak. A ser -
ké ket el kell tá vo lí ta ni a haj szá lak ról a fent em -
lí tett mód szer rel!

Meg elő zés ként és ro va rok tá vol tar tá sá ra al -
kal maz ha tó a kö vet ke ző mód szer. Az ép pen
hasz ná la tos haj sam pon ba 5-10 csepp il ló ola jat
ke ve rünk, és ez zel mos suk a ha jat. A csa lád
min den tag já nak hasz nos le het.

A  F E J T E T V E S S É G R Õ LA  F E J T E T V E S S É G R Õ L
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A Dömsödi Hír nök XX. év fo lyam 9. szá -
má ban rész le te sen ol vas hat tak a Gye rek ház
prog ram fon tos sá gá ról, pá lyá za ti úton tör té -
nő meg va ló sí tá si ter ve i ről. Az aláb bi ak ban a
cikk ből idé zek:

„Uni ós for rás ból már 35 Biz tos Kez det Gye -
rek ház mű kö dik or szág szer te. A Biz tos Kez det
Gye rek há zak cél cso port ját 0-5 éves gye re ket
ne ve lő csa lá dok al kot ják, akik kor lá to zot tan,
vagy egy ál ta lán nem fér nek hoz zá a jó mi nő sé -
gű szol gál ta tá sok hoz, böl cső dei, óvo dai el lá tás -
hoz. A Gye rek ház esélyt ad ar ra, hogy a gyer -
me kek a le he tő leg ko ráb bi élet kor ban meg kap -
ják azt a tá mo ga tást, ami se gí ti ké pes sé ge ik ki -
bon ta ko zá sát és meg ala poz za si ke res is ko lai
pá lya fu tá su kat. Az Új Ma gyar or szág Fej lesz té si
Terv TÁMOP 5.2.2. pá lyá za ta ke re té ben lét re jö -
vő Gye rek há zak na pi nyit va tar tás mel lett, a
gyer mek és szü lő szá má ra egy aránt biz to sí ta -
nak prog ra mo kat, a Gye rek ház ban dol go zó sza-
k em be rek se gí tik és nyo mon kö ve tik a gyer mek
fej lő dé sét, szük ség ese tén meg fe le lő szak em ber -
hez irá nyít ják.”

…Egy el kép ze lés, egy si ke res pá lyá zat,
mely mö gött két fi a tal hölgy: Csányiné La -
czó Ju dit és Biricz Már ta Eni kő áll. Kik is
Ők, ho gyan gon dol kod nak, mi lyen ter ve ik
van nak, er ről kér dez tem őket:

– Ked ves
Ju dit!

Először
is gra tu lá -
lok a nyer -
tes pá lyá -
zat hoz!

– Nagyon
kö szö nöm a
gra tu lá ci ót
mind  azok
ne vé ben is,
akik még
részt vet tek
a pá lyá zat
el ké szí té sé -
ben! 

Az ESZA Nonprofit Kft. 2011. ja nu ár 05-én
ér ke zett le ve le alap ján most már bát ran be szá -
mol ha tunk ró la, hogy Dömsödön lesz Gye rek -
ház! A 2010. jú ni us 31-én be adott pá lyá za tun kat
el bí rál ták, és a Még 1000 év Dömsödért Egye -
sü let tel nyer tünk 49 mil lió Ft-ot, amit er re a cél -
ra hasz nál ha tunk fel.

– Nem so kan is me rik Önt Dömsödön, ezért
ké rem, né hány mon dat ban me sél jen ma gá ról!

– Még Eger ben él tem, ami kor 2005-ben az
Eszterházy Kár oly Fő is ko la Föld rajz Sza kán ta ná -
ri dip lo mát sze rez tem. 2008-ban köl töz tem Döm-
södre, ak kor a fér jem mel kis ba bát vár tunk. Csa lá di
kör nye zet ben akar tuk fel ne vel ni a kis fi un kat, szü -
le im Tas son, a bá tyá mék pe dig Dömsödön lak nak.
Ko ráb ban a fér jem mel és a ba rá ta ink kal so kat jár -

tunk „bu liz ni” Dömsödre, leg alább a sza bad sá ga -
ink fe lét itt töl töt tük. Na gyon meg tet szett, ide á lis
hely nek tűnt egy kis gye rek fel ne ve lé sé re: jó a le -
ve gő, gyö nyö rű a kör nye zet, a ko ráb bi tár sas ház -
ból csa lá di ház ba köl töz het tünk, és még so rol hat -
nám az elő nye it. So kan a bá tyám, Laczó Csa ba
után azo no sí ta nak – bár nincs el le ne ki fo gá som –,
re mé lem ez után már nem lesz er re szük ség.

– Ho gyan jött a gye rek ház meg va ló sí tá sá -
nak gon do la ta?

– Elő ször is fon tos tud ni, hogy csak a dömsö-
di gye rek ház meg va ló su lá sa az én ér de mem, a
prog ram nem az én öt le tem. Ma ga a Biz tos
Kez det prog ram Ang li á ból in dult – en nek ke re -
te in be lül mű köd nek az egyes gye rek há zak –,
ott több éven ke resz tül szak em be rek tesz tel ték,
és csak ez után in dult el Eu ró pá ban több fe lé, így
Ma gyar or szág ra is. Itt hon or szág szer te már 40
gye rek ház mű kö dik, ez a kör bő vült most a
dömsödivel együtt 4 kö zép-ma gyar or szá gi in -
téz mén  nyel. És hogy ho gyan kez dő dött? A ke -
zem be ke rült egy meg hí vó egy aszó di elő adás -
ra, amely a Biz tos Kez det prog ra mot mu tat ja
be. A meg hí vó ból csak an  nyi de rült ki, hogy hát -
rá nyos hely ze tű kis gye rekek nek le het se gí te ni
egy gye rek ház lét re ho zá sá val, és eh hez pá lyá za -
tot kell ír ni. Mi vel ne kem is kis gye re kem van
(most 2 éves, ak kor még alig 1 volt), gon dol tam,
egy utat meg ér Aszód ra, hogy ki de rül jön, hogy
Dömsöd is érin tett le het-e? Az elő adá son a szak -
mai be mu ta tás és pá lyá za ti se géd let után egy
már mű kö dő gye rek ház mun ka tár sa tar tott rö vid
be szá mo lót ké pek kel; azt hi szem ezen a pon ton
vált szív ügyem mé a dömsödi gye rek ház. Az,
hogy kis gye re ke ken, csa lá do kon se gít he tünk,
az zal, hogy a tá ma szuk le he tünk, sze rin tem min -
den pénz nél töb bet ér! Ha akár egy kis gye rek nek
is se gít he tünk ugyan olyan esé lyek kel in dul ni az
óvo dá ba (ez ál tal ké sőbb az is ko lá ba is), mint a
tár sa i nak, már meg ér te.

– Vannak-e ter vei a jö vő re néz ve?
– Az egyik leg na gyobb ál mom vált va ló ra ez -

zel a ház zal, így az tán egy elő re csak a kö ze li jö vő -
vel tu dok fog lal koz ni. Még ren ge teg mun ka áll
előt tünk a kö vet ke ző né hány hó nap ban ugyan -
úgy, mint a tá mo ga tott 3 év ben és a fenn tar tás to -
váb bi éve i ben. A hos  szú tá vú ter vem, cé lom leg -
in kább az, hogy a gye rek há zunk még so ká ig mű -
köd hes sen, és lát has suk a sa ját sze münk kel a hoz -
zánk be ke rült pi ci gye re ke ket ér tel mes és ér té kes
fel nőt té vál ni. Pár nap ja el ké szí tet tük a tá mo ga tá si
szer ző dé sünk fel tét ele it, most vár juk a szer ző dést,
az tán ahogy meg ér ke zik a tá mo ga tás el ső ré sze,
in dul a fel újí tás, ami megint csak nem kis fa lat, hi -
szen az épü let re a rá for dít ha tó összeg dup lá ját is el
le het ne köl te ni. Sze ren csé re a csa lá dom ki vi te le -
zés ben jár tas tag ja i nak ön zet len se gít sé gé vel sok
pénzt tu dunk spó rol ni. Az elő ké szü le tek vé gez té -
vel az tán a nyi tó ren dez vé nyünk kö vet ke zik, ame-
ly ről ter mé sze te sen a Dömsödi Hír nök út ján is tá -
jé koz ta tunk min den kit.

– Kedves
Már ta!

Ön már
több éve itt
él Döm-
södön, fog -
lal ko zá sát
t e  k i n t  v e
pe dig pszi -
cho ló gus.
Ho gyan ta -
lál  koz tak
el kép ze lé -
se ik Ju di té -
val?

– Ta valy
áp ri lis ban ép pen egy kül föl di egye te men ma gisz -
te ri kép zé sen vet tem részt, ahol ku ta tó mun kát vé -
gez tem. A gye re kek is ko lá ba-óvo dá ba va ló be il -
lesz ke dé si ne héz sé gei, a hiperkinetikus fi gye -
lem za var, is ko la fó bia, sze pa rá ci ós szo ron gás
oka it ku tat tuk.  Ju dit fel vá zol ta a gye rek ház lét re -
ho zá sá nak le he tő sé gét, en gem kért fel a pá lyá zat
szak mai ré szé nek meg írá sá ra. A gye rek ház cél ki -
tű zé sei töb bek kö zött az ál ta lam foly ta tott ku ta tó -
mun ka so rán ta pasz talt rend el le nes sé gek meg -
elő zé sé re is irá nyul nak. Ter mé sze te sen nagy
öröm mel töl tött el a gon do lat, hogy lét re hoz hat -
nánk Dömsödön is a Biz tos Kez det Gye rek há zat.
Mind ket ten hit tünk a ki vi te le zés si ke ré ben. Mi
olyan „nem ad juk fel” tí pu sú em be rek va gyunk.

– Mit gon dol, a most meg nyert ös  szeg gel
men  nyi ide ig le het majd mű köd tet ni ezt a
gye rek há zat?

– A pá lyá za ti ki írás ban elő írt pénz ügyi ter ve -
zet sze rint 3 évig kell mű köd tet ni a gye rek há zat
uni ós for rás ból, minimum 1 évig sa ját for rás ból.
Er re fe le lős sé get is vál lal tunk. Ez után elő re lát -
ha tó lag át ke rül ál la mi fi nan szí ro zás ba, és hosz  -
szú éve kig mű köd ni fog majd.

– Miben kü lön bö zik a gye rek ház a böl cső -
de in téz mé nyé től, va jon me lyik elő nyö sebb,
me lyik re van na gyobb szük ség?

– Ter mé sze te sen az Unió nem hi á ba hoz ta lét re
eze ket a gye rek há za kat. Míg a böl cső de csak gye -
rek fel ügye let ről szól, ez zel szem ben a Biz tos
Kez det Prog ram szel le mé ben mű kö dő gye rek há -
zak cél ja, hogy min den gye rek ké pes le gyen ké -
pes sé ge i nek leg tel je sebb ki bon ta koz ta tá sá ra. A
leg ko ráb bi élet kor ban szer zett ta pasz ta la tok, in -
for má ci ók, ér zel mi biz ton ság és za var ta lan fej lő -
dés a ké sőb bi élet kor ok ra is ki hat. Az el ső tár sas
kap cso lat, mely ké sőb bi kap cso la ta ink alap ja, a
ko rai anya – gyer mek kap cso lat. Ezért nél kü löz -
he tet len, hogy a gye re kek szá má ra nyúj tott min -
den te vé keny ség be be von juk az anyu ká kat, apu -
ká kat is. Fon tos ki emel nem, hogy a gye rek ház va -
la men  nyi komp lex szol gál ta tá sa in gye ne sen ve -
he tő majd igény be. Ez úton ér te sí te nénk min den
ked ves szü lőt, hogy az óvo dák ban el he lye zett
kér dő ívek meg vá la szo lá sá val ak tí van részt ve het -
nek a gye rek ház prog ram ja i nak ös  sze ál lí tá sá ban.

Kö szö nöm vá la sza i kat, mun ká juk hoz ki -
tar tást és sok si kert kí vá nok!                      -V.I.-

GYEREKHÁZ DÖMSÖDÖN…
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CI VIL FÓ RUM
2011. 01. 14.

Egy más ér té ke i re épít ve, ke res sük azt
ami ös  sze köt, és ez ál tal még töb bet ad ha -
tunk az em be rek nek, köz sé günk nek.

Dömsödön már több al ka lom mal tör tén tek pró bál ko zá sok an nak ér -
de ké ben, hogy a te le pü lé sün kön mű kö dő ci vil szer ve ze tek, in téz mé -
nyek va la mi lyen együtt mű kö dé si for mát, rend szert hoz za nak lét re.
Idén a Pol gár mes te ri Hi va tal ál tal szer ve zett „Szer ve zet fej lesz tés Döm-
söd Nagy köz ség Pol gár mes te ri Hi va ta lá nál, kor sze rű in for ma ti kai fo -
lya mat tá mo ga tá sok al kal ma zá sá val” cí mű egyéves fej lesz tő prog ram
zá rá sa ként me rült fel új ra a jobb kom mu ni ká ció, a ha té ko nyabb mű kö -
dés és a te le pü lé sünk la kó it még job ban szol gá ló ci vil együtt mű kö dé si
fó rum ös  sze hí vá sa. Az volt a cé lunk, hogy be szél ge tő part ne re ink gon -
do la ta i nak és ta pasz ta la ta i nak köz re a dá sá val is elő se gít sük az egyes ci -
vil szer ve zetek, in téz mé nyek kö zöt ti in for má ció- és ta pasz ta latcse rét,
tá mo gas suk a ci vil szer ve ze tek kö zöt ti együtt mű kö dést. A fó ru mon
több ci vil szer ve zet és in téz mény, il let ve ma gán sze mély vett részt. A
meg nyi tó után rö vid tá jé koz ta tást kap tak a Szer ve zet fej lesz té si pro jekt -
ről, ar ról, mi kép pen se gít he ti a Hi va tal mű kö dé sét és a fa lu la kos sá gát
ezál tal még job ban szol gál va. A meg hí vó ban sze re pelt egy kö zös ese -
mény-, prog ramnap tár el ké szí té se, a ci vil szer ve ze tek és az in téz mé -
nyek „erő for rás” lel tá rá nak el ké szí té se – ki mi lyen ér té kek kel, esz kö -
zök kel ren del ke zik, és mi lyenfor mán tud nák kö zö sen a fa lu ja vá ra for -
dí ta ni –, va la mint egy új, kor sze rű együtt mű kö dé si ke ret, for ma lét re ho -
zá sa. A Pol gár mes te rünk jóvol tá ból már el ké szült – rész ben – a prog -
ramnap tár, így an nak rö vid is mer te té se is meg tör tént! Ezt az ese -
ménynap tárter vet min den je len lé vő meg kap ja an nak érdekében, hogy a
kö vet ke ző ta lál ko zón ez alap ján tud junk dol goz ni. A je len lé vők mind -
egyi ke el mond ta gon do la ta it, prog ram ja it. Na gyon sok hasz nos és új öt -
let me rült fel már ezen az el ső ta lál ko zón. Csak né hány pél da: Hir de tő -
táb lák a fa lu kü lön bö ző ré sze in – zár ha tó szek ré nyes (kb. 4 db), Dömsö-
di Hír nök ci vil ro vat, va la mint az ak tu á lis ha vi és a kö vet ke ző ha vi prog -
ra mok együtt je len je nek meg min den hó nap ban, a kész prog ram terv a
hon lap ra ke rül jön fel, il let ve le gyen a hon la pon egy cím- és el ér he tő sé gi
lis ta a köz sé günk ben mű kö dő szer ve ze tek ről. A fó rum részt ve vői po zi -
tív nak ér té kel ték és hasz nos nak ítél ték ezt a ta lál ko zót, a to váb bi egyez -
te tés cél já ból 2011. ja nu ár 28-án új ra ös  sze ül nek, s re mél he tő leg egy új -
sze rű és hos  szú tá vú együtt mű kö dé si for mát is ki dol goz nak.

Ez úton sze ret nénk meg kö szön ni a Dömsödi Ál ta lá nos Ipar tes tü let -
nek, hogy a hely színt biz to sí tot ta, az Ön kor mány zat nak pe dig azt, hogy
se gít sé günk re volt a fó rum ös  sze hí vá sá ban.

Dömsödi ci vi lek

A „Még 1000 év Dömsödért” Egye sü let Köz hasz nú Szer ve zet ne vé -
ben sze ret ném meg kö szön ni azok nak a se gít sé gét, mun ká ját, tá mo ga -
tá sát, akik a 2010-es „Mi ku lás vá rás Dömsödön” el ne ve zé sű prog ram
meg va ló sí tá sá ban részt vet tek. Az idei év ben is szá mí tunk rá juk.

***
Tá jé koz tat juk a fa lu la kos sá gát, hogy a TÁMOP-5.2.2 Biz tos Kez -

det Gye rek ház pá lyá za tot a „Még 1000 év Dömsödért” Egye sü let
Köz hasz nú Szer ve zet meg nyer te. Így rö vi de sen el kez dőd nek majd az
épü let-fel újí tá si mun ká la tok a „Pe tő fi té ri” pi ac té ri is ko lá ban, és re mé -
nye ink sze rint már má jus ban a köz ség kö zös sé gé nek szol gá la tá ba áll -
hat. Rész le te sebb tá jé koz ta tás a té má ban kü lön cikk ben.

***
Ez úton kér jük a tisz telt ol va sót, hogy idén is az adó ja 1%-át a „Még

1000 év Dömsödért” Egye sü let szá má ra ajánl ja fel, adó szá munk:
18670062-1-13. 

Sulipersely 1%
Tisztelt Adózó!

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

Adószám: 18679212-1-13

Vállalok takarítást, idõskorúak
gondozását, igény szerint.

Rugalmas munkabeosztással!

Tel.: o6-30-218-3330

AA  VVaalleennttiinn--bbááll
ffeebbrruuáárr  1122--éénn  1188  óórraakkoorr

aazz  OOMMKK--bbaann
kkeerrüüll  mmeeggrreenn--

ddeezzééssrree..
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Ja nu ár hó nap leg in kább a fél évi be mu ta tók ra va ló fel ké szü lés sel telt. A
be mu ta tó kat vé gig néz ve azt ta pasz ta lom, hogy nö ven dé ke ink egy re ma -
ga biz to sab ban sze re pel nek. Na gyon jól ke ze lik a sze rep lés sel já ró
stresszt, és ez a pe da gó gu sok jó fel ké szí tő mun ká já ról ta nús ko dik.

Az el ső fél évi be mu ta tót a tár sas tánc és a nép tánc tan szak tar tot ta ja -
nu ár 18-án a mű ve lő dé si ház nagy ter mé ben. Mind an  nyi an egy fer ge te -
ges-pör gős, jól fel épí tett mű sort lát hat tunk. Gra tu lá lok a gye re kek nek
és fel ké szí tő ta ná ra ik nak: Mihó Di á ná nak, Tóth And re á nak és Bagi Fe -
renc nek!

Ja nu ár 21-én is ko -
lánk a Ma gyar Kul tú ra
Nap ja al kal má ból ze nés
iro dal mi es tet ren de zett
– szin tén a mű ve lő dé si
ház ban. A mű sor ban re -
form ko ri ver sek hang -
zot tak el a szín já ték tan -
sza kos nö ven dé ke ink
elő  adá sá ban, ezen kí vül
szebb nél szebb ze ne mű -
ve ket ad tak elő ze nei
tan sza kos gyer me ke ink.
So mos And rás és Se -
bes tyén Gá bor ta nár
urak egy cso dá la tos
Cho pin va ri á ci ót mu tat -
tak be fu vo lán és gi tá -
ron. Min den részt ve vő

ta nít vá nyunk nak gra tu lá lok a mű sor hoz, fel ké szí tő ta ná ra ik nak – Gá bor
Tün de, Nyikes Krisz ti án, Csák Pé ter, Povázai Gyu la, So mos And rás, Se -
bes tyén Gá bor – pe dig meg kö szö nöm az ered mé nyes mun kát!  

Ja nu ár 24-én és 25-én ze nei tan sza kos nö ven dé ke ink tar tot tak be mu ta -
tót a mű vé sze ti is ko lá ban. Kö szö nöm ne kik is a szép elő adá so kat, és ta ná -
ra ik nak a fel ké szí tést!

Itt ra ga dom meg az al kal mat, hogy kö szö ne tet mond jak Csi kós Lász -
lónénak, Faragóné Pádár Tün dé nek és Bo kor Zsolt nak azért, hogy a Ma -
gyar Kul tú ra Nap já ra se gí tet tek az ün ne pi hát te ret el ké szí te ni.

Ko ráb ban ír tam már, hogy is ko lánk eu ró pai uni ós pá lyá za to kon
(COMENIUS, GRUNDTVIG) nyert, így kül föl di in téz mé nyek kel kö zö -
sen kü lön bö ző pro jek tek ben ve het részt. A COMENIUS pro jekt ke re té -
ben is ko lánk két pe da gó gu sa, Var ga Anett és Mihó Di á na tenerifei
meetingen vett részt ja nu ár vé gén. 

Mi vel nem ta lál ko zom min den szü lő vel sze mé lye sen, így az új sá gon
ke resz tül szó lí tom meg Önö ket, hogy gyer me ke ik sze rep lé sé ről tu dunk
má so la tot ad ni. Ké rem, hogy aki fel vé telt igé nyel, a mű vé sze ti is ko la épü -
le té ben az iro dá ban ad jon le egy név vel el lá tott pendrive-ot, és kb. egy hét
alatt el ké szít jük a kért má so la tot. DVD-re, saj nos, nem áll mó dunk ban ki -
ír ni a fel vé te le ket.

Kön tös Ág nes igaz ga tó 

A Dezsõ Lajos Alapfokú
Mûvészetoktatási

Intézmény januári hírei

Kuna Orsolya gitár tanszakos növendék

••••    IIIIsssskkkkoooollllaaaaiiii    hhhhíííírrrreeeekkkk    ••••

AAZZ  EELLSSÕÕ  IIGGAAZZII  FFOOGGAALLMMAAZZÁÁSSOOMM
Nem tudom, ki mire emlékszik a fogalmazás tanításával ka p -

cso latban. A lényeg az, hogy nem könnyű tantárgy. Sok minden-
nek össze kell jönni ahhoz, hogy jól sikerüljön. Két harmadik
osztályos tanuló sikeres első fogalmazását olvashatják a
következő sorokban.

A fogorvosnál
A fogorvos szerdánként rendel. Az egyik ilyen napon az osztá-

lyunkra került a sor. Odafelé útközben arról beszélgettünk, hogy
vajon mit fognak velünk tenni.

Odaértünk a fogorvoshoz. Az első páros izgatottan ment be a
rendelőbe. Nemsokára kijöttek, és rögtön körbevettük őket.
Máris faggatva kérdeztük, hogy mi történt odabent. Ők megnyug-
tattak minket, hogy nem csináltak semmi fájdalmasat. Végül
mindenki sorra került. Amíg társaink bent voltak a vizsgálaton, a
lányok csöndben beszélgettek, a fiúk kint játszottak. Mikor min-
denki végzett, a doktor bácsi mindenkit megdicsért, hogy szépek
és egészségesek a fogaink. 

Boldogan mentünk vissza az iskolába, hogy nem történt semmi
fájdalmas a fogorvosnál.

Sámson Nikolett, 3. a 

A fogorvosnál
Ma, szerdán a mi osztályunkra került a sor, hogy menjünk a

fogorvoshoz.
Útközben arról beszélgettünk, hogy mi fog történni. Az első

páros bement, és mi csöndben, izgatottan vártuk őket. A fiúk kint
játszottak, a lányok pedig a váróban beszélgettek. Mindenkinek
nagyon szépek voltak a fogai és egészségesek is.

Örömmel távoztunk a fogorvostól, mert megdicsérték a
fogunkat.

Kolompár Izabella, 3. a 

VVVVEEEERRRRSSSSEEEENNNNYYYYHHHH ÍÍÍÍ RRRREEEEKKKK
TERÜLETI NÉPMESEMONDÓ
VERSENY TAKSONYBAN

AZ INDULÓ TANULÓK: 
Kolompár Petra 3. b osztályos tanuló
(felkészítő Patonai Nóra) 
Kovács Gergő 4. a osztályos tanuló
(felkészítő Jarosiné Szabó Ilona) 

I. helyezést ért el 
Pethes Patrícia 4. b osztályos tanuló
(felkészítő Patonai Istvánné)

Rajzversenyt is rendezett az iskola, amin Csiszár Dóri 4. a osztá-
lyos tanuló (felkészítője Jarosiné Szabó Ilona) II. helyezést ért el.

TISZ TELT ADÓ ZÓK, KED VES SZÜ LÕK!
A mű vé sze ti is ko la meg se gí té sé re lét re jött Pro Musica Ala pít -

vány Dömsöd tisz te let tel vár ja az adó zók sze mé lyi jö ve de lem adó -
já nak 1% -os fel aján lá sát.

Az ala pít vány adó szá ma: 18681189-1-13
Tisz te let tel: a ku ra tó ri um 
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TERÜLETI TANULMÁNYI
VER SENY KUNSZENTMIK-
LÓSON– 2010. december 7.

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

3. osztály

Az indulók:
Lázin Loretta 3. b osztály (felkészítő Patonai Nóra)

XII. helyezést ért el
Kudar Zsolt 3. a osztály (felkészítő Bak Gáborné)

IV. helyezést ért el
Liptai Melitta 3. a osztály (felkészítő Bak Gáborné)

XVII. helyezést ért el

4. osztály

Az indulók:
Sipos Evelin 4. a osztály (felkészítő Jarosiné Szabó Ilona) 

IV. helyezést ért el
Pethes Patrícia   4. b osztály (felkészítő Patonai István)

VI. helyezést ért el
Ispán Lilla 4. c osztály (felkészítő Budainé Doroszlay Judit)

XVI. helyezést ért el

MATEMATIKA

3. osztály

Az indulók:
Csontos András 3. a osztály (felkészítő Varga Gézáné) 

VII. helyezést ért el
Földvári Fanni 3. a osztály (felkészítő Varga Gézáné)

XVIII. helyezést ért el
Kudar Zsolt 3. a osztály (felkészítő Varga Gézáné)

XIV. helyezést ért el

4. osztály

Az indulók:
Perger Balázs 4. a osztály (felkészítő Jarosiné Szabó Ilona) 

I. helyezést ért el
Magyar Bence 4. b osztály (felkészítő Jarosiné Szabó Ilona) 

III. helyezést ért el
Kovács Gergő 4. a osztály (felkészítő Jarosiné Szabó Ilona) 

VII. helyezést ért el

A MAGYARKULTÚRANAPJA
Január 21-én szavalóversenyen vettünk részt Ráckevén a

Magyar Kultúra Napja alkalmából.
Iskolánkat 5. osztályos gyerekek képviselték. Köszönjük

helytállásukat és a szép verseket.

Ács Dominika 5. b felkészítő: Tóthné Porvay Zsuzsa
Kővári Róza 5. c felkészítő: Sánta Istvánné
Lampert Gréta 5. c

TE RÜ LE TI KA ZIN CZY VER SENY
2011. JA NU ÁR 20.

22. al ka lom mal tar tot ta meg az ál ta lá nos is ko la a Ka zin czy Fe renc Pró za mon dó
Ver senyt. A ki írás sze rint 3. és 4. osz tá lyos ta nu lók ne vez het tek be. Ki lenc is ko la 41
ta nu ló ja ver seny zett.

Kö te le ző szö veg nek a kö vet ke ző rész le tet vá lasz tot tuk. 

Fe ke te Ist ván: Út mu ta tás
Cser sza gú, ti tok za tos vég te len ség, hol ide gen ma da rak ko pog tat ják a fák ol da lát;

csend, ami va la mi rej tel mes sut to gás sal szól, amely ben a sza ka dék ár nyé kos mély sé -
ge só hajt, és arany sze mű gyík le sel ke dik a kor hadt, múlt sza gú tuskókon…

Züm mö gő, zson gó csend folyt kö rül ben nün ket, és az er dő las san ak ko ra lett, hogy
nem is volt már más a vi lá gon, csak erdő… Nagy don gók jöt tek-men tek fé nyes szár -
nyu kat csil log tat va, ma da rak száll tak a tisz tás ra, és né ze get tek ben nün ket, ki csit el -
len sé ge sen, mint ha azt mond ták vol na: Mi ott hon vagyunk… aztán el re pül tek, és nem
ma radt más sem mi, csak a vég te len er dő és ful lasz tó csend.

És eb ben a nagy csend ben egy szer csak fel kelt va la mi, el in dult va la mi. Nem a szél
hoz ta, mert le vél sem reb bent, nem a fény, mert csu pa ár nyék volt a vi lág, s fü lünk sem
mon dott sem mit, mert hi á ba hall ga tódz tunk, de meg érin tet te va la mi az er dőt, meg si -
mo gat ta a föl det, elénk hoz ta az el ve szett utat és az ott hont.

Csak azu tán hal lat szott va la mi mes  szi, lágy züm mö gő ének.

A zsű ri el nö ke, Ma jor An na a ver seny vé gén eze ket a gon do la to kat mond ta el a je -
len lé vők nek:

„Az ide gen nyel vet tud ni szép, a ha za it pe dig te het sé gig mívelni kö te les ség” – írta
ezt Köl csey Fe renc, aki 1823. ja nu ár 22-én fe jez te be Csekén a Him nusz meg írá sát.
En nek em lé ké re ün ne pel jük a Ma gyar Kul tú ra Nap ját. Ez a nap nem tar to zik a pi ros
be tűs ün ne pek kö zé, de egy re ered mé nye seb ben hív ja fel a fi gyel met azok ra a szel le -
mi ér té kek re, me lye ket mél tán érez he tünk ma gun ké nak. Péchy Blan ka szín mű vész -
nő nek 1960-ban tett ala pít vá nya in dí tot ta el a Ka zin czyról el ne ve zett „Szép ma gyar
be széd” ver senyt, mely az el telt év ti ze dek so rán or szá gos moz ga lom má vált. Péchy
Blan ka a Ka zin czy -ver seny moz gal mat ki ter jesz tet te az ál ta lá nos is ko lás kor osz tály ra
is. Ez a ver seny for ma az if jú ság anya nyel vi ne ve lé sét szol gál ja. 

A mi is ko lánk 22 éve ren de zi min den év ben nagy si ker rel, sze ren csé re egy re több
je lent ke ző vel ezt a ne mes ve tél ke dést. Fel adat, hogy szé pen, ért he tő en, hang sú lyo san
kell fel ol vas ni a vá lasz tott és a kö te le ző szö ve get. Azok a ta nu lók, akik részt vet tek,
vál lal ták ezt a fel ada tot, bi zo nyí tot ták, hogy az iro dal mi mű vek ol va sá sa, elő adá sa
fon tos szá muk ra. Az anya nyelv mű ve lé se múl tunk és je le nünk vé del me, an nak az
esély nek a meg te rem té se, mely erőt ad meg bir kóz ni a ren ge teg ér ték te len, ön ma gát
kul tú rá nak ál cá zott férc mű vel szem ben. Ezért fon tos ne künk, ta ní tók nak, hogy mi nél
több gye rek vall ja ma gá é nak azo kat az iro dal mi ér té ke ket, me lyek az anya nyel ven
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A Gróf Szé che nyi Ist ván Ál ta lá nos Is ko la és
a Dömsödi SE után pót lás ne ve lé se kö zött ki ala -
kí tott ki fo gás ta lan együtt mű kö dés nek kö szön -
he tő en az idei tan év ben is az Egye sü let kor osz -
tá lyos csa pa ta i ban fog lal koz ta tott já té ko sok ra
épí tett csa pa tok kal vet tünk részt az ál ta lá nos is -
ko lák szá má ra ki írt Te rem lab da rú gó Di ák olim -
pi án.

El ső ként a má so dik kor cso por tos gye re kek
küz del me i re ke rült sor. 2011. ja nu ár 12-én a
dunavarsányi Ár pád Fe je de lem Ál ta lá nos Is ko -
la Sport csar no ká ban ren dez ték meg a 3-4.
osztályosok szá má ra a tor nát. 

Ki fo gás ta lan szer ve zés mel lett zaj lott a tor na,
ahol saj nos úgy kezd tünk, aho gyan szok tunk. A
tor na el ső mér kő zé sét ját szot tuk a rác ke vei Ár -
pád Fe je de lem Ál ta lá nos Is ko la csa pa ta el len.
Ahogy az len ni szo kott ami kor mi ját szunk elő -
ször egy tor nán, ki csit ál mo san kezd tünk, és
kap ko dó, ide ges já té kunk ve re sé get ered mé -
nye zett. Ezt kö ve tő két mér kő zé sün kön fel ja vu -
ló já ték kal győ zel met arat tunk a nagy ri vá lis
Kiskunlacháza és a há zi gaz da Dunavarsány fe -
lett is. Az utol só mér kő zést a rác ke vei Szent Im -
re Ka to li kus Ál ta lá nos Is ko la csa pa ta el len ját -
szot tuk, ahol már csak az volt a kér dés, hogy a
má so dik vagy a har ma dik he lyet sze rez zük
meg. Te kin tet tel ar ra, hogy a tor ná ról csak az el -
ső he lyen vég ző csa pat jut hat to vább, így ezen a
mér kő zé sen az volt a szem pont, hogy azok a já -
té ko sok is pá lyá ra ke rül je nek, akik ad dig ke ve -
sebb le he tő sé get kap tak. En nek meg fe le lő en
szo ros mér kő zé sen ugyan, de ve re sé get szen -
ved tünk, így az ered mény hir de tés nél a do bo gó -
ra áll hat tunk ugyan, azon ban an nak a leg al só
fo ká ra. Az elő ző év hez ké pest így is si ke rült 2
he lyet ja ví ta nunk, így re mé lem ez a fo lya mat
to vább ha lad, hi szen ak kor jö vő re ne künk kel le -
ne to vább jut nunk. Ös  szes sé gé ben azon ban úgy
gon do lom, hogy a har ma dik hely is igen szép
ered mény.

A bronz ér mes csa pat tag jai:
Ka pu sok: Mé szá ros Pé ter, Ko vács Ger gő.
Já té ko sok: Ács And rás, Jároli Kris tóf, Kin -

cses Sán dor, Csör gő Má té, Ju hász Ger gő, Ta -
kács Már ton, Ke resz tes Ákos, Ke resz tes Márk,
Perger Gá bor, Bődi Ger gely.

2011. ja nu ár 20-án a har ma dik kor cso por tos
di ák olim pia ke rült meg ren de zés re Kiskun-
lacházán. Itt 5-6. osztályos já té ko sok ver seng -
tek a to vább ju tá sért. 6 is ko la ne ve zett a tor ná ra,
így két hár mas cso port ba so rol va kezd tük meg a
küz del me ket. Cso por tunk má sik két tag ja a
nagy ri vá lis Kiskunlacháza és a Dunavarsány
csa pa tai vol tak. Az el ső mér kő zé sün ket a há zi -
gaz da Kiskunlacháza el len vív tuk, ahol pa rázs
küz del met ho zó nagy csa tá ban vé gül egy gól lal
si ke rült le győz nünk el len fe lün ket. A Du na var -
sány el le ni mér kő zés is nagy csa tát ho zott, ahol
vé gül bün te tő rú gá sok kal si ke rült meg sze rez -
nünk a győ zel met. Így ve ret le nül vé gez tünk a
cso por tunk élén. A sza bá lyok sze rint ke reszt be -
ját szás kö vet ke zett, ahol a má sik cso port má so -
dik he lye zett csa pa ta el len kel lett mér kőz nünk a
dön tő be ju tá sért. Saj nos ezen a mér kő zé sen a
sze ren cse nem állt mel lénk, és el len fe lünk eset -
le ges, ke vés bé tu da tos já té ka olyan hely ze tek
elé ál lí tott min ket, amik re ne he zen ta lál tuk a
meg ol dást. Vé gül egy szá munk ra ki fe je zet ten
sze ren csét len, és min den tu da tos sá got nél kü lö -
ző gól lal 2-1 ará nyú ve re sé get szen ved tünk a
Szent Im re Ka to li kus Is ko la csa pa tá tól. Így az
utol só mér kő zé sün ket a bronz érem ért ját szot -
tuk, még pe dig a há zi gaz dák el len is mét. Iga zi
bronz csa ta zaj lott a pá lyán, amit vé gül bün te -
tők kel a ma gunk ja vá ra for dí tot tunk. Így vé gül
eb ben a kor osz tály ban is a do bo gó har ma dik fo -
ká ra áll hat tunk. Ki fe je zet ten szép és tu da tos já -
té kot mu tat tak a fi úk, pi cit na gyobb sze ren csé -
vel úgy gon do lom, hogy meg le he tett vol na a
to vább ju tás. Ezen azon ban nem csüg ge dünk,
dol go zunk to vább, hogy jö vő re a kö vet ke ző
kör ben is kép vi sel hes sük Dömsödöt.

A csa pat tag jai: Ka pu sok: Nagy Ger gő, Sza -
bó Zol tán.

Já té ko sok: Papp Já nos, Turcsán Pál, Ta kács
Márk, Perger Ben já min, Si mon Nor bert, Perger
Ba lázs, Csör gő Sza bolcs, Petró Zsolt, Bu dai Le -
ven te, Bődi End re, Gál Ta más, Hö römpő Ti bor.

Ez úton is sze ret ném meg kö szön ni Mé szá ros
Pálné igaz ga tónő nek a bi zal mat, hogy kép vi sel -
het tük az is ko lát a tor ná kon; és egy ál ta lán nem
utol sósor ban a szü lők se gít sé gét, amely nek kö -
szön he tő en az uta zást meg tud tuk szer vez ni az
ő se gít sé gük kel.

Bí zom ben ne, hogy jö vő re is mét az idei fel ál -
lás ban ve he tünk részt a ver se nyen, és ab ban is
bí zom, hogy a kö vet ke ző tan év ben újabb na po -
kat kell le szer vez nünk, mert to vább is jut nak
csa pa ta ink.

A bi za lom mel lé ad dig is ko moly és ke mény
mun ka fog tár sul ni, hi szen meg kezd tük a fel ké -
szü lést a baj nok ság ta va szi for du ló i ra. Te hát
még vé let le nül sem fog nak unat koz ni a srá cok,
hi szen kőke mény edzé sek kel acé loz zuk ma -
gun kat a baj nok ság foly ta tá sá ra.

Itt sze ret ném meg ra gad ni az al kal mat, hogy
tisz te let tel fel hív jam a fi gyel mét min den ki nek,
hogy Egye sü le tünk szer ve zé sé ben az U8 és
U11 kor osz tály ok ban 2011. feb ru ár 12-én a
Sport csar nok ban ke rül meg ren de zés re el ső al -
ka lom mal a Ka to na An tal Em lék tor na. Cé lunk
a ren dez vén  nyel, hogy mél tó em lé ket ál lít sunk
an nak az em ber nek, aki év ti ze den ke resz tül a
sport bi zott ság el nö ke ként ko moly erő fe szí té se -
ket tett, hogy ez a mos ta ni szisz te ma ti kus után -
pót lás ki ala kul has son a Dömsödi SE ke re te in
be lül. A fen ti ren dez vé nyünk re min den ér dek lő -
dőt sze re tet tel vá runk.

Tisz te let tel:
Gá bor Ta más

után pót lás ve ze tőedző
Dömsödi SE

DIÁKOLIMPIÁN KÉPVISELTÜK ISKOLÁNKAT

ke resz tül ma gyar sá gun kat erő sí tik. Kö szön jük a fel ké szí tő ta ná rok nak a
mun kát, a kul tú ra iránt ér zett fe le lős sé get, a szín vo na la san ki vá lasz tott
rész le te ket, hogy ezt a na pot ün nep pé tet ték.

A kö vet ke ző dömsödi di á kok mé ret tet tek meg:

3. osz tály
Az in du lók:

Pék Bi an ka 3. a osz tá lyos ta nu ló (fel ké szí tő Bak Gáborné)
I. he lye zést ért el

Lázin Lo ret ta 3. b osz tá lyos ta nu ló (fel ké szí tő Patonai Nó ra)
III. he lye zést ért el

Her má nyi Ger gely 3. c osz tály (fel ké szí tő Keyha-Czeller Pi ros ka)
VIII. he lye zést ért el

4. osz tály
Az in du lók:

Vitáris Pet ra 4. b osz tály (fel ké szí tő Patonai Istvánné)
II. he lye zést ért el

Sipos Eve lin 4. a osz tá lyos ta nu ló (fel ké szí tő Jarosiné Sza bó Ilo na)
IV. he lye zést ért el

Sze ge di Ta más 4. c osz tály (fel ké szí tő Budainé Doroszlay Ju dit)
VIII. he lye zést ért el
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A kick-box egy küz dő sport, amely több tra di -
ci o ná lis harc mű vé szet ele me it öt vö zi. 

Az 1970-es évek kö ze pe tá ján ala kult ki az
Egye sült Ál la mok ban és va la mi vel ké sőbb Nyu -
gat-Eu ró pá ban. A kick-box a sport ka ra te mű fa já -
hoz tar to zik, ala pí tó ik egyik fő cél ja az volt, hogy
az üté se ket és rú gá so kat tá vol-ke le ti ere de tű harc -
mű vé sze tek moz gás anya gát to vább fej leszt ve,
azo  kat öt vöz ve a boksz tech ni kák kal, egy önál ló,
ver senycent ri kus küz dő spor tot hoz za nak lét re. 

A kick-box nem ta gad ja a tra di ci o ná lis gyö ke -
re it, de ön ma gát nem harc mű vé szet ként, ha nem
egy mo dern  küz dő sport ként tart ja szá mon.

Egy be szél ge tés al kal má val hal lot tam ked ves
is me rő se im től, akik büsz ke édes anyák is egy ben,
hogy mi lyen si ke re ket ér tek el fi a ik a kick-
boxban. Rész le te sen me sél tek egy szín vo na las
ren dez vény ről, ahol töb bek kö zött a dömsödi
gye re kek is ös  sze mér het ték tu dá su kat, és ko moly
si ke re ket ér tek el. Ez pe dig az INTERSPORT
KU PA volt, amely 2010.  no vem ber 27-én ke rült
meg ren de zés re a Bu da ör si 1. szá mú Ál ta lá nos Is -
ko la tor na ter mé ben.

Kö zel 150 ver seny ző sze rep lé sé vel az or szág -
ból szá mos csa pat tet te tisz te le tét kez dő és ha la dó
in du lók kal.

A meg mé ret te tést Ka to na Bar na bás és Szűcs
Zol tán 5 danos kick-box mes te rek ren de zé sé vel,
sza bá lyok és kri té ri u mok egyez te té se után in dí -
tot ták.

A Rác ke vei Kick-Box Sport egye sü le tet 7 ver -
seny ző kép vi sel te (semi és light contact ka te gó ri -
á ban).

Zölei Ádám 1. hely 63 kg light contact
Rózner Alex 2. hely 74 kg light contact
Sza bó Dá ni el 3. hely 57 kg stop semi contact
Ezt a ver senyt kö vet te 1 hét múl va a Sze ge den

meg ren de zett 12 éves ha gyo mán  nyal bí ró or szá -
gos Mi ku lás Ku pa, amin kö zel 200 ver seny ző
mér te ös  sze tu dá sát semi, light és kick-light ka te -
gó ri á ban

Rózner Alex 3. hely 74 kg light contact
Zölei Ádám 3. hely 63 kg light contact
Sza bó Dá ni el 3. hely 57 kg stop semi contact
Min den súly cso port ban na gyon ke mény küz -

del mek foly tak, mert az or szág min den ré szé ről
jöt tek ver seny zők.

Ezek a sport si ke rek ad ták az öt le tet, hogy a
könyv tár ba meg hív jam a fi a ta lo kat /Rózner Ale -
xet, Sza bó Dá ni elt, Zölei Ádámot/ egy kis be szél -
ge tés re, mert job ban meg sze re ttem vol na is mer ni
őket és raj tuk ke resz tül ezt a  spor tot. 

Na gyon jót be szél ge ttünk, sok min dent meg -
tud tam er ről a sport ág ról és ar ról, hogy ma mi -
lyen kér dé sek fog lal koz tat nak egy fi a talt. Be szél -
ge té sünk köz ben még érin tet tük az al ko hol, ci gi -
zés, a drog té má it is, és az egész sé ges élet mó dot,
hogy men  nyi re fon tos ez egy spor to ló nak. Meg -
tud tam, hogy mi a ked venc köny vük, film jük, ze -
né jük, szí né szük.

Meg döb ben tem a fe le lős ség tel jes vá la sza ik tól,
és örül tem an nak, hogy ezek a fi a ta lok mi lyen jól

lát ják az élet fon tos kér dé se it, és az ön pusz tí tó do -
hány zás és al ko holfo gyasz tás he lyett az egész sé -
ges élet for mát vá las  ztják.

A kick box-szal kap cso la to san az aláb bi kér dé -
se ket tettem fel ne kik, ami re ők így vá la szol tak:

– Mi ó ta fog lal koz tok a kick-box-szal?
Alex: 2010. áp ri lis ele je óta fog lal ko zom ez zel

a sport tal.
Ádám: Kö rül be lül ta valy feb ru ár vé ge óta mű -

ve lem ezt a spor tot, de nyá ron saj nos edzőtá bor ba
nem tud tam el men ni, így azt a 2 és fél hó na pot bok-
szolással töl töt tem, ami sze rin tem ja vam ra vált. 

Da ni: 2010. szep tem ber ele je óta fog lal ko zom
ez zel a sport tal.

– Mi lyen ere de tű ez a sport ág?
Ádám: Ma ga a boksz ré sze az ame ri kai, vi szont

ez a rú gás tech ni kai rész Thaiföld ről szár ma zik.
– Vé le mé nye tek sze rint mi re ne vel?
Alex: Vé le mé nyem sze rint tü re lem re, ma ga -

biz tos ság ra ne vel.
Ádám: Sze rin tem ki tar tás ra és fe gye lem re ne -

vel, ami na gyon fon tos, de ez hoz zá ál lás kér dé se,
aki nem lezserül áll hoz zá, az ezt nem fog ja meg -
ta pasz tal ni.

Da ni: Sze rin tem tü re lem re és ki tar tás ra. Sze -
ren csé re eze ket már ma ga mon is ta pasz ta lom.

– Mi ért pont ezt a spor tot vá lasz tot tá tok, mi
tet szett meg ben ne?

Alex: Ré gebb óta ér dek lő dök ilyen spor tok
iránt, sze ret tem vol na va la mi újat ki pró bál ni.

Ádám: Ré gebb óta sze ret tem vol na va la mi -
lyen küz dő sport tal fog lal koz ni, meg egy szer lát -
tam egy olyan fil met, ami ben na gyon meg tet szett
ez az egész, és ez mo ti vált.

Da ni: Sze rin tem a küz dő spor tok a leg iz gal ma -
sab bak. De leg in kább a ’Sose hát rálj meg’ (Never
back down) cí mű film mo ti vált.

– Rö vi den mond já tok el, hogy en nek a já -
ték nak mi lyen sza bá lyai van nak, mert sze rin -
tem so kan nem is me rik.

Ádám: A lé nye ge szin te ugyanaz mint a boksz-
nak, csak itt lá bat is le het hasz nál ni. A kick-box
egyes faj tá i ba akár csí pő alá is le het rúg ni. Amit
mi ta nu lunk, az a semi contact, de Alexszal mi in -
kább a light contact fe lé hú zó dunk, mely fél erős
küz de lem, bár sok szor el dur vul a hely zet.

– Mi volt a leg em lé ke ze te sebb pil la na totok?
Alex: Ta lán az, ami kor éle tem leg el ső mecs -

csén az el ső pár má sod perc ben ki ütöt tem az el -
len fe le met, és ez bor zasz tó jó ér zés volt.

Ádám: Hát a leg em lé ke ze te sebb pil la na tom
az volt, mi kor a Tökölön ren de zett nem zet kö zi
ver se nyen be hív tak a harc ra és el len fe lem mel áll -
tunk kö zé pen, és szin te min den ki min ket fi gyelt.

Da ni:Ami kor éle tem el ső ver se nyén el tud tam
ér ni a har ma dik he lye zést.

– Mi volt az az ese mény, ami re nem szí ve sen
em lé kez tek, ha volt ilyen?

Ádám: Hát ne kem nincs olyan pil la na tom
ami re nem szí ve sen em lé ke zek, mert ha len ne is,
ak kor mu száj rá em lé kez ni, mert az em ber a hi bá -
i ból ta nul, ami eb ben a sport ban na gyon fon tos.

Né hány ba kin akár el is me het egy egész meccs,
így a do bo gó is.

Da ni:A sport tal kap cso lat ban nincs, mert min -
den ve re ség ta pasz ta lat szer zés is egy ben.

– Kit te kin te tek eb ben a sport ág ban a pél -
da kép nek és mi ért?

Alex: Pél da ké pem nek az edző met te kin tem,
mert na gyon jól ta nít ja ezt a spor tot és ko moly el -
kö te le zett hí ve is.

Ádám: Az én pél da ké pe met saj nos egy ut cai
ve re ke dés ben hát ba lőt ték és nem tud jár ni. De a
mos ta ni Pitbull te am edző je. Tő le sze rin tem so -
kan ta nul hat ná nak, to ló szék ben ül, úgy edzi a mi -
nél jobb har co so kat. A má sik pél da ké pem pe dig
Badr Hari, aki in kább a k-1 mű faj ban ta lál ha tó
meg, vi lágmé re tű ver se nye ken nyert, és volt már
baj nok is.

Da ni: Én Ryan Bader-t tar tom pél da ké pem -
nek, aki az UFC (Ultimate Fighting Champi-
onship) ne vű sport ág ban ért el si ke re ket.

– Mi lyen jö vő be li ter ve i tek van nak?
Alex: A sport ban mi nél ma ga sabb szint re sze -

ret nék el jut ni, és még jobb ered mé nye ket el ér ni a
full-contact ka te gó ri á ban.

Ádám: Hát a jö vő ben sze ret ném a kon dí ci ó -
mat ki csit fel jebb tor nász ni és újabb ver se nye ken
in dul ni, és ki sze ret ném pró bál ni ma gam a low-
kickben is, ahol láb ra is le het rúg ni.

Da ni: Sze ret nék mi nél több ver seny re el jut ni.
A kon dí ci ó mat fej lesz te ni, hogy eset leg ke mé -
nyebb küz dő sport ban is ki pró bál jam ma gam.

Sze ret nénk ked vet csi nál ni a dömsödi fi a ta lok -
nak is eh hez a sport ág hoz, hi szen ha len ne több
vál lal ko zó szel le mű je lent ke ző, akár itt Döm-
södön is le het ne in dí ta ni egy cso por tot.

Eb ből az al ka lom ból a Könyv tár az OMK-val
kö zö sen meg hív ta a Rác ke vei Kick-Box Sport -
egye sü le tet, hogy tart sa nak egy be mu ta tót, ami re
min den kit sze re tet tel vá runk 2011. feb ru ár 19-
én, /szombaton/ 14 óra kor az OMK nagy ter mé -
be. Így az ér dek lő dök élő ben, test kö zel ben is mer -
he tik meg ezt a spor tot. Kel lő szá mú je lent ke ző
ese tén pe dig Dömsödön is le het ne ezt a sport ágat
űz ni. 

Be fe je zé sül pe dig a fi úk nak ki tar tást, jó egész -
sé get, si ke re ket sze ret nék kí ván ni, mind a sport-
teljesíményükhöz, mind pe dig a ta nu lá suk hoz.
HAJ RÁ FI ÚK!

Mark óné Zöld ág Ág nes
könyv tárve ze tő

Dömsödi tehetségek a KICK-BOX-ban
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Szeretettel meghívjuk
Önt és kedves családját

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

ahol kick-box bemutatót láthatnak az
érdeklődők.

A sportrendezvény résztvevője:
Ráckevei Kick-box Sportegyesület

A műsor szervezői:
Nagyközségi Könyvtár és az OMK

Mindenkit szeretettel várunk!
Belépés ingyenes.

MEGHÍVÓ

A Nagy köz sé gi Könyv tár
feb ru ár-már ci us hó na pok -
ban ter ve zett prog ram jai

Feb ru ár:

19-én 14 óra kor kick-box be mu ta tót szer -
ve zünk az OMK nagy ter mé ben. Ezt a ren -
dez vényt az OMK-val kö zö sen fog juk le bo -
nyo lí ta ni.

26-án 9 óra kor: Far san gi nép szo kás ok. A
nép szo kás ok ere de te, tél űző ha gyo má nyok,
ki sze báb ké szí té se lesz a könyv tár ban.

Már ci us:

19-én 9 óra kor a  könyv tár ban rend ha gyó
tör té nel mi óra kez dő dik a „Múl tunk nyo má -
ban” cí mű ren dez vény so ro zat ke re té ben. A
fog lal ko zás témája: 1848/49-es sza bad ság -
harc ese mé nye i nek a fel idé zé se. Tör té nel mi
hát tér, Dömsöd – Kossuth kap cso la ta.

Kéz mű ves fog lal ko zás: Habsburg-magyar
zász ló, hu szársü veg, kard, ko kár da el ké szí té -
se.

Íjászkodás, lo vag lás, tör té nel mi csa ta az
er dő ben.

Ezt az egész na pos ren dez vé nyün ket a
Gyer mek jó lé ti Szol gá lat mun ka tár sa i val kö -
zö sen fog juk meg ren dez ni.

Ki ál lí tá sa ink:

2011. ja nu ár és feb ru ár hó nap ban Sán-
dorffy Ilo na gra fi kai mun ká i ból szer ve zünk
ki ál lí tást a könyv tár ban.

2011 már ci u sá ban Ber ki Gé za olaj fest mé -
nye i ben gyö nyör köd he tünk.

A ki ál lí tá sok meg te kin té se a könyv tár
nyit va tar tá si ide jé ben bár ki szá má ra in gyen
el ér he tő.

AKIK A GON DOL KO DÁST VÁLASZTOTTÁK…
„A sakk já ték ép pen úgy, mint a

tu do má nyos ku ta tó mun ka, el ső sor -
ban szen ve dély. Jó sak ko zó is csak
az le het, akit ez a bel ső szen ve dély,
bel ső kény szer hajt.”

Szentgyörgyi Al bert
2011. ja nu ár 29-én a Nagy köz sé -

gi Könyv tár ban meg ren de zett I. há -
zi sakk ver se nyen el ért ered mé nyek
a kö vet ke zők:

– 8-12 éves kor osz tály ban: I. Pék Bi an ka, II. Kulimak Ré ka, III. Far kas Zsolt
– 12-16 éves kor osz tály ban: I. Kun Sá mu el, II. Markó Sán dor, III. Kun Áb ra hám
Gra tu lá lunk a nyer te sek nek, örü lünk an nak, hogy a részt ve vő gye re kek er re a dél előtt re nem a

szá mí tó gé pet és a te le ví zi ó zást, ha nem a kö zö sen ját szott, lo gi kát fej lesz tő sak kot vá lasz tot ták.
En nek örö mé re min den részt ve vő név re szó ló em lék la pot ka pott.
Ez úton sze ret nék kö szö ne tet mon da ni Bachmann Pi ros ká nak, ami ért más fél  éve ki tar tó tü re -

lem mel és sze re tet tel, sza bad ide jét fel ál doz va ta nít ja a dömsödi gye re ke ket sak koz ni. Re mél jük,
hogy az el kö vet ke zen dő évek ben si ke rül majd ki ne vel ni egy olyan nem ze dé ket, aki tö meg kul tú -
rá val szem ben ezt a ré gi ha gyo má nyok kal ren del ke ző, gon dol ko dást fej lesz tő spor tot vá laszt ja.                            

Mark óné Zöld ág Ág nes könyv tárve ze tő

ÁL LAN DÓ PROG RA MOK
Dömsöd múlt já ból ál lan dó hely tör té ne ti ki ál -
lí tás a könyv tár ban Ko vács Lász ló ta ní tó úr
gyűj te mé nyé ből. Nyit va tar tás a könyv tá ri
nyit va tar tá si rend sze rint.
ENER GIA TOR NA
Az egész sé ges élet mód je gyé ben, szer dán ként
19.00 órá tól.
Ve ze ti: Oprea Arthúr Mi hály.
SZÍN JÁT SZÓ KÖR
Ked den ként az Irin gó Szín ját szó Kör pró bái
18.00 óra kor.
KI ÁL LÍ TÁS
Óvo dá sok és is ko lá sok al ko tá sa i nak be mu ta tó ja
az OMK elő te ré ben.
FEL HÍ VÁS KI ÁL LÍ TÁS RA
Ipa ro sok, vál lal ko zók te vé keny sé gét be mu ta -
tó ki ál lí tás ra hí vunk min den vál lal ko zó ked vű
be mu tat ko zót.
BA NYA KLUB
két he ten te hét főn ként 18.00-tól.
NYUG DÍ JAS KLUB 
két he ten te. 

Petőfi Sándor Okta tási és Műve lő -
dési Központ 2011. február havi  pro-

gramjai

2011. február 12. /szombat/ 18,00 órától                
VALENTIN BÁL

a 6. b osztály szervezésében, osztályfőnök:
Pethesné Nyári Katalin

Belépődíj: 1.000 Ft. Helye: OMK nagyterme
2011. február 16.; 17. /szerda, csütörtök/

8,00 órától – 14,00 óráig
SULI FARSANG

A Gróf Széchenyi István Általános Iskola
szervezésében. Helye: OMK nagyterme

2011. február 19. /szombat/ 9,00 órától– 12,00
óráig BABA BÖRZE

2011. február 19. /szombat/ 14,00 órától
Szeretettel meghívjuk Önt és kedves család-

ját az OMK nagytermébe, ahol kick-box
bemutatót láthatnak az érdeklődők.

A sportrendezvény résztvevője:
Ráckevei Kick-box Sportegyesület.

A műsor szervezői: Nagyközségi Könyvtár és az
OMK. Mindenkit szeretettel várunk! 

Belépés díjtalan.
2011. február 24. /csütörtök/ 10,30 órától

OVIS SZÍNHÁZ A PORTÉKA SZÍNHÁZ
előadásában: A NAGY MAGRABLÓ

Belépődíj:  400 Ft. Helye: OMK nagyterme.
2011. február 26. /szombat/ 15,00 órától

EElliissaabbeetthh musical két részben

a budapesti Terézvárosi Kollégium
musicalszínpadának előadásában

Belépőjegy: 500 Ft; gyermek és nyugdíjas jegy
300 Ft. Jegyek előzetesben az OMK-ban, illetve

a helyszínen az előadás napján válthatók!
Helye: OMK nagyterme.

Mindenkit szeretettel várunk!

E L Ő Z E T E S
2011. március 5. /szombat/ 18,00 órától

VADÁSZ BÁL
2011. március 12. /szombat/ 19,00 órától

BANYA BÁL
2011. március 15. /kedd/ 10,00 órától  

NEMZETI ÜNNEP
2011. március 24. /csütörtök/ 10,30 órától 

OVIS SZÍNHÁZ
2011. március 26. /szombat/ 10,00 – 15,00 óráig

VÉRADÁS
2011. április 2. /szombat/

ORSZÁGOS NÓTAVERSENY

PROG RA MOK AZ OMK-BANPROG RA MOK AZ OMK-BAN
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A mas  százs az egyik leg egy sze rűbb és leg ter -
mé sze te sebb mód szer, amel  lyel a be teg sé ge ket
meg előz het jük, egész sé gün ket és tel je sí tő ké -
pes sé gün ket meg őriz het jük. Ami kor fáj a fe -
jünk, vég tag ja ink, ál mat la nok va gyunk, fe szült -
ség tart min ket ha tal má ban, és egy egy sze rű
mód szer rel le het eze ken se gí te ni. Min den
masszázs alap ja a kéz zel va ló érin tés. An nak el -
le né re, hogy egész sor tény bi zo nyít ja, mi lyen
nagy a tes ti érin tés je len tő sé ge az em ber fej lő -
dé se szem pont já ból, na gyon so kan vis  sza ri ad -
nak tő le. En nek va ló szí nű sít he tő en az az oka,
hogy az em be rek ke ve rik vagy ös  sze té vesz tik
az ér zé ki ség és a sze xu a li tás fo gal mát. Az érin -
tés utá ni igé nyün ket az is bi zo nyít ja, hogy a mú -
ze u mok ban ott lát ha tó a kö vet ke ző fel irat:
„Kér jük, ne nyúl ja nak a mű tár gyak hoz!” Ért he -
tő, hi szen az em ber érin tés út ján ta pasz tal ja
meg, hogy az a tárgy va ló ban ott van. Egy
masszázs ke ze lés még nem ke ze lés, de ha rend -
sze re sen já runk mas  szőr höz, gyógymas szőr -
höz, bi zony ja vul hat a vér- és nyi rok ke rin gés,
elő se gí ti a re ha bi li tá ci ót, old ja a myogelotikus
(fáj dal mas) cso mó kat, a he ge se dé se ket, le ta pa -
dá so kat fel old ja. Ja vít ja ezenkí vül az anyag cse -
re fo lya ma to kat, az emész té si- és bél pa na szo -
kat, va la mint a fej lő dő szer ve zet ge rincbán tal -
ma i ra is gyógy mó dot kí nál (pl.: ge rinc fer dü lés,
Scheuermann-kór, csi go lya ko pá sok). A gyógy-
masszőr na gyon sok be teg ség gel ta lál koz hat
mun ká ja so rán, íme egy kis íze lí tő:

A cu kor be teg ség ről (Diabetes mellitus) ál -
ta lá ban

A „diabetes” (gö rö gül = „át fo lyás”) el ne ve -
zés  szár ma zik. A szó a cu kor be teg ség egyik fő
tü ne té re, a megnövekedett vi ze let men  nyi ség re
utal. A be teg ség tü ne te it el ső ként rész le te sen
gö rög or vos ír ta le. Ő volt az el ső, aki a kór ban
anyag cse re-be teg sé get lá tott. 1675-ben egy an -
gol or vos hoz zá ad ta a gö rög „diabetes” szó hoz
a  „mellitus” szót, amely nek a je len té se „méz -
édes”. Ez ar ra utal, hogy a cu kor be te gek vi ze le -
te a cu kor ki vá lasz tá sa mi att édes. Köz is mert,
hogy In di á ban, ahol a be teg sé get „édes vi ze let
kór”-nak ne vez ték, a be teg ség re gya nús egyé -
nek vi ze le tét han gyák kal tesz tel ték. Ha a han -
gyák „ked vel ték” a vi ze le tet, az ar ra utalt, hogy
ab ban sok cu kor van. A kö zép ko ri Eu ró pá ban
vi szont az volt a szokás, hogy a be te gek vi ze le -
tét meg kós tol ták. 1910-ben an gol or vos ír ta le,
hogy a be teg sé get a has nyál mi rigy ben ter melt
egyet len ve gyü let hi á nya okoz za, és a „ve gyü le -
tet” el ne vez te in zu lin nak. 1922-ben az el ső be -
teg egy 13 éves fiú volt, aki di a bé te szes kó má -
ban fe küdt, meg kap ta az in zu lin in jek ci ót. Az
in jek ció után a fiú ki jött a kó má ból. A cu kor be -
teg ség a bel ső el vá lasz tá sú mi ri gye ket érin tő
gya ko ri anyag cse re za var. A has nyál mi rigy ál tal
ter melt in zu lin hor mon elég te len sé ge vagy hi á -
nya okoz za. A szer ve zet az in zu lin se gít sé gé vel
jut tat ja a cuk rot a szer ve zet be. Ha ez nem mű -

kö dik, ak kor ki ala kul az in zu lin be teg ség. Az in -
zu lin hi ány ma gas cu kor szin tet je lent a vér ben
és a vi ze let ben. A be teg ség nek 2 tí pu sa lé te zik.
Az el ső tí pus, ami kor a has nyál mi rigy Langen-
hars-szi ge te i ben az in zu lint ter me lő ß-sej tek el -
pusz tul nak, emi att a szer ve zet ben nem ter me lő -
dik cu kor. El ső sor ban fi a ta lok nál ala kul ki,
mes ter sé ges in zu lin pót lás szük sé ges. A má sik
tí pu sa, ami kor a ter melt hor mon men  nyi ség nem
elé gí ti ki a szer ve zet in zu lin szük ség le tét. Le -
csök ken a szer ve zet in zu lin irán ti ér zé keny sé ge,
va gyis in zu lin re zisz ten cia ala kul ki. A szer ve zet
ter me li az in zu lint, de nem elég ne ki. A vér cu -
kor szint-el té rést a has nyál mi rigy úgy pró bál ja
pó tol ni, hogy egy re több cuk rot ter mel. Idő vel
már nem ké pes er re, ezért a szer ve zet nem tud ja
hely re ál lí ta ni a vér cu kor szin tet, így ala kul ki a
csök kent cu kor to le ran cia.

Tü ne tei: ma gas vér nyo más, ma gas vérzsír -
szint, ma gas ko lesz te rin, ma gas triglicerid.
(Ezek a tü ne tek együt te sen az ér el me sze se dés
ki ala ku lá sát okoz zák.)

Okai: stressz, zsí ros, fű sze res éte lek, túl súly,
moz gás sze gény élet mód.

Szö vőd mé nyei: vak ság (retinopátia), bőr be -
teg sé gek, láb szár fe kély, ve se ká ro so dás, ve ge ta -
tív ideg rend szer mű kö dé sé nek za va ra, im po ten -
cia, agyérzavar.

Ke ze lé se: Fon tos a di é ta be tar tá sa és mi nél
ke ve sebb seb ej té se a tes ten, mert az fer tő ződ -
het, és na gyon ne he zen re ge ne rá ló dik.

A cu kor be teg di é ta alap jai: A di é ta le gyen
ki egyen sú lyo zott és har mo ni kus, hogy fe dez ze
a szer ve zet ener gia- és táp anyag szük ség let ét.
Az egyes ét ke zé sek nek meg ha tá ro zott men  nyi -
sé gű szén hid rá tot kell tar tal maz nia. A „Több -
ször ke ve set” el vet kö vet ve, nap já ban 6-7 al ka -
lom mal ét kez zen, hogy a vér cu kor szint-in ga do -
zás el ke rül he tő le gyen. Ez a be teg ség élet mód -
vál tás sal is jár. Min dent meg kell ter vez ni, fő -
ként az in zu li no zás – ét ke zés ará nyát, idő pont -
ját, és ezt le he tő leg a kó ma el ke rü lé se
ér  de ké ben ko mo lyan is kell ven ni. A fo lya dék -
ról se fe led kez zen el, na pi 1,5-2 li ter szük sé ges!
A rend sze res na pi moz gás ja val lott, de fi gyel ni
kell, hogy a cu kor be teg nél min dig le gyen sző lő -
cu kor ros  szul lét ese tén, és le he tő ség sze rint ne
spor tol jon egye dül.

Egyé ni ét rend ki ala kí tá sá hoz for dul jon or -
vos hoz, dietetikushoz.

Bús Lin da gyógymasszőr
06-20/429-5227

Masszázs-gyógymasszázs

Ódor Béláné (Mag di né ni) feb ru ár
3-án ün nep li 80. szü le tés nap ját.

1976. ja nu ár 16-tól nyug dí ja zá sá ig, 1986.
feb ru ár 3-ig a he lyi óvo dá ban dol go zott,
azt meg elõ zõ en is 1951. má jus 1-jé tõl
óvó nõ ként te vé keny ke dett Bu gyi, Du na -
ke szi, Bu da pest és Dunaharaszti hely sé -
gek ben. Kö zel 32 évet dol go zott óvó -
nõ ként, mely bõl 13,5 évet in téz mé nyünk -
ben, hi szen a nyug díj mel lett még 1986.
10. 01-jétõl 1987. 07. 31-ig, majd 1987.
10. 15-tõl 1988. 08. 31-ig. ket tõ ne ve lé si
éven át se gít sé günk re volt, ami kor szak -
kép zett óvó nõi hi án  nyal küz döt tünk. Én
ma gam ab ban a sze ren csés hely zet ben
ré sze sül het tem, hogy 1977 szep tem be ré -
tõl nyug dí ja zá sá ig egy in téz mény ben dol -
goz hat tam Ve le, majd az el sõ hí vó szó ra
vis  sza jött dol goz ni nyug dí jas ként is, így
még 2,5 évig él vez het tük szak mai ta pasz -
ta la tát, me lyet szí ve sen osz tott meg
mind an  nyi unk kal. 
1976. ja nu ár 16-tól 1981. au gusz tus 31-ig

ve ze tõ óvó nõ ként, majd 1981. szep tem -
ber 1-jé tõl nyug dí ja zá sá ig ve ze tõhe lyet -
tes ként a gyer me kek ne ve lé se-ok ta tá sa
ér de ké ben te vé keny ke dett a Bajcsy-Zs.
úti, hét köz na pi nyel ven Ré gi óvo dá ban.

Ked ves Mag di né ni!
80 év az hos  szú idõ, ez a latt több

nem ze dék is fel nõ. Bol dog ság ban,
egész   ség  ben légy gaz dag, min dent meg -
kapj amit az élet még meg ad hat. Tõ lünk
ezt a kis kö szön tõt ka pod, kí vá nunk bol -
dog 80. szü le tés na pot! 

Sze re tet tel 
kö szönt jük!

Sok sze re tet tel Óvo dánk min -
den dol go zó ja ne vé ben: 

Orosz Lajosné
óvo da ve ze tõ
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„Még a leg job bak is meg öreg sze nek 
és el fá rad nak kö zü lünk, 
és ha ez az ál la pot be kö vet ke zik, 
min den ki nek szük sé ge van va la ki re, 
aki nek át ad ja a fák lyát, 
hogy to vább vi gye.”

Wilbur Smith

Horogh Istvánné daj ka né nit nyug díj -
ba vo nu lá sa al kal má ból meg hitt, csa lá -
di as kör ben kö szön töt ték a kol le gák,
egy ko ri és mai óvo dá sai, a szü lők és
Bencze Ist ván pol gár mes ter úr.

Im már ha gyo mány az óvo dá ban,
hogy meg ad ják a mél tó sá gát a je les ese -
mé nyek nek. Ki vé te le sen most nem az
óvo da kis la kó i ra gon do lok, ha nem az
ott dol go zó óvó nők re, daj kák ra, tech ni -
kai mun ka tár sak ra.

Ja nu ár ban az in téz mény min den dol -
go zó ja új ra együtt ün ne pelt, s kö szön -
töt te az örök mó ka mes ter Mar gó né nit.
Bár mily fur csán is hang zik, el fá radt.
Negy ven évi mun kát ma ga mö gött
hagy va most nyug díj ba megy. 

Az át nyúj tott sok szép vi rág mel -
lett szív hez szó ló ked ves sza vak kal
mél tat ta mun ká ját Ma da rász Má ria
óvó nő.

Ki hang sú lyoz ta, hogy az együtt töl -
tött húsz év alatt Mar gó né ni már a ki -
mon dat lan sza vak ból is tud ta, hogy mit
kel le ne meg va ló sí ta ni, min dig és min -
den ben le he tett rá szá mí ta ni. Le gyen az
aján dék ké szí tés, mű sor-ös  sze ál lí tás
vagy fel lé pés, ami a gye re kek kel kap -
cso la tos.

Fel ada tát szív vel-lé lek kel, nagy oda -
adás sal, sze re tet tel vé gez te. A mun ka -
hely szin te be le szö vő dött min den na pi
éle té be.

Ezért is ka pott itt nagy hang súlyt a
kö vet ke ző bölcs mon dás:

„A vi lág ös  szes anya gai kö zött a sze -
re tet nek van a leg na gyobb kö tő ké pes sé -
ge és a leg na gyobb te her bí ró ere je. A
sze re tet vég te len és ha tár ta lan. Min den
em ber tud ja, hogy sze re tet nél kül nem
le het él ni.

Ez az éle tünk ere je, amely ből me rít -
he tünk, és amit to vábbad ha tunk!”

És va ló ban, ez az ér zés ak kor, pén tek
es te kéz zel fog ha tó volt! A ki csiny óvo -
dá sok aj kán őszin te ér zel mek fo gal ma -
zód tak meg ver si kék be szed ve. A tán co -
sok úgy szin tén min den tu dá su kat össz -
pon to sít va gyö nyör köd tet tek pro duk ci -

ó ik kal, mely be nem volt ne héz Mar gó
né nit is be von ni!

Meg ha tó ré szét ké pez te az ese mény -
nek, mi kor az egy ko ri óvo dá sok (ma
már gya kor ló édes anyák) kö szön töt ték
daj ká ju kat.

Bencze Ist ván pol gár mes ter úr be szé -
dé ben ki hang sú lyoz ta, hogy a vi dám sá -
got, örö möt, amit Mar gó né ni min dig
kép vi selt, a jö vő ben is hoz za ma gá val!
A dömsödi szü lők ne vé ben meg kö szön -
te a sok gon do zást, ked ves sé get, sze re -
te tet és tu dást, mel  lyel a gyer me kek
gaz da god hat tak. 

Vé gül Orosz Lajosné óvo da ve ze tő
kö szön töt te az ün ne pel tet és az ün nep lő
ven dé ge ket.

Ki emel te azt a sok biz ta tást, amit az
évek alatt Mar gó né ni a mun ka tár sa i nak
nyúj tott, sze mé lyes pél dá ján ala pu ló ki -
tar tá sát, sze re te tét és szor gal mát.

Biz tos pon tot je len tett, aki től irány -
mu ta tást re mél tek és kap tak a kol lé gák.

Ked ves Mar gó né ni!
Nyug díj ba vo nu lá sa al kal má ból jó

egész sé get, sok mó kát és sze re te tet kí -
vá nok ma gam és a Dömsödi Hír nök ol -
va sói ne vé ben!

-V.I.-
Ádám Lúcia Rozália, Harsányi Anna, Szabó Petra, Hegedűs Marcell
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Csa tor ná zás az üdü lõ te rü le te ken mind ös  sze 29%-os la kos sá gi ön rés  szel! 
A Rác ke vei-So rok sá ri Du na-ág (RSD) víz gaz dál ko dá sá nak és víz mi nõ sé gé nek ja ví tá sá ra a Víz ügyi és Kör nye zet vé del mi Köz pon ti Igaz ga tó ság

egy eu ró pai uni ós tá mo ga tás ra szá mot tar tó pro jek tet in dí tott 2007-ben. A pro jekt 4 elem bõl áll, mely bõl a 'Szen  nye zõ anya gok ki ve ze té se a par -
ti sáv ból' el ne ve zé sû pro jekt elem (üdü lõ te rü le tek csa tor ná zá sa) eell  ssõõ  kkéénntt  nnyyeerr  ttee  eell  aazz  uunniióó  ttáá  mmoo  ggaa  ttáá  ssáátt!!
Az 55  006644  116666  113322  FFtt net tó összberuházású csa tor ná zás meg va ló sí tá sá hoz nneett  ttóó  33  774477  224466  333322  ffoo  rriinn  ttoott a Ko hé zi ós Alap és a Ma gyar Köz tár -

sa ság költ ség ve té se társ fi nan szí ro zás ban biz to sít. A fenn ma ra dó részt az RSD men tén fek võ 14 te le pü lés mint egy 8500 érin tett in gat lan tu laj do no -
sa ér de kelt sé gi hoz zá já ru lás for má já ban fi ze ti meg. 
Az üdü lõ tu laj do no sok most a be ru há zá si költ ség kkee  vvee  sseebbbb  mmiinntt  3300%%--áátt  ffii  zzee  ttiikk  mmeegg,,míg a fenn ma ra dó részt, több mint 70%-ot, aján dék ba kap -

ják. A ha gyo má nyos szenny vízfej lesz té sek pá lyá za ti ki írá sa csak bel te rü le ti fej lesz té se ket tá mo gat. Ez az el sõ eset, hogy üdü lõ te rü le ten eu ró pai uni -
ós, il let ve ál la mi tá mo ga tás fel hasz ná lá sá val va ló sul hat meg csa tor na épí tés!
AA  TTáá  mmoo  ggaa  ttáá  ssii  SSzzeerr  zzõõ  ddééss  aalláá  íírráá  ssáá  nnaakk  eellõõ  ffeell  ttéé  ttee  llee  aa  VVíízziikköözzmmûû  TTáárr  ssuu  llaatt  mmeegg  aallaa  kkuu  lláá  ssaa..
A Tár su lat az érin tett in gat lan tu laj do no sok ös  sze fo gá sá val lét re jö võ la kos sá gi szer ve zet, mely az ér de kelt sé gi hoz zá já ru lá sok be fi ze té se it ke ze li,

és a nem fi ze tõ tu laj do no sok tól a hoz zá já ru lást szük ség sze rint be haj tás út ján a he lyi ön kor mány zat jegy zõ jé nek se gít sé gé vel be sze di. Kö zös ér de -
künk, hogy a Víziközmû Tár su lat meg ala kul jon, mert ez a pro jekt to váb bi elõ re ha la dá sá nak elõ fel té te le (tá mo ga tás ki uta lá sa, köz be szer zés el in dí -
tá sa, ki vi te le zõ ki vá lasz tá sa, csa tor ná zás megkezdése... stb.). A meg ala ku lás ra ren del ke zés re ál ló idõ mmiinndd  ööss    sszzee  sseenn  6600  nnaapp,,  ezért kér jük, hogy
együtt mû kö dé sé vel se gít se, hogy a Tár su lat meg ala kul jon, és az el nyert uni ós tá mo ga tást igény be tud juk ven ni. 

Az in gat lan tu laj do no sok te en dõi: 
CCssaatt  llaa  kkoozz  zzoonn  öönn  kkéénn  ttee  sseenn  aa  VVíízziikköözzmmûû  TTáárr  ssuu  llaatt  hhoozz!!  
A Tár su lat Ala ku ló ülé sé ig ezt most még meg te he ti an nak el le né re, hogy ko ráb ban eset leg nem küld te el szán dék nyi lat ko za tát. Amen  nyi ben a
Tár su lat 2/3-os tá mo ga tott ság gal meg ala kul, ez után vi szont a tu laj do no sok fenn ma ra dó 1/3-a kény szer tag gá vá lik, aki tõl köz adók mód já ra,
egy ös  szeg ben be hajt ha tó lesz az ér de kelt sé gi hoz zá já ru lás ös  sze ge. 

KKee  rreess  ssee  ppooss  ttáá  jjáá  bbaann  aazz  RRSSDD  ccssaa  ttoorr  nnáá  zzááss  rróóll  sszzóó  llóó  llee  vvee  lleett!!  
A Víziközmû Tár su lat meg ala kí tá sá nak konk rét lé pé se i vel és a csat la ko zás sal kap cso lat ban ha ma ro san le ve let kül dünk az érin tet tek nek. Kér jük,
hogy a szük sé ges do ku men tu mo kat pos ta for dul tá val küld jék vis  sza a pol gár mes te ri hi va ta lok hoz. 

JJee  lleenntt  ssee  bbee  aazz  iinn  ggaatt  llaa  nnáátt  éérriinn  ttõõ  vvááll  ttoo  zzáá  ssoo  kkaatt!!  
Nagyon fon tos, hogy a csa tor ná zan dó in gat la nát érin tõ bár mi lyen vál to zást: pl. tu laj do nosvál tás, el ha lá lo zás, osz tott kö zös tu laj don ná válás…
stb. je lent se be az il le té kes pol gár mes te ri hi va tal ban. 

PPoonn  ttoo  ssíítt  ssaa  eell  éérr  hhee  ttõõ  sséé  ggee  iitt!!  
Kérjük ér te sít se a pol gár mes te ri hi va talt az el ér he tõ sé ge i ben be kö vet ke zett vál to zá sok ról. A pon tos cím nyil ván tar tás el en ged he tet len a ha té kony
in for má ció áram lás hoz mind vé gig a csa tor ná zás meg va ló su lá sa alatt. Fon tos, hogy ér te sí té si cí me min dig ak tu á lis le gyen. 

KKoomm  mmuu  nnii  kkááll  jjoonn  ee--mmaaii  lleenn!!  
Nagy se gít sé günk re szol gál na, ha a költ sé ges, idõ igé nyes pos tai le ve le zés he lyett az email-en va ló kap cso lat tar tást vá lasz ta ná. Egy sze rû en,
gyor san fel te he ti kér dé se it e-mai len, va la mint rend sze res hír le vél for má já ban tud juk ér te sí te ni az ese mé nyek rõl, te en dõk rõl. Küld je el mail cí mét
az info@rsdpartisav.hu cím re. 

FFrriissss  hhíí  rree  kkéérrtt  lláá  ttoo  ggaass  ssaa  rreenndd  sszzee  rree  sseenn  aa  wwwwww..rrssddppaarrttiissaavv..hhuu  hhoonn  llaa  ppoott!!  
Kap cso lat: TTAAKK  SSOONNYY::  RReeiicchhnnéé  LLeehhoocczzkkyy  MMáá  rriiaa  2244//552200--777733  
e-ma il: iinnffoo@@rrssddppaarrttiissaavv..hhuu KKöö  sszzöönn  jjüükk  eeggyyüütttt  mmûû  kköö  ddéé  sséétt!!  

RRSSDD  PPaarr  ttii  SSáávv  ÖÖnn  kkoorr  mmáánnyy  zzaa  ttii  TTáárr  ssuu  llááss

Támogatást nyert az 
RSD Parti Sáv Pályázat!

Falugyûlés 2011
Az önkormányzat képviselő-testülete ebben az esztendőben is falu-

gyűlésre invitálta az itt élő embereket.
Bencze István polgármester úr röviden értékelte a 2010-es esztendő

teljesítéseit, majd ezt követően részletesen kitért a 2011-es év feladataira. 
Kihangsúlyozta, hogy évről évre egyre nehezebb az önkormányzatok

léte. Most is lesznek elvonások, ami újfent nehezíti az egyébként sem
könnyű helyzetet! A kiírásra kerülő pályázatok önrészesek, szinte
elenyésző közülük az, ami teljes finanszírozású.

2011-ben elindul és megvalósításra kerül a parti sáv csatornázása.
2012-ben reménység szerint megvalósul az Ivóvíz projekt, mely a

vízminőség javítását célozza meg, illetve annak technikai háttere kerül
teljes felújításra. 

Továbbra is égető fontosságú a Széchenyi iskola felújítása és az óvoda
bővítése. A Polgármesteri Hivatal épületének renoválása, környezetének
rendezése sem halogatható sokáig.

Ismételten nagyon fontos kérdés a csapadékvíz elvezetése, valamint a
Hajós-kastély hasznosítása.

Polgármester úr megemlítette, hogy a szennyvízcsatorna-beruházás
hátraléka teljes kiegyenlítésre került. Értékelték a közmunkaprogramot,
melynek hasznossága, hatékonysága egyértelműen látszik. Ez a kor-
mányprogram 2011-ben más feltételekkel folytatódik majd. Szó esett a
közbiztonságról, közintézményeink működéséről, valamint az
egészségügyi ellátásról is.

Végül a lakosok mondták el észrevételeiket, tették fel kérdéseiket,
amelyek kitértek a helyi adókra, térfigyelő kamera rendszerre, árok-
tisztításra. Szó esett még a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásról, végül
pedig közlekedéskultúránk katasztrofális helyzetéről (a zebrák, a járdák,
az utak nem rendeltetésszerű használatáról).

Zárszóként Varsányi Antal alpolgármester úr gondolatát idézem, mely
a gyűlésen hangzott el:

„Egy település képe olyan, amilyenné a benne lakó polgárok teszik. Az
önkormányzat csak hozzá tud tenni, vagy esetleg ronthat egy keveset, de
alapvetően a polgárok határozzák meg a település képét!”

-V.I.-
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Nagy tisz te let tel kö szön tök min den ol va sót,
gaz dál ko dót, ker tész ke dő la kó tár sa mat. Min den
jót kí vá nok az új esz ten dő re, bort, bú zát, bé kes -
sé get, re mény sé get és ked ve zőbb idő já rást, mert
bi zony na gyon ránk fér ne egy jobb esz ten dő
min den fé le vo nat ko zás ban.

De mi e lőtt rá tér nénk az ak tu á lis me ző gaz da -
sá gi és ker té sze ti te en dők re, en ged jék meg,
hogy egy-két mon dat ere jé ig el tér jek  a fen ti té -
má tól. Tóth nagy apám nak – aki 1873-ban szü -
le tett és 1949-ben halt meg – egy ré gi mon dá sa
ju tott az eszem be, ame lyet még kis gye rekko -
rom ban mon dott és az óta sem fe lej tet tem el,
amely így hang zott: „Kis fi am, je gyezd meg,
hogy a po li ti ka úri hun cut ság!” Nagy apám át élt
két vi lág há bo rút, az el ső vi lág há bo rú ban mint
ka to na is részt vett. Az 1920-as évek kö ze pén
épült Gazdakör egyik ak tív köz re mű kö dő je
volt. A fi a ta labb ol va sók már lehet hogy nem
tud ják, hogy a mos ta ni OMK he lyén volt a Gaz-
dakör, majd a ré gi kul tú rott hon, ame lyet 1988-
ban le bon tot tak és fel épült az OMK, az az a Pe -
tő fi Sán dor Ok ta tá si és Mű ve lő dé si Köz pont.

A mai mo dern vi lág ban már a po li ti ka kü lön
tu do mány, de saj nos a fen ti mon dás je len té sé -
nek még most is sok igaz ság tar tal ma van. Mint
min den szak mát, te vé keny sé get, így a po li ti kai
te vé keny sé get is le het be csü le te sen, tisz tes sé ges
esz kö zök kel vé gez ni, de az el múlt év szá zad ban,
év ti ze dek ben és még ma is le het vis  sza él ni a po -
li ti kai te vé keny ség gel, azt egyé ni ha szon szer -
zés re fel hasz nál ni. Az el múlt év szá zad ban

voltak már Uram-Bátyám-Elvtárs-Uram kor -
szak ok, de a lé nyeg az egy sze rű pa raszt em ber
előtt nem na gyon vál to zott, mert leg több ször
ma radt a mon dás, hogy a po li ti ka szin te min dig
az egy sze rű em be rek fe je fö lött dön tött.

…Ezek után néz zük, hogy most feb ru ár ban
mi is a leg fon to sabb te en dő a gaz dál ko dó, ker -
tész ke dő em be rek nek. Azt kell meg ál la pí ta -
nunk, hogy ilyen ne héz gaz da sá gi év elé még
nem néz tünk mint az idén. Ha a ha tárt jár juk –
már ott ahol le het, mert a dű lő uta kon, föld uta -
kon szin te le he tet len a köz le ke dés – láthatjuk,
hogy köz sé günk ha tá rá nak je len tős ré szét bel víz
bo rít ja, il let ve an  nyi ra fel van áz va a ta laj, hogy
ar ra nem le het rá men ni. Az ős  szel a rend kí vül
sok csa pa dék mi att nem le he tett el vet ni az őszi
ve té sű nö vé nyek nek egy je len tős ré szét, sőt az
el ve tett te rü le tek egy ré szét is bel víz bo rít ja. A ta -
va szi ve té sű nö vé nyek alá az őszi mély szán tást
is csak kis te rü le te ken le he tett el vé gez ni, mert
még a táb lán be lül is a mé lyebb ré szek re nem le -
he tett rá men ni a gép pel. Most, mi kor e so ro kat
írom, még nem tud juk, hogy a feb ru ár mi lyen
időt hoz, át la gos idő já rás ese tén már feb ru ár ban
le he tett vé gez ni az őszi ga bo nák fej trá gyá zá sát.
Csak re mény ked he tünk, hogy már nem lesz sok
té li csa pa dék, és feb ru ár vé gén, már ci us ele jén
el vé gez het jük az őszi ve té sek fej trá gyá zá sát.
Min den kép pen vá sá rol juk meg a szük sé ges mű -
trá gyát, ha még ed dig nem vet tük meg.

A kis ker tek ben, a ház kö rül még feb ru ár ban
ta laj mun kát, ve te mé nye zést nem na gyon vé gez -

he tünk, de a fagy men tes na po kon és ha a ta laj
ned ves sé ge is meg en ge di, a sző lő- és a gyü -
mölcs fák met szé sét meg kezd het jük. Már volt
egy-két nap ja nu ár ban is ami kor le he tő vé tet te
az idő ezen mun kák vég zé sét. A ter mő fák rend -
sze res met szé se, ko szo rú ala kí tá sa egy ben nö -
vény vé del mi meg elő zés nek is szá mít, mert a le -
ve gős ko ro ná ban nem sza po rod nak el an  nyi ra a
ro var- és gom ba be teg sé gek, és ez zel je len tős
mér ték ben csök kent het jük a nö vény vé del mi
költ sé ge ket és kí mél het jük kör nye ze tün ket.

Ha az idő já rás meg en ge di és a ta laj is fel szá -
radt, feb ru ár vé gén a fó lia sá tor meg épí té sé hez
fog ha tunk hoz zá, ha van rá le he tő sé günk. Elő -
ször a fó lia sá tor vá zát, tar tó szer ke zet ét kell el -
ké szí te nünk, ami ké szül het fá ból vagy fém cső -
ből, de leg in kább a haj lít ha tó mű anyag csö vet
hasz nál juk, mert az a fém mel szem ben nem
rozs dá so dik, és a vál to zó hő ha tást is job ban bír -
ja. Eze ket a bor dá kat kö rül be lül más fél mé ter
tá vol ság ra ás suk le a föld be. A fó lia fe szes sé gét
úgy ér het jük el, hogy na pos, szél men tes idő ben
húz zuk fel a váz ra, ami kor a mű anyag meg lá -
gyul és egy kis sé meg nyú lik a me leg ha tá sá ra. A
váz ra bo rí tott fó lia szé le it a bor dák mel lett ásott
árok ba ve zet jük úgy, hogy a vis  sza haj ló vé gek re
la pá tolt föld sú lya fe szít se a bor dák ra a mű -
anyag ta ka rót. A fó lia alat ti zöld ség ter mesz tés
sok mun ká val jár, nagy oda fi gye lést kí ván, de a
csa lá dot el lát hat ja friss zöld ség gel, és még el -
adás ra is jut hat. Elő ször hó na pos ret ket, sa lá tát,
zöld hagy mát ter meszt he tünk, majd a he lyé re
pa lán táz ha tunk pa ra di cso mot, pap ri kát.

Be fe je zé sül min den jót kí vá nok!
Ös  sze ál lí tot ta:

Tóth Ist ván
nyug dí jas me ző gaz dász

Mezõgazdasági hírek
2011. év feb ru ár hó

Ezt a fel vé telt Gu lyás Lászlóné Berze Ju dit bo csá tot ta ren del ke -
zé sünk re.

„Varodai Em lék.
1931 XI. 27-dikén”

ol vas hat juk a hát ol da lon
A fel vé te len
Patonai Má ria, Szűcs Józsefné; Sáf rány Juliska (ké sőbb Nagy

Bálintné); a var ró gép nél Nagy Esz ter (ké sőbb Kun sá gi Jánosné);
Orosz Ju li an na (ké sőbb Berze Balázsné); a fek vő kis fiú pe dig Szűcs
Jó zsef.

A ké pen sze rep lő lá nyok osz tály tár sak le het tek. Együtt is mer ked -
tek a sza bás-var rás tu do má nyá val, mely re Ma ris ka né ni ok tat ta
őket.

A var ro da épü le te ma is áll, a Bajcsy-Zsilinszky úton, a hű tő gép -
sze re lő vel szem ben. Bár a há zat át ala kí tot ták, ar cu la ta meg vál to -
zott, de a fel vé tel an no, 1931-ben ott az ud va ron ké szült.

Kö szön jük a fény ké pet, és to vább ra is vár juk mind azok je lent ke -
zé sét, akik úgy vé lik, hogy a csa lá di al bum ban oly kin csek van nak,
amit szí ve sen meg osz ta ná nak má sok kal is!

El ér he tő ség:  
sze mé lye sen: Pe tő fi Mú ze um nyit va tar tá si ide jé ben hétfő-péntek-

szombat 10-16-ig vagy 
te le fo non: 06-20-253-2589.

-V.I.-

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

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

replője

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

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

névelővel 

K E R E S Z T R E J T V É N YK E R E S Z T R E J T V É N Y
December havi

helyes megfejtés:
Tükörponty.

1-1 db 1000 Ft-os
ajándékutalványt

nyert Hegedűs
Lász ló és Kiss

Györgyné. Nyere -
ményüket átvehetik
a Célpont(y) Hor -
gász Szaküzletben.
Az e havi megfej -
téseket szintén a

Célpont(y) Horgász
Szaküzletbe adják
le (Átrium üzlet -

ház), a helyes
megfejtők között
2x1000 Ft értékű

utalványt
sorsolunk ki.

A megfejtésben egy hazai halfaj neve olvasható!

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

Kérem, hogy ADÓJA 1%-ÁT ajánlja a Dömsödért Alapítvány részére.
Az ide érkező felajánlásokat olyan célokra fordítjuk majd, amelyeket az

önkormányzat költségvetéséből nem tud támogatni.
Adószám: 18668456-1-13

Megtisztelő segítségüket ezúton is köszönjük.

TISZTELT SPORTTÁRS!
Kérnénk, amennyiben lehetősége van, a 2010. évi személyi jövedelemadó 1%-ával támogassa

egyesületünket!
Célunk továbbra is a 80 év felettiek ingyenes horgászatának biztosítása. 
Ezenkívül a támogatás egy részét új irodánk fenntartására kívánjuk fordítani.
FELAJÁNLÁSÁT A TÁMOGATOTTAK NEVÉBEN ELŐRE IS KÖSZÖNJÜK!
Kedvezményezett: Dömsödi Horgász Egyesület 
Adószámunk: 19833293-1-13

H.E. Önkormányzata
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induló megállóhely érkező megállóhely indul érkezik idő 
1 Dömsöd, vá. elág. Ksztmiklós, Kálvin tér 6:07 6:40 0:33                              

iskolai előadási napokon
2 Dömsöd, vá. elág. Ksztmiklós, Kálvin tér 6:22 7:01 0:39                              

munkanapokon 
3 Dömsöd, vá. elág. Ksztmiklós, Kálvin tér 13:55 14:34 0:39                              

iskolai előadási napokon
4 Dömsöd, vá. elág. Ksztmiklós, Kálvin tér 15:35 16:14 0:39                              

munkanapokon
5/1 Dömsöd, vá. elág. Tass, autóbuszváróterem 6:50 7:02 0:12                              

munkaszüneti nap kivételével naponta 
5/2 Tass, autóbuszváróterem Ksztmiklós, Kálvin tér 7:53 8:12 0:19                              

tanév tartama alatt munkanapokon
6/1 Dömsöd, vá. elág. Kiskunlacháza, vá. elág. 7:15 7:30 0:15                              

munkaszüneti nap kivételével naponta 
6/2 Kiskunlacháza, vá. elág. Ksztmiklós, Kálvin tér 7:49 8:20 0:31                              

munkaszüneti nap kivételével naponta 
7/1 Dömsöd, Kossuth u. 136.Kiskunlacháza, vá. elág. 7:28 7:45 0:17                              

munkaszüneti nap kivételével naponta 
7/2 Kiskunlacháza, vá. elág. Ksztmiklós, Kálvin tér 8:18 8:50 0:32                              

iskolai előadási napokon
8/1 Dömsöd, vá. elágazás Tass, Március 15. u. 7:58 8:09 0:11                              

naponta
8/2 Tass, Március 15. u. Ksztmiklós, Kálvin tér 8:42 9:03 0:21                              

szabadnapok kivételével naponta
9/1 Dömsöd, vá. elágazás Tass, autóbuszváróterem 9:45 9:57 0:12                              

kedden, csütörtökön 
9/2 Tass, autóbuszváróterem Ksztmiklós, Kálvin tér 10:40 11:03 0:23                              

tanév tartama alatt munkanapokon
10/1 Dömsöd, vá. elág. Tass, Március 15. u. 10:40 10:49 0:09                              

munkaszüneti nap kivételével naponta 
10/2Tass, Március 15. u. Ksztmiklós, Kálvin tér 11:36 11:50 0:14                              

munkanapokon 
11/1 Dömsöd, vá. elágazás Dunavecse, váróterem 11:40 12:09 0:29                              

munkanapokon 
11/2 Dunavecse, váróterem Ksztmiklós, Kálvin tér 12:23 13:10 0:47                              

iskolai előadási napokon
12/1Dömsöd, vá. elágazás Tass, Március 15. u. 11:40 11:49 0:09                              

munkanapokon 
12/2Tass, Március 15. u. Ksztmiklós, Kálvin tér 12:55 13:10 0:15                              

iskolai előadási napokon 
13/1Dömsöd, vá. elág. Tass, Március 15. u. 13:15 13:24 0:09                              

munkanapokon
13/2Tass, Március 15. u. Ksztmiklós, Kálvin tér 13:55 14:10 0:15                              

tanév tartama alatt munkanapokon 
14/1Dömsöd, vá. elágazás Tass, Március 15. u. 15:13 15:24 0:11                              

naponta 
14/2Tass, Március 15. u. Ksztmiklós, Kálvin tér 15:46 16:05 0:19                              

tanév tartama alatt munkanapokon
15/1Dömsöd, vá. elágazás Tass, Március 15. u. 17:55 18:06 0:11                              

a hetek utolsó munkanapja kivételével munkanapokon
15/2Tass, Március 15. u. Ksztmiklós, Kálvin tér 18:25 18:42 0:17                              

tanév tartama alatt munkanapokon
16/1Dömsöd, vá. elágazás Tass, Március 15. u. 18:43 18:54 0:11                              

naponta 
16/2Tass, Március 15. u. Ksztmiklós, Kálvin tér 19:37 19:58 0:21                              

szabadnapok kivételével naponta

induló megállóhely érkező megállóhely indul érkezik idő 
1 Ksztmiklós, Kálvin tér Dömsöd, vá. elág. 5:30 5:58 0:28                              

iskolai előadási napokon
2 Ksztmiklós, Kálvin tér Dömsöd, vá. elág. 5:40 6:13 0:33                              

munkanapokon 
3 Ksztmiklós, Kálvin tér Dömsöd, vá. elág. 13:15 13:48 0:33                              

iskolai előadási napokon
4 Ksztmiklós, Kálvin tér Dömsöd, vá. elág. 14:55 15:28 0:33                              

munkanapokon
5/1 Ksztmiklós, Kálvin tér Tass, Március 15. u. 4:40 4:54 0:14                              

munkanapokon 
5/2 Tass, Március 15. u. Dömsöd, vá. elág. 5:28 5:37 0:09                              

munkanapokon
6/1 Ksztmiklós, Kálvin tér Apaj, ksztmiklósi elág. 5:45 6:01 0:16                              

iskolai előadási napokon 
6/2 Apaj, ksztmiklósi elág Dömsöd, Kossuth u. 136. 6:30 6:51 0:21                              

munkanapokon 
7/1 Ksztmiklós, Kálvin tér Kklacháza, vá. elág. 5:45 6:17 0:32                              

iskolai előadási napokon 
7/2 Kklacháza, vá. elág. Dömsöd, Kossuth u. 136. 6:38 6:52 0:14                              

munkaszüneti nap kivételével naponta
8/1 Ksztmiklós, Kálvin tér Tass, autóbuszváróterem 6:40 6:52 0:12                              

munkanapokon 
8/2 Tass, Március 15. u. Dömsöd, vá. elág. 7:04 7:15 0:11                              

munkaszüneti nap kivételével naponta
9/1 Ksztmiklós, Kálvin tér Tass, Március 15. u. 7:45 8:04 0:19                              

munkanapokon 
9/2 Tass, Március 15. u. Dömsöd, vá. elág. 8:20 8:30 0:10                              

naponta
10/1 Ksztmiklós, Kálvin tér Tass, autóbuszváróterem 8:22 8:30 0:08                              

munkaszüneti napok kivételével naponta
10/2Tass, külső Dömsöd, vá. elág. 8:44 8:55 0:11                              

munkanapokon
11/1 Ksztmiklós, Kálvin tér Tass, Március 15. u. 9:05 9:19 0:14                              

iskolai előadási napokon 
11/2 Tass, Március 15. u. Dömsöd, vá. elág. 9:51 10:02 0:11                              

naponta
12/1Ksztmiklós, Kálvin tér Tass, Március 15. u. 10:20 10:34 0:14                              

tanév tartama alatt munkanapokon 
12/2Tass, Március 15. u. Dömsöd, vá. elág. 10:45 10:55 0:10                              

munkanapokon 
13/1Ksztmiklós, Kálvin tér Tass, Március 15. u. 11:00 11:12 0:12                              

tanév tartama alatt munkanapokon
13/2Tass, Március 15. u. Dömsöd, vá. elág. 11:50 12:00 0:10                              

naponta
14/1Ksztmiklós, Kálvin tér Tass, autóbuszváróterem 12:30 12:42 0:12                              

naponta
14/2Tass, autóbuszváróterem Dömsöd, vá. elág. 13:13 13:25 0:12                              

munkaszüneti nap kivételével naponta
15/1Ksztmiklós, Kálvin tér Tass, autóbuszváróterem 14:10 14:27 0:17                              

munkanapokon
15/2Tass, autóbuszváróterem Dömsöd, vá. elág. 14:48 15:00 0:12                              

kedden, csütörtökön
16/1Ksztmiklós, Kálvin tér Tass, Március 15. u. 15:50 16:04 0:14                              

naponta
16/2Tass, Március 15. u. Dömsöd, vá. elág. 16:16 16:25 0:09                              

naponta
17/1Ksztmiklós, Kálvin tér Tass, autóbuszváróterem 16:32 16:40 0:08                              

munkanapokon
17/2Tass, külső Dömsöd, vá. elág. 17:04 17:15 0:11                              

munkaszüneti nap kivételével naponta
18/1Ksztmiklós, Kálvin tér Tass, Március 15. u. 17:00 17:12 0:12                              

tanév tartama alatt munkanapokon
18/2Tass, Március 15. u. Dömsöd, vá. elág. 18:01 18:10 0:09                              

naponta
19/1Ksztmiklós, Kálvin tér Tass, Március 15. u. 18:28 18:40 0:12                              

munkanapokon
19/2Tass, Március 15. u. Dömsöd, vá. elág. 19:09 19:20 0:11                              

munkaszüneti nap kivételével naponta

VOLÁNBUSZ 
menetrend

Dömsöd – Kunszentmiklós

Kunszentmiklós – Dömsöd
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„Ezek pe dig ki tar tó an részt vet tek az apos to li
ta ní tás ban, a kö zös ség ben, a ke nyér meg tö ré sé -
ben és az imád ko zás ban. Fé le lem tá madt min -
den lé lek ben, és az apos to lok ál tal sok cso da és
jel tör tént.” (Ap Csel 2,42-43)

A 2011. évi Egye te mes Ima hét igé it és fő
gon do la ta it a je ru zsá le mi ke resz tyén gyü le ke ze -
tek ve ze tői ál lí tot ták ös  sze. Ke vés sé is mert,
hogy Je ru zsá lem ben sok ke resz tyén egy ház és
gyü le ke zet él, töb bek kö zött van re for má tus és
bap tis ta temp lom is. A ke resz tyé nek szá ma kb.
200 ezer re te he tő, akik nek több sé ge pa lesz tin,
de van nak köz tük hé ber anya nyel vű ek is. Imád -
sá ga ik ban rend sze re sen kö nyö rög nek a bé kes -
sé gért és szen ve dé se ik eny hü lé sé ért, ame lyet
szár ma zá su kért is el kell szen ved ni ük a pa lesz -
tin test vé rek nek.

Igénk ben az el ső je ru zsá le mi gyü le ke zet éle -
té be pil lant ha tunk be, és meg lát hat juk, ho gyan
vé gez ték szol gá la tu kat, amely nek kö vet kez té -
ben is ten fé le lem tá madt az em be rek ben és sok
jel és cso da tör tént.

Elő ször azt kell meg lát nunk, hogy Is ten mun -
kál ja a nö ve ke dést. Az el ső Pün kösd kor Pé ter
ige hir de té se nyo mán 3000 lé lek ke resz tel ke dett
meg. Majd azt ol vas suk, hogy az Úr nap ról nap -
ra nö vel te a gyü le ke ze tet üd vö zü lők kel. 

A mi sta tisz ti ká ink le han go ló ké pet mu tat -
nak. Ma gyar or szág la kos sá ga 2010 nya rán 10
mil lió alá csök kent, és a ten den cia nem for dít -
ha tó meg egyik nap ról a má sik ra. A gyü le ke zet
szám ada tai va jon mit mu tat nak? Ke ve seb bet
ke resz tel tünk, töb bet te met tünk. Pa pí ron több
száz egy ház ta gunk van, de a va sár na pi is ten tisz -
te le ten szá zat sem lát ha tunk. Van nak, akik el -
hagy ják gyü le ke ze tü ket, a bi zony ta la no kat el -
kap ja va la me lyik szek ta vagy az Ame ri ká ból
jött val lá sos szí ne ze tű üz le ti ta ní tás. So kak nak
nem szá mít, hogy meg van nak ke resz tel ve és
kon fir má ci ói fo ga dal mat tet tek. Má sok nem
tud nak mit kez de ni Jé zus Krisz tus ha lá lá val és
fel tá ma dá sá val. Ho gyan tu dunk nö ve ke dés ről
be szél ni? Mit tesz a lel kész? Mit tesz a pres bi té -
ri um? Mit cse lek szik az egyes hí vő em ber, hogy
al kal munk le gyen a nö ve ke dés re? Va jon nem
ál lunk út já ba Is ten ál dá sá nak, amely nö ve ke dést
akar ad ni? És nem csak szám be li, ha nem hit be li
nö ve ke dés re is gon dol nunk kell. Köz hely nek
szá mít, de já runk-e temp lom ba, bib lia órá ra,
imád ko zunk-e a csa lád ban, ol vas suk-e a Bib li -
át, ta nít juk-e gyer me ke in ket, uno ká in kat az Is -
ten út já ra?

Le han go ló dott éle tünk kel és pes  szi mis ta ki -
lá tá sa ink kal szem ben Is ten Igé je el len té te set
mond. Ahol ő ott van, ott nö ve ke dés van, ahol ő
je len van, ott nö vek szik a gyü le ke zet. Alá za tos
hit tel kel le ne mon da nunk: Urunk, te gya ra pí ta ni
akarsz min ket hit ben és lét szám ban is! Is ten nek
ter ve van ve lünk, csak hogy le gyünk mi az el -

nyert üd vös ség to vább adá sá nak az esz kö zei.
Erős hit tel ra gasz kod junk hoz zá, mert ő meg -
for dít hat ja né pünk lé lek- és élet pusz tí tó ös vé -
nyét, meg tör he ti az Ige irán ti kö zöm bös sé get, és
ter mő vé te he ti a ter mé ket len lel ke ket! Mi is le -
he tünk en nek mun ká lói hi tünk kel, pél da adá -
sunk kal és bi zony ság té te lünk kel.

Má sod szor azt kell fel is mer nünk a je ru zsá le -
mi ke resz tyén gyü le ke zet éle té ből, hogy el kép -
zel he tet len hit be li élet és nö ve ke dés a gyü le ke -
ze ten kí vül. A csak ma gá nyos imád ság, ne tán
meg elé ge dés az zal a ki je len tés sel, hogy én hi -
szek, tá vol ma ra dás az is ten tisz te le tek től, az úr -
va cso rá tól, el zár kó zás az ada ko zás tól, ki vo nu -
lás a gyü le ke zet ből, ez mind ma gá val hoz za a
hit ki csor bu lá sát, és sen kit sem épít. Az Ige tük -
röt tart elénk, amely ben ön ma gunk va ló di lel ki
ál la po tát is mer het jük fel.

Az el ső gyü le ke zet tag jai ki tar tó an részt vet -
tek az apos to li ta ní tás ban. Hall gat ták az apos to -
lok bi zony ság té tel ét Krisz tus éle té ről, ha lá lá ról
és fel tá ma dá sá ról. És amit ró la meg tud tak, azt
to vább mond ták. Így erő söd tek a hit ben, lel ki -
gon dozták egy mást és ve zet tek egy re töb be ket
az Úr hoz. Ma is az ige hir de tés Is ten esz kö ze,
amel  lyel ke re si az el ve szet te ket. Hol van az éle -
tünk ben az ige hir de tés hall ga tá sa, a na pon kén ti
bib lia ol va sás, a lel ki táp lá lék kal va ló élés?

Az el ső gyü le ke zet tag jai részt vet tek a kö -
zös ség ben. Ma ez zel el len té tes moz gást fi gyel -
he tünk meg. Egy re in kább be zár kóz nak az em -
be rek. El zár kóz nak so kan Is ten től, és en nek kö -
vet kez té ben egy más tól is. Luk ács, aki ezt a
köny vet ír ta, csak itt hasz nál ja a kö zös ség szót.
Nyíl ván azért, mert na gyon fon tos nak tart ja.
Csak is a kö zös ség ben érez het jük, hogy Is ten hez
tar to zunk, és egy más sal is kap cso la tunk van.
Sem mi sem pó tol hat ja a kö zö sen el mon dott
imád ság, a kö zö sen éne kelt zsol tár és a kö zö sen
hall ga tott ige hir de tés ki vé te les al kal mát! Van-e
ne kem kö zös sé gem a gyü le ke ze tem mel? Az Ige
meg kér dez: mit ron tot tál el, hogy ide gen nek ér -
zed a kö zös sé get? Ho gyan ve ze ted be a gyü le -
ke zet be gyer me ke i det, uno ká i dat? És a kö zös -
ség ben meg le het ta nul ni Krisz tus tól az egy más
ter hé nek a hor do zá sát is. Azt ol vas hat juk az el ső
ke resz tyé nek ről, hogy nem volt kö zöt tük egy
szű köl kö dő sem, mert va gyo nu kat meg osz tot -
ták egy más kö zött. Az a kér dés, szá mít hatsz-e a
gyü le ke zet re és a gyü le ke zet szá mít hat-e rád?

A gyü le ke zet tag jai részt vet tek a ke nyér meg -
tö ré sé ben. Min den al ka lom mal az is ten tisz te let
asz tal kö zös ség gel fe je ző dött be, amely nek ré sze
volt az úr va cso rai kö zös ség. Mi már sok kal rit -
káb ban úr va cso rá zunk. Meg be csül jük-e az úr -
va cso ra al kal ma it? Olyan szo mo rú lát ni, fő leg
nagy ün ne pe ken, hogy a gyü le ke zet egy ré sze
ki megy a temp lom ból, ami kor az úr va cso ra kö -
vet ke zik. Mi ért van ez így? Ta lán nincs szük ség
a bűn bá nat ra és a bűn bo csá nat aján dé ká ra?

És vé gül a gyü le ke zet tag jai együtt imád koz -
tak. Na gyon nagy szük sé günk len ne ar ra, hogy
töb bet és buz gób ban imád koz zunk ma gun kért,
egy má sért, csa lád ja in kért, há zas sá gun kért,
gyer  me ke in kért. Te gyük ezt meg egyé ni csen -
des sé günk ben és a gyü le ke zet kö zös sé gé ben is.

Har mad szor minden nek kö vet kez mé nye volt
és van ma is. Még pe dig az, hogy fé le lem tá madt
az em be rek szí vé ben és sok jel és cso da tör tént
az apos to lok ál tal. A fé le lem az nem Is ten től va -
ló fé lel met je len t, ha nem an nak fel is me ré sét,
hogy Is ten mun kál ko dik az egyes em ber és a
gyü le ke zet éle té ben. Is ten áld ja meg úgy éle tün -
ket, hogy hi te le sen tud junk ró la bi zony sá got
ten ni. Jé zus Krisz tus sza vai ve zes se nek ben nün -
ket éle tünk ben és szol gá la tunk ban.

„Úgy ra gyog jon a ti vi lá gos sá go tok az em be -
rek előtt, hogy lás sák a ti jó cse le ke de te i te ket, és
di cső ít sék a ti men  nyei Atyá to kat.” (Má té 5,16)
Ámen.

/Az Egye te mes Ima hét nyi tó al kal mán el -
hang zott ige hir de tés szer kesz tett változata./

Sza bó Pé ter lel ki pász tor

Keresztyén élet

SZJA 1%
Ked ves Test vé rek!

Amen  nyi ben Önök sze mé lyi jö ve -
de lem adó fi ze tés re kö te le zet tek, kér -
jük, hogy egy há za ink ja vá ra ajánl ják
fel jö ve de lem adó juk 1%-át:

– Magyarországi Re for má tus
Egy  ház

tech ni kai szá ma: 0066

– Magyar Ka to li kus Egy ház
tech ni kai szá ma: 0011

– Magyarországi Bap tis ta
Egy ház

tech ni kai szá ma: 0286

Fel aján lá sa i kat kö szön jük!

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetünket fejezzük ki azoknak, akik

özv. KOCSI JÓZSEFNÉ
Csizmadia Borbála

január 29-i búcsúztatásán részt vettek.

A gyászoló család
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Szü lettek:
Szabó József – Kovács Viola

MÁTÉ
Bányai Sándor – Ormándi Renáta

TAMÁS
Balogh László Levente – Ács Klára

LÁSZLÓ LEVENTE
Szécsényi Károly – Béki Zsuzsanna

BOGLÁRKA
Ambruska László – Hriazik Erzsébet Mónika

LÁSZLÓ
Tímár József – Pergel Renáta

RENÁTA

Házasságkötés nem volt.
El huny tak:

Alberczki János 72 éves
Horváth Istvánné Balog Margit 52 éves
Bak Imre 67 éves
Endrész Imre 60 éves
Haraszti Jánosné Bezzeg Teréz 50 éves
Füki Sándorné Szamolai Mária 66 éves
Gacs Lajosné Gózon Lídia 66 éves
Kocsi Józsefné Csizmadia Borbála 83 éves
Gacs Lajosné Dóczi Ilona 97 éves
Böröcz Árpád Márton 19 éves

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

Háziorvosi ügyelet
(Morrow Medical Zrt.)

Ügyeleti idő:
hétfőtől–csütörtökig: 17.00–07.00 óráig;

péntek: 12.00–07.00 óráig,
hétvége és ünnepnap: 07.00–07.00 óráig. 

Ügyelet helye: Ráckeve, Szent István tér 5.
(Rendelőintézettel szemben) 

Ügyelet telefonszáma: +36/24-385-342

SAROKSAROK
GYÓGYSZERTÁRGYÓGYSZERTÁR
nyitva tartása: hétfőtől péntekig 7.30-tól

19.00-ig, szombaton 7.30-tól 12.00-ig

HÁZIORVOSI
RENDELÉS

I. körzet: Dr. Szőnyi Alíz 
Dömsöd, Zrínyi u. 8/b
Tel.: (+36-24) 435-103, +36-20/485-6060
Rendel: hétfő, szerda: 13.00-17.00 óráig
kedd, csütörtök, péntek: 7.30-11.00 óráig
II. körzet: Dr. Tóth István 
József Attila u. 8. 
Tel.: (+36-24) 435-137, +36-30/9705-250
Rendel: hétfőtől – péntekig: 07.30-11.00 óráig

csütörtök: 16.00-17.00 óráig
III. körzet: Dr. Rókusfalvy Sylvia 
Zrínyi út 8/a
Tel.: (+36-24) 436-180, +36-30/9523-588
Rendel: hétfő, szerda: 07.30-11.00 óráig

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

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

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

Fe le lős szer kesz tő: Vass Ilo na Györ gyi
Fe le lős ki adó: Dömsöd Nagy köz sé gi 

Ön kor mány zat, Dr. Bencze Zoltán aljegyző
Szerkesztôség cí me: 2344 Dömsöd, Petôfi tér 6.

ISSN: 2060-2820
Lap zár ta: február 20.

A lapzárta után beérkező anyagokat nem áll
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Várható meg je le nés: március eleje
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közreműködők:
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Sze dés, tör de lés, nyom da:
Press+Print Kft.

Kiskunlacháza, Gá bor Áron u. 2/a
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Dr. Mészáros János
Kiskunlacháza, Rózsa u. 5.
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dom sodote@g mail. com
www. tu zoltosag dom sod.m lap.hu
id. Tárkányi Béla: 06-20-383-5407
Ha önök sze ret né nek ne künk se gí te ni!
Szám la szá munk: 51700272-10903818

POLGÁRÕRÖK
ELÉRHETÕSÉGE

Észrevételeiket, bejelentéseiket az alábbi
telefonszámon tehetik meg:

Klszák Tamás elnök: 06-70-453-0743

Anya köny vi hí rek

NÕKEGYE TE MES
VILÁGIMANAPJA

Sze re tet tel meg hív juk
Ked ves Nő test vé rün ket a

Nők Öku me ni kus Világimanapja al kal má ból
2011. már ci us 5-én szom ba ton du. 3 óra kor
a Dömsödi Re for má tus Gyü le ke ze ti Ház ban

tar tan dó is ten tisz te le tünk re.
Együtt lé tünk sze re tet ven dég ség gel zá rul.

Hí vo gas sunk má so kat is!
Szabóné Lé vai Csil la lel ki pász tor

Szabadságolás! Dr. Szõnyi Alíz február 16-20-ig szabadságon lesz. Helyettesít: Dr. Rókusfalvy Sylvia.
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A Magyar Kultúra Napján...
képes összefoglaló – Dezsõ Lajos AMI

Babarózsa csoport táncbemutatóBabarózsa csoport táncbemutató

Haladás csoport táncbemutatóHaladás csoport táncbemutató

Keller Konrád

LánycsoportLánycsoport

Horváth VirágHorváth Virág

képes összefoglaló – Kazinczy Prózamondó Verseny

Fotó: Gábor Tünde és Bokor Zsolt 

Fotó: Kovács Sándorné


