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Egy település létének, működésének alapja
az adott év költségvetése. Természetesen ná-
lunk is így van ez, ráadásul elfogadott költség-
vetésünk van. A múlt évben egy pejoratív meg-
jegyzést tettem a 2010-es büdzsénkre, hogy
olyan, mint a „magyar narancs”. Most nem te-
szek megjegyzést, nem hasonlítom semmihez
sem, csak közlöm a tényt, hogy nem túl rózsás a
helyzetünk. A közel 42 milliós forráshiány csak
papíron létezik, a valóságos működési hiány en-
nél lényegesen több. Nagyon bizakodom, hogy
az előrevetített önkormányzati konszolidációs
programban mi is sikeresen fogunk pályázni,
egyébként az év utolsó negyedében komoly ki-
fizetési gondjaink lehetnek. Most annak kéne
következnie, hogy mi is – képviselőkkel, intéz-
ményvezetőkkel – folyamatosan keressük a
kurtítási lehetőséget. Sajnos, ezen már túl va-
gyunk. Már tavaly azt írtam, hogy csak komoly

tartalmi sérülésekkel tudnánk forrást elvonni in-
tézményeinktől. Azóta nem lett jobb a helyzet,
így az újabb elvonás fel sem merül bennünk.
Valamennyit – adóemeléssel – kozmetikázni
tudnánk a gondjainkon, de a képviselő-testület
úgy döntött, hogy most nem él ezzel a lehető-
séggel. Új beruházást önerő hiánya miatt nem
terveztünk a már előzőleg jelzetteken kívül.
Azért nem annyira lehangoló az életünk, mint
amennyire e néhány mondatból sugárzik. Biz-
tos vagyok abban, hogy a közeljövőben a Kor-
mány olyan az önkormányzatokra vonatkozó
döntéseket fog hozni, amelyek némileg meg-
könnyítik munkánkat.

Az elmúlt hónapok legtöbbet vitatott témája
az időjárási viszonyok átalakulása volt, annak
következményeinek elemzésével együtt. Nem

Folytatás a következő oldalon.
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mon dok újat az zal a meg ál la pí tás sal, hogy az
utób bi év ben so ha nem lá tott csa pa dékmen  nyi -
ség ala kí tot ta át éle tün ket, és te rem tett olyan
hely ze tet, amely nek ke ze lé sé re or szág szer te
nem ké szül tek fel az il le té ke sek, és őszin tén
meg vall va, mi sem szá mí tot tunk olyan kö rül -
mé nyek re, ame lyek ek ko ra gon dot fog nak
okoz ni. Már kö zel öt év vel ez előtt – nem sok kal
a meg vá lasz tá som után – azt mond tam, hogy
egyik leg fon to sabb fel ada tunk nak tar tom Döm-
söd csa pa dék víz-el ve ze té sé nek meg ter ve zé sét
és fo ko za tos ki épí té sét. Pe dig ak kor még in kább
a szá raz ság tól szen ved tünk, és je le sem volt a
ren ge teg „égi ál dás nak”. Lát hat juk, a szak ér tő
ta nács adó im ag go dal ma jo gos volt. A me ző gaz -
da sá gi szak em be rek ma is azt mond ják, hogy
na gyon jó a sok eső, mert a ta laj víz ház tar tá sa
most fog egye nes be ke rül ni. Ez így igaz, de a
po zi tív ha tás mel lett ne künk en nek a fo lya mat -
nak min den hát rá nyá val együtt kell él nünk, és
ká ros ha tá sa it – le he tő sé ge ink sze rint – tom pí ta -
nunk kell. A ma gas ta laj víz szint és a bel víz el ve -
ze té sé nek meg ol dat lan sá ga mi att te le pü lé sünk -
nek mé lyeb ben fek vő ré sze in bi zony ko moly
gon dot okoz ez a tény az ott la kók szá má ra és az
ön kor mány zat nak is. Az üdü lőte rü le ten vis  sza-
vis  sza té rő prob lé ma után (itt van nak meg kö ze -
lít he tet len in gat la nok is) most bel te rü le ti ré sze -
ket is ve szé lyez tet a víz. A ta laj szint alat ti épít -
mé nyek – pin cék, víz óra ak nák stb. – víz ben áll -
nak, bos  szú sá got és anya gi kárt okoz va a tu laj -
do no sa ik nak. A nem szi lárd bur ko la tú ut cák fel -
szí ne a szo ká sos nál is job ban fel ázott,
le he tet len né té ve a nor má lis köz le ke dés leg ele -
mibb kö ve tel mé nye it is. Na gyon so kan ké rik
se gít sé gün ket hely ze tük kön  nyí té sé re, de saj nos
iga zán ha té kony in téz ke dést nem tu dunk ten ni,
mert több év ti zed es le ma ra dást nem le het egy
toll vo nás sal sem mis sé ten ni. Mint már ír tam ró -
la, ka rá csony előtt má sod fo kú vé del mi ké szült -
sé get ren del tem el, amel  lyel pár hu za mo san né -
hány ut cá ban meg kezd tük az árok rend szer mű -
kö dő ké pes sé té te lét. Né mi se gít sé get je lent,
hogy fél mil lió fo rint cél tá mo ga tást kap tunk a
Csepel-szigeti Ön kor mány za ti Tár su lás tól, ez

vi szont csak csepp a ten ger ben. A va ló ban meg -
nyug ta tó, vég le ges meg ol dás ki ala kí tá sá hoz
több száz mil lió fo rint kel le ne (ta lán mil li árd is).
Ez az év ti zed ki emel ke dő fel ada ta kell hogy le -
gyen. Tu dom, sen kit nem vi gasz tal – en gem
sem – hogy az or szág szin te összes te le pü lé se
ha son ló gon dok kal küsz kö dik. Min den ki nek a
sa ját prob lé má ja, a sa ját ut cá ja, in gat la na a leg -
fon to sabb. Ez így is he lyes, de ké rek min den
érin tet tet, hogy több tü re lem mel le gye nek irá -
nyunk ban, mert nem a meg ér tés hi á nya mi att
nem se gí tünk, ha nem a kor lá to zott le he tő sé -
günk okán. 

Túl va gyunk az ez évi Fa lu gyű lé sen. Gyér ér -
dek lő dés mel lett, „szűk csa lá di kör ben” a szo -
ká sos té mák ke rül tek na pi rend re. Ott is el mond -
tam, hogy re mé lem, nem az ér dek te len ség, a
kö zöm bös ség tar tot ta ott hon a dömsödi pol gá -
ro kat, ha nem az, hogy a vá lasz tók aka ra tá nak
meg fe le lő en ve zet jük te le pü lé sün ket és elé ge -
det tek mun kánk kal. A hoz zá szó lá sok ból ki de -
rült, hogy to vább ra is meg ol dat lan a köz biz ton -
ság né hány sze le te. Szá mos ut cánk jár ha tó sá ga
vagy jár ha tat lan sá ga is azon na li be avat ko zást
igé nyel ne. A ké ré sek tel je sí té sé hez olyan pénz -
esz köz kel le ne, amely nem áll ren del ke zé sünk -
re, de olya nok is el hang zot tak, amelyek nek tel -
je sí té sé re nincs kom pe ten ci ánk. A Ma gyar Köz -
út il le té kes sé ge az 51-es út észa ki be ve ze tő sza -
ka szá nak sza lag kor lát tal va ló el lá tá sa, de az ő
ha tás kör ük a ke nyér bolt előt ti cso mó pont vég -
le ges ren de zé se is. Le vél ben ké rem a fel ve tett
prob lé mák or vos lá sát. Je lez ni fog juk a TIGÁZ
fe lé azt a la kos sá gi ész re vé telt is, hogy egy re
több prob lé mát okoz a gáz fű tő ér ték ének, mi nő -
sé gé nek vis  sza esé se. 

Im már a ne gye dik Vál lal ko zói Fó rum ra is sor
ke rült. Jól eső ér zés sel írom, hogy élénk ér dek -
lő dés mel lett. Az elő ző fó ru mok hoz vi szo nyít va
más hely szí nen, az Ipar tes tü let szék há zá ban.
An nak az együtt mű kö dé si szer ző désnek a ke re -
té ben szü le tett meg ez a ren dez vény, ame lyet
nem ré gen ír tunk alá Tóth Sán dor el nök úr ral.
Az elő ze te sen jel zett tá jé koz ta tó mel lett, amely
ön kor mány za tunk na pi, ak tu á lis gond ja it ve séz -
te ki, ér de kes szín folt volt Fe ke te Mik lós épí tész
elő adá sa a Pe tő fi Szü lői Ház fel újí tá sá nak fo -

lya ma tá ról. A Mun ka ügyi Hi va tal ven dég elő -
adó i nak – Schwarcz Gás pár igaz ga tó úr nak és
mun ka tár sá nak – iga zán hasz nos pre zen tá ci ó ja
volt az, amely olyan gon do la to kat éb reszt he tett
a je len lé vők ben, amely nek ho za dé ká ból majd
csak ké sőbb fo gunk pro fi tál ni. Ott is el mond -
tam, hogy ha csak egy mun ka nél kü li fog lal koz -
ta tá sá ra is sor ke rül az el hang zott elő adá sok ha -
tá sá ra, ak kor már meg ér te meg hív ni az elő adó -
kat. Az est so rán meg erő sí tet tem azt a szán dé -
kun kat, hogy fel ada ta ink el lá tá sá ra el ső sor ban
he lyi vál lal ko zók be vo ná sát ter vez zük. A kö tet -
len be szél ge tés köz ben szen ve dé lyes vi ta ala -
kult ki a dömsödi ke res ke de lem, ke res ke dők
hely ze té ről. Ez egy olyan té ma, amely nek ke ze -
lé sé hez na gyon sok szem pon tot fi gye lem be kell
ven ni. Min den ki szá má ra meg nyug ta tó, el fo -
gad ha tó vá laszt én sem tud tam ad ni az ez zel
kap cso la tos fel ve té sek re. 

A feb ru ár a bá lok, a ren dez vé nyek hó nap ja
ná lunk is. Csak nem két év ti zed után nem Tóthné
Porvay Zsu zsa ne vé hez és osz tá lyá hoz fű ző dik a
Va len tin-bál. Ma gam is kí ván csi an vár tam
Pethesné Nyá ri Ka ti és a 6. b osz tály pro duk tu -
má ra. Úgy gon do lom, a je len lé vők ne vé ben is
ki je lent he tem, hogy ki vá ló an tel je sí tet tek. Gra -
tu lá lok min den ki nek, ter mé sze te sen a szü lők nek
is. Az is ko la far san gi bál ja i ból eb ben az év ben
csak az al só so két tud tam meg néz ni. Fel tűnt,
hogy ha le het, a pe da gó gu sok és di á kok még to -
vább szí ne sí tet ték a jel mez-öt le tek ka val kád ját.
El ső íz ben ke rült meg ren de zés re a Ka to na An tal
Után pót lás Lab da rú gó Em lék tor na a sport csar -
nok ban. Kö szö nöm a ren de zők nek, a já té ko sok -
nak a meg em lé ke zést, a név adó hoz mél tó sport -
sze rű, ma gas szín vo na lú ös  sze csa pá so kat! Szin -
tén elő ször ren dez ték meg a könyv tár dol go zói
Mark óné Zöld ág Ági ve ze té sé vel a „Csa lá di dél -
utánt”. A zsú fo lá sig meg telt OMK min den részt -
ve vő je na gyon jól szó ra ko zott a sport be mu ta tó -
kon és a ve tél ke dőn. Sok ilyen dél után ra len ne
szük sé günk, hogy is mét meg ta lál juk egy mást, a
kö zös ki kap cso ló dás va rá zsát!

Be fe je zé sül is mét ké rem Önö ket, hogy adó -
juk egy szá za lé kát ajánlják a Dömsödért Ala pít -
vány részére. Adó szám: 18668456-1-13

Bencze Ist ván

Folytatás az előző oldalról.
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Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat
Kép vi se lő-tes tü le te 2011. feb ru ár 15-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:
Bencze Ist ván pol gár mes ter, Var sá nyi An tal al -
pol gár mes ter (4. na pi ren di pont nál ér ke zett),
Ba logh Lász ló Le ven te, Csi kós Lászlóné, Is pán
Ig nác, 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 6 igen, 0 nem – egy han -

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

18/2011. (II. 15.) 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./ Az ön kor mány zat és in téz mé nyei 2010.

évi költ ség ve té sé ről szó ló 2/2010. (II. 19.) ren -
de let mó do sí tá sa 

4./ Az ön kor mány zat és in téz mé nyei 2011.
évi költ ség ve té se 

5./ A köz tisz ta ság ról és a szer ve zett köz tisz ta -
sá gi köz szol gál ta tás kö te le ző igény be vé te lé ről
szó ló ön kor mány za ti ren de let meg al ko tá sa 

6./ A Köz sé gi Víz mű ve ze tői ál lá sá ra pá lyá -
zat ki írá sa 

7./ A kör jegy ző sé gi meg ál la po dás, va la mint
az in téz mény fenn tar tó tár su lá sok tár su lá si meg -
ál la po dá sá nak mó do sí tá sai 

8./ A Dömsöd Nagy temp lo mi Re for má tus
Egy ház köz ség Lel ké szi Hi va ta la tá mo ga tá si ké -
rel me 

9./ A Pest Me gyei Ka taszt ró fa vé del mi Igaz -
ga tó ság Rác ke vei Szék he lyű Pol gá ri Vé del mi
Ki ren delt ség tá mo ga tá si ké rel me 

10./ „Elő vá ro si vas út vo na lak meg ál ló he lyei
meg kö ze lí té sé nek fej lesz té se, rá hor dás fel tét e -
le i nek ja ví tá sa: P+R, B+R par ko lók, busz for du -
lók épí té se” pá lyá zat 

11./ Egye bek
11.1 A Rác ke vei Ön kén tes Tűz ol tó ság tá mo -

ga tá si ké rel me
11.2 A 141/2010. (X. 13.) Kt. számú ha tá ro -

zat és a 146/2010. (X. 13.) Kt. számú ha tá ro zat
mó do sí tá sa

Zárt ülé sen:
12./ Sze mé lyi ügy 
13./ Ön kor mány za ti ha tó sá gi ügy ben ér ke -

zett fel leb be zés el bí rá lá sa
Fe le lős: Bencze Ist ván pol gár mes ter
Ha tár idő: azon nal

1. Je len tés a le járt ha tár ide jű 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 6 igen, 0 nem – egy han gú
sza va zat tal meg hoz ta a kö vet ke ző ha tá ro za tot:

19/2011. (II. 15.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép -

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

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

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

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

A kép vi se lő-tes tü let 6 igen, 0 nem – egy han gú
sza va zat tal meg hoz ta a kö vet ke ző ha tá ro za tot:

20/2011. (II. 15.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép -

vi se lő-tes tü le te a 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. Az ön kor mány zat és in téz mé nyei 2010.
évi költ ség ve té sé ről szó ló 2/2010. (II. 19.) 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 6 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 3/2011. (II. 17.) 

ren de le te az ön kor mány zat és in téz mé nyei
2010. évi költ ség ve té sé ről szó ló

2/2010. (II. 19.) ren de let mó do sí tá sá ról
A ren de let ki hir det ve: 2011. feb ru ár 17. nap ján.
A ren de let ha tá lyos: 2011. feb ru ár 17. nap já tól.

4. Az ön kor mány zat és in téz mé nyei 2011.
évi költ ség ve té se

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

A kép vi se lő-tes tü let 7 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 4/2011. (II. 17.) 

ren de le te az ön kor mány zat és in téz mé nyei
2011. évi költ ség ve té sé ről

A ren de let ki hir det ve: 2011. feb ru ár 17. nap ján.
A ren de let ha tá lyos: 2011. feb ru ár 17. nap já tól.

Az ön kor mány zat a 2011. évi költ ség ve té si
a./ Be vé te le i nek fő ös  sze gét 920.339.000 Ft-ban
b./ Ki adá sa i nak mó do sí tott fő ös  sze gét

920.339.000 Ft-ban
c./ Be vé te le ken be lül hi á nyát 41.624.000 Ft-ban
d./ Ki adá so kon be lül ál ta lá nos tar ta lé kát

2.500.000 Ft-ban
ál la pí tot ta meg.

5. A köz tisz ta ság ról és a szer ve zett köz tisz -
ta sá gi köz szol gál ta tás kö te le ző igény be vé te -
lé ről szó ló ön kor mány za ti ren de let meg al ko -
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 7 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 5/2011. (II. 17.) 

ren de le te a köz tisz ta ság ról és a szer ve zett
köz tisz ta sá gi köz szol gál ta tás kö te le ző 

igény be vé te lé ről 
A ren de let ki hir det ve: 2011. feb ru ár 17. nap ján.
A ren de let ha tá lyos: 2011. feb ru ár 17. nap já tól.

6. A Köz sé gi Víz mű ve ze tői ál lá sá ra pá lyá -
zat ki írá sa

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

A kép vi se lő-tes tü let 3 igen, 4 nem sza va zat tal
el uta sí tot ta a kö vet ke ző ha tá ro za tot:

23/2011. (II. 15.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép -

vi se lő-tes tü le te a Köz sé gi Víz mű in téz mény ve -
ze tői ál lá sá nak (víz mű ve ze tő) be töl té sé re pá -
lyá zat ban a ve ze tői meg bí zás idő tar ta ma ként
ha tá ro zat lan időt kí ván meg je löl ni.

Fe le lős: Bencze Ist ván pol gár mes ter
Ha tár idő: fo lya ma tos

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

A kép vi se lő-tes tü let 7 igen, 0 nem – egy han gú
sza va zat tal meg hoz ta a kö vet ke ző ha tá ro za tot:

24/2011. (II. 15.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép -

vi se lő-tes tü le te a Köz sé gi Víz mű in téz mény ve -
ze tői ál lá sá nak (víz mű ve ze tő) be töl té sé re ki -
íran dó pá lyá zat ban a ve ze tői meg bí zás idő tar ta -
ma ként 5 év ha tá ro zott időt kí ván meg je löl ni.

Fe le lős: Bencze Ist ván pol gár mes ter
Ha tár idő: fo lya ma tos

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

A kép vi se lő-tes tü let 7 igen, 0 nem – egy han gú
sza va zat tal meg hoz ta a kö vet ke ző ha tá ro za tot:

25/2011. (II. 15.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép -

XXI.  évfolyam  3.  szám 3

ÖNKORMÁNYZATI HÍREKÖNKORMÁNYZATI HÍREK
2011. FEBRUÁR2011. FEBRUÁR



4 XXI.  évfolyam  3.  szám

vi se lő-tes tü le te a Köz sé gi Víz mű in téz mény ve -
ze tői ál lá sá nak (víz mű ve ze tő) be töl té sé re pá lyá -
za tot ír ki az aláb bi fel té te lek kel:

A be töl ten dő mun ka kör: Köz sé gi Víz mű
in téz mény ve ze tő – víz mű ve ze tő (ma ga sabb ve -
ze tő)

A köz al kal ma zot ti jog vi szony idő tar ta ma:
ha tá ro zat lan idő

A fog lal koz ta tás jel le ge: tel jes mun ka idő
A ve ze tői meg bí zás idő tar ta ma: 5 év ha tá -

ro zott idő
A mun ka vég zés he lye: 2344 Dömsöd,

Ságvári u. 11.
A be osz tás hoz tar to zó, il let ve a ve ze tői

meg bí zás sal já ró lé nye ges fel ada tok:
Ivó víz el lá tás biz to sí tá sa és hi ba el há rí tás

meg szer ve zé se, szol gál ta tá si dí jak szám lá zá sa
és be sze dé se, az in téz mény hez tar to zó köz al kal -
ma zot tak fe lett mun kál ta tói jog kör gya kor lá sa. 

Il let mény és jut ta tá sok:
Az il let mény meg ál la pí tá sá ra és a jut ta tá sok -

ra a „Köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló”
1992. évi XXXIII. tör vény, va la mint a(z)
77/1993. (V. 12.) kormányrendelet ren del ke zé -
sei az irány adók. 
Pá lyá za ti fel té te lek:
– fel ső fo kú vég zett ség a 21/2002. (IV. 25.)

KöViM ren de let ben elő ír tak sze rint (víz el lá tá -
si és csa tor ná zá si (te le pü lé si víz gaz dál ko dá si)
üzem mér nök, víz el lá tá si, csa tor ná zá si szak -
irá nyú épí tő mér nök),

– szak irá nyú szak mai gya kor lat,
– leg alább 2 év szak irá nyú szak mai ta pasz ta lat,
– bün tet len elő é let, 
– ma gyar ál lam pol gár sá gú, vagy kü lön jog sza -

bály sze rint a sza bad moz gás és tar tóz ko dás
jo gá val ren del ke ző, il let ve be ván do rolt vagy
le te le pe dett sze mély.
A pá lyá zat ré sze ként be nyúj tan dó ira tok,

iga zo lá sok:
Az ál lás hely be töl té sé hez szük sé ges ké pe sí -

tés meg lét ét iga zo ló ok má nyok má so la ta; 3 hó -
nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít vány;
szak mai ön élet raj z (amely tar tal maz za a szak -
mai gya kor lat meg lét ét is); az in téz mény ve ze -
té sé re vo nat ko zó prog ram a szak mai hely zet -
elem zés re épü lő fej lesz té si el kép ze lés sel; nyi -
lat ko za t ar ról, hogy a pá lyá za ti anya got az el já -
rás ban részt ve vők meg is mer he tik. 

A be osz tás be tölt he tő sé gé nek idő pont ja:
A be osz tás leg ko ráb ban 2011. jú ni us 1. nap -

já tól tölt he tő be. 
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je:

2011. már ci us 21. 
A pá lyá za ti ki írás sal kap cso la to san to váb bi

in for má ci ót Bencze Ist ván pol gár mes ter nyújt, a
06-24-523-121-es te le fon szá mon.

A pá lyá za tok be nyúj tá sá nak mód ja:
Pos tai úton, a pá lyá zat nak a Dömsöd Nagy -

köz sé gi Ön kor mány zat cí mé re tör té nő meg kül -
dé sé vel (2344 Dömsöd, Pe tő fi tér 6.). Kér jük a
bo rí té kon fel tün tet ni a pá lyá za ti adat bá zis ban
sze rep lő azo no sí tó szá mot: D-1258/2011., va la -

mint a mun ka kör meg ne ve zé sét: Dömsöd Víz -
mű ve ze tő.

A pá lyá zat el bí rá lá sá nak mód ja, rend je:
A pá lyá za tok ról azok elő ze tes bi zott sá gi vé -

le mé nye zé sét kö ve tő en a kép vi se lő-tes tü let a
bi zott ság írá sos vé le mé nyé nek el ké szül tét kö -
ve tő el ső ülé sén dönt.

A pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide je:
2011. áp ri lis 20. 
Fe le lős: Bencze Ist ván pol gár mes ter
Ha tár idő: fo lya ma tos

7. A kör jegy ző sé gi meg ál la po dás, va la mint
az in téz mény fenn tar tó tár su lá sok tár su lá si
meg ál la po dá sá nak mó do sí tá sai 

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

A kép vi se lő-tes tü let 7 igen, 0 nem – egy han gú
sza va zat tal meg hoz ta a kö vet ke ző ha tá ro za tot:

26/2011. (II. 15.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép -

vi se lő-tes tü le te az Apaj köz ség gel 2007. no -
vem ber 29-én meg kö tött „Meg ál la po dás kör -
jegy ző ség lét re ho zá sá ról” 2011. már ci us 1-jei
ha tál  lyal tör té nő mó do sí tá sát az aláb bi tar ta lom -
mal hagy ja jó vá.

A kör jegy ző sé gi meg ál la po dás 5.) pont ja a
kö vet ke ző fran cia be kez dés sel bő vül:

„A te le pü lé sek meg ál la pod nak ab ban, hogy a
fen ti ek alap ján Apaj Köz ség Ön kor mány za ta ál -
tal a kör jegy ző ség mű kö dé sé hez fi ze ten dő hoz -
zá já ru lást Apaj Köz ség ha von ta a tárgy hó el ső
nap já ig kö te les meg fi zet ni. A te le pü lé sek meg -
ál la pod nak ab ban, hogy a fi ze té si kö te le zett sé -
get Apaj Köz ség Ön kor mány za ta a költ ség ve té -
si szám lá ját ve ze tő pénz in té zet hez be nyúj tott
be sze dé si meg bí zás út ján tel je sí ti.”

A kép vi se lő-tes tü let fel ha tal maz za Bencze
Ist ván pol gár mes tert a meg ál la po dás mó do sí tá -
sá nak alá írá sá ra.

Fe le lős: Bencze Ist ván pol gár mes ter
Ha tár idő: 2011. már ci us 1.

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

A kép vi se lő-tes tü let 7 igen, 0 nem – egy han gú
sza va zat tal meg hoz ta a kö vet ke ző ha tá ro za tot:

27/2011. (II. 15.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép -

vi se lő-tes tü le te az Apaj köz ség gel 2008. au -
gusz tus 1-én meg kö tött Dömsöd – Apaj Ál ta lá -
nos Is ko la Köz ok ta tá si In téz mény fenn tar tó Tár -
su lás tár su lá si meg ál la po dá sá nak 2011. már ci us
1-jei ha tál  lyal tör té nő mó do sí tá sát az aláb bi tar -
ta lom mal hagy ja jó vá.

A tár su lá si meg ál la po dás 10.6.) pont ja a kö -
vet ke zők sze rint mó do sul:

„10.6. A kö zös fenn tar tá sú in téz mény fenn -
tar tá sá val kap cso la tos ki adá so kat – me lyek
Dömsöd Ön kor mány zat ál tal igé nyelt nor ma tív
köz pon ti tá mo ga tás ból nem fe dez he tők – Apaj
Ön kor mány za ta sa ját költ ség ve tés ében a tár su -

lás nak át adott pénz esz köz ként köny ve li, és ha -
von ta a tárgy hó el ső nap já ig ad ja át Dömsöd
Ön kor mány za tá nak. A pénz esz köz-át adást Apaj
Ön kor mány za ta a költ ség ve té si szám lá ját ve ze -
tő pénz in té zet hez be nyúj tott be sze dé si meg bí -
zás út ján tel je sí ti.”

A kép vi se lő-tes tü let fel ha tal maz za Bencze
Ist ván pol gár mes tert a meg ál la po dás mó do sí tá -
sá nak alá írá sá ra.

Fe le lős: Bencze Ist ván pol gár mes ter
Ha tár idő: 2011. már ci us 1.

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

A kép vi se lő-tes tü let 7 igen, 0 nem – egy han gú
sza va zat tal meg hoz ta a kö vet ke ző ha tá ro za tot:

28/2011. (II. 15.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép -

vi se lő-tes tü le te az Apaj köz ség gel 2008. au -
gusz tus 27-én meg kö tött Dömsöd – Apaj Ál ta -
lá nos Óvo da Köz ok ta tá si In téz mény fenn tar tó
Tár su lás tár su lá si meg ál la po dá sá nak 2011. már -
ci us 1-jei ha tál  lyal tör té nő mó do sí tá sát az aláb bi
tar ta lom mal hagy ja jó vá.

A tár su lá si meg ál la po dás 10.6.) pont ja a kö -
vet ke zők sze rint mó do sul:

„10.6. A kö zös fenn tar tá sú in téz mény fenn -
tar tá sá val kap cso la tos ki adá so kat – me lyek
Dömsöd Ön kor mány zat ál tal igé nyelt nor ma tív
köz pon ti tá mo ga tás ból nem fe dez he tők – Apaj
Ön kor mány za ta sa ját költ ség ve tés ében a tár su -
lás nak át adott pénz esz köz ként köny ve li, és ha -
von ta a tárgy hó el ső nap já ig ad ja át Dömsöd
Ön kor mány za tá nak. A pénz esz köz-át adást Apaj
Ön kor mány za ta a költ ség ve té si szám lá ját ve ze -
tő pénz in té zet hez be nyúj tott be sze dé si meg bí -
zás út ján tel je sí ti.”

A kép vi se lő-tes tü let fel ha tal maz za Bencze
Ist ván pol gár mes tert a meg ál la po dás mó do sí tá -
sá nak alá írá sá ra.

Fe le lős: Bencze Ist ván pol gár mes ter
Ha tár idő: 2011. már ci us 1.

8. A Dömsöd Nagy temp lo mi Re for má tus
Egy ház köz ség Lel ké szi Hi va ta la tá mo ga tá si
ké rel me

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

A kép vi se lő-tes tü let 7 igen, 0 nem – egy han gú
sza va zat tal meg hoz ta a kö vet ke ző ha tá ro za tot:

29/2011. (II. 15.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép -

vi se lő-tes tü le te a Dömsöd Nagytemplomi Re -
for má tus Egy ház köz ség nek a nagy temp lom
kül ső fel újí tá sá ra és kör nye ze té nek rend be té te -
lé re el nyert pá lyá za tuk meg va ló sí tá sá val kap -
cso la tos ké rel mé vel kap cso lat ban ki je len ti,
hogy a pá lyá zat fi nan szí ro zás ához szük sé ges hi -
tel és hi tel in té zet ki vá lasz tá sa cél já ból se gít sé -
get nyújt pénz in té ze ti aján la tok ké ré sé hez.

A kép vi se lő-tes tü let ki je len ti, hogy ha a be ru -
há zás meg va ló sí tás hoz szük sé ges hi tel biz to sí -
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té ka ként ke zes ség vál la lást köt nek ki, az ön kor -
mány zat ke zes sé get vál lal.

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

9. A Pest Me gyei Ka taszt ró fa vé del mi Igaz -
ga tó ság Rác ke vei Szék he lyű Pol gá ri Vé del mi
Ki ren delt ség tá mo ga tá si ké rel me 

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

A kép vi se lő-tes tü let 7 igen, 0 nem – egy han gú
sza va zat tal meg hoz ta a kö vet ke ző ha tá ro za tot:

30/2011. (II. 15.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép -

vi se lő-tes tü le te az ön kor mány zat je len le gi
pénz ügyi hely ze té ben a Pest Me gyei Ka taszt ró -
fa vé del mi Igaz ga tó ság Rác ke ve Szék he lyű Pol -
gá ri Vé del mi Ki ren delt ség ré szé re a 2011. évi
költ ség ve tés for rás hi á nyá nak nagy sá ga mi att je -
len leg nem tud tá mo ga tást biz to sí ta ni.

A kép vi se lő-tes tü let az év fo lya mán, ameny  -
nyi ben az ön kor mány zat kint lé vő sé gei csök ke n  -
nek vagy a for rás hi ány más ok ból csök ken, a tá -
mo ga tás kér dé sét új ra meg vizs gál ja.

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

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

A kép vi se lő-tes tü let 7 igen, 0 nem – egy han gú
sza va zat tal meg hoz ta a kö vet ke ző ha tá ro za tot:

31/2011. (II. 15.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép -

vi se lő-tes tü le te az ön kor mány zat je len le gi
pénz ügyi hely ze té ben a Rác ke vei Ön kén tes
Tűz ol tó ság ré szé re a 2011. évi költ ség ve tés for -
rás hi á nyá nak nagy sá ga mi att je len leg nem tud
tá mo ga tást biz to sí ta ni.

A kép vi se lő-tes tü let az év fo lya mán, ameny  -
nyi ben az ön kor mány zat kint lé vő sé gei csök ke n -
nek vagy a for rás hi ány más ok ból csök ken, a tá -
mo ga tás kér dé sét új ra meg vizs gál ja.

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

10. „Elő vá ro si vas út vo na lak meg ál ló he lyei
meg kö ze lí té sé nek fej lesz té se, rá hor dás fel té -
te le i nek ja ví tá sa: P+R, B+R par ko lók, busz -
for du lók épí té se” pá lyá 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:

32/2011. (II. 15.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép -

vi se lő-tes tü le te a Nem ze ti Inf rast ruk tú ra Zrt. a
KÖZOP 5.3.0-08-2009-0001 szá mú pá lyá za ta
ke re té ben, a pá lyá zat tá mo ga tá sa ese tén a Döm-
söd Nagy köz ség köz igaz ga tá si te rü le tén lé vő
0467/22 hrsz-ú in gat lan ra ter ve zett 80 db P+R
par ko lót és 20 db ke rék pár tá ro lót, busz for du lót

és 2 db busz öb löt, va la mint jár dát, tér vi lá gí tást a
lé te sít mé nyek meg épü lé sét kö ve tő en ke ze lé sé -
be át ve szi, ha a lé te sít mé nyek meg épü lé sé ig a
Dömsöd és Apaj te le pü lé sek kö zött lé vő 52305
és 52306 szá mú köz út fel újí tás ra ke rül.

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

11. Egye bek
11.1 A Rác ke vei Ön kén tes Tűz ol tó ság tá mo -

ga tá si ké rel me
A kép vi se lő-tes tü let az elő ter jesz tést a 9. na -

pi ren di pont tal együt te sen tár gyal ta.

11.2 A 141/2010. (X. 13.) Kt. számú ha tá ro -
zat és a 146/2010. (X. 13.) Kt. számú ha tá ro zat
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 7 igen, 0 nem – egy han gú
sza va zat tal meg hoz ta a kö vet ke ző ha tá ro za tot:

33/2011. (II. 15.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép -

vi se lő-tes tü le te a 141/2010. (X. 13.) Kt. számú
ha tá ro za tát ak ként mó do sít ja, hogy Bencze Ist -
ván pol gár mes ter il let mé nyét 2010. ok tó ber 3-
tól ál la pít ja meg.

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

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

A kép vi se lő-tes tü let 7 igen, 0 nem – egy han gú
sza va zat tal meg hoz ta a kö vet ke ző ha tá ro za tot:

34/2011. (II. 15.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép -

vi se lő-tes tü le te a 146/2010. (X. 13.) Kt. számú
ha tá ro za tát ak ként mó do sít ja, hogy Var sá nyi
An tal pol gár mes ter tisz te let dí ját 2010. ok tó ber
3-tól ál la pít ja meg.

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

A kép vi se lő-tes tü let kö vet ke ző mun ka terv
sze rin ti ülé sé nek idő pont ja 2011. már ci us 23.

Tá jé koz tat juk az ol va só kat, hogy a kép vi se -
lő-tes tü let nyil vá nos ülé se i ről ké szült jegy ző -
köny vek, to váb bá az ön kor mány za ti ren de le tek
a  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

KKiikkee llee tt

Üdvözlet a tavasznak
Tombolnak a madarak.

Hiába is süvít a szél, 
a kis rigó visszabeszél.

Olvadnak a jégcsapok
ettől vidámabb vagyok
és az áldott napsütésben

kutyánk hancúroz a réten.

Éled már a kikelet,
bár még érezni telet.
Eltűnt a jégtakaró

már horgászni volna jó!

Albert Mária

Fotó: Fábián Ilona

Sok szeretettel köszöntjük
édesanyánkat

PPiinncczzeell  GGáábboorrnnéétt

9900..  sszzüülleettééssnnaappjjaa  
aallkkaallmmáábbóóll!!

Gyermekei,
unokái,
dédunokái
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Ígé re tünk höz hí ven ez -
úton foly tat juk az elő ző
szám ban meg kez dett
szer ve zet fej lesz té sünk ről

szó ló ös  sze fog la ló tá jé ko zta tón kat. Mint azt már le ír tuk, a szer ve zet fej -
lesz té si pro jekt egy komp lett fej lesz té si prog ram, mely érin ti a Pol gár -
mes te ri Hi va tal szer ve ze ti kap cso la ta it, szol gál ta tá si rend sze ré nek fej lesz -
té sét, va la mint egyes szak mai te rü le tek fo lya mat tá mo ga tá sát kor sze rű in -
for ma ti kai esz kö zök kel.

A pro jek tünk kö vet ke ző ál lo má sa 2010. május 18-19-én egy kom -
mu ni ká ci ós – együtt mű kö dé si tré ning volt, amely a szer ve ze ten be lü -
li és szer ve ze tek kö zöt ti együtt mű kö dést volt hivat va erő sí te ni.

A két na pos mun ka le he tő sé get adott a Pol gár mes te ri Hi va tal mun ka -
tár sai szá má ra a hi va tal hoz kap cso ló dó kü lön bö ző szer ve ze tek kel / in téz -
ményekkel tör té nő együtt mű kö dés és az eh hez szük sé ges ké pes sé gek és
kész sé gek erő sí té sé re, fej lesz té sé re.

Kü lö nös hang súlyt he lyez tünk a kom mu ni ká ci ós gya kor la tok ra, konf -
lik tu sok ke ze lé sé nek meg ol dá si mód ja i ra.

Fon tos cél volt, hogy a je len lé vők  erő sít sék a csa pat ban je len lé vő ké -
pes sé ge ket és együt te sen tár ják fel a fej lesz ten dő te rü le te ket, il let ve fej -
lesszék az együtt mű kö dé si és kom mu ni ká ci ós ké pes sé ge i ket.

A két na pos tré nin gen min den ki lel ki is me re te sen részt vett, és a gya kor -
la tok, fel ada tok meg ol dá sa kor so kat ta nul tunk egy más ról, ön ma gunk ról.
Eb ben a gya kor lat rész ben a szi tu á ci ós fel ada tok vég re haj tá sa so rán volt
al kal munk fej lesz te ni a konf lik tus ke ze lés re, il let ve an nak fel ol dá sá ra
szol gá ló tech ni ká kat.                           

2010. jú ni us 01-jén tel je sít mény ér té ke lé si kép zést tar tot tunk a Pol -
gár mes te ri Hi va tal ve ze tői és az in téz mény ve ze tők rész vé te lé vel.

A tel je sít mény ér té ke lé si rend -
szer (TÉR) a Hi va tal és az egyén
cél ja i nak össz hang ját te rem ti
meg. A rend szer le he tő vé te szi,
hogy a kép vi se lő-tes tü let ál tal a
hi va tal ré szé re ki tű zött ki emelt
cé lok meg je len je nek az egyé ni
cél ki tű zé sek ben, tel je sít ménykö -
ve tel mé nyek ben, és ezek tel je sí -
té sét ob jek tí ven mér he tő vé te szi. 

A tel je sít mény ér té ke lé si rend -
szer – a hoz zá kap cso ló dó kom -
pen zá ció, il let ve fej lesz té sek ré -
vén – le he tő vé te szi a tel je sít mé -
nyek nö ve lé sét is, és je len tő sen
ja vít hat ja a ve ze tők és be osz tot tak
tel je sít ménnyel kap cso la tos kom mu ni ká ci ó ját.

A TÉR rend szer be ve ze té sé hez, si ke res vég re haj tá sá hoz nyúj tott se gít -
sé get ez a kép zés. A szak kép zett tré ner irá nyí tá sa alatt a gya kor la ti fel ada -
to kon kí vül az el mé le ti tu dá sun kat is gya ra pí tot tuk an nak ér de ké ben,
hogy a tel je sít mény ér té ke lés va ló ban jól al kal maz ha tó vá és a hi va tal mű -
kö dé sét se gí tő vé vál jon.  

Ci vil szer ve ze tek kel és a vál lal ko zók kal va ló együtt mű kö dés erő sí -
té se

Szer ve ze tünk fej lesz té se kap csán nagy hang súlyt fek tet tünk a ci vil
szer ve ze tek kel és a vál lal ko zói szfé rá val va ló együtt mű kö dés erő sí té sé re.
Igye kez tünk be von ni a mun ká ba min den er re nyi tott ér dek lő dőt. 

Az együtt mű kö dé sünk ja ví tá sa cél já ból a te le pü lés vál lal ko zó i val és ci -
vil szer ve ze tek kép vi se lő i vel tar tot tunk több kö zös fó ru mot. Eze ken a
meg be szé lé se ken dön töt tünk kü lön bö ző mun ka cso port ok lét re ho zá sá ról.
A mun ka cso port ok fel ada tai kö zé tar to zott, hogy meg ha tá roz ták a cé lo kat
a kö zös együtt mű kö dés még ha té ko nyab bá té te le ér de ké ben és el ké szít -
sék ja vas la ta i kat. A mun ka cso port ok ál tal ki dol go zás ra ke rült anya gok
ez után meg be szé lés re és fel dol go zás ra ke rül tek a meg tar tott fó ru mo kon.
A kö zös mun ká ra és a fó ru mok meg tar tá sá ra 2010. már ci us 24. és 2010.
ok tó ber 14. kö zött ke rült sor. 

Kü lön kö szö net il le ti meg a Dömsödi Ipar tes tü le tet, hi szen az ak tív
rész vé tel mel lett ne megy szer a hely színt is biz to sí tot ta  a fó ru mok, il let ve
a mun ka ér te kez le tek, workshopok szá má ra. 

SSSSzzzzeeeerrrr    vvvveeee    zzzzeeeetttt    ffffeeeejjjj     lllleeeesssszzzz    ttttééééssss    aaaa    PPPPoooollll     ggggáááárrrr     mmmmeeeessss    tttteeee    rrrr iiii     HHHHiiii     vvvvaaaa    ttttaaaallll     nnnnáááállll



XXI.  évfolyam  3.  szám 7

Kor sze rű in for ma ti kai prog ram be szer zé se 

A szer ve zet fej lesz té si pro jekt egyik fő szem pont ja a szer ve zé si-
mű kö dé si struk tú ra át fo gó fej lesz té se az ön kor mány zat Gaz da sá gi
Prog ram já ban el fo ga dott fő cé lok el éré se ér de ké ben.

A Gaz da sá gi Iro da pénz ügyi cso port ja ezidáig több egy más tól el -
kü lö nült, egy más sal nem kom pa ti bi lis in for ma ti kai al kal ma zást hasz -
nált, de a pro jekt ke re té ben egy komp lex gaz da sá gi ügy vi te li szoft ver
be szer zé sé re nyílt le he tő sé günk, mely nek hasz ná la ta az aláb bi fej -
lesz té si rész te rü le tek re hat:

– a hi va tal szer ve ze té nek át ala kí tá sa az ügy in té zé si idő csök ken té -
se, vagy más, az ügy in té zés ered mé nyes sé gét se gí tő mu ta tó ja ví -
tá sa ér de ké ben;

– a hi va tal bel ső szer ve ze ti egy sé gei kö zöt ti együtt mű kö dés ja ví -
tá sa;

– új költ ség ve té si és vég re haj tá si tech ni kák al kal ma zá sa.

Az új szoft ver ré szét ké pe zi töb bek kö zött a 
– Fő köny vi köny ve lé si program, – Pénz ügyi és ÁFA nyil ván tar tó

prog ram, – Kö te le zett ség vál la lás nyil ván tar tó prog ram, – Ren de lés
és szer ző dés nyil ván tar tó prog ram, – Tár gyi esz köz nyil ván tar tó pro-
g ram, – In gat lan ka tasz ter nyil ván tar tó prog ram, – Lik vi di tás me ne -
dzse lő prog ram, – Lel tár ke ze lő (vo nal kó dos is) prog ram, – Anyag- és
kis ér té kű esz köz nyil ván tar tó prog ram, – Költ ség ve tés-ter ve ző prog -
ram, – Lak bér nyil ván tar tó program, – La kás tör lesz tés-nyil ván tar tó
prog ram, – Mun kál ta tó köl csön nyil ván tar tó prog ram, – Élel me zés és
ebéd jegy nyil ván tar tó mo dul.

Vé le mé nyünk sze rint a pro jekt ab szo lút si ke rét érin ti, hogy a mun -
ka ha té kony sá gá nak nö ve lé se ér de ké ben si ke rült egy új, komp lex in -
for ma ti kai meg ol dás al kal ma zá sát le he tő vé ten nünk. 

Az ügy vi te li szoft ver egyes mo dul jai in téz mé nye ink nél is mű köd -
het nek, és a már meg lé vő in for ma ti kai há ló zat ki hasz ná lá sá val biz -
ton sá gos mó don ké pe sek a hi va tal ban mű köd te tett köz pon ti rend -
szer rel va ló kap cso lat ra.

Az in for ma ti kai rend szer ter mé sze te sen nem mű köd het ha té ko -
nyan és nap ra ké szen anél kül, hogy a kol lé gá ink ne töl te nék fel adat -
tar ta lom mal. Ez a mun ka je len tős több let ter het je lent szá muk ra, hi -
szen a be ta nu lá si fo lya mat mel lett a törzs adat tár nap ra kés  szé té te le és
éles be ál lí tá sa ha tal mas hát tér mun kát igé nyel.

Úgy ér zem, a hi va tal dol go zói el kö te le zet tek a mun ká ju kat se gí tő
ha té kony rend sze rek meg is me ré sé re, és nyi tot tak min den új tech ni ka
fe lé. 

Vé ge ze tül sze ret ném meg kö szön ni min den ked ves kol lé gám nak,
ko or di ná tor nak, elő adó nak, a Creanova Kft. és Narus Kft. mun ka tár -
sa i nak, szer ve ző tár sa im nak, min den részt ve vő nek, hogy együt te sen
tar ta lom mal tölt het tük fel ezt a pro jek tet. Úgy ér zem, so kat ta nul tunk
be lő le, ön ma gunk ról, kol lé gá ink ról, part ne re ink ről, a kö rü löt tünk le -
zaj ló ese mé nyek ről. 

A ta nu lá si fo lya mat ter mé sze te sen itt nem áll hat meg, hi szen a
meg kez dett mun kát foly tat ni kell, és el kö te le zet tek va gyunk ar ra,
hogy ki tar tó mun ká val, ta nu lás sal a jö vő be ni ki hí vá sok nak, el vá rá -
sok nak is meg tud junk fe lel ni.

Ispánné Ger gely Szil via
PMH pro jekt szer ve ző

„Az ön kor mány zat ál tal szer ve zett szer ve zet fej lesz té si tré nin gen
igye kez tem ak tí van részt ven ni. Az ed di gi el mé le ti és gya kor la ti is me -
re te im fel fris sí té se mel lett szá mos új tech ni kát is mer het tem meg, me -
lyek kö zül úgy ér zem, hogy sok min dent tu dok hasz no sí ta ni. 

Töb bek kö zött ta nul sá gos volt ott is a fel ada tok de le gá lá sá nak igé -
nye, mód ja, tech ni kái, me lyet én ma gam is ter vez tem meg va ló sí ta ni,
és a kez dő lé pé se ket meg is tet tem már az éves mun ka ter vek ké szí té se
so rán a re szort fel ada tok el osz tá sa kor. Igyek szem a tré nin ge ken ta -
nul tak se gít sé gé vel az e té ma kö rök ben szer zett is me re te i met bő ví te ni,
hogy még ha té ko nyab ban vé gez hes sem a ve ze tői mun kám so rán az
egyé nek és cso por tok irá nyí tá sát. 

Új ol da lunk ról is meg is mer het tük egy mást eb ben a ro ha nó vi lág -
ban: a pol gár mes te ri hi va ta lok dol go zói, a ci vil és vál lal ko zói szfé ra
egyes kép vi se lői és in téz mény ve ze tők. A tré nin gek so rán kü lön bö ző
csa pa tok ban az együtt mű kö dés több for má ját, az egy más se gí té sé nek
tech ni ká it is gya ko rol hat tuk, me lyet na gyon fon tos nak tar tot tam ed -
dig is a ve ze tői mun kám so rán. Jól érez tem ma gam! Ez úton is kö szö -
nöm a szer ve zők, elő adók és ko or di ná to rok mun ká ját!”

Orosz Lajosné
óvo da ve ze tő

„Részt vet tem az ös  szes kép zé sen, amely az in téz mény ve ze tő ket
érin tet te. Szá mom ra azért volt je len tő sé ge a kép zé sek nek, mert új
irány ból kö ze lí tet ték meg az irá nyí tás, szer ve zet fej lesz tés fo gal mát,
így más kép pen te kin tek sa ját szer ve ze tem re, kör nye ze tem re. To le rán -
sabb let tem a szer ve ze tem ben mű kö dő fo lya ma tok kal és a kör nye ze -
tem ben le zaj ló vál to zá sok kal szem ben.”

Kön tös Ág nes
Alap fo kú Mű vé sze ti Is ko la igaz ga tó 

„És ahogy mi él tük meg a szervezetfejlesztést…
A szer ve zet fej lesz tés, mint olyan, a nagy több ség szá má ra is me ret -

len fo ga lom volt. „Hi szen a mi szer ve ze tünk egy rég óta jól mű kö dő
csa pat mun ka.” Azon ban a kü lön bö ző szem pon tú be szél ge té sek és
ren dez vé nyek al kal má val egy re in kább ki tűnt, hogy még a jól mű kö dő
szer ve ze tek ben is van nak olyan pon tok, ame lyek rá szo rul nak né mi
vál toz ta tás ra. Ter mé sze te sen a cél, hogy mi nél job ban és ha té ko nyab -
ban tud junk együtt mű köd ni a szer ve ze ten be lül és kí vül – az in téz -
mény ve ze tők kel, a vál lal ko zók kal, és nem utol sósor ban a ci vi lek kel.
Töb ben már az el ső tré nin gek al kal má val sze ret tek vol na lát ni ered -
mé nye ket. 

De mint tud juk, a vál to zás egy hos  szú fo lya mat, me lyet min dig ér -
de mes meg vi tat ni, mér le gel ni, hogy mi lyen erő fe szí tés sel jár. Mi -
ként kön  nyí ti meg a fel ada ta in kat, és ho gyan tud juk azt el fo gad tat ni
mun ka tár sa ink kal. Az em be rek nagy több sé ge ne he zen fo gad ja el a
vál to zá so kat, és az el ső re ak ció az új jal szem ben va ló el len ál lás.
Azon ban, ahogy az el ső si ke rek, ered mé nyek meg mu tat koz nak, már
el mú lik az el len ál lás, és min den ki igyek szik a ma ga te rü le tén ar ra
tö re ked ni, hogy még ered mé nye sebb le gyen. Ez ná lunk sem tör tént
más képp, hi szen az Ön kor mány zat et től az év től a Pénz ügyi Cso -
port nál be in dí tott egy új in teg rált prog ra mot, mely még sok erő fe -
szí té st igé nyel, de a jö vő ben nagy ban meg kön  nyí ti majd a kol le gák
mun ká ját. To váb bá büsz kén mond hat juk, hogy az Ön kor mány zat és
a Vál lal ko zók kö zöt ti kap cso la tok is po zi tív fej lő dé si ten den ci át mu -
tat nak. Ezek a vál to zá sok bi zo nyá ra a kül ső szem lé lők szá má ra pa -
rá nyi nak tűn nek, de min den ap ró vál to zás a Köz ség, a Dömsödön
élő em be rek ér de ké ben tör té nik. Bí zom ben ne, hogy a Szer ve zet fej -
lesz tés ha tá sá ra a jö vő ben to váb bi si ke re ink ről is be szá mol ha -
tunk.” 

Csiszárné Stefanovics Kin ga
PMH pénz ügyi elő adó
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Vass Ilona: – Mi vel fog lal ko zik az épí tész iro da?
Fe ke te Miklós: – A cég dömsödi szék he lyű, de az épí tész iro dánk a rác -

ke vei te lep he lyen mű kö dik.
Fő pro fil ként épü le tek épí té sze ti ter ve zé sé vel, épí té sek mű sza ki ve ze té -

sé vel, mű sza ki el len őr zé sé vel, in gat la nok köz ve tí té sé vel-ér ték becs lé sé vel
fog lal ko zunk. A kft. 6 éve, de én már hos  szabb ide je dol go zom el ső sor ban
a kör zet ben, de az or szág egyéb te rü le te in is. Fel ké ré sek alap ján la kó épü -
le tek, in téz mények, ipa ri-ke res ke del mi, me ző gaz da sá gi lé te sít mé nyek
meg va ló sí tá sá ban ve szünk részt. 

– Mi volt Dömsöd Nagy köz ség Kép vi se lő-tes tü le te meg ke re sé sé nek cél -
ja Pe tő fi Sán dor szü le i nek dömsödi há zá val kap cso lat ban?

– Nagy sze rű dön tést ho zott a kép vi se lő-tes tü let az épü let fel újí tá sá ra,
és én öröm mel fo gad tam el a fel ké ré sét, hogy  ter vez zem meg. A cél az
épü let ál la gá nak meg óvá sa, fel újí tá sa – te kin tet tel az em lék hely jel le gé re
– és an nak hasz no sí tá sa volt. En nek meg fe le lő en egy olyan kö zös sé gi tér
(te rek) ki ala kí tá sá ban gon dol kod tam, ahol egész év ben le he tő ség van kü -
lön bö ző kul tu rá lis ren dez vé nyek (ki ál lí tá sok, be mu ta tók, elő adá sok)
meg ren de zé sé re, azon kí vül pe dig kéz mű ves fog lal ko zá sok meg tar tá sá ra
vagy egyéb (né pi) ha gyo mány őr ző prog ra mok le bo nyo lí tá sá ra.

Eze ket szem előtt tart va há rom ak ciós te ret ter vez tem. Az  egyik az épü -
le ten be lü li tér (amely ben idő sza ki kép ző mű vé sze ti ki ál lí tá sok ren dez he -
tők), egy kül ső fe dett tér (ahol kéz mű ves fog lal ko zá sok, ki sebb ren dez vé -
nyek meg tar tá sá ra nyí lik le he tő ség), va la mint a don ga bol to za tú pin ce
(ahol ki sebb lép té kű  ál lan dó vagy idő sza ki ki ál lí tá sok ren dez he tők be).

Több szem pont is mo ti vált a meg va ló sí tás ér de ké ben. Ezek kö zül leg -
in kább az, hogy Dömsöd egyik leg fon to sabb Pe tő fi-em lék he lye – ame -
lyet egy a hom lok za ti fal ra erő sí tett em lék táb la is je lez – vég re a köz ség
éle té ben he lyé re ke rül jön és mél tó bá nás mód ban ré sze sül jön. A má sik,
sze mé lyes szem pont, hogy ami kor Dömsödre ke rül tem, né hány hó na pig
eb ben a ház ban lak tam. A bu dai várból… egy Pe tő fi-em lék hely re. Úgy
lát szik, von zot tak a mű em lé kek. A je len le gi ki vi te le zés meg kez dé se előtt
még fel lel tem olyan be épí tett bú tor ele me ket, ami ket még ak ko ri ban csi -
nál tam. Ez per sze most meg szün te tés re ke rült. 

Ab ban az idő ben már egy re job ban csök kent az épü let fon tos sá ga, és
nem tu laj do ní tot tak fon to sabb je len tő sé get meg őr zé sé re. Ke vés bé fi gyel -
tek ál la po tá ra, és kar ban tar tat lan ság mi att a ház Tóth J. u. fel őli ol da la
össze is om lott.

Hos  szú évek so rán egy ré sze azon ban mégis fenn ma radt, mert min den -
ki tud ta, hogy az épü let fon tos sze re pet tölt be a te le pü lés éle té ben.

– Milyen szem pont ok alap ján ké szült a terv?
– A terv ké szí té sét meg elő ző en elő ta nul má nyo kat, ku ta tó mun kát vé -

gez tem an nak ér de ké ben, hogy az ál ta lam ter ve zett ki ala kí tá sok véd he tők

le gye nek le he tő leg mi nél több szem pont ból. Kör be jár tam a Kis kun ság -
ban Pe tő fi elő for du lá si he lye it, meg is mer ve azt a kör nye ze tet, ahol a köl tő
és szü lei lak tak, dol goz tak, él tek Kis kö rös től Szalkszentmártonig. Le he -
tő leg min den velük kap cso la tos in for má ci ót pró bál tam be gyűj te ni. Volt
ahol kel lő men  nyi sé gű adat hoz ju tot tam, de akadt olyan hely, ahol ke vés -
bé volt le he tő ség a köl tő em lé két meg je le ní te ni. 

A dömsödi könyv tár ban ke res tem a he lyi szak iro da lom ban ada to kat az
épü let ről, de saj nos mi ni má lis in for má ci ó hoz ju tot tam. Nagy se gít sé get
kap tam a rác ke vei Ár pád Mú ze um tól, ahol az épü let ről ere de ti fény ké pek
és fel jegy zé sek, ta nul má nyok se gí tet ték a mun ká mat. Itt ju tot tam olyan
is me re ti anya gok hoz, ame lyek nem csak dömsödi vo nat ko zá sú ak vol tak,
ha nem a táj egy ség né pi épí té sze ti kul tú rá ját is fel fed ték. Ez úton is kö szö -
nöm a se gít sé get.

Az in gat lan a te le pü lés köz pont já ban, a mai Pe tő fi S. út és a Tóth J. u.
sar kán ta lál ha tó. Ko ráb ban a te lek jó val na gyobb volt, ame lyen egy ut cai
ha tá ron ál ló, tom pa szög ben meg tö rő ház állt. Az in gat lan elő for du lá sa te -
le pü lés szer ke ze ti leg nem volt szok vá nyos. Szá mom ra az egyik leg fon to -
sabb ér de kes ség, hogy az elké szült nyil ván tar tá si tér kép sze rint a szü lői
ház köz vet len kör nye ze té ben, de az egész te le pü lé sen nin csen még egy
olyan por ta, ahol ilyen vagy ha son ló meg je le né sű épít mény állt vol na. A
köz ség ben csak négy ze tes, tég la lap ala kú épü le te ket épí tet tek, szög ben
meg tö rő alap raj zi ki ala kí tás nem for dult elő se hol. Az épü let ará nya is el -
tér kis sé a szo ká sos tól. Ez a kü lön le ges ség is az épü let je len tő sé gét erő sí ti,
hogy év szá zad okon át kel lő alá zat tal, vi gyáz va óv ták a he lyi ek az em lék -
he lyet. Szán dé kom ban állt, hogy a fel újí tás so rán a le he tő sé gek hez ké pest
kö ze lít sünk az 1900-as évek előt ti épü let fel té te lez he tő meg je le né sé hez,
fel hasz nál va azo kat a né pi épí té sze ti ele me ket, ame lyek re az egy sze rű ség
és a köz vet len ség jel lem ző. El kí ván tam hagy ni azo kat az ál dí szí tő hom -
lok za ti rész le te ket, ame lyek ezen az épü le ten ide ge nek, és ame lye ket az
elő ző kor szak ok ag gat tak rá nem tisz te let len ség ből. A meg lé vő és az új
szer ke ze tek vo nat ko zá sá ban pe dig meg kí ván tam fo gal maz ni a múl tat és
je lent, va la mint ezek kap cso la tát, vi szo nyát.         

Egy meg va ló sí tás ta pasz ta la tai
Be szél ge tés Fe ke te Mik lós sal, a GRAFORM F.2 Ter ve ző és Szol gál ta tó Kft. (Dömsöd) épí té szé vel

a Pe tő fi szü lei há zá nak ki vi te le zé si mun ká i ról

Ter ve zett alap rajz táv la ti ké pe

Nyil ván tar tá si tér kép 1895-ből
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– Az elő ta nul mány ok alap ján ös  sze ál lí tott kon cep ció terv, il let ve rész le -
te kig ki dol go zott en ge dé lye zé si terv előz te meg a ki vi te le zést. Mi a vé le mé -
nye a ki vi te le zés ről?

– A pol gár mes te ri hi va tal fel kért, hogy fo lya ma to san kí sér jem fi gye -
lem mel a ki vi te le zői mun kát, elő se gít ve a terv sze rin ti el kép ze lé sek meg -
va ló sí tá sát. Min den mun ká ba in du lá som előtt, vagy ha sür gős egyez te tés -
re volt szük ség, mun ká mat fél be sza kít va is iz ga tot tan men tem az épí tés
hely szí né re, örül ve az újabb el ké szült szer ke zet nek, és an nak, hogy nap ról
nap ra, lé pés ről lé pés re tel je se dik ki az ad dig csak vir tu á li san el kép zelt va -
ló ság. 

A 2010 jú ni u sá ban el kez dő dött ki vi te le zés aka dály men te sen zaj lott. A
fő vál lal ko zó ELMARK 2001. Kft. mun ka tár sai na gyon kész sé ge sen áll -
tak mind az épít te tő, mind a ter ve ző és a be szál lí tók ren del ke zé sé re. Jó
össz hang volt a meg va ló sí tás ban rész tve vők kö zött. Nagy se gít ség volt a
mun ká la tok el vég zé sé ben  a köz hasz nú dol go zók je len lé te, akik nem csak
se géd-, ha nem szak mun kát is vé gez tek. Gyivi Já nos se gí tő ké szen aján lot -
ta fel és vé gez te el a szük sé ges gé pi mun ká kat, Poromb Pé ter vál lal ko zó
pe dig biz to sí tot ta az ut cai tér bur ko lat ki ala kí tá sá hoz szük sé ges koc ka kő
épí tő anya got. Jó volt meg ta pasz tal ni – ami az épí tő ipar ban ál ta lá ban nem
jellemző – hogy a vég ső célt szem előtt tart va po zi tív hoz zá ál lás sal, kom-
p ro mis  szumkész ség gel jó ütem ben le he tett ha lad ni az épí tés sel, és még a
pá lyá zat tal kap cso la tos ha tár idő ket is be le he tett tar ta ni. 

El ső ként a fa la za tok utó la gos ta laj ned ves ség el le ni szi ge te lé se ké szült
el, biz to sít va an nak fel té tel ét, hogy a ké sőb bi ek fo lya mán a fa la zat ne ned -
ve sed jen, és ezál tal a szer ke zet ne ká ro sod jon. Ha már szi ge te lés nél kül
több mint 150 éve fennáll az épü let, ez a faj ta meg ol dás biz to sít ja, hogy
leg alább ugyan en  nyi ide ig je len le gyen köz sé günk ben úgy, hogy ne kell -
jen 2-3 éven ként fel újí ta ni a fa la za tot, va ko la tot.

A bon tá si mun ká la tok nál val lott leg in kább ma gá ról az épü let. A va ko -
la tok le ve ré se kor elő buk kan tak azok a szer ke ze ti ele mek, ame lyek ről
nem le he tett azt ál lí ta ni, hogy azok még ere de tiek. A fa la za tok ban je len -
lé vő fa ra gott kö vek, tég lák árul kod tak ar ról, hogy elő de ink is fon tos nak
tar tot ták a ház ál lan dó ál lag meg óvá sát, kar ban tar tá sát. Ta lán a meg ma -
radt je len le gi föld fal ere de ti, amely ben a kü lön bö ző he lye ken nyí lá sok
fe let ti bolt ívek ma rad vá nyai lel he tők fel. Ilyen kor saj nál tuk, hogy nem
volt sem mi lyen pon tos le írás, vagy va la mi fé le rajz, vagy manuálé az
épü let ről, mert ak kor nem kö vet kez tet ni kel lett vol na vagy ta lál gat ni a
rég múlt ban hasz nált he lyi sé gek el he lyez ke dé sé vel vagy szer ke ze ti ki ala -
kí tá sá val kap cso lat ban.

Szá mom ra ér de kes a fö dém szer ke zet is, mely a vá ra ko zás tól el té rő en
nem bo rí tott fa fö dém, ha nem csa pos fö dém szer ke ze tű. Az ilyen faj ta fö -
dé mek nagy te her bí ró ké pes sé gű ek, ezért igé nye sebb, több szin tes épü le -
tek nél szo kás hasz nál ni. Egy ilyen ki sebb lép té kű épü let nél ez egy ki csit
túl zás nak tű nik.

Él mény ként ha tott a fa te tő szer ke zet meg je le né se a ma ga egy sze rű sé -
gé ben, és a rit kán lát ha tó ked ves kis kö tő ele mek fa szö gek, il let ve fa csa -
pok ki vil la ná sa a ge ren dák ból. Ezek ere de ti ál la pot ban meg ma rad tak.
Volt egy olyan al ter na tív el kép ze lés, amely nyi tot tá, ez ál tal lát ha tó vá tet te
vol na az egész te tő szer ke ze tet, üveg orom fal lal. Bel ső meg vi lá gí tás sal sö -
tét ben is le he tett vol na lát ni a szép pu ri tán ács szer ke ze tet.

A te tő szer ke zet ná da zá sá ra sem si ke rült he lyi vál lal ko zót meg bíz ni. Ez
a szak ma saj nos ki ha ló fél ben van, pe dig igény van rá, mert eb ből a ter mé -
sze tes anyag ból rend kí vül szép te tő fe lü le te ket le het ké szí te ni. Saj nos ma
már az egyik leg drá gább te tő fe dé si for ma.

Jól si ke rült a kül té ri bur ko la tok terv
sze rin ti el ké szí té se is. Az épü let ut cai
hom lok za ta előt ti be ton jár da la pok el bon -
tás ra ke rül tek. Ezen a fe lü le ten nagy koc -
ka kő bur ko lat lett, je lez ve az em lék hely
je len lét ét. Az épü let be já ra tá nak meg kö -
ze lí té sé re tég la bur ko lat ké szült, ami a kül -
ső mun ká la tok zá ró sza ka sza volt.

– Mi lyen le he tő sé get lát a mun ká la tok be fe je zé sé re?
– Az elő ta nul mány ok vég zé se so rán szá mos he lyen ol vas tam ar ról,

hogy egy-egy te le pü lés la kói mi lyen ös  sze fo gás sal és szer ve zés sel újí tot -
tak fel vagy épí tet tek  Pe tő fi-em lék he lyet, há zat vagy mű tár gyat.

Fel jegy zé sek, do ku men tu mok őr zik, hogy ki és ho gyan se gí tet te elő
egy ilyen mű em lék meg va ló sí tá sát.

Va la ki föld mun ká val, kert épí tés sel, he lyi kő mű ve sek fa la za tok ké szí té -
sé vel, ácsok a fö dém te tő szer ke zet ké szí té sé vel,  asz ta lo sok nyí lás zá rók,
bú to rok ké szí té sé vel, va la ki ko ra be li be ren de zé si tár gyak ado má nyo zá sá -
val, va la ki pénz ado mán  nyal já rult hozzá ah hoz, hogy  a te le pü lés szá má ra
is fon tos lé te sít mény mi nél hos  szabb ide ig fenn ma rad jon.

Az épü let hom lok za ti fel újí tá sa má ra már el ké szült. A bel ső vég le ges
ki ala kí tás, a pin ce fel újí tá sa, a kert épí té se még hát ra van. Na gyon jó len -
ne, ha a terv sze rin ti hasz no sí tás mi nél előbb mű köd ni tud na, de eh hez
még kell egy kis se gít ség. Ezért kér ném, biz tat nám a he lyi vál lal ko zó kat,
la ko so kat, hogy mun ká juk kal vagy egyéb tá mo ga tás sal se gít sék az épü let
bel ső és köz vet len kör nye ze té nek vég le ges ki ala kí tá sát.

Nem csak egy ren de zett, a kö zös ség szá má ra jól hasz nál ha tó épü le tünk
lesz, ha nem egy lé pés sel előbb re ju tunk te le pü lé sünk fel ér té ke lő dé sé hez.

Az in gat lan köz ve tí tői mun kánk ta pasz ta la tai alap ján mond ha tom,
hogy ott ahol ren de zett kör nye zet van és hasz nál ha tó inf rast ruk tú ra, ott a
pi ac is je len van, és nem csak az in gat lan pi ac. 

– Dömsöd vo nat ko zá sá ban mi lyen ter ve zői mun ká ik van nak fo lya mat ban ?
– Mi ug rás ra ké szen ál lunk. A köz ség vo nat ko zá sá ban már dön tés-elő -

ké szí tő ta nul mány ter vek kel ren del ke zünk, ame lyek szük ség ese tén to -
vább fej leszt he tők egé szen a meg va ló sí tá sig.

Vé le mé nyem sze rint a Pe tő fi Sán dor ut ca egy kul tu rá lis, tu risz ti kai
ten gely le het ne az OMK-tól a Pe tő fi-fa, ha jóki kö tő ig.  Sor rend ben: a volt
mo zi épü let (hasz no sí tá sá ra váz lat ter vünk van, „Ci vi lek há za”) – a köl tő
szü le i nek ké szü lőfél ben lé vő há za – a Pe tő fi tér – a mű em lék Re for má tus
Temp lom – a Pe tő fi-fa – a né hány éve ki ala kí tott tan ös vény – ki kö tő –
sport pá lya.

Ko ráb ban a Ha jós-kas tély hasz no sí tá sá ra ké szí tet tünk ter vet, ak kor
még „Vál lal ko zók há za” be fo ga dá sá ra, el ké szí tet tük és váz lat terv vel ren -
del ke zünk a Dabi óvo da bő ví té sé re.

– Reméljük, meg va ló sul nak ezek a ter vek, eh hez kí vá nok sok si kert és
kö szö nöm a be szél ge tést.

– Kö szö nöm, és én is re mé lem a ter vek meg va ló su lá sát.
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A Kor mány 2011. ja nu ár 3-án az or szág 29
pont ján nyi tott in teg rált ügy fél szol gá la ti iro -
dá kat – Kor mány ab la ko kat, ahol az ál lam -
pol gár ok egy sze rű en és gyor san in téz he tik
ügye i ket. Lét re ho zá suk a kor mány zat el ső lé -
pé se az ügy fél ba rát és szol gál ta tó ál lam, a Jó
Ál lam meg te rem té se fe lé.   

Az Ön höz leg kö ze lebb eső Kor mány ab la -
kok: 

Pest Me gyei Kor mány hi va tal
Ceg lé di Ügy fél szol gá la ta

2700 Ceg léd, Kos suth tér 7.
(a Ceg lé di Kör ze ti Föld hi va tal ban)

és a
Pest Me gyei Kor mány hi va tal

Ér di Ügy fél szol gá la ta 
2030 Érd, Bu dai út 7/b. II. eme le te 217. 
(a Pol gár mes te ri Hi va tal lal szem ben)

Nyit va tar tás:
mun ka nap okon 8.00-20.00-ig

A Kor mány ab lak
• szé les kö rű tá jé koz ta tást nyújt ar ról, hogy

ügyét mi kor, ho gyan és me lyik ha tó ság nál
in téz he ti,

• fel vi lá go sí tást ad ar ról, hogy az adott ügy -
ben mi lyen ké rel met, for ma nyom tat ványt
szük sé ges elő ter jesz te ni,

• se gít a szük sé ges for ma nyom tat vá nyok ki -
töl té sé ben, a csa to lan dó do ku men tu mok el -
len őr zé sé ben.

A Kor mány ab lak ban töb bek kö zött
• ügy fél ka put lé te sít het,
• egyé ni vál lal ko zói te vé keny ség gel kap cso -

la tos szol gál ta tá so kat in téz het,
• csa lád tá mo ga tá si el lá tá so kat igé nyel het

(anya sá gi tá mo ga tás, csa lá di pót lék, gyer -
mek gon do zá si se gély, gyer mek ne ve lé si tá -
mo ga tás),

• tá jé koz ta tást kap hat ter hes sé gi gyer mek -
ágyi se gély, il let ve gyer mek gon do zá si díj
igény lé sé ről, a Ma gyar Iga zol vá nyok kal
kap  cso la tos ügy in té zés ről,  

• meg is mer he ti in gat la nok ada ta it nem hi te -
les tu laj do ni lap má so lat és tér kép má so lat
elekt ro ni kus le kér de zé sé vel.
Az ügy fél szol gá la tok to váb bi ügy kö re i ről,

mű kö dé sé ről és hely szí ne i ről rész le tes és ak -
tu á lis in for má ci ót ta lál a  hon la pon.

Vi szont lá tás ra a Kor mány ab lak ban!
www.kormanyablak.hu

IN DUL A HE LYI VI DÉK FEJ LESZ -
TÉ SI STRA TÉ GIA FE LÜL VIZS GÁ LA -
TA ÉS A PRO JEKT ÖT LET-GYÛJ TÉS

Az Eu ró pai Me ző gaz da sá gi és Vi dék fej lesz té si
Alap ból (EMVA) nyúj tan dó tá mo ga tá sok az Új Ma -
gyar or szág Vi dék fej lesz té si Prog ram ke re tén be lül 4
in téz ke dés cso port (ten gely) men tén ke rül nek fel osz -
tás ra. A 2007-2013-as eu ró pai uni ós költ ség ve té si
idő szak ban mint egy 5 mil li árd euró, az az kö zel 1300
mil li árd Ft uni ós for rás áll ren del ke zés re a me ző gaz -
da ság, a vi dé ki kör nye zet és a vi dé ki tér sé gek fej lesz -

té sé re. Az ÚMVP cél ja a ver seny ké pes, a fenn tart ha tó fej lő dést és gaz dál ko dást
meg ala po zó me ző gaz da ság meg te rem té se, a vál lal ko zá sok sok szí nű sé gé nek fenn -
tar tá sa, élet ké pes bir tok szer ke zet és ra ci o ná lis föld hasz ná lat ösz tön zé se, pi a ci szem -
lé let erő sí té se és a kép zett sé gi szint eme lé se. 

Az Új Ma gyar or szág Vi dék fej lesz té si Prog ram ke re té ben ké szü lő He lyi Vi dék fej -
lesz té si Stra té gi ák  (HVS) el sőd le ges cél ja a he lyi fej lesz té si igé nyek fel mé ré se és
azok ra olyan vá la szok meg fo gal ma zá sa, me lyek hoz zá já rul nak a vi dék sa já tos sá ga -
i nak meg fe le lő fej lesz tés éhez, va la mint elő se gí tik a LEADER és egyéb for rá sok ha -
té kony fel hasz ná lá sát. 

A HVS vég re haj tá sa so rán el ért ered mé nyek, az or szág ban és a vi lág ban zaj ló tár -
sa dal mi és gaz da sá gi fo lya ma tok szük sé ges sé te szik a HVS rend sze res fe lül vizs gá -
la tát. Ez ki ter jed het a főbb cé lok ra, va la mint az in téz ke dé sek re. 

A HVS idő sza kos fe lül vizs gá la ta, fris sí té se biz to sít ja, hogy az adott LEADER
He lyi Ak ció cso port ál tal le fe dett tér ség fo lya ma to san vál to zó fej lesz té si igé nye it
va ló ban tük rö ző alap do ku men tum le gyen. To váb bá hoz zá já rul hat a LEADER prog -
ram 2007-2013 prog ra mo zá si idő sza kon át nyú ló foly ta tá sá nak meg ala po zá sá hoz is. 

A Kis-Duna-menti Vi dék fej lesz té si Egye sü let el sőd le ges fel ada ta, hogy a HVS
vég re haj tá sát si ke re sen ko or di nál ja, a tá mo ga tást igény lő ket az elő ké szí tés so rán in -
for má ci ók kal se gít se, dön tő sze re pe van a tá mo ga tan dó pro jek tek ki vá lasz tá sá ban,
ér té ke lé sé ben. 

A ter ve zés so rán a he lyi sze rep lők nek le he tő sé ge van részt ven ni a fe -
lül vizs gá lat ban, hogy a HVS va ló ban a he lyi igé nye ket tük rö ző fej lesz té -
se ket meg ala po zó, meg fe le lő he lyi tá mo ga tott ság gal bí ró do ku men tum
le gyen. 

Amen  nyi ben Ön nek is van öt le te, ame lyet meg va ló sí ta na, amely a tér -
ség fej lő dé sét szol gál ná, ké rem, ír ja meg, és küld je el az aláb bi cím re
2011. már ci us 10-ig: 

Kis-Duna-menti Vi dék fej lesz té si Egye sü let
2301 Rác ke ve, Pf. 32

A pro jekt öt let adat lap le tölt he tő az Egye sü let hon lap já ról:
www.kisdunave.hu

Bő vebb fel vi lá go sí tás kér he tő az aláb bi el ér he tő sé ge ken: 
Váldi Ni ko lett

valdi.nikolett@gmail.com
Vincze Vik tó ria

vincz.viktoria@gmail.com



Vál lal ko zói fó rum
2011

Ez év ben, febr. 21-én ne gye dik al ka lom mal tar tot ták meg a
Vál lal ko zói Fó ru mot az Ipar tes tü let szék há zá ban.

Az elő ző évek től el té rő en szép szám mal je len tek meg az
érin tet tek.

Bencze Ist ván pol gár mes ter úr kö szön töt te a je len lé vő ket.

A Mun ka ügyi Köz pont ból Csete Lász ló rész le te sen is mer -
tet te a bér pót ló tá mo ga tás elő nye it, fel tét ele it.

Schwarcz Gás pár ki ren delt ségve ze tő a munkaerőpiaci tá -
mo ga tá sok ról, foglalkoztatásbővítő bér tá mo ga tás ról és a já ru -
lék ked vez mén  nyel tör té nő fog lal koz ta tás ról tar tott elő adást.

Ezt kö ve tő en Bencze Ist ván rö vi den be szá molt az ön kor -
mány zat 2011-es évi ter ve i ről.

Dr. Bencze Zol tán al jegy ző tá jé koz tat ta a je len lé vő ket az
adók kal kap cso la to san. Ki hang sú lyoz ta, hogy az ipar űzé si
adót nem eme lik, de el en ged ni sem le het. Kü lön egyez te tés
után az adó be fi ze té sé nek át üte me zé se le het sé ges.

Fe ke te Mik lós, a GRAFORM F.2 Ter ve ző és Szol gál ta tó
Kft. építésze rész le te sen is mer tet te a Pe tő fi ut cá ban ál ló Pe tő fi
szü lői há z fel újí tá si, ki vi te le zé si mun ká it. Fel hív ta a fi gyel met
ar ra, hogy a bel ső tér be fe je zé sé hez már csak egy kis se gít ség -
re, ös  sze fo gás ra len ne szük ség!

Tóth Sán dor, az Ipar tes tü let el nö ke be szé dé ben hang sú lyoz -
ta az Ipar tes tü let és az Ön kor mány zat együtt mű kö dé sé nek
hasz nos sá gát. Ki tért ar ra, hogy nem csak sa ját tag ja ik nak, ha -
nem má sok nak is szí ve sen se gít sé get nyúj ta nak vál lal ko zá -
suk kal kap cso la to san.

A fó rum má so dik fe lé ben hasz nos ész re vé te lek, épí tő jel le -
gű vi ta, egy faj ta pár be széd ala kult ki a részt ve vők kö zött.

-V.I.-
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ÜGYVÉDI IRODA NYÍLT

§
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy

2011. március 01. napján

megnyitottuk Ügyvédi Irodánkat
a Dömsöd, Kossuth L. u. 51. szám alatt 
található Átrium Üzletház emeletén.

Szeretettel várjuk meglévő és új ügyfeleinket.

Dr. Tóth Éva: hétfő, szerda 17.00 – 20.00
ingyenes jogi tanácsadás szerdán 19.00 – 20.00

Bejelentkezés: 06-20-974-9795

Dr. Vígh Katalin, Dr. Szántó Adrienn:
kedd, csütörtök 15.00 – 18.00

Bejelentkezés: 06-30-870-3452

IIssmméétt  aauuttóóvveezzeettõõii  ttaannffoollyyaamm
iinndduull  aazz  OOMMKK--bbaann!!

KKeezzddééss::  22001111..  mmáárrcciiuuss  0033..  1177  0000
MMáárrcciiuuss  kköözzeeppééiigg  vvaann  lleehheettõõsséégg  aa

jjeelleennttkkeezzééssrree..
MMiinnddeenn  éérrddeekkllõõddõõtt  vváárruunnkk!!
TTeell..::  0066--3300--994422--77775577

Fotó: Csiszár GyörgyFotó: Csiszár György
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Fel hí vás óvo dai be írat ko zás ra!      
A dömsödi Nagy köz sé gi  Óvo da  kol lek tí vá ja sze re tet tel vár ja min den le en dő kis

óvo dá sát az óvo dai be íra tás ra.

Ked ves Szü lők!
A  2011/2012. ne ve lé si év re a na gyobb lét szá mú gyer me kek egy idő sza kon be lü li óvo dai  be -

íra tá sá nak idő pont ja 2011. áp ri lis 18-án, 19-én és 20-án  lesz.
Óvo dai fel vé te li szán dé ku kat a szü lők/tör vé nyes kép vi se lők sze mé lye sen je lez he tik az

„Új” óvo dá ban (Dömsöd, Dó zsa Gy. út 27/A) na pon ta 8-16 órá ig.
Az újon nan je lent ke zők fel vé te lé ről a 2011/2012. ne ve lé si-ok ta tá si év re a jog sza bály ban meg -

fo gal ma zot tak alap ján, a fo lya ma tos fel vé tel re vo nat ko zó elő írá sok nak meg fe le lő en dönt az óvo -
da ve ze tő je.

A gyer mek fel vé te le nem a je lent ke zés sor rend jé ben tör té nik. 
Szá mít sa nak rá, hogy az ad mi niszt rá ció mi att vá ra koz ni uk kell! Meg ér té sü ket és tü rel mü ket

ez úton is ké rem és kö szö nöm!
Ké rem, hogy a fel vé te li elő jegy zés re gyer me kük kel együtt lá to gas sa nak el, hi szen ek kor le he -

tő ség nyí lik ar ra, hogy a gyer mek meg is mer ked hes sen az óvo da épü le té vel, ud va rá val, a sok
gyer mek lát vá nyá val, és egy új él mény ben ré sze sül hes sen.

Szük sé ges ira tok:
• a sa ját és gyer me ke la kó hely ét – il let ve tar tóz ko dá si he lyét – tar tal ma zó iga zol vá nyok,
• a gyer mek eset le ges be teg sé ge it iga zo ló do ku men tu mok,
• a gyer mek szü le té si anya köny vi ki vo na ta,  TAJ-kár tyá ja,
• amen  nyi ben gyer me kük szak ér tői vé le mén  nyel ren del ke zik, a sa já tos ne ve lé si igény ről szó -

ló szak vé le mény,
• az ét ke zé si té rí té si díj meg ál la pí tá sá hoz a gyer mek vé del mi ked vez mény ről, tar tós be teg ség -

ről, 3 vagy több gyer mek ne ve lé se ese tén a csa lá di pót lék fo lyó sí tá sá ról szó ló iga zo lá sok.
In téz mé nyünk vár ja azon kis gyer me kek szü le it, akik nek gyer me ke 2004-2005-2006-2007-

ben  és 2008. au gusz tus 31-ig szü le tett. 
A már óvo dá ba já ró gyer me kek nek nem kell be írat koz ni, hi szen nyil ván tar tá sunk ban sze re -

pel nek.
Azok a szü lők is je lent kez ze nek, akik vár ha tó an mun ká ba áll nak. Előfelvételisként je gyez tes sék

elő a 2008. szep tem ber 1. és 2009. má jus 31. kö zött szü le tett gyer me ke i ket.
Fel vé tel ük re a ne ve lé si év fo lya mán fo lya ma to san ke rül sor a sza bad fé rő he lyek függ vé nyé -

ben.
Az óvo da fel ve he ti azt a kör ze té ben la kó gyer me ket is (2,5 éves kis gyer me ket), aki a har ma -

dik élet év ét a fel vé te lé től szá mí tott fél éven be lül be töl ti, fel té ve, hogy min den, a te le pü lé sen la -
kó hel  lyel, en nek hi á nyá ban tar tóz ko dá si hel  lyel ren del ke ző há rom éves és an nál idő sebb gyer -
mek óvo dai fel vé te li ké rel me tel je sít he tő. Ké rem, hogy elő fel vé te li szán dé ku kat a gyer me kek
épü let be és cso port ba so ro lá sa mi att je lez zék a beírat ko zá si idő szak ban. Az elő jegy zés be vé tel
nem je len ti a gyer me kek au to ma ti kus fel vé tel ét.

A KÖZ OK TA TÁ SI TÖR VÉNY SZE RINT a gyer mek ab ban az év ben, amely ben az
ötö dik élet év ét be töl ti, a ne ve lé si év kez dő nap já tól, 2011. szep tem ber 1-jé től na pi négy órát
kö te les óvo dai ne ve lés ben részt ven ni.

A 2011-2012-es ne ve lé si-ok ta tá si év ben te hát KÖ TE LE ZŐ ÓVO DÁ BA (nagy cso port ba)
JÁR NI MIND AZON GYER ME KEK NEK, AKIK 2006. má jus 31-ig szü let tek, (kö zép ső
vagy nagy cso port ba) akik 2006. jú ni us 1. – 2006. de cem ber 31-e kö zött szü let tek.

Az 5. élet évet be töl tött gyer mek be íra tá sá nak el mu lasz tá sát az egyes sza bály sér té sek ről szó ló
218/1999. (XII. 28) Korm. ren de let 141. § (1) sza bály sér tés nek mi nő sí ti és 50.000 Ft-ig ter je dő
pénz bír ság gal sújt hat ja.

Az a szü lő vagy tör vé nyes képviselő, aki nek a szü lői fel ügye le te vagy gyám sá ga alatt ál ló
gyer me ke ugyan ab ban az óvo dai ne ve lé si év ben az is ko lai élet mód ra fel ké szí tő fog lal ko zá sok -
ról, iga zo lat la nul a jog sza bály ban meg ha tá ro zott mér té kű nél töb bet mu laszt, szin tén öt ven ezer
fo rin tig ter je dő pénz bír ság gal sújt ha tó.

A gyer me kek fel vé tel éről ho zott dön tés ről jú ni us 15-ig a szü lőt írás ban ér te sí ti az óvo da ve ze -
tő. A fel vé te li ké re lem el uta sí tá sa ese tén az ér te sí tést kö ve tő 15 na pos ha tár időn be lül a szü lő a
jegy ző nek cím zett, de az óvo da ve ze tő jé nek át adott felülbírálati ké rel met nyújt hat be. A gyer mek
fel vé tel é ről má sod fo kon a jegy ző dönt.

Orosz Lajosné
óvo da ve ze tő

ÉRTESÍTÉS
Kedves Szülõk!

Az el ső sök be íra tá sa 2011. áp ri lis
18-án és 19-én (hét főn, ked den) lesz az
OMK eme le ti ré szén az igaz ga tó he lyet -
te si iro dá ban 8 órá tól 17 órá ig. 

A beírat ko zás hoz szük sé ges:
– A gyer mek szü le té si anya köny vi ki vo -

na ta 
– TAJ-kár tyá ja.
– Di ák iga zol vány igény lé se ese tén 1 db

iga zol vány kép, fe ke te-fe hér és in -
kább sö té tebb tó nu sú le gyen. Fon -
tos, mert egyéb ként nem ké szí tik el
a di ák iga zol ványt!

A be írat ko zás kor ta nu ló biz to sí tást is
le het köt ni 1000 Ft, 1500 Ft, eset leg ma -
ga sabb össze gű éves díj jal. 

Var ga Gézáné 
igaz ga tóhe lyet tes

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
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A Dömsödi SE
után pót lás ne ve lé se
a tél fo lya mán az zal
az öt let tel állt elő,
hogy az elő ző év ben
Va len tin Ku pa né -
ven meg ren de zett
tor  ná ját az idei esz -
ten dő ben né mi kép -
pen át ala kí ta ná.

Fon  tos nak tart juk
ugyan is a gye re kek sport be li kép zé se mel lett azt
is, hogy elő de ink és ha gyo má nya ink tisz te le té re
is meg ta nít suk őket. En nek szel le mé ben ke res -
tük fel Ka to na An tal csa lád ját, hogy a hosszú
éve ken át, sport bi zott sá gi el nök ként a lab da rú -
gás után pót lá sá nak ki épí té sé ért foly ta tott szak -
mai csa tá i nak, il let ve a több tíz éven át tar tó sza-
k mai mun kás sá gá nak el is me ré se ként An ti bá csi
ne vé vel fém jel zett tor nát sze ret nénk szer vez ni.
A csa lád kész ség gel el fo gad ta a fel ké rést, így
2011-ben el ső ként, KA TO NA AN TAL EM -
LÉK TOR NA né ven ren dez tünk té li fel ké szü lé -
si tor nát a kör nyék be li egye sü le tek U9-es és
U11-es kor osz tá lyai szá má ra.

Meg hí vá su nkat el fo gad va az aláb bi csa pa tok
vet tek részt a tor nán:

U9: Dunaharaszti Da ra zsak SE, Kiskun-
lacháza SE, Dömsödi SE

U11: Pe reg SE, Kiskunlacháza SE, Tak sony
SE, Dömsödi SE

Ren dez vé nyünk 2011. feb ru ár 12-én, reg gel
9 óra kor kez dő dött az ün ne pé lyes meg nyi tó val,
mely nek ke re té ben Bencze Ist ván pol gár mes ter
úr nyi tot ta meg a tor nát.

A mér kő zé sek rend ben, az ere de ti ter vek nek
meg fe le lő en zaj lot tak, így a nap fo lya mán vé gig
tar ta ni tud tuk a ter ve zett prog ra mot. En nek
meg fe le lő en 13.30-kor ke rült sor az ered mény -
hir de tés re. Csa pa ta ink ki fe je zet ten jól sze re pel -
tek a tor nán, és mind két kor osz tály ban az ezüst -
ér met si ke rült meg sze rez nünk. Emel lett mind -
két kor osz tály ban dömsödi lett a gól ki rály is, hi -
szen az U9-ben Kin cses Kris tóf, míg az U11-
ben Kin cses Sán dor ér de mel te ki ezt a cí met.

Na gyon jó han gu la tú, ko moly csa tá kat ho zó
mér kő zé se ket lát ha tott az igen csak szép szám -
ban el lá to ga tó kö zön ség. Meg tisz te lő volt a csa -
pa ta ink, va la mint jó ma gam szá má ra is, hogy
tor nánk név adó já nak csa lád ja vé gigszur kol ta a
mér kő zé se in ket, és ezt ez úton is na gyon szé pen
kö szön jük.

Őszin tén re mé lem, hogy mind a tor na szer ve -
zett sé gé vel, mind a mu ta tott já té kunk kal, mind
pe dig az el ért ered mé nye ink kel mél tó em lé ket
tud tunk ál lí ta ni, és An ti bá csi ál mai, cél jai meg -
va ló sul hat tak, ha ki csit meg kés ve is.

Sze ret nék kö szö ne tet mon da ni Ka to na An tal
csa lád já nak, hogy le he tő sé get ad tak szá munk ra
az em lé kek mél tó meg őr zé sé hez, va la mint
hogy hoz zá já rul tak a tor na dí ja zá sá hoz;  Döm-
söd Nagy köz ség Ön kor mány za tá nak és sze -
mély sze rint Bencze Ist ván pol gár mes ter úr nak
a ren de zés hez nyúj tott hat ha tós se gít sé gért.

Ugyan csak ha tal mas kö szö net tel tar to zunk
az U9-es csa pat szü le i nek, hogy ma guk ra vál -
lal ták a tor na szer ve zé sé nek igen ko moly mun -
ká it.

És ter mé sze te sen di csé ret és gra tu lá ció il le ti a
csa pa tok min den egyes já té ko sát, akik lel kes,
alá za tos és szép já ték kal ér tek el ko moly si kert a
tor nán.

A csa pa tok:
U9: Mé szá ros Pé ter, Csap lár Sán dor, Kin cses

Kris tóf, Bődi Pé ter, Szakál Ben ce, Vakter Ger -
gely, Boruzs Mi lán, Baranyi Bar na bás, Bobek
Mar tin, Kudar Sza bolcs, Nagy Ár min, Fü löp
Im re, Kiss Ri chárd

U11: Bődi Ger gely, Ko vács Ger gő, Kin cses
Sán dor, Ács And rás, Csör gő Má té, Ta kács Már -
ton, Jároli Kris tóf, Perger Gá bor, Ke resz tes
Ákos, Ke resz tes Márk, Ko vács Má té  

Szép volt fi úk!! Re mél jük, jö vő re leg alább
ilyen si ke res tor nát tu dunk szer vez ni!

Tisz te let tel:
Gá bor Ta más

után pót lás ve ze tő edző

KATONA ANTAL EMLÉKTORNA

Sulipersely
1%

Tisztelt Adózó!
Kérem, hogy ADÓJA 1%-át

ajánlja a Gróf Széchenyi István
Általános Iskola Suli Persely

Alapítványa részére.
Adószám: 18679212-1-13

Nyelvoktatás
(angol, német)

Korrepetálás alsó és
felső tagozatosoknak

(bármely tantárgyból)

Gyermekmegőrzés

Érdeklődni:
Szabó Tímea

06-30/290-96-09
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Helyesírási Verseny
Eredmények

Simonyi Zsigmond Helyesírási
Verseny – 2011. február 16.

5. osztály
1. Csörgő Szabolcs
2. Papp János
3. Perger Gábor
4. Ács Dominika

Többi résztvevő: Zsiba Mihály, Lampert
Gréta, Hochmann Regina, Guttyán Kitti,
Takács Daniella, Szűcs Viktória, Budai Le -
vente

6. osztály
1. Pethes Vivien
2. Kátai Dóra
3. Kovács Dóra
4. Sass Nikolett

Többi résztvevő: Bábel Júlia, Perger Ben-
jámin, Madarász Petra, Doroszlay Lili, Fá bi -
án Fanni, Turcsán Pál, Kovács Orsolya, Sza -
bó Vivien

7. osztály
1. Gergely Nándor
2. Gonda Andrea
3. Gajár Klaudia
4. Lajos Alexandra

Többi résztvevő: Szűcs Gergely, Takács
Nóra, Göllény Csilla, Németh Anasztázia

8. osztály
1. Szabó Mercédesz
2. Sáfrán Tamás
3. Csonka Orsolya
4. Szegedi Imre

Többi résztvevő: Gyimesi Viktória, Szabó
Evelin, Takács Tibor, Ispán Krisztina

Felkészítő tanárok: Nagy Lászlóné, Sánta
Istvánné

FARSANG 2011
Az idei iskolai farsangon sem volt hiány mókában és

kacagásban. 
Az alsósoknak február 16-án, a felsősöknek 17-én került

sor a megrendezésére.
Az OMK nagytermében roskadásig megrakott asztalok

várták a gyerekeket tele csupa finomsággal, szendvi -
csekkel, süteményekkel, amiket az anyukák és nagymamák
szívük összes melegével készítettek. 

A farsangi bált igazgató nénink nyitotta meg, majd a cso-
portos és egyéni felvonulások után kezdődött az igazi
karneváli hangulat. Az osztályok műsorai fergetegesek
voltak, látszott a pedagógusok, szülők és gyerekek össze-
fogása. Az egyéni jelmezek és előadások is nagyon ötlete-
sek voltak. A gyerekek játszottak, táncoltak és falatoztak az
asztaloknál pedagógusaink felügyelete mellett. Jó hangulat-
ban telt el az idei farsang is. Mindenki jól érezte magát.
Elűztük a telet, most már jöhet az igazi tavasz!

SZMK

BBBBEEEEHHHHAAAARRRRAAAANNNNGGGGOOOOZZZZÓÓÓÓ
Április 16-án megrendezésre kerül az

EEEEllllssssőőőő    DDDDöööömmmmssssööööddddiiii     KKKKeeeerrrrííííttttééééssssttttáááárrrrllllaaaatttt
Képzőművészeti alkotásokkal és egy kis

gasztronómiával!
Helyszín: Petőfi Szülői Ház udvara,

Hat Testvér Fogadó.
Részletek az áprilisi számban, plakátokon,

szórólapokon.

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

Fotó: Simon Katalin
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Va len tin-bál 2011
Osz tá lyunk szá má ra rend kí vü li nap volt feb ru ár 12-e. Az idén mi ke -

rül tünk ab ba a ki vált sá gos hely zet be, hogy meg ren dez het tük a Va len tin-
bált. Kö szön jük a le he tő sé get Tóthné Porvay Zsu zsá nak.

Fá rasz tó, de egy ben jó is volt az elő ké szü le tek kel fog la la tos kod ni.
Osz tá lyunk ból va la men  nyi szü lő se gí tő ke ze ott szor gos ko dott. Min den ki
tud ta a dol gát, min den ki mun ká ja leg ja vát ad ta, hi szen gyer me ke ink ről
volt szó. Rend kí vü li ös  sze fo gás ban és csa pat mun ká ban volt ré szünk. Na -
gyon iz gul tunk, hogy min den szép és elő de ink hez mél tó le gyen. Re mél -
jük, sen ki nek sem okoz tunk csa ló dást! Re mél jük, min den ki ugyan olyan
jól érez te ma gát, mint mi.

Gyer me ke ink gyö nyö rű ek vol tak és ügye sek! Na gyon büsz kék vol -
tunk rá juk. 

Kü lön kö szö net osz tály fő nö künk nek, Pethesné Nyá ri Ka ta lin nak, aki
sa ját ja i ként te rel ge ti őket eb ben a ku sza vi lág ban. Kö szön jük, hogy fel -
vál lal ta a bál meg szer ve zé sét, és irá nyí tot ta, ös  sze fog ta a mun kát. 

Kö szö net tánc pe da gó gu sunk nak, Nagy Nó rá nak, aki nagy tü re lem mel
és sze re tet tel fog lal ko zott gyer me ke ink kel, és be ta ní tot ta a tán co kat.

Kö szön jük a fel lé pők nek: Csikósné Jut ká nak, Nagy Sebastiánnak,
Cserna Ma ri an ná nak, Miskolczi Be á nak, Nagy Nó ra tánc cso port ja i nak,
kö szö net a De zső La jos Mű vé sze ti Is ko la tán co sa i nak és tánc ta ná ruk nak,
Mihó Di á ná nak.

Ez úton sze ret nénk meg kö szön ni szpon zo ra ink nak is a tá mo ga tást, akik
tom bo la fel aján lá sa ik kal se gí tet tek min ket:

Ambruska Mar git, Doroszlay Lász ló és Ka ti, Jarosi Ist ván és Ica,
Jávorka Jó zsef és Ró zsa, Fa ra gó And rás, Fa ra gó Bá lint és Jut ka, Bencze
Ist ván, Még 1000 év Dömsödért, Patonai Ist ván és Nó ra, Do bos György,
Csi nos és Tár sa Bt., Ke resz tes Ág nes, Mé szá ros Pálné, Gyiviné Szé kely
Il di kó, Ko vács Zol tán és Jut ka, Ko vács Mi hály és Ma ri ka, Tóth And rás,
Zölei Ti bor és Ági, Bélavári Ti bor, Szűcsné Laczi Eri ka, Hargittainé Hor -
kai Ma ri ann, Sallainé Zöld ág Ju dit, Perger Ist ván, Sass Istvánné, Fá bi án
Káz mér, Fábiánné Cser Ili, Muzs Já nos és Ma ra, Ma da rász And rea,
Ruszkovics György és Mó ni ka, Nagy Lászlóné, Túrócziné Ka ti, Ka pi -
tány Cuk rász da, Szép ség hi bás áruk bolt ja, Rakszegi Gyu la, Kudar Zsolt,
Kudar Kas sai Bo rá sza ti Kft., Do bos Il di kó, Sa rok  Pa ti ka, Laxer, Hor gász -
bolt Át ri um, Telefonosbolt Át ri um, Ko ro na Pa ti ka, Kiss Im re, Pak si Ka -
ta lin, Bődi Endréné, Bődi Szil vi, Takácsné Er zsi ke Grá cia, Ju li ka dabi ve -
gyes bolt, Ital disz kont, CBA Klenáncz Jut ka, Földváriné Zsu zsa, Ácsné
Jaksa Szil via, Matula Gabus, Pickar An csa, Bar kács bolt, Pergerné Eta. 

6. b osz tály
Fo tó: Bá bel Lász ló

A De zsõ La jos Alap fo kú 
Mû vé szet ok ta tá si In téz mény

feb ru á ri hí rei
Feb ru ár 5-én is ko lánk egyik tár sas tánc cso port ja, a Gé zen gúz Cso port

Szeg hal mon járt az I. Tildy Tár sas tánc Ver se nyen. A mi nő sí tő ver se nyen a
gye re kek stan dard és la tin ka te gó ri á ban in dul tak, és mind két ka te gó ri á -
ban ered mé nye sen sze re pel tek. Stan dard ka te gó ri á ban bronz, la tin ka te -
gó ri á ban ezüst mi nő sí tést nyer tek.

A si ker hez gra tu lá lok min den részt ve vő nek és fel ké szí tő ta ná ruk nak,
Mihó Di á ná nak!

Már ko ráb bi lap szám ok ban be szá mol tam ar ról, hogy is ko lánk két
nem zet kö zi pro jekt ben is részt vesz: a GRUNDTVIG és COMENIUS
prog ra mok ban. Az is ko lá ban he ti rend sze res ség gel fo lyik a mun ka. In téz -
mé nyünk két pe da gó gu sa, Var ga Anett ko or di ná tor és Mihó Di á na cso -
port ve ze tő ja nu ár vé gén GRUNDTVIG meetingen vett részt Tenerifén.
Az aláb bi ak ban Mihó Di á na be szá mo ló ját ol vas hat ják.

Kön tös Ág nes igaz ga tó

Be szá mo ló – Grundtvig prog ram –
Santa Cruz de Tenerife

A Grundtvig prog ram cél ja, hogy eu ró pai együtt mű kö dé si te vé keny sé -
gek ré vén elő se gít se a fel nőtt ok ta tás eu ró pai el ter je dé sé nek ki ala ku lá sát.
A fel nőtt ok ta tás mi nő sé gé nek és hoz zá fér he tő sé gé nek ja ví tá sa ál tal a
Grundtvig hoz zá já rul ah hoz, hogy a fel nőtt ta nu ló tel jes ér té kű, ak tív tag -
ja le hes sen a tár sa da lom nak, bő vül je nek a más kul tú rák ról szó ló is me re -
tei, élet mi nő sé ge, és mun ka erő-pi a ci esé lyei ja vul ja nak. El ső sor ban a sza-
k má tól füg get len, ál ta lá nos is me re tek ok ta tá sát tű zi ki cél já ul. 

A hoz zá kap cso ló dó pá lyá zat nak az alap ve tő té má ja az Agora cí mű
film nek a fel dol go zá sa a to le ran cia, in to le ran cia je gyé ben. A pro jekt so -
rán kü lön fé le cso por tok ban dol go zunk, szét oszt va a mun kát, az én fel ada -
tom a tán cos-moz gás cso port ko or di ná lá sa. Meg néz tük kö zö sen a fil met,
ös  sze gyűj töt tük a kér dé se ket, és film elem zést is ké szí tet tünk. To váb bi
fel ada tunk még az eh hez a kér dés kör höz tar to zó, ha son ló fil mek gyűj té se.

A kö zel jö vő ben tör té nik majd a film él mény fel dol go zá sa tet sző le ges
moz gás tech ni ká val, ko re og rá fi á val. Er ről szük sé ges egy di gi tá lis videó-
film ké szí té se, hang és fel irat ok szer kesz té se, majd a hon lap ra va ló fel töl -
té se, s ezek be mu ta tá sa má jus 9-én, a to le ran cia na pon.

Folytatás a következő oldalon.Miskolczi Bea énekel Bábel Gábor és Bábel Julcsi
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A Grundtvig fel nőtt ok ta tá si prog ram ban öt or szág vesz részt: Ro má -
nia, Olasz or szág, Spa nyol or szág, Tö rök or szág, Ma gyar or szág. Az el ső
meeting hely szí ne a Ka ná ri-szi ge tek egyik fő vá ro sa, Santa Cruz de
Tenerife volt. A ja nu ár 25. és 31. kö zött meg tar tott meeting el sőd le ges
cél ja a Moodle rend szer meg is me ré se, majd a ké sőb bi ek ben az el sa já tí tott
tu dás anyag itt ho ni át adá sa a mun ka cso port ok nak. A meetingre Var ga
Anett kol lé ga nőm mel utaz tunk el. Az ot ta ni pe da gó gu sok ál tal rend kí vül

szín vo na las ok ta tás ban ré sze sül tünk, a ta ná rok vég te le nül ba rát sá go sak
és szí vé lye sek vol tak ve lünk. Az or szá gok egy nagy sza bá sú fo ga dás ke re -
té ben mu tat ták be a vi de ó ju kat egy más nak, s a fo ga dá son a ma gyar nagy -
kö vet is részt vett. 

Bő veb ben a Moodle  kur zus ke ze lő rend szer ről: ez egy nyílt for rás kó -
dú, in gye nes li cenc alatt ter jesz tett, PHP nyel ven író dott al kal ma zás. 
A Moodle ön ma gát CMS-nek ne ve zi (Course Management System). Az
e-learning le egy sze rű sít ve tu laj don kép pen egy internetes táv ok ta tá si
rend szer. A tan anyag fej lesz tők és a tutorok se gí tik a ta nu ló kat, akik vir tu -
á li san tart hat ják a kap cso la tot a tár sa ik kal és az ok ta tók kal. Ez a vir tu á lis
ok ta tá si kör nye zet egy olyan in gye nes internetes al kal ma zás te hát, 
amellyel az ok ta tók ha té kony online ta nu lá si kör nye ze te ket hoz hat nak
lét re. Nap ja ink ban a Moodle a vi lág leg nép sze rűbb ke ret rend sze ré vé vált.
Több mint 40.000 re giszt rált szer ver mű kö dik vi lág szer te, s kö zel
20.000.000 fel hasz ná ló hasz nál ja nagy meg elé ge dés sel. Je len van a fel ső -
ok ta tás ban, a köz ok ta tás ban s a vál la la ti szek tor ban. 

Bár ott tar tóz ko dá sunk alatt saj nos az idő já rás nem volt hoz zánk ke -
gyes (szin te vé gig esett az eső és bo rult volt az ég), azért mó dunk ban állt a
kör nye ző lát vá nyos sá go kat meg te kin te ni, mint a Pico de Teide, mely
Spa nyol or szág leg ma ga sabb he gye, de egy ben a föld har ma dik leg na -
gyobb vul kán ja is. Ba ran go lá sa in kat, él mé nye in ket szám ta lan szebb nél
szebb fo tó őr zi.

Mihó Di á na

Elő for dult-e már önök kel, hogy el dön töt ték,
meg tesz nek va la mit, el ér nek va la mi lyen célt, azu -
tán el kez de nek dol goz ni raj ta, sok időt, erőt, ener gi -
át be le tet tek, de va la hogy még sem jött össze?

Ve lem már igen. Elő jön nek a ne héz sé gek, nem
úgy ala kul nak a dol gok, ahogy sze ret nénk. El fogy
a lel ke se dés, és egy re job ban ne he zünk re esik vál -
toz tat ni a meg szo kott dol go kon. Né ha úgy érez -
het jük, el sza lad az élet mel let tünk, és ke vés dol got
va ló sí tot tunk meg ab ból, amit ter vez tünk.

Mind an  nyi unk nak van nak ál mai, vá gyai, cél -
jai, ami ket el aka runk ér ni. Gon dol junk csak visz -
sza gyer mek- és ka masz ko runk ra, men  nyi ter vünk
volt az élet re, men  nyi je len tős, nagy dol got akar -
tunk meg va ló sí ta ni. Te le vol tunk öt le tek kel és lel -
ke se dés sel. Még is, ha kö rül né zünk, alig né hány
em ber nek si ke rül el ér ni, amit iga zán sze ret ne.

A se gí tő fog lal ko zá sok egy vi szony lag új te rü -
le te, a coaching se gít het ma gunk ban ki bon ta koz -
tat ni vagy fel erő sí te ni a cé lok el éré sé hez szük sé -
ges ké pes sé ge ket.

A coachingon be lül két fő te rü le tet szo kás el -
kü lö ní te ni: a life, va gyis élet ve ze té si coaching fő
té mái élet mó dunk vagy bi zo nyos kész sé ge ink
meg vál toz ta tá sá ról szól nak. Pl. do hány zás ról le -
szo kás, konf lik tus ke ze lés, jobb sze mély kö zi kap -
cso la tok, jobb szü lő-gye rek kap cso lat ki ala kí tá -
sa, ha té ko nyabb idő gaz dál ko dás stb.

Bu si ness vagy üz le ti coachot ve ze tők vagy cé -
gek, ve ze tő be osz tá sú vagy kulcs po zí ci ó ban dol -
go zó mun ka tár sa ik nak szok tak igény be ven ni. A
bu si ness coaching jel lem ző je, hogy az egyén fej -
lő dé sét úgy se gí ti elő, hogy köz ben a vál la lat ér -
de ke it tart ja szem előtt. Cél ja, hogy a coacholt
sze mély ha té ko nyabb mó don tud jon hoz zá já rul -
ni a cég si ke re i hez. Fő te rü le tei: ve ze tői kész sé -
gek fej lesz té se, va gyis ho gyan le gyünk jobb ve -

ze tők; idő gaz dál ko dás, ho gyan os  szuk be ha té -
ko nyab ban az időn ket; de le gá lás, ho gyan ad junk
át fel ada to kat má sok nak; dön tés-elő ké szí tés, ho -
gyan hoz zunk jó dön té se ket; vál la la ti fej lő dés
elő se gí té se, ho gyan fej les  szük cé gün ket; konf lik -
tus ke ze lés, ho gyan ke zel jük a ne héz hely ze te ket;
új ve ze tők tá mo ga tá sa, ho gyan bir kóz zunk meg a
ve ze tői sze rep ből adó dó fel ada tok kal.

Bár mely te rü le ten is dol go zik azon ban együtt
a coach az ügy fél lel, ah hoz, hogy ered ményt ér je -
nek el, szük ség van né hány do log ra. 

Sok si ke res em bert meg vizs gál va ku ta tók ta -
lál tak né hány olyan jel lem zőt, amely kö zös ezek -
ben az em be rek ben:
– sa ját igé nye ik, vá gya ik re á lis és pon tos is me re te
– meg fe le lő, el ér he tő és mo ti vá ló cé lok ki tű zé se
– ki tar tás a cé lok el éré sé ben
– fel me rü lő aka dá lyok le küz dé se
– haj lan dó ság, hogy a meg szo kott meg ol dá si mó -
dok ból ki lép ve új te rü le ten pró bál ják ki ma gu kat.

Egy coach ab ban se gít, hogy fej lőd jünk, és a
ben nünk rej lő tu dás és ké pes ség fel szín re ho zá sá -
val ma gunk ta lál juk meg a vá laszt kér dé se ink re. 

Fon tos te hát, hogy csak ak kor for dul junk co -
ach-hoz, ha nem kész vá la szo kat aka runk kap ni,
ha nem mi ma gunk akar juk meg ke res ni azo kat. 

Egy jó coach so ha nem mond ja meg, mit csi -
nál junk, en nél sok kal töb bet tesz, se gí ti fej lő dé -
sünk, hogy ma gunk áll junk helyt.

Néz zük, ho gyan le het sé ges ez.
Akár ma gunk aka runk fej lőd ni, akár egy

coach se gít sé gét ves  szük eh hez igény be, el ső lé -
pés ként gon dol kod junk el sa ját igé nye in ken, vá -
gya in kon. Amíg nem tud juk pon to san, hogy mit
sze ret nénk, ad dig nem is tud juk el ér ni azt.

Eb ben a fá zis ban a kö vet ke ző kér dé se ken kell
el gon dol kod ni:

Mi lyen vál to zást sze ret ne meg va ló sí ta ni, és
ho gyan fog ez ja ví ta ni a hely ze tén?

Hon nan tud ja, hogy va la mi lyen gond van –
mi lyen bi zo nyí té kai van nak rá?

Hon nan fog ja tud ni, hogy a prob lé ma meg ol -
dó dott?

Mi fog vál toz ni, ha el éri a cél ját?
Mi fog tör tén ni, ha nem éri el?
Mi az, ami mi att fon tos a cél el éré se? Mit ad ez

ön nek?
So kan es nek ab ba a hi bá ba, hogy nem az igé -

nye i ket tart ják szem előtt, ha nem egy mó dot,
ahogy sze rin tük el ér he tő. En nek ve szé lye, hogy
csak egy fé le mó don tud juk el kép zel ni a meg ol -
dást, és sok po ten ci á lis és ta lán jobb le he tő sé get
nem ve szünk fi gye lem be. 

Jó pél da er re egy olyan hely zet, amit va ló szí -
nű leg már so kan át él tek. Mond juk, hogy azt sze -
ret nénk, hogy hó vé gén több pénz ma rad jon a
csa lá di kas  szá ban.

A leg töb ben ilyen kor ar ra a le het sé ges meg ol -
dás ra fó ku szál nak, hogy töb bet kell dol goz ni uk,
Eset leg még azt is hoz zá ve szik, hogy ke ve seb bet
kell köl te ni ük. Ez le het, hogy így van, de le het
szá mos más meg ol dás is. Pl. el vé gez he tünk egy
tan fo lya mot és ke res he tünk job ban fi ze tő ál lást,
el köl töz he tünk olyan vi dék re, ahol job bak a ki lá -
tá sok, a csa lád ed dig nem dol go zó tag jai is ke res -
het nek va la mi lyen mun kát, vagy mond juk be fek -
tet he tünk a tőzs dén, csak hogy né hány va ri á ci ót
em lít sek.

Ha te hát vál toz tat ni sze ret nénk, ne a le het sé ges
meg ol dá sok ke re sé sé vel kezd jük, ha nem az zal,
hogy mi az, amit iga zán sze ret nénk, mik az igé -
nye ink és mi ért. Pl. több sza badidőt sze ret nék,
jobb kap cso la tot a gye re ke im mel, na gyobb pro fi -
tot a cé gem nek stb.

A kö vet ke ző rész ben ki de rül, mi lyen a jó cél,
amely tény leg el ér he tő.

Mucsi Edi na Coach 06-30-284-76-53

Coaching – va ló sítsd meg ál ma id

Folytatás az előző oldalról
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Ezt a felvételt 
Nemoda Mária

archívumából kaptuk.

1953–54 között a Dabi Isko lá -
sok „Hófehérke és a hét törpe”
előadása.

Rendező: középen áll: Szabó
Gézáné, Olgi néni.

Ismertek:
Alsó álló sor: bal oldalon Csi-

nos István, a többi ismeretlen.
Középső sor: a vadász Tóth

István, kettő ismeretlen, Váczi
Zsuzsa, Gábor Antal, kettő is me -
retlen, Bucsi Kati, Szabó Géza,
Nemoda Mária.

Álló sor: Denke Lukács, hat
kislány ismeretlen, Jarosi Ilona,
Pozsár Józsi. A másik huszár
ismeretlen.

Ezt a két felvételt Kristóf Józsefné bocsátotta rendelkezésünkre.
Emlékei szerint az 50-es években Rakszegi Gyuláné Denke Eszter több előadást, verset, mesét tanított be a fiataloknak.

„Lelkesen próbáltunk, sokszor még a lakásukon is. Ezekre az alkalmakra jó emlékkel gondolok vissza,
sok élménnyel gazdagodtunk.”

Bacilusok című előadás 1956. február 26.

A nevek a fotó hátoldaláról szerep szerint a következők:

Mészárosné – Csaplár Eszter; Apollónia – Nemoda Jolán; Izabella –
Tóth Mária; nagymama – Sebestyén Margit; Klári – Dominek Erzsébet;
Erzsi – Berke Beáta; Juliska szobalány – Cirok Ilona; Lili – Jánoki
Zsuzsa; rendezte – Rakszegi Gyuláné.

Sajnos itt az előadás címét nem tudjuk. A felvétel 1956. október 02-án
készült.

Állnak: Tállay Ferenc, Csaplár Eszter, Rakszegi Gyula, Berke Beáta.
Guggolnak: Víg Ferenc, Varga László, Bottlik Imre.

Köszönjük a fényképeket, és kérjük, hogy a továbbiakban is küldjék be a családi albumban talált kincseiket!
Elérhetőség: a Petőfi Emlékmúzeum nyitvatartási idejében kedd-péntek-szombat 10-16-ig, vagy telefonon: 06-20-253-2589.

-V.I.-

TALÁLTAM EGY KÉPET



A gyógymasszázs alap fo gá sa i ban a svéd mas  százs hoz ha son lít ha -
tó, a kü lönb ség ab ban rej lik, hogy a gyógymasszázs so rán cél zot tan a
kú rá lan dó te rü le tet ke ze lik. Ál ta lá ban or vos uta sí tá sá ra vég zik gyó -
gyí tó jel leg gel, ha tá sa a rend sze res sé gé ben ke re sen dő. A ke ze lés ál ta -
lá ban 45-60 perc kö zött mo zog, de le het en nél több vagy ke ve sebb
idő is, ez az or vo si ke ze lés től és a pá ci ens pa na sza i tól is függ. A
masszázs tech ni ka tit ka a si mí tó, gyú ró, dör zsö lő, ütö ge tő és re zeg te -
tő fo gá sok ban rej lik, il let ve ab ban, hogy a mas  szőr ke zé vel olyan in -
ge rü le te ket kelt a szö ve tek ér zé ke lő ideg vég ző dé se i ben (hú zó-nyo mó
fo gás sal), ame lyek ide ig le ne sen gá tol ják, csök ken tik a kró ni kus fáj -
dal mi in ge rü le tek el ju tá sát az agy ba. A gyógymasszázs az agyat
endorfin ki vá lasz tá sá ra in ger li, ami gyógy sze rek hasz ná la ta nél kül
eny hí ti a fáj dal mat. A gyógymasszázs élén kí ti a vér ke rin gést és a sej -
tek anyag cse ré jét, erő sí ti az im mun rend szert, eny hí ti az izom fáj dal -
ma kat, la zít ja az iz mo kat, erő sí ti az izom za tot, nö ve li a tel je sí tő- és a
kon cent rá ló-ké pes sé get. 

A mas  százs fel osz tá sa al kal ma zá si te rü let sze rint
1. Fris sí tő (hi gi é ni kus): gyógy für dők ben, sza lo nok ban fris sí -

tő, kon di ci o ná ló ha tá sa mi att. Ja vít ja a vér ke rin gést, és bi -
zo nyos mér té kig pó tol ja az ak tív moz gást. Ked ve ző ha tá sú
a moz gás sze gény élet mó dú ak szá má ra. 

2. Sport: ak tív spor to lók szá má ra. Cél ja az edzés/ver seny előt -
ti fel ké szí tés vagy a fi zi kai ak ti vi tás utá ni fris sí tés, la zí tás.
Fá radt ság, izom láz meg szün te té se a cél ja.

3. Di ag nosz ti kus: az izom zat ál la po tá nak, tó nu sá nak, nyo más -
ér zé keny sé gé nek fel mé ré se, cso mók ta pin tá sá ra. 

4. Gyógy: gyógymasszőr vég zi or vo si uta sí tás ra, di ag nó zis
alap ján. A kont rain di ká ci ó kat ek kor is fi gye lem be kell ven -
ni. Egész sé ges em ber nél is in do kolt len ne az elő ze tes or vo -
si vizs gá lat.

A gyógymasszázs cél ja:
– a fáj da lom ör dö gi kö ré nek meg sza kí tá sa
– a szö ve tek lo ká lis ke rin gé sé nek ja ví tá sa
– a szö ve ti oxigenizáció és anyag cse re fo ko zá sa
– az izom tó nus nor ma li zá lá sa
– a szer ve zet ál ta lá nos ál la po tá nak ja ví tá sa

MAS  SZÁZS AL KAL MAZ HA TÓ: (JA VAL LAT, IN DI KÁ CIÓ)
Tar tás hi bák
Lúd talp
Fáj dal mas izom cso mók a hát ban
Izom láz, izom zat ere jé nek, ru gal mas sá gá nak meg tar tá sa
Vér ke rin gés-ja ví tás
Anyag cse re-fo ko zás
Egy ol da lú izom, izü le ti meg ter he lés (mo no ton ülő, ál ló mun ka)
Ideg gyógy ász ál tal ki vizs gált, nem meg be te ge dés okoz ta fej fá jás
Fo gyó kú ra, mé reg te le ní tés
Öre ge dés fo lya ma tá nak las sí tá sa, bőr re ge ne rá ló dás
Víz-, zsír hi á nyos bőr ápo lá sá ra
Sebhoreás bőr (anyag cse re ren de zé se az adott te rü le ten)
Stressz ol dás, fá radt ságcsök ken tés, köz ér zet ja ví tás
Hos  szan tar tó ágy nyu ga lom, im mo bi li zá ció
Hát-, de rék-, nyak-, fej fáj dal mak
Izom sor va dás, bé nu lás
Na rancs bőr ese tén
Al vás za var
Sport te vé keny sé gek tel je sít mény fo ko zá sá ra

MAS  SZÁZS NEM AL KAL MAZ HA TÓ: (ELLENJEVALLAT,
KONTRAINDIKÁCIÓ)

Lá zas meg be te ge dés (nem re ge ne rál na, ha nem a lá zat fo koz ná)
Le rom lott, le gyen gült egész ség ügyi ál la pot
Sú lyos szív baj, ke rin gé si be teg ség
Fer tő ző be teg ség
Tü dő, mell hár tya meg be te ge dés
Bőr be teg sé gek, bőr fer tő zé sek (gen  nyes, fe ké lyes, ned ve ző el vál to zás)
Ter hes ál la pot ban tör zsön, ha son (vér bő sé get okoz)
Menst ru á ció el ső 3 nap ja alatt (erő sí ti a vér zést)
Vér zé keny ség (haemofília, le u ké mia, scorbut) 
Rossz in du la tú da ga na tos meg be te ge dé sek (sejt sza po ro dást idéz
elő, meg nő a da ga nat, el len ben a köz ér zet ja vul)
Kü lön bö ző ín sza ka dás ok, izomrán du lá sok he veny sza ka sza
Mű té tek utá ni lá ba do zá si idő szak
Trom bó zis után (ha Sincumart vagy Marcumart szed)
Ideg rend sze ri meg be te ge dé sek (pl.: epi lep szia)
Köz vet le nül ét ke zés és al ko hol fo gyasz tá sa után
Aknés, pat ta ná sos bőr 
Ma gas vér nyo más, Basedow-kor = autoimmun pajzs mi rigy túl mű -
kö dés
Mély vé nás trom bó zis (vér rög el moz dul hat, és más hol okoz el zá ró -
dást, ami ha lál hoz ve zet het)
In fark tus vagy an gi nás ro ham ese tén
Vissz ér gyul la dás, vissz eres cso mók!
Friss agyi tör té né sek ese tén (stroke)
Csont rit ku lás elő re ha la dott fá zi sá ban
Köz vet le nül mű tét után
Pace ma ker rel ren del ke zők ese té ben
Ve se kő
Csí pő- vagy térd pro té zis ese tén

Gyógymasszázs rész te rü le tei: 
– kö tő szö ve ti mas  százs (szer vek mű kö dé sét ser ken ti)
– csont hár tya mas  százs (csont tö rés utá ni re ha bi li tá ció, csont fáj -

da lom ese tén)
– nyi rokmas  százs (fel gyü lem lett víz el ve ze té sé re)
– szeg ment mas  százs 

Fon tos meg em lí te ni azt a tényt, hogy az or vo si vizs gá la tok so rán a
vizs gá la tot vég ző, te rá pi át ki uta ló or vos nak min den „sem mi ség nek
tű nő” be teg sé get, pa naszt el kell mon da ni, mi vel az érin tett be teg ség
mel lett le het nek olyan más té nye zők, amik a gyógy ke ze lést el len ja -
vallt tá te szik. (lásd táb lá zat)

Tel jes együtt mű kö dés és a tü re lem hoz za meg a vár va várt ered -
ményt! Ha további kérdése van, írjon a bus.linda@freemail.hu e-mail
címre.

Készítette: Bús Lin da gyógymasszőr
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Fel té tel: A ver se nyen csak a Dömsödi Hor gász Egye sü let tag jai ve -
het nek részt, akik ér vé nyes te rü le ti en ge dél  lyel ren del kez nek az
RSD-re, vagy er re a nap ra na pije gyet (2500 Ft) vál ta nak, amit a hely -
szí nen meg te het nek.

A ver seny dá tu ma: 2011. 04. 30. – Dömsödi Na pok ren dez vény so ro -
za tá ban

A ver seny hely szí ne: Északi-övcsa tor na (nya ra lók kal szem ben)
A ver seny kez de te: 6:30 óra kor ta lál ko zó az Észa ki-övcsa tor na Rác ke -

vei úti híd nál.

Idő be osz tás:
6:30-7:15-ig Ta lál ko zó a gyü le ke ző he lyen, re giszt rá ció

Meg nyi tó, sorsolás (a sor so lás me ne te a re giszt rá -
ci ó nál tör tént ér ke zé si sor rend alap ján) 

7.15-8:00-ig Hor gász he lyek el fog la lá sa, elő ké szü le tek (fi gyel -
mez te tés a ké sőn ér ke zők nek: 7:30 után le zá rás ra
ke rül a ver seny pá lya, a hor gász he lyek meg kö ze lí -
té se ez után csak gya log tör tén het!!!)

8:00-8:05-ig Ala po zó ete tés (egy du da szó)
8:15-kor Hor gász ver seny kez de te (egy du da szó)
11:10-kor A hor gász ver seny vé ge előtt 5 perc cel (egy du da szó)
11:15-kor A hor gász ver seny vé ge (egy du da szó)
11:15-12.00-ig Mér le ge lés, pa ko lás (sze me tünk ös  sze sze dé se),

gyü le ke ző
12:00-kor Ered mény hir de tés, dí jak át adá sa

Ne ve zé si ka te gó ri ák:
A Dömsödi Hor gász Egye sü let 2011-ben öt ka te gó ri á ban vár ja sze re tet tel
egye sü le ti tag ja it!
Versenyző, gyermek, női, ifjúsági, felnőtt (a fel nőtt ka te gó ri á ban szek tor
1, szektor 2, illetve ha a részt ve vők szá ma meg kí ván ja, nyi tunk szek tor 3-
at is! Szektoronként 15-15 fő vesz részt!

Dí ja zás:
• Ka te gó ri án ként: ver seny zői,

gyer mek, női, ifjúsági, 1. he -
lye zett ser leg, 2. he lye zett
érem, 3. he lye zett érem.

• Fel nőtt ka te gó ria: szek to ron -
ként, 1. he lye zett ser leg, 2. he -
lye zett érem, 3. he lye zett érem

• Leg na gyobb hal díj
• Az ab szo lút el ső he lye zett el -

nye ri a Pol gár mes te ri Hi va tal
kü lön dí ját.

• Ezenkí vül a ver se nyünk tá mo -
ga tói ál tal fel aján lott kü lön dí -
jak is átadás ra ke rül nek.

Ver senysza bály zat:
1. A ver se nyen egy bot tal, úszós vagy fe ne ke ző kész ség gel, egy da rab

egy ágú ho rog gal le het részt ven ni, ké szen lét ben bár men  nyi bot le het.
2. A per ge tés és a drót szák hasz ná la ta nem en ge dé lye zett.
3. Ete tő anyag max. 15 li ter + élő anyag: cson ti 1 li ter, ete tő szú nyog 1/2

li ter.
4. Bár mi lyen csa li val le het csa liz ni, ki vé ve az élő hal és hal sze let.
5. Az ér té ke lés be min den hal be leszá mít, mé ret től füg get le nül.
6. A mé ret kor lá to zás alá eső ún. re túr ha lat mér le ge lé sig él ve kell tar ta ni.
7. Pon to zás: min den gramm 1 pont.
8. A ver seny du da szó val in dul és zá rul le, amit a szer ve zők szó lal tat nak

meg.
9. A ki fo gott ha lak men  nyi sé ge a ver seny vé gén, mér le ge lés után lesz

össze sít ve, ami ket ad dig nagy mé re tű ka ri kás szák ban kell meg őriz ni!

In for má ció, fel vi lá go sí tás: Ba logh Lász ló (06/30-336-8113)
Fa bók Sán dor (06/30-950-6816)

A Dömsödi Hor gász Egye sü let köz le mé nye
Tá jé koz tat juk tisz telt hor gá sza in kat, hogy a jegy ki adás idén től új he -

lyen, az egye sü let sa ját iro dá já ban tör té nik! Cím: Dömsöd, Kos suth L.
út 31. (a volt Fes ték bolt épü le te)

Jegy ki adá si idő az iro da nyit va tar tá sa alatt hét köz nap okon szer da
ki vé te lé vel 15-17 órá ig és szom ba ton 9-12 órá ig.

Tel.: 06-30-260-0957 • www.domsodi-he.hu

TISZTELT SPORTTÁRS!
Kérnénk, amennyiben lehetősége van, a 2010. évi személyi

jövedelemadó 1%-ával támogassa egyesületünket!
Célunk továbbra is a 80 év felettiek ingyenes horgászatának biz-

tosítása. 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

2010/2011. évi Pest megyei I/B.
osztály Déli csoport FELNÕTT
bajnokság tavaszi idényének

sorsolása
03. 06. vasárnap 14:30 Dömsödi SE – Gyömrői SE
03. 13. vasárnap 14:30 Gyáli BKSE – Dömsödi SE
03. 20. vasárnap 15:00 Dömsödi SE – Autoshop-Kiskunlacháza SE
03. 27. vasárnap 15:00 Újhartyán ISE – Dömsödi SE
04. 03. vasárnap 15:30 Dömsödi SE – Nagykáta SE – Káta GSM
04. 09. szombat 15:30 Tápiómetáll – Dömsödi SE
04. 16. szombat 16:00 Dömsödi SE – Taksony SE
04. 24. vasárnap 16:00 Dömsödi SE – Dány KSK
05. 01. vasárnap 16:00 Dömsödi SE – Bugyi SE
05. 08. vasárnap 16:30 Dömsödi SE – Ráckeve VAFC
05. 15. vasárnap 16:30 Hernád SE – Dömsödi SE
05. 22. vasárnap 17:00 Dömsödi SE – Szentmártonkátai SE
05. 29. vasárnap 17:00 Alsónémedi SE – Dömsödi SE
06. 05. vasárnap 17:00 Dömsödi SE – Sülysáp KSK
06. 12. vasárnap 17:00 Pereg SE – Dömsödi SE

Hajrá Dömsöd!

DÖMSÖDI HORGÁSZ EGYESÜLET 
2011. évi Zárt Horgászverseny Kiírása
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Dömsöd te rü le tén
az el telt idő ben saj nos
re giszt rál tunk köz le -
ke dé si balesetet…

2011. január 26-án
09.25 óra kö rü li idő -
ben a Zrínyi ut ca –

Ságvári ut ca ke resz te ző dés ben egy újszászi la -
kos Apaj fe lé köz le ke dett a sze mély gép ko csi já -
val. A ke resz te ző dés ben nem biz to sí tott el ha la -
dá si elsőbbséget egy ne ki jobb ról ér ke ző, he lyi
la kos ál tal vezetett segédmotor-kerékpárnak és
össze üt köz tek. A két jár mű ben kb. 500.000 Ft
kár ke let ke zett, sze mé lyi sé rü lés nem tör tént.

Dömsöd kül te rü le tén 2011. ja nu ár 29-én
21.20 óra kö rü li idő ben egy fel te he tő en it tas tas-
si il le tő sé gű so főr Dömsöd irá nyá ból Bu da pest
fe lé köz le ke dett az 51-es úton. Egy eny hén bal ra
íve lő út ka nya ru lat ban át tért a me net irá nya sze -
rin ti bal ol da li for gal mi sáv ba és on nan fo lya -
ma to san le ha ladt az út árok ba és több fá nak ne -
ki üt kö zött. Kór ház ba ke rült, kön  nyű, nyolc na -
pon be lül gyógy uló sé rü lé se ket szen ve dett. Fo -
lyik a vizs gá lat, a szak ér tői vé le mé nyek be szer -
zé sét kö ve tő en vagy sza bály sér té si vagy bün te -
tő el já rás in dul a so főr el len.

Dömsödi bűnügyek…
2011. ja nu ár 07-én es te több sze mély be sur -

rant egy idős há zas pár hoz, és a Sza bad ság ut cai
csa lá di há zuk ból kész pénzt lop tak el.

Ja nu ár 17-én tett fel je len tést ná lunk egy döm-
södi fér fi, mert interneten mo bil te le font vá sá rolt
és elő re el küld te a ki al ku dott ös  sze get a mo  -
bilért, de saj nos a mo bil még nem ér ke zett meg
az eladótól…

Ja nu ár 19-én tan könyv be il lő eset tör tént a
Fürst Sán dor ut cá ban. Egy ma gát ELMŰ-s sza-
k em ber nek ki adó  fér fi egy idős hölg  gyel azt
kö zöl te a ka pun ke resz tül, hogy túl fi ze té se van
és jár ne ki vis  sza 10.000 Ft, de csak 20.000 Ft-
os cím le te van az ELMŰ-snek, és kér te a höl -
gyet, hogy ad jon ne ki vis  sza 10.000 Ft-ot. A
hölgy ugyan been ged te a csa lót az ud var ra és a
la kás ba, de az tán gya nús lett ne ki, hogy úgy fi -
gyel az ELMŰ-s, mint ha az len ne a dolga és ki -
za var ta a csa lót a ház ból. Így kár nem tör tént, a
hölgy na gyon he lye sen tette, amit tett. Az ál
ELMŰ-s kb. 20-30 év kö zöt ti, fe hér bő rű, 165-
170 cm ma gas, sö tét sim lé de res sap ka volt raj ta
és szür ke sza bad idő nad rág. Nem volt sem
ELMŰ-s ru ha, sem ELMŰ-s iga zol vány, sem
ELMŰ-s jár mű a kör nyé ken.

Ja nu ár 21-én 18.30 óra kö rül az 51-es út
Dömsöd és Kiskunlacháza kö zöt ti ré szén egy
par ko ló ban mű sza ki okok mi att ál ló Mer ce des
te her gép ko csi ból al kal mi lo pás mód sze ré vel
kész pénzt és ira to kat lop tak el. Ja nu ár 23-án
18.00 óra kö rül egy az Elő re ut cá ban par ko ló
sze mély gép ko csi ab la kát tör te be is me ret len tol -

vaj, és az au tó ból ira to kat, kész pénzt tu laj do ní -
tott el, rá adá sul a sze mély gép ko csi gu mi ab ron -
csát ki is vág ta egy éles esz köz zel. 

Ja nu ár 24-én a nap pa li órák ban a Nyár fa ut cai
ví kend te rü le ten egy hét vé gi ház fa lá ról fa lon
kívüli réz csö ve ket tör tek le és lop tak le a fém -
gyűj tők, il let ve ugyan ezen ház nál 27-én is tör -
tént egy ha son ló eset, a tol va jok vis  sza men tek a
még ott ma radt csö ve kért.

Ja nu ár 23-án az es ti órák ban tisz tá zat lan, sú -
lyos sé rü lés sel já ró eset tör tént. Szó ra ko zás után
fi a ta lok tar tot tak ha za fe lé és a Sza bad ság ut cá -
ban egyi kük el esett, na gyon beütötte a fe jét, sú -
lyos sé rü lé sei ke let kez tek. A nyo mo zók most
fog ják tisz táz ni az eset körülményeit…

Ja nu ár 25-re vir ra dó ra a Fel ső szi get üdü lő ré -
szen be tör tek egy ví kend ház ba és on nan ház tar tá -
si gé pe ket és szer szám gé pe ket tu laj do ní tot tak el.

Feb ru ár 04-én a KMB-sek és a jár őrök in téz -
ked tek, mert in for má ci ó juk volt, hogy a
Dunavecsei út vé gén lé vő ta nyá ból is me ret len
sze mé lyek da rá ló gé pet és mé rő má zsá hoz va ló
sú lyo kat tu laj do ní tot tak el. Si ke res volt az ak -
ció, meg ke rül tek a lo pott tár gyak, a bűn cse lek -
mény el kö ve tő it elfogták, előállították, és a bűn -
cse lek mény el kö ve té sé ről rész le tes be is me rő
val lo mást is tet tek a tol va jok. Sza bad lá bon
védekeznek.

Feb ru ár 13-ra vir ra dó ra is si ke re sen in téz ked -
tek a dömsödi rend őrök. A Rác ke vei úti ví kend -
te rü le ten 1 db vas kád és 1 db vas hor dó el tű né -
sét je len tet ték. Az tán je len tés ér ke zett ar ról is,
hogy a rác ke vei Kék–Du na sé tá nyon csónak-
tolvajokat za var tak meg. Gyors és szak sze rű in -
téz ke dés ered mé nye ként si ke rült el fog ni egy 3
fős tár sa sá got, akik te her gép ko csi val ér kez tek a
te rü let re fém gyűj té si cél lal. Egyi kük nek ví -
kend há za van a kör nyé ken, és úgy gon dol ta,
hogy itt biz to san ta lál olyan hasz no sít ha tó fé -
met, ame lyet pénz zé te het. Ezt meg be szél te két
is me rő sé vel, és a Bp. XVIII. ke rü let ből le au tóz -
tak pénzt ke res ni Dömsödre és Ráckevére. Vas -
ka pu kat vág tak le stég be já rók ról, sté gek mel lől
vas lét rát húz tak fel a Du ná ból, fém hor dó és
alu mí ni um csó nak is volt a cél pont juk. Dömsöd
fe lé akar ták el hagy ni a te rü le tet, de a KMB-s és
a jár őr út ju kat áll ta. Elfogták, előállították őket
és be is mer ték a vas gyűj tést. Őri zet be is ke rül -
tek, de az tán elő ze tes le tar tóz ta tá suk ra már nem
ke rült sor, fi gye lem mel a besimerő val lo má suk -
ra és ed di gi elő é let ük re.

In for má ci ó ik kal ke res sék Mol nár Lász ló r.
hdgy. urat, a Nyo mo zó Al osz tály Ve ze tő jét, Kaj -
dá csi Im re r. tzls. urat, vagy bár me lyik rend őrt.

Ki sebb sú lyú cse lek mé nyek ről
Ja nu ár 14-én a Nagy ta nyá ra ve ze tő úton, a

csa tor na par ti ré szen fatolvajokat fog tak. Mind -
ket ten ke rék pár ral és fű rés  szel fel sze rel kez ve
vág tak ne ki és vág tak be le az aká cos erdőbe, de

a pol gár őrök se gít sé -
gé vel si ke rült el fog ni
és elő ál lí ta ni őket. El -
is mer ték a cse lek mé -
nyük el kö ve té sét,
ügyük már a Rác ke vei
Vá ro si Bí ró sá gon van
tu laj don el le ni sza bály sér tés el kö ve té se mi att.
Egyi kük 25  kg, a  má sik 26 kg fát lo pott. 

Ja nu ár 17-én a Kö zép ső-Dunapart üdü lő te rü -
le ten tu laj do ní tot tak el egy ut cá ra ki ra kott sze -
me tes ku kát.

Feb ru ár 01-jén tör tént, hogy nem volt ugyan
spe ci á lis ke rék pár ja a he lyi, jól is mert H. Kár oly
nagy pa pa ko rú elkövetőnek, mégis majd 3,5
má zsa akác fát ra kott fel a bi cik li jé re a Ta má si
úton. Az tán ahogy tol ta be fe lé a la ká sa irá nyá ba,
iga zol tat ta a rend őr jár őr és a KMB-s. A fát, a fű -
részt és a ke rék párt le fog lal ták, a tol vaj be is mer -
te a fa lo pást, és az idős sér tet tet is meg hall gat ták
a he lyi rend őrök. Az ügy je len leg már a Rác ke -
vei Bí ró sá gon van, H. Kár oly ügyé ben ha ma ro -
san íté let szü le tik.

Kö rö zés 
A Fő vá ro si Bí ró ság BV Cso port ja és a Bp.

XVIII. és XIX. ker. Bí ró ság, va la mint a Pes ti
Köz pon ti Ke rü le ti Bí ró ság hi va ta los sze mély el -
le ni erő szak, lo pás és csa lás mi att kö rö zi Fe hér
Ist ván Já nos 32 éves Dömsöd, Véd gát sor 7. tar -
tóz ko dá si he lyű fér fit. Tar tóz ko dá si he lye le het
még a Bp. XIV. ker. Cse rei u. 6. szám is.

Far kas György 15 éves, Dömsöd, Kos suth L.
u. 136/a. sz. alat ti la kos el len a Nagy kő rö si
Rendőrkapitányság adott ki kö rö zést el tű nés
mi att.

Csó ka And rea 19 éves, Dömsöd Tó kert 39.
vagy Tó kert 46. sz. alat ti la kos el len or gaz da ság
mi att adott ki kö rö zést a Mis kol ci Vá ro si Bí ró -
ság.

A Bu da pes ti Ka to nai Ügyész ség tar tóz ko dá si
he lyé nek a meg ál la pí tá sát ké ri Ja kab Ist ván 51
éves, Dömsöd, Tán csics u. 18. sz. alat ti la kos -
nak. Elő for dul hat még a Bp. IX. ker. Nép li get -
ben is, eset leg haj lék ta lan élet for mát foly tat.

A Pest Megyi Bí ró ság BV Cso port ja Kurilla
Nor bert 37 éves, Dömsöd, Sza bad ság u. 19. sz.
alat ti la kos kö rö zés ét ren del te el.

Chokker Lí via 42 éves, Dömsöd, Véd gát sor
2. sz. alat ti la kos kö rö zés ét a Pes ti Köz pon ti Ke -
rü le ti Bí ró ság ren del te el kis ko rú ve szé lyez te té -
se mi att. Fel te he tő, hogy kül föld ön tar tóz ko dik.

In for má ció vagy egyéb adat ese tén ér te sít he -
tik Bőcze Lász ló r tzls. urat, a kö rö zé si elő adót
is vagy bár me lyik rend őrt.

A Rác ke vei Rend őr ka pi tány ság te le fon szá -
mai: 06-24-518-680, 06-24-518-690, 06-20-
444-1268

Sza bó Sán dor r. al ez re des

RENDÕRSÉGI HÍREK
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„1848 és 49 a Sza bad ság har -
czo sának név jegyzékje, Döm-
södön

Fa ra gó Mi hály
Szűcs Im re m.
Turuczi Bá lint m.
Ta tár Josef m.
Csides Ber ta lan m.
Ko vács Gá bor m.
Pap Sán dor m.
Ballasa Josef
Is pán Gá bor
Mé szá ros Sá mu el
Jonás Ist ván m.
Si ket Josef m.
Denke Mi hály m.
Toth Im re
Toth Miklos m.
Nagy Miklos m.
Ispány Josef m.
Bödő Im re m.
Hor váth Lász ló m.
Fe hér Já nos m.
Bodog Im re m.
Ju hász Gá bor m.
Mé szá ros György
Ger gely Já nos
Sze ke res György
Orosz Má tyás
Lász ló Ger gely
Da ni Ist ván
Csiz ma dia Já nos m.
I Ba logh Ist ván
Bolyo Jonás
Kudar Sán dor m.
Bulyáki Josef
Zsi ba Ist ván
He ge dűs Mi hály m.
Szabo Páll
Kudar Mi hály
Csécs Mi hály m.
Főlvári Im re m.
Má té An tal m.
Ratkai Já nos m.
Ta kács Má tyás
Mé szá ros An tal
Sza ba dos Gá bor m.
Sza bó Josef m.
Ba log Mi hály m.
Cson ka Já nos m.
Bene Já nos m.
M. Sza bó Dá ni el m.
Pé ter Josef m.
Csegei Gá bor m.
Krizsa Josef m.
Krizsa Mi hály m.
Kun Im re m.
Csegei Pé ter m.
Jaksa And rás m.
Nagy Já nos m.
Mar jai Mi hály m.

Bögös Im re m.
Turuczi Im re m.
Patay Dá vid m.
Ka rá cso nyi Istvány m.
Má té Gá bor m.
Ka nász Jonás m.
Sza bó Josef bugyisi
Mak Josef m.
Ko vács Im re m.
Né met Dá vid m.
Sza bó Já nos m.
Cser Mi hály m.
Toth Josef m.
Szar ka Im re m.
Csegei Pé ter m.
Ger gő Gá bor m.
Do mo kos Josef m.
1879 ja nu ár ho 17 dikén ké -

szült”

Ez a lis ta az 1868-ban ki adott
Kos suth Al bum el ső üres lap já ra
ke rült fel jegy zés re. A cím ol da lon
Kos suth La jos idő sebb ko ri port ré -
ja lát ha tó, va la mint a 48-as nép kör
ová lis bé lyeg ző je, amely bi zo nyít -
ja az al bum dömsödi tu laj do nát.

Kos sut hot nagy tisz te let övez te.
Eme al bum ban ös  sze gyűjt ve je len -
tek meg a kor szak azon ver sei, da -
lai, írá sai, me lyek a je les po li ti -
kus–ál lam fér fi ne vé hez, éle té hez
fű ződ tek. A szer zők közt ta lál koz -
ha tunk Vaj da Já nos, Il  lyés Bá lint,
Jó kai Mór ne vé vel is.

Egyik ilyen rendkívül közismert
a „Verbungos dal”:

Kossuth Lajos azt izente
Hiányos a regementje
Ha még egyszer azt izeni
Mindnyájunknak el kell menni.
Éljen a haza!

Esik eső karikára
Kossuth Lajos kalapjára
Valahány csepp esik rája
Annyi áldás szálljon rája
Éljen a haza!

Az al bum tu laj do no sá ról a hát -
ol da lon ta lá lunk egy le ve let, idé -
zem:

„Hon véd győlés marczius 26 dik
1896 év ben

Mint hogy az Kos suth al bum az
hon vé di pén zen volt vé ve te hát
maji gyű lé sen el ha tá roz ta tott, hogy
sem mi fé le ol va só kö rök nek át nem
lesz ad va, ha nem ma rad min dig az

ös  szes hon vé dek ke ze alatt. Min dig
csak az hon vé dek ren del kez het nek
ró la, sen ki csu pán csak az hon vé -
dek nek. Min den év ben el fog ha tá -
roz ni ki vi se li gond ját ez könyv nek.
Mind em betsületes hon véd aki el vi -
szi ez köny vet, negyvennyolcz ora
alatt ok ve tet len tar to zik vis  sza ven -
ni és sen ki nek más nak ma gán kí vül
nem sza bad ki ad ni.

Kelt. Dömsöi hon véd gyű lé sen
marzius 26 dika

Je len lé vők ke zünk alá írá sá val
bi zo nyít ják: Szűts Im re, Bata Sán -
dor, Fe hér Já nos, Tóth Im re,
Kudar Sán dor, Sze ke res György,
Má té Gá bor”

A szóban forgó al bu mot a 48-as
nép kör vá sá rol ta, és a há tul ján –
mint azt már em lí tet tem – nyi lat -
ko za tot tet tek ar ról, hogy csak a ta -
gok ol vas hat ják, ide gen kéz be az
nem ke rül het. Fon tos adat to váb bá
az 1848-as sza bad ság harc ban
részt ve vő dömsödiek név so ra is (a
könyv ele jén kéz zel ír va). Az el -
eset tek „m”-mel meg je löl ve.

Az al bum ra Gu lyás Lászlóné
irá nyí tot ta fi gyel mem.

Kos suth La jos nép sze rű ség ét bi -
zo nyít ja to váb bá, hogy a fa lu dísz -
pol gá rá vá avat ták. To váb bá 1892
márc. 20-án Kos suth ha lál hí ré ről
ér te sül ve a  kép vi se lő-tes tü let dön -
tött ar ról, hogy ut cát ne vez nek el
ró la, mely ma is ezt a ne vet vi se li.
Ha tá ro za tot hoz tak ar ról is, hogy
ezen al ka lom ból 1000 db gyász je -
len tést nyom tas sa nak a Kunszent-
miklósi nyom dá ban.

(D. Nagy Ju dit jegy ző köny vi
ku ta tá sa i ból 1994. áp ri li si szám -
ban le kö zöl ve.)

„Dömsöd Köz ség ha za fi úi fáj -
da lom mal je len ti, a leg na gyobb
ma gyar nak, ha zánk nagy fi á nak

Kos suth La jos
Ma gyar or szág kor mány zó já -

nak és Dömsöd köz ség dísz pol gá -
rá nak, 1894 év márczius ho 20-án
Turinban 92 éves ko rá ban tör tént
Gyá szos el huny tát.

A drá ga ham va kat, ha za hoz za a
nem ze ti ke gye let és az or szág fő vá -
ro sá ban Bu da pes ten 1894 év áp ri -
lis 1-én he lye zi örök nyu ga lom ra;
mely vesz te sé gen Dömsöd köz ség
kül dött sé gi leg kép vi sel ve leend.

A nagy ha lott lel ki üd vé ért, a
gyász is te ni tisz te let Dömsödön – a
templomban – 1894 áp ri lis hó 1-én
tartatik.

Kos suth La jos a leg tö ké le te sebb
min ta ké pe volt az ön fel ál do zó ha -
za fi ság nak, az elv hű ség nek, jel lem -
szi lárd ság nak, hő si es ség nek s az
em be ri eré nyek tel jes sé gé nek.

Ő ol tot ta be le a nem zet be a füg -
get len ség re és sza bad ság ra vá gyó
élet ösz tönt.

Sza bad dá tet te a föl det, sza bad -
dá tet te az em bert, sza bad dá tet te a
gon do la tot.

A ma gyar nép Meg vál tó ját s
imá dott Ha zánk sza bad sá gá nak
Zász ló tar tó ját, könny hul la tá sai kö -
zött zo kog va gyá szol ja.

Nem volt ek ko ra ha lott ja a ma -
gyar nép nek so ha

Is ten! áld meg Kos suth La jost!
Is ten! áld meg a Ma gyart!
Bors Kár oly Kunszentmiklós”

A Pe tő fi Sán dor Em lék mú ze -
um ki ál lí tá si anya gai közt meg te -
kint he tő a Dömsödi Kos suth Kör
el ső szol gá la ti sza lag ja, a 48-as
Nép kör pe csét je, va la mint egy
da rab azon gyász je len té sek kö -
zül, me lye ket Kunszentmiklóson
nyom  tat tak.

Ös  sze áll.:
-V.I.-

PPOROSODÓOROSODÓ ÍRÁSOKBÓLÍRÁSOKBÓL
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Dömsödi Sport Egyesület

Dömsödi birkózó csapat

Dömsödi Kézilabda Klub

„A sport a já ték alatt ta nít ja meg az
em bert rö vid idő alatt a leg fon to sabb
pol gá ri eré nyek re: az ös  sze tar tás ra, az
ön fel ál do zás ra, az egyé ni ér dek tel jes
alá ren de lé sé re, a ki tar tás ra, a tett re  -
kész ség re, a gyors el ha tá ro zás ra, az
önál ló meg íté lés re, az ab szo lút tisz tes -
ség re, és min de nek előtt a „fa ir play”, a
ne mes küz de lem sza bá lya i ra.”

Szent-Györ gyi Al bert

Csa lá di 
Sport nap az
OMK-ban

2011. feb ru ár 19-én csa lá di sport na -
pot szer ve zett a Nagy köz sé gi Könyv tár
és a gyer mek sport egye sü le tek szü lői
kö zös sé ge.

Ez a nap ar ról szólt, hogy a szü lők
egy fe lejt he tet len dél utánt töl töt tek
együtt gyer me ke ik kel. A mai vi lág ban
na gyon ke vés időt szán nak a csa lá dok a
kö zös idő töl tés re. A já ték, a kö zös sport
kö ze lebb hoz min ket egy más hoz.

A to váb bi sza vak he lyett pe dig be -
szél je nek a ké pek, ame lyek a ren dez vé -
nyen ké szül tek.

Mark óné Zöld ág Ág nes
könyv tárve ze tő



A nö vény ter me lés sel, ker tész ke dés sel fog -
lal ko zó fa lu si, vi dé ki em be rek a múlt ban is
min dig re mény ség gel és vá ra ko zás sal vár ták a
ta va szi idő be kö szön té sét. Most, mi kor a vi dé -
ki la kos ság csak kis há nya da fog lal ko zik a me -
ző gaz da sá gi ter me lés sel, mint fő meg él he té si
for má val, még is na gyon fon tos és hangulat-
meghatározó ez a ré geb ben olyan fon tos ága -
zat. A köz sé gek ben, kis vá ros ok ban a la kos ság
nagy ré sze ker tes csa lá di há zak ban la kik, va la -
mint sok a hét vé gi te lek, ki sebb-na gyobb föld -
te rü le tek kel. Ha a köz sé get, az üdü lő te rü le te ket
jár juk, saj nos fő ként az utób bi év ti ze dek ben azt
ta pasz tal juk, hogy egy re több az el ha nya golt,
gyo mos, mű ve let len te rü let. Pe dig most a vál -
sá gos, mun ka nél kü li idők ben a kis ker tek ben,
zárt ker tek ben sok min dent meg ter mel het nénk
és nem kel le ne min dent az üz let ben meg ven ni.

De ezek után tér jünk vis  sza az ak tu á lis ta va -
szi mun kák ra, és re mé lem, hogy mi kor e so rok
meg je len nek – már ci us kö ze pén – már iga zi ta -
va szi idő já rás lesz. Az el múlt évi rend kí vü li
idő já rás a sok nyá ri, őszi csa pa dék mi att gyen -
gébb ter més ered mé nye ket ho zott, il let ve nem
le he tett idő ben be ta ka rí ta ni a ter més je len tős
ré szét, és az őszi ga bo na ve tés te rü le te is ki sebb,
az őszi mély szán tás nagy ré sze is el ma radt. A
je len tős te rü le te ket bo rí tó bel víz és az el ma radt
őszi ta laj mun kák ha tá sa nagy mér ték ben be fo -
lyá sol ja az idei év ter més ki lá tá sa it. Na gyon
fon tos és idő sze rű fel adat most az őszi ka lá szos
ga bo nák, az őszi bú za táb lák műt rá gyá zá sa,
mert a ki sebb te rü le tek ter mé sé re nagy szük ség
lesz, mert nem csak Ma gyar or szá gon, de egész
Eu ró pa-szer te nagy lesz a ke res let a ga bo ná ra.

Saj nos az ol vas ha tó a saj tó ban, hogy a ha zai
bú za kész let nem lesz elég az új ter mé sig, ami re
hos  szú évek óta nem volt pél da, és el gon dol -
koz ha tunk raj ta, hogy mi ért kel lett szét ver ni a
jól ter me lő me ző gaz da sá gi nagy üze me ket. A
má sik nagy prob lé ma, hogy a me ző gaz da sá gi
irá nyí tás sem aka dá lyoz za meg a ke res ke del mi
cé gek mo no pol hely ze tét, nem ké pez nek kel lő
tar ta lé ko kat, nem vé dik meg a ter me lő ket, ami
nem csak a ga bo na ága zat ra, de egyéb ága za tok -
ra is vo nat ko zik.

Még nem tud hat juk, hogy mi lyen idő já rást
hoz a ta vasz és a nyár, de a ta va szi mun ká kat
na gyon meg ne he zí ti a bel víz, a víz nyo mott te -
rü le tek meg mun ká lá sa is ko moly több let költ -
sé get je lent majd, és ezt nem tu dom, hogy a fel -
vá sár lá si árak ban le het-e ér vé nye sí te ni.

A kis kert ben, sző lő ben, gyü möl csös ben is
egy re több most ta vas  szal a fel adat. Ha meg -
szik kad, fel szá rad a ta laj, el kell vet nünk a hi -
deg tű rő ve te mé nye ket, hagy mát, bor sót, má -
kot. Ha fű tet len fó lia sát rat aka runk fel húz ni,
an nak is itt van az ide je, azt szél men tes, le he tő -
leg a dél utá ni na pos órák ban húz zuk fel. A fó -
lia sá tor alá vet het jük a hónaposretket, dug -
hagy mát ül tet het ünk, sa lá tát, és így sok kal
előbb lesz friss zöld sé günk mint a sza bad ban.
Az igaz, hogy a fó lia nem ol csó és a fó lia sá tor
alat ti ter mesz tés nagy oda fi gye lést, gon dos
ápo lást, ön tö zést igé nyel, de mi vel ezek a ve te -
mé nyek ha mar ki ke rül nek, he lyük re ül tet he -
tünk elő ne velt pap ri ka, pa ra di csom és egyéb
pa lán tá kat, és így el tud juk lát ni a csa lá dot friss
zöld ség gel, és még el adás ra is jut hat.

A gyü mölcs fák met szé sét mi e lőbb fe jez zük

be, és vé gez zük el a ta va szi le mo só per me te -
zést. Az egész éves nö vény vé de lem alap ja a ta -
va szi per me te zés, mert ez zel sok kár te vőt –
gom ba- és ro var kár te vőt – el pusz tít ha tunk, és
így a nyár fo lya mán ke ve seb bet kell vé de kez -
nünk, és ez zel kí mél jük a kör nye ze tün ket. A
per me te zés so rán tart suk be a tá jé koz ta tó ban le -
írt út mu ta tá so kat, mun ka vé del mi, kör nye zet vé -
del mi és mun ka egész ség ügyi elő írá so kat sa ját
egész sé günk és kör nye ze tünk vé del me mi att is.

A sző lő ter me lés egyik leg fon to sabb és ter-
mésmeghatározó mun ká ja a metszés. A met -
szés meg kez dé se előtt rügy vizs gá lat tal el len -
őriz zük a rü gyek ép sé gét – bár az idei té len
nem volt ól mos eső és mí nusz 10 fok nál hi de -
gebb –, de azért le het, hogy egyes, fő ként cse -
me ge sző lő faj ták nál elő for dul ha tott ká ro so dás,
ott több rü gyet hagy junk meg. Ak kor met szünk
szak sze rű en, ha a met szés mér té ke meg fe lel a
tő ke ál la po tá nak, ugyan is így tart ha tó fenn a
ter mő egyen súly, va gyis rend sze re sen te rem a
sző lő. A sok, vé kony, rö vid, ce ru za vas tag ság -
nál vé ko nyabb ves  sző azt mu tat ja, hogy az elő -
ző év ben túl ter hel tük a tő két, sok rü gyet hagy -
tunk meg, most ala po san vág juk vis  sza, te hát
ke ve sebb rü gyet hagy junk, és így hely re áll a
tő ke egyen sú lya.

A vi rá gos kert ben is van most te en dő, ha még
ed dig nem met szet tük meg a ró zsa tö ve ket, azt
mi nél előbb te gyük meg. A pá zsit fü vet is gon -
doz nunk kell, most ko ra ta vas  szal ala po san ge -
reb lyéz zük meg, és ha azt akar juk, hogy szép,
dús le gyen a pá zsit fü vünk, ak kor szór juk meg
nit ro gén tar tal mú mű trá gyá val vagy érett is tál -
ló trá gyá val, kom poszt trá gyá val.

A fen ti e ken túl is még na gyon sok te en dő
van a kis kert ben, de ezt egy gya kor ló ker tész -
ke dő már tud ja. Re mél jük, hogy a már ci us már
jó idő vel kö szönt ránk és vé gez het jük a ta va szi
mun ká kat, és eh hez kí vá nok min den jót.

Ös  sze ál lí tot ta:
Tóth Ist ván Dömsöd, Ha la dás u. 1.

XXI.  évfolyam  3.  szám 23

Mezõgazdasági hírek
Tavaszi munkák a szántóföldeken és a kiskertben

2011. év március hó

Ritmikus sportgimnasztikaRáckevei Kick-Box Sportegyesület

Fotó: Kővári Zoltán



24 XXI.  évfolyam  3.  szám

„A böjt szán dé kos tar tóz ko dás evés től,
ivás tól vagy mind ket tő től. A böjt le het rész le -
ges vagy tel jes, at tól füg gő en, hogy pél dá ul
va la ki csak bi zo nyos faj ta éte lek től tar tóz ko -
dik, vagy pe dig min den étel től és ital tól. Tu -
da to san böj töl ni val lá si, spi ri tu á lis, po li ti kai
vagy egész ség ügyi okok ból szok tak.

Val lá sos böjt 
A nagy val lás ala pí tók hang sú lyoz ták a

böjt fon tos sá gát, amely egy esz kö ze an nak,
hogy meg ért sük a kö rü löt tünk le vő vi lá got,
hogy meg érint sük Is ten te remt mé nye it, hogy
be hunyt szem mel is lás sunk, érez zünk. Azt ta -
ní tot ták, hogy se gít sé gé vel kö ze lebb ke rü -
lünk Is ten hez, mi vel tes tünk, lel künk és szel -
le münk meg tisz tul. A böjt szin te az ös  szes vi -
lág val lás szer ves ré szét ké pe zi.

Po li ti kai böjt: az éh ség sztrájk 
A nyil vá nos böjt idő ről idő re esz kö ze a po -

li ti kai til ta ko zás nak. Mahatma Gandhi éle te
so rán több íz ben tar tott éh ség sztráj kot, ami
ered mé nyes és erő szak men tes po li ti kai cse -
lek vés nek bi zo nyult.

Spi ri tu á lis böjt 
A bib li ai Dá ni el há rom na pig böj töl, hogy

meg is mer je a ki rály álom be li lá to má sát, s
ez ál tal el nyer je a ke gyel met, hogy meg ért se
az álom je len té sét.

Az óko ri gö rög fi lo zó fi ai is ko lák el ső sor -
ban a szel lem meg tisz tu lá sát vár ták a böjt től.
40 na pos böj töt kö ve telt meg a ta nít vá nya i -
tól, mi e lőtt be avat ta őket ok kult fi lo zó fi ai ta -
ní tá sa i ba. Azt tar tot ta, hogy csak az ilyen
hosszú böjt ké pes ta nít vá nyai agyát an  nyi ra
meg tisz tí ta ni, hogy azok ké pe sek le gye nek
be fo gad ni az élet tit ka i ról szó ló ta ní tá sa it. 

Az óko ri gö rö gök és ró ma i ak az is te ni tit -
kok fel is me ré sét re mél ték a böjt től. A misz té -
ri um val lá sok és jós he lyek pap ja i nak böj töl -
ni ük kel lett, hogy meg tu da kol ják az is te -
neknek az em be rek szá má ra adott uta sí tá sa -
it. A böjt ál tal ar ra tö re ked tek, hogy el ér jék a
meg tisz tu lást, az is te ni hez va ló ha so nu lást és
ve le va ló egye sü lést.

Gyógyböjt 
A ter mé szet ben élő vad ál lat ok ösz tö nö sen

tud ják mi a he lyes, és ha be teg ség lép fel ná -
luk, na po kig vagy he te kig nem vesz nek ma -
guk hoz táp lá lé kot. A böjt kú ra nem csak a be -
teg sé gek gyó gyí tá sá ra, ha nem meg elő zé sé re
is al kal mas. Már a leg ősibb idők ben a szer -
ve zet meg fi a ta lí tá sá nak egyik el is mert
gyógy  mód ja volt.

A böjt cél ja az, hogy – a bel ső pi he né sen át
– a szer ve ze tet hoz zá se gít se, hogy az gyó -
gyít sa, mé reg te le nít se és újít sa meg ön ma -

gát. Tes tünk ilyen kor pró bál sza ba dul ni az
évek so rán le ra kó dott ká ros anya gok tól és
mér gek től. Ki dob min dent, ami za var ja és
meg be te gí ti.”

Így ös  szeg zi a Wikipédia le xi kon a böjt fo -
gal mát. A tu do má nyos meg kö ze lí tés ből be -
mu ta tott böj ti for má kat ér de mes hí vő em ber
sze mé vel is meg néz ni, és ahol szük sé ges, ki -
iga zí ta ni vagy új raér té kel ni, eset leg csak
pon to sí ta ni és ki egé szí te ni. 

A bib lia csak a val lá sos és spi ri tu á lis böj töt
is me ri el böjt nek. Amen  nyi ben ez va la mi fé le
em be rek re irá nyu ló nyo más gya kor lá si kí sér -
let, ez tá vol áll a böjt ere de ti cél já tól, vé le -
mé nyem sze rint meg is szent ség te le ní ti. Er re
a cél ra más esz kö zö ket kell hasz nál ni (pl. bé -
kés fel vo nu lás stb.). Az egész ség ügyi nek
mon dott böjt ben ter mé sze te sen le het igaz ság
(nem nyak ra-fő re, de szük ség ese tén gya ko -
rol ha tó), vi szont ez nem böjt. A böjt szó nak
van val lá sos éle, ami ez eset ben hi ány zik a
gya kor lat ból, pon to sabb kop la lás nak ne vez -
ni. Ek kor ön be csa pás val lá sos je len tő sé get is
tu laj do ní ta ni ne ki. A rész le ges böjt nem te -
kint he tő böjt nek, mi vel et től az em ber nem
ke rül olyan fi zi kai ál la pot ba, ami job ban ki -
nyit ná a szel le mi dol gok ra, ah hoz ugyan is az
éh ség és szomj ér ze te szük sé ges. At tól, hogy
nem sült ka csá val, ha nem pl. rán tott sajt tal
la kik jól az em ber, nem lesz kö ze lebb a spi ri -
tu á lis ma gas sá gok hoz. 

A bib li á ban a böjt jel leg ze te sen ös  sze kap -
cso ló dik az ima gya kor la tá val, ilyen igék re
gon dol junk:

Lk. 2.37
„és már nyolc van négy éves öz vegy as  szony

volt. Nem tá vo zott el a temp lom ból, mert böj -
tö lés sel és imád ko zás sal szol gált éj jel és
nap pal.” 

Ez na gyon fon tos a hí vői szem pon tú ér té -
ke lés ben. Az a spi ri tu á lis böjt pél dá ul, amely
ugyan cél ját te kint ve el fo gad ha tó len ne, de
Is ten ki ke rü lé sé vel igyek szik va la mi fé le sa -
ját szel le mi cé lok el éré sé re, szin tén ha mis -
nak és ve szé lyes nek ér té kel he tő (lásd. pl. jó -
gik, egyéb ke le ti ta ní tók böjt jei).

A böj töt, mint val lá sos szo kást le het túlér -
té kel ni, ér dem nek mi nő sí te ni, no ha cél ját te -
kint ve nem az, csu pán az ima se géd esz kö ze.
Ilyen kor in kább rossz, mint ér ték, mert az
em ber fél re ve ze ti ma gát ve le. Jót cse le ked ni
nem böjt tel le het, ha nem konk rét és a min -
den na pi élet ben vég hez vitt tet tek kel.

Is mét gon dol junk az Igé re:
Lk. 18.11-13
„A fa ri ze us meg állt, és így imád ko zott ma -

gá ban: Is ten, há lát adok ne ked, hogy nem
va gyok olyan, mint a töb bi em ber: rab ló, go -
nosz, pa ráz na, vagy mint ez a vám sze dő is.

Böj tö lök két szer egy hé ten, ti ze det adok min -
den ből, amit szer zek. A vám sze dő pe dig tá vol
áll va, még sze mét sem akar ta az ég re emel ni,
ha nem a mel lét ver ve így szólt: Is ten, légy ir -
gal mas ne kem, bű nös nek.” 

A pél dá zat nem is me ri el val lá sos ér dem -
nek a böj töt. Az más, pl.:

Ézs. 58.5-8
„Ilyen az a böjt, amely ne kem tet szik?

Ilyen az a nap, me lyen az em ber a lel két
gyöt ri? Ha le hajt ja fe jét, mint a ká ka, zsák ba
öl tö zik, és ha mut szór ma ga alá, azt ne ve zed
böjt nek, és az ÚR ked ves nap já nak? Ne kem
az olyan böjt tet szik, ami kor le ol dod a bű nö -
sen föl ra kott bi lin cse ket, ki bon tod a já rom
kö te le it, sza ba don bo csá tod az el nyo mot ta -
kat, és ös  sze törsz min den jár mot! Oszd meg
ke nye re det az éhe ző vel, vidd be há zad ba a
sze gény buj do só kat, ha me zí te lent látsz, ru -
házd fel, és ne zár kózz el test vé red elől! Akkor
el jön vi lá gos sá god, mint a haj nal ha sa dás, és
ha mar be he ged a se bed. Igaz sá god jár előt -
ted, és az ÚR di cső sé ge lesz mö göt ted.”

A val lá sos jó tett te hát nem az éle lemmeg -
vo nás ma gam tól, ha nem má son va ló se gít -
ség.

Ös  sze gez ve: le het je len tő sé ge a böjt nek a
hí vő em ber gya kor la tá ban. Ek kor azon ban
tö re ked jünk azt jól gya ko rol ni, jól al kal maz -
ni és meg fe le lő cél ra hasz nál ni! 

Vé gül pe dig: Is ten ál dá sát kí vá nom min -
den ki nek a böj ti idő szak ra!

Kotmájer Mi hály
bap tis ta 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!
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A Dömsöd-Nagytemplomi Re for má tus Gyü -
le ke zet kö zös sé gé ben a 2011. feb ru ár 13-án va -
sár nap tar tott is ten tisz te le tün kön em lé kez tünk
meg Nuszpl Er zsé betről, éle té nek 101. évé ben
el hunyt test vé rünk ről.

Is ten irán ti há la adás sal gon dol tunk éle té re,
amely 1910. no vem ber 16-án in dult el itt Döm-
södön. Mint az I. vi lág há bo rú egyik ár ván ma -
radt gyer me ke, ki ke rült Hol lan di á ba.

Egy hol land re for má tus lel ki pász tor fe le sé ge
és öt gyer mek édes any ja lett, aki so ha nem fe -
led ke zett meg szü lő fa lu já ról és gyü le ke ze té ről.
Ami kor az 1990-es évek ele jén épült a gyü le ke -
ze ti ház, az épít ke zés költ sé ge i nek a har ma dát
az ő ado má nya biz to sí tot ta. 2003 óta a gyü le ke -
ze ti ház ban egy em lék táb la is őr zi fér je és az ő
ne vét, Is ten nek ad va di cső sé get e haj lé kért. 

Te me té se 2011. feb ru ár 11-én volt Há gá ban.
Le gyen az ő em lé ke ze te ál dott.

Sza bó Pé ter
lel ki pász tor

Elizabeth Pennings-Nuszpl, 
Dömsöd szü löt te

Bö zsi né ni nek a szü lő fa lu hoz va ló ra gasz ko -
dá sa so hasem szűnt meg. A gya ko ri ha za lá to ga -
tá sok és a te te mes ado mány is (mel  lyel a Pen-
nings há zas pár a Dömsödi Re for má tus Gyü le -
ke ze ti Ház fel épí té sé hez hoz zá já rult) er ről a kö -
tő dés ről tanúskodik.

Élet tör té net ében el me sél te, hogy szü lei négy
gyer me ke kö zül ő volt a leg idő sebb. Nyolc éves
volt, mi kor édes ap ja az I. vi lág há bo rú ban hő si
ha lált halt. Ezt kö ve tő en az ő ta nít ta tá sa anya gi
okok mi att ab ba ma radt. Ezt na gyon saj nál ta, hi -
szen jó ké pes sé gű kis lány volt.

Varr ni ta nult, majd is me rő sök ré vén, ti zen -
éve sen ke rült elő ször Hol lan di á ba. Más fél év
után ha za jött és Pes ten vál lalt mun kát egy úri
csa lád nál. Dömsödtől kis sé el tá vo lo dott, s egy re
töb bet gon dolt vis  sza Hol lan di á ra. Vé gül úgy
dön tött, hogy vis  sza uta zik.

Ez zel a vis  sza uta zás sal dőlt el vég le ge sen
Bö zsi né ni éle te, hi szen ek kor is mer ke dett meg

ké sőb bi fér jé vel, Pit-Jan-nal. Ő ek kor a te o ló gi -
á ra ké szült, ami hat év vá ra ko zást je len tett a fi a -
ta lok nak. A szor gal mas ma gyar lány sze ret te a
há zi mun kát. Dol go zott, és jó szán dé kú is me rő -
sök se gít sé gé vel ak cen tus nél kül sa já tí tot ta el a
hol land nyel vet, meg ta nul ta a hol land szo ká so -
kat. Pit-Jan pe dig el vé gez te a te o ló gi át.

1939. szep tem ber 21-én fo gad tak egy más nak
örök hű sé get. Mind eköz ben ki tört a II. vi lág há -
bo rú. A fi a tal as  szony  ál la po tos lett. A gyer me -
kek egy mást kö vet ték (Truusje, Bertje, Joul,
Zsuzsó és Pierke). A fi a tal lel kész nek és fe le sé -
gé nek nem várt ne héz sé gek kel kel lett szem be -
néz ni ük. A jó Is ten be ve tett hi tük és az egy más
iránt ér zett sze re te tük, hű sé gük se gí tet te át őket
ezen az idő sza kon.

11 évi tá vol lét után, a há bo rút kö ve tő en,
1948-ban ke rült sor ar ra, hogy Bö zsi né ni férj é -
vel, Pit-Jan-nal, négy gyer me ké vel (az ötö dik -
kel ál la po to san) ha za lá to gas son.

Édes any ja s a ro ko nok nagy-nagy sze re tet tel
fo gad ták őket. A köl csö nös lá to ga tá sok meg ma -
rad tak, nem sza kadt meg a kap cso lat a szü lő -
föld del, a szerettekkel.

A gyer me kek ne ve lé se mel lett Bö zsi né ni a
fér jé nek se gí tő je, tá ma sza volt. As  szony kört
szer ve zett. Ha von ta egy szer jöt tek ös  sze és min -
dig hasz no san töl töt ték el az időt, mert Bö zsi
né ni azt tar tot ta: „Az idő sar ka it is hasz nál ni
kell!” So kat ké zi mun káz tak, me lyek ből éven te
egy szer ba zárt ren dez tek.

Sa ját hím zé se it ké sőbb is áru sí tot ta, ami ből a
hol land ki rály nő is vá sá rolt.

Az 1956-os for ra da lom kap csán az ő lak hely ük-
re, Axelba is te le pí tet tek 25-30 fi a tal ma gyar
me ne kül tet. Bö zsi né ni uno ka hú gá tól ér te sült
rész le tek be me nő en a for ra da lom ese mé nye i ről. 

Az egy ház köz ség se gély cso ma go kat kül dött
Ma gyar or szág ra. Ezek tar tal ma el ső sor ban ru ha
és élel mi szer vol t. A cso ma gok nem csak Bu da -
pest re, ha nem Ráckevére, Dömsödre és Kun-
szentmiklósra is el ju tot tak.

Az évek alatt a gyer me kek fel cse pe red tek,
önál ló éle tet kezd tek. Sor ban meg há za sod tak
egy ki vé te lé vel. Uno kák szü let tek, s ami a leg -
fon to sabb, hogy ös  sze tar tó, egy mást tisz te lő
csa lád volt az övék, mely re Bö zsi né ni na gyon
büsz ke volt.

A 25 éves há zas sá gi év for du ló ju kat úgy ün -
ne pel ték, hogy gyer me ke ik meg le pe tés sze rű en
szer vez ték meg az ezüst la ko dal mu kat. Bár a
gyer me kek ki re pül tek a csa lá di fé szek ből, még -
is min dig vol tak ven dé ge ik. 36 éves szol gá la ti
idő után, 65 éve sen Pit-Jan bá csi nyug díj ba vo -
nult. Ezt kö ve tő en több ide jük ma radt uta zás ra,
és ké sőbb Há gá ba köl töz tek.

A Dömsödi Re for má tus Gyü le ke zet lel ki -
pász to ra i val min dig jó kap cso la tot ápol tak. Fi -

gye lem mel kí sér ték a gyü le ke zet min den nap ja -
it, éle tét. Ami kor vá rat la nul na gyobb ös  szeg hez
ju tot tak, fér jé vel úgy dön töt tek, hogy Döm-
södön az épü lő gyü le ke ze ti ház tá mo ga tá sá ra
for dít ják. (Ez 10000 hol land fo rint volt.)

Bö zsi né ni el ha tá roz ta, hogy még ezen felül
is gyűj te ni fog, amit a jó is me rő sök és a fa mí lia
kö ré ben te he tett csak meg. Ne he zen ér tet ték
meg, hogy egy olyan nagy re for má tus köz ség
mint Dömsöd nem tud a ma ga ere jé ből egy há -
zat felépíteni…

(A hol lan dok jó kál vi nis ták, ta ka ré ko sak, hí -
vő em be rek és jó ada ko zók. Ezek nek a tu laj -
don sá gok nak úgy tud nak ele get ten ni, hogy
foly ton gyűj te nek. És ha va la hol se gí te ni kell,
ak kor azt nagy erő vel te szik.)

Az új gyü le ke ze ti ház át adá sát 1991. ok tó ber
20-án há la adó is ten tisz te let ke re té ben ün ne pel -
ték meg. Er re az öröm te li al ka lom ra Bö zsi né ni
csa lád já val együtt ér ke zett.

Ké sőbb, fér je ha lá la után is el lá to ga tott Döm-
södre. Egyik ilyen al ka lom mal me rült fel ben ne,
hogy szí ve sen le ír ná éle te tör té ne tét. Úgy ér zi,
hogy a jó Is ten ké zen fog va ve zet te, és mind lé -
lek ben, mind test ben sér tet len tu dott ma rad ni!

Ez az ön élet írás D. Nagy Ju dit szer kesz té sé -
ben, Éle tem tör té ne te cím mel je lent meg a
Dömsödi Hír nök ha sáb ja in. Az ol va sók 1999
áp ri li sá tól 2001 már ci u sá ig kí sér het ték fi gye -
lem mel Bö zsi né ni élet út ját a His tó ria ro vat ban.

Elizabeth Pennings-Nuszpl: Éle tem tör té ne -
te, a Nagy köz sé gi könyv tár ban, hely ben ol vas -
ha tó. Je len ös  sze ál lí tás ez alap ján író dott.

-V.I.-

. . . ak i  so ha nem fe led te szü lõ fö ld jét
Meg em lé ke zés Elizabeth Pennings-Nuszpl-ról



Ebben a hónapban egy káresethez kellett vonulnunk. Február 13-án
19 órakor kaptuk a bejelentést, mely szerint Dömsöd–Tass között az 51-es
főúton egy kamion az árokba csúszott és forgalmi akadályt képez. A
helyszínen egy nyerges vontató az út melletti árokba tolatott, és ott a puha
földben elsüllyedt. A kamiont a Dömsöd ÖTE IFA szerével és egy
mezőgazdasági erőgéppel sikerült kivontatni.

Kérem, támogassák egyesületünket adójuk 1%-ával!

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

Ha önök szeretnének nekünk segíteni!
Számlaszámunk: 51700272-10903818

Pongrácz József titkár
Dömsödi Tűzoltó Egyesület

domsodote@gmail.com
www.tuzoltosagdomsod.mlap.hu

Vágja le a vonal mentén és tegye a rendelkező nyilatkozatot az adóbeval-
lása mellé egy olyan postai szabvány méretű borítékba, amely e lap méretét
csak annyiban haladja meg, hogy abba a nyilatkozat elhelyezhető legyen.

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

Elérhetőségünk: Ha baj van! 105. Egyéb elérhetőségünk:
Id. Tárkányi Béla, Dömsödi Tűzoltó Egyesület Parancsnoka.

Telefonszám: 06-20-383-5407 • E-mail: domsodote@gmail.com

Dömsödi Tûz ol tó Egye sü let
Február hónap
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Az ÁL LAN DÓ PROG RA MOK az eddig megszokottak szerint.

2011. MÁRCIUS HAVI PROGRAMOK
2011. március 12. /szombat/ 19,00 órától JELMEZES BANYA BÁL
2011. március 19. /szombat/ 9,00 órától 12,00 óráig JENNYS TURI –
SZUPER SZOMBAT akciós ruhavásár
2011. március 24. /csütörtök/ 10,30 órától OVIS SZÍNHÁZ
2011. március 26. /szombat/ 10,00 – 15,00 óráig VÉRADÁS
2011. március 15. /kedd/ 14,00 órától NEMZETI ÜNNEP

E L Ő Z E T E S
2011. ápr. 2. /szombat/ II. ORSZÁGOS NÓTA – OPERETT VERSENY
2011. április 9. /szombat/ MUSICAL ÉS FILMZENEI EST a JU és
ZSU TÁRSULAT előadásában
2011. április 9. /szombat/ BABA BÖRZE
2011. április 12. /kedd/ OVIS SZÍNHÁZ
2011. április 16. /szombat/ JÁTSZÓHÁZ
2011. április 23. /szombat/ A CSÓKOS ASSZONY színházi előadás az
IRINGÓ SZÍNJÁTSZÓ KÖR előadásában
2011. április 29-30. – május 1. XVII. DÖMSÖDI NAPOK

PROG RA MOK AZ OMK-BANPROG RA MOK AZ OMK-BAN

Tisz telt Adó fi ze tõ!
Ez úton sze ret nénk meg kö szön ni, hogy a 2010. évi adó juk 1%-ából az

Önök fel aján lá sa i nak se gít sé gé vel a Dömsödi Ön kén tes Tűz ol tó Egye -
sü let szám lá já ra a mű kö dé si költ sé ge ink fe de zé sé hez és szak fel sze re lé -

sek vá sár lá sá hoz hoz zá já rul tak.

Tisz telt Adó fi ze tő!

Dömsöd Nagy köz ség Ön kén tes Tűz ol tó Egye sü le te is mét ké ri a
Tisz telt Adó fi ze tőt, hogy a 2010. évi sze mé lyi jö ve de lem adó ja
1%-ának fel aján lá sá val já rul jon hoz zá egye sü le tünk 2011. évi

ered mé nyes mű kö dé sé hez is.

Se gít sen, hogy se gít hes sünk a baj ban! 
Se gít se ön kén tes mun kán kat!

Egye sü le tünk „vo nu lós” tag jai a nap hu szon négy órá já ban ké szen áll -
nak ar ra, hogy tűz ese tek, ele mi károk, bal ese tek be kö vet ke zé se ese tén

a le he tő leg rö vi debb időn be lül a rá szo ru lók se gít sé gé re si es se nek.
Az Ön ál tal fel aján lott SZJA 1%-ból be folyt tá mo ga tást egye sü le tünk
a köz ség és a la kos ság tűz- és ka taszt ró fa vé del mé nek biz to sí tá sá ra kí -
ván ja for dí ta ni. A be folyt ös  szeg ből a hi ány zó, el hasz ná ló dott, sé rült

szak fel sze re lé se in ket kí ván juk ja ví ta ni és új fel sze re lé sek
be szer zé sé vel kor sze rű sí te ni esz kö ze in ket.

Ad jon esélyt ön ma gá nak és csa lád já nak!

Adó ja 1%-ának fel aján lá sa nem ke rül Ön nek egy fil lér jé be sem, de ez -
zel hoz zá já rul hat ér té kei, csa lád ja, a sa ját és a kö zös ség biz ton sá gá nak

ja ví tá sá hoz.

Ha, Ön úgy dönt, hogy adó ja 1%-át egye sü le tünk nek ajánl ja fel, ak kor
kér jük, hasz nál ja a lapon el he lye zett „REN DEL KE ZŐ NYI LAT KO -

ZAT” cí mű nyom tat ványt a kö vet ke ző út mu ta tó sze rint.

Ez úton kö szön jük mind azok se gít sé gét, akik ily mó don hoz zá já rul nak
mun kánk si ke ré hez, ered mé nyes sé gé hez.

Dömsöd, 2011. feb ru ár
Dömsödi Ön kén tes Tűz ol tó Egye sü let 

Ve ze tő sé ge 

RENDELKEZÕ NYILATKOZAT A
BEFIZETETT ADÓ 1 SZÁZALÉKÁRÓL

A kedvezményezett adószáma: 18668456-1-13
A kedvezményezett neve: DÖMSÖDÉRT ALAPÍTVÁNY

(Dömsödi Tűzoltó Egyesület számára)

Rendelkező (adózó)    

neve:…………………………………………………………………

Lakcíme:…………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

Adóazonosító jel (adózó adószáma):………………………………..

Dátum: 2011. év ……hó …….nap     Aláírás:………………………

Tudnivalók
Vágja le a vonal mentén és tegye a rendelkező nyilatkozatot az adóbe-
vallása mellé egy olyan postai szabvány méretű borítékba, amely e lap

méretét csak annyiban haladja meg, hogy abba a nyilatkozat elhe-
lyezhető legyen. Fontos! Ahhoz hogy a rendelkezése teljesíthető

legyen, a rendelkező nyilatkozatra az ÖN NEVÉT, LAKCÍMÉT és
ADÓAZONOSÍTÓ JELÉT pontosan tüntesse fel. A lezárt boríték

hátoldalát – a ragasztást keresztezve – ÍRJA ALÁ.
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Szü lettek:
Kakas Zoltán – Tóth Viktória

ZOÉ VIKTÓRIA
Lakatos Antal – Farkas Kira

NIKOLASZ
Gonda Sándor – Idrányi Szilvia

ESZTER IZABELLA

Házasságkötés nem volt.
El huny tak:

Horváth István 66 éves
Szabó Lajosné Vajgel Irén Anna 66 éves
Hegedűs Istvánné Karamán Erzsébet 82 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

Telefon: 06-24/434-393

HÁZIORVOSI
RENDELÉS

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

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

Várható meg je le nés: április eleje
Az írások elfogadása nem jelenti azok feltétlen

megjelentetését!
Ro vat ve ze tők, és az újság megjelenésében

közreműködők:
Bábel László, ifj. Balogh László, Bencze
Ist ván, Budai Ignácné, Csi kós Lászlóné,

D. Nagy Ju dit, Dulcz Dénes, Gáspár Lász ló,
Habaczeller né Ju hász Judit, Kővári Zoltán,
Markóné Zöldág Ágnes, Mészáros Pálné,

Or bánné Kiss Ju dit, Orosz La josné,
Richter Gyu láné, dr. Rókusfalvy Sylvia,

dr. Si ket Pé ter, Sza bó And rea, Sza bó Pé ter, Tóth
Ist ván, Var sá nyi An tal

Ké szült 1000 pél dány ban. 

Az új ság Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat
tá mo ga tá sá val je le nik meg.

Sze dés, tör de lés, nyom da:
Press+Print Kft.

Kiskunlacháza, Gá bor Áron u. 2/a

Ál lat or vo si ügye let
2011. március 5-6.

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

2011. március 12-13.
Dr. Vona Viktor

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

2011. március 14-15.
Dr. Bécsi László

Ráckeve, Ady E. u. 48.
06-20-924-2367

2011. március 20.
Dr. Mészáros János

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

2011. március 26-27.
Dr. Guba Sándor

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

2011. április 2-3.
Ifj. Dr. Fábián Miklós

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

Tûzoltóság elérhetõségei
Ha baj van! 105
dom sodote@g mail. com
www. tu zoltosag dom sod.m lap.hu
id. Tárkányi Béla: 06-20-383-5407
Ha önök sze ret né nek ne künk se gí te ni!
Szám la szá munk: 51700272-10903818

Polgárõrök elérhetõsége
Észrevételeiket, bejelentéseiket az alábbi

telefonszámon tehetik meg:
Klszák Tamás elnök: 06-70-453-0743

Anya köny vi hí rek

Ku tya tu laj do no sok
fi gye lem!

Áp ri lis hó nap ban eboltás lesz! Rész le -
tek az áp ri li si lap szám ban és a te le pü lé sen
ki he lye zett pla ká to kon!

LOMTALANÍTÁS

IDÕPONTJAI:
2011. 03. 24. CSÜTÖRTÖK

2011. 03. 25. PÉNTEK
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Valentin-bál képekben 2011

Farsang 2011

Fotó: Bábel László

7. b osztály4. c osztály: A focicsapat és a pompomlányok


