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Az ön hi bá ju kon kí vül hát rá nyos hely zet ben lé vő ön kor mány zat ok tá mo -
ga tá sá ra ki írt pá lyá zat ra mi is be ne ve zünk. Ezért ke res tem fel a Par la ment -
ben – Pánczél Kár oly kép vi se lő úr se gít sé gé vel – Tállai And rás ál lam tit kár
urat, hogy sze mé lye sen mond jam el gond ja in kat, hogy tá jé koz tas sam ar ról,
hogy a kis tér ség ben mi va gyunk a leg ne he zebb hely zet ben lé vő te le pü lés,
hogy ná lunk a leg na gyobb a mun ka nél kü li ek szá ma. A hát rá nyos hely ze -
tünk el le né re na gyon ke mé nyen dol go zunk azon, hogy költ ség ve té sünk ne
omol jon össze, hogy in téz mé nye ink fi nan szí ro zá sa csak a ke zel he tő mér té -
kig sé rül jön. El mond tam, hogy nem ki vé te le zést ké rek, ha nem olyan tá mo -
ga tást, amely se gít sé gé vel ga ran tál tan el ke rül jük azt a hely ze tet, amely ké -
tes hír név ki ví vá sá hoz ve zet. Gon do lok itt azok ra az ön kor mány zat ok ra,
ame lyek az írott és elekt ro ni kus saj tó ér dek lő dé sé nek ke reszt tü zé be ke rül -
tek, mert nem tud ták fi zet ni a köz üze mi dí ja kat, és ezért pél dá ul ki kap csol -
ták a gázt az is ko lá juk ban. Ak kor ké rünk se gít sé get, ami kor még urai va -
gyunk a hely zet nek, és nem ak kor, ami kor már ké ső. Az ál lam tit kár úr nem
ígért sem mit sem (nem is vár tam meg ala po zat lan ígé re tet), de re mény ke -
dem, hogy pá lyá za tunk konk rét szám ada tai is ké ré sünk jo gos sá gát tá -
maszt ják alá. Pánczél kép vi se lő úr tól ígé re tet kap tam, hogy fi gye lem mel
kí sé ri be ad vá nyun kat. Szá mom ra meg nyug ta tó ez a gesz tu sa.

Né hány hó nap pal ez előtt már je lez tem, hogy az RSD pro jekt csa tor ná -
zá si ele me po zi tív el bí rá lás alá ke rült, így ak tu á lis sá vált az ér de kel tek tá -
jé koz ta tá sa. Ezért az tán köz meg hall ga tást tar tot tunk az üdü lő la kos ság ré -
szé re, mert ren ge teg volt a nyi tott kér dés. Kö zel hét száz in gat lant érint a
be ru há zás, nem cso da, hogy nagy volt az ér dek lő dés a tá jé koz ta tó iránt.
El ső lé pés ként meg kell ala kí ta ni a köz mű fej lesz té si tár su la tot. A pá lyá zat
ak kor lesz si ke res, ha a ter vek ben sze rep lő in gat la nok tu laj do no sai leg alább
két har mad rész ben óhaj ta nak a tár su lat ba tag ként be lép ni. Ez a két har ma -
dos arány nem csak Dömsödre vo nat ko zik, ha nem a Rác ke vei (So rok sá ri)-
Du na part ján fek vő 14 te le pü lés össz lét szám ára. A je len lé vők túl nyo mó
több sé ge na gyon örül a be ru há zás nak (az in gat la nok ér té ke ez zel is nö vek -
szik), de ter mé sze te sen olya nok is vol tak, akik nem tet szés ük nek ad tak han -
got. El ső sor ban azt ki fo gá sol ták, hogy ak kor is ki kell fi zet ni a köz mű fej -
lesz té si hoz zá já ru lást, ha ők nem akar nak rá köt ni. Ez min den hol így van, és
ná lunk is így lesz. A köz meg hall ga tá son sok más – az üdü lő ket érin tő – té -
ma is fel me rült. Leg töb ben az utak ál la po tá ra pa nasz kod tak, azon na li fel -
újí tást kö ve tel ve. Most is csak is mé tel ni tud tam azt az ál lás pon tun kat, hogy
amíg a bel te rü le ti út ja ink kö zött is van nak jár ha tat la nok, ad dig nem tu dunk
pénzt el kü lö ní te ni er re a cél ra.

A múlt hó nap ban be szá mol tam a Ka to na An tal If jú sá gi Lab da rú gó Em -
lék tor ná ról. Azért ju tott eszem be, mert is mét – idő előtt – el tá vo zott kö zü -
lünk egy egy ko ri sport ve ze tő, Sza bó La jos ba rá tom. A nyolc va nas évek
vé gén, a ki lenc ve nes évek ele jén együtt pró bál tuk a rend szer vál to zás kö -
rü li, a sport élet re gya ko rolt ne ga tív ha tá sok tom pí tá sát, egy ma gá ra va la -

Folytatás a következő oldalon.
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mit is adó nagy köz ség hez tar to zó mi nő sé gi
sport élet fenn tar tá sát. Re mé lem, nem hang zik
nagy ké pű en, de in kább na gyobb, mint ki sebb
si ker rel. Sza bó La jos ne vé hez fű ző dik Dömsöd
lab da rú gá sá nak leg na gyobb si ke re: a nyolc kö -
zé ju tás az MNK-ban, a Bé kés csa ba és az MTK
NB I.-es csa pa ta i nak le győ zé sé vel. Eb ben a né -
hány év ben is mer het tem meg La jos szer ve ző -
kész sé gét, szak mai hoz zá ér té sét, em be ri tar tá -
sát. So kan fo gunk Rá em lé kez ni! 

A már ci us 15.-i ren dez vé nyen ez év ben is az
is ko lá sok ad ták az ün ne pi mű sort. A Bak
Gáborné és a Jarosi Istvánné pe da gó gu sok ál tal
ve ze tett al só ta go za tos cso port a ré gi szel le mi -
ség gel, de tel je sen új ko re og rá fi á val lep te meg a
nagy szá mú ün nep lő kö zön sé get. Mél tán vál tot -
tak ki han gos tet szés nyil vá ní tást. Sza bó And rea

ün ne pi be szé de – a tör té nel mi vis  sza pil lan tá son
túl – olyan mag vas té zi se ket tar tal ma zott, ame -
lyek újabb gon do la to kat in du kál tak a hall ga tó -
ság ban. 

El ső eset, hogy nem tud tam részt ven ni a Ba -
nya-bá lon – leg na gyobb saj ná la tom ra. Var sá nyi
al pol gár mes ter úr tól tu dom, hogy idén is na -
gyon jól si ke rült, most is fer ge te ges pro duk ci ó -
kat kap tak a je len lé vők a Ba nyák tól. Gra tu lá lok
Ne kik, és is mé tel ten kö szö nöm a sok se gít sé get,
ame lyet kap tunk Tő lük az ön kor mány za ti ren -
dez vé nye ken. 

A ké zi lab dás kis lány ok si ke re (má so dik hely
a ha zai tor nán) csak alá tá maszt ja azt a te ó ri át,
ame lyet mind nyá jan tu dunk, hogy a ke mény,
cél tu da tos mun ka min dig meg hoz za ered mé -
nyét. Gra tu lá lok. 

Már csak egy hó nap, és is mét el ér ke zünk a
Dömsödi Na pok hoz. Ha gyo má nya ink hoz hű en

most is mu tas suk meg ma gun kat az ide lá to ga -
tók nak. Hí vok és vá rok min den kit a ren dez vé -
nye ink re. Raj tunk mú lik, hogy eze ket mi lyen
tar ta lom mal tölt jük meg.

Eb ben az év ben utol já ra ké rem Önö ket adó -
juk egy szá za lé ká nak ren de lé sé re. Tisz te let tel
meg kö szön nénk, ha a Dömsödért Ala pít ványt
je löl nék meg ked vez mé nye zett ként. Adó szám:
18668456-1-13.

Be fe je zé sül egy nem túl szok vá nyos, sze mé -
lyes in for má ció. Az utób bi idő ben az egész sé -
gem mel kap cso la to san na gyon sok mende-
monda ütöt te fel a fe jét. Nos, si ke re sen túl va -
gyok az epe kő mű té ten. Re mé lem, a kö vet ke ző
hó na pok ban vis  sza sze dem azo kat a ki ló kat,
ame lyek most tény leg hi á nyoz nak ró lam. Kö -
szö nöm az ag gó dá su kat.

Bencze Ist ván

Folytatás az előző oldalról.

KÉPVISELÕI
FOGADÓÓRA!

Április 20-án szerdán
14-15 óráig

ISPÁN IGNÁCISPÁN IGNÁC

képviselő úr tart fogadóórát.

Helye: Petőfi Sándor Oktatási és
Művelődési Központ

Kérem, hogy ADÓJA 1%-át ajánlja a

DDDDÖÖÖÖMMMMSSSSÖÖÖÖDDDDÉÉÉÉRRRRTTTT     AAAALLLLAAAAPPPPÍÍÍÍTTTTVVVVÁÁÁÁNNNNYYYY
részére.

Az ide érkezõ felajánlásokat olyan célokra
fordítjuk majd, amelyeket az önkormányzat

költségvetésébõl nem tud támogatni.
AAAAddddóóóósssszzzzáááámmmm::::     11118888666666668888444455556666 ---- 1111 ---- 11113333

Megtisztelõ segítségüket ezúton is köszönjük.

Bio-Pannónia ügyin té zése,
Dömsöd üdülõ terü letére
szemeteszsák kiadás

Dömsöd Polgármesteri Hivatal udvarában 

A következő időpontokban:
Április 02-án 09-12-ig
Április 16-án 09-12-ig
Május 07-én 09-12-ig
Május 21-én 09-12-ig
Június 04-én 09-12-ig
Június 18-án 09-12-ig
Július 09-én 09-12-ig
Július 23-án 09-12-ig
Aug. 06-án 09-12-ig
Aug. 13-án 09-12-ig
Szept. 03-án 09-12-ig
Szept. 10-én 09-12-ig

Minden héten csütörtökön 11-12-ig,
17-18-ig.

Hermanné Szilvi

TISZTELT ÜDÜLÕTULAJDONOS!
Tájékoztató a 2011. év díjbeszedéséről és a zsákok átvételéről, valamint a hulladékszál-

lítás rendjéről:
Hulladékszállítás továbbra is heti rendszerességgel történik az üdülőterületen (kivéve, ha az

önkormányzati rendelet másképp szabályozza), továbbá ahol megoldható, ott lehetőség van
RFID chip-pel ellátott gyűjtőedény használatára is.

Amennyiben nem rendelkezik szerződéssel, nem a hulladékgyűjtő edényben vagy nem a Bio-
Pannónia Kft. logójával ellátott zsákban helyezik ki a hulladékot, arra a település jegyzője maxi-
mum 30 000 Ft-os hulladékgazdálkodási bírságot róhat ki!

Üdülőterületen hétvégeken is lehetőség nyílik díjak fizetésére vagy a befizetett csekk bemu-
tatása ellenében a zsákok átvételére munkatársunknál, a meghirdetett helyszínen és időpontban!

Munkatársaink a következő időpontokban és helyszíneken állnak az ingatlantulajdonosok ren-
delkezésére.

Dömsöd:
Polgármesteri HIV. UDVARÁBAN lévő irodában 2344 Dömsöd, Petőfi tér
Április 02-án és 16-án, május 07-én és 21-én, június 04-én és 18-án, július 09-én és 23-án,

augusztus 06-án és 13-án, szeptember 03-án és 10-én 9-13 óráig, valamint minden héten
csütörtökön 11-12 óráig, illetve 17-18 óráig.

Megértésüket köszönjük.

Tisztelettel: Bio-Pannónia Kft. Ráckeve



Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat
Kép vi se lő-tes tü le te 2011. már ci us 30-án
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, Ba logh Lász ló Le ven te,
Csi kós Lászlóné, Is pán Ig nác, Láz ár Jó -
zsef, dr. Rókusfalvy Sylvia, Sallai Gá bor
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 8 igen, 0 nem –

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

36/2011. (III. 30.) 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./ Be szá mo ló az ön kor mány zat és in téz -

mé nye i nél 2010. év ben vég zett bel ső
el len őr zés ről

4./ A kép vi se lő-tes tü let 2010-2014. évi
gaz da sá gi prog ram já nak el fo ga dá sa

5./ A há zas ság kö té sek és egyéb csa lá di
ese mé nyek szol gál ta tá si dí ja i ról szó ló
ön kor mány za ti ren de let meg al ko tá sa 

6./ A pénz be li és ter mé szet ben nyúj tott
szo ci á lis tá mo ga tá sok ról és az ön kor -
mány zat ál tal biz to sí tott szo ci á lis szol -
gál ta tá sok ról szó ló 17/2005. (IX. 16.)
ren de le té nek mó do sí tá sa

7./ A he lyi kép vi se lők és kép vi se lő-tes tü le -
ti ta gok tisz te let dí já ról szó ló 2/2002. (II.
6.) ren de le té nek mó do sí tá sá ról szó ló
11/2010. (X. 19.) ren de let mó do sí tá sa

8./ Az ön kor mány zat 2011. évi köz be szer -
zé si ter ve

9./ A Ha jós-kas tély hasz no sí tá sá nak kér -
dé se

10./ A Kék-Du na Ven dég lő bér le ti szer ző -
dé sé nek mó do sí tá sa

11./ Láng And rás Dömsöd, Dunavecsei út
3. szám alat ti la kos út nyi tá si ké rel me 

12./ Dömsöd, Ká ka ut ca szé le sí té se
13./ Turcsán Fe renc dömsödi la kos in gat -

lan vá sár lá si ké rel me (0402/109 hrsz.) 
14./ Ko vács Lász ló dömsödi la kos in gat -

lan ren de zé si ügye 

15./ Zrí nyi ut ca fel újí tá sa pá lyá zat fel nem
hasz nál ha tó ma rad vány ról le mon dás

16./ De zső La jos Alap fo kú Mű vé szet ok ta -
tá si In téz mény mi nő ség irá nyí tá si prog-
ram ja mó do sí tá sá nak jó vá ha gyá sa

17./ Rác ke vei (So rok sá ri)-Du na-ág me der -
kot rá sa és a Rác ke vei (So rok sá ri)-Du -
na-ág víz mi nő ség ja ví tá sa pro jek tek
meg va ló su lá sa ér de ké ben ér dek ér vé -
nye sí tés kez de mé nye zé se 

18./ „Szép Dömsödért” pá lyá zat ki írá sa
19./ Ok ta tá si cé lo kat is szol gá ló me ző gaz -

da sá gi gép- és esz köz gyűj te mény lé te -
sí té se Dömsöd nagy köz ség te rü le tén

20./ A Dömsödi Sport köz pont és a Dömsö-
di Ké zi lab da Klub ké rel me

21./ Tá jé koz ta tó a 2011. évi Dömsödi Na -
pok ról

22./ Bí ró sá gi ül nö kök je lö lé se
23./ A dísz pol gá ri cím ado má nyo zá sá ról

szó ló 2/2007. (II. 1.) ren de let mó do sí -
tá sa

Zárt ülé sen: 
24./ Ön kor mány za ti ha tó sá gi ügy ben ér ke -

zett fel leb be zés el bí rá lá sa
25./ „Dömsödért” Em lék érem ki tün te tő cím

és a „Dömsöd Dísz pol gá ra” cím 2011.
évi ado má nyo zá 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 8 igen, 0 nem –
egy han gú sza va zat tal meg hoz ta a kö vet ke -
ző ha tá ro za tot:

37/2011. (III. 30.) 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 8 igen, 0 nem –

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

38/2011. (III. 30.) 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. Be szá mo ló az ön kor mány zat és in -
téz mé nye i nél 2010. év ben vég zett bel ső
el len őr zés ről

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

A kép vi se lő-tes tü let 8 igen, 0 nem –
egy han gú sza va zat tal meg al kot ta a kö vet -
ke ző ren de le tet:

39/2011. (III. 30.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat

Kép vi se lő-tes tü le te a Gaz da sá gi Bi zott ság
vé le mé nyét is fi gye lem be vé ve az ön kor -
mány zat és in téz mé nye i nél 2010. év ben
vég zett bel ső el len őr zé sek ről szó ló je len -
tést el fo gad ja.

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

4. A kép vi se lő-tes tü let 2010-2014. évi
gaz da sá gi prog ram já nak el fo ga dá sa

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

A kép vi se lő-tes tü let 8 igen, 0 nem –
egy han gú sza va zat tal meg al kot ta a kö vet -
ke ző ren de le tet:

40/2011. (III. 30.) 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
2010-2014. évi Gaz da sá gi Prog ram ját el -
fo gad ja.

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

5. A há zas ság kö té sek és egyéb csa lá di
ese mé nyek szol gál ta tá si dí ja i ról 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 8 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 6/2011. (IV. 1.)

ren de le te
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a há zas ság kö té sek és egyéb csa lá di ese mé -
nyek szol gál ta tá si dí ja i ról

A ren de let ki hir det ve: 2011. áp ri lis 1.  nap ján.
A ren de let ha tá lyos: 2011. áp ri lis 1. nap já tól.

6. A pénz be li és ter mé szet ben nyúj tott
szo ci á lis tá mo ga tá sok ról és az ön kor -
mány zat ál tal biz to sí tott szo ci á lis szol -
gál ta tá sok ról szó ló 17/2005. (IX. 16.)
ren  de le té nek 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 8 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 7/2011. (IV. 1.)

ren de le te
a pénz be li és ter mé szet ben nyúj tott szo -

ci á lis tá mo ga tá sok ról és az ön kor mány zat
ál tal biz to sí tott szo ci á lis szol gál ta tá sok ról
szó ló 17/2005. (IX. 16.) ren de le té nek mó -
do sí tá sá ról

A ren de let ki hir det ve: 2011. áp ri lis 1. nap ján.
A ren de let ha tá lyos: 2011. áp ri lis 1. nap já tól.

7. A he lyi kép vi se lők és kép vi se lő-tes -
tü le ti ta gok tisz te let dí já ról szó ló 2/2002.
(II. 6.) ren de le té nek mó do sí tá sá ról szó ló
11/2010. (X. 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 8 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 8/2011. (IV. 1.)

ren de le te
a he lyi kép vi se lők és kép vi se lő-tes tü le ti

ta gok tisz te let dí já ról szó ló 2/2002. (II. 6.)
ren de le té nek mó do sí tá sá ról szó ló 11/2010.
(X. 19.) ren de let mó do sí tá sá ról

A ren de let ki hir det ve: 2011. áp ri lis 1. nap ján.
A ren de let ha tá lyos: 2011. áp ri lis 1. nap já tól.

8. Az ön kor mány zat 2011. évi köz be -
szer zé si ter ve

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

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

41/2011. (III. 30.) 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 2011.

évi köz be szer zé si ter vé nek el ké szí té sé hez
az aláb bi be ru há zá so kat ne ve zi meg:
– villamosenergia szol gál ta tás meg ren de -

lé se, a szol gál ta tás be szer zé sé nek net tó
ér té ke 17.600.000 Ft,

– föld gáz köz üze mi szol gál ta tás meg ren -
de lé se, a szol gál ta tás be szer zé sé nek net -
tó ér té ke 19.200.000 Ft.
A kép vi se lő-tes tü let meg bíz za a pol gár -

mes tert, hogy a fen ti ha tá ro zat alap ján ké -
szít tes se el a köz be szer zé si ter vet.

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

9. A Ha jós-kas tély hasz no sí tá sá nak
kér  dé se

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

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

42/2011. (III. 30.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat

Kép vi se lő-tes tü le te a dömsödi 713 hrsz-ú
in gat lan hasz no sí tá sá val kap cso lat ban nem
kí ván meg bí zá si szer ző dést köt ni in gat lan -
köz ve tí tő vel. A kép vi se lő-tes tü let emellett
hang sú lyoz za, hogy az in gat lan hasz no sí -
tá sá nak kér dé sét le he tő ség sze rint az idei
év ben ren dez ni kell, és e cél ból be fek te tő -
ket kell fel ku tat ni.

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

10. A Kék-Du na Ven dég lő bér le ti szer -
ző dé sé nek 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 8 igen, 0 nem – egy -
han gú sza va zat tal meg hoz ta a kö vet ke ző
ha tá ro za tot:

43/2011. (III. 30.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat

Kép vi se lő-tes tü le te hoz zá já rul ah hoz, hogy
a FLOYD-LINE Kft. (szék he lye: 2344
Dömsöd, Szé che nyi u. 18/a.; kép vi se lő je
Jakab-Kovács Adél ügy ve ze tő igaz ga tó) az
ön kor mány zat tu laj do ná ban lé vő 202 hrsz-ú
Kék Du na Ven dég lő bér le ti jo gát a Kék Du -
na Jacht Club Kft. (szék he lye: 1134 Bu da -
pest, Ró bert Kár oly krt. 41. 1. em. 8.; kép -
vi se lő je And rás Gá bor Lász ló ügy ve ze tő
igaz ga tó) át ve gye a  Kék Du na Jacht Club
Kft.-vel kö tött bér le ti szer ző dés ben sze rep -
lő va la men  nyi fel té tel sze rint.

A kép vi se lő-tes tü let a Gaz da sá gi és Mű -
sza ki Fej lesz té si Bi zott ság ja vas la tá val

egyet ért ve a bér le ti szer ző dés ben ki kö ti,
hogy a szer ző dés be be lé pő cég csak ven -
dég lá tó te vé keny sé get foly tat hat az in gat -
lan ban, to váb bá hogy a szer ző dés be ke rül -
jön be a bér le ti díj éven kén ti fe lül vizs gá -
lat ára vo nat ko zó ren del ke zés.

A kép vi se lő-tes tü let ki kö ti to váb bá,
hogy a bér lő min den év ben a Hal-Víz Na -
pok meg ren de zé sé hez biz to sít sa az in gat -
lan hasz ná la tát.

A kép vi se lő-tes tü let egy ben hoz zá já rul
ah hoz, hogy 201 hrsz. alat ti strand für dő bér -
le ti jog vi szo nyát a szer ző dés mó do sí tá sá val
egyi de jű leg meg szün tes sék. A strand  für dő
bér le ti jog vi szo nyá val kap cso lat ban a Kék
Du na Jacht Club Kft. té rí té si igényt nem tá -
maszt hat az ön kor mány zat tal szem ben.

A kép vi se lő-tes tü let fel ha tal maz za a
pol gár mes tert a mó do sí tan dó bér le ti szer -
ző dé sek alá írá sá ra.

Fe le lős: Bencze Ist ván pol gár mes ter
Ha tár idő: a szer ző dés alá írá sá ra 

2011. áp ri lis 30-ig.

11. Láng And rás Dömsöd, Dunavecsei
út 3. szám alat ti la kos út nyi 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 8 igen, 0 nem – egy -
han gú sza va zat tal meg hoz ta a kö vet ke ző
ha tá ro za tot:

44/2011. (III. 30.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat

Kép vi se lő-tes tü le te hoz zá já rul ah hoz,
hogy az Ön kor mány zat tu laj do nát ké pe ző
dömsödi 080 hrsz. alat ti ki vett töl tés meg -
ne ve zé sű ös  sze sen 1762 m2 te rü let nagy sá -
gú in gat lan, va la mint a dömsödi 077/12
hrsz. alat ti sző lő mű ve lé si ágú ös  sze sen
300 m2 nagy sá gú in gat la nok köz út ként ke -
rül je nek át mi nő sí tés re.

A kép vi se lő-tes tü let fel ké ri dr. Bencze
Zol tán al jegy zőt, hogy az in gat la nok át mi -
nő sí té sé hez szük sé ges in téz ke dé se ket te -
gye meg.

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

12. Dömsöd, Ká ka ut ca szé le sí 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 8 igen, 0 nem – egy -

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

45/2011. (III. 30.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat

Kép vi se lő-tes tü le te a Gás pár Lász ló és
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Gás pár Lászlóné dömsödi la ko sok tu laj do -
ná ban lé vő 2939/1 hrsz. alat ti in gat lan ból
fel aján lott 81 m2-es nagy sá gú te lek részt a
3268 hrsz. alat ti Ká ka ut ca szé le sí tés hez
el fo gad ja.

A kép vi se lő-tes tü let a te lek meg osz tás -
sal, va la mint a szer ző dés kö tés sel és in gat -
lan-nyil ván tar tá si be jegy zés sel kap cso la -
tos költ sé gek vi se lé sét vál lal ja.

A kép vi se lő-tes tü let fel ha tal maz za Ben cze
Ist ván pol gár mes tert a szer ző dés alá írá sá ra.

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

13. Turcsán Fe renc dömsödi la kos in -
gat lan vá sár lá si ké rel me (0402/109 hrsz.)

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

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

46/2011. (III. 30.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat

Kép vi se lő-tes tü le te az ön kor mány zat tu -
laj do ná ban lé vő dömsödi 0402/109 hrsz-ú
ki vett meg ne ve zé sű, 304 m2 te rü let nagy sá -
gú in gat la nát el ad ja Turcsán Fe renc 2344
Dömsöd, Dabi krt. 13. szám alat ti la kos -
nak brut tó 50.000 Ft, az az öt ven ezer fo rint
vé tel ár ért.

A kép vi se lő-tes tü let fel ha tal maz za Ben -
cze Ist ván pol gár mes tert a szer ző dés alá -
írá sá ra.

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

14. Ko vács Lász ló dömsödi la kos in -
gat lan ren de zé si ügye

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

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

47/2011. (III. 30.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat

Kép vi se lő-tes tü le te meg vá sá rol ja a Ko -
vács Lász ló 2344 Dömsöd, Dó zsa Gy. út
27/a. szám alat ti la kos tu laj do ná ban lé vő
dömsödi 1841/1 hrsz. alat ti in ga tla ná ból
a Nagy köz sé gi Óvo da ál tal je len leg le ke -
rít ve hasz nált 32 m2 nagy sá gú te rü let -
részt.

A kép vi se lő-tes tü let fel ha tal maz za Ben -
cze Ist ván pol gár mes tert, hogy az in gat lan
tu laj do no sá val a vé tel ár kér dés ben leg fel -
jebb 50.000 Ft-ig meg ál la pod jon, és az
adás vé te li szer ző dést alá ír ja.

A kép vi se lő-tes tü let a te lek meg osz tás
költ sé ge i nek vi se lé sét vál lal ja.

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

15. Zrí nyi ut ca fel újí tá sa pá lyá zat fel
nem hasz nál ha tó ma rad vány ról le mon -
dás

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

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

48/2011. (III. 30.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat

Kép vi se lő-tes tü le te Zrí nyi ut ca fel újí tá sa
Dömsödön cí mű KMRFT-TEUT-164/2009.
re giszt rá ci ós szá mú pá lyá zat tá mo ga tá si
ös  sze gé ből 140.624 Ft tá mo ga tá si ös  szeg -
ről le mond, mi vel a pá lyá zat ban sze rep lő
jár da ja ví tás el vég zé sé re nem volt szük ség.

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

16. De zső La jos Alap fo kú Mű vé szet -
ok ta tá si In téz mény mi nő ség irá nyí tá si
prog ram ja mó do sí tá sá nak jó vá ha gyá sa

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

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

49/2011. (III. 30.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat

Kép vi se lő-tes tü le te a De zső La jos Alap fo -
kú Mű vé szet ok ta tá si In téz mény mi nő ség -
irá nyí tá si prog ram já nak mó do sí tá sát fenn -
tar tói jog kör ében jó vá hagy ja.

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

17. Rác ke vei (So rok sá ri)-Du na-ág
me der kot rá sa és a Rác ke vei (So rok sá -
ri)-Du na-ág víz mi nő ség ja ví tá sa pro jek -
tek meg va ló su lá sa ér de ké ben ér dek ér -
vé nye  sí tés kez de mé nye zé se

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

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

50/2011. (III. 30.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat

Kép vi se lő-tes tü le te tá mo gat ja Bu da pest
Fő vá ros XXIII. ke rü let So rok sár Ön kor -

mány za ta Kép vi se lő-tes tü let ének 42/2011.
(II. 1.) Ök. sz. ha tá ro za tá val el fo ga dott kez -
de mé nye zé sét a Rác ke vei (So rok sá ri)-Du -
na-ág érin tett te le pü lé se i nek or szág gyű lé si
kép vi se lő i nél, az Or szág gyű lés FI DESZ
frak ci ó já nál, va la mint Il lés Zol tán kör nye -
zet vé del mi ál lam tit kár nál, hogy az RSD
pro jekt ke re té ben va ló sul jon meg a Dél-pes -
ti Szenny víz tisz tí tó szenny vi zé nek a nagy
Du ná ba tör té nő át ve ze té se, va la mint a Rác -
ke vei (So rok sá ri)-Du na-ág me der kot rá sa.

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

Dr. Rókusfalvy Sylvia kép vi se lő az ülés -
ter met el hagy ta.

18. „Szép Dömsödért” 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 7 igen, 0 nem –
egy han gú sza va zat tal meg hoz ta a kö vet ke -
ző ha tá ro za tot:

51/2011. (III. 30.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat

Kép vi se lő-tes tü le te a fa lu szé pí tő prog ram
ke re té ben „Szép Dömsödért” el ne ve zés sel
dí ja kat ado má nyoz. En nek meg va ló sí tá sa
ér de ké ben a kép vi se lő-tes tü let az aláb bi a -
kat ha tá roz za meg:

a.) A dí jak oda íté lé sé re tár sa dal mi bi -
zott sá got hoz lét re, mely nek irá nyí tá sá val
Is pán Ig nác kép vi se lőt bíz za meg. A tár sa -
dal mi bi zott ság ban tör té nő mun ká ra – a
Te le pü lés fej lesz té si, Kör nye zet vé del mi és
Ide gen for gal mi Bi zott ság ja vas la tá ra Is pán
Ig nác kép vi se lő ve ze té sé vel – az aláb bi
sze mé lye ket ké ri fel: Ko vács Lász ló, Ma -
yer Gáborné, Nagy Zsolt, Sán ta Ist ván,
Be se nyői Lászlóné.

b.) A bí rá lat ál ta lá nos szem pont jai: dí -
jaz ha tó azon in gat lan tu laj do no sa/hasz ná -
ló ja, aki az in gat lan és az előt te lé vő köz te -
rü let kar ban tar tá sát ki emel ke dő en gon do -
san vég zi, és az in gat lan, va la mint az előt te
lé vő köz te rü let kül ső ké pe az em ber ál ta lá -
nos  ér ték íté le te alap ján esz té ti kus nak mi -
nő sít he tő. 

A kép vi se lő-tes tü let „Szép Dömsödért”
tárgy ju tal mat ado má nyoz 11 la kó in gat lan
tu laj do no sá nak/hasz ná ló já nak és 1 egyéb
ren del te té sű (szol gál ta tó, köz épü let stb.)
in gat lan tulajdonosának/ hasz ná ló já nak. A
kép vi se lő-tes tü let a la kos ság aján lá sai és
az ön kor mány za ti hon la pon bo nyo lí tott
sza va zá sa alap ján egy kö zön ség dí jat is
ado má nyoz.
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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

c.) A dí jak oda íté lé sé ről a kép vi se lő-tes -
tü let 2011. au gusz tu si  ülé sén dönt. A dí jak
át adá sá ra a 2011. au gusz tus 20-i köz sé gi
ün nep ség ke re té ben ke rül sor.

Fe le lős: Is pán Ig nác, a Te le pü lés fej lesz -
té si Bi zott ság el nö ke

Ha tár idő: 2011. au gusz tus

Dr. Rókusfalvy Sylvia kép vi se lő az ülés -
te rem be vis  sza ér ke zett.

19. Ok ta tá si cé lo kat is szol gá ló me -
ző gaz da sá gi gép- és esz köz gyűj te -
mény lé te sí té se Dömsöd nagy köz ség
te rü le tén

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

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

52/2011. (III. 30.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat

Kép vi se lő-tes tü le te el vi tá mo ga tá sát fe je zi
ki az ok ta tá si cé lo kat is szol gá ló me ző gaz -
da sá gi gép- és esz köz gyűj te mény lé te sí té -
sé vel kap cso lat ban, azon ban je len le gi
költ ség ve té si hely ze té ben eh hez anya gi tá -
mo ga tást nem tud nyúj ta ni.

Az ön kor mány zat 2011. év ben meg vizs -
gál ja, hogy mi lyen üre sen ál ló ön kor -
mány za ti in gat lan fe lel ne meg a gyűj te -
mény el he lye zé sé nek hely szí né ül.

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

20. A Dömsödi Sport köz pont és a
Dömsödi Ké zi lab da Klub ké rel me

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

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

53/2011. (III. 30.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat

Kép vi se lő-tes tü le te je len leg nem tud ja tá -
mo gat ni a Dömsödi Ké zi lab da Klub ál tal 
1 fő ké zi lab daedző bé re zé sé nek tá mo ga tá -
sá ra irá nyu ló ké rel mét.

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

21. Tá jé koz ta tó a 2011. évi Dömsödi
Na pok ról

A kép vi se lő-tes tü let a na pi ren di pont ke -
re té ben ha tá ro za tot nem ho zott.

22. Bí ró sá gi ül nö kök je lö lé se
(Sza va zás mód ja: egy sze rű több ség,

nyílt sza va zás)
A kép vi se lő-tes tü let 8 igen, 0 nem –

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

54/2011. (III. 30.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat

Kép vi se lő-tes tü le te Tóth Má ria Ju dit (szül.
hely, idő: Dömsöd, 1950. 06. 21.; any ja
ne ve: Denke Má ria) 2344 Dömsöd, Gyóni
Gé za ut ca 4. szám alat ti la kost je lö li a Pest
Me gyei Bí ró ság ra ül nök nek.

A kép vi se lő-tes tü let fel ha tal maz za
Bencze Ist ván pol gár mes tert, hogy a je lö -
lést a Pest Me gyei Ön kor mány zat köz gyű -
lés ének meg küld je.

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

23. A dísz pol gá ri cím ado má nyo zá sá -
ról szó ló 2/2007. (II. 1.) 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 8 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 9/2011. (IV. 1.)

ren de le te
a dísz pol gá ri cím ado má nyo zá sá ról szó -

ló 2/2007. (II. 1.) ren de let mó do sí tá sa 
A ren de let ki hir det ve: 2011. áp ri lis 1. nap ján
A ren de let ha tá lyos: 2011. áp ri lis 1. nap já tól.

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. áp ri -
lis 20.

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

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

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

Az elsősök beíratása 2011. április 18-án
és 19-én (hétfőn kedden) lesz az OMK eme -
leti részén az igazgatóhelyettesi iro dá ban 
8 órától 17 óráig.

A beiratkozáshoz szükséges:
– A gyermek születési anyakönyvi kivonata
– TAJ kártyája
– Diákigazolvány igénylése esetén 1 db iga-

zolványkép (lehetőleg nem színes)
A beiratkozáskor tanulóbiztosítást is lehet

kötni 1000 Ft, 1500 Ft stb. éves díjjal.
Varga Gézáné igazgató helyettes

Sulipersely 1%
Tisztelt Adózó!

Kérem, hogy ADÓJA 1%-át ajánlja a
Gróf Széchenyi István Általános Iskola

Suli Persely Alapítványa részére.

Adószám: 18679212-1-13

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: április 20.

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

Várható meg je le nés: május 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
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Mérlegképes
könyvelõk kötelezõ
továbbképzése 2011

2011. 05. 03-án és 04-én

A Dömsödi Általános Ipartestületnél
(2344 Dömsöd, Petőfi S. u. 11-13.)

ismét megrendezésre kerül a továbbképzés.

Oktatási díja: 17.500 Ft

Jelentkezni lehet:
Dömsödi Általános Ipartestület

06-24-435-416, 06-70-318-6325
ipartestulet.d@invitel.hu

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

Meg em lé ke zés nem ze ti ün ne pün kön,
már ci us 15-én

Dömsöd pol gá rai eb ben az esz ten dő ben is mél tón ün ne pel ték meg már ci us 15-ét, az 1848-49-es for -
ra da lom és sza bad ság harc év for du ló ját.

Az ün ne pi meg em lé ke zés re ér ke zők meg töl töt ték a mű ve lő dé si ház nagy ter mét. Bencze Ist ván pol -
gár mes ter úr kö szön tő jét kö ve tő en, al só ta go za tos di ák ja ink se gít sé gé vel ele ve nít het tük fel az 1848-49-
es ese mé nye ket. A ki vá ló an meg szer kesz tett mű sort nép tánc ele mek, nép dal ok, né pi já té kok, ver sek és
örök zöld dal be té tek gaz da gí tot ták. A szín pa di dísz let is kü lön em lí tést ér de mel, hi szen a szó szo ros ér    tel  -
mé ben min den al só ta go za tos gyer mek ke ze nyo mát ma gán vi sel te.

Ün ne pi be szé det mon dott Sza bó And rea kép vi se lő  as  szony. (A be szé det tel jes ter je del mé ben kö zöl -
jük.) Ta lán a jó idő nek is kö szön he tő, hogy a je len lé vők együtt ke res ték fel a Pe tő fi Em lék he lye ket. A
ko szo rúk el he lye zé sé nél ének kel és mu zsi ká val mű köd tek köz re a De zső La jos Alap fo kú Mű vé szet ok -
ta tá si In téz mény nö ven dé kei.

-V.I.-

Sza bó Andrea
önkormányzati kép vi se lõ

Tisz telt Ün nep lő Kö zön ség! Tisz telt Egy be -
gyűl tek!

Is mét el telt egy év, egy új már ci us kö szön tött
ránk. Új, mert el hoz ta a ta vaszt, a meg úju lást;
mert fi a tal szá jak ból hang zott el egy ré gi már ci us
üze ne te. A ta va szi gon do lat ma is élő, ugyan úgy,
mint 160 év vel ez előtt, ami kor ki bon tott zász ló
alatt tisz ta szí vű for ra dal mi gon dol ko dá sú if jak új
jö vőt kép zel tek. Re for mo kat, meg úju lást, újjá szü -
letést.

A ki bon tott zász ló most is itt van. Üze ne te
ugyan az mint egy ko ron:

A pi ros az erőt, a fe hér a hű séget, a zöld a re -
ményt jel ké pe zi. A há rom szín egy sé get al kot. Ősi
tör té nel mi egy sé get, amely elő ször Má tyás ko rá -
ban tűnt fel egy pe csét nyo món, majd ké sőbb,
1601-ben ilyen szín ös  sze té tel ben aján dé ko zott
zász lót Bá tho ry Zsig mond nak a tö rök szul tán. Ezt
a zász lót vég ér vé nye sen a ’48-as for ra da lom tet te
tör vé nyes sé. A sza bad ság harc bu ká sa után nem
en ge dé lyez ték e jel kép hasz ná la tát. Majd a ki -
egye zés kor lett  új ra, vég ér vé nye sen ma gyar sá -
gunk szim bó lu ma. Nem kell szé gyen kez ve néz -
nünk rá. Lát va ezt a mű sort jog gal gon dol hat juk
úgy, hogy tör té nel münk mér föld kö vei az el múlt
nem ze dé kek fi a tal jai, akik az óta is min den év ben
mél tón meg em lé kez nek az elő dök nagy sá gá ról.
Akik Szé che nyi, Kos suth, Jó kai vagy Pe tő fi sza -
va i val áll nak fel a szín pad ra. Azok nak sza va i val,
aki ket a bé csi ud var egy sze rű en csak fir ká szok -
nak titulált, de akik nek min den nél fon to sabb volt
a nem zet sza bad sá ga. Ami kor egy al ka lom mal
Vas vá ri bo hóc kod va ha do ná szott Pe tő fi tő rös bot -
já val, a szu rony vé let le nül ki re pült a bot ból, majd
re zeg ve meg állt az aj tó fél fá ban.

Pe tő fi csak en  nyit mon dott: „Jó jel! A szu rony
Bécs fe lé mu tat!”

Ezek az if jak nem is mer ték el ide ge nek fel -
sőbb sé gét, nem is mer tek cen zú rát, nem is mer tek
fé lel met, egyé ni ér vé nye sü lést. Ké pe sek vol tak
meg hal ni egy esz mé ért. A for ra dal mat kí sé rő tö -
meg nem cső cse lék volt. Az or vo si kar nak ott hont

adó ko los tor épü le té ből a hall ga tók öröm mel tó -
dul tak ki az ut cá ra, hogy meg hall gas sák a 12 pon -
tot. In nen  men tek át a mér nök hall ga tók hoz, majd
to vább, a böl csé szek hez, jo gá szok hoz, te o ló gu -
sok hoz.

Egye te mi hall ga tók tí zez rei har sog ták Pe tő fi
ver sé nek ref rén jét. Ami kor már több ez res tö meg
ve rő dött ös  sze az Egye tem té ren, va la ki azt ja va -
sol ta, hogy men je nek át a cen zor hoz. Pe tő fi így
vá la szolt: „Cen zor hoz nem me gyünk!”

A nyom dá ban elő ző es te  nagy men  nyi sé gű pa -
pírt áz tat tak be. A gép mes ter min den re fel ké szült:

„Ha ke ve sen lesz nek az if jak, és a nyom da sze -
mély zet el bír ve lük, ak kor ki kell ver ni őket. Ha
so kan lesz nek, Is ten ne ki, csi nál ják meg amit
akar nak!”

So kan vol tak. 
A nyom da előtt Jó kai tar tot ta szó val a tö me get.

Meg kér dez te:
„Pol gár tár sak! Hol nap, úgy le het, go lyók hul -

la nak ránk. Ak kor el fu tunk-e?”
A vá lasz egy ön te tű volt: „NEM”.
A nem zet szí ne-ja va vo nult az ut cák ra. 
Hol van nak ma ezek az if jak? Va jon há nyan ül -

nek itt  a so rok kö zött??
Akik vál lal ják, hogy fel tű zik a há rom színt,

akik bát rak,  szól ni mer nek,  küz de ni ké pe sek?
Ma nem szu ro nyok kal kell szem be néz ni.  Most

aka ra tunk kal, par la men tá ris jo ga ink kal él ve kell
ki vív nunk azt, amit a már ci u si if jak 12 pont ja
meg kö ve tel.

Mit kí ván a ma gyar nem zet?
�A saj tó sza bad sá gát 
ame lyen nem li be rá lis zűr za vart, pusz tí tó bu ta -

sá got, ha nem a sza bad kul tú ra, az épí tő em be ri
szel lem meg nyil vá nu lá sa it ért jük. Ame lyet Eu ró -
pa-szer te mé dia bot rá nyok övez nek, mert tisz tes -
ség re épít, mert el vek hez ra gasz ko dik, mert ha tá -
ro kat szab, hogy meg véd hes se a csa lá dok egy sé -
gét, gyer me ke ink tisz ta sá gát.
�Fe le lős ma gyar mi nisz té ri u mot
Egy nem zet he lyes irá nyí tá sát csak fe le lős kor -

mány vé gez he ti jól. A fe le lős ség te her, amely azt
je len ti, hogy el kell szá mol nunk. Ha egy kor mány
hí ján van a fe le lős ség nek, az az or szág rom ba

Ün ne pi be széd – 2011. már ci us 15.
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dön té sé hez, az em be rek fi zi kai elé sze gé nye dé sé -
hez ve zet. A el sze gé nye dés rossz köz ér zet hez, lel -
ki ha nyat lás hoz. Ha nincs re mény, nem tu dunk
talp ra áll ni, úgy ahogy Pe tő fi is akar ta. Sok re -
mény vesz tett év után most pró bá lunk fel tér del ni.
Ha majd talp ra ál lunk és vis  sza né zünk az el múlt
évek gaz da sá gi és pénz ügyi rom ja i ra, las san el -
kezd jük ke res ni az épí tő kö ve ket. Ne héz mun ka
lesz. 1848-ból meg ta nul tuk, hogy a re for mok előtt
szük ség van a ro mok el ta ka rí tá sá ra, ki dob ni min -
dent, ami a meg úju lást gá tol ja. Meg ke res ni és fe -
le lős ség re von ni azo kat , akik szán dé ko san és lel -
ki is me ret le nül té ko zol ták a nem zet va gyo nát.

Mit vá runk a kor mány tól?
Azt, hogy a ja va kat ne a mér ték te len va gyon -

szer zés út vesz tő i be szív ja el, ha nem a nem zet
gya ra pí tá sá ra for dít sa. Mi ad juk a mun kán kat, tu -
dá sun kat, erőn ket, cse ré be él he tő éle tet vá runk,
mun ka le he tő sé get, anya gi és er köl csi meg be csü -
lést. El vet ték tő lünk azt, ami a leg fon to sabb volt, a
re ményt. Amed dig ezt nem kap juk vis  sza, nem tu -
dunk küz de ni. Akar juk érez ni, hogy fon to sak va -
gyunk, hogy mun kánk ra szük ség van. Nem kí vá -
nunk sa ját ha zánk ban meg tűrt bé renc ként él ni,
sor szám mal el lá tott ro bot ként dol goz ni, ide ge -
nek nek meg aláz kod ni. Nem akar juk Bé cset! Min -
den ben tá mo gat juk a kor mányt, amely az or szág
gaz da sá gi és po li ti kai füg get len sé gét moz dít ja elő.
Ré gi he lyün ket akar juk Eu ró pá ban! Van nak még
tar ta lé ka ink, van  föl dünk, amely te rem ni tud,  ki -
mű velt em ber fők, akik itt hon ma rad tak.

A kor mány vál lal ja fel a nem zet kö zi pénz pi ac -
cal va ló konf lik tust a ma gyar ér dek kép vi se le té -
ben, véd je meg a ha zai pi a co kat. Sú lyos vál ság
után va gyunk, amely a jö vő új ra gon do lá sá ra kész -
tet min ket, az ön pusz tí tó, adós ság hal mo zó bank
po li ti ká val va ló sza kí tás ra. 

Éven kén ti or szág gyű lés
Kér jük és vár juk, hogy par la men tünk tölt se be

a nem zet pol gá ra i nak ma xi má lis ér dekkép vi se le -
tét. Kép vi se lő ink a nem zet ja ván mun kál kod ja nak
és olyan tör vé nye ket al kos sa nak, ame lyek nem
ácsol nak aka dályt az em be rek bol do gu lá sa elé,
ha nem ki kö ve zik an nak út ját.

Tör vény előt ti egyen lő ség
Le gyen min den em ber nek kép zett sé gé hez mél -

tó esé lye a mun ká hoz, olyan mun ká hoz, amely -
ben szak ér tel mét meg be csü lés sel ka ma toz tat ni
tud ja, amely ben nem vesz ti el sa ját ön ér té ke lé sét.
Val lá si te kin tet ben le gyen nyi tott az út, ér ték a hit,
kö ve ten dő az a val lás, amely nem hoz meg kö tö -
zött sé get, nem ve szejt el.

Nem ze ti őr se reg
Egyé ni és nem ze ti ér de künk a rend. A rend,

amely biz ton sá got ad, vé del me zi az igaz sá got. Ezt
olyan fegy ve res tes tü le tek nek kell meg te rem te ni
és fenn tar ta ni, akik sa ját ma gyar sá guk tu da tá ban
ér tik a nem ze ti jel zőt, és nem for dul nak sa ját pol -
gár tár sa ik el len, ha a ha ta lom így kí ván ja.

1848. szep tem ber 24-én a kép vi se lő ház ban
Kos suth a kö vet ke ző mon da tok kal szó lalt fel:

„Lel kem ben fel va gyok in dul va azon gon do lat -
tól, hogy az ár mány nak és áru lás nak ne vet sé ges
sza tí rá ja, egy nem zet fe let ti győ zel me csak nem si -
ke rült. Hogy 40-50 000 po tom em ber bejő az or -
szág ba és úgy szól ván kard vá gás nél kül fog lal ja el
a ha zát. Én nem ér zek ma gam ban an  nyi erőt,

hogy ezt tűrjem… megyek to vább, fa lu ról fa lu ra,
zász ló a ke zem ben s indulok… hogy mer re fo gok
men ni, nem tu dom. De me gyek ar ra, amer re a kö -
rül mé nyek, a nép han gu la ta s lel ke se dé se  ad ja az
irányt.

Kö zös te her vi se lés
Va la ha ez az or szág sa ját erő for rá sa i ból vi rág zó

gaz da sá got ér lelt, bá nyái el lát ták az or szá got fém -
mel, só val, me ző gaz da sá ga él tet te az em be re ket,
er de i nek szá mát sem tud juk. Fo rint ja ér ték ál ló
volt, a ja vak jö ve del me az or szá gon be lül ma radt,
a né pes ség szá ma nőtt.

Bá nyá ink ja vát ma má sok él ve zik, me ző gaz da -
sá gun kat kép te len né tet ték a hús, tej, cu kor elő ál lí -
tá sá ra. Más eu ró pai or szá gok egész ség te len ter -
mé ke i le pik el asz ta lun kat. Pén zünk ke vés és ér -
ték te len A mul ti na ci o ná lis cé gek az el múlt 10 év -
ben 11 ezer mil li árd fo rint ér té kű pro fi tot vit tek ki
az or szág ból. Va jon a ma gyar vál lal ko zó, a ma -
gyar dol go zó hoz zá ju tott en nek tö re dé ké hez?
Vagy nyög az adók sú lya alatt, há tán kor bács ütés -
ként súj ta nak a ha tó sá gi bün te té sek, mér ték te len
kamatok. Majd tá mo ga tá sok és ked vez mé nyek
zsí ros asz ta lá tól  el zár va  vár ja vég ze tét.

Ahogy erőnk fogy, úgy ha nyat lik né pes sé -
günk. 2010-ben 90 000 gyer mek szü le tett,
130 000 em ber halt meg. Az el múlt év ben Döm-
södön 39 gyer mek szü le tett, 62-en hal tak meg.
Évi 6 szá za lék kal csök ken a gyer me kek szá ma,
mert a csa lá dok nem ké pe sek ön ma gu kat el lát ni,
fenn tar ta ni.

Vé giggon dol va ezt a le han go ló va ló sá got, lát -
juk, hogy a 12 pont túl nyo mó több sé ge ma is jo -
gos kö ve te lés.

Mi is kö ve te lünk. Kö ve te lünk él he tő éle tet, vé -
dett pi a ci esé lye ket, tisz tes sé ges bé re ket, nyug dí -
jat, amely ből nem kell nél kü löz ni idő se ink nek.
Se gély po li ti ka he lyett ön fenn tar tás ra szo rí tó szi -
gort.

Kos suth sza va it idé zem:
„Kor mány ren de le te ket ki dol goz ni min den

rész le te i ben nem egy perc nek, nem egy nap nak a
kér dé se. A nem zet nek kötelessége – mi dőn a jö -
ven dő kor mány za ti for mái fe lett ha tá roz – ma gát
kel lő en tá jé koz ni. Egy nem zet jö ven dő kor mány -
for má it sen ki más, mint ma ga a nem zet kép vi se lői
ha tá roz hat ják meg. A nem zet kép vi se lő i nek –
men nél ne he zeb bek a kö rül mé nyek, an nál in kább
szük sé ges, hogy ko moly sze mé lyes fe le lős ség
mel lett sá fár kod ja nak a nem zet nek re á juk bí zan dó
ügye i vel.”

Ez nem csak or szá gos vi szony lat ban, fa lunk te -
kin te té ben is így van. Sú lyos ne héz sé gek kel kell
szem be néz nünk eb ben az év ben, meg pró bál ni
meg ta lál ni az utat a túl élés hez. Ez vár ha tó an  szi -
go rú in téz ke dé se ket, mér le ge lő meg vo ná so kat je -
lent majd. A meg vo ná sok fáj dal ma san érin te nek,
nem hoz nak nép sze rű sé get, de meg ta ní ta nak min -
ket az ön el lá tás ra, a meg lé vő ből va ló gaz dál ko -
dás ra. Ha kö zö sen úgy dön tünk, meg sze ret nénk
men te ni a ha jót az el sül  lye dés től, mu száj kel lő
idő ben meg sza ba dul nunk a fe les le ges ter hek től. A
to vább lé pést meg pró bál juk sa ját erő for rá sa ink ra
épít ve meg ta lál ni. 

Ne héz hely ze tek ben az em ber min den ere jét
be ve ti, mert ezt kö ve te li tő le a túl élés ösz tö ne.

Kos suth sza va i val foly tat va:
„A ma gyar né pet rend sze re sen el szen de rí -

tet ték hos  szú éve ken át. S mert aludt, azt gon -
dol ták, hogy ere je ki halt. De ő csak aludt, s a
ve szély ál tal ál má ból fel ráz va olyan, mint a pi -
hent orosz lán, mely meg mu tat ja, hogy sen kit
sem bánt, de őt sem bánt hat ja sen ki bün tet le -
nül!”

Ben nünk él még ez az ösz tön. Nem fe lej tet tük
el azt a már ci ust.

Kint a fo lyo só fa la in gyer me ke ink Pe tő fit raj -
zol tak, ma gyar hu szá ro kat, ma gyar zász lót, vén
dömsödi tölgy fát. Ta ní tó ink ad ták ke zük be a kré -
tát, lel kük be a ver set, szá juk ba a dalt. 

Ami kor 1936-ban a nagy tölgy fá nál em lék mű -
vet ál lí tot tak a köl tő nek, az itt írt ver set ak ko ri
kán tor ta ní tónk, De zső La jos ma ga ze né sí tet te
meg és szin tén gye re kek ad ták elő. 

Pe tő fi je len lét ét az óta is félt ve őr zi ez a fa lu.
Be fe je zé sül Tóth Ist ván kán tor ta ní tó Pe tő fi hez

írt ver sé vel sze ret ném Önö ket köszönteni, amely
a Ta ní tók Lap já ban 1899-ben je lent meg:

„Ho vá let tél ha zám büsz ke sé ge,
Por s gö rön gyön el tűnt égi fény?
Hol hul lott ki keb led drá ga vé re
A leg szen tebb harc nak me ze jén?
Hol ve gyük le hív ma gasz ta lás sal
Ka la pun kat, em lít vén ne ved? 
Hol re beg jük for ró könny hul la tás sal:
Itt a kő, mely jel zi nyug he lyed!

Hi á ba kérd jük: a tér né ma sá ga
Hol el tűn tél, ne künk nem fe lel,
Száll hat a szó szé les e ha zá ba;
Min de nütt csak bús vissz hang ra lel.
Ám de hal lik az örök idő nek
Nagy vi lá got át ha tó sza va:
A köl tő nek és sza bad ság hős nek
Leg szebb em lék az egész ha za!”



Találtam egy képet…
A kedves olvasóknak ezúton is szeretném megköszönni, hogy régi

archív fényképeiket rendelkezésünkre bocsátják! Így az Önök segítségé -
vel folyamatosan nyerhetünk bepillantást  falunk egykori színes közössé-
gi életébe, mindennapjaiba.

A következő két felvételt özv. Necsász Istvánnétól kaptuk. A magya rá -
zatokat Mancika néni szavaival adom közre.

„A kép 1940. március 15-én készült. Jól látható a régi piactér (ma
Petőfi tér), valamint a mészárszék (az ostrom alatt leégett a vele egy
fedél alatt lévő óvodával együtt), illetve hátul a Walter ház (dr. Zacher
rendelője).

A Szabadság úton elsőként a leventék vonultak fel. Vezető oktatójuk,
Csizmadi József  (édesapám), utána az első sorban az első ember Szabó
Béla. Sajnos a többieket nem ismerem. Sokan megnézték a leventék
felvonulását, a kislányok közt valahol én is ott bámészkodom.”

„Ezen a felvételen a leventék zászlója is látható. A sorban az első
személy ismeretlen, a zászlót id. Kovács Gyula (kovácsmester) fogja,
mellette Ila Ottó és Csizmadi József. Mint említettem, édesapám a leven-
ték vezető oktatója volt. Menetelésre, helyes viselkedésre tanította az
ifjakat, de a kispuskák helyes szét- és összeszerelése is a gyakorlatok tár-
gyát képezte.”

Március 23-a a lengyel-magyar barátság napja, melynek aktuali tá -
saként közöljük ezt a felvételt. Özv. Kovács Sándorné Tinike néni bocsá-
totta rendelkezésünkre a fotót családi fényképarchívumából.

A felvétel 1939 telén készült. A lengyel katonákat név szerint nem
ismerjük. A képen lévő civil fiatalemberek: id. Kovács Sándor, Ács
József és Nyerges László.

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.-

MÁJUSFAÁLLÍTÁS

– népszokások élesztgetése –

Április 30-án szombaton 18 órakor,
a Petőfi Emlékmúzeum udvarán
MÁJUSFAÁLLÍTÁSRA hívjuk
a 13-14 éves fiatal legénykéket!

Célunk a népszokás megismertetése,
annak további művelése.

Hívunk és várunk,
minden segítő kézre szükség lesz!

(Részletek plakátokon és a múzeum
kapujára kifüggesztve.) 
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A „Még 1000 év Dömsödért” Egye -
sü let a Kis-Duna-menti Vi dék fej lesz té -
si Egye sü let tel kö zö sen tar tott tá jé koz -
ta tót, fó ru mot 2011. már ci us 3. nap ján
Dömsödön, 17 órai kez det tel az OMK-
ban. A tá jé koz ta tón a Rác ke vei Kis tér -
ség, azon be lül Dömsöd, He lyi Vi dék -
fej lesz té si Stra té gia (HVS) jö vő ké pe,

pro jekt öt le te i nek gyűj té sé re va ló fel hí vás ról, tá jé koz ta tást kap tunk, az
ÚMVP III. és IV. ten gely in téz ke dé se i re vo nat ko zó an vi dék fej lesz té si
prog ram ról. A Fó ru mon Szigetújfaluból, Kiskunlacházáról és Ráckevéről
vol tak je len ér dek lő dők. A jó han gu la tú ta lál ko zó re mél he tő leg se gít sé get
nyúj tott azok nak, akik ren del kez nek fej lesz té si öt le tek kel, el kép ze lé sek -
kel és pá lyáz ni is sze ret né nek en nek ér de ké ben. A pro jekt öt le tek elő fel té -
te lei lesz nek an nak, hogy a ké sőb bi ek ben le hes sen pá lyáz ni, Dömsödről 7
öt let ér ke zett be a meg adott ha tár idő re, 3 az ön kor mány zat, 3 a „Még
1000 év Dömsödért” Egye sü let ré szé ről és 1 egy vál lal ko zó ré szé ről. 

A HVS ter ve zői cso port nak tag ja a „Még 1000 év Dömsödért” Egye sü -
let, az öt letgyűj tés le zá rult 2011. már ci us 10-ével. Re mél he tő leg sok öt let
fog tá mo ga tás ban ré sze sül ni, és ezek ered mé nye ként még szebb és él he -
tőbb lesz Dömsöd.

Kü lön sze ret ném meg kö szön ni Sza bó Má tyás nak és Vincze Vik tó ri á -
nak, a Kis-Duna-menti Vi dék fej lesz té si Egye sü let mun ka tár sa i nak az
elő adást.

Fel hí vom az ér dek lő dők fi gyel mét, hogy a www.kisdunave.hu hon la -
pon sok hasz nos in for má ci ó hoz jut hat nak kis tér sé günk re vo nat ko zó an.

Ko ro na Sán dor
El nök,  HVS tag ja

HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI FÓRUM

Prog ram elõ ze te se

2011. má jus 27. pén tek: 
18,00 órá tól nó ta és ope rett mű sor (köz kí vá -

nat ra a 2010-es köz vé le ményku ta tás alap ján)! A
ze nés és tán cos mű sor után pe dig egy tánc est
sok ze né vel, tom bo lá val.

Hely szín: Dabi sö rö ző kert je, sza bad té ri
prog ram

Bü fé. Be lé pés díj ta lan!

2011. má jus 28. szom bat: 
Dél után 13,00 órá tól – meg nyi tó, ze nés-tán -

cos – tár sas tánc-be mu ta tó – mű so rok, ve tél ke -
dők kel, gyer mek fog lal koz ta tó, ug rá lóvár stb.

Es te 19,00 órá tól nosz tal gia est – ut ca bál,
meg le pe tés mű sor szám ok kal – 23,00 óra kor
tom bo la. Ut ca bál ki rá lya és ki rály nő je vá lasz -
tás, meg je le nés retro öl tö zék ben, fő díj egy tor ta!
Tom bo la!

Hely szín: Dabi sö rö ző kert je, a Dabi kör út
be ve ze tő sza ka sza.

Bü fé, gyros, lát vány kony ha, pék lán gos, fa -
gyi, kürtőskalács. Belépés díj ta lan!

2011. má jus 29. va sár nap:
Reg gel 8,00 órá tól in dul az Ízek ut cá ja, a

Dabi krt. le zárt sza ka szán, al föl di és tájjell egű
éte lek fő ző és sü tő ver se nye, gril le zé si le he tő -
ség gel! Ne vez ni a Dabi sö rö ző ben le het. Ke rí -
tés tár lat a le zárt út sza kaszt öve ző ke rí té se ken –
ké pek, réz karc ok, kéz mű ves mun kák, fo tók –
Nosz tal gia sá tor „Ilye nek vol tunk” cím mel!
Lég ha jó zás, ko csi ká zás Sző lők út ja – K. Nagy
Lász ló ut ca – Sallai ut ca – Dabi kör út út vo na -
lon, pó nilo vag lás, kis ál lat-si mo ga tó! Íjá sza ti
be mu ta tó és le he tő ség a Dabi ma lom ud va rán,
ugyan itt ma lomlá to ga tás „ide gen ve ze tés sel”
fo  lya ma to san. Lemanguria tánc fog lal ko zás,
be mu ta tó! 

Reg gel 9,00 órá tól a Dabi sö rö ző ud va rán
báb ké szí tő be mu ta tó ja. Báb ké szí tés, az el ké -
szült bá bok ból bá bo zás a gye re kek kel, arc fes -
tés, hajfestés, frizuraké szí tés, lu fihaj to ga tó
bo hóc.

Gyer mek és fel nőtt prog ra mok, me se já -
ték, ug rá lóvár, ba ba-ma ma bör ze, ügyes sé gi
ve tél ke dők. Rend őr sé gi ve tél ke dő, be mu ta tó,
ku kás és tűz ol tó au tó! Tár sas tánc-be mu ta -
tók.

Hely szín: Dabi sö rö ző te ra sza, ud va ra, a
Dabi kör út le zárt sza ka sza, a Dabi ma lom és
ud va ra.

Bü fé, gyros, lát vány kony ha, pék lán gos, fa -
gyi, kürtőskalács.

Belépés díj ta lan!
Sok sze re tet tel hív és vár min den ked ves

ér dek lő dőt a Dabi sör öző és a „Még 1000 év
Dömsödért” Egye sü let Köz hasz nú Szer ve -
zet!

A vég le ges és rész le tes prog ra mok ról a
Dömsödi Hír nök má ju si szá má ban, a
www.domsod.hu ol da lon és pla ká to kon, szó -
ró lap okon adunk tá jé koz ta tást.

FELHÍVÁS!
Hívjuk és várjuk a IV. Dabi Napok 

al kal mából – 2011. május 27-28-29. –
azon fiatalokat, akik a segítségünkre

lennének mind a három napon, de
leginkább a május 29-i Ízek utcájában
megrendezésre kerülő Főzőverseny

lebonyolításában.
Jelentkezni lehet 2011. május 20-ig
Bődi Endrénénél a Dabi sörözőben

vagy Tarrné Zsókánál az óvoda kony -
hán, vagy e-mailben az sko-

rona@citromail.hu címen! A Dabi Nap
egy jó nap, legyen újra több jó

Ez úton kér jük a tisz telt ol va sót, hogy idén is
az adó ja 1%-át a „Még 1000 év Dömsödért”

Egye sü let szá má ra ajánl ja fel, 
adó szá munk: 18670062-1-13. 
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A Pe tő fi Sán dor Ok ta tá si és Mű ve lő dé si
Köz pont min den év má ju sá ban meg ren de -
zi a nagy sza bá sú Europop éne kes fesz ti vá -
lo kat, ame lye ken szá mos eu ró pai or szág
fi a tal jai vesz nek részt. Rend sze re sen jön -
nek hoz zánk a szél ró zsa min den irá nyá -
ból, az egy re na gyobb lét szám ban meg je -
le nő kül föl di részt ve vők fe lejt he tet len él -
mé nyek kel, em lé kek kel és dí jak kal tér het -
nek vis  sza ha zá juk ba. A kül föl di kap cso la -
tok bő vül tek, kü lö nö sen ami ó ta az
Europop be lé pett az ame ri kai szék he lyű
WAFÁ-ba, amely a vi lág ha son ló fesz ti -
vál ja it fog ja ös  sze. Így Dömsöd szó sze rint
is ki lé pett a nagy vi lág szín pa dá ra.

Mi vel ilyen ver se nye ket egész Eu ró pá -
ban ren dez nek, több ször volt ne künk is al -
kal munk ar ra, hogy részt ve gyünk ha son ló
fesz ti vá lo kon. Kép vi sel tük az Europop-ot
a mon te neg rói Rozajban, az uk rán Ki jev -
ben, a szerb Zrenjaninban, a bol gár Tut -
rakánban, a ro mán Élesden és a szlo vén
Radenciban. Idén már ci us ban a bosz ni ai
Brcko vá ro sá ba hív tak meg ben nün ket,
ahol Csi kós Jut kát zsű ri tag nak is fel kér -
ték. A bos nyák kis vá ros ba is sok or szág ból
ér kez tek a ti zen négy év alat ti ver seny zők,
Ma gyar or szá got a dömsödi Sza bó Bet ti -
na kép vi sel te.

Brcko nincs mes  sze a ma gyar ha tár tól,
de amíg odaérünk, Hor vát or szá gon kell át -
utaz ni. Az út át megy Vukováron és Vin -
kovcin, azo kon a vá ro so kon, ame lyek la -
ko sai so kat szen ved tek a dél szláv há bo rú -
ban. Le han go ló lát ványt nyúj ta nak az út
men tén még ma is lát ha tó ki égett, ro mos
épü le tek. A ha tár a Szá vá nál hú zó dik, egy
hos  szú, kar csú hí don kell át men ni, Brcko
rög tön a híd túl ol da lán fek szik. Az em ber
azt hin né, hogy ott már Bosz nia van, de
ké sőbb ki de rült, hogy a bo nyo lult bé ke kö -
té sek kö vet kez mé nye ként a vá ros ka –
mint ál lam az ál lam ban – kü lön sta tus quo-
val ren del ke zik, az itt élő há rom ná ció –
szer bek, hor vá tok és bos nyá kok – nagy já -
ból azo nos arány ban bir to kol ják a vá rost –
per sze szi go rú ame ri kai fel ügye let tel.

Egy cso dá la to san rend be ho zott volt zsi -
na gó gá ban szé kelt a he lyi ön kor mány zat,
ahol a pol gár mes ter fo ga dott ben nün ket. A
kül föl di e ket egy szín vo na las szál lo dá ban
he lyez ték el, ahol ki vá ló el lá tás ban volt ré -

Fesz ti vál 
Bosz ni á ban

2011. áp ri lis 29- 30. – má jus 1.

2011. áp ri lis 29. /péntek/
18.00 óra XVII. Dömsödi Na pok ün ne pé lyes meg nyi tó ja

A ren dez vényt meg nyit ja: Bencze Ist ván pol gár mes ter
Kö szön tőt mon da nak test vér vá ro sa ink pol gár mes te rei:
Zachar Stepanka, Für pol gár mes te re (szlo vák) 
Jörg Müller, Knüllwald tar to mány pol gár mes te re (Né met or szág)                                                                  
Dömsöd Díszpolgára kitüntető cím és a Dömsödért Emlékérmek kitüntető cím
átadása  
Ren dez vény hely szí ne: Pe tő fi Sán dor Ok ta tá si és Mű ve lő dé si Köz pont.
A he lyi és kör nye ző te le pü lé sek ön kor mány za ta i nak, ci vil szer ve ze te i nek, vál lal -
ko zó i nak, mű vé sze i nek, vi rág kö tő i nek, ker té sze i nek be mu tat ko zó ki ál lí tá sá nak
meg nyi tó ja.
Ün ne pi mű sor: Hajdu Lász ló tá ro ga tón ját szik

A dömsödi De zső La jos A.M.I. nép dal éne ke se i nek be mu ta tó ja

2011. áp ri lis 30. /szombat/
9.00 – 19,00 órá ig Díj ug ra tó Lo vas ver seny (egész na pos prog ram)

A ren dez vény szer ve ző je: Al fonz Lovasklub
Az egész na pos ren dez vényt meg nyit ja: a De zső La jos A.M.I.
majorette tánc cso port ja
A ren dez vény ide je alatt ki ra ko dó vá sár, bü fé. 

19.00 órá tól a Pe tő fi Sán dor OMK-ban Dömsödért Ala pít vány Jó té kony sá gi Bál ja
M Ű S O R ! 
Tom bo la, Bü fé
Be lé pő díj va cso rá val együtt: 2000 Ft

2011. má jus 1. /vasárnap/
Anyák Na pi Aján dék mű sor

13.00 óra A dömsödi De zső La jos A.M.I.  nép tán co sa i nak be mu ta tó ja

13.30 óra Má tyás ki rály bo lon dos bo lond ja szín há zi elő adás óvo dá sok nak és kisis ko lá -
sok nak a Maszk Báb Szín ház elő adá sá ban

14.30 óra Anyák napi mű sor a Ju és Zsu Tár su lat elő adá sá ban

15.00 óra Anyák napi mű sor az óvo dá sok elő adá sá ban

15.30 óra A dömsödi De zső La jos A.M.I. tár sas tánc-be mu ta tó ja

16.00 óra Ju és Zsu Tár su lat mű so ra

16.30 óra A Kiskunlacházi Alap fo kú Mű vé sze ti Is ko la ta nu ló i nak tár sas tánc-be mu ta tó ja

17.00 óra Bu dai Be at rix nó ta éne kes /Hálózat Te le ví zió Ne fe lejcs Nó ta Show cí mű te het -
ség ku ta tó mű so rá nak győztese/. Zon go rán kí sé ri Bu dai Bé la zon go ra mű vész.

17.30 óra A dömsödi De zső La jos A.M.I. tár sas tánc be mu ta tó ja

18.00 óra Hajdu – Dabi duó nosz tal gia ze nét ját szik

18.30 óra Ju és Zsu Tár su lat mű so ra

MEGLEPETÉS SZTÁRVENDÉG!!!

XVII. Dömsödi Napok
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szünk. A hely bé li kul tú rott hon nagy mé re tű
szín ház ter me zsú fo lá sig meg telt, aki nek
nem ju tott ülő hely, ál ló he lyek ről fi gyel -
het te a ver senyt. Ami kor meg kér dez tem az
egyik ren de zőt, hogy a sok száz gye rek
hogy ke rült oda, azt vá la szol ta, hogy a fes-
z ti vál a brckói gye re ke kért van, a pe da gó -
gu sok ma gá tól ér tető dő nek tart ják, hogy
va la men  nyi ta nít vá nyuk ott le gyen a fesz -
ti vá lon.

A fesz ti vá lon lát szott, hogy volt pénz a
meg va ló sí tás ra. Ha tal mas mun kát fek tet -
tek a showszerű elő adás ra és a pro pa gan -
dá ra. He lyen ként né ha dö cö gött a szer ve -
zői gé pe zet, de azért na gyobb prob lé mák
nél kül, si mán le zaj lott a ver seny. Itt más
rend szer sze rint ment a pon to zás, a ver -

seny zők két kör ben je len tek meg a szín pa -
don. Elő ször min den ki nek élő han gon kel -
lett be mu tat nia ver seny szá mát, amely
alap ján a zsű ri ér té kel te a pro duk ci ó kat és
ös  sze ál lí tot ta a sor ren det. Az es ti gá lán –
amit a te le ví zió is fel vett – már playback-
ről szólt a ze ne, nyil ván mi nő sé gi okok
mi att. Ez al ka lom mal hir det tek ered ményt
is. Szín vo na las volt a meg mé ret te tés, egy
szlo vén kis lány nyer te meg ér de mel ten a
Grand Prix-t, el ső he lye zett pe dig az
Europop-on is dí jat nyert Florena Sandro
ro mán ver seny ző lett. 

A mi Bet tink pont jai alap ján a ne gye dik
hely re ke rült, kü lön dí jat is ka pott. Gra tu -
lá lunk!

Bog nár Ti bor

Nagyheti és húsvéti
istentiszteletek

Dabi Református Egyházközség

április 20. (szerda)
18.30 bűnbánati alkalom
április 21. (csütörtök)

18.30 bűnbánati alkalom
április 22. (péntek)

9.00 nagypénteki istentisztelet
18.30 bűnbánati alkalom

április 23. (szombat)
18.30 bűnbánati alkalom
április 24. (vasárnap)

9.00 húsvéti istentisztelet és úrvacsoraosztás
április 25. (hétfő)

9.00 húsvéti istentisztelet és úrvacsoraosztás

Baptista Gyülekezet

április 22. (péntek)
18.00 nagypénteki istentisztelet

április 24. (vasárnap)
9.30 istentisztelet
17.00 istentisztelet
április 25. (hétfő)
10.00 istentisztelet

Római Katolikus Gyülekezet

április 21. (csütörtök)
17.00 nagyheti szertartás

április 22. (péntek)
17.00 nagyheti szertartás

április 23. (szombat)
17.00 nagyheti szertartás
április 24. (vasárnap)
9.00 ünnepi szentmise

április 25. (hétfő)
9.00 ünnepi szentmise

Dömsödi Református Gyülekezet

április 20. (szerda)
18.00 bűnbánati istentisztelet

április 21. (csütörtök)
18.00 bűnbánati istentisztelet

április 22. (péntek)
10.00 nagypénteki istentisztelet

a templomban
18.00 passiós istentisztelet

április 24. (vasárnap)
10.00 ünnepi istentisztelet

április 25. (hétfő)
10.00 ünnepi istentisztelet

Eu fó ria Brcko-ban!
Rend kí vü li nap volt 2011. már ci us 5. Sza bó Bet ti na szá má ra, aki egy ben a Ju és Zsu

Tár su lat tag ja is. 
Az a meg tisz tel te tés ér te, hogy ő kép vi sel het te ha zán kat Bosz nia-Her ce go vi ná ban,

Brcko vá ro sá ban egy ha son ló ver se nyen, mint a mi Nem zet kö zi Europop Fesz ti vá -
lunk. 

8 or szág 24 ver seny ző je lé pett a vi lá got je len tő desz kák ra.

Ha tal mas volt az él mény és az öröm mi kor a zsű ri ered ményt hir de tett. „ IV. he lye -
zett Sza bó Bet ti na Ma gyar or szág”, –  Eu fó ria!!! – és nem csak a IV. he lyet tud hat ta ma -
gá é nak, a zsű ri egy kü löndíj jal is meg ju tal maz ta sze rep lé sé ért.

Bet ti nek éle te el ső kül föl di meg mé ret te té se volt, na gyon-na gyon büsz kék va gyunk
/vagyok/ Rá!

Csi kós Lászlóné
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VÍZSZINTES
1. A megfejtés sora
11. román autómárka
12. párosan nyerő!
13. bibliai alak
14. feltéve
15. ....-dombos
17. magasról esés
19. magyar település
20. angol cégforma
21. takaros
22. Intéző Bizottság
23. amerikai álom!
25. betű kiejtve
26. horgászok rémálma
28. tisztít
30. rangjelző
31. olasz főváros
33. ügyetlen
34. Magyarország egyik jelképe
36. pecás
39. USA tagállam
40. nála lentebb
41. ételízesítő
43. némán süt!
44. elme
45. .... reader, gyakori szoftver

FÜGGŐLEGES
1. csónak
2. férfinév
3. oszlik
4. ellátásforma
5. ritka férfinév
6. bibliai női név
7. osztrák F1-es világbajnok volt
8. LUH
9. hév, lendület
10. palota
14. nem az első
16. csecsemő öltözete
18. határeset (szleng)
20. LR
23. nagy templom
24. tömörítési forma
26. ilyen tej is van
27. munka
29. nem szerető
30. becézett Attila 
32. popegyüttes volt
33. fiú
35. RA 
37. tolatás része!
38. egy fél dézsa!
42. veterán autók rendszáma

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

Februári helyes megfejtés: „szélhajtó küsz”.
A kihúzott nyertesek: Simon János és Wágner László.

Nyereményük 1-1 db 1000 Ft-os vásárlási utalvány, melyért fáradjanak be a
Célpont(y) Horgász Szaküzletbe.

Az e havi megfejtést május közepéig adják le a Célpont(y) Horgász Szaküzletbe,
az áprilisi nyeremény is 1-1 db 1000 Ft-os utalvány lesz.

A megfejtésben egy gyakran használt csali olvasható!

Ön nek mit je lent
a Hús vét?

A Hús vét, val lá si meg kö ze lí tés ből, Jé zus
Krisz tus ke reszt re fe szí té se és fel tá ma dá sa,
mely ál tal bűn bo csá na tot ka punk. Ezért a
Hús vét a tör té nel mi val lá sok li tur gi á já ban is
nagy je len tős ég gel bír. 

Néz zük most az év szá za dos vis  sza te kin -
tést tár sa dal mi vo nat ko zás ban:

A nép raj zi szak iro da lom sze rint a ka rá -
csony mel lett a hús vét az év má sik leg na -
gyobb ün ne pe. Az as  szo nyok ilyen kor vég zik
a nagy ta ka rí tást, hogy rend és tisz ta ság le -
gyen az ott ho nok ban, hi szen do log idő ben
már er re nem lesz mód juk. Hús vét más nap -
ján a le gé nyek cso por to san men nek lo csol -
kod ni, kö szön te ni. A le á nyok pe dig hí mes to -
jás sal vi szo noz zák az ön töz kö dést. 

A fen ti né hány sor ban na gyon váz la to san
so rol tam fel en nek az ün nep kör nek a lé nye -
gét. Va jon az itt le ír tak ma nap ság men  nyi re
áll nak helyt? Vizs gál juk meg né hány ön is -
me re ti kér dés se gít sé gé vel hely ze tün ket:
– Ön és a csa lád ja részt vesz-e sa ját fe le ke ze -

té ben a nagyheti és hús vé ti al kal ma kon?
– Az ün ne pek előtt van nak-e ház tar tá sá ban

fon tos és el vég zen dő fel ada tok?
– Mi ből ér zi, hogy ez a két ün nep kör va la mi

mi att kü lö nös és el té rő a hét köz nap ok tól?
– Milyen ru há zat ban fo gad ja ilyen kor ven dé -

ge it?
– Beengedi-e a kö szön tő ket akik meg tisz te lik

Önt, vagy el uta zik ott hon ról?
Ér de mes el gon dol kod nunk a fel tett kér dé -

se ken, mert hi á ba ke res sük a ha gyo mányt, a
gyö ke re ket min den fé le nagy sza bá sú ren dez -
vé nye ken! Ha ott hon nem őriz zük, nem vi -
gyáz zuk szo ká sa in kat, ak kor azok el vesz nek,
tel je sen el tűn nek!

Nos, Ön nek mit je lent a Hús vét?
-V.I.-
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Az őszi idény vé gez té vel vár ha tó
volt, hogy a fel nőtt csa pat ke re té -

ben át ala ku lás lesz, mert az őszi
ered mé nyek nem úgy ala kul tak,
ahogy mi sze ret tük vol na. A ve -
ze tő ség min den tő lük tel he tőt

meg tett, és en nek meg is lett az
ered mé nye, hi szen hét já té kost si -

ke rült a csa pat hoz csá bí ta ni uk.
Ér ke zett: Demjén Z., Klá rik B., Sárosi B.,

Mó zes T., Kar dos F., Szar ka Z. és Bá bel N. 
Saj nos tá vo zók is akad tak, de re mél jük ez nem be fo lyá sol ja a csa pat jobb

sze rep lé sét. Tá vo zott: Bog nár S., Zsol nai Z. és Sza bó P. A hos  szú té li fel ké -
szü lést be csü let tel vé gigcsi nál ta a csa pat, és az edző mec  cse ken mu ta tott já ték
alap ján bi za kod va vár tuk a ta va szi raj tot. Az el ső mec  csen Gyömrő csa pa tát
fo gad tuk.

Dömsödi SE – Gyömrői SE 2:2 (1:0)
Dömsöd: Ba lázs – Ke le men, Nagy, Kar dos, Demjén – Turcsán, Bóna,

Agócs, Klá rik – Mó zes, Ba logh. Ve ze tő edző: Ha lász Gyu la.
Gól lö vők: Ba logh, Klá rik.
Cse re: Végh.
Az el ső fél idő ben mi irá nyí tot tuk a mér kő zést, majd a szü net után si ke rült

elő nyün ket nö vel nünk. Rög tön kö zép kez dést kö ve tő en gólt kap tunk, olyan
szi tu á ci ó ból, ami re el mé le ti leg fel ké szül tünk. Ezt kö ve tő en 3 perc re rá Gyöm -
rő ki egyen lí tett. A vég ered mény a lá tot tak alap ján igaz sá gos nak mond ha tó.

Ha lász Gyu la: 2:0-ig a Gyömrőnek hely ze te sem volt, de saj nos fe gyel me -
zet len sé günk nek kö szön he tő en ér té kes pon to kat vesz tet tünk.

Má so dik mér kő zé sün ket Gyál csa pa tá val ját szot tuk ide gen ben. Az elő ző
mér kő zé sen el hul laj tott pon to kat itt pró bál tuk meg vis  sza sze rez ni.

Gyáli BKSE – Dömsödi SE 1:0 (0:0)
Dömsöd: Ba lázs – Ke le men, Nagy, Kar dos, Demjén – Turcsán, Bóna,

Agócs, Klá rik – Mó zes, Ba logh. Ve ze tő edző: Ha lász Gyu la.
Ki ál lít va: Ba logh.
Cse re: Végh, Szar ka, Papp.
Job ban ját szot tunk mint el len fe lünk, még a ko rai ki ál lí tás sem za vart meg

min ket, de a fut ballt gól ra játsszák és mi sajnos itt ku dar cot val lot tunk. 
Ha lász Gyu la: Töb bet bir to kol tuk a lab dát me zőny ben, mint a Gyál, ve -

szé lyes gól hely ze tig azon ban csak ők ju tot tak. Egyé ni hi bák ból kap tuk a gólt.
Kö vet ke zett a na gyon fon tos szom széd vár rang adó Kiskunlacháza csa pa -

tá val. Mind két csa pat érez te a mér kő zés fon tos sá gát, hi szen a ki esés elől me -
ne kül mind két gár da.

Dömsöd SE – Autoshop-Kiskunlacháza SE 1:0 (1:0)
Dömsöd: Ba lázs – Reibl, Nagy, Kar dos, Demjén – Szar ka, Ke le men,

Agócs – Klá rik, Mó zes, Végh. Ve ze tő edző: Ha lász Gyu la.
Gól lö vő: Végh.
Csere: Turcsán, Papp, Ki rály, Bá bel.
Már a mér kő zés ele jén látszódott, hogy az együt te sek a tá ma dó já ték ra fek -

te tik a hang súlyt, mind két ol da lon adód tak le he tő sé gek, és egy lab da szer zést
kö ve tő en meg sze rez tük a ve ze tést. A má so dik fél idő ben „Lacháza” min dent
egy lap ra fel té ve pró bált tá mad ni, de ezek ből nem ala kult ki ko mo lyabb gól -
hely zet. Ek kor el dönt het tük vol na a há rom pont sor sát, ha a kont rá ink vé gén
job ban kon cent rá lunk. Si ke rült meg úsz nunk ka pott gól nél kül a hát ra lé vő
időt, így na gyon fon tos há rom pon tot tar tot tunk itt hon.

Ez úton sze ret ném meg kö szön ni Ko vács Fe renc El nök Úr nak, hogy a sok
eső el le né re is tö ké le tes pá lyán tud tunk ját sza ni, és nem kel lett a mér kő zést
el ha lasz ta ni.

A 4. for du ló ban Újhartyánba lá to ga tunk, amely nem ígér ke zik kön  nyű
mér kő zés nek. Nagy At ti la csk.

Megkezdõdött a tavaszi
forduló a labdarúgóknál

HELYSZÍN: DÖMSÖDI SPORTKÖZPONT
IDŐPONT: 2011. május 7. (szombat)

PROGRAM

08.00 – 12.00 CSALÁDI SPORTDÉLELŐTT
• játszóház
• sportvetélkedők
• autocross bemutató

A belépés ingyenes!

08.00 – 12.00 CSALÁDI EGÉSZSÉGNAP
• állapotfelmérés, életmód tanácsadás

írisz  diagnosztikával, szív- és stressz szű  -
rés sel

• egészségmegőrzést szolgáló termékek
bemutatása, árusítása 

• frissítő- és gyógymasszázs 

A stressz szűrésre (1500 Ft), az íriszdiagnosztikára (2000
Ft) jelentkezni lehet Ácsné Jaksa Szilviánál / 06-30-6789-404.

20.00 – 03.00 SPORTBÁL
• megnyitó
• dömsödi kézilabda club bemutatója
• amatőr darts verseny
• élő zene
• büfé
• tombola

Jegyárak:  felnőtt / 1.000 Ft 
gyerek / 600 Ft

Bővebb információ, jegyrendelés: 
Guttyánné Vass Krisztina / 06-70-3193-353

Béczi János / 06-20-3696-413

A belépőjegy megvásárlásával a dömsödi 
kézilabda klubot támogatja!

SPORTBÁL 2011
JÓTÉKONYSÁGI RENDEZVÉNY
A DÖMSÖDI KÉZILABDÁÉRT
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Március hónapban 3 káresetünk volt. 3-án 18 óra 50 perckor Dömsöd
„Vásártér” MÉH-telepen egy pótkocsi és egy mikrobusz égett. A tűz mel-
léképületeket, szalmabálát veszélyeztetett. Az egység egy C sugárral a
tüzet körbehatárolta és eloltotta. Személyi sérülés és anyagi kár nem
keletkezett.

14-én 13 óra 05 perckor Dömsöd Nagytanyai útra vonultunk, ahol avar
égett, ezt egy sugárral és kéziszerszámokkal eloltottuk.

25-én este 20 órakor ismét tűzesethez kaptunk riasztást. Dömsöd Vad-
virág utcában faház égett. A helyszínre érve már teljes terjedelmében
égett, és csak a maradványokat kellett eloltani. Az anyagi kár jelentős, de
személyi sérülés nem történt.

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

Vág ja le a vo nal men tén és te gye a ren del ke ző nyi lat ko za tot az adó -
be val lá sa mel lé egy olyan pos tai szab vány mé re tű bo rí ték ba, amely e
lap mé re tét csak an  nyi ban ha lad ja meg, hogy ab ba a nyi lat ko zat el -
he lyez he tő le gyen.

Dömsödi Tûz ol tó Egye sü let
Március hónap

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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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 biztosítása. Ezenkívül a támo-

gatás 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

DÖMSÖDI HORGÁSZ EGYESÜLET 
2011. évi Zárt Horgászverseny Kiírása

V. HAL–VÍZ NAP

2011. JÚNIUS 18.

A részletes programokat a
májusi számban közöljük.
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Egy gö rög mon da ar ról em lé ke zik meg, hogy
ho gyan szü let tek ezek a tö ré keny vi rá gok: esze -
rint Persephoné, a ta vasz is ten nő je lá ba nyo mán
kel tek élet re. Nem is lo gi kát lan el gon do lás, ha
jobban be le gon do lunk, hi szen ez a nö vény
rend sze rint már ci us tól, a tény le ges ta vasz kez -
de té től kezd vi rá goz ni. Er ről a mai na pig meg -
em lé kez nek pél dá ul a fran cia or szá gi Bretagne-
ban, ahol a ta vasz elő csa lo ga tá sá ra nagy pén te -
ken ibo lyát ül tet nek. Az il la tos ibo lya egyéb ként
a több mint 1000 faj jal ren del ke ző ibo lya fé lék
csa lád já ba tar to zik (pél dá ul kék ibo lya, fe hér
ibo lya, bor zas ibo lya stb.). Mi vel szin te min den
he lyen meg él, a tró pu so kon, szubt ró pu so kon és
a mér sé kelt égöv alatt is szá mos he lyen meg ta -
lál ha tó. 

Az „il la tos” ibo lya
Nem hi á ba ne ve zik il la tos ibo lyá nak (la ti nul

Vi o la odorata), ugyan is e nö vény nek leg gyak -
rab ban hasz nált „ré sze” nem más, mint ellenál-
hatatlan, édes il la ta. Vi rág já ból Dél-Fran cia or -
szág ban és Olasz or szág ban ola jat ké szí te nek
(saj to lás sal vagy enflourage tech ni ká val), mely
a vi lág egyik leg drá gább il ló ola ja. Ugyan en nek
a faj nak a le ve le i ből pá rol ják le az ibo lya le vél-
ola jat – 20 g tisz ta olaj kö rül be lül 1 ton na le vél -
ből ál lít ha tó elő.

Iodin-tartalma mi att pár pil la nat ra ki kap csol -
ja azt a ké pes sé gün ket, hogy az il lat kom po zí ci -
ót egy ben ér zé kel jük, emi att ti tok za tos fel- és
to va tű nő ha tást köl csö nöz vi se lő jé nek. Már a ti -
zen ne gye dik-ti zen ötö dik szá zad ban hasz nál ták
pad ló ra szórt vi rá ga it temp lo mok il la to sí tá sá ra.
A ti zen he te dik-ti zen nyol ca dik szá zad arisz tok -
rá ci á ja pa ró ká it és ru há it il la to sí tot ta ve le, míg a
ké ső-vik to ri á nus kor ban igen nép sze rű par füm-
alap anyag ként szol gált Ang li á ban. Ma nap ság is
szá mos vi lág hí rű il lat kom po zí ció ré sze, il let ve
alap ja.

A há rom szí nű vi o la vagy vad ár vács ka
(la ti nul Vi o la tricolor) a na túr koz me ti ka
ele me is, hi szen ba ba ápo ló kré mek alap -
anya ga, míg az il la tos ibo lya hid ra tá ló ha tá -
sa mi att kü lön le ges bo rot va kré mek ben,
szap pa nok ban és nap pa li arc kré mek ben is
meg ta lál ha tó. 

Az ibo lya, mint gyógy nö vény
Ibo lyák kal bi zo nyí tot ta hű sé ges, ki tar tó sze -

rel mét egy fran cia ne mes, aki 30 éven át na pon -
ta kül de tett csok rot sa ját ker té sze té ből Ma de -
mo i sel le Clairon szí nész nő nek, hogy az min -
den nap eb ből ké szít hes se el es ti nyug ta tó te á ját.
Szaponintar tal ma mi att nem csak nyug ta tó ha -
tá sú fő zet ké szít he tő az ibo lyá ból, hi szen a sza-
ponin köp te tő, nyák ol dó ha tá sa el ső sor ban fel -
ső-lég úti meg be te ge dé sek ben (lég cső és hörg -
hu rut idült ese te i ben, erős kö hö gés stb.)
hasznos*.

Pa kisz tán ban egy etnofarmakológiai kül dött -
ség a vadontermő nö vé nyek ta nul má nyo zá sa
köz ben azt is ki de rí tet te, hogy az ibo lya láz csil -
la pí tó ha tá sa az asz pi ri né hez igen ha son ló. In di -
á ban pe dig az ibo lya a man du la gyul la dás ha -
gyo má nyos gyógy sze re.

Me zei ka kukk fű, fe ke te bo dza, pi pacs és ibo -
lya vi rá ga i nak egyen lő ará nyú ke ve ré ké ből egy
csi pe tet for ráz zunk le egy csé sze víz zel, és
hagy juk tíz per cig áz ni. Eb ből na pon ta 3-4 csé -
szé nyit ad junk a be teg nek a láz és kö hö gés csil -
la pí tá sá ra.

Köp te tő, iz zasz tó és vér tisz tí tó ha tá sán túl, ál -
mat lan ság és epi lep szia el le ni tea ke ve ré kek ben
is sze re pel. Meg jegy zem, hogy a sza gos ibo lya
vi rá gát for ró víz zel le önt jük; föl for ral ni nem
sza bad. Kül ső leg a nyers le ve le ket és a friss vi -
rá go kat  se bek re kö tö zik. A le ve lek a méhcsí pést
gyó gyít ják.”

Kül ső leg al kal maz va bőr ned ve sí tő ha tá sa
mi att ki re pe de zett bőr gyó gyí tá sá ra ki vá ló an al -
kal mas, gaz dag A- és C-vi ta mi nok ban, és bi zo -
nyos antioxidánsokat is tar tal maz (ép pen ezért
le het alap ja hid ra tá ló kré mek nek). Hom lok ra
kö tött le ve le i vel a mig rén is meg előz he tő egye -
sek sze rint, amit meg erő sí te nek Plinius (egy
óko ri ter mé szet tu dós) fel jegy zé sei is. Bár ed dig
sem mi lyen ká ros ha tá sát nem mu tat ták ki, vi -
gyáz ni kell, mert erős szer. Gyö ke ré ből eny he
has haj tó ké szül.

*Gyógytea: 1 ká vés ka nál nyi szá rí tott vi rá got
for ráz zunk le egy csé sze víz zel, és hagy juk tíz
per cig áz ni. Eb ből na pon ta 3 csé szé nyit fo -
gyasszunk.

Ibo lya a kony ha kert ben
Már az ókor ban is hasz nál ták az ibo lya esz  -

szen ci át sze rel mi báj ital ok ké szí té sé re, és
Shakes peare Szentivánéji álom cí mű da rab já -
ban is eb ből ké szít sze rel mi va rázs italt az egyik
sze rep lő. 

Ha a le gény fo gó fánk ba nem is süt jük be le,
at tól még de ko rá ci ó ként szá mos édes ség ré sze

le het ez a ked ves kis vi rág. Ezek kö zül a leg ér -
de ke seb bek a kö vet ke zők: ké szít he tünk pél dá ul
ibolyaszirupot* a vi rág es  szen ci á já ból – ez egy
fran cia ta lál mány, de ugyan ezt a szi ru pot fel -
hasz nál ják Ame ri ká ban ibo lyás tea sü te mény és
mály va cu kor ké szí té sé re. 

Az ibo lyát sü te mé nyek, pu din gok, jég kré -
mek, sa lá ták dí szí té sé re, il la to sí tás ra hasz nál -
hat juk. A le he tő sé gek kor lát la nok. A leg öt le te -
sebb meg ol dá sok kö zött ta lál juk a jég koc ká ba,
vagy egy egy sze rű gyü mölcs tor ta fel ső zse lé ré -
te gé be zárt ibo lya szir mot de ko rá ci ó ként, eset -
leg a kan dí ro zott ibolyaszirmot*, mely Sissi
ked venc des  szert je volt, és ma is kap ha tó a bé csi
Demel cuk rász dá ban.

Ang li á ban köz ked velt édes ség az ibo lya -
krém mel töl tött ét cso ko lá dé ko rong is, Fran cia -
or szág ban pe dig az ibo lyá val íze sí tett li kőr, a
Creme Yvette. Na gyon fon tos, hogy ha gyógy -
készítményekhez vagy éte lek hez hasz nál juk az
ibo lyát, ak kor csak is a meg fe le lő hely ről gyűjt -
sük be. Er re ki tű nő al kal mat szol gál tat nak az or -
szá go san szer ve zett gyógy nö vény tú rák, me -
lyek re bár ki je lent kez het.

A gyógy nö vény tú ra a ha gyo má nyos gyó gyí -
tás hoz hasz nál ha tó nö vé nyek kel és azok kí mé -
le tes gyűj té sé vel is meg is mer te ti az ér dek lő dő -
ket. A tú ra ké nyel mes, las sú sé ta sok-sok meg ál -
ló val, bár mi lyen kor osz tály nak.

(http://www.gyogynovenyturak.hu/)

*Szirup: önt sünk fél li ter for rás ban lé vő vi zet
egy csé sze fris sen ös  sze tört vi rág ra, majd le ta -
kar va hagy juk 12 órán át áz ni. Szűr jük és fa -
csar juk át egy ru ha da ra bon, majd ad junk hoz zá
90 dkg cuk rot és főz zük 1 órá ig, míg szi ru pos
nem lesz. Üveg edény ben tá rol juk.

*Kandírozott szi rom: egy to jás fe hér jét fel ve -
rünk, de nem ke mén  nyé, csak míg ha bo sod ni
kezd. Egy pil la nat ra be le márt juk a vi rá got, majd
jól át for gat juk por cu kor ban, hogy a cu kor tel je -
sen be bo rít sa. Egyen ként tál cá ra tes  szük a vi rá -
go kat, és me leg he lyen ad dig szá rít juk, amíg tel -
je sen meg szá rad nak. Lég ke ve ré ses sü tő ben na -
gyon ala csony hő mér sék le ten (60-70 fok) is
meg szá rít hat juk, de na gyon vi gyáz zunk, ne -
hogy meg ég jen.

*Ibolyakrém: 1 li ter tej szín ből ve gyünk 1 csé -
szé nyit, és for ral juk fel 10 dkg cu kor ral és 1 csé -
szé nyi friss ibo lya szi rom mal. 15 per cig le ta kar -
va hagy juk áll ni, majd szűr jük le és hűt sük ki. A
ma ra dék tej szín ben ke ver jünk el 6 to jás sár gá ját
ki vi lá go so dá sig, és te gyük hoz zá ap rán ként az
ibo lyás tej színt. Tűz fö lött ke ver jük sű rű re,
majd le vé ve ke ver jünk hoz zá 25 g fel ol dott lan -
gyos zse la tint és 4 to jás elő ző leg ke mény re vert
hab ját. Hi deg víz zel ki öb lí tett po ha rak ba tölt -
sük, szir mok kal dí szít ve tá lal juk.

A szerelem és a tavasz hírnöke: az ibolya
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A Nagyközségi Könyvtárban Berki Géza
festõ munkáiból idõszaki kiállítást 
rendezünk, amely megtekinthetõ a
könyvtár nyitvatartási idejében.

Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

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

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

programjai

2011. április 2. /szombat/ 13,00 órától

II.   ORSZÁGOS  NÓTA – OPERETT
VERSENY

A verseny a közönség számára nyitott.

2011. április 9. /szombat/ 16,00 órától
MUSICAL, OPERETT ÉS  FILMZENEI

EST a  JU és ZSU TÁRSULAT előadásában
Belépőjegy ára: 500 Ft.
A belépőjegy árával a Ju és Zsu Társulat mű -
kö dését támogatják a kedves érdeklődők.
Helye: OMK nagyterme.

2011. április 9. /szombat/ 
9,00  órától – 12,00 óráig

BABA BÖRZE

2011. április 14. /csütörtök/ 10,30 órától
OVIS SZÍNHÁZ  

MESE MÁTYÁS KIRÁLYRÓL  
Belépőjegy ára: 500 Ft. 
Helye: OMK nagyterme.

2011. április 23. /szombat/ 16,00 órától 
A CSÓKOS ASSZONY 

színházi előadás az  IRINGÓ 
SZÍNJÁTSZÓ KÖR előadásában

Belépőjegy ára: 500 Ft. Jegyeket elővételben

az OMK-ban nyitvatartási időben lehet vá sá -
rolni. Helye: OMK nagyterme.
Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

2011. április 29-30. – május 1.  
XVII. DÖMSÖDI NAPOK 

rendezvénysorozat
A programokról a részletes tájékoztatást pla -
kátokon olvashatják a kedves érdeklődők.

ELŐZETES
2011. május 8.

III. MINŐSÍTŐ HÁZI TÁRSASTÁNC
VER SENY a Dezső Lajos A.M.I. 

növen dé kei részére

2011. május 13-14-15.
VIII. EUROPOP NEMZETKÖZI 

GYERMEK, IFJÚSÁGI ÉS FELNŐTT
ÉNEKES FESZTIVÁL

2011. május 19. 
OVIS GYERMEKNAP

2011. május 21. 
ROMA NAP

2011. május 27-28-29. IV. DABI NAPOK
rendezvénysorozat

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

Zöldjárat
Április 27. szerda Dömsöd üdülõ

Április 28-29. csütörtök-péntekDömsöd lakosság–üdülõ körzetekben.



20 XXI.  évfolyam  4.  szám

Dömsöd területén az eltelt időben nem történt
közlekedési balesetet…

Dömsödi bűnügyek…
Február 27-én 14.15 óra körüli időben a

Védgát soron a Bucsi köz után 150 m-re a gát
aljában találtak egy sárga színű Babetta segéd-
motorkerékpárt, amelyet a Kőszegi Rendőr ka pi -
tányság körözött. Február 15-én a délutáni órák-
ban a Művelődési Ház Könyvtárában női váll tás -
kából iratokat és kész pénzt loptak el. Norton kút-
fejet loptak el egy víkendház udvaráról, kivágták
a kerítést a Hársfa utcában és elvitték a kútfejet, a
tulajdonos március 05-én észlelte a bűncselek-
ményt. Szintén március 05-én észlelték a hétvégi
ház tulajdonosai a Fűzfa utcában, hogy a mellék -
épü letüket felfeszítették, és onnan szerszámokat
és horgászfelszereléseket tulajdonítottak el. A
szomszédos hétvégi ház melléképületét is kinyi-
tották, de onnan nem tulajdonítottak el semmit.
Február végén tapasztalták a tulaj donosok, hogy
a Tókertben a hétvégi házuk udva rá ról vasanyag,
hajópadló tűnt el nagyobb mennyiségben. 

Információikkal keressék Molnár László r.
hdgy. urat, a Nyomozó Alosztály Vezetőjét, Kaj -
dácsi Imre r. tzls. urat, vagy bármelyik rendőrt.

Kisebb súlyú cselekményekről
Március 07-én a Horváth kertben lévő boltban

egy 90 éves hölgy a pénztárcáját lerakta a pultra,
amíg a vöröshagymát válogatta, mire végzett,
már nem volt meg a pénztárca. A boltban gya -
núsan viselkedett egy helyi lakos, aki a pénztárca
eltűnése után nyomtalanul eltűnt a boltból. Mint
a pénztárca… Azért ahhoz is kell lelkiállapot,
hogy valaki egy szemmel láthatóan idős néni
utolsó forintjait ellopja…

Körözés
A PMRFK Ráckevei Rendőrkapitányság

Közrendvédelmi Osztály járőrei 2011. március
12-én éjfél körüli időben családi botránynál
intézkedtek Dömsödön. Már a bejutás sem volt
minden akadálytól mentes, hiszen a helyszínen a
bejelentő már azt közölte, hogy ez nem is az az
ingatlan, és már nem is veszekszenek a házban. 

Mivel kétséget kizáróan nem lehetett az utcáról
tisztázni az esetet, az intézkedő rendőrök átmász-
tak a kerítésen és az udvaron igazoltattak egy bán-
talmazott nőt, akinek a száján és a jobb szeme
alatt friss duzzanat volt látható. A nő állítása
szerint elesett és úgy szerezte a sérüléseit, majd
miután a rendőr kétkedve fogadta elmondását,
félve bevallotta, hogy jelenlegi barátja bántotta. 
4-5 esetben ököllel arcul ütötte. A rendőrök orvost
hívtak a sérülthöz,  aki ellátta a háromgyermekes
családanyát, mentőt is hívtak hozzá. Később
kórházba is kellett szállítani őt.

A történet akkor vett érdekes fordulatot, mikor
a bántalmazó férfit keresve a szomszéd kerítés és
a házfal közötti 90 cm-es résben egy kézre lettek
figyelmesek a ráckevei zsaruk. A bántalmazást
elkövető férfi guggolt a kis rejtett zugban, és a
felszólításra, hogy jöjjön elő, igazolja magát, elő -
bújt és kissé erőszakosan ugyan, meg modorta-

lanul, de H. Gábor nevére kiállított anyakönyvi
kivonattal a személyazonosságát igazolta. Mivel
az adatok stimmeltek, de személyi igazolványt
felmutatni nem tudott, ezért vele szemben hely -
szín bírságot alkalmazott a járőr. A bántalmazott
nő hallotta az igazoltatást és a rendőrtől meg kér -
dezte, hogy miért Gábor néven szólítja a férfit,
hiszen az Fe renc. Az igazoltatott férfi, mikor
kilátásba helyez ték, hogy személyazonosságá-
nak megállapítása végett elő fogják állítani a
Ráckevei Ren dőr ka pitányságra, durva hangnem-
ben elismerte a ren dő röknek, hogy ő valójában H.
Ferenc. A körözési rendszerben történő lekér de -
zés után megállapítást nyert, hogy H. Ferenc ellen
a BRFK XIV. ker. csalás és lopás miatt, a BRFK
XIII. ker. sikkasztás miatt, a BRFK VII. ker.
sikkasztás miatt, a BRFK VI. ker. lopás miatt és a
BRFK X. ker. lopás miatt illetve a Fővárosi
Bíróság  Büntetésvégrehajtási Csoportja csalás és
testi sértés elkövetéséért 2 év 6 hónap börtönbün-
tetés letöltése végett körözi az igazoltatott személyt.
Összesen 8 db élő körözés volt ellene folyamat-
ban… Most még egy hamis vád bűncselekmény
elkövetését is a nyakába vette, illetve a nála talált
közbiztonságra különösen veszélyes eszköz miatt
szabálysértési feljelentést is tettek ellene.

Szép, szabályos, szakszerű és jogszerű in téz -
kedés és mindenképpen egy jóleső érzés, mert
érezte a rendőr, a munkájának eredménye van,
sikerült a törvényt betartva egy többszörösen
körözött személyt elfogni és segíteni egy bántal-
mazott nőnek. Siker a rendőrnek és megnyugvás
a családnak és a közvetlen környezetnek, mert
mostanában ott nem lesz családi botrány…

A Fővárosi Bíróság BV Csoportja és a Bp.
XVIII. és XIX. ker. Bíróság, valamint a Pesti
Központi Kerületi Bíróság hivatalos személy
elleni erőszak, lopás és csalás miatt körözi Fehér
István János 32 éves Dömsöd, Védgát sor 7.
tartózkodási helyű férfit. Tartózkodási helye
lehet még a Bp. XIV. ker. Cserei u. 6. szám is.

Csóka Andrea 19 éves, Dömsöd Tókert 39
vagy a Tókert 46. sz. alatti lakos ellen orgazdaság
miatt adott ki körözést a Miskolci Városi Bíróság.

A Budapesti Katonai Ügyészség tartózkodási
helyének a megállapítását kéri Jakab István 51
éves, Dömsöd, Táncsics u. 18. sz. alatti lakosnak.
Előfordulhat még a Bp. IX. ker. Népligetben is,
esetleg hajléktalan életformát folytat.

A Pest Megyi Bíróság BV Csoportja Kurilla
Norbert 37 éves, Dömsöd, Szabadság u. 19. sz.
alatti lakos körözését rendelte el.

Chokker Lívia 42 éves, Dömsöd, Védgát sor
2. sz. alatti lakos körözését a Pesti Központi Ke -
rü leti Bíróság rendelte el kiskorú veszélyeztetése
miatt. Feltehető, hogy külföldön tartózkodik.

Információ vagy egyéb adat esetén értesíthetik
Bőcze László r tzls. urat, a körözési előadót is
vagy bármelyik rendőrt.

A Ráckevei Rendőrkapitányság telefonszá-
mai: 06-24-518-680, 06-24-518-690, 06-20-444-
1268.                     Ea.: Szabó Sándor r. alezredes

RENDÕRSÉGI HÍREK RADYG 60

A rác ke vei Ady End re Gim ná zi um idén
ün nep li fenn ál lá sá nak 60. év for du ló ját.

Ezen al ka lom ból 2011. má jus 14-én
szom ba ton Öreg di ák-ta lál ko zót szer -
ve zünk. Min den volt Ady-di á kot, ta nárt és
dol go zót sze re tet tel vá runk.

16:00   Gyü le ke ző a gim ná zi um ban
18:30   Meg em lé ke zés a Kop ja fá nál 

(ko szo rú zás)
19:00   Gá la mű sor

Az est fény pont ja az öreg di ák ok gá la mű -
so ra lesz. Vár juk egy ko ri Ady-di á kok je lent -
ke zé sét, akik szí ve sen vál lal nak fel lé pést
bár mely mű faj ban, ez zel is emel ve az est
han gu la tát. 

Je lent ke zé si ha tár idő: 2011. áp ri lis 15.

Egy ko ri Ady-di á kok kép ző mű vé sze ti
tár la tát is ter vez zük.

Vár juk volt Ady-di á kok mű vé sze ti al ko tá -
sa it. A ki ál lí tás szer ve ző je Fo dor Pi ros ka és
is ko lánk ta ná ra, Pu ha Fe renc.

A je lent ke zé se ket az adygim@freemail.hu
e-mail cí men 

vagy a 06-24/519-050-es te le fon szám ra
vár juk.

Mi vel a ju bi le u mi év ren dez vé nye i nek
szer ve zé se meg ha lad ja az is ko la pénz ügyi
le he tő sé ge it, anya gi tá mo ga tást szí ve sen
el fo ga dunk, azo kat  elő re is kö szön jük. 

Szám la szá munk:
11742070-20024372 

SZABADY ALA PÍT VÁNY. 
A köz le mény ro vat ba RADYG 60

ke rül jön! 

Nap ra kész in for má ció is ko lánk hon lap ján
ta lál ha tó: szerver1.rag.sulinet.hu

Ady End re Gim ná zi um
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Te gye a szí vé re a ke zét ked ves ol va só! 
Hány szor jut el egy év ben egy-egy ki ál lí tás ra, hány szor tér be Bu da pes -

ten vagy más hol egy ga lé ri á ba vagy idő sza kos tár la tok ra, mond juk egy
kép tár ba?

Ál ta lá ban ar ra hi vat ko zunk, hogy ilyes mi re nincs időnk, mert el fog lal -
tak va gyunk, sok az egyéb te en dőnk...

Pe dig egy év alatt hány szor for du lunk meg sok szor cél ta la nul kü lön bö -
ző vá sár ló köz pon tok ban csu pán kí ván csi ság ból.

Pe dig a tar tal ma sabb vá lasz tás csak tő lünk függ het, ha nem csu pán az
ösz tö ne ink nek en ge del mes ke dünk, ha nem a lel ki és szel le mi igé nye ink -
nek is.

És itt ju tot tunk el a tár gyunk hoz: az El ső Dömsödi Ke rí tés tár lat hoz,
ahol he lyi és kör nyék be li kép ző mű vé szek, kéz mű ve sek fog ják be mu tat ni
al ko tá sa i kat.

Egy le he tő ség ar ra, hogy az al ko tó és a be fo ga dó kö zön ség egy más ra
ta lál jon. Ahol nem az ér de kek, ha nem az ér té kek ta lál koz nak, ahol nem ar -
ról be szél get nek egy más sal az em be rek, hogy mi van le ér té kel ve a Tesco-
ban. Ahol nem a tőzs de pi a ci ár fo lyam a té ma, vagy hogy eb ben az év ben
hány szor me gyünk nya ral ni.

Egy al ka lom, ahol jól érez het jük ma gun kat egy szép hús vét előt ti hét vé -
gén, és a mű vé szet ről, az iro da lom ról, a kul tú rá ról be szél get he tünk.

Egy al ka lom, ahol a mű vé sze ti iz mu sok ról, a tech ni kák ról, a mű vé szet
és a tár sa da lom kap cso la tá ról, a te rem tő kul tú ra ér ték őr ző hasz nos sá gá ról,
fon tos sá gá ról tu dunk kö tet le nül be szél get ni.

Mind ez sajt- és bor kós to ló val fű sze rez ve, élő ze nei blok ko kat hall gat va
/tá ro ga tó, sza xo fon/.

Le gyen ez a hét vé ge egy tár sa dal mi, kö zös sé gi szín tér, ha csak egy nap -
ra is, a mű vé szet je gyé ben! 

A glo bá lis multikulti he lyett elő tér be kell he lyez ni a lo ka li zált, he lyi tár -
sa dal mi ér té ke ket te rem tő kul tu rá lis sze rep lő ket, kö zös sé ge ket!

És mi vel ezt a ren dez vényt szin te pénz nél kül és egyéb pá lyá za ti tá mo -
ga tá sok nél kül va ló sít juk meg, így szá mí tunk min den lo kál pat ri ó tá ra, aki
vá gyik ilyen kö zös sé gi szín te rek re, és je len lé té vel tá mo gat ja a ki ál lí tást.

Né hány szót a ren dez vény szín he lyé ről:
Szá mom ra a fel újí tott Pe tő fi szü lői ház mint épí tett kör nye zet szin te

csa lo ga tó volt, hogy egy ilyen ren dez vény hely szí ne le gyen ar cha isz ti kus
vi lá gá val, zárt, bel ső, tá gas ud va rá val, kö zel 50-60 mé te res ke rí tés fe lü le té -
vel. Kö szö net a ter ve ző nek /Fekete Miklós/, hogy ki ál lí tá sok cél já ra ál -
mod ta meg.

Köz vet le nül a Pe tő fi szü lői ház mel lett he lyez ke dik el a „Fo ga dó a hat
test vér hez”. Így szer ve sen kap cso ló dik, tá mo gat ja ren dez vé nyün ket ven -
dég vá ró inf rast ruk tú rá já val. A két épü let kö zött egész na pos nyi tott át já rás
lesz.

Sze re tet tel vá runk min den dömsödi pol gárt, nya ra lót! Le gyen egy tar -
tal mas, kö tet len szom ba ti hét vé gé jük áp ri lis 16-án egész nap. A be lé pés
ter mé sze te sen in gye nes.

A ren dez vény fő véd nö ke: Bencze Ist ván pol gár mes ter
Sán ta Ist ván

Képzőművészek, Kézművesek  
Falukerülő népi játékok a húsvét jegyében

Írókázás
Közreműködik Hajdú László tárogatón és szaxofonon

Sajt- és borkóstoló
A fogadó udvarán bográcsban főtt birkapörkölt kapható

Megnyitó: 2011. április 16. (szombat) 10 óra

Helyszín: Dömsöd, Petőfi u. 17., a Petőfi szülők háza
Esőnap: 2011. április 17. (vasárnap)

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

EEEE llll ssssõõõõ     DDDDöööömmmmssssöööö dddd iiii     KKKKeeee rrrr íííí tttt éééé ssss tttt áááá rrrr llll aaaa tttt
„Nem az a lényeg hogy a világot másként
látjuk, hanem az, hogyha nem akarjuk 

széppé és jóvá tenni azt!”
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Avagy hogy tűz zünk ki úgy cé lo kat, hogy azt tény leg el is ér jük.
Az elő ző rész ben ar ról volt szó, fon tos tud nunk, hogy iga zán mit is

sze ret nénk el ér ni ah hoz, hogy jó irány ba in dul junk a meg va ló sí tás so -
rán. A coaching fo lya mat, de bár mely cél el éré se fe lé ve ze tő úton leg -
alább ilyen fon tos, hogy a cél ja in kat a meg fe le lő mó don ha tá roz zuk
meg. A meg fe le lő cél kel lő képp von zó, mo ti vá ló ah hoz, hogy erőn ket,
ener gi á in kat moz gó sít suk az el éré se ér de ké ben. De meg ma rad a re a li tás
ha tá ra in be lül, az az nem ál lít elénk le győz he tet len aka dá lyo kat. A jó cél
min dig egy haj szál lal van fe let te a ké pes sé ge ink nek. 

Ami kor egy célt tű zünk ki ma gunk elé, kü lönb sé get kell ten nünk
VÉG CÉL vagy álom cél és TEL JE SÍT MÉNY CÉL kö zött.

A VÉG CÉL hogy el ér jük erő fe szí té se ink vég ső cél ját. A vég cél
egyik fon tos tu laj don sá ga, hogy a leg rit kább eset ben mú lik csak raj -
tunk. Ha pél dá ul azt a vég célt tűz zük ki ma gunk elé, hogy a mi cé günk
le gyen a pi ac ve ze tő, ab ba a mi tel je sít mé nyün kön kí vül egyéb té nye -
zők is be le ját sza nak, pl. a gaz da sá gi kör nye zet vagy a ver seny tár sak
lé pé sei.

A TEL JE SÍT MÉNY CÉL. Ez egy olyan cél, mely nek el éré se nagy -
részt raj tunk mú lik. Ér de mes e tel je sít mény célt úgy meg vá lasz ta ni,
hogy ha azt el ér jük, ak kor jó esé lyünk le gyen a vég cél el éré sé re is.
Ilyen kor nyu godt lel ki is me ret tel mond hat juk, hogy ami tő lem tel lett, azt
meg tet tem. A tel je sít mény cél azért kulcs fon tos sá gú, mert ha csak a vég -
cél ra kon cent rá lunk, és a tő lünk füg get len té nye zők ked ve zőt le nül ala -
kul nak, el ve szít het jük mo ti vá ci ón kat, és jó val sa ját leg jobb le he tő sé -
günk alatt tel je sít he tünk.

John Whitmore Coaching cí mű köny vé ben ír er re egy pél dát, ami kor
az 1968-as olim pi án a cím vé dő brit Lyn Da vis nem hogy nem véd te meg
a cí mét, de 30 cen ti mé ter rel rö vi deb bet ug rott sa ját re kord já nál. Ezen az
olim pi án volt egy ug ró, bi zo nyos Bob Beamon, aki na gyon jó for má ban
volt, és már az el ső ug rás so ro zat nál hat van cen ti mé ter rel meg ja ví tot ta
az ad di gi vi lág csú csot, így na gyon ma gas ra he lyez ve a mér cét a töb bi -
ek, és per sze Da vis előtt. Da vis ké sőbb be val lot ta, hogy csak az arany -
érem re kon cent rált, és ha ki tű zött vol na ma ga elé egy konk rét tel je sít -
mény célt, mond juk hogy sa ját egyé ni re kord ját pró bál ja meg dön te ni, és
ar ra össz pon to sí tott vol na, ak kor el ér het te vol na a má so dik he lyet. A tel -
je sít mény cél lal te hát meg tá mo gat ha tó a vég cél, mely nek el éré se nem
csak raj tunk mú lik.

Az iga zán jó cé lok nak azon ban egyéb kri té ri u mok nak is meg kell
fe lel ni ük. An gol be tű szó val ezt úgy mond ják: SMART (va gyis okos)
cé lok.

– Spe ci á lis (konk rét) (Specific)
– Mér he tő, szám sze rű sít he tő (Measurable)
– Von zó (Attractive)
– Re á lis (Realistic)
– Idő zí tett és üte me zett (Time-phased)

Egy jó cél te hát konk rét. Nem jó ha an  nyit mon dok, jobb kap cso la tot
aka rok ki ala kí ta ni a kö rü löt tem lé vők kel, meg kell ha tá roz ni, hogy
mond juk ke ve sebb konf lik tust sze ret nék, vagy több csa lá di ös  sze jö ve -
telt, vagy lo já li sabb dol go zó kat.

Nem azt kell ki tűz ni, hogy si ke res aka rok len ni, ha nem azt kell meg -
vizs gál ni, mi től ér zem ma gam si ke res nek, és an nak el éré sét kell cél ként
ki tűz ni.

Mér he tő nek kell len nie a cél nak. Ez né ha kön  nyű, pl. azt aka rom el -
ér ni, hogy csak 8 órát dol goz zak na pon ta. Ez elég kön  nyen mér he tő,
csak egy óra kell hoz zá. Van nak ese tek, ami kor azon ban ne he zebb mé -
rő szá mot ta lál ni, pl. job ban aka rok kom mu ni kál ni a be osz tot tak kal. Egy
cél azon ban ak kor iga zán jó, és fő leg ak kor le het tud ni, hogy mi kor ér -
tük el, ha mér he tő. Nagy csap dát rejt, ha úgy ha tá roz zuk meg a cé lun kat,

hogy azt nem le het mér ni, ilyen kor ugyan is ne héz a fo lya ma tot kéz ben
tar ta ni. Jó úton ha la dok, kö ze le dek a cé lom hoz, vagy már el is ér tem?
Mind ezek re a kér dé sek re csak ak kor le het vá laszt ta lál ni, ha tu dom, ho -
gyan mér jem, amit el aka rok ér ni. 

Von zó. Már az írá som ele jén volt ró la szó, hogy a célt úgy kell meg -
ha tá roz ni, hogy kel lő kép pen von zó, mo ti vá ló le gyen szá munk ra, hogy
ké pe sek le gyünk el éré se ér de ké ben moz gó sí ta ni ener gi á in kat. Ha egy
cél nem elég von zó szá munk ra, ak kor nem is akar juk iga zán el ér ni, és
min dig lesz fon to sabb do log, amit he lyet te csi nál ha tunk.

Re á lis. Itt is ar ra hív nám in kább fel a fi gyel met, hogy mi van olyan -
kor, ha a cél nem re á lis. Ha ez már az ele jén nyil ván va ló, az ront ja a
mun ka mo rált és az el szánt sá got, hi szen mi nek dol goz zon va la ki tel jes
erő be do bás sal egy olyan cél el éré sé ért, ami ről már a kez det kez de tén
tud ni le het, hogy nem meg va ló sít ha tó. 

Idő zí tett és üte me zett. Egy jó cél nál meg van nak ha tá roz va a hoz zá
ve ze tő lé pé sek és ezek idő pont ja. Mo ti vá ci ót és kö vet he tő sé get ad, ha
meg ha tá ro zom, hogy egy fel ada tot mond juk a jö vő hét kedd re meg aka -
rok csi nál ni, míg ha azt mon dom, hogy majd meg csi ná lom, hát igen,
ezek azok a dol gok, amik ből ál ta lá ban nem lesz sem mi. 

És ak kor most áll jon itt né hány pél da, hogy ho gyan le het ezt a kü lön -
fé le hely ze tek re vo nat koz tat ni.

Cég ve ze tő ként sok fé le célt tűz he tünk ki ma gunk elé an nak ér de ké -
ben, hogy ha té ko nyabb ve ze tők le gyünk, és ez ál tal job ban tud juk mű -
köd tet ni, irá nyí ta ni vál lal ko zá sun kat. Pél dá ul le het az a cé lunk, hogy
csök kent sük a mun ka vál la lói fluk tu á ci ót, ez ál tal csök kent ve az ad mi -
niszt rá ci ónak és az új dol go zók be ta ní tá sá nak költ sé ge it. Ez egy jó cél
le het. És ha ezt úgy fo gal maz zuk meg, hogy azt akar juk el ér ni, hogy egy
éven be lül a mos ta ni mond juk 30%-os fluk tu á ció 10%-ra csök ken jen,
ak kor egy nagy lé pést tet tünk, hogy a cé lunk SMART le gyen. Spe ci fi -
kus, mert konk ré tan meg mond tuk, hogy mit aka runk meg vál toz tat ni,
mér he tő, 20% csök ke nést aka runk el ér ni, re á lis, ha meg bi zo nyo so dunk
ró la, hogy az ipar águnk ban en  nyi az át la gos fluk tu á ció, és idő zí tett,
mert egy évet ad tunk rá ma gunk nak.

Néz zünk egy má sik pél dát. Ve gyük mond juk egy kis élel mi szer bolt
tu laj do no sát. Ko ra haj nal tól ké ső es tig nyit va van. A prob lé má ja az,
hogy a for gal ma ki lenc ven szá za lé ka azok ban az in ter val lu mok ban van,
ami kor a töb bi bolt nincs nyit va, de nap köz ben alig megy be ve vő, így
sok szor pa nasz ko dik, hogy nyolc tól né gyig tu laj don kép pen fö lös le ges
nyit va tar ta nia. Ho gyan hang za na az ő cél ja SMART-ul meg fo gal maz -
va. Mond juk így: azt sze ret ném el ér ni, hogy 3 hó nap múl tá ra a nyolc tól
né gyig tar tó in ter val lum ban meg há rom szo ro zód jon a for gal mam. Ugye
ez így elég spe ci fi kus, mér he tő, re á lis és idő zí tett.

Néz zünk né hány pél dát nem az üz le ti szfé rá ból. Ha mond juk fo gyó -
kú rá zunk, ki tűz he tünk egy olyan célt ma gunk nak, hogy há rom hó nap
múl va öt ki ló val sze ret nénk kön  nyeb bek len ni. Ha a konf lik tus ke ze lés -
sel van prob lé mánk, mond hat juk, hogy fél év múl va há rom prob lé más
hely ze tet ren dez ni fo gunk.

Szó val még egy szer ös  sze fog lal va, ha egy célt tény leg el aka runk ér ni,
nem elég csak meg fo gal maz ni, ügyel ni kell rá, hogy a cél SMART le -
gyen, és ez zel el in dul tunk a cé lunk si ke res meg va ló sí tá sa fe lé ve ze tő
úton. A kö vet ke ző rész ben en nek az út nak a foly ta tá sa ként meg néz zük,
ho gyan ta lál junk cé lunk meg va ló sí tá sá ra új, iz gal mas és kre a tív mó do kat.

Mucsi Edi na
Coach

06-30/284-7653

Coaching – A sikeres cél összetevõi



XXI.  évfolyam  4.  szám 23

Köz ve tí tõ
anya gok

A mas  szőr bő re köz vet le nül érint ke zik a pá -
ci ens bő ré vel mas  százs köz ben. A mo dern
masszázs nem al kal maz köz ve tí tő anya go kat,
de en nek el le né re azok hasz ná la ta igen el ter jedt,
és egyes ese tek ben in do kolt is. A túl sok köz ve -
tí tő anyag hasz ná la ta kor egyes mas  százs fo gá -
so kat nem tu dunk meg fe le lő erős ség gel és ha tá -
ro zott ság gal ki vi te lez ni, mert el csúsz hat a kéz a
bőr fe lü le tén, és még a rö vid kö röm is sé rü lést
okoz hat (pl. dör zsö lő fo gás nál). Ha a be teg bő re
si ma, szá raz, izom tó nu sa nor má lis, ak kor a leg -
jobb, ha köz ve tí tő anyag nél kül dol go zunk. Iz -
zadt, ned ves, nyir kos bőr ese tén, va la mint sző -
rös te rü le ten is szük sé ges, hogy el ke rül jük a tü -
sző gyul la dást. In do kolt a ke ze len dő fe lü let csú -
szós sá té te le, hogy a mas  szőr ke ze a bő rön, a
kö tő szö vet el moz dí tá sá val ne okoz zon fáj dal -
mat, va la mint a kéz fo lya ma to san csús  szon a

bő rön, a moz du la tok fo lya ma to sak le gye nek. 
Köz ve tí tő anya gok:
– Hin tő por: Szá raz zá te szi a bőrt. Hát rá nya,

hogy a mas  szőr be lé leg zi, és a lég út ban, tü dő -
ben ma ra dan dó el vál to zást okoz. A bőr tó nu sa it
el tö mi. Pár csepp ve rej ték kel ke ve red ve cso mó -
so dik.

– Szap pan: für dők ben hasz nál ják. Csak az
izom zat ra hat. 

– Ola jok és kré mek: Fon tos, hogy hypoal-
lergén le gyen. Tud ni kell, hogy al ler gi ás-e a
ven dég. Elő ször a ke zün kön fel me le gít jük. Az
ola jo kat ke ze lés után min dig le kell tö röl ni. Tá -
ro lás ra, sza va tos sá gi idő re fi gyel ni kell. 

Il ló olaj ok: Gyó gyí tó ha tás sal bír nak, szám -
ta lan egész ség ügyi prob lé má ban, be teg ség ben
se gít het nek. Ha jól vá lo gat juk ös  sze őket, ak kor
jól ki egé szí tik egy más ha tá sát. Egy-egy il ló olaj,
il let ve il ló olaj-ke ve rék né hány hé tig, kú ra sze rű -
en al kal maz ha tó. Min den eset ben szak or vos se -
gít sé gét kell kér ni, nem sza bad az üveg csén lé -

vő le írá sok ra ha gyat koz ni tel jes egé szé ben. Né -
ha azért fenn tar tás sal kell ke zel ni őket, hasz ná -
la tuk szak ér tel met igé nyel. 

Az il ló olaj ok ál ta lá nos ha tá sai: 
Vér nyo más eme lés-vér nyo más csök ken tés
Lég zés kön  nyí tés, sti mu lá lás, nyák ol dás
Fer tőt le ní tő ha tás
Epe ter me lés fo ko zás 
Görcs ol dás
Gyul la dás csök ken tés
Fáj da lom csök ken tés
Az il ló olaj ok fel hasz ná lá si for mái:
Szá raz in ha lá ció
Il lat lám pás pá ro log ta tás
In ha lá lás
Be lég zés
Sza u na
Bo ro ga tás
Aromaterápiás gyógy für dő

Bús Lin da gyógymasszőr
bus.linda@freemail.hu
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Illóolaj
Citromfű

Kamilla

Eukaliptusz
Levendula

Rozmaring

Ylang-ylang

Fürdővízbe
emésztési zavarok

álmatlanság, stressz, szorongás

bőrfertőzések, pattanás
stressz, álmatlanság

menstruációs görcsök,
gyomorrontás
álmatlanság

Inhalálás
–

megfázás

megfázás, orrdugulás, köhögés
hurutok, nátha, influenza

–

–

Borogatás
berepedezett, érzékeny bőr

akne, ekcéma, kiütés,
bőr gyul ladás, vágott seb

izomfájdalom, duzzanat
akne, rovarcsípés,

égési sé rü lések
fejfájás, emésztési panaszok,

felfújódás
akne, rovarcsípés

Masszázs
vírusos fertőzések

menstruációs görcsök,
emész té si zavarok, álmatlanság,

stressz oldás
–

izomfájdalom, stressz,
álmat lan ság

izomfájdalom, reuma, korpa,
haj hullás

szorongás, depresszió

Dömsöd tör té ne tét Ge ren csér Jó zsef 1937-
ben meg je lent mun ká ja ál tal is mer he tik leg töb -
ben. Ter mé sze te sen az óta több fé le fel dol go zás
is szü le tett a té má ban!

Nem ré gi ben a ke zem be ke rült egy kéz zel írt
má so lat az 1928 má ju sá ban meg je lent Egy há zi
Hír adó cí mű re for má tus lap Tár ca c. ro va tá ról.
A má so lat ér de kes sé ge az, hogy a Ge ren csér-
fé le írás előtt ki lenc év vel je lent meg.

Id. Ko vács Sándorné Tinike né ni bo csá tot ta
ren del ke zé sünk re ezt az anya got, ami há rom
rész let ben ke rül köz lés re.

Közreadta: -V.I.-

Dömsöd múlt ja I.

„Dömsöd dunamenti nagy köz ség. A kö zép  -
kor ban Dempsed, Demsed, Dumsud né ven em -
lí tik az ok le ve lek. 1291-ben reginális Guchud,
az az Gyömsöd valószinűleg Gyü möl csöd ből.
Ős idők től fog va nagy gyü mölcs ter me lő hely. A
XIII. szá zad ban a ve le szem közt fek vő Rác ke ve

szi get tel együtt a ma gyar ki rály nék bir to ka
volt. 1291-ben a rác ke vei szi ge ti hely sé gek kel
egye tem ben a ki rály nék meny as  szo nyi aján dé -
kai közt sze re pel. Ugyan  ak kor hoz zá tar toz tak:
Fö veny, Diénes és Som lyó du nai szi ge tek.

E bir to kot III. End re ki rály ne je, Fennena ki -
rály né a mar git szi ge ti apá cák nak aján dé koz ta.
1424-ben Zsig mond ki rály Bor bá la ki rály nő -
nek ado má nyoz ta; de nem so ká ig ma radt a
ma gyar ki rály nők bir to ká ban. Ké sőbb Fe hér
me gyé hez csa tol ták. 1461-ben Kal már Dé nes
ki rá lyi em ber volt itt bir to kos, aki a „Dömsö-
di” elő név vel élt. 1492-ben a Rozgonyiak bir -
to ká ban ta lál juk.

A XVI –XVII. szá zad ban a Bos nyák csa lád
bir to ka volt; majd Bos nyák Ju dit – férjezett Bá -
ró Balassa Imréné – le á nya, Balassa Ju dit ré -
vén a Koháry csa lád ra szál lott.

1539-ben a bu dai káp ta lan pe csé tes ere de ti
ki ad vá nya sze rint Micháel Hayoos de Demsed
meg ve szi Izdrai Kiss György izdrai birtokát.
Izdra  be le ol vadt a dömsödi ha tár ba.

1558-ban Dömsödön meg ala pít ják a re -
for má tus egy há zat: dömsödi Ha jós Ist ván
ne mes úr, Mé szá ros Ist ván, Kun Be ne dek,
Pálföldi Ger gely, Gu ba csi And rás, Föld vá ri
Pé ter, Cser Ger gely job bá gyok – mely csa -
lá dok ma is meg van nak Dömsödön.

A tö rök hó dolt ság alatt nem pusz tult el,
bár tö mér dek zak la tás nak volt ki té ve. A la -
ko sok 1540 és 1684 kö zött a hely sé get tö me -
ge sen hagy ták el, és az alat ta fek vő Som lyó
szi get re me ne kül tek.

A vi lág há bo rú ide jén el vitt u.n. har ma dik
ha ran gon egy fűz fa volt önt ve. Ál lí tó lag an -
nak em lé ké re, hogy a dömsödiek e ha ran got
me ne kü lé sük al kal má val a Som lyó ba vit ték
és ott egy vén fűz fá ra kö töt ték föl s úgy ha -
ran goz tak. Ter mé sze tes, hogy a fűz fa a ha -
rang na gyob bí tá sa kor ke rült rá ja.

A tö rök hó dolt ság alatt a Bu da vár ban la -
kó szpá hik (lo vas ka to na) hű bé res bir to ka
volt.

Utol só tö rök föl des ura sző ke Amhád
szpá hi.”

Foly tat juk!

PO RO SO DÓ ÍRÁ SOK BÓL
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2011. áp ri lis hó
Most már ci us vé gén, ami -

kor e so ro kat írom, bi zony
nem ta va szi as az idő, pe dig
már azt hit tük, hogy itt a vár va
várt jó idő. Saj nos ké sik a ta -

vasz, egye dül az a vi gasz ta ló, hogy már ci us ban nem
volt je len tő sebb csa pa dék, így a bel vi zes te rü le tek ha
nem is csök ken tek, de leg alább nem nö ve ked tek.
Nem tud hat juk, hogy az áp ri lis mi lyen idő já rást hoz,
de ál ta lá ban az áp ri lis sze szé lyes időt szo kott hoz ni,
most csak re mél het jük, hogy sok jó na pos idő lesz. A
ko ra ta va szi ta laj mun kák kal, ve té sek kel egy ki csit le
va gyunk ma rad va, mert a sok bel víz mi att nem le he -
tett a gé pek kel a ned ves, sá ros ta laj ra rá men ni. A ta -
va szi ga bo ná kat, a za bot, ta va szi ár pát, bor sót már el
kell mi e lőbb vet nünk, az őszi ka lá szos ga bo nák ra, a
rep cé re pe dig a mű trá gyát ki kell szór ni.

Az őszi-té li sok csa pa dék és en nek kö vet kez té -
ben a bel vi zes te rü le tek mi att ke ve sebb a ga bo na -
ve tés, így na gyon fon tos, hogy a meg lé vő ga bo na -
te rü le te ket gon do san ápol juk, mert va ló szí nű jó
ára lesz a ga bo ná nak. A ka lá szos ga bo nák és a ku -
ko ri ca ára az el múlt idő szak ban nagy mér ték ben
emel ke dett, meg nőtt a ke res let, mert vi lág szer te
csök ken tek a kész le tek, il let ve a gyen gébb ter més
is nagy mér ték ben nö vel te az áru kat. Ha még ed dig
nem vé gez tük el, mi e lőbb fo ga sol juk meg a lu cer -
na táb lá kat. Áp ri lis hó nap ban el kell vet nünk a nap -
ra for gót, amelyet a ku ko ri ca után a ka pás nö vé -
nyek vo nat ko zá sá ban a leg na gyobb te rü le ten ter -
me lünk. Ugyan csak je len tő sen emel ke dett a nap -
ra for gó fel vá sár lá si ára is, így ér de mes e nö vényt
is na gyobb te rü le ten ter mel ni. Nem túl igé nyes nö -
vény, de ugyan azon a te rü le ten csak négy-öt éven -
ként ter mel jük. Jól elő ké szí tett ta laj ba ves sük,
hogy a ke lés egyen le tes le gyen. Na gyon fon tos a
vegy sze res gyom ir tást idő ben el vé gez ni, mert ha
meg erő söd nek a gyo mok, már az ál lo mány ke ze -
lés sel nem min dig si ke rül a gyom men te sí tést meg -
ol da ni. A má sik na gyon fon tos és a ka lá szos ga bo -
nák után a leg na gyobb te rü le ten ter melt szán tó föl -
di nö vény a ku ko ri ca, amely nek a ve té sét ak kor
kezd het jük meg, ha már a ta laj 10-12 fok ra fel me -
le ge dett, ami ál ta lá ban áp ri lis kö ze pé re (20-25-
ére) kö vet ke zik be.

Re mél jük, hogy áp ri lis vé gé re a bel vi zes te rü le -
tek is fel szá rad nak, és e te rü le te ket is le het mű vel ni
és vet ni. A rö vid te nyé szi de jű ku ko ri cafaj tá kat még
má jus hó nap ban is el vet het jük, és meg fe le lő ter -
mést vár ha tunk. A ku ko ri ca már a táp anyag vo nat -
ko zá sá ban is igé nye sebb nö vény, jó ter mést ak kor
vár ha tunk, ha a táp anyag el lá tott sá ga meg fe le lő.
Min den kép pen hib rid ku ko ri ca ve tő ma got ves -
sünk, igaz, hogy a jó hib rid mag nem ol csó, de meg -
éri a több let költ ség. Csak hi va ta los úton, fém zá rolt
ve tő ma got ve gyünk, mert az utób bi idő ben saj nos
ha mi sí tott és le járt ve tő ma go kat is for gal maz nak. 

A ké sei ki ta va szo dás mi att a kis ker tek ben is
össze tor lód tak a ta va szi mun kák, a fák met szé sét
és a le mo só per me te zést is csak kés ve tud tuk el vé -
gez ni. A ta va szi zöld ség fé lék ve té se is el hú zó dott,
mi vel a ned ves ta laj nem min dig tet te le he tő vé a

ve tést. A hó nap kö ze pé től – április – hely re vet het -
jük a me leg igé nye sebb nö vé nye ket, mint a bab, az
ubor ka, pap ri ka, pa ra di csom. A há zi kis ker tek be, a
fó lia sá tor ba in kább pa lán tá kat ül tes sünk, igaz
hogy drá gáb bak, mint ha mag ról vet nénk, de sok -
kal előbb szed he tünk ró la ter mést. A sza bad föld be
csak a fa gyos szen tek után (má jus 10. után) ül tes -
sünk pa lán tá kat.

A sző lő ben és a gyü möl csös ben ös  sze tor lód tak
a ta va szi mun kák. A met szés és a le mo só per me te -
zés el vég zé se után itt az ide je a ta laj mű ve lés nek,
mert az esős és me leg idő ked vez a gyo mok fej lő -
dé sé nek is. A kony ha kert ben, kis kert ben a ve te mé -
nye ket, pa lán tá kat úgy ves sük és ül tes sük, olyan
sor tá vol sá gon, hogy a sor kö zö ket ro tá ci ós mo to -
ros ka pá val mű vel hes sük, és így ki sebb te rü le tet,
csak a sor kö zö ket kell ké zi ka pá val meg mű vel -
nünk. Saj nos az utób bi idő ben egy re több el ha nya -
golt gyo mos ker tet lát ha tunk, pe dig egy kis szor -
ga lom mal sok csa lád meg tud ná ter mel ni a zöld -
ség-, bur go nyaszük ség le tét. Az én gyer mek ko -
rom ban, ami már bi zony elég ré gen volt, az is ko lá -
ban gya kor ló kert mű kö dött. Az 1960-as, 70-es
évek ben bi zony ket tős hasz na is volt  a gya kor ló -
kert nek, mert a gye re ke ket be le ne vel ték a fi zi kai
mun ka is me re té be, még ter mel tek is, és nem kel -
lett min dent meg ven ni. A mos ta ni mun ka nél kü li
vi lág ban bi zony na gyon kel le ne az ilyen fog lal -
koz ta tás, és nem csak a gye re kek nek.

Tu dom, hogy a mai mo dern vi lág ban kell a szá -
mí tó gép, internet, mo bilte le fon, meg egyéb szó ra -
koz ta tó elekt ro ni ka, de egy ki csit már túl zás ba vi -
szik ezen vív má nyok hasz ná la tát. A ter me lő fi zi kai
mun ká nak saj nos nincs be csü le te, pe dig sok min -
dent meg le het ne ter mel ni. Biz tos hogy több „Hír -
nök” ol va só, dömsödi la kos tud ja, hogy a Sport -
csar nok mel lett la kom, és lá tom, hogy évek óta a
lé te sít mény mel let ti elég nagy te rü le ten csak a
gyom ural ko dik. Be volt ugyan fü ve sít ve, de nem
si ke rült. Ezen a te rü le ten le het ne kony ha ker tet lé -
te sí te ni, mert ré gen is a ré gi tu laj do nos nak vi rág zó
kert je volt.

Én csak ja va sol ni tu dom, hogy az ön kor mány zat,
a kép vi se lő-tes tü let, ha más ként nem, hát a köz -
mun ká sok kal hasz no sít sa a ker tet il let ve ad ja oda
meg mun ká lás ra a mun ka nél kü li ek nek. Tu dom,
hogy ez na gyon ne héz és há lá dat lan fel adat, de ha
nem lép nek sem mit, ak kor nem ja vul a hely zet.

Fon tos és idő sze rű fel adat a vi rá gos kert, a pá zsit
gon do zá sa. Ne vár juk meg hogy túl nagy ra nő jön a
fű, ha nem fo lya ma to san vág juk le. Ha szük sé ges il -
let ve ha szá raz ra for dul az idő, ön töz nünk kell úgy a
há ziker tet, mint a pá zsi tot. A fen ti e ken túl még sok
ten ni va ló van úgy a szán tó föl de ken, mint a kis ker -
tek ben, vi rá gos ker tek ben. A gya kor ló gaz dál ko dó,
ker tész ke dő már tud ja, hogy nem le het tét len ked ni,
mert ha kés le ke dünk az idő sze rű mun kák kal, a gyo -
mok és a kár te vők a ter més jó ré szét tönk re te he tik,
és ak kor kár ba vész az ad di gi mun kánk.

Min den gaz dál ko dó nak, ker tész ke dő nek ke vés -
bé sze szé lyes áp ri li si idő já rást, jó egész sé get, jó
mun kát kí vá nok!

Tóth Ist ván nyug dí jas me ző gaz dász

Me zõ gaz da sá gi hí rek
Ta va szi mun kák a szán tó föl de ken és a kis ker tek ben

Minden ős  szel út nak in dul nak köl tö ző
ma da ra ink, hogy a te let más, szá muk ra
ked ve ző élet fel té te lek kel ren del ke ző föl-
d ré szen tölt sék. Ek kor men nek el a gó -
lyák is. Meg üre sed nek a fész kek, és ke -
le pe lést sem hal lunk már. A hos  szú,
csen des tél el tel té vel, áp ri lis tá jé kán az -
tán is mét be né pe sí tik az üres fész ke ket.
Ag gód va fi gyel jük ezek nek a ma da rak -
nak a sor sát, hi szen szám ta lan ve szély
le sel ke dik rá juk itt hon is és a köl tö zés
so rán is. Szá mos tö rek vés szü le tett már
ar ra vo nat ko zó an, hogy nyo mon kö vet -
hes sük gó lyá ink min den nap ja it. Így
meg fi gyel het tük már a köl tés moz za na -
ta it, va la mint egy  újabb jel adós prog ram
se gít sé gé vel hos  szú té li út juk ra is el kí -
sér het tük őket. Sze ren csé re az interneten
köz zé tett ada tok bár ki szá má ra hoz zá fér -
he tő ek, és el ső kéz ből ér te sül he tünk a
meg fi gyelt ma da rak ál la po tá ról.

A www.gilice.hu ol dal sok ér de kes in -
for má ci ó val szol gál. A jel adós prog ram
lét re ho zá sa, va la mint mű köd te té se és né -
hány adat a mé ré sek ről (a hon lap ról
idéz ve) az aláb bi ak ban ol vas ha tó:

„Év ről év re bi zo nyí tot tan ren ge teg vé -
dett és fo ko zot tan vé dett ma dár szen ved
áram ütést a kö zép fe szült sé gű sza bad ve -
ze ték-há ló zat osz lo pa in, vagy üt kö zik ve -
ze té kek nek.

A fi a tal, fé szek ből fris sen ki re pü lő fe -
hér gó lyá kat fo ko zot tan fe nye ge ti az
áram ütés ve szé lye. A még bi zony ta la nul
ma nő ve re ző gólyafiak saj nos könnyen a
szi ge te let len, gyak ran a fel nőtt ma da ra -

Dömsödre is
meg ér kez tek a

gó lyák
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kat sem kí mé lő, 20.000 vol tos vil lany osz -
lop okon le lik ha lá lu kat. 

Az Ecocaritas Egye sü let pro jekt jé nek
fő cél ja az elekt ro mos sza bad ve ze té kek
ma dár ba rát tá té te le, a tar tó osz lop ok és
sze rel vé nye ik meg fe le lő tech no ló gi á val
tör té nő szi ge te lé sé vel, amel  lyel meg előz -
he tő az áram ütés és a ma da rak pusz tu lá -
sa.

A pro jekt ke re té ben a Ma dár vi lág Non-
profit Kft. köz re mű kö dé sé vel két fi a tal fe -
hér gó lyát lát tunk el mű hol das nyom kö -
ve tő vel.

Moz gá suk is me re té ben pon to sab ban
fel le het mér ni a ve szé lyez te tett sé gük
mér té két az adott te rü le ten, és a for rá so -
kat a leg ve szé lye sebb osz lo pok szi ge te lé -
sé re kon cent rál hat juk.

Az Apaj név re ke resz telt gó lya a Kis -
kun ság ban kelt ki és ne vel ke dett ter mé -
sze tes kö rül mé nyek kö zött. Ki re pü lé se
után né hány ki lo mé te res kör zet be járt ki
szü le i vel táp lá lé kot ke res ni, majd au -
gusz tus ele jén kezd te meg vo nu lá sát.

Ipoly em ber nél ne vel ke dett kis gó lya,
aki há rom tár sá val együtt jú li us vé gén
egy, az Ipoly fo lyó mel lett ki ala kí tott
röpdébe ke rült, ahol fo ko za to san szok tat -
ták vis  sza a ter mé sze tes „gó lya-élet hez”.
Sza ba don en ge dé se után csat la ko zott egy
gó lya csa pat hoz, és au gusz tus kö ze pén ő
is út ra kelt tár sa i val.

Az Ipoly és Apaj ne vű gó lyák mű hol das
nyom kö ve té se az Eu ró pai Unió tá mo ga -
tá sá val va ló sul meg, a Kö zép-Ma gyar or -
szá gi Ope ra tív Prog ram – Vo na las lé te -
sít mé nyek ter mé szet- és táj rom bo ló ha tá -
sá nak mér sék lé sét szol gá ló be ru há zá sok
(KMOP-2009-3.2.1/C-0001 és 0002) ke -
re te in be lül. Ked vez mé nye zett az Ecoca -
ri tas Egye sü let.

Ipoly saj nos időközben elpusztult.
Apaj je len leg a kö zel 250 ezer la ko sú

Kongwa já rás ban tar tóz ko dik.
Apajról a mai na pig 2181 ér té kel he tő

ada t ér ke zett. Egy pár ér de kes adat a
hihetelen mennyi ség ből:

• a leg na gyobb rög zí tett se bes sé ge 88
km/h volt

• a leg ma ga sabb rög zí tett pont 2043
mé ter volt a ten ger szint fe lett

• két alk alom mal – a Szu e zi-öböl ben –
vi szont a jel adó in for má ci ói alap ján mé -
lyeb ben volt a ten ger szint nél.”

Dömsödre is meg ér kez tek ked ves ma -
da ra ink, a gó lyák. Né hány fé szek még
üre sen áll és vár ja la kó it. Akik vi szont
sze ren csé sen ha za jöt tek: tol lász kod nak,
re no vál nak és te rí tett asz talt ke res nek,
hogy az tán meg kezd jék a köl tést.

Köz re ad ta: -V.I.-

80 éve szü le tett
„Leg na gyobb cél pe dig itt e föl di lét ben
Em ber len ni min dig, min den kö rül mény ben.”

(Arany Já nos)

D. Nagy Ju dit 80 éve szü le tett Dömsödön, 1931. már ci us 10-én.
Sze re tet tel kö szönt jük Őt eb ből az al ka lom ból.
Édes ap ja, D. Nagy Im re tős gyö ke res dömsödi volt, édes any ja Ko lozs vár ról szár ma zott. Bol -

dog gyer mek ko rát a Du na szom széd sá gá ban töl töt te. A Nagy ta nya, mely hez szám ta lan ked ves
em lék fű zi, már nem áll. Az ott lé te sült tsz ob jek tum ne vé ben ma is őr zi a ta nya egy ko ri lé tét. 

Ősei olyan út ra va ló val lát ták el, mely ben el ső he lyet fog lal el a hit, a sze re tet, a tisz te let, a
szor ga lom, a kul tú ra a kö te les ség. 

Is ko lá it Dömsödön, Ko lozs vá ron és Bu da pes ten vé gez te. A há bo rú utá ni ki te le pí tés erő sen
rá nyom ta a bé lye gét az egész csa lád éle té re. Jut ka né ni ek kor ke rült Bu da pest re. Ott vál lalt
mun kát, és így se gí tet te idő sö dő szü le it.

A mű vé szet je len tős sze re pet tölt be éle té ben. Gyer mek ko rá tól fog va he ge dült. A ze ne kar ban
el töl tött hos  szú évek ked ves em lék ként kö szön nek vis  sza. A ne héz idő szak ok ban a mu zsi ka
nyúj tott és nyújt szá má ra ka pasz ko dót. 

Nyug díj ba vo nu lá sát kö ve tő en fon tos nak tar tot ta, hogy szü lő fa lu já ban, Dömsödön ma rad -
jon. A nyolc va nas évek má so dik fe lé ben ke rült a Nagy köz sé gi Könyv tár ba. Szív vel-lé lek kel se -
gí tet te kol le gái mun ká ját, tá jé koz tat ta az ol va só kat. Hig gadt sá gá val, böl cses sé gé vel és ér dek lő -
dé sé vel igaz, jó em be ri kap cso la tok az övéi. 

A jó Is ten be ve tett erős hi te hat ja át min den nap ja it. El esett em ber tár sa i nak gyak ran mu tat ki -
utat tet te i vel, ta ná csa i val. 

Fa lunk éle té nek meg ha tá ro zó moz ga tó ru gó ja, vé le mé nye fon tos egy-egy dön tés ho za tal nál.
So kan fel ke re sik őt ku ta tá si és más egyéb fel ada tok kap csán is.

Az 1992 óta meg je le nő Dömsödi Hír nök be rend sze re sen pub li kál, va la mint el in dí tó ja a His -
tó ri ánk ból és a Ta lál tam egy ké pet cí mű ro va tok nak.

Ba rá ti és ro ko ni kap cso la ta it ak tí van ápol ja, és a fi a ta labb nem ze dé kek is szí ve sen időz nek
tár sa sá gá ban. 

Kí ván juk, hogy so ká ig se gít se em ber tár sa it, böl cses sé ge és vég te len sze re te te, tü rel mes sé ge
le gyen pél da mindannyiónk előtt! 

Az Is ten áld ja meg to váb bi éle tét!
Vass Ilo na

fe le lős  szerkesztő
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Vi dám ze ne szó tól és nó ta szó tól volt han gos az Ipar tes tü let szék há za
már ci us hó nap utol só hét vé gé jén.

Az elő ző évi – na gyon jó han gu la tú – bá li est si ke ré től ve zérel ve és ígé -
re tünk höz hí ven új ra meg ren dez tük az Ipa ros bált.

A lá nyok is mét, mint min dig, na gyon szé pen fel dí szí tet ték nagyter -
mün ket, szí nes, vi dám han gu la tot va rá zsol va az öreg fa lak kö zé.

Ügyes sé gü kért és a sok-sok mun ká ju kért kö szö net Ági nak és Icá nak.
Tag ja ink, csa lád tag ja ik kal és ba rá ta ik kal új ra vi dám éle tet hoz tak a sok

ren dez vényt, bált meg élt nagyter münk be.
Tö rek vé sünk, hogy mi nél csa lá di a sabb le gyen a ren dez vény; a va cso -

rát hely ben ké szí tet tük el.
Du dás La jos fel ügye le te mel lett bog rács ban mar ha láb szárpör költ ké -

szült, amely jó il la tok kal árasz tot ta el a kör nyé ket.
La jos fő ző tu do má nya egy ben ga ran cia is volt, hogy ven dé ge in ket fi -

nom va cso rá val vár juk.

A ma gya ros mar ha pör költ mel lé a jó bo ro kat, sö rö ket Ke resz tes Ág nes
„csap szé ke” biz to sí tot ta.

Tán col ni sze re tő ven dé ge in ket, fi a ta lo kat, idő se ket Hor váth Bá lint ki -
vá ló ze né je csa lo gat ta a tánc par kett re. Él ve a le he tő ség gel, a fi a ta lok ezt
ki hasz nál va szin te majd ki rúg ták az öreg épü let fa la it. Né ha a tánc par kett
ki csi nek bi zo nyult, és a szép ta va szi est meg en ged te, hogy az ud va ron is
foly ta tód jon a tánc mu lat ság.

A bál el ma rad ha tat lan ré sze a tom bo la sor so lás. 
Tag ja ink ön zet len se gít sé ge ré vén az aján dék cso mag ok szép szám mal

gyűl tek ös  sze, me lyet ez úton sze ret nénk megköszönni.

A szá mok ki hú zá sa most is iz gal mak kal járt, ki nek na gyobb sze ren csét
ho zott, ki nek ki seb bet.

A haj na lig tar tó jó han gu la tú bál tól a ven dé gek egy kis cso port ja szép
ré gi ma gyar nó ták ének lé sé vel – ame lyek kön  nye ket is előcsa lo gat tak –
bú csúz tak.

Kö szön jük min den ked ves ven dé günk nek, hogy je len lé té vel meg tisz -
tel te Ipa ros bá lun kat, leg kö ze lebb is sze re tet tel vá runk ben ne te ket.

A ren dez vény szer ve zé sé ben részt ve vő sze mé lyek nek ez úton sze ret -
nénk kö szö ne tet mon da ni.

„Az elő dök tisz te le te és em lé kük meg be csü lé se az alap ja jö vőnk nek”
Fotó és szöveg: Csi szár György

Dömsöd, Iparos bál
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Is ko lai hí rek
Me gyei Nép dal ének lé si 
Ver seny – Kiskunlacháza

A kö vet ke ző di á kok in dul tak:
1. osz tály ból Mol nár Li li

Fel ké szí tő: Csi kós Lászlóné
2. osz tály ból Manger Pet ra

Fel ké szí tő: Patonai Istvánné
3. osz tály ból Lip tai Me lit ta

Fel ké szí tő: Csi kós Lászlóné,
Var ga Gézáné

II. he lye zést ért el
4. osz tály ból Vitáris Pet ra

Fel ké szí tő: Patonai Ist ván
6. osz tály ból Sza bó Bet ti na

Fel ké szí tő: Krnájszki Istvánné
I. he lye zést ért el, és to vább ju -
tott az or szá gos ver seny re

Kátai Do rot  tya
Fel ké szí tő: Krnájszki Istvánné
II. he lye zett lett

Szép ma gyar be széd
Pró za mon dó ver seny

„Ha tal mas, szép nyelv,
Ma gyar nak nyel ve!
Ma radj örök ké
Nagy és vi rág zó!”

Áb rá nyi Emil

Ezek a gon do la tok ve zet ték is ko lánk egy -
ko ri pe da gó gu sát, Tóth Ist vánt, mi kor évek -
kel ez előtt meg ala pí tot ta a Szép Ma gyar Be -
szé dért Dí jat 8. osz tá lyos ta nu ló ink szá má ra.

A ta nu lók már ci us 22-én mér het ték ös  sze
tu dá su kat. 

A zsű ri több szem pon tot vett fi gye lem be
az ér té ke lés nél: szö veg ér tés, szö veg hű ség,
hang vé tel, hang kép zés, hang sú lyo zás, szü -
net tar tás, ter mé sze tes be széd.

Bi zony, sok min den re oda kel lett fi gyel ni -
ük a ver seny zők nek.

Ered mé nyek:
I. he lye zett Nagy Tí mea 8. b
II. he lye zett Sza bó Mer cé desz 8. a

Cson ka Or so lya 8. b
Sze ge di Im re 8. a

III. he lye zett Sza bó Eve lin 8. b
Is pán Krisz ti na 8. b

Gra tu lá lunk a szép ered mé nyek hez!
A ta nu ló kat ok le vél lel, em lék lap pal ju tal -

maz tuk.
Az el ső he lye zés sel já ró pénz ju tal mat pe -

dig a bal la gás kor kap ja meg Nagy Tí mea.

NYÁRI TÁBOR
a Gróf Széchenyi István Általános Iskola

minden tanulójának
A tábor helyszíne: Tata – a vizek városa

Időpont: 2011. augusztus 8-12.
Utazás autóbusszal

Idén ne gye dik al ka lom mal in du lunk tá bo roz ni. 
Hogy mi az úticél? A fes tői szép sé gű Ta tai-tó part ja. Mint min dig, most is ga ran tált a jó tár sa ság,

a ki rán du lá sok, re mél he tő leg sok für dő zés, ve tél ke dők stb.
Ami ed dig még nem volt: sár kány ha jó zás, túl élő pá lya, sé ta ha jó zás és ren ge teg iz gal mas ta tai

lát ni va ló! Pi ros ka né ni már most ké szül a tó par ti szám há bo rú ra!
A tá bor költ sé ge: 25.000 Ft, amely sok nak tű nik, de tar tal maz za a szál lás, az uta zás, az ét ke zé -

sek, a prog ra mok és a be lé pők árát is. Le he tő ség van rész let fi ze tés re is!
Az el ső rész let – 8000 Ft – be fi ze té se: 2011. áp ri lis 29-ig; 

2. rész let (8000 Ft): 2011. má jus 20-ig; 
3. rész let (9000 Ft): 2011. jú ni us 10-ig.

Ked ves gye re kek, vár juk je lent ke zé se te ket!
A tá bor szer ve zői:

Czeller Pi ros ka Tel. 06/20- 801-42-02, Ácsné Jaksa Szil via Tel. 06/30-678-9404

A De zsõ La jos Alap fo kú Mû vé szet ok -
ta tá si In téz mény már ci us ha vi hí rei
Már ci us 15-én a köz sé gi ün nep sé gen a ko szo rú zá son az is ko la

fú vós kvin tett je és az ének kar sze re pelt. A kvin tet tet Nyikes Krisz ti -
án ta nár úr ké szí tet te fel.

25-én a Pest Me gyei Fu vo la ver se nyen Tóth Ilo na kép vi sel te in -
téz mé nyün ket. Ili ke a mi ni kor cso port ban sze re pelt, fel ké szí tő ta -
ná ra So mos And rás, zon go ra kí sé rő je Csák Pé ter volt.

26-án a Kiskunlacházán meg ren de zés re ke rült Bar tók Bé la Al -
ko tó pá lyá za ton négy gra fi ka tan sza kos nö ven dé künk ered mé nye -
sen sze re pelt. Hartai Ádám 1. osz tá lyos nö ven dék I. he lye zést,
Mol nár Indira 1. osz tá lyos nö ven dék 2. he lye zést, Lip tai Me lit ta 3.
osz tá lyos nö ven dék 1. he lye zést és Csi szár Dó ra 4. osz tá lyos nö -
ven dék 2. he lye zést ért el. A nö ven dé ke ket Kér ges Tün de ta nár nő
ké szí tet te fel.

Áp ri lis 13-án is mét meg ren dez zük a Fú vós Szó lis ták és Ka ma ra együt te sek Ta lál ko zó ját, ame-
ly re sze re tet tel meg hí vunk min den ked ves ér dek lő dőt. 

***

MEG HÍ VÓ
Sze re tet tel meg hív juk  Önt és ked ves csa lád ját a De zső La jos Alap fo kú Mű vé szet ok ta tá si In -

téz mény ál tal szer ve zett fú vós szó lis ták és ka ma ra együt te sek ba rá ti ta lál ko zó já ra.

A ren dez vény he lye és ide je: Pe tő fi Sán dor Ok ta tá si és Mű ve lő dé si Köz pont
2011. áp ri lis 13. szer da, 17 óra

***

Tisz telt Adó zók, ked ves Szü lõk!
A mű vé sze ti is ko la meg se gí té sé re lét re jött Pro Musica Ala pít vány Dömsöd tisz te let tel

vár ja az adó zók sze mé lyi jö ve de lem adó já nak 1% -os fel aján lá sát. 
Az ala pít vány adó szá ma: 18681189-1-13
Tisz te let tel: a ku ra tó ri um 
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„Imá dunk Té ged Krisz tus, és ál dunk Té ged!
Mert szent ke resz ted ál tal meg vál tot tad 

a vi lá got.”

Ke resz tény hi tünk leg na gyobb ün ne pé re
ké szü lünk. A hús vét Jé zus ha lá lá nak és fel tá -
ma dá sá nak ün ne pe. Mit je lent szá munk ra ez
a tény?

Is ten sze re tet ből el küld te kö zénk Fi át, Jé -
zus Krisz tust, aki ön ként vál lalt ke reszt ál do -
za ta ál tal meg hoz ta szá munk ra a meg vál tást.
Sze re tet ből ki tár ta kar ja it a ke resz ten mind -
an  nyi unk fe lé, s ez zel pél dát adott a má so kért
vál lalt ön zet len sze re tet ről. Mi el gon dol kod -
ha tunk raj ta, hogy ki től kel le ne bo csá na tot
kér nünk lel ki bán tá sa in kért, és ki nek meg bo -
csá ta nunk, hogy a ha rag tól és gyű lö let től
meg kön  nyeb bül jön szí vünk!

Jé zust meg öl het ték, de Is ten har mad na pon
fel tá masz tot ta őt a ha lál ból, s ez ál tal új élet re hí -
vott meg min ket. Krisz tus le győz te a ha lált, s

így meg mu tat ta, hogy a szen ve dés ke reszt jét a
fel tá ma dás győ zel me kö ve ti. Re ményt adott ar -
ra, hogy a mi éle tünk sem csu pán meg pró bál ta -
tá sok ból áll, ha nem örö mök ből is (csak ész re
kell ven nünk).

A nagy böjt ben bűn bá nat tal, ön meg tar tóz ta -
tás sal és Jé zus ke reszt út já nak át el mél ke dé sé vel
ké szül tünk hús vét ün ne pé re, amely a kö vet ke ző
na pok ban tel je se dik ki: 

Nagy csü tör tök es te: az utol só va cso ra em -
lék ün ne pe.

Nagy pén tek: né mán és meg döb ben ve ál -
lunk Jé zus ke reszt je előtt.

Nagy szom bat: a csend és imád ság ide je.
Es te: a fel tá madt Jé zust kör me net tel mu tat -
juk meg a vi lág nak (majd ott hon vég re meg -
vág hat juk a son kát).

Hús vét va sár nap: a fel tá ma dás öröm ün ne pe.
A min den na po kat az ün ne pek te szik él he tő -

vé. Le gyen a hús vét szá munk ra a csa lád ban iga -
zi öröm ün nep. Nem az éte lek sok fé le sé ge, a la -
kás dí szí tett sé ge te szi iga zán szép pé, ha nem az
együtt töl tött idő és a kö zös te vé keny ség. Míg
sze re te tün ket ka rá csony kor aján dé ko zás sal
kön  nyebb ki fe jez ni, ad dig a hús vét örö mét ne -
he zebb meg osz ta ni. Ek kor más mó do kat ke res -
he tünk sze re te tünk ki mu ta tá sá ra: gyer me ke ink -
kel kö zö sen részt ve he tünk a szent mi sén, meg -
ven dé gel het jük a ro kon sá got a csa lá di asz tal nál,
lo cso lás kor be szél get he tünk a rég nem lá tott is -
me rő sök kel, vagy csa lá di ki rán du lá son na -

gyobb oda fi gye lés sel le he tünk egy más iránt.
Így ad hat a lel ki töl te ke zés és a csa lá di együtt lét
örö me re ményt és len dü le tet a kö vet ke ző hét -
köz nap ok nak. 

„Krisz tus fel tá madt!
Va ló ban fel tá madt! Al le lu ja”

a ka to li kus hit ok ta tók

Keresztény 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!

Tisz telt Lakostársaink!
Nagy ké rés sel for du lunk Önök höz.

So kunk nak nem kö zöm bös te le pü lé sünk ré gi, szép épü le te i nek meg őr zé se. Saj nos az el -
múlt idő szak nagy men  nyi sé gű csa pa dé ká nak kö vet kez té ben a Ró mai Ka to li kus Plé bá nia
épü le te élet ve szé lyes sé vált, így nagy mér té kű fel újí tás ra len ne szük ség a le he tő leg rö vi -
debb időn be lül. A fel mé ré sek alap ján hat mil lió fo rint ra len ne szük ség en nek ki vi te le zé -
séhez. A kal ku lált ös  szeg ből négy mil lió fo rin tot ad na az Egy ház me gye, a fenn ma ra dó két -
mil lió fo rin tot kel le ne sa ját erő ből fe dez ni. Óri á si ös  szeg, de nem el ér he tet len!

Úgy gon dol juk, él nek még Dömsödön olyan jó szán dé kú, ten ni aka ró em be rek, akik ki -
sebb-na gyobb ado má nyuk kal se gí te ni tud ná nak, és ezt szí ve sen ten nék.

A na gyobb ös  sze gű ado má nyo kat a Ka to li kus Plé bá nia Dömsöd 11742214-20033387
szám lá já ra vár juk, ezenkí vül a plé bá ni án is van le he tő ség be fi ze tés re.

A ka to li kus kö zös ség kö zel száz éve je len van Dömsödön, az óta so kan, sok fé le kép pen
hoz zá já rul tak a fenn ma ra dás hoz. His  szük, hogy ma is él még az em be rek ben a jó szán dék
és a se gí te ni aka rás.

Kö szön jük.

Tisz te let tel: a ka to li kus hí vek kö zös sé ge

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetünket fejezzük ki azoknak, akik

özv. HEGEDŰS ISTVÁNNÉ
Karamán Erzsébet 

február 18-ai temetésén részt vettek.

Gyászoló család

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

„Szenvedésed után a halál nyugalom,
de Nélküled élni örökös fájdalom.”

Köszönetünket fejezzük ki 
mindazoknak, akik

SZMREK MIHÁLYT 

utolsó útjára elkísérték, sírjára virágot,
koszorút helyeztek el és mély fájdal-

munkban velünk éreztek.

Gyászoló család
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Szü lettek:
Juhász István – Zsidi Szilvia
BOTOND BENDEGÚZ

Stasinski Tomasz Jan – Stiasny-Nemoda Anna
HUBERT LÁSZLÓ

Házasságot kötöttek:
Kiss Péter – Iván Anett

El huny tak:
Rózsavölgyi Tibor 66 éves
Pfundt József 59 éves
Horváth Jánosné 55 éves
Kusnyár István 61 éves
Szmrek Mihály 55 éves
Szabó Lajos 70 éves
Benkó Imre 65 éves

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 

Ál lat or vo si ügye let
2011. április 9-10.

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

2011. április 16-17.
Dr. Vona Viktor

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

2011. április 23-24.
Dr. Bécsi László

Ráckeve, Ady E. u. 48.
06-20-924-2367

2011. április 25. (húsvét)
Dr. Guba Sándor

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

2011. április 30. – május 1.
Dr. Mészáros János

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

2011. május 7-8.
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

Ve szett ség 
el le ni eboltás

Va la men  nyi 3 hó na pos kort be töl tött eb
ol tá sa kö te le ző!

Az ebek 2011. évi kö te le ző ve szett ség el -
le ni ol tá sát az aláb bi na po kon tart juk:

– Ren des ol tá sok:
2011. áp ri lis 9. (szom bat) 9 órá tól 12 órá ig
2011. áp ri lis 13. (szer da) 14 órá tól 17 órá ig
2011. áp ri lis 15. (pén tek) 14 órá tól 17 órá ig
2011. áp ri lis 20. (szer da) 14 órá tól 17 órá ig

– Pót ol tás:
2011. má jus 7. (szom bat) 9 órá tól 12 órá ig

Az ol tás he lye:
2011. áp ri lis 9., má jus 7. Dömsöd, Pe tő fi
tér 6. (pol gár mes te ri hi va tal ud va ra)
2011. áp ri lis 13. Dunavecsei úton a Kanól
ital bolt tal szem ben
2011. áp ri lis 15. Rá kó czi úton a ma lom
előt ti sza bad té ren
2011. áp ri lis 20. Szé che nyi út – Esze T. út
sar kon az új par ko ló ban

Az ol tás dí ja: 3.800 Ft/eb
Fé reg te le ní tés: 300 Ft/10 kg
Kis ál lat-egész ség ügyi könyv: 500 Ft (a ré -
gi ol tá si iga zol vány he lyett kö te le ző)

Ház nál tör té nő ol tás ese tén ki szál lá si és
ad mi niszt rá ci ós dí jat szá mí tok fel!
Az ol tás alól el vont ebek tu laj do no sai el -
len sza bály sér té si el já rást kez de mé nye -
zünk!
A ve szett ség el le ni vé de ke zés rész le tes
sza bá lya i ról szó ló 164/2008. (XII. 20.)
FVM ren de let alap ján az ol tás alól el vont
ebek tu laj do no sa bír ság gal sújt ha tó!

Dr. Nagy Zol tán
ál lat or vos

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



30 XXI.  évfolyam  4.  szám

Március 15-re emlékeztünk...Március 15-re emlékeztünk...

Fotó: Vass

Fotó: Kővári


