
Amikor ezeket a sorokat írom, akkor még a választási ciklus utol-
só költségvetésén dolgozunk, teljes lendülettel. Visszaolvastam né-
hány, költségvetéssel kapcsolatos elõzõ írásomat, és bizony szinte
visszatérõen, az aggodalmamnak adtam hangot az adott év mûködte-
tésével kapcsolatban. Most nincs bennem ez az érzés, nagyon biza-
kodó vagyok az elõttünk álló feladatok teljesítését illetõen! Az már
most látszik, hogy látványos beruházásokra idén sem fogja futni a
rendelkezésünkre álló pénzeszközökbõl, de az mindenképpen vizio-
nálható, hogy egy takarékos, nyugodt, kiszámítható gazdálkodás
eredményeként nem kell újabb terhet raknunk a dömsödi polgárok
vállára. A mai körülmények között ez sem lebecsülendõ eredmény.
A takarékosság, a nyugalom nem jelenti azt, hogy ne lennének fel-

adataink, vágyaink az elõttünk álló évben. Lesz dolgunk bõven, sze-
rencsére. Már alig várom, hogy kitavaszodjon, és elkezdjük az évti-
zed legnagyobb beruházását, a �vizes� projektet. Ennek a beruházás-
nak a pontos, kifogástalan teljesítése nem kevés munkát ró a kivite-
lezõre, az önkormányzatra egyaránt. Ismételten kérem a földmun-
kákban érintett utcák lakóit, hogy legyenek türelmesek, mert egy
olyan beruházás aktív részesei lehetnek, amely Dömsöd lakói élet-
minõségét javítja majd, akár évszázados mértékkel mérve is!

A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA
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Folytatás a következõ oldalon.

Fotó: Vass

Az álarc Elõ József mohácsi nívódíjas maszkafaragó alkotása.
Farsangi cikk: 15. oldal



Szintén valamelyik tavaszi hónap lesz a
kezdete az RSD projekt megvalósításának,
amely a parti sáv szennyvízelvezetését céloz-
za meg. Ebben a beruházásban tizennégy
Duna menti település érdekelt � köztük mi is
� Soroksártól Tassig. Bár a belterületi része-
ket nem érinti a kivitelezés, azért oda kell fi-
gyelnünk mindenre, elsõsorban a munkák el-
végzése után az utak normális visszaburkolá-
sára. Tervezzük a munkálatok során azokban
az utcákban, ahol nincs kiépítve az ivóvízve-
zeték, hogy megszervezzük a közmû társula-
tot, és így a csatornával párhuzamosan
egészséges ivóvizet is kaphatnak a nyaralók.
Ez egyébként is így logikus.
A nagyberuházásokon kívül persze mást is

szeretnénk csinálni az év folyamán. Itt van
mindjárt a közmunkában már folyó térkõ-
gyártás eredményének hasznosítása. Van
még bõven olyan közterületünk, amely fel-
újításra, szépítésre szorul, és most nem csak
a járdákra gondolok. Tervezzük a belterületi
útjaink portalanítását, ami túlnyomórészt zú-
zott köves, mart aszfaltos felületet jelent,
amely aztán jó alapot jelentene egy valami-
kori aszfaltos burkolatnak. Természetesen az
útjaink állapotában látványos javulást csak
akkor tudunk elérni, ha ismét megnyílnak az
ide vonatkozó pályázatok. Ugrásra készen
várjuk ezt!
Aztán vannak olyan tennivalók, amelyek

évrõl-évre felmerülnek bennünk, és mindig
megállapítjuk, hogy tovább nem odázhatók
el. Ilyen az iskola felújítása, a dabi óvoda bõ-
vítése, az OMK és a sportcsarnok részleges
felújítása. Ezek mind olyan feladatok, ame-
lyeket saját forrásból még sokáig képtelenek
leszünk megoldani, ezért itt is várjuk a meg-
felelõ pályázatot. Addig meg toldozgatunk,
foltozgatunk.
Elszántuk magunkat a közvilágítás fejlesz-

tésére is. A sürgõs lámpapótlásokon túl végre
remény van arra, hogy a forgalmas Geszte-
nye soron is normális közvilágítási rendszer
épüljön ki.
Ismételten írnom kell a hulladékszállítás-

sal kapcsolatos kérdésekrõl. Január 28-tól új
szolgáltatónk van � a Vertikál Zrt. � szemé-
lyében. A cég a gyûjtés mellett tíz évre el-
nyerte a lerakónk üzemeltetési jogát is. Na-
gyon bízom abban, hogy az átmeneti idõszak
nehézségeibõl keveset fog érezni a lakosság.
A lerakó ismételt megnyitását továbbra is
szorgalmazzuk, csak remélni tudom, hogy a
Katasztrófavédelem átérzi nehéz helyzetün-
ket, és nem kell hatvan-kilencven napot vár-
ni a megnyitásra!
A közbiztonságot tovább erõsítjük még

akkor is, ha dr. Mihály István dandártábor-
nok úr, megyei fõkapitány nem tartja idõsze-
rûnek egy önálló rendõrõrs kialakítását
Dömsödön, hivatkozva a folyamatosan javu-

ló statisztikára. Ezt a választ kaptam ugyanis
arra a levélre, amelyben kértem a rendõrõrs
létrehozását Dömsödön. Szóval tovább erõ-
sítjük a közbiztonságot, erõsítjük a körzeti
megbízottjaink hatékonyságát. Megjött az a
Dacia Daster típusú gépkocsi, amelyet a he-
lyi KMB-seknek vásároltunk, kizárólag
dömsödi és apaji használatra. Biztos vagyok
abban, hogy a bûnözõk is elgondolkodnak
azon, hogy érdemes-e olyan településen pró-
bálkozni tiltott tevékenységgel, ahol annyit
áldoznak a bûnüldözésre, mint amennyit mi
áldozunk.
A Szabó Lajos Utánpótlás Emléktornán is-

mét dömsödi sikereknek tapsolhattunk. Kü-
lönösen az U-14-es korosztály második he-
lye elismerésre méltó! Gratulálok!

A február is azok közé a hónapok közé tar-
tozik, amikor kérem az olvasókat, hogy az
adójuk 1% -át rendeljék a Dömsödért Alapít-
ványhoz. Ezt most is megteszem.
Adószám: 18668456-1-13.
Köszönet érte!

Bencze István

2 XXIV. évfolyam 2. szám

Folytatás az elõzõ oldalról.

KÉPVISELÕI
FOGADÓÓRA!
2014. febr. 12-én szerdán 14-15 óráig

ISPÁN IGNÁCISPÁN IGNÁC
képviselõ úr, aTelepülésfejlesztési,
Környezetvédelmi és Idegen-
forgalmiBizottság elnöke tart

fogadóórát.

Helye: Petõfi SándorOktatási és
Mûvelõdési KözpontTTTTiiiisssszzzztttteeeellll tttt

ÜÜÜÜggggyyyyffffeeeelllleeeeiiiinnnnkkkk!!!!
Értesítjük Önöket,
hogy a Dömsödi

Polgármesteri Hivatal
ügyfélfogadási rendje
2013. augusztus 15-tõl

megváltozott.

Az új ügyfélfogadási
idõpontok a következõk:

Nap Idõ
Hétfõ 8.00�12.00,

13.00�17.30

Kedd Nincs

Szerda 8.00�12.00,

13.00�16.00

Csütörtök Nincs

Péntek 8.00�11:30

Bízunk benne, hogy az új hétfõi
hosszított ügyfélfogadási idõ

könnyebbé teszi
Önök számára az ügyintézést.

dr. Bencze Zoltán jegyzõ

Kérem, hogy
ADÓJA 1%-át

ajánlja a

DDDDÖÖÖÖMMMMSSSSÖÖÖÖDDDDÉÉÉÉRRRRTTTT
AAAALLLLAAAAPPPP ÍÍÍÍTTTTVVVVÁÁÁÁNNNNYYYY

részére.

Az ide érkezõ felajánlásokat
olyan célokra fordítjuk

majd, amelyeket az önkor-
mányzat költségvetésébõl

nem tud támogatni.

AAAAddddóóóósssszzzzáááámmmm::::
11118888666666668888444455556666 ---- 1111 ---- 11113333

Megtisztelõ segítségüket
ezúton is köszönjük.



Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Kép-
viselõ-testülete 2014. január 22-én ülést tartott,
amelyen az alábbi döntések születtek.
A testületi ülésen jelen volt képviselõk:

Bencze István polgármester, Varsányi Antal al-
polgármester, Balogh László Levente, Csikós
Lászlóné, Ispán Ignác, Lázár József, Sallai Gá-
bor képviselõk.

Napirendmegállapítása
(Szavazásmódja: egyszerû többség, nyílt sza-

vazás)
Aképviselõ-testület 7 igen, 0 nem�egyhangú

szavazattalmeghozta a következõ határozatot:

3/2014. (I. 22.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Kép-

viselõ-testülete az ülés napirendjét az alábbiak
szerint határozzameg:
1./ Jelentés a lejárt határidejû határozatok végre-

hajtásáról
2./ A polgármester tájékoztatója a két ülés kö-

zött eltelt idõszak eseményeirõl
3./ Az adóigazgatási csoport mûködésének át-

szervezése
4./ ElõterjesztésVárpalota polgármesterének le-

velével kapcsolatban
5./ Ráckevei Tûzoltóság támogatása
Felelõs: képviselõ-testület
Határidõ: azonnal

1./ Jelentés a lejárt határidejû határozatok
végrehajtásáról
(Szavazásmódja: egyszerû többség, nyílt sza-

vazás)
Aképviselõ-testület 7 igen, 0 nem�egyhangú

szavazattalmeghozta a következõ határozatot:

4/2014. (I. 22.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Kép-

viselõ-testülete a lejárt határidejû határozatokról
szóló beszámolót elfogadja.
Felelõs:Bencze István polgármester
Határidõ: azonnal

2./ A polgármester tájékoztatója a két ülés
között eltelt idõszak eseményeirõl
(Szavazásmódja: egyszerû többség, nyílt sza-

vazás)
Aképviselõ-testület 7 igen, 0 nem�egyhangú

szavazattalmeghozta a következõ határozatot:

5/2014. (I. 22.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Kép-

viselõ-testülete a két ülés közötti idõszak ese-
ményeirõl szóló beszámolót elfogadta.

Felelõs:Bencze István polgármester
Határidõ: azonnal

3./ Az adóigazgatási csoport mûködésének
átszervezése
(Szavazásmódja: egyszerû többség, nyílt sza-

vazás)
Aképviselõ-testület 8 igen, 0 nem�egyhangú

szavazattalmeghozta a következõ határozatot:

6/2014. (I. 22.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Kép-

viselõ-testülete a Dömsödi Polgármesteri Hiva-
tal adócsoportjának átszervezését engedélyezi
úgy, hogy az adóigazgatási csoport beosztott ve-
zetõi feladatait adóigazgatási csoportvezetõ lás-
sa el. Az új vezetõi szint az engedélyezett állás-
helyek számát nem növelheti.
A képviselõ-testület felkéri dr. Bencze Zoltán

jegyzõt, hogy a Dömsödi Polgármesteri Hivatal
szervezeti és mûködési szabályzatánakmódosí-
tását készítse el, és azt terjessze be a képviselõ-
testület soron következõ rendes ülésére.
Felelõs: dr. Bencze Zoltán jegyzõ
Határidõ: 2014. február 12.

4./ Elõterjesztés Várpalota polgármesteré-
nek levelével kapcsolatban
(Szavazásmódja: egyszerû többség, nyílt sza-

vazás)
Aképviselõ-testület 7 igen, 0 nem�egyhangú

szavazattalmeghozta a következõ határozatot:

7/2014. (I. 22.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Kép-

viselõ-testülete, mint a Közép-Duna Vidéke
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
tagja kijelenti, hogy Várpalota Város Polgár-
mestere 2014. január 15-én kelt � nyilatkozat a
Társulás megszûnésével kapcsolatban tárgyú �
levelében foglaltakat elutasítja.
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Kép-

viselõ-testülete, mint a Közép-Duna Vidéke
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
tagja kijelenti, hogyKözép-DunaVidékeHulla-
dékgazdálkodásiÖnkormányzati Társulásmeg-
szûnésének aTársulásiMegállapodásXII. pont-
jában meghatározott feltételei nem állnak fenn.
A Társulás által létrehozott egységes hulladék-
gazdálkodási rendszer keretében valósul meg a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása, a
hulladékgazdálkodás fejlesztése.
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Kép-

viselõ-testülete egyetért a Társulási Tanács
57/2013. (XI. 11.) sz. határozata 2. pontjában
foglaltakkal, azaz �A Közép-Duna Vidéke Hul-

ladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Ta-
nácsának Várpalota Város Önkormányzatának
Képviselõ-testülete által a határozat 2. pontjá-
banmegfogalmazott Társulásból történõ kiválá-
si szándékának bejelentését tudomásul veszi az-
zal, hogy a kiválás jogszerû idõpontja megálla-
pításánál a Társulási Megállapodás, valamint a
2011. évi CLXXXIX. törvény vonatkozó ren-
delkezéseit kell figyelembe venni.�
Felelõs: képviselõ-testület
Határidõ: azonnal

5./ Ráckevei Tûzoltóság támogatása
(Szavazásmódja: egyszerû többség, nyílt sza-

vazás)
Aképviselõ-testület 7 igen, 0 nem�egyhangú

szavazattalmeghozta a következõ határozatot:

8/2014. (I. 22.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Kép-

viselõ-testülete a Ráckevei Önkormányzati
Tûzoltóság Köztestületének 2014. évi mûködé-
séhez 1.000.000 Ft, azaz egymillió forint vissza
nem térítendõ mûködési támogatást kíván biz-
tosítani.
A képviselõ-testület döntése alapján, ameny-

nyiben a szennyvízcsatorna-hálózat mûködteté-
sébõl eredõ bevételek elszámolásra és kifizetés-
re kerülnek, úgy a fenti támogatáson felül to-
vábbi 1.000.000 Ft-ig terjedõ támogatást ad a
Ráckevei Önkormányzati TûzoltóságKöztestü-
letének.
A képviselõ-testület felkéri dr. Bencze Zoltán

jegyzõt, hogy a fenti támogatási összeget a
2014. évi költségvetés összeállításánál tervez-
zék be.
Felelõs: képviselõ-testület
Határidõ: azonnal

A képviselõ-testület következõ munkaterv
szerinti ülésének idõpontja 2014. február 12.

Tájékoztatjuk az olvasókat, hogy a képvise-
lõ-testület nyilvános üléseirõl készült jegyzõ-
könyvek, továbbá az önkormányzati rendeletek
awww.domsod.hu önkormányzati honlapon ol-
vashatók. A jegyzõkönyvek olvasására a Nagy-
községi Könyvtárban ingyenes internetes hoz-
záférést biztosítunk.
A képviselõ-testület nyilvános üléseinek

meghívóit a polgármesteri hivatal hirdetõtáblá-
ján és az önkormányzati honlapon tesszük köz-
zé. Az önkormányzati rendeleteket a polgár-
mesteri hivatal hirdetõtábláján hirdetjük ki, és
az önkormányzati honlapon is közzé tesszük.

dr. Bencze Zoltán jegyzõ
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A Magyar Köztársaság Elnöke az országgyûlési képvi-
selõk választását 2014. április 6-ra tûzte ki.

Az alábbiakban általános tájékoztatást adunk a választásokkal kapcso-
latos tudnivalókról.

Választójog
Azt, hogy az országgyûlési képviselõk választásán ki rendelkezik vá-

lasztójoggal, az Alaptörvény a következõmódon szabályozza:
Minden nagykorú magyar állampolgárnak joga van ahhoz, hogy az or-

szággyûlési képviselõk, a helyi önkormányzati képviselõk és polgármes-
terek, valamint az európai parlamenti képviselõk választásán választó és
választható legyen.
Nem rendelkezik választójoggal az, akit bûncselekmény elkövetése

vagy belátási képességének korlátozottsága miatt a bíróság a választójog-
ból kizárt. Nem választható az Európai Unió más tagállamának magyar-
országi lakóhellyel rendelkezõ állampolgára, ha az állampolgársága sze-
rinti állam jogszabálya, bírósági vagy hatósági döntése alapján hazájában
kizárták e jog gyakorlásából.
Nincs választójoga annak:

� aki jogerõs ítélet alapján a cselekvõképességet korlátozó vagy kizáró
gondnokság alatt áll,

� aki a közügyek gyakorlásától eltiltó ítélet hatálya alatt áll,
� aki szabadságvesztés büntetését tölti,
� aki büntetõeljárásban jogerõsen elrendelt intézeti kényszergyógykeze-
lés alatt áll.
A választójog nincsenmagyarországi állandó lakóhelymeglétéhez kötve,

így tehát a külföldön élõmagyar állampolgárok is gyakorolhatják azt.

Választói névjegyzék, átjelentkezés,mozgóurna igénylése,
választási értesítõk

A névjegyzék az aktív választójog gyakorlásának alapdokumentuma:
aki a névjegyzékben szerepel, az szavazhat, aki a névjegyzékben nem sze-
repel, az nem szavazhat.
A központi névjegyzékbe a Nemzeti Választási Iroda automatiku-

san felvesz minden olyan személyt, aki magyarországi lakóhellyel vagy
tartózkodási hellyel rendelkezik, és bármely választáson legalább aktív
választójoga van.
Azokat a magyar állampolgárságú választópolgárokat, akik magyaror-

szági lakcímmel nem rendelkeznek, az NVI kérelmükre veszi fel a köz-
ponti névjegyzékbe.
Azok a magyar állampolgárságú választópolgárok, akik Magyarorszá-

gon élnek, de a személy- és lakcímnyilvántartás adatai szerint sem lakó-
helyük, sem tartózkodási helyük nincs Magyarországon (még települési
szinten bejelentett sem), akár az NVI-tõl, akár � bármely � HVI-tõl
kérhetik névjegyzékbe vételüket.
A választás kitûzését követõen készítik el a szavazóköri névjegyzé-

ket, amelyben már csak az adott választáson az adott szavazókörben
szavazati joggal rendelkezõ választópolgárok szerepelnek.
A kérelemre történõ változások (nemzetiségi regisztráció, fogyaté-

kos választópolgár segítése, adatkiadás megtiltása, uniós választópolgár
választójogának kiterjesztése az EP-választásra) átvezetése azonban a he-
lyi választási irodák feladata.
2014. január 1-jétõl a központi névjegyzékbe felvett, magyarországi

lakcímmel rendelkezõ választópolgár bármikor kérheti aHVI-tól, hogy
a központi névjegyzékben kerüljön rögzítésre, hogy
� a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény szerinti vala-
mely nemzetiséghez tartozik,

� fogyatékosságára tekintettel segítséget igényel annak érdekében, hogy
önállóan adhassa le szavazatát,

� a központi névjegyzékben szereplõ személyes adatainak kiadását
megtiltja.
Amennyiben a választópolgár kérte, hogy a nemzetiséghez való tarto-

zása feltüntetésre kerüljön a névjegyzékben, ekkor nyilatkoznia kell arról
is, hogy az országgyûlési választáson is nemzetiségi választópolgárként
kíván-e szavazni. Ha ott is nemzetiségi választópolgárként akar szavazni,
akkor az országgyûlési választáson az országos pártlistákra nem, hanem
az adott nemzetiség országos listájára szavazhat.
A választási eljárás alapelvei között új elemként jelent meg a fogyaté-

kossággal élõ választópolgárok joggyakorlásának elõsegítése. Ezen
alapelv érvényesítése érdekében a törvény a fogyatékossággal élõ válasz-
tópolgár részére lehetõvé teszi, hogy a választójogának gyakorlásához
szükséges speciális segítséget igényeljen (pl. Braille-írással készült értesí-
tõ, akadálymentesített szavazóhelyiség stb.).
A névjegyzéki adatai kampánycélú kiadását a választópolgár megtilt-

hatja. Az adatok kiadásának megtiltása csak a kampánycélú adatkiadásra
terjed ki. Az országgyûlési képviselõ-választáson és a nemzetiségi önkor-
mányzati képviselõk választásán a nemzetiségi jelölõ szervezetnek a lista-,
illetve jelöltállítás érdekében a nemzetiségiként névjegyzékbe vett választó-
polgároktól ajánlást kell gyûjtenie. Az aláírások összegyûjtése csak abban
az esetben lehetséges, ha a gyûjtõk tudják, hogy kik regisztráltak a nemzeti-
ség választópolgáraként a központi névjegyzékben, hiszen õket, és csak
õket érdemes felkeresniük. Ezért a választási iroda az adott nemzetiség tag-
jaként regisztrált választópolgárok nevét és lakcímét átadja a jelölõ szerve-
zet számára.A személyes adatok ilyen célú kiadására a tiltás nem terjed ki.
Azt a választópolgárt, aki legkésõbb 2014. február 7-én a szavazóköri

névjegyzékben szerepel, a Nemzeti Választási Iroda értesítõmegküldésé-
vel tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe vételérõl.
Az értesítõket 2014. február 17-ig postai útonkézbesítik a választó-

jogosultak számára. A helyi választási iroda értesítõ átadásával vagy
megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe történt felvételé-
rõl azt a választópolgárt, aki 2014. február 7-ét követõen kerül a település
szavazóköri névjegyzékébe.
Az a választópolgár, aki a szavazóköri névjegyzékben szerepel, de nem

tud elmenni a szavazóhelyiségbe, hogy ott adja le a szavazatát, mozgóur-
nát kérhet. Amozgóurna igénylésének okát a törvény korlátozza: csak az a
választópolgár kérhet mozgóurát, aki azért nem tud elmenni a szavazóhe-
lyiségbe, mert egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogva tar-
tása miatt gátolt a mozgásában. Egyéb indokok (például munkavégzési
kötelezettség teljesítése) alapján nincs lehetõségmozgóurna igénylésére.
A HVI a mozgóurnát igénylõ választópolgárokról az informatikai

rendszerben külön jegyzéket (a �mozgóurnát igénylõ választópolgárok
jegyzéke�) készít. Ebbe a nyilvántartásba � a nevétõl eltérõen � természe-
tesen nem azokat kell felvenni, akik kérték a mozgóurnát, hanem csak
azokat, akik kérelmét a HVI pozitívan bírálja el.
Átjelentkezéssel az a választópolgár szavazhat, aki a szavazás napján

Magyarország területén, de amagyarországi lakcíme szerinti szavazókör-
tõl eltérõ helyen tartózkodik. Tipikus esetben ez azt jelenti, hogy egy má-
sik településen tartózkodó választópolgárnak nem kell hazautaznia a vá-
lasztójoga gyakorlásának érdekében.
Emellett annak lehetõségét is biztosítja az átjelentkezés, hogy egymoz-

gásában korlátozott választópolgár akkor is szavazhasson, ha nem otthon,
hanem például kórházban tartózkodik, amely akár ugyanazon települé-
sen, de a lakcímétõl eltérõ szavazókör területén fekszik. Ebben az esetben
a lakcíme szerinti szavazókör SZSZB-jétõl nem kérhet mozgóurnát, hi-
szen azt az SZSZBcsak a szavazókör területén belül viheti ki.Ha azonban
a választópolgár átjelentkezési kérelmet nyújt be ugyanazon településre,
ahol lakik, átkerül a település e célra kijelölt szavazókörének szavazóköri
névjegyzékébe, és a kijelölt szavazókör SZSZB-jétõl már kérheti, hogy
mozgóurnával keresse fel, bárhol is tartózkodik a településen.

TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁROK!
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Aválasztópolgár a szavazást megelõzõmásodik napon 16 óráig kérhe-
ti visszavételét a lakcíme szerinti szavazóköri névjegyzékbe. Az átjelent-
kezéssel a választópolgár a lakcíme szerinti országgyûlési egyéni válasz-
tókerület szavazólapján szavazhat.
Az a választópolgár, aki a szavazóköri névjegyzékben szerepel, de a

szavazás napján külföldön tartózkodik, Magyarország nagykövetsé-
gén vagy fõkonzulátusán szavazhat. A szavazás feltétele, hogy kérelme
alapján a választópolgárt a HVI felvegye a külképviseleti névjegyzékbe.
A HVI a kérelem alapján a választópolgárt felveszi azon külképviselet
névjegyzékébe, ahol a választópolgár szavazni kíván, egyidejûleg feltün-
teti a lakcíme szerinti szavazókör névjegyzékén, hogy a választópolgár a
külképviseleti névjegyzékben szerepel. A szavazóköri névjegyzék ki-
nyomtatott példányán a külképviseleti névjegyzékbe felvett választópol-
gárok nem jelennek meg, így biztosítható, hogy egy választópolgár ne
szavazhasson a külképviseleten és a lakóhelye szerinti szavazókörben is.
A választópolgár a szavazást megelõzõ nyolcadik napon 16 óráig mó-

dosíthatja, hogy melyik külképviseleten kíván szavazni, vagy kérheti tör-
lését a külképviseleti névjegyzékbõl.
Az egyes kérelmekkel kapcsolatos határidõket külön összefoglaltuk a

tájékoztató végén.
A központi és a szavazóköri névjegyzékkel kapcsolatos kérelmet a

választópolgár benyújthatja
� személyesen,
� levélben,
� az ügyfélkapun vagy a választások hivatalos honlapján.

A kérelmet maga a választópolgár személyesen akár a lakóhelye, akár
a bejelentett tartózkodási helye szerint illetékes HVI-hez benyújthatja.
Így a bejelentett lakóhelyétõl távol élõ választópolgárnak nem kell hazau-
taznia a kérelem benyújtása céljából.
Levélben a kérelem csak a választópolgár lakóhelye szerint illetékes

HVI-hez nyújtható be; akinek nincs lakóhelye, az a bejelentett tartózkodá-
si helye szerint illetékes HVI-hez nyújthatja be a kérelmet. A választások
hivataloshonlapján, illetve azügyfélkapun benyújtott kérelmet az infor-
matikai rendszer továbbítja az illetékes választási irodához.
Amozgóurna iránti igény benyújtása tekintetében 2 eltérés van az ál-

talános szabálytól:
�meghatalmazott útján is be lehet nyújtani (ebben az esetben a kérel-
met a meghatalmazott írja alá, és ahhoz a közokiratba vagy teljes bizo-
nyító erejû okiratba foglalt meghatalmazást is csatolni kell),

� ahhoz aHVI-hez kell benyújtani, amelynek szavazóköri névjegyzékén
a választópolgár szerepel. Így ha a választópolgár átjelentkezéssel sza-
vaz, és emiatt másik település kijelölt szavazókörének névjegyzékébe ke-
rül áttételre, akkor azon település helyi választási irodájához nyújthatja be
a kérelmet, ahol szavazni fog. Annak, aki a szavazást megelõzõ második
nap 16 órát követõen kér mozgóurnát, a kérelmet ahhoz az SZSZB-hez
kell eljuttatnia, amelyneknévjegyzékén szerepel.Ha a kérelmet elektroni-
kus úton nyújtják be, vagy a kérelmet a szavazást megelõzõmásodik nap
16 órát követõen, demég a szavazás napja elõtt aHVI veszi át,akérelem
SZSZB-hez történõ továbbításáról aHVI-nekkell gondoskodni.
Az információs önrendelkezési jog keretében bárki jogosult informáci-

ót kérni arról, hogy szerepel-e a központi névjegyzékben, a nyilvántartott
adataiba betekinthet, továbbá azokrólmásolatot kérhet. A betekintés jogát
a magyarországi lakcímmel rendelkezõ polgár a lakcíme szerinti HVI-
ben, a magyarországi lakcímmel nem rendelkezõ választópolgár az NVI-
ben gyakorolhatja. A többi választópolgár központi névjegyzéki adataiba
történõ betekintésre nincs lehetõség.
A választások törvényességének egyik alapvetõ garanciája, hogy bárki

meggyõzõdhet arról, hogy kik azok, akik a szavazáson részvételre jogo-
sultak. Ennekmódja, hogy a választás kitûzésétõl a névjegyzék lezárásáig
aHVI-ben bárkimegtekintheti a település szavazóköri névjegyzékének
adatait. A választópolgárok személyes adatainak védelme érdekében a
megtekintés lehetõsége csak a választópolgárok nevére és lakcímére ter-
jed ki, a többi személyes adat megismerésére nincsmód.

A betekintés lehetõsége nem terjed ki a mozgóurnát igénylõ választó-
polgárok jegyzékére, illetve a külképviseleti névjegyzékre, hiszen a nyil-
vánossághoz fûzõdõ érdek már nem foglalja magában annak megismeré-
sét, hogy ki tartózkodik hosszabb-rövidebb ideig külföldön, vagy ki kor-
látozott a mozgásában.
A szavazóköri névjegyzéket a HVI csak a szavazást közvetlenül meg-

elõzõ napokban nyomtatja ki, így amegtekintés nemaz ügyfélszolgálaton
kifüggesztett lista segítségével, hanem az informatikai rendszerben, mo-
nitoron történik.
A szavazóköri névjegyzék adatainak megtekintése nem terjed ki arra,

hogy a személyes adatokról (a választópolgárok neve és lakcíme) betekin-
tõmásolatot vagy feljegyzést készítsen.

Jelöltek ajánlása
Az országgyûlési képviselõk választását a jelölés elõzi meg. Újdonság,

hogyettõl a választástól a jelölésmár nemakorábbimódon, tehát a választá-
si szervek által a választópolgároknakmegküldött ajánlószelvények felhasz-
nálásával történik. Ennekmegfelelõen a választópolgárok névjegyzékbe vé-
telérõl szóló értesítõvelmár ajánlószelvénynemkerül kiküldésre.
Egyéni jelölt az a természetes személy lehet, aki jogszabálybanmegha-

tározott számú ajánlást az erre rendszeresített ajánlóíven összegyûjt.
Az egyéni választókerületben a jelöléshez legalább ötszáz választópol-

gár ajánlása szükséges. Egy személy csak egy egyéni választókerületben
fogadhat el jelölést.
Az ajánlóívet a választás kitûzését követõen a függetlenként indulni

kívánó választópolgár, illetve a jelölõ szervezet attól az országgyûlési
egyéni választókerületi választási irodától (OEVI) igényelheti, amelynek
választási bizottsága (országgyûlési egyéni választókerületi választási bi-
zottság �OEVB) a jelölt nyilvántartásba vételére jogosult.
Az ajánlóívet a választópolgár saját kezûleg írja alá, adatait azonban

más is rávezetheti az ajánlóívre. Egy választópolgár több jelöltet is ajánl-
hat, de egy jelöltet csak egy ajánlással támogathat. Az ajánlás nem vonha-
tó vissza. Az ajánlást gyûjtõ személy az ajánlóíven fel kell tüntesse a ne-
vét és aláírását.
A törvényi rendelkezések alapján nem lehet ajánlást gyûjteni:

� az ajánlást gyûjtõmunkahelyénmunkaidejében,
� az ajánlómunkahelyénmunkaidejében,
� az ajánlást gyûjtõmunkaviszonyból, illetvemunkavégzésre irányulómás
jogviszonyból fakadómunkavégzési kötelezettsége teljesítése közben,

� az ajánló munkaviszonyból, illetve munkavégzésre irányuló más jogvi-
szonyból fakadómunkavégzési kötelezettsége teljesítése közben,

� aMagyar Honvédségnél és a központi államigazgatási szerveknél szol-
gálati viszonyba lévõ személytõl a szolgálati helyén vagy szolgálati fel-
adatainak teljesítése közben,

� tömegközlekedési eszközön (helyi, távolsági /vonat, autóbusz, hajó/ stb.),
� állami, helyi és nemzetiségi önkormányzat hivatali helyiségében,
� felsõoktatási és köznevelési intézményben,
� egészségügyi szolgáltató helyiségében.
További fontos szabály, hogyaz ajánlásért nemkérhetõ és nemadha-

tó elõny. A fenti szabályokmegsértésével gyûjtött ajánlás érvénytelen.
Amegfelelõ számú ajánlás begyûjtését követõen a jelöltet az ajánlóívek

átadásával be kell jelenteni a nyilvántartásba vételre illetékesOEVB-nél.
Ajánlóív nem maradhat a jelöltként indulni szándékozó választópol-

gárnál, illetve a jelölõ szervezetnél, ezért az összes ajánlóívet köteles átad-
ni a választási irodának.

Választási kampány
Aválasztási kampányra vonatkozó szabályok az idei országgyûlési vá-

lasztástól nagy mértékben átalakultak. Ennek egyik legkézzelfoghatóbb
megjelenése a korábbi kampánycsendmegszûnése.
A választási kampány a választást megelõzõ 50. nappal indul (2014.

február 15.) és a választás befejezéséig, vagyis április 6. 19 óráig tart.
Folytatás a következõ oldalon.
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A szavazóhelyiségek bejáratától számított 150 méteres távolságon be-
lül � közterületen � választási kampánytevékenység a szavazás napján
nem folytatható.
A törvény lehetõvé teszi, hogy a kampányidõszakban a jelölõ szerveze-

tek és a jelöltek engedély és bejelentés nélkül készítsenek plakátot.
Ugyanakkor a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló
2010. évi CLXXXV. törvény szerint a kiadványon impresszumot kell el-
helyezni, amely tartalmazza a kiadó nevét és székhelyét, továbbá a kia-
dásért felelõs személy és a szerkesztésért felelõs személy nevét.
Plakát a kampányidõszakban � az alábbiakban meghatározott kivéte-

lekkel � korlátozás nélkül elhelyezhetõ.
A választási plakát elhelyezésére vonatkozó korlátozások, tilalmak:

�Épület falára, kerítésre plakátot elhelyezni kizárólag a tulajdonos, a
bérlõ, illetõleg � állami vagy önkormányzati tulajdonban lévõ ingatlan
esetén � a vagyonkezelõi jog gyakorlójának hozzájárulásával lehet.

� Egyes középületeken vagy a közterület meghatározott részén plakát, il-
letve óriásplakát elhelyezését a helyi önkormányzat, a fõvárosban a
fõvárosi önkormányzat mûemlékvédelmi, környezetvédelmi okból
rendeletbenmegtilthatja.

�Állami vagy önkormányzati hatóság elhelyezésére szolgáló épületen
vagy azon belül plakátot elhelyezni tilos.

� A választási kampányt szolgáló önálló hirdetõ-berendezés elhelyezé-
sére, valamint az óriásplakátok vonatkozásában a közterület-haszná-
latról szóló jogszabályokat kell alkalmazni.

� A plakátot úgy kell elhelyezni, hogy az ne fedje más jelölt vagy jelölõ
szervezet plakátját, és károkozás nélkül eltávolítható legyen.

�A plakátot az, aki elhelyezte, vagy akinek érdekében elhelyezték, a sza-
vazást követõ 30naponbelül köteles eltávolítani, vagy ennek elmara-
dása esetén az eltávolítás költségét viselni.
További a kampányt érintõ törvényi korlátozások, hogy a választás

napján választási gyûlés nem tartható, politikai reklám nem tehetõ közzé,
közvéleménykutatást végzõ személy a szavazóhelyiség épületébe nem
léphet be.
A törvényalapján a jelölteknek, illetve a listát állító jelölõ szervezeteknek

lehetõségük van arra, hogy a szavazóköri névjegyzékben szereplõ választó-
polgárok nevének és lakcímének átadását kérjék a választási szervektõl.
A jogalkotó a választópolgár információs önrendelkezési jogának érvé-

nyesülése érdekében azonban lehetõvé teszi, hogy aválasztópolgármeg-
tilthassa a róla nyilvántartott adatok választási szervek általi kiadását.
Így azon választópolgárok adatai nem adhatóak ki a jelöltek, jelölõ szer-
vezetek kérésére, akik � erre irányuló központi névjegyzékkel kapcsola-
tos kérelmükben � az adatok kiadását megtiltották.

VÁLASZTÁSI SZERVEK
Helyi Választási Iroda

A választási irodák a választások elõkészítésével, szervezésével, lebo-
nyolításával, a választópolgárok, a jelöltek és a jelölõ szervezetek tájékoz-
tatásával, a választási adatok kezelésével és a választás technikai feltétele-
inek biztosításával összefüggõ feladatokat ellátó választási szervek.
Az országgyûlési képviselõk választásán a következõ választási irodák

mûködnek:
� külképviseleti választási iroda (KÜVI),
� helyi választási iroda (HVI),
� országgyûlési egyéni választókerületi választási iroda (OEVI),
� területi választási iroda (TVI/FVI),
� Nemzeti Választási Iroda (NVI).
A helyi választási irodától kérhetõ tájékoztatás a választással összefüg-

gõ jogi, igazgatási, technikai kérdésekben.
DömsödHelyi Választási Iroda
Címe: 2344Dömsöd, Petõfi tér 6. Telefon: 06-24-523-123.
E-mail: jegyzo@domsod.hu. HVI vezetõje: dr. Bencze Zoltán jegyzõ.
HVI vezetõ általános helyettes: OrbánnéKiss Judit.

Nemzeti Választási Iroda
Székhelye: 1054 Budapest, Alkotmány u. 3.
Postai címe: Nemzeti Választási Iroda, 1397 Budapest, Pf. 547.
Telefon: 06-1-795-3310. Fax: 06-1-795-0788.
E-mail: visz@nvi.hu. Honlap: http://www.nvi.hu

Területi Választási Iroda
Székhely: 1052 Budapest, Városház u. 7.
Telefonszám: +36/1/233-6810. Faxszám: +36/1/233-6890.
Központi elektronikus levélcím: valasztas@pestmegye.hu

PestMegyei 11. számúOrszágos Egyéni Választókerületi Iroda
Székhely: 2370Dabas, Szent István tér 1/b. Telefon: 06-29-561-249.

Választási Bizottságok
A választási bizottságok a választópolgárok független, kizárólag a tör-

vénynek alárendelt szervei, amelyeknek elsõdleges feladata a választási
eredmény megállapítása, a választások tisztaságának, törvényességének
biztosítása, a pártatlanság érvényesítése és szükség esetén a választás tör-
vényes rendjének helyreállítása.
Az országgyûlési képviselõ-választáson a következõ választási bizott-

ságokmûködnek:
�minden szavazókörben (országosan kb. 11 ezerben) szavazatszámláló
bizottság (SZSZB)mûködik, az egy szavazókörrel rendelkezõ települé-
seken azonban a szavazatszámláló bizottság feladatait a helyi választási
bizottság (HVB) látja el;

� a 106 egyéni választókerületben országgyûlési egyéni választókerületi
választási bizottság (OEVB)mûködik;

� valamint országos hatáskörrel és illetékességgel mûködik a Nemzeti
Választási Bizottság (NVB).
A választási bizottságok választott ésmegbízott (delegált) tagokból áll-

nak. (Fontos eltérés a korábbi szabályozástól, hogy TVB-k, területi vá-
lasztási bizottságok nemmûködnek az országgyûlési választásokon.)
A szavazatszámláló bizottságok választott tagjait a helyi választási iro-

da vezetõjének javaslatára a képviselõ-testület választotta meg. A válasz-
tott tagok jelölésekor vizsgálni kellett a tagokkal kapcsolatos összeférhe-
tetlenséget.
A szavazatszámláló bizottságba, valamint az egy szavazókörrel rendel-

kezõ településen a helyi választási bizottságba a választókerületben jelöl-
tet, illetve listát állító jelölõ szervezetek, valamint a független jelöltek két-
két tagot bízhatnakmeg.
A szavazatszámláló bizottságokmegbízott (delegált) tagjait 2014.már-

cius 21-én 16 óráig jelenthetik be a helyi választási iroda vezetõjéhez.
A szavazatszámláló bizottságok és a szavazókörök helye:
001. számú szavazókör Dezsõ Lajos AMI (Zeneiskola),

Dömsöd,Kossuth L. u. 58.
002. számú szavazókör Petõfi SándorOMKDömsöd, Béke tér 2.
003. számú szavazókör Polgármesteri Hivatal Dömsöd, Petõfi tér 5.
004. számú szavazókör Nagyközségi Óvoda (DabiÓvoda)

Dömsöd, Szabadság út 92.
005. számú szavazókör Petõfi SándorOMKDömsöd, Béke tér 2.
AzOrszágos Egyéni Választókerületi Választási Bizottság (OEVB)

Dabasonmûködik.
Nemzeti Választási Bizottság � postacím: 1397 Budapest, Pf. 547

AJOGORVOSLATOKRÓL
A jogorvoslatok fajtái

A jogorvoslatok három formája a kifogás, a fellebbezés és a bírósági fe-
lülvizsgálat iránti kérelem. Ezen felül rendkívüli jogorvoslati lehetõség,
hogy az Alaptörvényben foglalt jogok megsértése esetén alkotmányjogi
panaszt lehet benyújtani.
Kifogást a választásra irányadó jogszabály, illetve a választás és a vá-

lasztási eljárás alapelveinek megsértésére hivatkozással a központi név-
jegyzékben szereplõ választópolgár, jelölt, jelölõ szervezet, továbbá az

Folytatás az elõzõ oldalról.
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ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szer-
vezet nyújthat be.
Fellebbezést a választási bizottság elsõfokú határozata ellen a közpon-

ti névjegyzékben szereplõ választópolgár, jelölt, jelölõ szervezet, továbbá
az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli
szervezet nyújthat be.
Bírósági felülvizsgálati kérelmet a választási bizottság másodfokú

határozata, továbbá a Nemzeti Választási Bizottság határozata ellen az
ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szer-
vezet nyújthat be.

Akifogás benyújtása és elbírálása
Akifogást úgy kell benyújtani, hogy az legkésõbb a sérelmezett jogsza-

bálysértés elkövetésétõl számított harmadik napon megérkezzen a kifo-
gás elbírálására hatáskörrel rendelkezõ választási bizottsághoz.
A választási iroda tevékenységével kapcsolatos kifogás elbírálása an-

nak a választási bizottságnak a hatáskörébe tartozik, amely mellett a vá-
lasztási iroda mûködik. Ha a választáson ilyen választási bizottság nem
mûködik, a kifogást az a választási bizottság bírálja el, amelymellett a vá-
lasztási iroda felettes választási irodájamûködik.
A szavazatszámláló bizottság tevékenysége és döntése ellen � a

szavazóköri eredményt megállapító döntés kivételével � kifogást le-
het benyújtani.
A kifogást írásban � személyesen, levélben, telefaxon vagy elektroni-

kus levélben eljuttatva � lehet benyújtani. A kifogásnak tartalmaznia kell
a) a jogszabálysértés megjelölését,
b) a jogszabálysértés bizonyítékait,
c) a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és � ha a lakcí-

métõl (székhelyétõl) eltér � postai értesítési címét,
d) a kifogás benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön

élõ, magyarországi lakcímmel nem rendelkezõ választópolgár nem ren-
delkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló ok-
iratának típusát és számát, vagy jelölõ szervezet vagymás szervezet eseté-
ben a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.
A kifogás tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektroni-

kus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát
vagy elektronikus levélcímét.
A választási bizottság a benyújtott kifogásról legkésõbb a beérkezésé-

tõl � áttétel esetén az elbírálására jogosult választási bizottsághoz történõ
beérkezésétõl � számított harmadik napon dönt.
A kifogás a választási bizottság határozatának meghozataláig vissza-

vonható, a választási bizottság azonban az eljárást hivatalból folytathatja.
A választási bizottság együttes vizsgálat és elbírálás végett elrendelheti

azoknak az elõtte folyamatban levõ ügyeknek az egyesítését, amelyeknek
tárgya egymással összefügg.
A választási bizottság a kifogásról a rendelkezésére álló adatok alapján

dönt. Ha a választási bizottság a kifogásnak nem ad helyt, azt elutasítja.

Afellebbezés és a bírósági felülvizsgálati kérelembenyújtása
A fellebbezést személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus le-

vélben, a bírósági felülvizsgálati kérelmet személyesen vagy levélben, il-
letve olyan elektronikus dokumentumként lehet benyújtani, amelyet a ké-
relem benyújtójának jogi képviselõje minõsített elektronikus aláírásával
látott el. Ha a bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet elektronikus doku-
mentumként nyújtja be, annak mellékleteit a kérelmezõ oldalhû másolat-
ban elektronikus okirati formába alakítja.
Nem nyújthat be fellebbezést és bírósági felülvizsgálati kérelmet az

ügyben eljárt választási bizottság és annak tagja.
Fellebbezést és bírósági felülvizsgálati kérelmet lehet benyújtani
a) jogszabálysértésre hivatkozással, illetve
b) a választási bizottságmérlegelési jogkörben hozott határozata ellen.
A fellebbezést és a bírósági felülvizsgálati kérelmet a megtámadott ha-

tározatot hozó választási bizottságnál kell elõterjeszteni.

A fellebbezést és a bírósági felülvizsgálati kérelmet úgy kell benyújta-
ni, hogy az legkésõbb a megtámadott határozat meghozatalától számított
harmadik napon megérkezzen a megtámadott határozatot hozó választási
bizottsághoz.
A fellebbezésnek, illetve a bírósági felülvizsgálati kérelemnek tartal-

maznia kell
a) a kérelem jogszabály szerinti alapját (mi az oka a jogorvoslati kére-

lemnek),
b) a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és � ha a lakcí-

métõl (székhelyétõl) eltér � postai értesítési címét,
c) a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföl-

dön élõ, magyarországi lakcímmel nem rendelkezõ választópolgár nem
rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló
okiratának típusát és számát, vagy jelölõ szervezet vagy más szervezet
esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.
A fellebbezés, illetve a bírósági felülvizsgálati kérelem tartalmazhatja

benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesí-
tésimegbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.
A fellebbezésben és a bírósági felülvizsgálati kérelemben új tények és

bizonyítékok is felhozhatók.
A bírósági felülvizsgálati eljárásban az ügyvédi képviselet kötelezõ. A

jogi szakvizsgával rendelkezõ személy � a szakvizsga-bizonyítvány egy-
szerûmásolatának csatolásával � saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül
is eljárhat.
A fellebbezésrõl az annak elbírálására jogosult választási bizottság leg-

késõbb a beérkezésétõl számított harmadik napon dönt.
A bírósági felülvizsgálat iránti kérelemrõl a bíróság legkésõbb a beérke-

zésétõl számított harmadik napon dönt.Abírósági eljárásban a polgári per-
rendtartásról szóló törvény közigazgatási perekre vonatkozó rendelkezése-
it kell � az e törvényben foglalt eltérésekkel �megfelelõen alkalmazni.
A bírósági felülvizsgálati kérelmet a másodfokú határozatot hozó vá-

lasztási bizottság székhelye szerint illetékes ítélõtábla bírálja el. A Nem-
zeti Választási Bizottság határozata ellen benyújtott bírósági felülvizsgá-
lati kérelmet a Kúria bírálja el.
A fellebbezés és a bírósági felülvizsgálat iránti kérelem a választási bi-

zottság, illetve a bíróság határozatának meghozataláig visszavonható, a
választási bizottság azonban a fellebbezési eljárást hivatalból folytathatja.
A választási bizottság, illetve a bíróság amegtámadott határozatot
a) helybenhagyja vagy b)megváltoztatja.
Az Alkotmánybíróság a választási eljárásról szóló törvény alapján, a

választási szerv határozatával kapcsolatos jogorvoslati eljárásban hozott
bírói döntés elleni alkotmányjogi panaszról az Alkotmánybíróságról szó-
ló 2011. évi CLI. törvény 56. §-a szerint a beérkezésétõl számított három
munkanapon belül, a befogadott alkotmányjogi panaszról további három
munkanapon belül dönt.

Speciális jogorvoslatok
A választási eljárásról szóló törvény további speciális jogorvoslatokat

is nevesít, amelyek közül jelenleg csak a legalapvetõbbeket ismertetjük.

Anévjegyzékkel kapcsolatos jogorvoslat
A helyi választási iroda központi névjegyzékkel kapcsolatos kérelmet

elbíráló döntése ellen legkésõbb az arról szóló értesítés kézhezvételét, il-
letve elektronikus úton vagy telefaxon közölt értesítés esetén az értesítés
megküldését követõ tizenötödik napon lehet fellebbezést benyújtani.
A helyi választási iroda szavazóköri névjegyzékkel kapcsolatos kérel-

met elbíráló döntése ellen legkésõbb az arról szóló értesítés kézhezvételét,
illetve elektronikus úton vagy telefaxon közölt értesítés esetén az értesítés
megküldését követõ harmadik napon, de nem késõbb mint a szavazást
megelõzõmásodik napon lehet fellebbezést benyújtani.
A névjegyzékkel kapcsolatos fellebbezést a megtámadott határozatot

hozó helyi választási iroda vezetõjéhez kell benyújtani.
Folytatás a következõ oldalon.
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Aválasztás eredménye elleni jogorvoslat
A szavazatszámláló bizottság szavazóköri eredménytmegállapító dön-

tése ellen csak a választási bizottságnak a választási eredménytmegállapí-
tó döntése elleni fellebbezéssel együtt van helye.
A választási bizottságnak a választás eredményét megállapító döntése

ellen
a) a szavazatszámláló bizottság szavazóköri eredményt megállapító

döntésének törvénysértõ voltára, vagy
b) a szavazóköri eredmények összesítésére és a választási eredmény

megállapítására vonatkozó szabályokmegsértésére
hivatkozással lehet fellebbezést benyújtani.
Ha a szavazatszámláló bizottság szavazóköri eredményt megállapító

döntésének törvénysértõ voltára való hivatkozással benyújtott fellebbezés
elbírálása csak a szavazatok újraszámlálása útján lehetséges, a fellebbezést
elbíráló választási bizottság, illetve a bírósági felülvizsgálati kérelmet elbí-
ráló bíróság köteles a szavazatokat újraszámlálni.A szavazatok újraszámlá-
lása eseténa fellebbezés, illetveabírósági felülvizsgálati kérelemelbírálásá-
ra rendelkezésre álló határidõ hat napra nõ, és a választási bizottság vagy a
bíróság a választási irodák tagjainak közremûködését igénybe veheti.

Jogorvoslat a választási szerv hallgatásamiatt
Ha a választási szerv eljárási kötelességének határidõn belül nem tesz

eleget, a felettes választási szerv az erre irányuló kifogás megérkezésétõl
vagy a hivatalos tudomásszerzéstõl számított háromnapon belülmegálla-
pítja a jogszabálysértés tényét, és
a) a mulasztó választási szervet az eljárás soron kívüli lefolytatására

utasítja, vagy
b)meghozza az elmulasztott döntést.
Ha aNemzetiVálasztási Bizottság eljárási kötelességének határidõn be-

lül nem tesz eleget, aKúria az erre irányuló kifogásmegérkezésétõl számí-
tott háromnapon belülmegállapítja a jogszabálysértés tényét, és aNemze-
ti Választási Bizottságot az eljárás soron kívüli lefolytatására utasítja.

Tisztelt Választópolgárok!
Az idõközben aktuális választási hirdetményeket a polgármesteri hiva-

talban elhelyezett hirdetõtáblán és a www.domsod.hu és a Nemzeti Vá-
lasztási Iroda www.valasztas.hu internetes portálján olvashatják. Az or-
szággyûlési választásokkal kapcsolatos felvilágosításért aHelyi Választá-
si Irodához fordulhatnak.

Helyi Választási Iroda

Folytatás az elõzõ oldalról.

VÁLASZTÁSI NAPTÁR
Országgyûlési képviselõk 2014. évi általános választása

értesítõkmegküldése a február 7-én szavazóköri névjegyzékben szereplõ választópolgároknak
február 7. után szavazóköri névjegyzékbe vett választópolgár értesítése
magyarországi lakcímmel nem rendelkezõ választópolgár névjegyzékbe vételt vagy névjegyzékben
szereplõ adatainakmódosítását kérheti
nemzetiségi névjegyzékbe vétel iránti kérelem
levélben szavazók névjegyzékébe történõ felvétel iránti kérelem
levélben szavazómagyarországi lakcímmel nem rendelkezõ választópolgár, aki a szavazási
levélcsomag személyes átvételét kérte, a szavazási levélcsomagját átveheti
külképviseleti névjegyzékbe vételre irányuló kérelem benyújtása
külképviseleti névjegyzékbe vételét kért választópolgár az általa megjelölt külképviselet módosítására
irányuló kérelme
külképviseleti névjegyzékben szereplõ választópolgár a külképviseleti névjegyzékbõl törlését kérheti
átjelentkezés iránti kérelem benyújtsa a HVI-hez; a már átjelentkezését kérõ állampolgár a kérelmét
visszavonhatja vagymódosíthatja
mozgóurna iránti kérelem � szavazás napja elõtt

� szavazás napján
mozgóurna iránti kérelem elbírálása
lezárt szavazóköri névjegyzék ésmozgóurnás választópolgárok jegyzékének kinyomtatása
szavazóköri névjegyzék ésmozgóurnás válaszpolgárok jegyzékénekmegsemmisítése és az adatok tör-
lése; külképviseleti névjegyzék és a levélben szavazók névjegyzéke adatainak törlése

szavazókör határa és sorszáma, továbbá település határa és elnevezése, utcanév, házszám és � ha az
érintett ingatlan lakcímnyilvántartás szerinti címe annak helyrajzi száma � helyrajzi szám megváltoz-
tatásának tilalma

SZSZB tagok választása
választási bizottságokmegbízott tagjainak bejelentése
választási szerv tagja április 7-i bér és járulékai megtérítésének igénylése a helyi választási irodától
(munkáltató kérheti)

ajánlóívek átadása az igénylõ részére (ezt követõen indul az ajánlás)

egyéni választókerületi jelölt bejelentése
országos lista bejelentése
jelölések visszavonása
ajánlóívekmegsemmisítése

kampányidõszak
politikai hirdetéseket is közlõ sajtótermék bejelentése az ÁSZ-hoz
ÁSZ tájékoztatása a közzétett politikai hirdetésekrõl

VÁLASZTÓKNYILVÁNTARTÁSA
február 17.
haladéktalanul
március 22-én 16 óráig

március 21-én 16 óráig
március 22-én 16 óráig
március 22-tõl április 4-ig
9:00 � 16.00 óra között
március 29-én 16 óráig
március 29-én 16 óráig

március 29-én 16 óráig
április 4-én 16 óráig

április 4-én 16 óráig (HVI-hez)
április 6-án 15 óráig (SZSZB-hez)
április 4-én (HVI)
április 5-én (HVI)
július 7-én

április 6-ig

március 17-én 16 óráig (legkésõbb)
március 21-én 16 óráig
április 7-tõl április 11. 16 óráig

legkorábban február 17-én (egyébként haladék-
talanul)
március 3-án 16 óráig
március 4-én 16 óráig
március 4-én 16 óráig
július 7-én

február 15-tõl április 6-án 19 óráig
január 24-én 16 óráig
április 22-én 16 óráig

SZAVAZÓKÖRÖKKIALAKÍTÁSA

VÁLASZTÁSI SZERVEKLÉTREHOZÁSA

JELÖLTÁLLÍTÁS

KAMPÁNY
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Helyi Választási Iroda

április 6-án

április 6-án 16 óráig
3 napon belül, de legkésõbb április 9-én 16 óráig
május 6-án 16 óráig

április 6. 6:00 � 19:00 óra között

hogy 2014. április 5-én 24.00 óráig
megérkezzen,
2014. március 22-tõl minden munkanapon 9.00
és 16.00 óra között, valamint a külképviseleti
szavazás ideje alatt eljuttathatja,
2014. április 6-án 6.00 órától 19.00 óráig eljut-
tathatja
április 6-án helyi idõ szerint 6:00�19:00 óra
között, ahol az idõeltolódás a közép-európai
idõhöz képest -1 vagy -2 óra, a helyi idõ szerinti
6.00 óra és a közép-európai idõ szerinti 19.00
óra között, az amerikai kontinensen létesített
külképviseleteken 2014. április 5-én, helyi idõ
szerint 6.00 és 19.00 óra között

április 12-ig
április 9-én 16 óráig
április 25-én
július 7-én
július 5-e után

Premier elõtt nálunk!

�a szavazóhelyiséget magában foglaló épületnek a szavazóhelyiség megközelítését szolgáló bejáratától
számított 150méteres távolságonbelül � közterületen �választási kampánytevékenységnem folytatható;

� választási gyûlés nem tartható;
� politikai reklám nem tehetõ közzé;
� közvéleménykutatást végzõ személy a szavazóhelyiség épületébe nem léphet be
jelölteknek, jelölõ szervezeteknek átadott szavazóköri névjegyzékbe vett választópolgárok nevét és
címét tartalmazó jegyzékmegsemmisítése;
amegsemmisítésrõl szóló jegyzõkönyv választási irodának átadása (nemzetiségi is)
plakátok eltávolítása

szavazás
a levélben szavazók névjegyzékében szereplõ, magyarországi lakcímmel nem rendelkezõ választópol-
gár a szavazatát tartalmazó válaszborítékot
a) a Nemzeti Választási Irodába juttathatja el úgy,

b) bármely külképviseleti választási irodába, vagy

c) bármely országgyûlési egyéni választókerületi választási irodába. [Ve. 279. § (2) bekezdés]

külképviseleti szavazás

szavazatok összesítése, eredménymegállapítása (országgyûlési egyéni választókerületi bizottság)
jegyzõkönyvmegtekinthetõ az illetékes választási irodánál
országos listás eredménymegállapítása (Nemzeti Választási Bizottság)
választási iratokmegsemmisítése, jegyzõkönyvek kivételével
jegyzõkönyvek elsõ példányának levéltárba adása

SZAVAZÁS

SZAVAZATOKÖSSZESÍTÉSE

Figyelem!
Autóvezetõi tanfolyam
indul az OMK-ban!

Kezdés idõpontja:
2014. február 06-án 17 órakor

Minden érdeklõdõt várunk!

Tel.: 06-30-942-7757
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Az év elején idõnként gondot jelentett a hóeltakarítás. Közel 30 éves az
az IFA tehergépkocsi, amelyen a hótoló eke van. Amikor mûködik, egy
nap alattmeg tudjuk tisztítani a fontosabb utakat, azonban az üzembizton-
sága kívánnivalókat hagy maga után. A kistraktor megfelelõ biztonságot
ad, azonban a teljesítménye csak a kisebb területek megtisztítására ele-
gendõ (hivatal elõtti terület, parkolók, üdülõterületi kis utcák stb.).
A hóeltakarítás erre szakosodott vállalkozótól is megrendelhetõ, de a

készenlét drága, ha csak szükség esetén vesszük igénybe, akkor viszont
hamáshol végzett, akkor kezdi meg amunkát.
AMercedes teherautó végzi a szállításaink 90 százalékát, de egyre sû-

rûbben jelentkeznek rajta kisebb-nagyobb hibák.

Az elért eredmények:
Segítettünk az OMK vezetõjével és dolgozóival együtt a színpad igazi

színpaddá alakításában. Kialakítottuk a hivatal udvarában a kazánházat.
Megépült a �Zászló tér�. AKossuth út felõl viakoloros járda, a Szabadság
út felõl kiépített árok. A téren hosszas talajelõkészítés után füvesítés tör-
tént. Itt említést kell tenni arról a károkozásról, amelyet a szüretibálos lo-
vasok okoztak a füvön. Beszereztünk egy nagy teljesítményû rázóasztalt,
és megkezdtük a térkõ gyártását.
Az óvoda bejáratát akadálymentessé tettük, ezenkívül ablakcserét és

kisebb festést is végeztünk.
A raktárépületek lapos teteje felújításra került. A beázásokmegszûntek.
Elkészült a kazánház, átépített kéménnyel.
A nyáron kertészeti tevékenységet is folytattunk. A konyhának átad-

tunk 16 mázsa burgonyát és kb. 1000 csõ fõznivaló kukoricát, néhány db
fõzõtököt és egy kevés hagymát. A kertészet sikeressége nagymértékben
függ attól, hogy a közmunkások között van-e lelkiismeretes, hozzáértõ
személy.
5 fõvel részt vettünk Tassnál az árvízvédelmimunkákban.
Javításokat végeztünk a Széchenyi úti bérlakáson, és kisebb karbantar-

tási, javítási munkák voltak a többi bérlakásnál is. A polgármesteri hiva-
talban végeztünk belsõ felújítási munkákat.
A hivatal elõtti park kialakításánál az elõkészítõ munkákban vettünk

részt. Az Árpád utca aszfaltozásánál a padka kialakításban segédkeztünk.
Végeztünk kátyúzást a Nagy tanya után, a Nagy tanyai úton, és több nem
aszfaltos úton is. Az idén volt elegendõ finn aszfalt a javításhoz, csak a te-
herautó hibája és egyéb gépek meghibásodása hátráltatta a munkát.
Gréderezést is végeztünk több nempormentesített úton.Meggyõzõdésem
szerint többnyire jó eredménnyel. Meg kell jegyezni, hogy a földmunka-
gépünket a �70-es években gyártották.
Karbantartottuk a zöld felületeket, a sportpályán rendszeresen végez-

tünk fûnyírást. A strand területét rendben adtuk át, az idény közben egy-
szer, és az év végén is rendbe tettük a területet.
Átalakítás alatt van a sportcsarnok és a mûvelõdési központ világítás-

hálózata és kapcsolórendszere.
Folyamatosan aprítékot készítettünk a begyûjtött gallyakból, és betá-

roltuk azt. Sajnos a fûtésrendszerhez nem illeszkedik kellõen, késõbb át-
alakítást kell végezni.
A közterületen keletkezõ fahulladékkal fûtjük a dabi óvodát.
Újabb kutyakennelt építettünk, és folyamatosan elláttuk a befogott ku-

tyákat. Tettük ezt az állatvédõk állandómegfigyelése és kritikája alatt.
Emellett napi karbantartási és szemétgyûjtési munkákat végeztünk

községünk területén és intézményeiben. Idõnként besegítettünk az iskola,
a zeneiskola, a strand, a sportpálya karbantartásában is.
Néhány új szemétgyûjtõt helyeztünk ki a Zászló térre, a Petõfi térre és a

Duna-partra.
Felszereltük a Rókusfalvy doktornõ által felajánlott paddeszkákat.
Ezenkívül a csoport szervezte a közmunka programban dolgozókmun-

káját. Az idei évben illeszkedett legkevésbé az igényekhez a behívás lehe-
tõsége. Az év elején kidolgoztuk az egész év behívási rendjét, amely szû-
kös 6 órás, átlag 4 hónapos behívást tett lehetõvé. A munkaügyi központ
nagy mértékben figyelembe vette kéréseinket, ezért megterveztem egész
évre a még megfelelõ létszámot. Októberben megjelent a téli közfoglal-
koztatási program, amelyben ~100 fõ behívását tette lehetõvé. Ennyi dol-
gozó munkával, szerszámmal, munkaruhával való ellátása, személyi
anyagának kezelése, munkavégzésének ellenõrzése rendkívül nagy fel-
adatot rótt az önkormányzatra. A beiskolázott dolgozók távozása némileg
könnyebbé tette a feladatot, demégmost sem az optimális létszámvan je-
len. Ezenkívülmég a büntetést ledolgozók foglalkoztatása is a feladatunk,
amely néha nagyon jókor jön, néha nagyon nehéz feladat.

Varsányi Antal

Beszámoló a községgazdálkodás karbantartó
csoportjának munkájáról 2013

A Nagyközségi Könyvtár
nyitvatartása

Hétfõ: Zárva
Kedd: 10-16
Szerda: 10-16
Csütörtök: 10-16
Péntek: 10-16
Szombat: 08-12

Tel.: 06-24-519-711
Mindenkit szeretettel várunk!

***
Dömsödmúltjából állandó

helytörténeti kiállítás a könyvtárban
Kovács László tanító úr

gyûjteményébõl.
Nyitva tartás a könyvtári
nyitvatartási rend szerint.



Mivel Valentin-nap
közeledik, essen hát
szó a romantikáról!

A romantikára való hajlam, az érzelmek kife-
jezésének módja bizonyos határok között fej-
leszthetõ. Természetesen személyiségjellemzõ
is, hogymilyenmértékben vagyunk képesek ér-
zelmeinket kimutatni, s milyen a meghittségre
való igényünk.
Mennyire illünk össze, ami a romantikát ille-

ti? A következõ kérdéssorozat a közös életük
során elõforduló fontosabb pillanatokra vonat-
kozik. De vigyázzanak arra, hogy az esetleges
negatív eredmények semmiképp ne legyenek
szemrehányások okozói! A kérdések lehetnek
akár tanácsok is! Figyeljenek oda egymásra,
bármi történik a hétköznapi életük során, sokat
számít Kedvesük jelenléte, figyelme. Egy apró
ajándék, egy bók, séta kéz a kézben, meleg,
meghitt érzésekkel töltenek el.

Kellemes idõtöltést és boldog Valentin-napot
kívánok!

Az �A� kérdéssorozat az Ön érzelmeit, visel-
kedéseit, míg a �B� kérdéssorozat arra ad majd
választ, hogyÖnhogyan ítélimeg párja viselke-
dését, érzelmei kifejezésének módját, illetve
mindkettõjük romantikára való hajlamát.

�A�Romantikus természetÖn?
1. Szeret sétálni a holdfényben?
2. Szokott ünnepi hangulatot teremteni virá-

gokkal és gyertyákkal?
3. Ragaszkodik az évfordulójuk (pl. házassá-

gi) megtartásához?
4. Vannak olyan helyek, ahol párjával kelle-

mes pillanatokat éltekmeg?
5. Szereti meglepni valamivel a párját?
6. Szeret-e romantikus zenét hallgatni és köz-

ben átölelni a párját?
7. Tud-e a párja szerelmi vallomást tenni?
8. Szoktak a párjával társasjátékot játszani (pl.

kártya stb.)?
9. Képes intim légkört teremteni a szerelme

társaságában?
10. Voltak-e feledhetetlen kirándulásaik?
11. Voltak-e feledhetetlen sétáik?
12. Ön szerint fontos szerepe van a virágnak

egy párkapcsolatban?

13. Párja iránt érzett szeretete kiállta az idõk
próbáját?

14. Szeret hosszasan gyönyörködni egy festõi
tájban?

15. Kifejezetten gyöngéd társnak tartja magát?
16. Fontos szerepet játszik véleménye szerint a

romantika a párkapcsolat megerõsítésében?
17. Elõfordult már, hogy verset írt szerelmé-

nek?
18. Szeret szerelmes történeteket olvasni?
19. Szereti a romantikus filmeket?
20. Elmenne párjával egy rövid idõre egy lakat-

lan szigetre?

�B�Romantikus természet azÖn párja?
AzÖn párja:
1. Szeret sétálni a holdfényben?
2. Szokott ünnepi hangulatot teremteni virá-

gokkal és gyertyákkal?
3. Ragaszkodik az évfordulójuk (pl. házassá-

gi) megtartásához?
4. Szeret visszatérni azokra a helyekre, ahol

kellemes pillanatokat éltekmeg?
5. Szereti meglepni valamivel?
6. Szeret romantikus zenét hallgatni és közben

átölelni Önt?
7. Tud szerelmi vallomást tenni?
8. Szokott a párjával társasjátékot játszani (pl.

kártya stb.)?
9. Képes intim légkört teremteni a szerelme

társaságában?
10. Szívesen emlékszik vissza feledhetetlen ki-

rándulásaikra?
11. Szívesen emlékszik vissza feledhetetlen sé-

táikra?
12. Szerinte fontos szerepe van a virágnak egy

párkapcsolatban?
13. Ön iránt érzett szeretete kiállta az idõk pró-

báját?
14. Szeret hosszasan gyönyörködni egy festõi

tájban?
15. Kifejezetten gyöngéd társ?
16. Véleménye szerint a romantikamegerõsíti a

párkapcsolatot?
17. Szokott verset írni Önnek?
18. Szokott szerelmes történeteket olvasni?
19. Szereti a romantikus filmeket?
20. ElmenneÖnnel egy rövid idõre egy lakatlan

szigetre?

Pontozás:

Igen válaszok +1 pont
Nem válaszok -1 pont
A bizonytalan vagyok 0 pont

15-20 pont: Ön nagyon romantikus személy,
nagy hangsúlyt fektet az egymás közötti harmó-
niára. Párkapcsolatában sok boldog pillanatot
teremt, nagyon jól összeillenek, a jövõben is
stabil alapokon álló párkapcsolatuk lesz.

10-14 pont: Fontos az
életében a romantika, de
nem létszükséglet, léteznek
azonban apró árnyak, amelyek beárnyékolják
boldogságukat. Ha több romantikát vinnének
életükbe, sokkal boldogabb pillanatokat élné-
nek meg, de ettõl eltekintve kiegyensúlyozott a
párkapcsolatuk.
5-9 pont: Alkalmanként tud romantikus len-

ni, az érzelmeik néha ellentmondásosak, lehet,
hogy egy kis romantika segítene abban, hogy ne
sértsék meg túlságosan egymást, amit aztán na-
gyon bánni szoktak.
1-4 pont: Olyan személy, aki nem fektet nagy

hangsúlyt a romantikára, komoly erõfeszítések-
be kerül majd az együttélés.Mintha szétszakad-
ni látszana, pedig ha egymást néha meglepnék,
megölelnék, esetleg kettesben kirándulnának
egyet, a közös szép emlékek által újból egymás-
ra találnának.

Ha túl sok a �nem� válasz:
�A� teszt: Nem egy romantikus személy. Ha

szereti párját, adjon neki több romantikus per-
cet. Legyen gyöngédebb és vidámabb. Használ-
ja képzelõerejét. Ezáltal megerõsödik a kapcso-
lata.
�B� teszt: Az Ön párja nem romantikus. Ro-

mantika nélkül a szerelem eltûnik. Hogyha a ro-
mantika már a múlté, próbálják visszahozni.
A romantika nem korosztályhoz kötött.

Ha az �A� teszt pontszámamagasabb:
Ön az, aki jobban odafigyel párjára.
Ha a �B� teszt pontszámaimagasabbak:
Párja az, aki több romantikát nyújt.

BiriczMárta Enikõ
mester okleveles pszichoterapeuta
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ISMERKEDÉS ÖNMAGUNKKAL

FFeebbrruuáárr 1155--éénn 
sszzoommbbaattoonn 
1188 óórraakkoorr
a 7. b osztály
szervezésében

kerül megrendezésre
a VVaalleennttiinn--bbááll 

az OMK-ban.

Jegyek válthatók az
osztályfõnöknél,
Tóthné Porvay
Zsuzsánál.
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Gyorsan eltelt a szeptemberi tanévnyitó óta
az elsõ félév. Az elsõsök szépen haladnak a ta-
nulással. Naponta izgatottan várják az új betû
vagy számmegismerését. Kicsit fárasztó amin-
dennapi testnevelésórákra odaérni, de kárpótol-
ja õket a sportcsarnok nagy tere, sportszerei.
A nagyobbaknak, a megszokott iskolai élet

mellett, változatosságot jelentenek az iskolai
rendezvények, versenyek.Minden hónapra esett
egy jelentõsebb esemény, amely összehozhatta
a tanulásonkívül is azosztályközösségeket.Nem-
egyszer számítottunk a szülõi közremûködésre
is, melyet ezúton is köszönünk!
Szeptember utolsó szombatján, szülõk, gyere-

kek, pedagógusok összehangolt, több napos elõ-
készületi munkája után megtartottuk a Mihály-
napi vásárt. Jó idõben, jó vásári hangulatban ad-
tuk-vettük az ötletes, ízletes árukat. Az egyre na-
gyobb hírû vásárt nehéz lesz felülmúlni.
Október 6-án az Aradi vértanúkra emlékezve

futóversenyt rendezett iskolánk, melyen min-
den tanuló teljesítette a távot.
Egy országos akcióhoz csatlakozva 2013 m-t

futottunk,majdSportnapkeretében további sport-
játékokat, versenyeket szerveztünk. Ezen a napon
a sportkedvelõ, aktív szülõk is velünk tarthattak.
Kellemesen elfáradtunk, jövõre folytatjuk.

Október 25-énMakádon szavalóversenyen
vettünk részt. Weöres Sándor születésének 100.
évfordulója alkalmából a költõ egy versével in-
dulhattak a versenyzõk:
1. a o. Kincses Csaba. Felk. tan. Balázs Lajosné.
1. b o. Baranya Ábel, Barta Nikolett. A verse-
nyen I. helyezést ért el: Liptai Áron. Felkészítõ
tanáruk: Patonai Istvánné.
1 c o. Czeller Kovács Abigél. Felkészítõ tanár:
Keyha Czeller Piroska.
2. b o. Sándor Emma I. helyezést, Balogh Virág

III. helyezést ért el a versenyen. Felkészítõ
tanár: Patonai Nóra.
3. b o. Balogh Réka, Horváth Csenge. Felkészí-
tõ tanár: Patonai István.
3. c o. Harsányi Anna. Felkészítõ tanár:
Budainé Doroszlay Judit.
4. a o. Rakszegi Napsugár, Draskovich Zoé,
Kristóf Vivien. Különdíjat kapott: Kovács Kata
Mónika. Felkészítõ tanár:Major Anna.
4. b o. Csécs Kitti. Felk. tanár: Fehér Lászlóné.

KistérségiMatematikaVersenyreTaksony-
ba utaztak a 3.-os és 4.-es tanulóink.
3. o. II. hely Baranyi Barnabás; XVI. hely

Balogh Boróka; XVIII. hely Nagy Csenger.
Felkészítõ tanáruk: Patonai István.

4. o. XIV. hely Haraszti László, XXII. hely
NagyÁrmin. Felkészítõ tanár: Fehér Lászlóné.

December 5-énKunszentmiklóson magyar
nyelv és irodalom, matematika tantárgyak-
ból jeleskedtek a dömsödi diákok:
3. o.matematika
I. hely Baranyi Barnabás; IV. hely Nagy

Csenger. Felkészítõ tanáruk: Patonai István.
V. hely Laczó Bence, felkészítõ tanár: Bábelné
Varga Judit.
3. o.magyar nyelv és irodalom
I. hely Baranyi Barnabás, felk.: Patonai Ist-

ván. XVII. hely Harsányi Anna, felk.: Budainé
Doroszlay Judit. XXIII. hely Laczó Bence,
felk.: Bábelné Varga Judit.
4. o.matematika
XXV. hely Haraszti László; XXXIII. hely

NagyÁrmin. Felkészítõ tanáruk: FehérLászlóné.
4. o.magyar nyelv és irodalom
XXV. Haraszti László. Felkészítõ tanár: Fe-

hér Lászlóné.

Szintén december 5-én,DömsödönMikulás
Kupa terematlétika versenyen a következõ
tanulók indultak versenyen kívül. Dicséretre
méltóan szerepeltek!
4. a osztály
Kovács Adrienn, Galambos Milán, Kovács

Kata, Kincses Kristóf, Kristóf Vivien, Kiss Ri-
chárd Levente, Mendi Seron, Kovács Kristóf
Mihály, Molnár Lili, Kudar Szabolcs, Pongrácz
Bettina, Perger Máté, Rakszegi Napsugár, Vak-
ter Gergely.

IIIIsssskkkkoooollllaaaaiiii  hhhhíííírrrreeeekkkk  ����  IIIIsssskkkkoooollllaaaaiiii  hhhhíííírrrreeeekkkk  ����  IIIIsssskkkkoooollllaaaaiiii  hhhhíííírrrreeeekkkk

Iskolai sikerek� az alsó tagozaton

Nagy Ferenc Richárd 1. b � Önarckép

Draskovich Zoé 4. a � Napraforgók

Izsák Fanni 1. a � Farsangi bohóc



13. alkalommal rendeztük meg a már hagyo-
mányosnak számító körzeti terematlétika verse-
nyünket. Ez a rendezvényünk nagyon népszerû,
hiszen a Mikulás jegyében rendezzük, és az ál-
talános iskolás gyerekek nagyon örülnek ennek
a hangulatnak.
400 tanuló töltötte meg ezen a napon a

sportcsarnokunkat, 1-1 évfolyamon 10-11 isko-
la részvételével történt a versenyzés.
Ezzel a versennyel lehetõséget szeretnénk

biztosítani a téli idõszakban is a gyerekek
sportolásához.

Eredményeink:
8. osztály fiú: 1. helyezett Dömsöd
Csapattagok: Budai Levente, Bucsi György,

Vakter Bence, Göllény Róbert, Zsiba Mihály,
egyéni Kolompár Dániel.
Egyéni verseny:
I. Budai Levente, II. Bucsi György, III. Vak-

ter Bence.
Felkészítõ tanár: Tóthné Porvay Zsuzsanna.
7. osztály fiú: 2. helyezett Dömsöd
Csapattagok: Kincses Sándor, Ács András,

KovácsMáté, Kis Róbert, Cserni Krisztián.
Felkészítõ tanár: Tóthné Porvay Zsuzsanna.
6. osztály fiú: 3. helyezett Dömsöd
Csapattagok: Hermányi Gergely, Mendi Atti-

la, FülöpLászló, FeketeRichárd, CsörgõMáté.
Felkészítõ tanár: Kovács Bálintné.
5. osztály fiú: 3. helyezett Dömsöd
Csapattagok: Farkas Zsolt, Szeile Zoltán,

Papp András, Szakács János Zoltán, Katus
Kristóf Viktor.
Felkészítõ tanár: Kovács Bálintné.

4. osztály 1. fiú csapat: 6. helyezett Dömsöd
Csapattagok: Perger Máté, Kudar Szabolcs,

Kincses Kristóf, BobekMartin, Vakter Gergely.
4. osztály 2. fiú csapat:Dömsöd10.helyezett
2. csapat: Kiss Richárd, Juhász Levente,

KovácsMihály, NagyÁrmin, Szakál Bence.
Felkészítõ tanár: AmbruskaMargit.
8. osztály lányok: 2. helyezett Dömsöd
Csapattagok: Jónás Barbara, Ács Dominika,

BurjánVirág, Kovács Erika, Lajos Nikolett.
Felkészítõ tanár: Tóthné Porvay Zsuzsanna.
7. osztály lány: 2. helyezett Dömsöd
Csapattagok: Kovács Vivien, Pethes Patrícia,

Csiszár Dóra, Nagy Barbara, Kengyel Zsanett.
Felkészítõ tanár: Tóthné Porvay Zsuzsanna.
6. osztály lány: 2. helyezett Dömsöd
Csapattagok: Csehi Lili, Fábián Bianka, Szé-

kely Klaudia, LiptaiMelitta, Sass Lilla.
Felkészítõ tanár: Kovács Bálintné.
5. osztály lány: 2. helyezett Dömsöd
Csapattagok: Gecze Judit, Bojtos Beáta,

Pozsár Lili, Rüsics Alexa.
Egyéni: I. Gecze Judit, II. Bojtos Beáta, Földi

Nikolett.
Felkészítõ tanár: Kovács Bálintné.
4. osztály lány:
Csapattagok: Pongrácz Bettina, Fekete Niko-

lett, Brassó Evelin, Rakszegi Napsugár, Kovács
Adrienn Zsuzsanna, Molnár Lili, Mendi Seron
Margit, Kristóf Vivien, Kovács Kata Mónika,
Szeile Alexandra.
Felkészítõ tanár: AmbruskaMargit.
(Köszönjük minden pedagógusnak és segítõ-

nek, hogy részt vettek és munkájukkal segítet-
ték a zökkenõmentes lebonyolítást.)

Labdarúgás eredmények:
Bozsik torna III. korcsoport 3. helyezés:
Csapattagok: Kovács Gergõ, Cserni Krisz-

tián, Kis Róbert, Keresztes Balázs, Magyar
Bence, Bõdi Gergely, Szabó Tibor Máté, Papp
János, Csörgõ Szabolcs.
Felkészítõ tanárok: Tóthné Porvay Zsuzsan-

na � Reibl György.
Bozsik torna II. korcsoport 3. helyezés:
Csapattagok: PatkóGábor, VellaDonát, Bõdi

Péter, Kiss Richárd, Szakál Bence, Nagy
Ármin, Juhász Levente, Kun György Dominik,
Kun József Kevin, GalambosMilán.
Felkészítõ tanárok: Patonai István � Reibl

György.
Bozsik torna I. korcsoport 2. helyezett:
Csapattagok: Nagy Ferenc, Krisztián Kristóf,

Liptai Áron, Baranyi Barnabás, Nagy Csenger,
Bábel Levente, Zsidai Péter, Bucsi András,
Madarász Zétény, Farkas Ottó.
Felkészítõ tanár: Reibl György.
Diákolimpiaimérkõzések:
III. korcsoport: 3. helyezést értek el.
Csapattagok: TakácsMárton, Fekete Richárd,

Juhász Gergõ, Keresztes Ákos, Pergel Bence,
Ács András, Papp András, Csörgõ Máté, Cson-
tos András,Mendi Attila.
Felkészítõ tanárok: Tóthné Porvay Zsuzsan-

na � Reibl György.
II. korcsoport: 5. helyezést értek el.

Köszönjük szépenReibl György úr áldozatos
munkáját!

összeállította:
Tóthné Porvay Zsuzsa
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Iskolai sport � terematlétika

Sulipersely
1%

Tisztelt Adózó!

Kérem, hogyADÓJA 1%-ÁT
ajánlja aGróf Széchenyi István
Általános Iskola Suli Persely

Alapítványa részére.

Adószám: 18679212-1-13

4. b osztály
Brassó Evelin, Fekete Nikolett, Szeile Ale-

xandra, Nagy Ármin, BobekMartin Dániel, Ju-
hász Levente, Kun József Kevin, Szakál Bence.

Az egyén erõfeszítéseinek legértékesebb
eredménye nemaz, amit kap, hanemamivé válik
a tevékenysége által.

John Ruskin

Az adventi idõszakban a közös gyertya-
gyújtásokkal, adventi énekekkel, majd az Alsós
énekkar (felk.: Patonai Nóra) meghitt karácso-
nyi mûsorával készültünk az ünnepre.
Az alsó tagozat január 22-én (Kultúra Napja)

megrendezi az immár hagyományos Területi
Kazinczy Prózamondó Versenyt. A szervezési
folyamatban lévõ eseményrõl a következõ alka-
lommal számolunk be.

Gratulálunk mindenkinek, aki versenyen
vagy amindennapi munkája során tette a tudása
szerinti legjobbat, legtöbbet!
Ezek a jóemberek nem is sejtik, mennyi munka

és idõkell ahhoz, hogymegtanuljunkolvasni.Ami
engem illet, én erre nyolcvan évet fordítottam, és
még mindig nem mondhatom, hogy tökéletesen
elértemacélom. JohannWolfgangvonGoethe

Balázs Lajosné
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Elköszönvén a tavalyi évtõl, decemberben örömmel vártuk a Kisherceg
Gyerekházban a Mikulás-napi és a karácsonyi ünnepséget. Nálunk nincs
rossz gyerek, a gyerekházban nemvolt ijesztgetés, riogatás virgáccsal,mert az
ajándékozási alkalom nem fegyelmezési eszköz a kezünkben. Adományozó
jósággal, odafigyeléssel készültünk a szeretet ünnepére, igyekeztünkmég töb-
bet törõdni a ránk bízott kisgyerekes családokkal. Minden gyermek
megérdemli a szeretetet, az engedetlennek tûnõ, szófogadatlan is. Ha feléjük
fordulunk, felismerjük azt, esetleg mire vágynak, miben szenvednek hiányt,
szánunk rájuk több idõt. A beszélgetés, az õszinte mosoly, az odaadó
foglalkozás, a közös játék talán jobban kell nekik,mint a gyorsan fogyó csoki,
szaloncukor. A gondoskodó ünnepi szeretetet, boldogságot jobban bírja az,
aki megosztja, áldássá válik az, hamásnak is tud adni belõle.Még a legcseké-
lyebb jó szó, kedvesség is sokat számít, felnõttnek, gyereknek egyaránt.

A karácsonyra a Gyerekházban így készültünk, ünnepünkön mindez átha-
totta az együttlétet. A körbeadott szeretet jelképes gyertyája egyedivé tette a
várakozást, a közös éneklést, a fenyõfa alatt lévõ ajándékok átadása meghitté
tette közösségünk kisgyerekes családjainak óráit.

Most, amikor új lendülettel kezdünk neki a 2014-es esztendõnek, nem
szabad elfelejtenünk, hogyan is ünnepeltünk együtt év végénmegújuló öröm-
mel, egymásra találtunk a vezetõi gondok, személyi csere ellenére. Új év, új
remények, új tervek, lehetõségek várnak ránk, amivel megbirkózunk,
felvesszük a versenyt, mert szeretnénk jobban, tartalmasabban élni az adott
helyzetben.Gyerekházunkban továbbra is várjuk délelõttönként a régi és az új
kisgyerekes szülõket, családtagjaikat. A jól bevált, kedvelt programjainkat
bõvítve új, érdekesebb találkozásokat és közös célokat fogalmazunk meg
együttesen, dolgozunk ki terveink, reményeink szerint. Bízunk abban, hogy jó
szándékkal, összefogással a régi, óévi szûkös esztendõnk, a gyerekházi
életünk jobb lesz, ha együtt, következetes kitartással, ragaszkodómegértéssel,
közösen teszünk érte az új esztendõben.

Ezt kívánják a Még 1000 Év Dömsödért Egyesület Közhasznú Szervezet
és a KishercegGyerekház dolgozói

Óév végén � újesztendõ küszöbén
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�KÖZHÍRRÉ TÉTETIK�!
AKishercegGyerekházban télbúcsúztató-tavaszváró fesztivált rendezünk 2014.március 3-7. között

a Még 1000ÉvDömsödért Egyesület Khsz szervezésében
Dömsöd, Petõfi tér 2. sz. alatt.

Szeretettel várunk minden gyermeket 6 hetestõl 6 évesig, kísérjék el szüleik, nagyszüleik a programjainkra. Minden hétköznap 8.30�12.30 óra
között alkotó foglalkozás, mese, játék, életkoruknak megfelelõ testmozgás, vidám társaság várja az idelátogatókat. Közösségünk ereje a család-barát
szeretetben és amegértõ különbözõségünkben rejlik, mely egységgé vált.
Jöjjenek el hozzánk addig is hétfõtõl péntekig, gyõzõdjenekmeg, vegyenek részt, erõsítsék baráti közösségünket kicsinyeink örömére.
Egy kis ízelítõ amárciusi fesztivál-hetünk elõtervezett programjából, melynek rangját, kivitelezését, sikerét emelhetik Önök is.

Tisztelt érdeklõdõk
és érintettek,

kedves dömsödiek!
Ezúton tájékoztatunkmindenkit,

hogy Egyesületünk
(�Még 1000 évDömsödért� Egyesület

Közhasznú Szervezet)
2014. április 1-jétõl
2016. december 31-ig

terjedõ idõszakra elnyerte a pályázati
támogatást, ezáltal biztosítva a Kisherceg

Gyerekház hosszú távúmûködését.

Hívunk és várunkmindenkit
tehát a Gyerekházba és egyesületünk

rendezvényeire, melyek
aGyerekházhoz kapcsolódnak.

Jöjjön el Ön is, segítsük egymást,
figyeljünk gyermekeinkre és egymásra.

ABiztos Kezdet után legyen biztos
a folytatás is: Dömsödért, egymásért.

Korona Sándor
Még 1000 évDömsödért

Egyesület Közhasznú Szervezet
elnöke

Hétfõ 03. 03. Kedd 03. 04. Szerda 03. 05. Csütörtök 03. 06. Péntek 03. 07.
ének-zene-tánc farsangoló, meseolvasás, rongy- v. csutka- hagyományõrzõ,
�Tavaszi szél...�, sport-, egészség- Kisherceg- babakészítés, tavaszkeresõnap,
maszkabál, és ökonap, választás, gyöngyfûzés, süssünk-süssünk
álarckészítés arcfestés rajzolás bábjáték valamit�

HHooggyyaann ffaarrssaannggoolluunnkk??
Az egyre gyorsabban és folyama-

tosan változó klíma megszokott idõ-
járásunk rendjét meglehetõsen átfor-
málja. Megtapasztalhatjuk mindezt az-
által, hogy a naptári hónapokban meg-
szokott hõmérséklet és csapadék nincs
összhangban az annak megfelelõ év-
szakkal vagy évszakváltással. Példa
erre az idei esztendõ is, a hosszú és
igencsak enyhe téli idõszakával. Most
január végén, mikor már a kerti
munkákra hangolódunk és leginkább
azt kívánjuk, hogy vége legyen a rend-

kívül hideg és rövid napokban bõvelkedõ évszaknak, azt kell tapasztalnunk,
hogy igazán csakmost fog elkezdõdni.

A farsang január 6-án, vízkeresztkor kezdõdik, és egészen hamvazószer-
dáig � nagyböjt kezdetéig � tart. A farsang kihirdetése végtelen hangos
zajkeltéssel indul. Ennek jellegzetes eszközei a különféle kolompok, ostorok,
karikások és kereplõk. A farsang zárása pedig sok helyen a télkihordással �
egy szimbolikus bábumegsemmisítésével ér véget.

Ebben az idõszakbanmegengedett a maskarázás, a bálozás, a hangoskodás.
Napjainkban ilyen élõ szokás a tradicionális Mohácsi Busójárás, mely a tél
temetését, elûzését jeleníti meg.Ma a tél búcsúztatásának leginkább fellelhetõ
szimbolikája az óvodák, iskolák farsangi maszkafelvonulásaiban lelhetõ fel,
szellemes jelmezekben és egyéni produkciókban. Egymást követik a külön-
féle egyesületek báljai,melyek vidámsággal, tréfálkozással, táncosmulatozás-
sal zajlanak.

Ugyancsak a farsang régebben alkalmazott elemét hozza vissza a ven-
déglátóhelyek kedvelt programja, a Torkos Csütörtök. Ennek jelentése, hogy a
böjti idõszak kezdete elõtt (eredetileg keddi napon) a különféle gazdag húsos
ételeket elfogyasztják, ugyanis ezt követõen nemcsak amulatozásra, hanemaz
étkezésre is a visszafogottság lesz a jellemzõ.

-V.I.-
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A január hónap aLabdarúgóSzakosztályban
Szabó Lajos öröksége, társadalmi hagyatéka
felidézésével, emlékezéssel telt, ezentúl elsõsor-
ban az alapozási feladatokról és az edzõmérkõ-
zésekrõl szólt. Kézilabdás lányaink bajnoki for-
dulókat játszottak. Az alábbiakban rövid tájé-
koztatást adok az elmúlt hónap eseményeirõl.

Pályázatok
Újabb pályázati beadás nem történt, a 2013.

november végén beadott pályázatainknak pe-
dig az eredményeit csak január végén vagy

február elején fogjuk megismerni. Jó lenne minél hamarabb tudni, hogy
mire lehet számítani a DUSE Sportbál és a �Dömsödi Sporthét� rendez-
vények anyagi lehetõségeinél, de ami késik, nem múlik, tudni fogunk
mindent. Amint végleges döntés született, azt itt a Hírnök hasábjain, illet-
ve a Facebook oldalainkon is mindenkivel tudatni fogjuk.

Labdarúgás
A labdarúgóinknál január 6-án kezdõdött az edzés, minden korosztály

bekapcsolódott rövid idõ alatt az edzésmunkába. Kicsit rövidítettünk az
edzések idõtartamán a tavalyi évhez képest, melynek takarékossági okai
vannak, a Sportcsarnoknak nem kevés pénzbe kerül a világítása. Heti 3 x
1 órát edzenek a nagyobb korosztályok és 2 x 1 órát az óvodások. Amint
kijutunk a füves pályára, hosszabb edzések lesznek, több játékra lesz lehe-
tõség. Ehhez viszont az kell, hogy ne legyen hideg és a hó is elolvadjon, a
pálya is használható legyen.
Csapatok szereplése
Jelenleg az edzések folynak, egy-két felkészülési mérkõzés, torna köz-

beiktatásával. 2014. január 23-án Szigetszentmiklóson szerepelt az U14-
es csapatunk felkészülési mérkõzésen, ahol imponáló eredmény született
a Szigetszentmiklósi TK ellen, ugyanis 13-3-ra nyertünk. Ezt a formát át
kellene menteni a bajnokságba is. Sikerült viszont a formát tartani két
nappal késõbbre, amikor a
III. SzabóLajos Emléktorna
küzdelmei folytak. U14-es csapatunk a második helyet szerezte meg a

volt sportegyesületi elnök, SzabóLajos emlékére rendezett,méltánmagas
színvonalat képviselõ kupán. Lajos bácsi tevékenysége továbbra is példa-
ként szolgál számunkra, ahogyan összefogta a dömsödi labdarúgást, nép-
szerûsítette a településen belül a sportágat, az utánpótlást építette.ADöm-
södiUSE csapatai isméltómódon emlékeztekmegLajos bácsi személyé-
rõl, hiszen a két korosztály számára kiírt kupában az U7-es csapatunk
(óvodásaink) a Zsidai Emma Edina � Balogh Zoltán � CsörgõÁdám ösz-

szetételben a 6. helyet szereztemeg,mígU14-eseink ezüstéremig jutottak
nyolc csapat között. A gólkirály a dömsödi Pokornyik Krisztián lett
(5 meccsen 9 gól), de rengeteg szellemes és felejthetetlen megoldást lát-
hatott a szép számú közönség. Külön kiemelném a csapatból Patkó Gá-
bort, aki bár csak 10 éves múlt, de az U14 kapujában kapusként büntetõt
hárított, és remekül védett.

A csapatban játszó játékosokmegérdemlik, hogymegjelenjen a névso-
ruk: Patkó Gábor, Keresztes Ákos, Pokornyik Gábor, Pokornyik Kriszti-
án, Juhász Gergõ, CsörgõMáté, SzabóMáté, Kun János, Fekete Richárd,
Kincses Sándor.
Lázár József tanár úr alapította 2012-ben a Szabó Lajos Vándorkupát,

melyet minden évben a legtehetségesebb Dömsödön focizó utánpótlás
korú labdarúgó kapmeg.Az elmúlt két évben a kupát TurcsánPál õrizhet-
te otthon, ez idén változott. A harmadik név a kupán Keresztes Ákos lett
az edzõk szavazatai alapján. Ákos hozzáállásával, munkabírásával példát
mutat a feltörekvõ utánpótlás korosztályok számára, nem utolsósorban
pedig a Pest megyei Labdarúgó Szövetség válogatottjában is õ jutott a
legtovább Juhász Gergõvel együtt.
Köszönjük a tornához való segítséget SzabóAndreának, SzabóKriszti-

nának és Szabó Lajos bácsi feleségének, Erzsi néninek.

Februári elõzetes
2014. február 9-énU9-es csapatunk Tökölön játszik labdarúgó tornát.
2014. február 15-én az idei évben is megrendezzük a Katona Antal

Utánpótlás Labdarúgó Emléktornát, melyre mindenkit szeretettel várunk
szurkolni! U9 és U11 korosztályú csapatok játszanakmérkõzéseket, szín-
vonalas, remek torna lesz.
2014. április 12-énDUSE Sportbál lesz a Sportcsarnokban, jegyek ér-

tékesítése február folyamán kezdõdik!

Kézilabda
Mérkõzések
2014. január 18-án lezajlott az U12-es csapatok bajnokságának 3. for-

dulója:
Csepel DSE �Dömsödi USE 19-10 (10-6)
Játékosok (gólok): Galambos Laura (3), SzékelyKlaudia (2), Csehi Li-

li (2), Kolompár Izabella (1), Sass Lilla (1), Bojtos Beáta (1), Földvári
Fanni, Kolompár Petra.
Edzõi nyilatkozat:
Béczi János: Az erõviszonyok ismeretében nehéz mérkõzésre számítot-

tam, ilyen arányú vereségre azonban nem. Elsõsorban a gyõzelemhez
szükséges kellõ motiváció és koncentráció hiányzott. Csak a mérkõzés
egyes szakaszaiban voltunk képesek felnõni a feladathoz.

DUSE hírek 2014. január
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Herkules DSE �Dömsödi USE 7-23 (4-9)
Játékosok (gólok): Bojtos Beáta (7), Székely Klaudia (5), Kolompár

Petra (3), Csehi Lili (3), Kolompár Izabella (2), Sass Lilla (2), Galambos
Laura (1), Földvári Fanni.
Edzõi nyilatkozat:
Béczi János: A mérkõzésen minden látható volt, ami az elsõ meccsen

hiányzott: jó védekezés, gyors lerohanások, kiváló egyéni teljesítmények,
csapatmunka. Gratulálok ameggyõzõ teljesítményhez, lányok!!!

Gratulálunk a lányoknak a szerepléshez.

Elõzetes
2014. február 9-én a dömsödi Sportcsarnokban kerül megrendezésre

az U12-es bajnokság 4. fordulója, ahol a Szigetszentmiklósi NKSE, a
Dömsödi USE és a Kántor Anikó Sportegyesület Dunakeszi vesz részt.
Mindenkit szeretettel várunk szurkolni!
2014. április 12-énDUSE Sportbál lesz a Sportcsarnokban, jegyek ér-

tékesítése február folyamán kezdõdik!

Aki kedvet érez a focihoz (akár lány, akár fiú), vagy éppen leányként
kézilabdázni szeretne, jelentkezhet a Dömsödi Utánpótlás Sport Egyesü-
let Labdarúgó vagyKézilabda Szakosztályába sportolni. Érdeklõdni lehet
az alábbi telefonszámonNagy Zsoltnál: 06/20/354-6877.

Minden támogatást szívesen veszünk, mely a dömsödi gyerekek spor-
tolását segíti elõ, legyen akár anyagi jellegû, akár tárgyi hozzájárulás.
Anyagi jellegû támogatásokat a Fókusz Takaréknál vezetett bankszám-
lánkra történõ befizetéssel (Dömsödi Utánpótlás Sport Egyesület
51700212-11134772) tudunk fogadni. Tárgyi jellegû (kinõtt sportcipõ,
mez, labdák, egyéb sportszerek) felajánlásokat Nagy Zsolt sportegyesüle-
ti elnökkel kell egyeztetni. Elérhetõség: 06/20/354-6877.

Kérjük, hamegteheti, támogassa egyesületünket!

Dömsödi Utánpótlás Sport Egyesület
Fókusz Takarék: 51700212-11134772

Segítségüket elõre is megköszönve:

NagyZsolt
DUSE elnök
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Már három alkalommal hirdetett pályázatot kifejezetten a fiatal gazdál-
kodóknak aVidékfejlesztésiMinisztériumaz idén záruló uniós költségve-
tési ciklusban. A kis- és közepes gazdaságokra épülõ, változatos mezõ-
gazdasági szerkezet kialakításához szükség van a fiatal gazdákra, ezért a
jövõbenmég több segítségre számíthatnak.
Az uniós támogatás jó lehetõség egy kezdõ vállalkozónak, hogy ágaza-

tát beindítsa, felfejlessze. A pályázat feltételei viszont nagyon szigorúak.
Komoly kockázatelemzéseket, pénzügyi terveket kell készíteni, vállalá-
sokat kell tenni, és elõre meghatározott árbevétellel kell rendelkezni. En-

nek ellenére a pályázat egy lehetõség a vidék fia-
taljai számára, és rajtunk múlik, hogy hogyan
élünk a kínálkozó lehetõséggel. Ez a lehetõség se-
gíti a fiatalokat abban, hogy gazdálkodásba kezd-
jenek, átvegyék szüleik gazdaságát, hogy meg
tudjanak kapaszkodni amezõgazdaságban.
Okleveles agrármérnökként és méhészként azt

mondhatom; terveimet felkarolta az Európai
Unió. Diplomámat a gödöllõi Szent István Egyetemen szereztem, ismere-
teimet azonban szeretném tovább bõvíteni, így jelenleg is az egyetem nö-
vényorvos szakos hallgatója vagyok.
Az egyetemi tanulmányaim során egy esettanulmány keltette fel érdek-

lõdésemet a méhek, méhészet iránt. Egyre mélyebbenmegfogalmazódott
bennem, hogy szaktudásomat nem valamelyik budapesti irodában szeret-
ném hasznosítani, hanem szülõfalum kiváló természeti környezetében
szeretném kamatoztatni.
Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból �A fiatal mezõ-

gazdasági termelõk induló támogatására� 2009-ben sikerrel pályáztam.
Az ott elnyert támogatási összegbõl indítottam vállalkozásomat 2010-
ben. Gazdálkodásomat családom már meglévõ földjein kezdhettem el
szántóföldi növénytermesztéssel, és létrehoztamméhészetemet.
Mint nemzetközi,mind hazai szinten a vidék egyik legjelentõsebb kihí-

vása az elöregedés és a fiatalok elvándorlása. A fiatal gazda támogatás ki-
hívása: az élhetõ vidék megteremtése, a virágzó települések és gazdálko-
dók amagyar vidéken! Kovács Tamás

Fiatal Gazda, avagy az élhetõ vidék jövõje

Most, amikor e sorokat írom � január vé-
gén � elmondhatjuk, hogy most kezdõdik a
téli idõjárás. A november�december és még
a január nagy része rendkívül enyhe idõjá-
rást hozott, ami ugyan kedvezõ volt a fûtési
számlák és a közlekedés alakulása szem-
pontjából, de ha csak a mezõgazdaságot és
fõként a növénytermelést nézzük, bizony
kell a téli idõjárás. Arra ugyan kedvezõ volt,
hogy még januárban is végezhettünk õszi
mélyszántást, de nagyon kellene a téli csa-
padék, hogy a termõföldeken, a talajban le-
gyen kellõ tartalék nedvesség az esetleges
tavaszi vagy nyári szárazabb idõszakra,
amire sajnos van esély, ahogy tavaly is ta-
pasztalhattuk.

Az elmúlt években, évtizedekben egyre
szélsõségesebb az idõjárás, és a klímaválto-
zást, illetve annak hatását már tapasztalhat-
juk. Az õszi kalászos gabonák eddig jól te-
leltek, talán túl jól is, ha netán kiadós hóta-
karó fedi be a növényeket � amire ugyan
szükség volna � bekövetkezhet a vastag hó-
takaró alatt, hogy a túlfejlett növények káro-
sodhatnak, népies mondással �kipállhat-
nak�. E káros következmény ellen úgy vé-
dekezhetünk, hogy a hótakaró felületét álla-

tokkal vagy egyéb módon megtörjük. Most
februárban azért fel kell készülnünk a kora
tavaszi munkákra. Ha még nem vásároltuk
meg a tavaszi fejtrágyázáshoz szükséges
mûtrágyát, azt mielõbb vegyük meg, és ha a
talaj megengedi, február végén, március ele-
jén kiszórhatjuk.

Az elmúlt hónapok idõjárása kedvezett a
gyümölcsfák és a szõlõ metszésének és a kis-
kertben az õsszel elmaradt talajmûvelésnek,
az õszi istállótrágyázásnak és szántásnak.

A konyhakertben szükséges vetõmagok,
szaporítóanyagok most még nagy választék-
ban megvásárolhatók a boltokban. A vásár-
lásnál nagyon figyeljünk oda, hogy a vetõ-
magok szavatossága, csíraképessége fel le-
gyen tüntetve, mert nagyon kellemetlen, ha
az elvetett vetõmag rosszul vagy egyáltalán
nem kel ki.

A fûtetlen fóliasátrakat február végén,
március elején, ha az idõjárás megengedi,
felhúzhatjuk, és hidegtûrõ növényeket, mint
például retket, hagymát, elvethetjük. Nagy
figyelmet fordítsunk a fóliasátor kellõ rögzí-
tésére, mert a tavaszi szelek tönkretehetik, és

kárbavész a munkánk és a költségek. Volt
már olyan esztendõ, hogy február végén már
a szabadföldbe is veteményeztünk, elvethet-
tük a borsót, hagymát és egyéb hidegtûrõ nö-
vényeket. Nem tudhatjuk, hogy milyen idõ-
járást hoz még a február, március, de nagy a
valószínûsége, hogy kitolódik a téli idõjárás
márciusra is, és bizony még lehetnek komoly
fagyok, így fõként a szõlõmetszéssel várjuk
meg a március végén, és ha netán fagykár éri
a szõlõvesszõket, illetve a szõlõrügyeket, ak-
kor több szemet kell meghagyni.

Február végén, márciusban ültethetünk
gyümölcsfacsemetéket és gyökeres szõlõ-
oltványokat. Az õszi faültetés a biztonságo-
sabb, de most tavasszal, ha gondosan, nagy
odafigyeléssel végezzük az ültetést és szép,
fejlett, egészséges facsemetéket ültetünk, jó
megeredésre számíthatunk.

A fentieken túl is van még más kora tava-
szi feladatunk, mielõbbi szép tavaszi idõjá-
rást és a munkákhoz jó egészséget kívánok.

Összeállította:

Tóth István ny. mezõgazdász, õstermelõ

MEZÕGAZDASÁGI HÍREK
2014. év február hó
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Hímésnõsténymacskák ivartalanítása
Kandúrok esetében az ivartalanítás számos elõnnyel jár, fõleg ha erre

fiatal korban kerül sor (6-8 hónapos kor). A pubertás után, 8-9 hónapos
korban a kandúr cicák számos nemkívánatos viselkedésformát, �rossz
szokást� vehetnek fel. Gyakran a lakáson belül is területük megjelölésére
törekszenek, elsõsorban vizeletspricceléssel, ami kellemetlen, nehezen
eltávolítható szagot hagy maga után. Ha a kandúrnak lehetõsége van rá,
egyre távolabb csavarog el a háztól, hogy minél nagyobb területet
alakíthasson ki magának. A kóborló cicákra komoly veszélyt jelent az
autóforgalom, az elütött macskák jelentõs része nem ivartalanított kandúr.
Emellett a területért gyakran más macskákkal is meg kell küzdeniük,
aminek gyakran nehezen gyógyuló sebek, tályogok a következményei.
Számos gyógyíthatatlan fertõzõ betegség is karmolás, harapás útján ter-
jed. Végül, de nem utolsósorban a kandúr macskák ivartalanításával is
csökkenthetõ a nem kívánt szaporulat, megelõzhetõ a kóbor állatok
számának növekedése. Fontosmegjegyezni, hogyminél késõbb kerül sor
a kandúr ivartalanítására, annál kevésbé valószínû, hogy a kialakult
viselkedésformák nyomtalanul eltûnnek amûtét hatására.
Az ivartalanítás célja nõstény macskák esetében elsõsorban a nem

kívánt szaporulat és az azzal járó problémák megelõzése. Emellett más

elõnyei is vannak a beavatkozásnak mind a gazda, mind a macska szem-
pontjából. Miután a cica eléri az ivarérettséget (kb. 8 hónaposan), az év
nagy részében rendszeresen ivarzik: háromhetente, 3-5 napon keresztül.
Ez a párzás bekövetkeztéig folytatódik. Az ivarzás idején a legtöbb
nõstény macska viselkedése gyökeresen megváltozik. Hangos nyávogás-
sal �hívja� a kandúrokat, és nyugtalanná válik, sokat hempereg, étvágya
csökken. Az ivartalanítás után ezek a tünetek természetesen elmúlnak.
Nem utolsósorban az ivartalanítás csökkenti a méh daganatos és gyul-
ladásos betegségeinek, illetve az emlõdaganatok kialakulásának valószí-
nûségét is.
Ajánlott még a felnõttkor elõtt elvégeztetni a beavatkozást a cicán, 6-8

hónapos kora között. Természetesen a mûtét ennél idõsebb macskákon is
elvégezhetõ, sõt, ha szükséges akár vemhes állatok is biztonságosan ivar-
talaníthatók.
A macskák nagy részén nem figyelhetõ meg semmi, az ivartalanítással

összefüggésbe hozható nem kívánt változás. Esetenként az ivartalanított
macskák kissé fokozott étvágya miatt elhízás következik be. Ha a testsúly
növekedését veszik észre a cicán, célszerû táplálékadagját kissé visszafog-
ni, illetve alacsonyabb energiatartalmú eleség etetésével próbálkozni. Szá-
mos, kifejezetten ivartalanított macskák részére készült táp is kapható.

dr. Siket Péter állatorvos

Tájékoztatom, hogy a lovak háromévenként kötelezõ vérvizs-
gálata fertõzõ kevésvérûségre és takonykórra ismét esedékes.
Vérvizsgálat alá kell vonni minden 6 hónapnál idõsebb lovat,
melynek vérvizsgálati eredménye nincs, vagy három évnél
régebbi.
A vérvételezést csak szabályosan jelölt és lóútlevéllel ren-

delkezõ lovon lehet elvégezni. A jelenleg hatályos jogszabályok
szerint minden fél éves kort betöltött lovat meg kell jelölni a tulaj-
donos költségére.

A lovak vérvétele két formában történik:
� összevezetéssel (meghirdetett idõpontban),
� az állatok tartási helyén.

Amennyiben lesz igény összevezetéses vérvételre és jelölésre, a
lótenyésztési felügyelõvel egyeztetve február vagy március hó-
napra megszervezzük. Ezért szeretném kérni, hogy aki igényli az
összevezetéses vérvételt, az jelezze minél hamarabb dr. Nagy
Zoltánnak (06-20-9347-625) vagy dr. Siket Péternek (06-30-
9963-668).
Az állatok tartási helyén történõ vérvételére elõzetes egyeztetés

után van mód.
Tájékoztatom továbbá, hogy a lovak vérvizsgálatát a hatóságok

ellenõrzik, azzal nem rendelkezõ lovak esetében forgalmi korlá-
tozás elrendelésére, élelmiszerlánc-felügyeleti bírság kiszabására,
valamint lovának fertõzöttsége esetén állami kártalanítás nélküli
kényszerintézkedésekre kerülhet sor.

VVáássáárrnnaappttáárr
Az év kezdetén ritkábban tartanak vásárokat a települések, ám a

tavasz közeledtével egyre sûrûsödnek, gyakoribbá válnak.

Az alábbiakban ízelítõül néhány megtartandó vásár idõpontját osz-
tommegÖnökkel:

Február 09. Dabas � országos állat- és kirakodóvásár
Dunaújváros � országos kirakodóvásár

Február 23. Kunszentmiklós � országos kirakodóvásár
Dunaújváros � országos kirakodóvásár

Március 09. Dabas � országos állat- és kirakodóvásár

A közreadott adatok tájékoztató jellegûek.
Közreadta:

-V.I.-

Állatorvosi rendelõ
Dömsöd, Bajcsy-Zs. u. 24.

(bejárat a Bocskai u. felõl, aHorváth-kertmellett)

Betegellátás, védõoltások beadása,
mikrochip-beültetés, állatútlevél kiállítása,

lágysebészeti mûtétek
(ivartalanítás, daganat-eltávolítás, baleseti sebek stb.),

ultrahangos fogkõeltávolítás,
állatgyógyszerek, állatgyógyászati készítmények.

Rendelési idõ:

hétfõ, szerda, péntek: 17.30�18.30
szombat: 8.00�10.00

ÁLLATORVOSI TANÁCSOK

TTTT IIII SSSSZZZZTTTTEEEELLLLTTTT   LLLLÓÓÓÓTTTTUUUULLLLAAAAJJJJDDDDOOOONNNNOOOOSSSSOOOOKKKK !!!!
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Sok idõt töltök azzal, hogy kiválasszam mirõl írjak, mi lenne érdekes,
mihez van képem, és ne ismételjem magam. A barátnõm szerint a he-
gyekrõl írjak,mert a síkvidékhez szokott szemünknek jobban esik a válto-
zatos látvány. Magam is így gondolom ezt, azzal, hogy nemcsak a sze-
münk, hanem a testünk és a lelkünk is feltöltõdik egy hegyvidéki kirándu-
lástól. Hiszen a hegyek szellemét tisztelni kell, igaz? Ezen a �zsebkendõ-
nyi� területen itt a Kárpát-medencében rengeteg gyönyörû és érdekes
hegy van, nem is gondolnánkmennyi. Ha csak az Északi-középhegységet
nézzük (délrõl északra, illetve nyugatról kelet felé haladva): Visegrádi-
hegység, Börzsöny, Gödöllõi-dombság, Cserhát, Mátra, Bükk, Cserehát,
Eperjes-Tokaji-hegység, Zempléni-szigethegység és bizonyos szempont-
ból az Aggteleki-karszt. És mindegyik tele dombtetõkkel és -oldalakkal,
mezõkkel és fennsíkokkal, hegyhátakkal és -csúcsokkal.
Most aBükk hegység egy elemérõl, vagy helyi kifejezéssel élve �kövé-

rõl� szeretnék néhánymondatot írni, amely szellemiségével, természeti és
gazdasági értékével garantáltanmegérinti az embert.
Egyszer volt, hol nem volt egy csodás szikla � amely mészkõbõl épült

fel �, az üde zöld mezõk és dús erdõk közül vakító fehérségével és tekin-
télyt parancsoló megjelenésével emelkedett ki. Már a neve is jelentõség-
teli: Bél-kõ (a 13. században a Bél nemzetség birtoka volt a terület). Vi-
szonylagos érintetlenségben teltek-múltak a századok. Majd eljött a 20.
század eleje, veleWessely Károly bécsi építészeti tanácsos és nagyvállal-
kozó, aki a közeli Egercsehiben szénbányát nyitott. Látva, hogy ez a hegy
szinte kiapadhatatlan mennyiségû, csaknem tiszta tartalmú triászkori
(249-199 millió év)mészkõvagyonnal rendelkezik, úgy döntött, hogy ce-
mentgyárat alapít Bélapátfalván. A gyár 2002-es bezárásáig többször vál-
tott tulajdonost, és a háborúk is nyomot hagytak rajta, de mûködött és jól
tartotta a környék lakosságát, mely ettõl csak gyarapodott. A hegyen nyü-
zsögtek az emberek, zúgtak a gépek, zajlott az élet. Nem bánta azt senki
sem. A Bél-kõ ugyan egyre fogyott, mégis, ez a közel 100 évig tartó álla-
pot egyféle szimbiózisként volt értelmezhetõ. A hegy testébõl termék lett,
amely értékesítve az embereknek bért adott, ezért cserébe tisztelték õt. A
bányamûveléstõl eltekintve szerették és óvták a hegyet, ami amindennap-
jaik része lett. Majd amikor már nem zúgtak a gépek és mindenki szegé-
nyen és reményvesztetten tengette életét, a Bél-kõ védett természeti érték
lett, természetvédõk hada lobbyzott a védelméért, de lankáin és ormain
már nemnyüzsgött az élet. Lassan beborítja a növényzet, csak egy-egy tu-
rista éri el lihegve a hajdani bányaudvart. Az emberek pedig, akik a kert-
kapuban sírtak, mikor ledõltek a cementgyár tornyai, utódaikat arra sar-
kallták, hogy keressenek hegynélküli világban boldogulást maguknak.
A Béli apátságot II. Kilit püspök alapította 1232-ben a ciszterci szerze-

teseknek. A vesztes muhi csatából menekülõ IV. Béla királyt itt érte be

egy üldözõ tatár csapat. ANagyboldogasszony tiszteletére felszenteltmo-
nostor temploma a középkorban búcsújáró hely volt.
�ABél nemzetség hajdani szállásterülete fölémagasodóBél-kõ e vidék

szent hegye, melynek csúcsán még a közelmúltban is áldozatot mutatott
be a környék lakossága: Apostolok oszlása napján (július 15.) az új liszt-
bõl sütött elsõ kenyeret,mint szentelményt felvitték a hegyre és amészkõ-
szikla tetejére helyezték.�
Túraútvonalakat, szálláshelyeket és további információkat a

www.bnpi.hu weboldal tartalmaz.
Cs.L.J.

Nem kell messzire menni�
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Ezt a két felvételt Piróth Rózsa kedves
olvasónk bocsátotta rendelkezésünkre, melyet
ezúton is köszönünk. A képeket nézegetve
idézzük fel az 1960-as évek elsõ felét.

52 éve történt
1961-62-ben, a III. b osztály tagjai voltak:

Elsõ sor: Bárány Erzsébet; Tassi Ildikó;
NemodaMárta.
Második sor: Ács Balázs; Gonda Sándor;

Várkonyi László; Wersitz Gabriella; Laczi Pál-
né Zsuzsa néni, mögötte Kovács Mihály; Cza-
hesz Ilona; Cser Illés; Sándor László; Ispán
János.
Harmadik sor: Kun Ferenc; Gálpál János;

Király János; Szarka Sándor; Piróth András;
Csehi Sándor; Horváth István; Balogh Antal;
Geczõ Sándor (Halfinger); Gacs Ferenc; Kiss
László; Saller Gyula.
__________________________________

51 éve történt
1961. május 12-én a kisleánykák saját ma-

guk szórakoztatására divatbemutatót tartottak,
melynek színhelye a Dabi Községháza melletti
jegyzõ lakás udvara volt.

Álló sor: Bödõ Ágnes (késõbb Molnár Csa-
báné); Orosz Katalin; Várkonyi Irén; Fridrich
Margit; Ács Mária (késõbb Horváth Lász-
lóné); Piróth Rózsa; Bödõ Erzsébet (késõbb
Pozsár Józsefné), Ács Rózsa (késõbb Jávorka
Józsefné).
Ülõ sor: Mészáros Ágnes (késõbb Nagy Ist-

vánné); Mohácsi Ilona (késõbb Bõdi Endréné);
Bangó Teréz � BangóBálint unokatestvére.

Közreadta: -V.I.-

gyémántlakodalmát.

Sok szeretettel köszönti

Dudás Lászlónét
70. születésnapja

alkalmából:
két gyermeke és
hat unokája

Zsolnai Pál és felesége,
Bödõ Erzsébet

Lányaik és azok családjai

2014. 02. 13-án ünnepli

Nagyon sok
boldogságot
kívánunk nekik.
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Felhívás kiállításra
Az I. világháború kitörésének 100. évfor-

dulója alkalmából ebben az esztendõben or-
szágszerte megemlékezések, kiállítások ke-
rülnekmegrendezésre.
Helyi viszonylatban a Petõfi Emlékmúze-

um tervezi az emlékkiállítás létrehozását. A
témakörhöz kapcsolódó már meglévõ anyag
bõvítéseként várom mindazok jelentkezését,
akik az I. világháborúhoz kötõdõ irodalmi,
tárgyi vagy egyéb emlékekkel rendelkeznek.
A kiállítás idõszaki jellegû lesz, melynek

értelmében a kiállított anyagokat amúzeuma
felajánlóknak visszaszolgáltatja.
Elérhetõség: jan. 15-tõl a múzeum nyitva-

tartási idejében (kedd; péntek; szombat 10-
16-ig).
Tel.: Vass Ilona 06-20-253-2589

Közel kétszáz programot rendeznek idén or-
szágszerte Ybl Miklós születésének 200. évfor-
dulója alkalmából. Az emlékév egyben az épí-
tõmûvész szakma ünnepe is.
Ennek kapcsán kívánom néhány gondolattal

ismertetni életrajzát, munkásságát, s hogymind-
ebbõl mit tudhatunk magunkénak mi döm-
södiek?
1814. április 6-án született Székesfehérváron

(meghalt 1891. január 22-én Budapesten).
1825-tõl a párizsi Császári és Királyi Politech-
nika Intézetben végezte tanulmányait. 1832-tõl
és �36-tól dolgozott Pollach Mihály és Koch
Henrik építész irodájában. 1840-ben aBajorKi-
rályiMûvészeti Akadémiára is beiratkozott. Itá-
liában több ízben tett tanulmányutat.
1841-ben Pollach Ágostonnal közösen meg-

nyitották az Építészeti Intézetet. Munkássága
során többmegbízást kapott közismert történel-
mi személyektõl, mint pl. Károlyi Istvántól,
Széchenyi Istvántól. Munkásságának korai stí-

lusát a romantika, majd késõbb a neoreneszánsz
stílus jellemezte.
Néhány fõbb mûve: Budapesten az Opera-

ház, Assisi Szent Ferenc-templom (Bakáts tér),
Fõvámház. Nagycenken a katolikus templom,
Kecskeméten az evangélikus templom.
Az õ tiszteletére alapították 1953-ban az

évenként kiosztott építészeti YblMiklós-díjat.
Dömsödön a Petõfi Sándor Oktatási és Mû-

velõdési Központot is Ybl Miklós-díjas építész
tervezte, a Hajós család kriptáját pedig maga a
neves építész.
Az Ybl Emlékévhez kapcsolódva olyan

dömsödi épületeket szeretnék nagyító alá venni,
melyek valamilyen formában köthetõk a neves
építészhez, vagy a XIX. sz. második felében
épültek, továbbá a település arculatát meghatá-
rozó épületeken keresztül kívánunk rávilágítani,
miként változott mintegy másfél évszázad alatt
magának az építkezésnek a technológiája.

-V.I.-

SZJA 1%
KedvesTestvérek!

Amennyiben Önök személyi jövedelemadó
fizetésrekötelezettek, kérjük, hogyegyházaink
javára ajánlják fel jövedelemadójuk1%-át:

�Magyarországi Református Egyház
technikai száma: 0066

�MagyarKatolikus Egyház
technikai száma: 0011

�Magyarországi Baptista Egyház
technikai száma: 0286

Felajánlásaikat köszönjük!
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Születtek:
Dubcsik József � Fabók Éva

JÓZSEF
Orsós Géza �Horváth Ildikó

DIÁNAERZSÉBET
Horváth László �MarosváriMarianna

LÁSZLÓBRÁJEN
SavanyaGergely � Bácsi Krisztina

OLIVÉRGERGELY

Házasságot kötöttek:
Kiss Norbert � Benkõ Andrea

Elhunytak:
Szalai László 82 éves
Bata Imréné 65 éves
Papp István 59 éves
Fülöp Sándorné 65 éves
Kiss Lajos István 65 éves

Háziorvosi
rendelés

I. körzet: Dr. Szõnyi Alíz

Dömsöd, Zrínyi u. 8/b
Tel.: (06-24) 435-103

06-20/485-6060
Rendel:
hétfõ, szerda: 13.00-17.00 óráig
kedd, csütörtök, péntek: 7.30-11.00 óráig

II. körzet: Dr.WagnerViktor

(Elõjegyzés telefonon és e-mailben is lehet-
séges!)
Dömsöd, József Attila u. 8.
Tel.: (06-24) 434-455

06-70/605-7056
e-mail: dom2ren@gmail.com
Rendel:
hétfõ, kedd, szerda, péntek: 7.30-11.30 óráig
csütörtök: 13.00-17.00 óráig

III. körzet: Dr. Rókusfalvy Sylvia

Dömsöd, Zrínyi út 8/a
Tel.: (06-24) 436-180

06-30/9523-588
Rendel:
hétfõ, szerda: 07.30-11.00 óráig
kedd, csütörtök: 13.00-17.00 óráig
péntek: 07.30-11.00 óráig

A szabadságok, helyettesítések a rendelõk-
ben kifüggesztve találhatók.

Gyermekorvosi rendelõ:
Dr. Szakály Ilona

Dömsöd, Szabadság u. 42.
Tel.: (06-24) 435-153

06-20/9422-698
Rendel: hétfõ, kedd, csütörtök, péntek:
07.30-11.00 óráig
szerda: 13.00-16.30 óráig

Fogorvosi rendelés:
Dr. Vass Ferenc

Szabadság u. 42.
Tel.: (06-24) 434-998
Rendel:
kedden, szerdán és pénteken: 8-12 óráig,
hétfõn és csütörtökön: 13-18 óráig

AMagyarKoronaGyógyszer-
tár nyitva tartása:

Hétfõtõl péntekig: 7.30 � 18.30
Szombaton: 7.30 � 12.00

Tel.: 06-24-519-720HHHHAAAA   BBBBAAAAJJJJ   VVVVAAAANNNN::::
defibrillátor
elérhetõsége

a Sion Security számán:
06-70-634-5434

SarSarok gyógyszertárok gyógyszertár
NYITVATARTÁSA:

hétfõtõl péntekig: 7.30-tól 19.00-ig,
szombaton: 7.30-tól 12.00-ig

Telefon: 06-24/434-393

Tûzoltóság elérhetõségei
Ha baj van! 105

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

Felelõs szerkesztõ:Vass IlonaGyörgyi

Felelõs kiadó:DömsödNagyközségi
Önkormányzat, Dr. Bencze Zoltán körjegyzõ

Szerkesztôség címe: 2344Dömsöd, Petôfi tér 6.
ISSN: 2060-2820

Lapzárta: február 20.

Alapzárta után beérkezõ anyagokat, illetve a
pdf formátumban küldött cikkeket nem áll
módunkban adott számbanmegjelentetni!

Várhatómegjelenés:március eleje

Az írások elfogadása nem jelenti azok feltétlen
megjelentetését!

Rovatvezetõk, és az újságmegjelenésében
közremûködõk:Balázs Lajosné, Bencze István,

BiriczMárta Enikõ, Budai Szilvia,
CsányinéLaczó Judit,Habaczellerné Juhász Judit,
Korona Sándor,KovácsTamás,NemodaMárta,
NagyZsolt,OrbánnéKiss Judit,RichterGyuláné,
dr. Siket Péter, SzabónéLévaiCsilla, Tóth István,

Tóthné PorvayZsuzsa,VarsányiAntal.

Készült 800 példányban.
Az újságDömsödNagyközségi

Önkormányzat támogatásával jelenikmeg.

Szedés, tördelés, nyomda:
Press+Print Kft. Kiskunlacháza,

GáborÁron u. 2/a

Anyakönyvi hírek

Háziorvosi ügyelet
(Morrow Medical Zrt.)

Ügyeleti idõ:
hétfõtõl�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.
(Rendelõintézettel szemben)

Ügyelet telefonszáma: 06/24-385-342

Polgárõrökelérhetõsége
Észrevételeiket, bejelentéseiket az alábbi

telefonszámon tehetikmeg:
Klszák Tamás elnök: 06-70-453-0743

TISZTELT ADÓZÓK,
KEDVES SZÜLÕK!

A Dezsõ Lajos Alapfokú Mûvészeti Iskola
megsegítésére létrejött

Pro Musica Alapítvány Dömsöd
ismét tudja fogadni az 1%-os felajánlásokat,
így az alapítvány tisztelettel várja az adózók

személyi jövedelemadójának
1%-os felajánlását.

Az alapítvány adószáma: 18681189-1-13

Tisztelettel: a kuratórium
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Fizetett politikai hirdetés


