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Tisztelt Olvasóink! A nehéz gazdasági hely-
zetünk inspirált bennünket arra, hogy jelentősen
megemeljük a Dömsödi Hírnök árát, így kérem
Önöket, hogy döntésünket megértéssel fogad-
ják. Ígérem, a pénzügyi egyensúly megteremté-
se után lesz elegendő erőnk a Hírnök árának
csökkentéséhez is.

Jelentem, nagyközségünknek új jegyzője van
dr. Bencze Zoltán személyében. A képviselő-
testület egyhangú döntésével eleget tett annak a
régi kívánalomnak, hogy a polgármesteri hiva-
talt dömsödi szakember irányítsa. A Jegyző úr
az elmúlt félévben bizonyította – nagy szakérte-
lemmel, empátiával levezényelve az átmeneti
időszakot – hogy alkalmas a jegyzői-körjegyzői
feladatok ellátására. Nagyon sok sikert kívánok
Neki a vállalt – nem könnyű – szolgálat teljesí-
téséhez!

Két intézményünk élére is régi-új vezetőt vá-
lasztottunk.Az OMK munkáját továbbra is Csi-
kós Lászlóné Jutka irányítja, míg a Sportcsar-
nok vezetésével ismét Béczi Jánost bíztuk meg.
Gratulálok, és mindkettőjüknek azt kívánom,
hogy a következő fél évtizedben is hasonló ma-

gas színvonalon vezessék intézményeiket, mint
ahogyan tették azt eddig is!

A ballagás és a tanévzáró ünnepély kapcsán
szeretném megosztani Önökkel azt a gondola-
tot, hogy a vakáció ittléte fokozott figyelmet
kíván a felnőttektől szinte mindenhol, ahol
gyerekekkel találkozunk. Elsősorban a köz-
utakra és a vízpartokra gondolok, de baleset
bárhol történhet. Vigyázzunk rájuk! A most
végző nyolcadikosoknak üzenem: biztos va-
gyok abban, hogy tanulmányaik során vala-
mennyien öregbíteni fogják Dömsöd jó hírét.
Ehhez kívánok minden jót! Egyet ne felejtse-
nek el, hogy felnőttként, a tanulmányok befe-
jezése után mindenkit visszavárunk. Visszavár
Benneteket az a település, amelyben gyermek-
korotokat töltöttétek, amelyben felnőttetek. Az
iskola Tantestületének és diákjainak jó pihe-
nést, tartalmas kikapcsolódást kívánok a nyári
hónapokra!

Az RSD projekt kapcsán ismét közmeghall-
gatást tartottunk az üdülőlakosság számára.
Nagy szomorúságomra csak néhányan gondol-
ták úgy, hogy a tájékoztató fontos számukra. Pe-

dig a beruházás alapja az, hogy az érintettek 67
százalékának be kell hogy lépjen a társulat tag-
jai közé.A tizennégy település közül mi az utol-
só harmadban szerepelünk a pozitív óhajukat
kifejező tulajdonosok számában, így aztán csak
reménykedem, hogy a nyaraló-tulajdonosok
tisztában vannak azzal, hogy ez egy soha vissza
nem térő alkalom, és ennek elmulasztása több
lenne, mint hiba.

Ebben az évben sem találtunk vállalkozót a
strand üzemeltetésére, így ismét úgy üzemel,
mint az elmúlt évben, tehát nyitott kapukkal,
minden kötelezettség nélkül. Ismételten felhí-
vom mindenki figyelmét, hogy erre a partsza-
kaszra is ugyanazok a rendeletek vonatkoznak,

Folytatás a következő oldalon.
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Dömsöd Nagy köz ség Ön kor mány za tá nak

Kép vi se lő-tes tü le te jú ni us 15-i rend kí vü li
tes  tü le ti ülé sén ha tá ro za tot ho zott, mely sze -
rint jú li us hó nap tól a Dömsödi Hír nök meg -
je le né si pél dány szá mát 1000-ről 900 da rab ra
csök ken ti, a da ra bon kén ti árát 150 Ft-ról 250
Ft-ra eme li.

��Kinek? A gyerekeknek...

Megalakult a Dömsödi Után-
pótlás Sport Egyesület 8. o.

��A Kisherceg Gyerekház
ünnepélyes átadása 14. o.

��Nyári tanácsok 16. o.

��Területkarbantartás

szabályai 17. o.

�� Porosodó írásokból bef. 20. o.

��Keresztyén oldal

50-60 éve konfirmáltak 22. o.

TAR TA LOM BÓLTAR TA LOM BÓL

Hal-Víz Napi beszámoló a 13–14. oldalon



Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat
Kép  vi se lő-tes tü le te 2011. jú ni us 15-én meg -
tar tott rend kí vü li ülé sén az aláb bi na pi ren -
de ket tár gyal ta.

A tes tü le ti ülé sen je len volt kép vi se lők:
Bencze Ist ván pol gár mes ter, Var sá nyi An tal al -
pol gár mes ter, Ba logh Lász ló Le ven te, Csi kós
Lászlóné, Láz ár Jó zsef, Sza bó And rea kép vi se -
lők.

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

va zás)
A kép vi se lő-tes tü let 6 igen, 0 nem – egy han gú

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

97/2011. (VI. 15.) Kt. számú ha tá ro zat
1./ Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat költ -

ség ve té si ra ci o na li zá lá si prog ram já nak meg -
vi ta tá sa

2./ A Rác ke ve és Tér sé ge Tár sult Te le pü lé sek
Szenny víz csa tor na és Tisz tí tó mű Tu laj don -
kö zös ség meg szün te té se

3./ A köz tisz ta ság ról és a szer ve zett köz tisz ta sá -
gi köz szol gál ta tás kö te le ző igény be vé te lé ről
szó ló 5/2011. (II. 17.) ren de let mó do sí tá sa

4./ Elő ter jesz tés a Kö zép-Du na Vi dé ke Hul la -
dék gaz dál ko dá si Ön kor mány za ti Tár su lás
Tár su lá si meg ál la po dá sá nak mó do sí tá sá ra

5./ Ivó víz-be ru há zás hoz EU ön erő tá mo ga tás
be nyúj tá sa

6./ Fel ter jesz tés Rác ke ve já rá si szék hely je lö lé -
se ér de ké ben

7./ Egye bek
Zárt ülé sen:
8./ Ön kor mány za ti ha tó sá gi ügy ben ér ke zett

fel leb be zé sek el bí rá lá sa
Fe le lős: kép vi se lő-tes tü let
Ha tár idő: azon nal

1. Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat
költ ség ve té si ra ci o na li zá lá si prog ram já nak
meg vi ta tá sa

1.1 Dömsödi Hír nök árá nak és pél dány szá -
má nak meg ha tá ro zá sa

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

A kép vi se lő-tes tü let 4 igen, 2 nem, 0 tar tóz -
ko dás sza va zat tal meg hoz ta a kö vet ke ző ha tá ro -
za tot:

98/2011. (VI. 15.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép -

vi se lő-tes tü le te a „Dömsödi Hír nök” ön kor -
mány za ti havilap árát 2011. jú li u si pél dány -
szám tól kez dő dő en 250 Ft/lap ös  szeg ben ha tá -
roz za meg. A kép vi se lő-tes tü let a la pot a jú li u si
szám tól 900 pél dány ban je len te ti meg.

Fe le lős: dr. Bencze Zol tán al jegy ző; 
Vass Ilo na fő szer kesz tő

Ha tár idő: azon nal

1.2 A Nagy köz sé gi Óvo da 2011/2012. ne ve -
lé si év ben in dít ha tó cso port jai szá má nak meg -
ha tá ro zá sa

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

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

99/2011. (VI. 15.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép -

vi se lő-tes tü le te az 1993. évi LXXIX. tör vény
102. § (2) be kez dés c.) pont já ban fog lalt fel ha -
tal ma zás alap ján az aláb bi ha tá ro za tot hoz za:

A Nagy köz sé gi Óvo dá ban a 2011/2012. tan -
év ben 10 óvo dai cso port (8 Dömsödön, 2 Apa-
jon) in dít ha tó.

A Nagy köz sé gi Óvo da 2011. 07. 01-jétől 1
pe da gó gus ál lás he lyet nem tölt het be.

Fe le lős: Bencze Ist ván pol gár mes ter és
Orosz Lajosné óvo da ve ze tő

Ha tár idő: 2011. szep tem ber

1.3 A gróf Szé che nyi Ist ván Ál ta lá nos Is ko -
lá ban a 2011/2012. tan év ben in dít ha tó ta nu ló -
cso por tok szá má nak meg ha tá ro zá sa

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

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

100/2011. (VI. 15.) Kt. szá mú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép vi -

se lő-tes tü le te az 1993. évi LXXIX. tör vény 102.
§ (2) be kez dés c.) pont já ban fog lalt fel ha tal ma -
zás alap ján a Gaz da sá gi Bi zott ság vé le mé nyét fi -
gye lem be vé ve az aláb bi ha tá ro za tot hoz za:

A Gróf Szé che nyi Ist ván Ál ta lá nos Is ko lá ban
2011/2012. tan év ben az aláb bi cso por tok in dít -
ha tók:

Al só ta go zat:
– 1. év fo lyam 4 ta nu ló cso port
– 2. év fo lyam 2 ta nu ló cso port
– 3. év fo lyam 2 ta nu ló cso port, eb ből egy ta -

nu ló cso port is ko la ott ho nos
– 4. év fo lyam 3 ta nu ló cso port
– 1-4. év fo lya mon 2 nap kö zis cso port
Fel ső ta go zat
– 5. év fo lyam 3 ta nu ló cso port
– 6. év fo lyam 2 ta nu ló cso port
– 7. év fo lyam 3 ta nu ló cso port
– 8. év fo lyam 2 ta nu ló cso port
– 5-8. év fo lyam 1 ta nu ló szo bai cso port
EÁI ta go zat
– 1 ta nu ló cso port.
A Gróf Szé che nyi Ist ván Ál ta lá nos Is ko la

2011. 07. 01-jétől 2 pe da gó gus ál lás he lyet nem
tölt het be.

Fe le lős: Bencze Ist ván pol gár mes ter és 
Mé szá ros Pálné igaz ga tó

Ha tár idő: 2011. szep tem ber

1.4 Ön kor mány za ti ra ci o na li zá lá si prog ram
jó vá ha gyá sa
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mint ame lyek bár hol más hol. Ter mé sze te sen
tovább ra is ápol juk a strand te rü le tét.

A Mű vé sze ti Is ko la tan év zá ró ren dez vé nyei
is mé tel ten meg győz tek ar ról, hogy a ko moly,
ma gas szin tű mun ka ki vé tel nél kül min dig meg -
hoz za ered mé nyét. Szo ro san ide kap cso ló dik az
a do log, hogy is mé tel ten meg pró bál tam ha za -
csá bí ta ni a Nagy Nó ra ál tal ve ze tett tár sastán co -
so kat. Leg na gyobb saj ná la tom ra vis  sza uta sí tás
lett a ré szem, a ta nár nő nem kí ván is ko lát vál -
toz tat ni. Csak re mél ni tu dom, hogy nem ez a
vég le ges dön té se!

Jú li us el se je ap ro pó ján kö szön töm az egész -
ség ügy dol go zó it és a köz tiszt vi se lő ket! Kö szö -

nöm szé pen mind két hi va tás kép vi se lő i nek,
hogy nagy hoz zá ér tés sel, a dömsödi pol gá rok
osz tat lan meg be csü lé sé ben vég zik nem kön  nyű
szol gá la tu kat.

Az V. Hal-Víz Nap idén is ha tal mas si kert
ara tott. Gra tu lá lok és kö szö nöm a szer ve zés
dan dár ját fel vál la ló Dömsödi Hor gász egye sü let
ve ze tő i nek a mun ká ját. Azt, hogy is mét biz to sí -
tot tak a je len lé vők nek egy olyan ba rá ti han gu la -
tú na pot, idő töl tést, amely mos ta ná ban ta lán
mind an  nyi unk éle té ből hi ány zik.

Nem na gyon szok tam írá sa im ban konk rét
vál lal ko zá sok ról ír ni, most még is meg te szem
ezt. Szív ből gra tu lá lok a Domotors Kft. ve ze tő i -
nek, dol go zó i nak a hu sza dik szü le tés nap juk al -
kal má ból! Tisz te le tet pa ran cso ló szá mom ra, és

pél da ér té kű az a fo lya mat, amely nek so rán nagy
hoz zá ér tés sel óv ták, őriz ték a mai vi lág ban bi -
zony na gyon ér té kes mun ka he lye i ket. To váb bi
mun ka si ke re ket kí vá nok!

Be fe je zé sül egy sport hír. Ran gos nem zet -
kö zi röp lab da tor ná nak adott ott hont sport -
csar no kunk. A ma gyar if jú sá gi és ser dü lő vá -
lo ga tott, va la mint a ro mán if jú sá gi vá lo ga tott
mér kő zött meg a Dömsöd Ku pa el nye ré sé ért.
Rit kán lát ha tó iz gal mak után a ma gyar if jú -
sá gi vá lo ga tott lett a ku pa győz tes. Re mé lem,
a kö vet ke ző évek ben is a há zi gaz dái le he -
tünk a röp lab da után pót lás né hány ren dez vé -
nyé nek.

Bencze Ist ván

Folytatás az előző oldalról.



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

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

101/2011. (VI. 15.) Kt. szá mú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép -

vi se lő-tes tü le te az Ön kor mány zat és in téz mé -
nyei költ ség ve té si ra ci o na li zá lá si prog ram ját a
2011. év költ ség ve té si elő i rány za ta i ból
24.227.332 Ft el vo nás sal hagy ja jó vá. 

A kép vi se lő-tes tü let uta sít ja dr. Bencze Zol -
tán al jegy zőt, hogy az ön kor mány zat és in téz -
mé nyei 2011. évi költ ség ve tés ének fen ti ösz  -
szeg gel tör té nő mó do sí tá sát a so ron kö vet ke ző
kép vi se lő-tes tü le ti ülés re ké szít se elő.

A kép vi se lő-tes tü let fel ké ri va la men  nyi in -
téz mé nyé nek ve ze tő jét, hogy a 2011. jú ni us 30-
i ülés re te kint sék át új ra az ál ta luk ve ze tett in téz -
mé nyek költ ség ve té si elő i rány za ta it, és le he tő -
ség sze rint te gye nek ja vas la tot a ki adá sok to -
váb bi csök ken té sé re.

Fe le lős: Bencze Ist ván pol gár mes ter és 
dr. Bencze Zol tán al jegy ző

Ha tár idő: 2011. szep tem ber

2. A Rác ke ve és Tér sé ge Tár sult Te le pü lé -
sek Szenny víz csa tor na és Tisz tí tó mű Tu laj -
don kö zös ség meg szün te té se

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

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

102/2011. (VI. 15.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép -

vi se lő-tes tü le te a Rác ke ve és Tér sé ge Tár sult
Te le pü lé sek Szenny víz csa tor na és Tisz tí tó mű
Tu laj don kö zös ség meg szün te té sé nek kér dé sét
2011. jú ni us 30-i ülé sé re na pol ja el.

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

3. A köz tisz ta ság ról és a szer ve zett köz tisz -
ta sá gi köz szol gál ta tás kö te le ző igény be vé te lé -
ről szó ló 5/2011. (II. 17.) ren de let mó do sí tá sa

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

A kép vi se lő-tes tü let 6 igen, 0 nem – egy han gú
sza va zat tal meg al kot ta a kö vet ke ző ren de le tet:

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

13/2011. (VI. 20.) ren de le te
A köz tisz ta ság ról és a szer ve zett köz tisz ta sá -

gi köz szol gál ta tás kö te le ző igény be vé te lé ről
szó ló 5/2011. (II. 17.) ren de let mó do sí tá sa
A ren de let ki hir det ve: 2011. jú ni us 20. nap ján.
A ren de let ha tá lyos: 2011. jú li us 1. nap já tól.

4./ Elő ter jesz tés a Kö zép-Du na Vi dé ke Hul -
la dék gaz dál ko dá si Ön kor mány za ti Tár su lás
Tár su lá si meg ál la po dá sá nak mó do sí tá sá ra

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

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

103/2011. (VI. 15.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép -

vi se lő-tes tü le te a Kö zép-Du na Vi dé ke Hul la -
dék gaz dál ko dá si Ön kor mány za ti Tár su lás Tár -
su lá si Meg ál la po dá sá nak mó do sí tá sát a kö vet -
ke zők sze rint ha tá roz za meg: 

1./ A Tár su lá si Meg ál la po dás III. fe je ze te
el ső be kez dé se he lyé be a kö vet ke ző ren del ke -
zés lép: 

A Ttv. 16-18. §-aiban fog lalt ren del ke zé sek -
nek meg fe le lő en a Tár su lás önál ló jo gi sze mé -
lyi ség gel ren del ke zik, mű kö dé se so rán a költ -
ség ve té si szer vek gaz dál ko dá sá ra vo nat ko zó
sza bá lyo kat kell al kal maz ni. 

2./ A Tár su lá si Meg ál la po dás III. fe je ze te
má so dik és har ma dik be kez dé se ha tá lyát
vesz ti. 

3./ A Tár su lá si Meg ál la po dás III. fe je ze te
ötö dik be kez dé se he lyé be a kö vet ke ző ren -
del ke zés lép: 

A Tár su lás Ta ná csá nak el nö ke a Tár su lá si
Meg ál la po dást és an nak mó do sí tá sa it meg kül di
tör vé nyes sé gi el len őr zés cél já ból az il le té kes -
ség gel ren del ke ző kor mány hi va tal nak, va la -
mint a Tár su lás nyil ván tar tás ba vé te le cél já ból a
Ma gyar Ál lam kincs tár il le té kes ség gel ren del -
ke ző Igaz ga tó sá gá nak. 

4./ A Tár su lá si Meg ál la po dás V. fe je ze te el -
ső be kez dé se he lyé be a kö vet ke ző ren del ke -
zés lép: 

A Tár su lás gaz dál ko dá sá ra a költ ség ve té si
szer vek gaz dál ko dá sá ra vo nat ko zó sza bá lyo kat
kell al kal maz ni.  

5./ A Tár su lá si Meg ál la po dás V/1. c) pont -
ja má so dik be kez dé se he lyé be a kö vet ke ző
ren del ke zés lép: 

A Tár su lás be vé te le it és ki adá sa it a Tár su lás
Ta ná csá nak dön té se alap ján meg ha tá ro zott
pénz in té zet nél önál ló bank szám la szá mon kö te -
les nyil ván tar ta ni. A Tár su lá si Ta nács el nö ke
kö te les a költ ség ve tés ál lá sá ról fél éven te tá jé -
koz ta tást ad ni a Tár su lá si Ta nács nak. 

6./ A Tár su lási Meg ál la po dás V/1. e) pont -
ja he lyé be a kö vet ke ző ren del ke zés lép:

A Tár su lás jog sza bály sze rű költ ség ve té si
mű kö dé sé nek el len őr zé sét Fel ügye lő Bi zott sá -
ga vég zi (ld. VII/4. fe je zet). Ezen túlme nő en a
Tár su lás szak mai el len őr zés cél já ra er re sza ko -
so dott el len őrt is igény be ve het. 

7./ A Tár su lá si Meg ál la po dás VII. fe je zet
má so dik be kez dé se he lyé be a kö vet ke ző ren -
del ke zés lép: 

Szer ve ze ti rend szer: 
1. Társulási Ta nács 
2. Társulási Ta nács El nö ke
3. Operatív Ta nács 
4. Felügyelő Bi zott ság 
5. KDV Pro jekt Iro da 

8./ A Tár su lá si Meg ál la po dás VII/1.1. o)
pont he lyé be a kö vet ke ző ren del ke zés lép: 

Pro jekt Iro da lét re ho zá sa, a Pro jekt Iro da ve -
ze tő je fe lett a ki emelt mun kál ta tói jo gok (ki ne -
ve zés, fel men tés, fe gyel mi el já rás meg in dí tá sa,
fe gyel mi bün te tés ki sza bá sa) gya kor lá sa. 

9./ A Tár su lá si Meg ál la po dás VII/1.2. pont
nyol ca dik be kez dés he lyé be a kö vet ke ző ren -
del ke zés lép: 

Az ülé sen a sza va zás nyílt, kéz fel tar tá sos for -
má ban tör té nik. 

Sze mé lyi ügyek ben (pld. tiszt ség vi se lők
meg vá lasz tá sá ban, de le gá ció kér dé se i ben) a ta -
nács ülé sen a dön tés ho za tal tit kos, írás be li sza -
va zás út ján is tör tén het. Tit kos sza va zás tar tá sá -
ra a Ta nács bár mely tag ja te het ja vas la tot, a ja -
vas lat el fo ga dá sá hoz a Ta nács tag ja i nak egy sze -
rű több ség gel meg ho zott dön té se szük sé ges. 

10./ A Tár su lá si Meg ál la po dás VII/1.3.
pont el ső be kez dés o) pont ja he lyé be a kö vet -
ke ző ren del ke zés lép: 

A Pro jekt Iro da ve ze tő je te kin te té ben az
egyéb mun kál ta tói jo gok gya kor lá sa. 

11./ A Tár su lá si Meg ál la po dás VII/1.3.
pont nyol ca dik be kez dés sel egé szül ki a kö -
vet ke zők sze rint: 

A Tár su lá si Ta nács rész le tes mű kö dé si sza bá -
lya it a Szer ve ze ti és Mű kö dé si Sza bály zat tar -
tal maz za. 

12./ A Tár su lá si Meg ál la po dás VII/3. pont
he lyé be az aláb bi ren del ke zé sek lép nek: 

VII/3. Kö zép-Du na Vi dé ke Hul la dék gaz dál -
ko dá si Ön kor mány za ti Tár su lás Pro jekt Iro da
(KDV Pro jekt Iro da) 

A Tár su lás mű kö dé sét, a pro jek tek tel jes kö rű
elő ké szí té sét és le bo nyo lí tá sát a Pro jekt Iro da
lát ja el. A Pro jekt Iro da hi va ta los meg ne ve zé se:
Kö zép-Du na Vi dé ke Hul la dék gaz dál ko dá si
Ön kor mány za ti Tár su lás Pro jekt Iro da. 

A Pro jekt Iro da az ál lam ház tar tás ról szó ló
1992. évi XXXVIII. tv. 88. § (1) be kez dés b)
pont ja sze rin ti he lyi ön kor mány za ti költ ség ve -
té si szerv. Az ál lam ház tar tás mű kö dé si rend jé -
ről szó ló 292/2009. (XII. 19.) Korm. ren de let 9.
§ (2) be kez dés d) pont ja alap ján önál ló an mű kö -
dő és gaz dál ko dó költ ség ve té si szerv. 

A Tár su lá si Ta nács ha tá roz za meg a Pro jekt
Iro dá nak az el lá tan dó fel ada tok hoz iga zo dó
fog lal koz ta tot tak lét szá mát. 

A Pro jekt Iro dát – an nak ve ze tő jén ke resz tül
– a Tár su lás Ta ná csa irá nyít ja. 

A Pro jekt Iro dá ban fog lal koz ta tot tak fe lett a
mun kál ta tói jo go kat a Pro jekt Iro da Ve ze tő je
gya ko rol ja. A Pro jekt Iro da ve ze tő fe lett az
egyéb mun kál ta tói jo go kat a Tár su lás Ta ná csá -
nak el nö ke gya ko rol ja. 

A Pro jekt Iro da fog lal koz ta tot tak jog vi szo -
nyá ra a Köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló
tör vény ren del ke zé sei irány adó ak. 

A Pro jekt Iro da te vé keny sé gé nek anya gi
fe de ze tét, az ad ha tó jut ta tá sok pénz ügyi ke re -
tét a Tár su lás éves költ ség ve té se ál la pít ja
meg, fel ha tal maz va egyi de jű leg azok tel je sí -
té sé re. 
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A költ ség ve té si szerv pénz köl csönt nem ve -
het fel, ke zes sé get nem vál lal hat, ér ték pa pírt,
vál tót és köt vényt nem bo csát hat ki, il let ve nem
fo gad hat el. 

A Pro jekt Iro da fel ada tai: 
A Tár su lás mű kö dé sé vel ös  sze füg gő te vé -

keny sé gek: 
• Jog sze rű mű kö dés fo lya ma tos biz to sí tá sa, 
• Ér te kez le tek, ülé sek meg szer ve zé se, 
• A Tár su lás el nö ke, el nök he lyet te sei, va la mint

a Fel ügye lő Bi zott ság mun ká já nak se gí té se, 
• Elő ter jesz té sek, dön tés ter ve ze tek, jegy ző -

köny vek, em lé kez te tők el ké szí té se, ha tá ro za -
tok vég re haj tá sa, 

• Ad mi niszt rá ció, le ve le zés, ik ta tás-irat tá ro zás,
adat szol gál ta tás, 

• Kap cso lat tar tás és in for má ció szol gál ta tás az
ön kor mány zat ok nak, érin tett mi nisz té ri u mok -
nak, fel ügye le ti szer vek nek, 

• Szer ző dé sek, szer ző dés-mó do sí tá sok elő ké -
szí  té se, szer ve ze ti kér dé sek kel kap cso la tos
dön  té sek elő ké szí té se, 

• A Tár su lás éves mun ka ter vé re ér ke ző ja vas la -
tok ös  sze fog la lá sa, éves költ ség ve té si ter ve zet,
költ ség ve té si be szá mo ló el ké szí té se.
A pro jek tek meg va ló sí tá sá val ös  sze füg gő fel -

ada tok: 
A Tár su lá si Meg ál la po dás IV/2.2., IV/2.3.,

IV/3.1., IV/3.2. pont ja i ban meg ha tá ro zott tár su -
lá si fel ada tok előkészítése, végrehajtása. 

A Pro jekt Iro da szer ve ze té re és mű kö dé sé re
vo nat ko zó rész le tes sza bá lyo zást a Tár su lás Ta -
ná csa ál tal el fo ga dott Szer ve ze ti és Mű kö dé si
Sza bály zat tar tal maz za. 

13./ A Tár su lá si Meg ál la po dás VII/4. pont
har ma dik be kez dés he lyé be az aláb bi ren del -
ke zés lép: 

A de le gá ló ön kor mány zat ok a Fel ügye lő Bi -
zott ság tag ja i nak sze mé lyét vagy a sze mé lyük -
ben be kö vet ke ző vál to zást kö te le sek a Tár su lá si
Ta nács ré szé re írás ban be je len te ni. 

14./ A Tár su lá si Meg ál la po dás VII/4. pont
ötö dik be kez dés har ma dik mon dat he lyé be
az aláb bi ren del ke zés lép: 

A Tár su lá si Ta nács tag ja egyi de jű leg nem de -
le gál ha tó a Fel ügye lő Bi zott ság ba is. 

15./ A Tár su lá si Meg ál la po dás IX. fe je ze te
ha tá lyát vesz ti.

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

5. Ivó víz-be ru há zás hoz EU ön erő tá mo ga -
tás be nyúj tá sa

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

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

104/2011. (VI. 15.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép -

vi se lő-tes tü le te az „Ivó víz há ló zat re konst ruk ció
és új víz to rony épí té se az egész sé ges ivó víz ért
Dömsödön” cí mű KEOP-7.1.3.0/09-2010-

0016. azo no sí tó szá mú pro jekt hez kap cso ló dó -
an az ön kor mány zat ön ré szé nek tá mo ga tá sa
cél já ból pá lyá za tot nyújt be a Ma gyar Ál lam -
kincs tár Bu da pes ti és Pest Me gyei Igaz ga tó ság -
hoz (Bu da pest, Bar tók Bé la út 120-122.)
1.660.500 Ft tá mo ga tá si ös  szeg iránt.

A kép vi se lő-tes tü let fel ha tal maz za Bencze
Ist ván pol gár mes tert a pá lyá zat be nyúj tá sá ra.

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

6./ Fel ter jesz tés Rác ke ve já rá si szék hely
je lö lé se ér de ké ben

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

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

105/2011. (VI. 15.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép -

vi se lő-tes tü le te az ön kor mány zat ok ról szó ló
1990. évi LXV. tv. 101. § (1) be kez dé sé nek b)
pont já ban fog lalt fel ter jesz té si jo gá val él ve ja -
vas la tot tesz a Ma gyar Köz tár sa ság Bel ügy mi -
nisz ter ének – az ön kor mány za ti kon cep ci ó ban
sze rep lő já rá si köz igaz ga tá si szint vis  sza ál lí tá -
sá ra irá nyu ló jog al ko tói szán dék meg va ló su lá sa
ese tén – Rác ke ve Vá ros já rá si szék hely te le pü -
lés sé nyil vá ní tá sá ra.

A kez de mé nye zés in do ka: Rác ke ve ko ráb ban
is já rá si szék hely te le pü lés volt, je len leg kis tér -
sé gi köz pont, mely ben igaz ga tá si, igaz ság ügyi
funk ci ók, in téz mé nyek (bí ró ság, ügyész ség,
föld hi va tal, ÁNTSZ, Me ző gaz da sá gi Szak igaz -
ga tá si Hi va tal, rend őr ka pi tány ság, tűz ol tó ság,
ok mány iro da, gyám hi va tal, épí tés ha tó ság) mű -
köd nek, a kör nye ző te le pü lé sek és Rác ke ve kö -
zött a köz le ke dé si vi szo nyok ked ve ző ek.

Fe le lős: Bencze Ist ván pol gár mes ter
Ha tár idő: 2011. jú ni us 30.

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

2011. jú ni us 30.

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

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

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

L E J T M E N E T B E N
Mos ta ná ban úton-út fé len az Ön kor mány za ti

tör vény ter ve ze te a vi ta té ma. Szin te nincs olyan be -
szél ge tőpart ne rem, akit ha egy ki csit is fog lal koz tat
a köz élet, ne mon da na vé le ményt az ön kor mány -
zat ok ter ve zett át ala kí tá sá ról. Ki-ki vér mér sék le te
és po li ti kai ho va tar to zá sa sze rint sza pul ja, al kal -
mat lan nak tart ja a meg úju lás ra, vagy a má sik vég -
let sze rint di csé ri, már ki mun kált, egy az egy ben
meg va ló sí tan dó dol go zat nak mi nő sí ti. Én úgy gon -
do lom, hogy va la hol kö zé pen van az igaz ság. Nem
ke vés olyan gon do la tot ta lál tam ben ne ma gam is,
amely eny hén szól va is fi no mí tás ra szo rul. Kor -
mány pár ti po li ti ku sok fo lya ma to san ala kít ják
egyes pont ja it, és biz tos va gyok ab ban, hogy mi re a
Par la ment elé ke rül a tör vény ter ve zet, ad dig jó né -
hány fe je ze te tel je sen át ala kul. Új ko ri tör té nel -
münk egyik leg fon to sabb tör vé nye jö het lét re az
Ön kor mány za ti tör vény meg al ko tá sá val. Be szél -
ge té se im so rán mond ják jóné há nyan, hogy úgy jó,
ahogy van, nem kell azon ala kí ta ni sem mit sem. Ez
az, amit vi ta tok! Sze rin tem pon to san meg érett a
hely zet ar ra, hogy az ön kor mány za ti sá got tel je sen
új ala pok ra he lyez zék az ar ra il le té ke sek. Vé le mé -
nyem alá tá masz tá sá ra csak egyet len dol got ho zok
fel: mi lyen rend szer az, mi lyen vi szony az, amely
meg en ge di, hogy na gyon ta ka ré kos, tény leg min -
den fil lért meg be csü lő gaz dál ko dás mel lett is a túl -
élés, a csőd el ke rü lé se le het a cé lunk!? Ez szá mom -
ra el fo gad ha tat lan! Ezért vá rom a gyö ke res át ala kí -
tást. Vá rom és rá adá sul mi nél előbb!

Ta lán so kan az zal ma gya ráz zák a fa nyal gá so -
mat, hogy ros  szul gaz dál kod tunk, és most az át ala -
kí tás tól vá rom a meg ol dást. Nem ez az ok! Aki is -
me ri mun kán kat, aki be lül ről is lát ja a gond ja in kat
és nem csak a fel színt, az tud ja, hogy nem er ről van
szó. No, de ak kor mi ről is?

Csak em lé kez te tem a Tisz telt Ol va só kat, hogy
2007 vé gé re ön kor mány za tunk nak nem volt ki fi -
ze tet len szám lá ja, po zi tív szal dó val zár tunk és op ti -
mis tán ítél tük meg a hely ze tün ket. Ez a po zi tív
tény nem ma gá tól ter mett. Na gyon ke mény mun -
ká val, szi go rú ra ci o na li zá lá si prog ram vé gigvi te lé -
vel ér tük el azt az ál la po tot, amely va ló ban bi za ko -
dás ra kész te tett ben nün ket. Ek kor mint egy öt ven -
mil lió fo rin tos el vo nást ter vez tünk. Így az tán volt
egy jó ala punk, amely biz to sí tot ta azt, hogy to váb -
bi meg szo rí tá so kat nem kell al kal maz nunk, és
min den in téz mé nyünk ta ka ré ko san, de nem nél kü -
löz ve él het te min den nap ja it, vé gez het te nem köny  -
nyű fel ada tát. Ez an nak el le né re is így volt, hogy
már 2007-ben is foly ta tó dott az az „el vo nás hul -
lám”, amely az elő ző évek ben is súj tot ta az ön kor -
mány za to kat. Egyes ki mu ta tá sok sze rint az utób bi
tíz év ben egy tel jes év fi nan szí ro zá sa ke rült el vo -
nás ra a kor má nyok ré szé ről. A leg fris sebb ada tok
sze rint 2002-től ezer mil li árd fo rint for rás nem állt a
te le pü lé sek ren del ke zé sé re, úgy, hogy az el lá tan dó
fel ada tok fo lya ma to san nőt tek. Ha ezt a szám ada -
tot Dömsödre vo nat koz tat juk, ak kor lát hat juk,
hogy ez hat-hét száz mil li ós nagy ság ren det ta kar.
In kább be le sem gon do lok, hogy amen  nyi ben ez az
ös  szeg ren del ke zé sünk re állt vol na, ak kor mi min -
dent tud tunk vol na fej lesz te ni, és mennyi min den
szol gál ta tás a dömsödiek éle tét se gí te né ma is. És
ami a leg fon to sabb, ak kor nem lett vol na szük ség a
múlt be li és a je len le gi el vo ná sok ra sem.
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Per sze, nem csak a fen ti okok jut tat tak ben nün -
ket az azon na li in téz ke dé sek fá zi sá ba. Sze ret tük
vol na meg előz ni a mű kö dé sünk el le he tet le nü lé sét,
és ezért meg elő ző in téz ke dé se ket is tet tünk. Nem -
csak a ki adá sok le fa ra gá sa biz to sí ték az egyen súly
fenn tar tá sá ra, ha nem a be vé te lek nö ve lé se is. Ezért
dön tött úgy a kép vi se lő-tes tü let 2008-ban, hogy
Apaj köz ség gel kö zö sen kör jegy ző sé get ala kí tunk
ki, ame lyet ké sőbb ki egé szí tet tünk az ok ta tá si tár -
su lás meg al ko tá sá val is. Ter mé sze te sen a kö zös
mun ka alap ja a kor rekt, mind két fél szá má ra elő -
nyös mű kö dés meg te rem té se. Az előb bi in téz ke dé -
sek ho za dé ka volt az a plusz nor ma tív tá mo ga tás,
amely le he tő vé tet te, hogy a köz pon ti el vo ná sok el -
le né re sem vet tünk el for rást az in téz mé nyek mű -
kö dé sé ből. Az már a mi sze mé lyes bal sze ren csénk,
hogy a kö vet ke ző évi el vo ná sok, a be nem fi ze tett
adók és a part ner köz ség, Apaj fi ze tés kép te len sé ge
oda ve ze tett, hogy má ra ko moly lik vi di tá si prob lé -
mát kell ke zel nünk. Na gyon saj ná lom, hogy Apaj
fi ze té si gond ja it már csak ak kor tud tam meg, ami -
kor az meg ha lad ta a tíz mil lió fo rin tot. Ami ez zel
kap cso la to san biz ta tó szá mom ra, az az, hogy Apaj
Kép vi se lő-tes tü le te és pol gár mes te re szán dé kát fe -
jez te ki az adós ság tör lesz té sé re. Ezért is vá rom,
hogy társ köz sé günk is nyer jen az „ÖNHIKI” pá -
lyá za ton, mert ígé re tünk van ar ra, hogy a meg nyert
tel jes ös  sze get tör lesz tés ként ide utal ják. 

Em lí tet tem a be nem fi ze tett adók ha tá sát a mű -
kö dé sünk re. Az el múlt évek ben na gyon sok al ka -
lom mal és kü lön bö ző fó ru mo kon kér tem a dömsödi
pol gá ro kat adó fi ze té si kö te le zett sé gük tel je sí té sé re.
A ké ré se met na gyon so kan ak cep tál ták, so kan ké rés
nél kül is be fi zet ték az adó kat, de bi zony volt-van
olyan la kó tár sunk, olyan vál lal ko zás is, aki nél sü ket
fü lek re ta lált a ké ré sem. Szin te min den al ka lom mal
aján lot tam a meg egye zést a rész let fi ze tés re, so kan
él tek is ez zel a le he tő ség gel. Most is csak is mé tel ni
tu dom: SEN KI NEK nem en ged he tünk el adót!
Mun ka tár sa im min dent, a jog sza bály ban elő ír ta kat
meg tesz nek a be haj tá sért. Ez tör vé nyi kö te le zett sé -
günk is, és ezt a be vé telt for dít juk is ko lá ra, óvo dá ra,
te le pü lé sünk mű köd te té sé re stb. Az ed dig fel sem
me rült ben nünk, hogy a he lyi adó kat nö vel jük, így
azok ra te gyünk újabb ter het, akik ed dig is be fi zet ték
adó ju kat. A kö vet ke ző évi költ ség ve tés meg al ko tá -
sa kor azért – elő re jel zem – a kom mu ná lis adó mér -
té két szük sé ges le het mó do sí ta nunk. És még egy
gon do lat az adók ról. Úgy tű nik, a jö vő ben nemigen
lesz le he tő ség az adó fi ze té si kö te le zett ség ki ját szá -
sá ra, mert sú lyos bün te té si té te lek kel fog ják súj ta ni
az el kö ve tő ket. Ta lán meg szű nik az a gya kor lat is,
ami ná lunk is elő for dult, hogy több tíz mil li ós adó -
hát ra lék kal cső döt le he tett je len te ni.

Ilyen előz mé nyek után vi szont most már lép nünk
kell! Lép nünk kell, mert kü lön ben el mu laszt juk azt
a pil la na tot, ami kor még is mé tel ten olyan pá lyá ra
ál lít hat juk gaz dál ko dá sun kat, amely elő se gí ti túl élé -
sün ket. Alap ve tő kí vá na lom, hogy az in téz ke dés-
so ro zat meg ala poz za an nak le he tő sé gét, hogy a
ránk vo nat ko zó tör vé nyek át ala kí tá sa után el in dul -
junk egy sta bil, min den ki ál tal ki szá mít ha tó úton,
amely egy ta ka ré kos, de nyu godt és a meg fe le lő fej -
lő dést elő re ve tí tő cél hoz ve zet. Eh hez kér tük kép vi -
se lőtár sa im mal együtt az in téz mény ve ze tők és az
ál ta luk ve ze tett in téz mé nyek dol go zó i nak együtt -
mű kö dé sét és nagy köz sé günk la kó i nak meg ér té sét.

Idő ről idő re ír tam gond ja ink ról, így a Dömsödi
Hír nök ol va sói né mi képp tá jé ko zot tak hely ze -
tünk ről, azok ról az okok ról, ame lyek ki vál tot ták
ezt a meg szo rí tó in téz ke dést. Az idé zett írá sok ban
– ta lán so kan em lé kez nek rá – vis  sza té rő gon do la -
tom volt az, hogy bíz tam ab ban, hogy a ta ka ré kos -
sá gi ren del ke zé se ink tar tal mi ká ro kat nem okoz -
nak az in téz mé nyek mun ká já ban. Ma ezt már nem
mer ném le ír ni. Ma csak ab ban bí zom, hogy az in -
téz mé nye ink ve ze tői, dol go zói fel ké szült sé gük kel,
kre a ti vi tá suk kal át se gí tik ön kor mány za tun kat
azon a ne héz idő sza kon, ame lyet most meg élünk.

Új ko ri tör té nel münk egyik leg ke mé nyebb meg -
szo rí tó in téz ke dé sét hoz ta a kép vi se lő-tes tü let az
el múlt két ülé sen. Min den in téz mé nyün ket érinti ez
a dön tés. Egyi ket ke vés bé, má si kat job ban, a nagy -
sá guk tól füg gő en. A leg na gyobb költ ség ve tés sel
mű kö dő is ko la el vo ná sa ös  szeg sze rű en több, mint
pél dá ul a lé nye ge sen ki sebb ke ret tel gaz dál ko dó
OMK-é. Ará nya i ban azon ban min den kép pen ha -
son ló nagy ság ren dek ről van szó. Az in téz ke dés
érin ti a do lo gi ki adá so kat, és szo mo rú le ír nom, de
az ál lás he lyek szá mát is. Csak re mél ni tu dom, hogy
az érin tet tek éle té ben nem oko zunk ke zel he tet len
tö rést. A kép vi se lő-tes tü let elő ír ta, hogy dömsödi
mun ka vál la ló nem le het a prog ram kár val lott ja, így
ez a dön tés nem sza po rít ja to vább az egyéb ként is
meg lé vő fog lal koz ta tá si gond ja in kat. Van egy-két
olyan eset, ami kor a nyolc órás ál lás he lyet négy -
órás ra mó do sí tot tuk, át me ne ti idő szak ra. 

Az in téz mé nye ket súj tó in téz ke dé sek egy-egy
sze le te bi zony in du la to kat is ki vál tott az érin tet tek -
ből. Azt kel le ne min den ki nek tu do má sul ven ni és
meg ér te ni, hogy a kép vi se lők és a pol gár mes ter
nem nagy köz sé günk köz vé le mé nyé vel kí ván min -
denáron szem be men ni, ha nem sze ret nénk meg -
előz ni azt az ál la po tot, ami kor egy kí vül ál ló, adós -
ság ren de zé si biz tos – kü lö nö sebb ér zel mek nél kül
– vég hez vi szi ezek nek az in téz ke dé sek nek a sok -
szo ro sát. Nem az a cél, hogy min denáron ke resz tül -
eről tes sünk olyan dol go kat, amely az érin tett döm-
södi pol gá rok több sé gé nek el le né re len ne, ha nem
az, hogy kö zö sen ke res sünk olyan meg ol dá so kat,
ame lyek a leg ki sebb sé rü lé sek kel ve zet nek el ben -
nün ket a ki tű zött cé lok hoz. Szo ro san ide tar to zik az
a gon do lat is, hogy min den kí ván sá got tel je sí te ni
most nem tu dunk, de ezen dol go zunk. 

Az ér dek lő dők az ön kor mány za ti hí rek kö zött
tá jé koz ta tást ta lál nak a meg szo rí tó in téz ke dés ről,
de azért né hány dol got én is meg em lí tek, a tel jes -
ség igé nye nél kül.

A pol gár mes te ri hi va tal lét szá mát egy fő vel
csök ken tet tük, drasz ti ku san csök kent a do lo gi ki -
adá sok ra szánt pénz esz köz is. A te le pü lés-fenn tar -
tá si fel ada tok ra már csak na gyon mi ni má lis ös  szeg
jut az idén.

Az is ko lá ban a kö vet ke ző tan év ben cso port -
össze vo ná sok ra ke rül sor, va la mint a nap kö zis
cso por tok ból is eggyel ke ve sebb lesz. Mind ez két
pe da gó gus ál lás hely csök ke né sét je len ti. Szin tén
csök ken a szak mai mun ka kö zös sé gek szá ma, még
ha mi ni má lis mér ték ben is. Szű kí tés re ke rült a tan -
órá kon kí vü li óra ke ret, va la mint a do lo gi ki adá sok
is kur tí tás ra ke rül tek.

Az   óvo da egy cso port tal in dít ke ve seb bet, és ez a
tény két óvó nő és egy daj ka ál lás he lyé nek meg szű -
né sét je len ti. Je len tős a do lo gi ki adá sok el vo ná sa.

A mű vé sze ti is ko la kül ső te lep he lye in új fel vé -
telt nem en ge dé lyez tünk. Né hány pe da gó gus ál -
lás he lyet át ala kí tot tunk, a költ ség té rí té se ket je len -
tő sen csök ken tet tük. A do lo gi ki adá sok szin te tel -
jes el vo nás ra ke rül tek. 

Az OMK-tól fél ál lás he lyet von tunk el (ez még
nem vég le ges, le het hogy ez több lesz). A do lo gi
ki adá so kat an  nyi ra szű kí tet tük, hogy idén már
több olyan ren dez vény nem le het a ház ban, amely
bár mi lyen ala csony ös  szeg ere jé ig is, de pénz be
ke rül ne. Szo mo rú ezt le ír nom!

A sport csar nok mű kö dé sé nél csak a do lo gi ki -
adá sok ból tud tunk fa rag ni, az ál lás he lyek szá ma
így is ke vés.

A Gyer mek jó lé ti és Csa lád se gí tő Szol gá lat nál
bér meg ta ka rí tást ír tunk elő a do lo gi ki adá sok visz  -
sza szo rí tá sa mel lett.

A kony ha mű köd te té sé vel kap cso la tos tes tü le ti
dön tés még nem szü le tett meg, így er ről csak ké sőbb
tu dok be szá mol ni. Ide kap cso ló dik az a dön tés, hogy
szep tem ber el se jé től csak az a ta nu ló kap hat ét ke zést
a kony hán kon, aki ad dig ren dez te a tar to zá sát.

Ahogy így vis  sza ol va som az elő ző fel so ro lást, bi -
zony nem túl szív de rí tő szá mom ra. Azért bí zom ab -
ban, hogy az ol va sók, ha nem is azo no sul nak min -
den in téz ke dé sünk kel, de leg alábbis meg ér tés sel fo -
gad ják. Re mé lem, nem pusz tán ma gya ráz ko dás nak
tart ják ezt a dol go zat fé lét, ha nem egy olyan írás nak,
amely meg oszt ja gond ja in kat azok kal, akik ről tu laj -
don kép pen szól az egész do log, Önök kel. 

Mi – kép vi se lők, in téz mény ve ze tők, bi zott sá gi ta -
gok, mun ka tár sak, pol gár mes ter – is mé tel ten meg -
tet tük azo kat az in téz ke dé se ket, ame lyek el vi ek ben
biz to sít ják a je len le gi nél nyu god tabb, ki szá mít ha -
tóbb gaz dál ko dást. Ezek a dön té sek azon ban nem
azon na li or vos sá got je len te nek ba ja ink ra, ha nem in -
kább elő remu ta tó ak. Most már né mi kül ső se gít sé -
get is vá runk hely ze tünk kön  nyí té sé hez. Vár juk az
ÖNHIKI pá lyá za tunk ered mé nyét, ame lyet az ön hi -
bá ján kí vül hát rá nyos hely zet be ke rült ön kor mány -
zat ok szá má ra ír tak ki. Tá mo ga tó ink van nak, hogy
az tán men  nyi re le szünk si ke re sek, az a kö zel jö vő ben
el dől. Ti zen nyolcmil lió fo rint tá mo ga tás ra pá lyáz -
tunk (azért csak en  nyi re, mert ennyit en ge dett a rend -
szer), és ha a kor mány dön tés kö vet kez té ben ezt az
ös  sze get meg kö ze lít jük, ak kor el mond hat juk, hogy
az ar ra il le té ke sek is ér té kel ték erő fe szí té se in ket, és
nem hagy tak ben nün ket egye dül a baj ban.

Mint em lí tet tem, a meg tett in téz ke dé sek azon -
nal nem old ják meg a lik vi di tá si gon dun kat, ezért
is kö szö nöm azok nak a dömsödi vál lal ko zók nak,
ke res ke dők nek a tü rel mét, akik to vább ra is vár nak
a pén zük re, ar ra a pénz re, ame lyért már meg dol -
goz tak, amely már jár na ne kik. 

Be fe je zé sül még egy gon do lat. A nagy kri ti ku -
som, a fe le sé gem azt mond ta, ho gyan ad ha tok
ennyi re pes  szi mis ta cí met írá som nak. Nos, Ne ki is
el mond tam, hogy a dol go zat ma ga sem az op ti -
miz must, a po zi tív tör té né se ket su gá roz za, vi szont
biz tos va gyok ab ban, hogy már a kö zel jö vő ben
jobb ra for dul a sor sunk, és a kö vet ke ző elem zés -
nek bát ran ad ha tom azt a cí met, hogy „Túl va -
gyunk a mély pon ton”. Vá gyam az is – ta lán nem is
ir re á lis vágy – hogy még eb ben a vá lasz tá si cik lus -
ban ad has sam ér té ke lő írá som nak azt a cí met,
hogy „SZÁR NYA LUNK”! Ezen dol go zunk!

Bencze Ist ván
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1. a kitűnő
Draskovich Zoé
Kovács Adrienn Zsuzsanna
Kovács Kata Mónika
Kovács Kristóf Mihály
Kreisch Izabella
Kristóf Vivien
Molnár Indira
Molnár Lili
Rakszegi Napsugár
Varga Anna Sarolta
1. a jeles
Biricz Vivien Linda
Kudar Zoltán Szabolcs
Pongrácz Bettina
Varga Ildikó
1. b kitűnő
Mendi Klaudia
Orosz Anikó Réka
1. b jeles
Hartai Ádám
Józan Luca Mária
Józsa Viktória
Magyar Márk
1. c kitűnő
Bacsó Csenge Zsófia
Csécs Kitti Zsanett
Fülöp Imre
Haraszti László
Ila Gergő
Kuna Réka Katalin
Kun Kevin József
Molnár Fanni
Nagy Ármin
1. c jeles
Fábián Rómeó Márk
Mátyás Zsófia Ottilia
2. a kitűnő
Galambos Laura
Lantai Cintia
Szücs Eszter
2. a jeles
Bojtos Beáta Barbara
Csaplár Sándor István
Gecze Judit
Szabó Renáta Viola
Szemán Kamilla
Vella Fruzsina Klára
Veres Máté
2. b kitűnő
Balogh Abigél Emese
Gulyás Dorka
Halász Dorottya Janka
Horváth Virág Andrea
Krisztián Karina Liza
Láng Tege Botond
Manger Petra
Pozsár Lili
Rüsics Alexa
Tóth Levente

Várkonyi Petra
Várkonyi Viktória
2. b jeles
Holczimmer Noémi
Kátai Csaba
Molnár Bella
Papp András
3. a kitűnő
Kudar Zsolt
Kulimak Réka
Liptai Melitta
Pék Bianka
3. a jeles
Csontos András
Jakab Tünde
Sámson Nikolett

3. b kitűnő
Fábián Bianka
Hicz Patrik
Keller Konrád
Lázin Loretta
Mészáros Péter
3. b jeles
Bebők Gabriella
Csörgő Máté
Keresztes Bernadett
Kolompár Petra
3. c kitűnő
Csehi Lili
Gonda Alexandra
Guttyán Réka
Sass Lilla
Székely Klaudia
3. c jeles
Hermányi Gergely
Tóth Ilona
4. a kitűnő
Csiszár Dóra

Fülöp Viktória Kitti
Jároli Kristóf
Kovács Gergő
Perger Balázs István
Sas Dorottya Lídia
Sipos Evelin Viktória
4. b kitűnő
Kovács Vivien
Kreisch Beatrix
Nagy Rajmund
Pethes Patrícia
Pozsár Zsófia
4. b jeles
Fabula Dominik
Kengyel Zsanett
Vitáris Petra

4. c kitűnő
Ács András
Magyar Bence
Szabó Nikoletta
Szegedi Tamás
4. c jeles
Fekete Martina
Ispán Lilla

Perger Petra
5. b kitűnő
Ács Dominika
Hochman Regina
Szűcs Viktória
Takács Daniella
Zsiba Mihály
5. b jeles
Csörgő Evelin
5. c kitűnő
Budai Levente
Csörgő Szabolcs
Lampert Gréta
Papp János
5. c jeles
Földes Máté
Guttyán Kitti
Perger Gábor
6. a kitűnő
Fábián Fanni
Forczek Krisztofer
Kovács Dóra
Perger Benjámin
Sass Nikolett
6. b kitűnő
Bábel Júlia
Doroszlay Dóra Lili
Kátai Dorottya
Pethes Vivien
Turcsán Pál
6. b jeles
Madarász Petra
7. a kitűnő
Gajár Klaudia
Szűcs Gergely
7. b kitűnő
Gonda Andrea
8. a kitűnő
Sáfrán Tamás
Szegedi Imre
8. b kitűnő
Gyimesi Viktória
8. b jeles
Csonka Orsolya
Nagy Tímea
EÁI jeles
Horváth Márió 

Pergerné Kenesei Krisztina

Fotó: Bábel László

Június 8-án biztos szívesebben jöttek a felső tagozatos tanulók
iskolába, mint máskor. „Petőfi él…” címmel akadályversenyt ren-
deztünk, játszva tanultunk ezen a napon. Minden osztály két csapatot
alkotott, így 20 csapat járta végig a hat állomást. Az akadálypálya az
iskolából indult, majd a Községi Könyvtárban folytatódott. A gyerekek
felkeresték a Petőfi-emlékhelyeket is. Minden állomáson a költővel
kapcsolatos játékos feladatokat oldottak meg. A szellemi vetélkedő
kiegészült ügyességi feladatokkal is az egyes állomásokon, és végül
sportversennyel zárult az iskola udvarán.

Eredmények: 1. helyezett lett 5. c; 6. b; 7. b; 8. b. Gratulálunk!

Akadályverseny az iskolában
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Jú ni us el ső két he té ben is ko lánk ban még folyt
a ta ní tás, vol tak ver se nyek és be mu ta tók is.

5-én a szín já ték tan szak mu tat ta be az Oscar
c. víg já té kot az Irin gó Színjátszókör se gít sé gé -
vel. Az „irin gó sok nak” in nen is sze ret ném meg -
kö szön ni azt az óri á si mun kát, amel  lyel a mű vé -
sze ti is ko la szín ját szó it se gí tik. Nem csak a da -
rab szín re vi te lé vel, ha nem a szín pa di dísz le tek
el ké szí té sé vel, a jel me zek köl csön zé sé vel is se -
gít sé günk re van nak. Még egy szer kö szö net ne -
kik és drá ma ta ná runk nak, Gá bor Tün dé nek, aki
a da ra bot ren dez te!

Ugyan csak 5-én vol tak ver se nyez ni Mihó
Di á na tár sas tán co sai, akik szép he lye zést ér tek
el. A ver seny ről a ta nár nő bő veb ben ír cik ké ben,
én pe dig gra tu lá lok a ver seny ző pá rok nak és
fel ké szí tő ta ná ruk nak és to váb bi sok si kert kí vá -
nok ne kik!

6-án Tóth And rea tár sas tán co sai és Bagi Fe -
renc nép tán co sai bú csúz tat ták a tan évet, majd 14-
én Mihó Di á na tár sas tán co sai tar tot tak fer ge te ges
be mu ta tót. Kö szö net a fel ké szí tő pe da gó gu sok -
nak a be mu ta tó kért! Kü lön kö szö nöm, hogy a
14-ei be mu ta tón részt vett Mihó Di á na fel nőtt
tánc cso port ja. Bi zony, a fel nőt tek min den hé ten
egy szer pró bát tar ta nak, so kat gya ko rol nak, s a
gya kor lás meg hoz ta ered mé nyét. Aki ott volt a
be mu ta tón, lát hat ta! Kö szö nöm, hogy szin te va -
la men  nyi tán cos prog ra mun kon ott vol tak, és
meg ör ven dez tet tek min ket pro duk ci ó ik kal!

Va la men  nyi pe da gó gu sunk ne vé ben sze ret -
nék kel le mes pi he nést kí ván ni a nyá ri szü net re
ked ves ta nít vá nya ink nak! Re mé lem, ős  szel ki -
pi hen ten, fris sen jöt tök majd vis  sza is ko lánk ba!

Kön tös Ág nes igaz ga tó

Szi get Dance Ku pa 

2011. jú ni us 05-én a De zső La jos Alap fo kú
Mű vé szet ok ta tá si In téz mény tár sas tánc ta go za -
tos nö ven dé kei részt vet tek a Tökölön meg ren -
de zett Szi get Dance Ku pán, ahol a pá ro sok ki -
ma gas ló ered mé nye ket ér tek el. 

Jároli Kris tóf – Ko lom pár Pet ra, Bődi Ger -
gely – Csi szár Dó ra kez dő ju ni or I. la tin ka te gó -
ri á ban a kö zép me zőny ben vég zett. Bődi End re
– Sipos Eve lin kez dő ju ni or I. la tin ka te gó ri á ban
III. he lye zést, Ács And rás – Ko lom pár Pet ra
kez dő gyer mek II. la tin ka te gó ri á ban II. he lye -
zést ért el.

Nagy Lász ló – Is pán Kar ina ered mé nyei:
kez dő if jú sá gi stan dard ka te gó ria I. hely, kez dő
if jú sá gi la tin ka te gó ria I. hely, ha la dó fel nőtt
stan dard ka te gó ria IV. hely.

Gra tu lá lok a pá ro sok nak, a fá rad sá gos mun-
ka meg hoz ta gyü möl csét, to váb bi ered mé nyes
ver seny zést kí vá nok ne kik. 

Dia né ni

Él mény be szá mo ló a
Dabi Na pok ról

Idén is öröm mel fo gad tuk Bődi Endréné (Ica
né ni) meg hí vá sát a Dabi Na pi ren dez vény re. 

A mű so ron fel lép tek a De zső La jos Alap fo kú
Mű vé szet ok ta tá si In téz mény tár sas tánc ta go za -
tos nö ven dé kei: Tán co ló tal pak, Ba ba ró zsa, Gé -
zen gúz cso por tok, Hor váth Ba lázs – Nagy Tí -
mea, Nagy Lász ló – Is pán Kar ina, va la mint a
fel nőtt tánc cso port. 

A szín vo na las tár sas tánc be mu ta tó után a há -
zi gaz dák szí vé lyes ven dég lá tás ban ré sze sí tet tek
min ket, szend vi csek kel, üdí tők kel, nya ló ká val,
sőt még kür tőska lác  csal is ked ves ked tek a gye -
re kek nek. A ren dez vény so ro zat tal egy be kö tött
gyer mek na pi prog ra mok, ve tél ke dők rend kí vül
szó ra koz ta tó ak vol tak, a gye re kek és a szü lők
egy aránt részt ve het tek a já té kok ban. A rossz
idő já rás sem ve tett vé get a jó han gu lat nak, kö -
szön he tő ez a két re mek mű sor ve ze tő nek, Kin -
cses Pis tá nak és Ba la ton Mag di nak. Re mél jük,
a jö vő ben is ré sze sei le he tünk en nek a nagy sza -
bá sú ren dez vény nek, és to váb bi si ke re ket és ki -
tar tást kí vá nunk a ren de zők nek. 

Mihó Di á na tár sas tánc pe da gó gus
és rek re á ci ós szak edző

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

Kolompár Petra és Ács András

Bődi Endre és Sipos Evelin

Is pán Kar ina és Nagy Lász ló
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A fen ti kér dés volt az el múlt két hó nap leg gyak rab ban fel tett kér dé se és
a mö göt te le vő vá lasz a leg gya ko ribb. Mert mi ről is van szó? A má jus 7-
én meg ren de zett sport bál szer ve zé se kap csán me rült fel ta lán leg éle seb -
ben a kér dés, mely sze rint mit kel le ne ten ni, hogy a dömsödi gye re kek nek
jobb fel té te le ket biz to sít sunk a spor to lás hoz, és mit kel le ne ten ni, hogy a
szü lők ki adá sa it csök kent sük, mert a je len le gi szint nél már nem tud nak
töb bet ál doz ni gyer me ke ik spor to lá sá ra és ver se nyez te té sé re?

A kér dés adott volt és a vá lasz sem so ká ig kés le ke dett: „Ala kít sunk egy
olyan egye sü le tet, amely ma ga kö ré gyűj ti az ös  szes spor tol ni vá gyó gye -
re ket, ki épít ve be lő lük egy tö meg bá zist a sport nak, és szak mai mun kát az
egye sü le ti szak osz tály ok ban le het vé gez ni”. 

Ami lyen egy sze rű volt a meg ol dás, olyan ne héz volt az egye sü le tet
meg szer vez ni, meg ta lál ni a mun ká hoz a meg fe le lő em be re ket. Ne héz,
mert ilyen jel le gű egye sü let Dömsödön tu do má som sze rint még nem volt,
és bi zony tar tot tunk at tól, hogy a vál to zá sok kal nem min den ki ért majd
egyet.

De itt kez dőd tek a kel le mes csa ló dá sok, mert ami kor meg is mer tet tük
el kép ze lé se in ket az egye sü let mű kö dé sé ről az ér dek lő dők kel és fel tet ték a
cím ben sze rep lő kér dést – mi a cím be li vá las  szal fe lel tünk. És a „gye rek”
olyan hí vószó vá vált, ami re ko ráb ban nem is gon dol tunk. 

Pol gár mes ter úr tól kezd ve, az Ipar tes tü let el nö ké ig, és sok-sok hely be -
li vel be szél ve min den ki tá mo gat ta az el kép ze lést, és csak azon cso dál koz -
tak, hogy mi ért ép pen most kezd tük el ezt meg va ló sí ta ni.  

Olyan em be rek is meg moz dul tak és aján lot ták fel se gít sé gü ket, akik
már hos  szú évek óta nem tá mo gat ták a spor tot, de most haj lan dó ak pénz -
zel, esz köz zel, sze mé lyes köz re mű kö dé sük kel tá mo gat ni a gye rek spor tot,
a gye re ke ket. 

Két fel té tel azon ban min den tá mo ga tónk nál elő ke rült: 
– min den fo rint vagy tá mo ga tás, amit az egye sü let nek ado má nyoz nak,

az ki zá ró lag a gye re kek re for dí tód jon,
– az egye sü let mű kö dé se át lát ha tó és el len őriz he tő le gyen!
Bár mi lyen egy sze rű is ez a két fel té tel, szá mom ra fur csa volt, hogy tá -

mo ga tó ink csak en  nyit kér nek. A be szél ge té sek ből azu tán ki de rült, hogy
ko ráb ban már vol tak rossz ta pasz ta la ta ik, de eb ben az új szer ve zet ben
hisz nek, mű kö dé sé ben meg fe le lő ga ran ci á kat lát nak. Ne kem nem tisz tem
a ko ráb bi prob lé mák kal fog lal koz ni, de min den eset re azo kat ne künk nem
sza bad el kö vet nünk.

A kis sé hos  szú be ve ze tő után sze ret ném be mu tat ni az új szer ve ze tet és
mű kö dé sün ket. Az új egye sü le tet ne ve: Dömsödi Után pót lás Sport Egye -
sü let lesz, vá lasz tott szí nei: fe ke te, fe hér, zöld. Az egye sü let hív ja és vár ja
a jö vő ben mind azo kat a spor tol ni vá gyó gye re ke ket, akik szer ve zett for -
má ban sze ret né nek spor tol ni és ver se nyez ni. Az egye sü let leg főbb cél ja,
hogy sta bil és hos  szú  táv ra ter vez he tő gaz da sá gi ala pot biz to sít son a kü -
lön bö ző sport ágak nak, a szü lők vál lá ra ne he ze dő ter he ket csök kent se. Je -
len leg a tag dí ja kon kí vül a szü lők áll ják a sport fel sze re lé sek és az uta zá si
költ sé gek dön tő há nya dát, de anya gi ter he ik már nem nö vel he tők to vább.
Sze ret nénk el ér ni, hogy a tag dí jak fe dez zék a ver se nyez te tés költ sé gét, és
az egyéb ki adá sok hoz (uta zás, mez stb.) leg alább 50% tá mo ga tást tud jon
biz to sí ta ni az egye sü let.

Az egye sü let mé re té ből kö vet ke ző en (in du lás kor kb. 120 ta gunk van(!))
jó esél  lyel tud pá lyáz ni akár sport cé lú, akár egész ség vé de lmi, akár if jú sá gi
és gyer mek vé del mi pá lyá za to kon is. A sport te vé keny ség köz hasz nú te vé -
keny ség, így az egye sü let a köz hasz nú sá gi be jegy zé sün ket kö ve tő en jo go -
sult rend sze res tá mo ga tás ra. Be vé te li for rá sa ink a pá lyá za tok mel lett
szpon zo ra ink tá mo ga tá sa, sa ját sport ver se nyek szer ve zé se, egyéb sa ját
ren dez vé nyek szer ve zé se és az azok ból szár ma zó be vé te lek lesz nek.

Az új egye sü let 3 önál ló szak osz tál  lyal kez di meg mű kö dé sét: ké zi lab -
da, lab da rú gás és ter mé szet já rás. 

Ké zi lab da és a lab da rú gás ese té ben ko ráb bi edző ink foly tat ják mun ká -
ju kat. Szak mai mun ká ju kat elő ké szí ti és se gí ti a ké zi lab da ese tén egy két -
fős stáb (szak osz tály ve ze tő és gaz da sá gi ve ze tő), a lab da rú gás nál az 5 kor -
osz tály mi att há rom fős hát tér re van szük ség (szak osz tály ve ze tő, tech ni kai
ve ze tő és gaz da sá gi ve ze tő). A ter mé szet já rók nál szin tén két fős csa pat vi -
szi a hát tér mun kát, de mi vel a ter mé szet já rás nem iga zán ver seny sport, itt
edzők ről nem be szél he tünk. A szak osz tály ok mun ká ját két fős el nök ség
fog ja ös  sze és ko or di nál ja – az el nök és a gaz da sá gi ve ze tő sze mé lyé ben.

A mun ka meg osz tás a kö vet ke ző kép pen ala kul: az el nök ség fel ada ta az
egye sü let mű kö dé sé nek biz to sí tá sa, pénz ügyi fe de zet meg te rem té se. Fel -
ügye li a szak osz tály ok mun ká ját, és a kü lön bö ző pá lyá za to kon va ló in du -
lást ké szí ti elő. A szak osz tály ok szer ve zői-, ad mi niszt rá ci ós- és hát tér -
mun ká ját a ve ze tő ség lát ja el, a szak mai fel ada to kat, edzés mun kát, ver se -
nyez te tést pe dig az edzők vég zik. Meg szű nik vég re az a gya kor lat, hogy
az edzők min den nel fog lal koz nak, be le ért ve a tag díj be sze dést és az uta -
zás szer ve zést is. Mos tan tól csak a gye re kek kel va ló fog lal ko zás lesz a fel -
ada tuk, így egy óri á si te her ke rül le a vál luk ról.

A leg fon to sabb azon ban az el len őr zés. Az el len őr zés re 4 fős Fel ügye lő
Bi zott sá got vá lasz tot tunk, ahol a köz ség fő szer ve ze tei kép vi sel ve lesz -
nek. Így az is ko la al só és fel ső ta go za ta, a kép vi se lő- tes tü let és sport bi -
zott ság. Rá adá sul úgy vá lasz tot tuk a sze mé lye ket, hogy min den ki nek sze -
mé lyes kö tő dé se is le gyen gyer me kei ál tal a dömsödi sport hoz. Az alap -
sza bá lyunk el ké szült és az egye sü let be jegy zé se fo lya mat ban van. 
Au gusz tus vé gé ig meg kell tör tén ni a be jegy zés nek, mi vel a lab da rú gók a
me gyei baj nok ság ban már az új egye sü let szí ne i ben sze ret né nek in dul ni. 

Az egye sü let vá lasz tott tiszt ség vi se lői név sze rint:

– Dömsödi Után pót lás Sport Egye sü let
El nök: Szűcs Ist ván
Gaz da sá gi ve ze tő: Bur ján Ka ta lin

– Fel ügye lő Bi zott ság 
Sza bó And rea 
Ácsné Jaksa Szil via
Budainé Doroszlay Ju dit
Nagy Zsolt

– Lab da rú gó Szak osz tály
Szak osz tály ve ze tő: Ta kács Zsolt
Tech ni kai ve ze tő: Csör gő Sán dor
Gaz da sá gi ve ze tő: Hartai Zsu zsan na

– Ké zi lab da Szak osz tály
Szak osz tály ve ze tő: Hartai Má ria
Gaz da sá gi ve ze tő: Sassné Pén zes Va lé ria

– Ter mé szet já ró Szak osz tály
Szak osz tály ve ze tő: Fülöpné Is pán Má ria
Gaz da sá gi ve ze tő: Kudarné Papp Zsó fia

Ha bár ki nek öt le tei, el kép ze lé sei van nak az egye sü let mű kö dé sé vel
kap cso lat ban, vagy sze ret ne részt ven ni a mun ká ban, eset leg tá mo ga tá -
sok kal tud ja se gí te ni a gye re ke ket, ké rem, ke res sen ben nün ket. 

Re mé lem, a kö vet ke ző szám ban már a be jegy zés ről és a meg kez dett
mű kö dés ről tu dunk be szá mol ni. Ad dig is a gye re kek nek jó pi he nést, az
edző tá bor ok hoz egész sé get és sok erőt, edző ink nek rö vid sza bad ság után
sok-sok gyer kő cöt, a szer ve zők nek pe dig ki tar tást kí vá nok eh hez a ne héz
fel adat hoz!                                                           Szűcs Ist ván – DUSE el nök

Kinek? A gyerekeknek…
Megalakult a Dömsödi Utánpótlás Sport Egyesület
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A má jus 7-ei reg gel ki -
csit han go sab ban kez dő dött
a meg szo kott nál a dömsödi
Sport csar nok kör nyé kén. 
A sok mo zog ni, ját sza ni vá -
gyó gye rek zsi va ja, a Döm-
södi Autocross SE ver seny -
au tó inak fel bú gó mo tor ja,
men tő-, tűz ol tó- és rend őr -
au tók szi ré nái na gyon ér de -
kes han gu la tot te rem tet tek a
sport nap nak.

9 órá tól sor ver se nyek
vet ték kez de tü ket, olyan
fel  ada tok kal, ami ken időn -
ként én ma gam is jó kat de -
rül tem, a részt ve vő gye re -
kek ről nem is be szél ve. Aki
nem ked vel te az ef fé le csa -

pat já té kot, az pingpongozhatott, ko sa raz ha tott, fo ciz ha tott akár a ké zi lab -
dás lá nyok el len is. A ki seb be ket arc- és test fes tés vár ta, egy kis kéz mű ves
sa rok kal, ahol ked vük re mun kál kod hat tak 2 hoz zá ér tő pe da gó gus se gít sé -
gé vel. Keyháné Czeller Pi ros ka és Tóth Kor né lia ta nár nők nek ez úton is
kö szö net a se gít sé gért. A ki csit na gyob bak és bát rab bak le he tő sé get kap -
tak egy iga zi crossautó ki pró bá lá sá ra. A Dömsödi Autocross SE ver seny -
zői épí tett és ka ros  szé ri ás au tó kat hoz tak ma guk kal és tar tot tak be mu ta tót,
va la mint meg au tóz tat ták a bá tor gye re ke ket. Volt aki utas ként az anyós -
ülé sen uta zott, de volt olyan is, aki le he tő sé get ka pott pi ló ta ként pár kört
men ni a Sport csar nok mö gött meg épí tett al kal mi pá lyán. Orosz Is ti nek és
lel kes csa pa tá nak na gyon kö szö nöm a tü rel met és a hoz zá ál lást, ami vel az
au tóz ni vá gyó lel kes gye re kek ro ha mát áll ták. Aki el fá radt vol na a prog ra -
mok alatt, azt Gá bor Tün de vár ta egy kis fris sí tő mas  százs ra. Hoz zá ér tő
ke zei alatt va ló ban fel fris sült az em ber. A dél előt ti prog ra mo kat egy nagy -
sza bá sú tűz ol tó- és men tő be mu ta tó zár ta, amely min den kor osz tály nak
szol gált hasz nos in for má ci ók kal. Gá bor Ta más fel ve ze tő sza vai után egy
na gyon pro fi be mu ta tót lát hat tunk, ami ért kö szö net tel tar to zunk a rác ke -
vei Men tők nek és Tűz ol tók nak.

A dél előt ti prog ra mok zá rá sa után el kezd tünk pa kol ni, ren dez get ni, dí -
szí te ni a Sport csar nok ban, és iz ga tot tan vár tuk az el ső ven dé ge ket!

Sportnap a 
Sportcsarnokban

Az I. Sportbál a 
Sportcsarnokban

A május 7-én megrendezett sport délelőtt méltó folytatása volt az esti
bál, amit nagyon kíváncsian vártunk mi magunk, a szervezők is. Ilyen
típusú rendezvény még nem volt a Sportcsarnokban, és izgatottan vártuk,
hogy milyen lesz a fogadtatása a faluban.

Nagy fába vágtuk a fejszénket Béczi János sportcsarnok igazgatóval,
Balika Tímea kézilabdaedzővel, a kézilabdás lányok szüleivel és sok-sok
segítőkész helybéli támogatóval (az ő névsoruk a cikk alján részletesen
olvasható). Sok megbeszélés, szervezkedés, tárgyalás és az izgalomtól
álmatlanul töltött éjszaka után, ma már elmondhatom, hogy nagyszerűen
sikerült a bál, melynek folytatását akár holnap szívesen megejtenénk a
rengeteg dicsérő és biztató szó után, amit a bál lecsengése óta kaptunk.

A kézilabdás kislányok táncos-énekes műsorával kezdődött az este,
melyet Bencze István polgármester úr nyitott meg. Neki ezúton is
köszönjük a megjelenést és a közreműködést. Az estét tovább tarkította
egy zenés anyag vetítése a kézilabdás lányok munkájáról, eredményeiről,
illetve egy profin levezényelt darts verseny, mely Bődi Endre és felesége,
Erika érdeme, kiknek szintén köszönjük a segítséget, közreműködést és
az anyagi támogatást. A tombolahúzás mindig izgalommal teli pillanat
egy rendezvényen. A Sportbálon ez is egy kicsit rendkívülire sikerült. A
tombola főnyereménye ugyanis az NB I-es Győri Audi ETO KC női
kézilabdacsapatának minden tagja által dedikált póló volt. Sokan pályáz-
tunk erre a nyereményre, aki kézilabda területén járatos, az tudja, hogy
egy ilyen ereklye pénzben nem kifejezhető, de eszmei értéke annál na -
gyobb. Akárcsak annak a kiállításnak, melyet a  Sportcsarnok galériáján
rendeztünk a Dömsödi Kézilabda Club elmúlt 3 évéről. Pillanatképek
arról a munkáról, aminek idei évi gyümölcse egy országos elődöntőbe
jutás, az ország 16 legjobb csapata közé bekerülés, egy közép-magyar -
országi régiódöntőbe jutás, dobogós helyezés a Diákolimpián és a csapat
első aranyérme!

Nagy boldogság volt számunkra látni azt a sok embert, aki megtöltötte
a hatalmas Sportcsarnokot, aki segíteni szeretett volna megjelenésével a
helyi kézilabdás lányok támogatásában, és mindeközben még jól is érezte
magát. Szívet melengető érzés volt, hogy a sport és most ezen belül a
gyerekeinken keresztül a kézilabda nemcsak nekünk szülőknek a szívü-
gyünk. Aki ott volt a bálon annak köszönjük, aki pedig idén kimaradt,
ahhoz már biztosan jutottak el információk arról, miről maradt le, így őt is
szívesen hívjuk és várjuk jövőre a II. Dömsödi Sportbálra. Valamennyi

Folytatás a köv. oldalon
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segítőnknek, támogatónknak szívből jövő óriási kö -
szönet a csapattól, mindenki szuper volt (bízunk ben -
ne, hogy senkit sem felejtettünk ki, de ha mégis –
akkor külön millió köszönet!!!!)

Segítők, támogatók: 
Béczi János és a Sportcsarnok munkatársai
Dömsödi Autocross SE 
Keyháné Czeller Piroska
Tóth Kornélia 
Gábor Tünde
Poromb Péter 
Dömsöd Nagyközség Óvoda konyha 
OMK munkatársai
Polgármesteri Hivatal munkatársai
Csinos Zoltán 
Fogadó a Hat Testvérhez, Burjánné Zsuzsi 
Fára Gábor és felesége, Ági 
Bődi Endre és felesége, Erika 
Ispánné Czibolya Andrea 
Bécziné Németh Mónika 
Kudar Zsolt
Ráckevei Mentőszolgálat
Dömsödi Tűzoltó Egyesület
Lacházi Fagyizó Kft.
Kapítány Cukrászda
Tóthné Porvay Zsuzsanna
Tóth Zita
Pergerné Kenesei Krisztina
Vas és Fém Kft.
Molnárné Heidth Anikó
Orsi Pékség
Mátrix hajstúdió, Pozsárné Mónika
Pereg Pékség
Muzsné Mara fehérnemű üzlet
Bélavári Tibor
Sallainé Zöldág Judit
Gyiviné Székely Ildikó
Fábiánné Cser Ilona
Richter Gyuláné
Tarrné Zsóka
Mészáros Pálné
Bányai Mihály és családja
Veres Róbert
Dobos György
Perger István és családja
Kovács Zoltán és családja
Baranya Csaba
Tompos Attila
Ács Balázs és családja
Jarosi Mihály és Niki
Dömsödi Polgárőrség
Csikós Lászlóné
Bődi Endréné – Dabi Söröző
Burján Húsbolt
Tóbisz László és családja
A Timó (Balika Tímea) csapattársai, családtagjai

Szigetszentmiklósról

Drága lányok! Köszönet nektek a kitartó, küz del -
mes versenyekért, eredményekért! Köszönet az
együtt megélt „pillanatokért”! Sokat kérünk még
belőle!

A szülők

A vé gén is jól
sze re pel tek a

fo cis ták
Dömsöd : Süly sáp 3 : 2 (1:0)
Dömsöd, 100 né ző Jv.:  Mikus Zol tán (Füzi Ta más, Tóth Sza bi na)

Dömsöd: Ba lázs – Fe hér vá ri (Krá lik), Kar dos, Nagy A, Demjén – Agócs, Ke le men,
Szar ka Z. – Turcsán (Ba logh V.), Végh (Bá bel).

Edző: Ha lász Gyu la
Gól lö vők: Végh, Demjén, Ba lázs (11-esből) a süly sá pi ak mind két gól ját a ka pus,

Nagy sze rez te 11-esből. Vál to za tos mér kő zé sen jó já ték kal győ zött csa pa tunk.

Pe reg : Dömsöd 1 : 1 (0:0)
Pe reg, 150 né ző Jv.: Laczkó (Tu sa, Szigecsán)

Dömsöd: Ba lázs – Reibl (Ki rály), Kar dos, Nagy A., Bóna (Papp) – Turcsán (Far kas),
Agócs, Ke le men, Szar ka – Ba logh V., (Mó zes T.), Végh (Krá lik).

Edző: Ha lász Gyu la
Gól szer ző: Ebekeme ön gól, Ju hász 11-esből.

Végh G. sza bad rú gá sát a pe re gi vé dő fe jel te sa ját ka pu já ba.
A mér kő zés vé gén Papp ke rült két szer hely zet be. Mind két eset ben Necsász bra vúr ral

vé dett.

Ki ál lít va: Krá lik, Ke le men.
Mind két eset ben jól dön tött a bí ró. Küz del mes mér kő zé sen a vé gén 9 em ber rel is si ke -

rült el hoz ni az egyik pon tot.

A baj nok ság vég ered mé nye:

1. Alsónémedi 30 20 6 4 89 35 66
2. Tápiómetáll 30 18 9 3 73 26 63
3. Süly sáp 30 18 1 11 77 58 55
4. Bu gyi 30 15 8 7 58 39 53
5. Újhartyán 30 14 8 8 73 55 50
6. Rác ke ve 30 14 7 9 71 60 49
7. Gyál 30 13 5 12 57 52 44
8. Nagykáta 30 13 3 14 44 54 42
9. Pe reg 30 10 12 8 48 42 42
10. Szentmártonkáta 30 10 10 10 49 46 40
11. Taksony 30 9 8 13 60 62 35
12. Dömsöd 30 8 9 13 42 50 33
13. Gyömrő 30 8 5 17 51 77 28 (-1)
14. Kiskunlacháza 30 8 4 18 47 79 28
15. Hernád 30 5 5 20 43 107 20
16. Dány 30 5 4 21 43 83 19

Az U19 baj nok ság ban if jú sá gi csa pa tunk a 15. he lyen vég zett. Ha nem lett vol na 3
bün te tő pont le vo nás, ab ban az eset ben a 13. hely lett vol na a dömsödi csa pa té. A he lye -
zés el le né re di csé ret il le ti a csa pa tot, hi szen az ifik nél hos  szú évek óta nem volt 18 ve re -
ség mel lett 7 győ ze lem és 5 dön tet len. Na gyobb fe gyel me zett ség gel még jobb ered -
ményt ér he tett vol na el a csa pat.

Ör ven de tes do log, hogy több mint száz gye rek ker ge ti a lab dát a kü lön bö ző kor osz tá -
lyos baj nok sá gok ban. Sok szor az ered mé nyük is ki vá ló.

Var sá nyi
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KKKK IIII SSSS     LLLL AAAA KKKK     ÁÁÁÁ LLLL LLLL .... .... ....

Dömsödi Tûz ol tó Egye sü let
Május és június hónap

Saj nos eb ben a két hó nap ban is volt ten ni va -
lónk. Négy kár eset hez kel lett vo nul ni, ami első
hal lás ra nem sok a két hó nap ra, de an nak igen,
aki nél be kö vet ke zett a baj.

Má jus 6-án éj jel a Ha tár ut cá ba kap tunk ri -
asz tást, ahol csa lá di ház vil lany óra szek ré nye
égett. A hely szín re gyor san ki ér ve egy por ral ol -
tó és egy su gár se gít sé gé vel el kezd tük a lán gok
meg fé ke zé sét. A vil lany óra szek rényt azon nal
si ke rült el ol ta ni. A fe let te lévő tetőszerkezetet
vi szont csak egy kis bon tás sal és óva tos lo cso -
lás sal si ke rült le fe ke tí te ni, mert áram alatt volt a
ház. Mi u tán a tüzet el ol tot tuk, az ELMŰ is meg -
ér ke zett és áram ta la ní tot ta a la kó há zat. Sze ren -
cse a sze ren csét len ség ben, hogy egy éber szom -
széd hölgy fel kel tet te az ott la kó kat és gyor san
ér te sí tet ték a tűzoltókat, ezért nem lett sze mé lyi
sé rü lés és na gyobb anya gi kár.

Má jus 21-én vi ha ros es ténk volt, en nek ered -
mé nye kép pen nem sok kal éj fél előtt kap tunk ri -
asz tást, mely sze rint a Tán csics Mi hály ut cá ban
csa lá di ház ba csa pott a vil lám és tűz ke let ke zett.
A hely szín re ér kez ve az egyik szo bá ban égett
egy fle xi bi lis gázcső. A tűz a gáz el zá rá sá val
azon nal ki aludt, és sze ren csé re nem ter jedt át a
la kás ra. A vil lám ahogy be csa pott a szo ba csil -

lár kap cso ló já nál tá vo zott, ahol a mel let te lévő
gázcsőre át ho zott és is ki is gyúj tot ta azt. Sze -
mé lyi sé rü lés nem volt, de a ház vil la mos rend -
sze re meg ron gá ló dott.

Jú ni us 2-án délelőtt a Tó kert ut cá ba ri asz tot -
ták egy sé gün ket és a rác ke vei tűzoltókat, itt csa -
lá di ház belső te re égett. A tüzet két su gár ral si -
ke rült el ol ta ni, mely valószínűleg elekt ro mos
zár lat mi att ke let kez he tett. Sze mé lyi sé rü lés
nem tör tént.

Az év ed dig el telt ré szé ben 13 kár eset hez ri -
asz tot tak min ket Dömsöd te rü le tén, ez mind
tűzeset volt. Ta valy egész év ben 12 tűzesetünk
volt, ezért is sze ret nék meg kér ni min den kit,
hogy aki meg te he ti, tá mo gas sa egye sü le tün ket,
mert ke vés pénz áll ren del ke zés re a mű kö dé -
sünkre és még az év fe lé nél já runk, de lát hat ják,
hogy nagy szük ség van a mun kánk ra. 

Dömsödi Tűz ol tó Egye sü let
Szám la szá munk: 51700272-10903818

Sze mé lye sen az egye sü let bár mely tag ja
fe lé je lez ve vagy pe dig a Dömsöd köz pont já -
ban lé vő Fó kusz Ta ka rék szö vet ke zet ben tud -
nak a szám lánk ra be fi zet ni.

Megtisztelő se gít sé gü ket előre is kö szön -
jük!

To váb bi in for má ci ók és ké pek a
weboldalunkon, a

www.tuzoltosagdomsod.mlap.hu-n ta lál ha tók.

Pongrácz Jó zsef tit kár
Dömsödi Tűz ol tó Egye sü let

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

Rác ke vei Tűz ol tó ság:
vo na las te le fon ról a 105 szá mon

mo bil te le fon ról pe dig a 06-24-518-665 vagy
06-24-518-666 szá mo kon le het el ér ni.

El ér he tő sé günk:

Ha baj van! 105

Egyéb el ér he tő sé günk:
Id. Tárkányi Bé la 
Dömsödi Tűz ol tó Egye sü let Pa rancs -
no ka
Te le fon szám: 06-20-383-5407

Dömsödön élünk, és mi vel Pe tő fi Sán dor, nagy köl tőnk va la ha itt
töl töt te éle te egy ré szét, a he lyi ek őr zik en nek em lé két, és a Pe tő fi
Em lék mú ze um ban, va la mint a Pe tő fi-fa mel lett (amely alatt szí ve sen
ül dö gélt és ír ta ver se it) a „Dömsödi Na pok” ren dez vé nye in is meg -
em lé kez nek ró la. Ilyen al ka lom mal sé tál va a Du na-par ton hal lot tam,
amint a sport pá lya szín pa dán egy he lyi kó rus épp a köl tő meg ze né sí -
tett ver se it éne kel te. 

– „Kis lak áll a nagy Du na men té ben, ó mily drá ga e la kocs ka né -
kem, könny ben úszik két sze mem pil lá ja, va la hány szor gon do lok
reája.”

Las san el hagy tuk az ün nep hely szí nét. Egy kis gya log hi dacs kán
jöt tünk át. Itt már nem hal la ni az em be rek za ját, a bog rács ver seny vi -
ga dal mát. Csak né hány hor gászt lát ni, akik a ko ra dél után me le gé ben
meg pró bálnak ha lat fog ni. Ez a ré sze a víz part nak kü lö nö sen szép,
hisz itt kezd el for dul ni a So rok sá ri Duna-ág, hogy majd át ölel ve a
Cse pel-szi get dé li csücs két egye sül jön a fő ág gal és is mét, mint a
nagy Du na höm pö lyög jön to vább. A kis hi dacs ka alatt fo lyik a Du ná -
ba egy fes tői szép sé gű pa ta kocs ka vi ze, mely nek mind két part ján ná -
da sok kal sze gé lye zett sté gek hú zód nak meg, a ví zen pe dig ta vi ró zsák
bont ják tün dé ri szir ma i kat a nagy zöld le ve lek, mint tá lak kö ze pén.

A dal lam a Pe tő fi-vers sza va i val még fü lem ben du ru zsol. Most
már nem is a köl tő, nem a kó rus, ha nem sa ját sza va im ként szól nak a
szí vem ből: Kis lak áll... ó mily drá ga e la kocs ka. 

Hét vé ge ken gyak ran ezen a he lyen hor gász tunk fér jem mel (ami
több ször elő for dult sá tor ral is kint az öv csa tor nán, vagy itt, ahol sé tá -
lunk). Ak kor is ezt tet tük, mi kor ér dek lő dé sem re egy hor gász aján lott
egy tég la há zat az ut cá juk ban. Ez a kis ház egy csen des kör nyé ken
van, nem mes  sze a part tól, mely re fel cse rél tük a fő vá ros za ját, s bár
ki csi és egy sze rű, szí vünk nek még is oly drá ga lett e la kocs ka.

Albert Mária
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2011. jú ni us 18-án, kel le mes idő ben ke rült meg ren de zés re az V. Döm-
södi Hal-Víz Nap.

Mi e lőtt ma gá ról a ren dez vény ről ír nék, né hány szó az előz mé nyek ről. 
Saj ná la tos tény, hogy a ren dez vény öt let gaz dá ja nem tu dott részt ven ni

a köz vet len szer ve zés ben, de bár mi lyen kér dés me rült fel a szer ve zés so -
rán, kész sé ge sen se gí tett. Az öt let má sik fe lét adó Dömsödi Hor gász
Egye sü let ve ze té se pe dig úgy dön tött, hogy ha kell, anya gi se gít ség gel is,
de a Hal-Víz Na pot meg szer vez zük és meg ren dez zük. Part ner volt eb ben
a Kis-Dunamenti Ci vil Szer ve ze tek Szö vet sé ge, akik biz to sí tot ták a fő ző -
ver seny dí ja it. A fel ada tok el osz tód tak úgy, hogy a ren dez vény fő szer ve -
ző je a Hor gász Egye sü let lett. A dél utá ni mű sort Csikósné Ócsai Ju li szer -
vez te, míg az ide lá to ga tó ven dé gek és a fel lé pők ré szé re az ebé det Ta kács
Ist ván – Co los – ké szí tet te el a Co si nus Gam ma és Szomor De zső vál lal -
ko zó ál tal biz to sí tott „nyers anyag ok” meg fő zé sé vel. A hely szín  biz to sí tá -
sát a Dömsödi Pol gár őr Egye sü let vállalta. Ezek után el kez dő dött a szer -
ve zés, mely nek vég ered mé nye ma ga a ren dez vény lett.

Szom ba ton reg gel 6 órá tól kez dő dött a Dömsödi Hor gász Egye sü let
meg hí vá sos hor gász ver se nye, mely a ren dez vény előt ti Du na-sza ka szon
ke rült meg ren de zés re. A fel nőt tek a hor gász ál lá sok ról, a gyer me kek a
strand te rü le tén hor gász ták vé gig a há rom és fél órás ver senyt. A fel tá ma -
dó szél pró bá ra tet te a ver seny ző ket, de vé gül jó ered mé nyek szü let tek.

A ver senyt Mihó György nyer te 5520 gramm ki fo gott hal lal, aki
még a leg na gyobb hal (300 g) kü lön dí ját is el nyer te. A fődíj pe dig,
hogy egy évig őriz he ti a Hal-Víz Nap – ÁCS-i Au tós bolt ál tal ala pí tott
ván dorku pát.

Má so dik he lye zett Si ket Pé ter lett 5400 gram mal, míg a har ma dik Szi -
ge ti Bar na bás 3360 g ha lat fo gott. Bar na bás ezenkí vül el nyer te a Dömsö-
di Pos ta ál tal fel aján lott egyéves elő fi ze tést a Ma gyar Hor gász ha vilap ra.

Gyer me kek nél az el ső he lye zett Ba logh Ré ka, a má so dik Fa bu la
Dominik, a har ma dik Ist ván Pat rik lett. Kü lön dí jat ka pott még Ács And -
rás, aki a ne gye dik he lyen vég zett. 

Ezenkí vül a ver seny részt ve vői ete tőcso ma got ve het tek át, me lyet a
DOVIT Kft. aján lott fel. A ver seny zők ezt kö ve tő en kö zö sen fo gyasz tot -
ták el a Vella Szi lárd ál tal fő zött ha lász lét, va la mint a Ko vács Ist ván fel -
aján lá sá ból fő zött birkapörköltet.

A fő ző ver seny re a részt ve vők 7 óra után kezd tek ér kez ni. Az elő ző
évek hez ké pest re kord ne ve zés ér ke zett, mely re nem szá mí tot tunk. Hal-
étel ka te gó ri á ban nyolc, vad- és kü lön le ges étel ka te gó ri á ban tíz, míg a
ma gya ros éte lek ka te gó ri á ban 23 étel ké szült ös  sze sen 36 fő ző he lyen. Tíz
óra kor Bencze Ist ván pol gár mes ter nyi tot ta meg a ren dez vényt, kö szön ve
azt, hogy a ha gyo mány nem sza kadt meg. Be mu tat ta a zsű rit, mely nek
tag jai vol tak: Csi szár Ka ta lin, a kü lön le ges éte lek spe ci a lis tá ja; Doroszlay
Lász ló, aki több év ti ze de ki vá ló ven dég lá tós szak em ber. A zsű ri el nö ki

tisz tét dr. Si mon Ta más rend -
őr-dan dár tá bor nok töl töt te
be, aki ci vil ként a Sza bad tű zi
Lo vag rend ka pi tá nya. Ez idő
alatt a gyer me kek örö mé re
meg ér ke zett az óri áscsúsz da,
va la mint meg kez dő dött az
arc fes tés Tóth Kornélia és Picard Ancsa közreműködésével. A Rác ke vei
Du naági Hor gász Szö vet ség hal őrei pe dig meg kezd ték a ven dé gek csó na -
káz ta tá sát.  

A zsű ri is meg kezd te mun ká ját, az zal, hogy a fő ző he lye ket vé gig lá to -
gat va meg te kin tet te az ott ké szü lő éte lek „elő é let ét”. Ez már szer ves ré sze
volt a vég ső dön té sük nek. Egy től szá zig pon toz ták az éte le ket, mely ga -
ran cia volt ar ra, hogy a ka te gó ri án ként ki adott I-III. he lye zés tény le ge sen
a leg jobb éte lek nek jus son. Vé gül meg szü let tek az ered mé nyek:

Hal-étel ka te gó ri á ban:
I. he lye zett: Rácz Már ta ha lász lé je lett 94 pont tal
II. he lye zett: Láng And rás do rozs mai mol nár pon tya 90 pont tal 
III. he lye zett: Nagy Zsolt ha lat lan ha lász lé je lett 86 pont tal

Ma gya ros étel ka te gó ri á ban:
I. he lye zett: Sass Lász ló kecs ke pör költ je 95 pont tal
II. he lye zett: Ba kó Gá bor dömsödi „ker ge-mar ha” gu lyá sa 93 pont tal
III. he lye zett: Ambruska Csa ba vet re ce éte le lett 91 pont tal. 

(hos  szú ra vá gott, pör költ sze rű en el ké szí tett főtt mar ha hús)

Vad- és kü lön le ges éte lek ka te gó ri á ban:
I. he lye zett: Keyha-Czeller Pi ros ka muszaka éte le 92 pont tal

(pad li zsá nos gö rög étel)
II. he lye zett: Har gi tai Zol tán vad disz nó ra gu le ve se 90 pont tal
III. he lye zett: Sass Ist ván őz pör költ je lett 86 pont tal

Eb ben a ka te gó ri á ban ad ta át dr. Si mon Ta más a Sza bad tű zi Lo vag rend
kü lön dí ját Keyha-Czeller Pi ros ká nak.

Ezenkí vül mind há rom ka te gó ri á ban kü lön dí jak ke rül tek át adás ra. A fő -
ző ver seny dí ja i nak ki osz tá sa után dr. Si mon Ta más ér té kel te a fő ző ver -
senyt. Hang sú lyoz ta, hogy szük ség van ilyen ös  sze jö ve te lek re, a ha gyo -
mány, a fő zé si kul tú ránk meg őr zé sé re.

Az ered mény hir de tést kö ve tő en a szó ra ko zás kö vet ke zett. Fellépők: Ju
és Zsu Társulat, Dezső Lajos AMI táncosai, a dunaföldvári Levendula
AMI tassi kihelyezett tagozata.

A mű sort tom bo la sor so lás zár ta, me lyet Csikós Zsu zsi és To pi tett még
fe lejt he tet le neb bé. Mind ket tő jük nek kö szö net, hogy a ren dez vény zök ke -
nő men tes ve ze té sét le bo nyo lí tot ták.

A szer ve zők ne vé ben kö szö nöm mind azok nak, akik tá mo gat ták az V.
Dömsödi Hal-Víz Nap lét re jöt tét. Úgy ér zem, hogy köz sé günk nek szük -
sé ge van egy ilyen ki ra ko dók tól men tes, csa lá di as ös  sze jö ve tel re, ahol fe -
led ve a min den nap ok gond ját, ba ját, fel sza ba dul va jól ér zik ma gu kat.
Nem tisz tem a ren dez vényt mi nő sí te ni. Ezt dönt sék el azok, akik részt
vet tek raj ta.

Re mé lem, hogy a mot tó to vább fog él ni: „Le gyen egy jó na punk,
együtt a dömsödi Du na-par ton!”

Hal-Víz Nap szer ve zői
ne vé ben:

Gás pár Lász ló
Dömsödi Hor gász Egye sü let

VV..  DDöömmssööddii  HHaall--VVíízz  NNaapp  bbeesszzáámmoollóó

Rendezvényünket támogatja az 

Munkában a zsűri
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A Hal-Víz Nap tá mo ga tói vol tak:

Cég – sze mély ne ve Ve ze tő neve
ÁCS-I Autósbolt Ács Ba lázs cégvezető
BANYA KLUB
BIO PANNONIA Kft. Juhász Lász ló üzemigazgató
Cosinus Gam ma Kft. Csaplár Já nos ügy ve ze tő igaz ga tó
CO LOS Ta kács István
CÉLPONTY Ifj. Ba logh Lász ló
Horgászbolt és Vella Szi lárd
Szomor De zső egyé ni vállalkozó
Dezső La jos AMI nö ven dé kei

4 He gyi Kft. Picard An na és He gyi Éva 
ügy ve ze tők

DOVIT Ke res ke del mi Gyár tó és ifj. Szikszai Ber ta lan
Szol gál ta tó Kft. ügy ve ze tő igazgató
Dömsödi Bo rá sza ti Ke res ke del mi Kudar Zsolt
és Szol gál ta tó Kft. ügy ve ze tő igazgató
Dömsödi Méhészek Ispán Ignác
Dömsödi Önkormányzat Bencze Ist ván polgármester
Dömsödi Pol gár őr Egyesület Klszák Tamás

Dömsödi Sportegyesület Kovács Fe renc elnök
Dunatáj Szövetkezet Jaksa Im re, igaz ga tó ság elnöke
Kovács Ist ván  vállalkozó
Dr. Simon Ta más
rendőr-dandártábornok
Extreme Carp Bt. Hajlemász At ti la ügy ve ze tő igazgató
FLOYD – LINE KFT. Jakab At ti la ügy ve ze tő igazgató
RETRO VEN DÉG LŐ
Kiskunlacháza Doroszlay László

JU és Zsu Társulat Csikósné Ócsai Juli társulatvezető
K&H Bank Zrt. Kiskunlacháza Válóczi Attila fiókigazgató
Kis-Dunamenti Civil Dr. Molnár Pál
Szervezetek Szövetsége elnök
Madarász Áruház
Nemzeti Civil Alapprogram NCA
OMK és személyzete Csikós Lászlóné igazgató
Posta Dömsödi Fiók Badenczky Pálné fiókigazgató
Ráckevei Duna-ági Tóth István
Horgász Szövetség ügyvezető igazgató

…és mindazok, akik nevük elhallgatását kérve hozzájárultak a ren-
dezvény különdíjaihoz, tombolájához! És a

Dömsödi Horgász Egyesület Tóth István elnök

Megnyílt a Kisherceg Gyerekház
Településünkön június 25-én szombaton átadásra került a  Kisherceg
Gyerekház, mely az egykori Piactéri Iskola épületében kapott helyet.

Az ünnepi és szakmai köszöntőket táncos és verses gyerekproduk-
ciók tették emlékezetessé. A műsorszámok összekötő narrátora két
talp raesett kislány, Jakab Tünde és Kolompár Petra volt. Az izgő-
mozgó apróságokat arcfestők, lufihajtogatók, valamint zenei koncert
várta. A meghívott vendégek egyenként sétálhattak végig a frissen
felújított foglalkoztató helyiségeken. A termek birtokbavétele még zaj-
lik, de az érdemi munka már június 27-től megkezdődött. A segítő sza-
k emberek 9 és 13 óra közt várják az öt éven aluli gyermekeket nevelő
családokat, érdeklődőket.

Ha egy fának
nincs, vagy kicsi a
gyökere és csak a
lombját nö vesz ti,
akkor egy vá rat -
lan vihar azt na -
gyon könnyen ki -
borítja.

A Gye rek -
ház megnyi -
tásával, mű -
k ö  d é s é  v e l
kapcso la tos
rész le tes be -
szá mo lót az
au gusz tusi
szám  ban ol -
vas hatnak.

Fotó és
szöveg:

-V.I.-Arcfestés

Műsorvezetők
Jakab Tünde és
Kolompár Petra,

koordinátor
Csányiné 

Laczó Judit

Dömsödi Horgász Egyesület
Családi – Baráti Csapatok

Horgászversenye 
Tisztelt Sporttársak!

Ezúton tájékoztatjuk, hogy 2011. augusztus 7-én vasárnap rendezi
meg a Dömsödi Horgász Egyesület Családi – Baráti Csapatok Hor -
gászversenyét, melynek lényege, hogy egyesületünk tagjai családtag-
jaikkal, más egyesületben lévő barátaikkal együtt, 3 fős csapatban
vehetnek részt a versenyen, mely után közös ebéden vesznek részt. A
csapatok meghívhatják családtagjaikat, barátaikat is.

A VERSENY NEVEZÉSES!
A NEVEZÉSI DÍJ CSAPATONKÉNT 4.000 FT + EBÉD A HOZ-

ZÁTARTOZÓK RÉSZÉRE: 1.500 FT 
EZ ÉVTŐL NEM FELTÉTEL, hogy csak egyesületi tagok vehetnek

részt, tehát bármilyen összetételű csapat nevezhet, viszont abban az
esetben, ha a csapatból senki sem tagja a Dömsödi Egyesületnek, akkor
5000 Ft a nevezés / csapat.

A nevezési díj tartalmazza: ebéd, ital, díjazás, mobil WC bérlet
NEVEZÉS: LEGKÉSŐBB 2011. augusztus 3-ig postai úton, inter-

neten, telefonon, ill. személyesen. 
Fontos: A csapatból mindhárom főnek rendelkeznie kell érvényes

területi jeggyel vagy aznapra váltott napijeggyel, mert a halőrök ver -
seny előtt ellenőrizni fogják! 

Információ: 06/30-336-8113 vagy 06/30-950-6816
H.E. Versenybizottsága
Részletes kiírás: www.domsodi-he.hu
Jelentkezés és kiírás: www.haltarto.hu

Rendezvényünket támogatja az NCA!

Fabula László cipész mester szeretettel hív és vár minden
érdeklődőt a Vajdahunyad várában megrendezésre kerülő
kézműves kiállításra. Ünnepélyes megnyitó július 18-án 14
órakor. A kiállítás július 18-tól augusztus 7-ig látogatható.
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Ze nés
Nyá ri Es ték

A Petőfi Múzeum udvarán
(Dömsöd, Bajcsy-Zs. u. 6.)

Sok sze re tet tel hív ja Önt és ked ves csa lád ját
a „Még 1000 év Dömsödért” Egye sü let Köz hasz nú Szer ve zet

2011. jú li us 16-án szom ba ton 18,00 órai kez dés sel
zenés irodalmi estre.

Sze ret ném meg kö szön ni az ön zet len se gít sé get, amit kap tam a IV.
Dabi Nap meg ren de zé sé hez.

Kö szö nöm a Fó kusz Ta ka rék szö vet ke zet nek, Dömsöd Nagy köz ség
Ön kor mány za tá nak, „Még 1000 év Dömsödért” Egye sü let nek (ezen
be lül pl. Ko ro na – Kin cses – Tarr csa lád nak stb.), Kis kun néptánce-
gyüttesnek – Kiskunlacháza, Kis Jó zsef Da los kör nek – Kunszentmik-
lós, Tassi Tűzoltó Egye sü let Gyermek Színjátszó Cso port já nak, Airsoft
csa pat nak – Dömsöd, Ta vasz vá ró Nyug dí jas Egye sü let nek – Apaj, Ba -
nya Klub nak – Dömsöd, Polgárőrségnek – Dömsöd, Klszák Ta más,
Kis her ceg Gye rek ház – Dömsöd, Akti-Vill Kft. (Bajnóczi Lász ló és
Fü löp Ta más), Ál ta lá nos Ipar tes tü let, Rakszegi Gyu la (Dabi ma lom),
Bio-Pannónia Kft., Bajnóczi Lász ló és Ger gely Má ria, Bata György –
Var sá nyi Ni ki, Jarosi Ist ván, CBA, ifj. Mó ricz La jos, Fa ra gó And rás,
Mark óné Ma ri ka, Muzsné Ma ra, Do bos György, Gyökeresné Bur ján
Eri ka, Ma da rász csa lád, Sza bó Já nos, Szép ség hi bás áruk bolt ja, Markó
Pál, Ko vács Zol tán (pa pír-író szer), Szűcsné Laczi Eri ka, Bélavári Ti -
bor, Var sá nyi Elem ér, Mol nár Csa ba, Ács Ba lázs, dr. Ka to na Ág nes,
Matula Gab ri el la – Gu lyás Anett – Picard An csa, Fe ke te Fru zsi na – Fe -
ke te Pan ka, Var ga Anett, Fe ke te Mik lós, Vass Ilon ka, Gu ba Ni ki, Nagy
Zsolt, Ba logh Lász ló (hor gász bolt), Hu nya di Vik tor, Eisenhoffer And -
rás (ker tész), Bá nyai Mi hály, Ila Ist ván, Föld vá ri Lász ló és Ma ri ka, Ács
Gyuláné, Tóth Nel li, Nagyné Ju li, Csi nos Zol tán, Juno disz kont, Wolf
Mik lós, Im re Pé ter, Ko vács Sán dor, Cse hi Sán dor, Ko ro na Im re, Gyivi
Já nos, Ko vács Ferencné, Mé szá ros Pé ter (Kis boj tár), Ko ro na Éva Ni -
ko lett, Vincze Vik tó ria, Zsi ba Dá ni el, Jóni Dá ni el, Jóni Ma ri ann,
Gálpál Ist ván és Já nos stb. Ba la ton Mag dol na – Kin cses Ist ván – Nagy
Szebasztián – Gá bor Ta más, Csepi és Boxi.

Sze ret nék kö szö ne tet mon da ni min den fel lé pő nek, ki csik nek és na -
gyok nak, fő zők nek, akik tar tal mas sá tet ték ezt a ren dez vényt. Nem
utol só sor ban csa lá dom nak kö szö nöm, hogy mel let tem áll tak és se gí -
tet tek, hogy a Dabi Nap az min den kié le gyen és a szlo gen igaz le gyen.

„A Dabi Nap az egy jó nap.”
Bődi Endréné

„Csó kos as  szony”
A Ze nés Nyá ri Es ték idei sze zon nyi tó ja ként néz het te meg a kö -

zön ség jú ni us 25-én, es te 6 óra kor a Csó kos as  szony c. da ra bot. A
hely szín ha gyo mány sze rint a Pe tő fi Em lék mú ze um ud va ra, mely
a hű vös idő el le né re is szép szám mal be né pe sült.

A szó ra koz ta tó szín mű for du la tai, a ze nei be té tek és ter mé sze te -
sen a re me kül ala kí tó Irin gó Színjátszókör tag jai fe lejt he tet len él -
ményt nyúj tot tak az oda lá to ga tók nak.

Fa lunk tör té ne té ben min dig is je len volt a szín ját szás. So kan
nosz tal gi áz va me sél nek ezek ről az idők ről. Min dig vol tak olyan
em be rek, akik pro fi szin ten ren dez ték meg a da ra bo kat, sze re pe ket
osz tot tak és sze re pe ket ját szot tak. Így van ez ma is.

Ge ren csér Jó zsef 1936-ban meg je lent Dömsöd köz ség ál la pot -
raj za c. írá sá ban ezt ol vas hat juk:

„Nép mű ve lé si szem pont ból a tö meg in kább a szó ra koz ta tó bo -
hó sá go kat kéri…”

Min den bi zon  nyal, de ne fe led jük, hogy óri á si nagy fel adat ma -
ga a szó ra koz ta tás! Nyil vá no san mó kás dol go kat pro du kál ni és ko -
moly nak ma rad ni, mi köz ben a né ző té ren puk ka doz nak a
nevetéstől…, hát igen. Ez ki hí vás!

So kan szin te nem is gon dol ják, hogy Dömsödön mi lyen lel kes
és te het sé ges tár su lat mű kö dik. Eb ben a tár su lat ban a leg kü lön -
bö zőbb ko rú és tí pu sú em be rek, rend kí vül nagy fe gye lem mel,
oda fi gye lés sel és oda adás sal köz ve tí tik a né zők fe lé a hu mort, az
em lé ke zést, az em be ri gyar ló sá got s az em be ri ér té ke ket egy -
aránt!

Fe dez zék fel Önök is az elő adá sok nyúj tot ta ki kap cso ló dás örö -
mét!

-V.I.-

IIIIVVVV....     DDDDAAAABBBBIIII    NNNNAAAAPPPPOOOOKKKK



Ami pénz be se ke rül: 
– A la kás, ház el ha gyá sa al kal má val zár ja

be az ab la ko kat (kam ra, für dő szo ba, pin -
ce, vé cé), aj tó kat.

– Amen  nyi ben van, ak ti vál ja a biz ton ság -
tech ni kai esz kö zö ket.

– Ház kör nyé kén ne hagy jon szer szá mo -
kat (lét ra, bal ta, egyéb), ami se gí te né a
be tö rő mun ká ját, eze ket zár ja el, a mel -
lék épü le tek be zá rá sá ról is gon dos kod -
jon.

– Ne rejt sünk pót kul csot a há zon kí vül
(pl.: láb tör lő, vi rág cse rép alá), mert a
be tör ni szán dé ko zók egy részt is me rik,
más részt ki fi gyel he tik a rej tek he lye ket.

– Az emel etes há zak ese tén a ka put zár ják,
a ka pu PIN-kód ját sa ját hasz ná la ton kí -
vül más nak ne ad ják oda (ebéd fu tár szol -
gá lat, egyéb szol gál ta tá so kat vég ző cég).

– Ab ban az eset ben, ha is me ret len sze mély

az zal csen get be Ön höz, hogy egy ház -
ban la kót ke res, vagy más ok ból ké ri,
hogy en ged jük be, ne te gyük!

– Vég zett sé gét, cí me it ne tün tes se fel a
név táb lá ján, ha nem fel tét le nül szük sé -
ges, mert eb ből va gyo ni hely ze té re le het
kö vet kez tet ni.

– A pos ta lá da tar tal mát rend sze re sen ürít se
ki.

– Tá vol lé te ide jé re cél sze rű a csen gőt ki -
kap csol ni, hogy a la kás el ha gya tott sá ga
ne le gyen kön  nyen el len őriz he tő. 

– Amen  nyi ben hos  szabb ide ig tá vol tar tóz -
ko dik ott ho ná tól, kér je meg ro ko na it,
meg bíz ha tó szom szé da it, hogy néz ze nek
rá la ká sá ra, rend sze re sen ve gyék át ér ke -
ző le ve le it tá vol lé te alatt.

– Fi gyel jünk egy más és szom széd ja ink ér -
té ke i re, va la mint köz vet len la kó kör nye -
ze tünk re!

Ami ke vés anya gi rá for dí tás sal is
meg va ló sít ha tó:

– He lyi ri asz tá sú hang- és fény jel ző ké szü -
lé kek fel sze re lé se, me lyek nek je len lé té -
ről a szom szé do kat szük sé ges tá jé koz tat -
ni, a ha té kony ság cél já ból. 

– Vak ka me rák nak is van vis  sza tar tó ere je,
ha úgy van nak fel sze rel ve, hogy ere de ti -
nek tűn je nek!

– Ér de mes az interneten vá sá rol ni, de szak -
üz le tek ben (mun ka vé del mi, biz ton ság -
tech ni kai) is kap ha tóak kü lön bö ző mé  re -
tű, meg elő ző tar tal mú (ka me rá val el  lá tott
te rü let, ri asz tó val el lá tott helyi ség…)
mat ri cá k, ame lyek ki ra gasz tá sá val fel -
hív juk a fi gyel met, hogy vé dett a te  rü let.

VI GYÁZ ZON ÉR TÉ KE I RE! 

Pest Me gyei Rend őr-fő ka pi tány ság 
Bűn meg elő zé si Osz tály 
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„Filléres ötletek” lakása, háza biztonságáért 
(PMRFK)

A leg több em ber nek a sza bad idő ki kap cso ló -
dást és szó ra ko zást je lent, s ta lán épp olyan fon -
tos, mint más kor, hogy a bű nö zök ne tud ják
meg ke se rí te ni a jól meg ér de melt pi he nést. Ké -
rem, fo gad jon meg né hány jó ta ná csot, hogy pi -
he né se, sza bad sá ga za var ta lan le gyen.

Gyak ran elő for dul, hogy több száz ezer fo rint -
nyi ér té ket (ka me rát, fény ké pe ző gé pet, pénzt, ék -
szert, bank kár tyát, ira to kat, la kás-, ko csikul csot)
hagy nak sza na szét (víz par ton, stran don, tö röl kö -
ző vel le ta kar va). Az el ve szett vagy el lo pott dol -
gok pót lá sa sok szor nem is olyan egy sze rű, ar ról
nem is be szél ve, men  nyi pénz be, után já rás ba és
nem utol sósor ban ide ges ke dés be ke rül. 

Spor to lás hoz, kü lön bö ző sza bad té ri vagy
zárt ren dez vé nyek re, víz part ra, strand ra csak
azt vi gye ma gá val, ami re tény le ge sen, va ló já -
ban szük sé ge van. 

Ha nem tud le mon da ni, vagy szük sé ge van
ér té ke i re (bank kár tya, ék szer, né mi kész pénz,
ira tok, la kás-, ko csikulcs) ne hagy ja őri zet le -
nül, vi gyáz za nak rá fel vált va, vagy te gye be ér -
ték meg őr ző be vagy zár ha tó szek rény be. A
stran do lás hoz nincs szük sé günk fel tű nő, ér té kes
va gyon tár gya ink ra, kü lö nö sen ék sze re in ket
hagy juk ott hon. Be sze rez he tő olyan pénz tár ca,
ami víz ál ló, és ami ben a stran don szük sé ges
pénzt ma gunk kal tud juk vin ni akár a víz be is.

Bank kár tyáját so ha ne tá rol ja együtt a PIN-
kód já val. A ko csi ban ne tá rol ja ér té ke it, ira -
ta it, a cso mag tar tó sem tre zor, a bűn el kö ve tők
ki fi gyel he tik, ho va „rej ti” el ér té ke it! A gép ko -
csi ját zár ja be kel lő mó don, az ol dal ab la ko kat,
te tő ab la ko kat se hagy ja nyit va. A leg ki sebb rés
is elő se gí ti a tol va jo kat a gép ko csi fel tö ré sé hez.

Be szél jen gyer me ke i vel, hogy ők is tart sák
be a biz ton sá gi sza bá lyo kat, le gye nek min dig
sze m e lőtt, még az idő sebb kor osz tály is! A ki -
seb bek biz ton sá ga ér de ké ben le he tő ség a
név vel, te le fon szám mal el lá tott kar sza lag,
hasz nál ják.

Ki ne sze ret ne utaz ni, vi lá got lát ni? Fo ko zott
fi gyel met és kö rül te kin tést igé nyel az uta zá sunk
meg szer ve zé se, né hány ez zel kap cso la tos út -
mu ta tás: le in for mál ha tó, is mert, nagy uta zá si
iro dát vá las szon, ha min den kép pen szer ve zett
úton sze ret ne részt ven ni. Min dig ren del kez -
zen a meg fe le lő biz to sí tá sok kal, ne hogy kül -
föld ön re ked jen! Ne kí sér le tez zen il le gá lis
va lu ta vál tók kal, nem ér de mes koc káz tat ni. A
leg job ban ak kor jár el egy eu ró pai uta zás al kal -
má val, ha az egész ség kár tyát és az utas biz to -
sí tást is pár hu za mo san al kal maz za.

Hos  szabb idő re magára ha gyott ház vagy la -
kás nagy csáb erő egy be tö rő nek, ér de mes

ügyel  ni a biz ton ság ra. Ügyel jünk ar ra, hogy az
ud  va ron ne le gyen elöl hagy va szer szám, nö -
vé  nyei gon do zot tak le gye nek, a mel lék épü le -
tet zár ja.

El in du lás kor a nyí lás zá ró kat (aj tót, ab la -
kot) zár ja be, al kal maz zon idő zí tett kap cso -
ló kat, kap csol ja ki a csen gőt, mond ja le az új -
sá got, ér té kes ék sze re it, na gyobb ös  sze gű ér -
ték pa pír ját, kész pén zét he lyez ze biz ton sá gos
hely re. Ké szít sen ér ték lel tárt. Kér je meg
meg bíz ha tó szom széd ját vagy ro ko nát, hogy
néz zen rá há zá ra, la ká sá ra tá vol lé te alatt, ők
szük ség ese tén tud ják az Ön el ér he tő sé gét. Ne
ver je nagy dob ra, hogy nya ral ni megy.
Amen  nyi ben le he tő sé ge en ge di, al kal maz zon
jel ző-ri asz tó rend sze re ket.

Va gyo nunk, ér té ke ink vé del me mel lett gon -
dol junk sa ját ma gunk és gyer me keink tes ti ép -
sé gé nek, éle té nek meg óvá sá ra is a köz le ke dés
és a nyá ri für dő zés sza bá lya i nak a be tar tá sá val.

Amen  nyi ben még is bűn cse lek mény ál do -
za tá vá vál na, kér jük, azon nal ér te sít se a
rend őr sé get az in gye ne sen hív ha tó 107-es, il -
let ve 112-es szá mon!

Jó pi he nést, kel le mes ki kap cso ló dást kí ván:
Pest Me gyei Rend őr-fő ka pi tány ság
Bűn meg elő zé si Osz tály mun ka tár -

BÛNMEGELÕZÉSI TANÁCSOK A NYÁRRA
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Ea.: Szabó Sándor r. alezredes

Dömsöd területén az eltelt egy hónap-
ban nem történt közlekedési baleset…

Dömsödi bűnügyek…
Május 25-re virradóra a Magyar utcában kivágták az ablakon a szú -

nyog hálót és nagymennyiségű készpénzt, laptop számítógépet vittek el a
házból, míg az otthoniak bent aludtak. Asztali körfűrészt loptak el
kerítéskivágás módszerével a Gesztenye utcában május 27-re virradóra.
Május 22-27. között eltelt időben az Attila utcában egy hétvégi házba
törtek be és televíziót, fűnyírót tulajdonítottak el. Május 27-én kora
délután a Kossuth Lajos utcán parkolt egy személygépkocsi, az ablakát
résnyire nyitva hagyta a tulajdonos, mert a kutyája bent tartózkodott az
utastérben. Mire 10 perc múlva visszaért a járművéhez, abból iratokat,
pénztárcát tulajdonítottak el, és hiába zárta le a személygépkocsi ajtajait,
azokat nyitva találta.

Elektromos sövényvágót loptak az Öreghegyen május 22-28. közötti
időben egy hétvégi házból, motiválatlanul meg is rongálták az épületet és
tartozékait. Június elején a Fűzfa utcában ablakfeszítés módszerével
televíziót és zsebrádiót loptak el egy hétvégi házból. Június 4-én észlelte a
tulajdonos, hogy a Középső-Dunaparton a víkendházától eltűnt a gázórája,
valaki szakszerűen leszerelte és alkalmi lopás módszerével ellopta. Június
03-án éjfél előtti órákban egy bárban észlelte az ott szórakozó helyi lakos
25 éves férfi, hogy eltűnt a tárcája, a pénze, a mobiltelefonja. Június elején
az Alsó-Dunaparton is betörtek egy víkendházba, aj tó feszítés módszerével
fűrészt, kerékpárt és televíziót tulajdonítottak el. Június 09-re virradóra a
Kossuth Lajos utcán egy családi ház udvaráról, a teraszról alkalmi lopás
módszerével szerszámokat, gépeket loptak el. A Petőfi utcában június 11-
én 19.00 óra körül a spájzablakon keresztül jutott be a tolvaj a családi ház-
ba, ott falat kellett betörnie és számítógépet lopott el.

Információikkal keressék Molnár László r. hdgy. urat, a Nyomozó
Alosztály vezetőjét, Kajdácsi Imre r. tzls. urat vagy bármelyik rendőrt.

Június 11-én 14.55 órakor intézkedést kezdeményeztünk egy 16 éves
szalkszentmártoni, egy 13 éves Dömsöd, tókerti és egy 19 éves ráckevei
lakos ellen, aki tartósan Dömsödön lakik, mert a víkendházak környékén
vagyon elleni cselekmények elkövetésével voltak gyanúsíthatóak. A pol-
gárőrök segítségével és a Duna partján üdülő budapesti lakos bejelentése
alapján a Nagy tanyai úton feltartóztatásra és igazoltatásra került a 3 lány.
Mert manapság már nem a 120 kilós kopasz férfiemberek járnak betörni,
hanem 20 kg-os, vékony testalkatú lányok, akik a teraszajtó közepén lévő

kis ablakon is simán átcsúsznak. Több víkend-
házbetörés írható a triumvirátus számlájára, és
részben beismerő vallomást is tettek. Az eljárás
során együtt mű ködés volt részükről tapasztal-
ható, bemutatták azokat a víkendházakat, ahol
cselekményeiket nagyrészt elkövették, és
életkoruk, valamint együttműködő magatartásuk miatt jelenleg
szabadlábon védekeznek. A gyermekkorú ellen az eljárás megszüntetésre
kerül, ő nem válhat a büntetőeljárás alanyává, mert még csak 13 éves.
Azért a Családsegítő Szolgálat kap tőlünk jelzést, és biztosan vizsgálni is
fogják az életkörülményeit.

Kisebb súlyú cselekményről
Május 22-én 22.30 órakor a Neptun Horgászegyesület környékéről,

június 05-én 03.20 órakor a Kék-Duna Étterem környékéről érkeztek sor-
ban a bejelentések, mert hangos a zene. Sajnos ilyen ez, mert valaki
csendben pihen, van aki meg aktívan szórakozik és hallgatja a zenét. A
kiérkező rendőrök intelligens ügyfelekkel találkoztak, akik egy szóra
lehalkították a zenét, és a csendben pihenni vágyók örömmel tapasztalták
meg a nyugalmat. Köszönjük a toleranciát, így kellene minden esetben.
Május 23-27. közötti időben a vízről loptak el egy csónakot a Neptun
sétányon. A csónak Balaton típusú és alumíniumból készült. Május 20-án
15.00 óra körül a Széchenyi utcai játszótéren fociztak a gyerekek, és
egyikőjük az értékes mobiltelefonját lerakta a fűbe. Rövid meccs volt, de
ezalatt is lába kelt a telefonnak, keressük a tolvajt, aki ellopta. 

Körözés
A Fővárosi Bíróság BV Csoportja és a Bp. XVIII. és XIX. ker. Bíróság,

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

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

A Pest Megyei Bíróság BV Csoportja Kurilla Norbert 37 éves, Döm-
söd, Szabadság u. 19. sz. alatti lakos körözését rendelte el.

Információ vagy egyéb adat esetén értesíthetik a körözési előadót is
vagy bármelyik rendőrt.

A Ráckevei Rendőrkapitányság telefonszámai: 06-24-518-680, 06-24-
518-690, 06-20-444-1268

R á c k e v e, 2011. június 28.

Polgármesteri Hivatal tájékoztatója 
Sok félreértés származik abból, hogy a közterület mely részét kell az önkormányzatnak, melyiket az állampolgárnak rendben tartani. Ennek

tisztázására ad iránymutatást a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium 5/2004. (I. 28.) sz. rendelete.
„Ha jogszabály másként nem rendelkezik, az ingatlan tulajdonosának (kezelőjének, használójának) kell gondoskodnia az ingatlan előtti jár-

daszakasz (járda hiányában egy méter széles területsáv, illetve, ha a járda mellett zöld sáv is van, az úttestig terjedő terület), valamint a járdasza-
kasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyi tisztításáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok eltávolításáról.”

Idős, beteg embereknek, akik nem képesek önállóan megoldani a fűnyírást, az önkormányzat segítséget kíván nyújtani. Önköltségi áron (10
Ft/m2) rászorultság és bejelentési sorrend alapján a kapacitástól függően vállaljuk a fűnyírást. Ezen igényüket az önkormányzat udvarában lévő
karbantartó csoportnál lehet jelezni.

Polgármesteri Hivatal

REND ÕR SÉ GI HÍ REK



Eze ket a fel vé te le ket Sáfrán Jó zsef  ked ves ol va sónk bo csá tot ta
ren del ke zé sünk re. A ké pek se gít sé gé vel nyo mon kö vet het jük az
ara tás mun ka fo lya ma ta it. A dömsödi em be rek egész éves me ző -
gaz da sá gi mun kái kö zül a leg fon to sabb a ga bo na be ta ka rí tá sa. Ez
a mun ka rend kí vül ne héz fi zi kai igény be vé telt kí ván. Az ara tást
egy kor ka szá val vé gez ték a fér fiem be rek. Az as  szo nyok mö göt -
tük ha lad va szed ték ké vé be a ga bo nát, őket ma rok sze dő nek hív -
ták. A ké vé ket a ga bo na szár ból font kö te lek kel kö töt ték át, majd
ke reszt be rak ták, ka lás  szal be fe lé, vé de ke zé sül az idő já rás vi -
szon tag sá gai el len. Pet ren ce rúd dal ki szé le sí tett lo vas ko csik ra

rak ták és az zal szál lí tot ták be a gaz da ud va rá ba, ahol asz tag ba
rak ták. Ezt a csép lés kö vet te. A 19. sz. ele jé től a ké zi csép lést fo -
ko za to san főlváltotta a ló val haj tott jár gá nyos, majd a gőz meg haj -
tá sos csép lő gép. A bú za sze me ket sze le lés sel tisz tí tot ták, hom bá -
rok ban tá rol ták. A jobb mi nő sé gű szal mát ta kar mány ként, a rosz -
szab ba kat almolásra hasz nál ták az ál lat tar tás ban.

A fej lő dés so rán ma már kom báj nok vég zik a vá gást, a csép lést,
a sze le lést, és trak to ros pót ko csik kal vi szik a tisz ta bú zát a
tárolóhelyekre. A tar lón ma radt szal mát föl bá láz zák és úgy szál lít -
ják be a gaz da ság ba.
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Ez a fel vé tel 1940-ben ké szült. Részesaratók a Horák és Mó zes
csa lá dok

A fel vé tel 1975-ben ké szült (fotó: Toronyi, Solt).
Trak to ros: Tóth La jos;

a szov jet tí pu sú Sz. K. kom báj nok ve ze tői: Tóth Lász ló,
Bu dai Lász ló, Ber ki Lász ló, Tóth Pál, Sza bó Im re

A kép 1938-ban ké szült. Bú za asz tag a gaz da sá gi ud var ban.

A fel vé tel 1986-ban ké szült.
Kom bájn s. vezető: Papp Já nos

Trak to ros: Duzmath Jó zsef
Kom bájn s. ve ze tő: ifj. Sáfrán Jó zsef

ARA TÁS RÉ GEN ÉS MA...
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A leg me le gebb nyá ri hó nap ál ta lá ban a jú li us, bár az idén már volt ré szünk
má jus, jú ni us hó na pok ban is har minc fok fe let ti me leg na pok ban. Ta valy
ilyen kor a sok eső oko zott prob lé mát, most az idén meg az eső hi á nya a gond,
a me leg sze les idő a ta va szi, má ju si esők jó ré szét már el pá ro log tat ta a ta laj -
ból. Ahol le het, fő leg a kis ker tek ben, ön tö zés sel kell a nö vé nye ket kel lő men-
nyi sé gű víz hez jut tat ni.

De még mi e lőtt rá tér nénk az ak tu á lis idő sze rű me ző gaz da sá gi fel ada tok ra,
új ra hadd hi vat koz zam vis  sza az elő ző szám ban meg je lent „Ta lál tam egy ké -
pet” fény kép re, il let ve fény ké pek re. A fel ső ké pen a lá nyok kö zött lát ha tó
Fizázy Kor nél tánc ta nár, 1952-ben en gem is ta ní tott a tár sas tánc ra. A má sik
ké pen dr. Szé kely Zsig mond és fe le sé ge lát ha tó, aki ről márcsak azért is ér de -
mes egy-két mon da tot ír ni, mert a volt ren de lő jét és la ká sát el ér te a vég zet és
le bon tás ra ke rült. Mint tud juk, min den föl di do log nak, élet nek, lé te sít mény -
nek van kez de te és vé ge, és ezt tu do má sul is ves  szük, de az em lé kek to vább
él nek. Az idő sebb dömsödi la kó tár sa im tud ják, hogy  köz sé günk ben köz tisz -
te let ben ál ló, nagyrabecsült or vos volt. Ne kem sze mély sze rint is van egy-két
él mé nyem a dok tor úr ral. Még if jú ko rom ban, va ló szí nű 1949-ben gyo mor -
mér ge zést kap tam, és na gyon be teg vol tam. A dok tor úr vé ná ba adott in jek ci -
ót, és így gyógy ul tam meg. A má sik él mé nyem, hogy saj nos 1954-ben (18
éve sen) fog pót lást, az az mű fo gat kap tam, amit szin tén a dok tor úr ké szí tett.
Ak ko ri ban még nem volt kü lön fog or vos. Őszin te há lá val és tisz te let tel gon -
do lok, em lé ke zek Reá, nyu god jon bé ké ben.

Jú li us hó nap a ka lá szos ga bo nák, a ke nyér nek va ló be ta ka rí tá sá nak, az ara -
tás nak az idő sza ka. Ha az idei ter més ki lá tá so kat néz zük, azt már most el -
mond hat juk, hogy nem lesz nagy ter més, egyrészben a ta va lyi bel víz károk
mi at ti lé nye ge sen ki sebb te rü le tek mi att is, meg bi zony a ta laj mun ka fej trá -
gyá zá si hi á nyos sá gok mi att is. Ar ra kell tö re ked nünk, hogy minél ki sebb
vesz te ség gel ta ka rít suk be a ka lá szos ga bo ná kat.

Az el múlt két hó nap – május, jú ni us – rend kí vül szél ső sé ges idő já rást ho -
zott, és vár ha tó, hogy a jú li us is sze szé lyes lesz, ami kor e so ro kat írom –
június vé gén – rend kí vü li me leg van, és vár ha tó, hogy jön a lehűlés, szél vi har,
ami ko moly vesz te sé ge ket okoz hat a már meg ter mett ter mé nyek ben. A má sik

na gyon fon tos nyá ri mun ka a nö vény ter mesz tés ben a ré ti szé na és a lu cer na -
szé na be ta ka rí tá sa, mert most kell biz to sí ta ni az ál la tok szá las ta kar mány-
szük ség le tét.

A ka pás nö vé nyek fej lő dé sé hez (nap ra for gó, ku ko ri ca), na gyon kel le ne a
csen des, ki adós eső, ami re mél jük, hogy meg ér ke zik. A vegy sze res gyom ir tás
idő sza ka már el múlt, de ahol szük sé ges és le het, al kal maz zuk a sor köz mű ve -
lést, mert nem min den táb lán si ke rült a gyom men te sí tés. A ga bo na leara tá sa
után fon tos fel adat a szal ma le ta ka rí tá sa és a tar ló mi előb bi meg mű ve lé se,
mert ez már a jö vő évi ter més egyik alap ja.

A kis ker tek gon do zá sa eb ben a szél ső sé ges, na gyon vál to zé kony idő já rás -
ban na gyon nagy fel adat. Ön tö zés nél kül már nem is ér de mes ker ti igé nyes
nö vé nye ket ter mel nünk. Aki fó lia sá tor alat ti nö vény ter me lés sel is fog lal ko -
zik, azok nak még job ban, szin te na pon ta kell fi gyel ni a nö vé nyek fej lő dé sét,
ön töz ni kell és szel lőz tet ni, mert a fó lia alatt akár negy ven fok ra is fel me leg -
szik a le ve gő. Úgy a fó lia alat ti, mint a sza bad föl di ker ti nö vé nye ket vé de ni
kell a gomba- és ro var kár te vők kár té te le el len.

A me leg, szá raz idő já rás a sző lő fej lő dé sé nek ked vez, a gom ba be teg sé gek,
a pe ro nosz pó ra és a liszt har mat ke vés bé lép tek fel, nem úgy mint ta valy, ami -
kor a sok eső mi att ko moly ká ro kat oko zott a két be teg ség. De azért a ked ve -
zőbb idő já rás el le né re fo lya ma to san kí sér jük fi gye lem mel a für tök fej lő dé sét,
és ha szük sé ges, fő ként a liszt har mat el len per me te zés sel vé de kez ni kell. Há la
Is ten nek, köz sé gün ket, há zi kert je in ket, gyü mölcs fá in kat csak kis mér ték ben
érin tet te a má ju si, vi rág zás ko ri fagy, így el fo gad ha tó gyü mölcs ter mé sünk
van. Az érett, le hul lott gyü möl csö ket gyűjt sük ös  sze, ne dob juk a sze mét be,
mert most már ház nál is főz he tő – bizonyos sza bá lyok be tar tá sa mel lett – gyü -
mölcs pá lin ka. Én sze mély sze rint nem va gyok a há zi fő zés nek a hí ve, mert a
hi va ta los bér pá lin ka főz dé ben le het a jó mi nő sé get biz to sí ta ni.

Saj nos a rend kí vü li hő ség a kert pá zsit ját is na gyon meg vi se li, így ha van
le he tő sé günk, ön töz zük a fü vet is és rend sze re sen nyír juk le, mert csak így
lesz szép a pá zsi tunk.

A fen ti e ken túl még na gyon sok a ten ni va ló úgy a szán tó föl di nö vény ter -
me lés ben, mint a kis ker tek ben, sző lő ben, gyü möl csös ben. A le ter mett te rü le -
tek gyom men te sen tar tá sa, az őszi ül te té sű, ve té sű nö vé nyek ta lajelő ké szí té -
se.

Min den ked ves ol va só nak jó nya ra lást és pi he nést, vég re egy ki adós, csen -
des esőt és jó egész sé get kí vá nok!

Ös  sze ál lí tot ta: Tóth Ist ván nyug dí jas me ző gaz dász

Kö szön jük a féynképeket és to vább ra is vár juk az ér de kes nek vélt ré gi fo tó kat, me lyek szép em lé ke ket éb resz te nek ben nünk.                           -V.I.-

Csép lés 1938-ban.
A cséplőgéptulajdonos Im re Já nos.

Gé pész: Várkonyi An tal, se géd gé pész: Fe hér Já nos.
Má zsa mes ter: Jung Sán dor, ete tők: Csi nos Sán dor és 

Jarosi Ist ván. Kaz las: Csap lár Sán dor.
To váb bi ban da ta gok: Fridrich Mi hály, Fridrich Ist ván,
Tú rú Mi hály, Tú rú Ist ván, Jaksa Ist ván, Jarosi Mi hály,

Csi nos Ist ván, Váradi Ist ván, Is pán Ist ván

A fel vé telt Bá bel Lász ló ké szí tet te 1987 jú li u sá ban.
A ké pen: Gá bor Jó zsef kom báj nos; Moh ácsi Jó zsef ag ro nó -

mus; Csap lár Já nos gé pész mér nök, mű hely ve ze tő; Sza bó Im re
kom báj nos; Bras só La jos kom báj nos; Kiss Ist ván kom báj nos,

Szűcs Sán dor kom báj nos; ifj. Sáfrán Jó zsef se géd ve ze tő; 
Hriazik Fe renc kom báj nos. Fent: Guttyán Zsolt se géd ve ze tő;

Dóczi Ist ván kom báj nos; ifj Ke resz tes Já nos se géd ve ze tő; 
Papp Já nos se géd ve ze tő

Me zõ gaz da sá gi hí rek
2011. év június hó
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PPoorroossooddóó  íírráássookkbbóóll
Befejező részéhez érkezett az az írás, melyet Kovács Sándorné Tinike néni bocsátott rendelkezésünkre. A történet Dömsöd múltját

1928-ig dolgozza fel, mely rendkívül érdekes és egyben elgondolkodtató is.

A községi feljegyzések 1679-ben, az egyházi feljegyzések 1721-ben kezdődtek. Tehát 130 esztendeig nem áll rendelkezésünkre semmi
feljegyzés.

1669-ben Pongrácz György váci püspök jelentést tesz Rómában megyéje állapotáról s az eretnek plébániák közé sorolja Dab, Döm-
söd, Tass stb. községeket.

1695-ben Dvornikovich a prímáshoz jelentést küld, melyben így ír: „Dömsöd falu van jó földön, katolikus temploma, kálvinista
prédikátora.”

Ráckeve történetében olvashatjuk, hogy Dömsödön 1632-ben egyházmegyei, 1715-ben kerületi gyűlés volt Pathai János szu-
perindentus elnöklésével. 1654-beli dömsödi határozat: „Ha valaki rablott marhát, tudva bitang, lopott marhát veszen: azért az Isten-
nek templomából kitiltassék.

Az 1721 évbeli feljegyzések szerint a ma is virágzó családok közül szerepelnek: a Hajós, Papp, Bene, Mészáros, Molnár, Túróczi,
Rákai, Tóth, Dobos, Biró, Faragó, Zsiba, Hegedűs, Somogyi, Nyerges, Gulyás, Denke, Ispán, Laczi, Fehér, Bődi, Valkai, Nagy, Szűcs,
Ács, Kovács, Csilling, Kun, Cser, Domokos, Tar, Gyöngyösi, Fejes, Pálföldi, Csonka, Váczi, Boda, Kudar, Farkas, Balassa, Tőrbe,
Péter, Tatár stb. családok. 1724-ben Andorkó János, mint a falu mészárosa említtetik.

De találkozunk olyan nevekkel is, melyek viselői ma már nem szerepelnek. Így pl. Petze, Sigmond, Töröki, Újvári, Semléni, Vejti,
Fias, Ványoki, Bajnai, Mótsi, Péntek, Csekje, Harsányi, Domján, Lónai, Gregó, Drezdár nevű családokkal. Ezek vagy kihaltak, vagy
elköltöztek.

Az alszeg, felszeg elnevezés már ez időben is megvolt. 1724-ben említtetik Felszegi Szabó Mihály, 1726-ban Felszegi Juhász János.
De használtak a nevek előtt más megnevezést is, pl. sánta Harsányi, molnár Horvát, juhász Tóth, vak Tar Mihály. Ezek a családi nevek
elé írott, hogy úgy mondjam pótnevek az illető egyén pontosabb meghatározását célozták.

Nagyon érdekes a gyermekek keresztneveit megfigyelni. A fiúknál: András, István, György, Ferenc, János, Mihály, Péter, Gergely,
Miklós, Ádám. A leányoknál: Zsuzsánnna, Ráchel, Ilona, Panna, Kata, Erzsébet, Judit, Sára, Éva fordulnak elő.

1738-ban a meghaltak száma 39, 1739-ben pedig 70, ez pedig ugyancsak nagy szám.
Feltűnő, hogy a meghaltak életkorát nem jegyezték fel. Hanem ilyenformán: Ács Mihály fiacskája, Nagy András leánykája, Varga

Ferencné, Faragó Mihály sógorja stb.
A bírák nevei 1679-től vannak feljegyezve s mindenik feljegyezte a fontos eseményeket. Íme néhány 1702, 1703-ban a bíró volt Biró

János, akkor jöttek a kurucok elsőbben, 1704-ben Faragó Mihály a bíró, akkor laktak a dömsödiek Kunszentmiklóson, 1705-ben
Gyolcs András volt a bíró, akkor a dömsödiek Tasson laktak. De hogy miért, az nincs feljegyezve.

1712-ben Faragó István bírósága alatt csinálták a faluházát. 1723-ban Hidas János bírósága idején készült a mészárszék és az öreg
pince Koháry István földesúr engedelméből. 1728-ban Horvát János bírósága alatt kezdték a tornyot csinálni (tehát éppen 200 évvel
ezelőtt). 1729-ben Hajós György bírósága alatt elkészült a torony. Akkor volt a nagy bőség hogy ahol nem vetettek, ott is arattak, mint a
feljegyzés mondja. Mondanom sem kell, hogy most 200 esztendő után mi is örvendeznénk hasonló eseten.

Röviden még egy pár említésre méltót, 1731-ben zsindelyezték meg a templomot. 1732-ben készült az új iskola, 1736-ban zsinde-
lyezték a templom kerítését.

Rövid egy pár esztendő alatt ekkora terhet könnyen, jó szívvel és jóakarattal meg tudták csinálni a dömsödi áldozatkész kálvinisták.
Nem tudom a mai világban volna-e olyan erős, tántoríthatatlan elhatározású áldozatkészség, mint az ősöknél volt? Alig hinném.

1741-ben a vármegye parancsolatjára 21 katonát kellett adni a frontra.
Feljegyezték a természetellenes jelenségeket is, pl. üstököst 1743 és 44-ben láttak, 1748-49-ben sáska volt, de minden kár elment

erről a tájról. 1747 készült a falu nagy kőháza. Az időben is voltak izgága, zavart csináló emberek. 1752-ben volt Faragó István a bíró.
Azon esztendőben volt nagy zenebona a faluban, kinek indítójai voltak Csécs István és Dobos György.

1763. január 17. nagy földindulás volt, 1769-ben körülmérték a határunkat, lánccal. 1772 készült a lányok iskolája a templomnál,
1773-ban adott szabadságot a császár a templomépítésre, amely 1776 karácsony másnapján lett felszentelve. 1783-ban építették a
parókiális házat, vagyis a lelkészi lakot, 1796-ban csinálódott a gyermekek iskolája. Íme a feljegyzett száz év rövid kivonatokban, jól
láthatjuk belőle népünk élni akarását és semminemű áldozattól – mely a község és az egyház javát szolgálta – vissza nem riadásait.

Az ősök tűrtek, szenvedtek, verejtékeztek és talán erejükön felül is áldozatot hoztak, hogy utódaikkal semmi néven nevezendő
mulasztással ne vádoltassanak.

Lebegjen szemünk előtt minden közügyben az ő nemes példaadásuk. Adja Isten, hogy úgy legyen!

Megjelent az 1928-as évben, május hó „Tárca”
című rovatban, az „Egyházi Híradó” c. ref. lapban
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40 éve...
Osz tály ta lál ko zó ra gyűl tünk ös  sze 2011. jú ni us 04-én dél után

Schaller Ditke ud va rán. Je les al ka lom volt ez szá munk ra, mert 40 éve
bal lag tunk el az ál ta lá nos is ko lánk ból. 28-an in dul tunk el a „nagy be -
tűs élet be”, s bi zony a negy ven év, a meg élt ese mé nyek mind nyá junk
ar cán lát ha tó nyo mott ha gyott, bár men  nyi re bi zony gat tuk, hogy mi
még fi a ta lok va gyunk. 1967-ben ta lál koz tunk elő ször Ka ti né ni vel és
Jó zsi bá csi val, a Ha jós-kas tély ud va rán, s ez sa rok kő volt az Ő éle tük -
ben is, mert ve lünk kezd ték ezt a gyö nyö rű és egy ben ne héz élet el hí -
va tást. Vá ra ko zás volt az Ő ar cu kon, ahogy ránk néz tek, s a mi én ken
is, hogy mi vár ránk a fel ső ta go zat ban. De sze re te tük, el hí va tott sá guk
át se gí tett min ket is és Őket is a négy év ne héz sé ge in, prob lé má in. 

S most rög tön meg is mer tük egy mást, hi szen nem vál toz tunk „sem -
mit”. Örül tünk, hogy Ka ti né ni és Jó zsi bá csi el fo gad ta a meg hí vá sun -
kat, s el jöt tek kö zénk. Meg em lé kez tünk Nagy Zsu zsan ná ról és Far kas
La jos ról, akik már nem le het tek kö zöt tünk. A hi ány zó kat ezúton kö -
szönt jük, s re mél jük, hogy a kö vet ke ző ke rek év for du lón együtt le he -
tünk.

Kö zö sen főz tük meg a pap ri kás krump lit, ami nek most más volt az
íze, mert a ré gen, vagy ta lán na pon ta lá tott tár sa ink kal ül tünk egy más
mel lett. Egy re bát rab ban me sél tük el, em le get tük fel az él mé nye in ket,
be mu tat tuk csa lád ja in kat, mu to gat tuk a csa lá di fo tó kat. Min den ki
szá má ra jól telt az idő, s ab ban a re mény ben vál tunk el, hogy 10 év
múl va új ra együtt le he tünk.

Szűcs Gi zel la

Álló sor: Végi Eszter. Szabó Magdolna, Schaller Edit, Bognár
László, Cser Julianna, Tarr Teréz, Lázár József, Szabó Margit

Ülő sor: Saller Julianna, Lázár Józsefné, Szűcs Gizella

Alul: Kovács Nóra, Balázs Lajos 

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

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

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

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

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

BA NYA KLUB
két he ten te hét főn ként 18.00-tól.

NYUG DÍ JAS KLUB 
két he ten te. 

PROG RA MOK AZPROG RA MOK AZ
OMK-BANOMK-BAN

NYÁRI NYITVA TARTÁS
Az OMK és a Nagyközségi  Könyvtár
2011. június 20-tól augusztus 31-ig a

következő nyitvatartási rend szerint tart nyitva

H.: 7.30-14K.: 7.30-14Sz.: 7.30-14Cs.:7.30-14P.:  7.30-12Sz.: 8-12

A nyári szabadság időszakára szeretnénk 
szüneteltetni a könyvtár nyitva tartását

2011. augusztus 1. – augusztus 14-ig.

Nyitás: 2011. augusztus 15.
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PE TŐ FI
EM LÉK MÚ ZE UM

BBaazzssoonnyyii  AArraannyy
és

VVeeccssééssii  SSáánn  ddoorr
ál lan dó ki ál lí tá sa

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

1000 – 1600 órá ig

BE LÉ PŐ JE GYEK:
fel nőtt: 200 Ft;

nyug dí jas, di ák: 100 Ft

Keresztyén élet
50, 60 éve konfirmáltak 

60 éve konfirmáltak
Szabó Péter lelkipásztor; Tóth István; Vida Jánosné, Váczi Eszter; Dragony Károly; Dudás 
Lászlóné, Lacza Erzsébet; Juhász Lajosné, Rab Julianna.

ISMÉT
SZÓL A

TÁROGATÓ
Minden vasárnap du. 5

órakor zsoltárok, dicséretek, 
magyar énekek és népdalok

zendülnek fel 
a dömsödi református
templom tornyából. 

Pünkösd vasárnapján immár 
hagyomány a dömsödi református

gyülekezetben, hogy a lelkipásztor az
istentisztelet keretén belül ünnepélyes

keretek között köszönti az 50 és 60
évvel ezelőtt konfirmáltakat. 

Iyenkor lehetőség nyílik közös 
beszélgetésre, az élmények

felelevenítésére.
A felvételek a parókia udvarán

készültek.

50 éve konfirmáltak
Első sor: Boros Miklósné, Gyöngyösi Piroska; Lesi Györgyné, Csécs Krisztina; dr. Jaksa Margit;
Kozma Sándorné, Papp Erzsébet; Pénzes Tiborné, Tarr Katalin.
Második sor: Jávorka István; Ispán József; Kunsági János; Zima József; Ispán László;  Szabó Péter
lelkipásztor.
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Szü lettek:
Nagy Katalin – Fazekas Mihály

BIANKA
Iván Anett – Kiss Péter

ÁRON
Pap Margit Zsófia – Kudar Zsolt

CSANÁD LEVENTE

Házasságkötés nem történt.
El huny tak:

Ispán Ignác 63 éves
Szekeres Lajos 84 éves
Mucsi Aladárné Király Katalin 96 éves
Szabó Balázsné Sárközi Ilona 66 éves
Horváth János 51 éves
Koós Józsefné Kónya Margit 83 éves

Háziorvosi ügyelet
(Morrow Medical Zrt.)

Ügyeleti idő:

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

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

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

SAROKSAROK
GYÓGYSZERTÁRGYÓGYSZERTÁR

NYITVA TARTÁSA:
hétfőtől péntekig:
7.30-tól 19.00-ig,

szombaton: 7.30-tól 12.00-ig

Telefon: 06-24/434-393

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

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

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

Gyermekorvosi rendelő: Dr. Szakály Ilona
Szabadság u. 42.
Tel.: (+36-24) 435-153, +36-20/9422-698
Rendel:
hétfő, kedd, csütörtök, péntek: 07.30-11.00 óráig
szerda: 13.00-16.30 óráig
Fogorvosi rendelés: Dr. Vass Ferenc 
Szabadság u. 42. Tel.: (+36-24) 434-998 
Rendel: kedden, szerdán és pénteken: 8-12
óráig, hétfőn és csütörtökön: 13-18 óráig 

Ál lat or vo si ügye let

2011. július 9-10.
Dr. Mészáros János

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

2011. július 16-17.
Dr. Guba Sándor

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

2011. július 23-24.
Ifj. Dr. Fábián Miklós

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

2011. július 30-31.
Dr. Nagy Zoltán

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

2011. augusztus 6-7.
Dr. Vona Viktor

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

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

Polgárõrök elérhetõsége
Észrevételeiket, bejelentéseiket az alábbi

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

Anya köny vi hí rek

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

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

Tel.: +36-24-519-720

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

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

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

A lapzárta után beérkező anyagokat nem áll
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Fotó: Bábel László

8. a
Ülő sor: Sánta Istvánné; Tóthné Porvay Zsuzsa; Patonai Istvánné; Krnájszki Istvánné; Jarosi Istvánné; Pergerné Kenesei

Krisztina; Mészáros Pálné ig.; Varga Gézáné ig.; Gerenday Éva; Czibolya Andrea; Nagy Lászlóné; Szabó Tímea; Patonai Nóra
Első álló sor: Bábelné Varga Judit; Fabók Olivér; Horváth Judit; Lingurár Mária; Lingurár Tímea; Pokornyik Nikolett; Nagy
Szandra; Kovács Bálintné osztályfőnök; Vida Tünde; Pleskovics Judit; Szabó Mercédesz; Tassi Ivett; Bangó Barbara Beatrix;

Farkas Nikolett; Felföldi Richárd; Ácsné Jaksa Szilvia; Tóth Zita.
Második álló sor: Thamó Emőke; Fábián Balázs; Végvári József; Gecze Péter; Csaplár Szabolcs; Szomszéd Nándor; 

Pencz Ádám Bence; Ispán Norbert; Sáfrán Tamás Erik; Takács Tibor Gyula; Perger Máté; Szegedi Imre; Böröcz Bence; 
Fülöp Krisztián; Mihó Diána. Hátsó álló sor: Tóth Kornélia; Faragó Attila; Patonai István; Lázár József.

8. b
Ülő sor: Sánta Istvánné; Tóthné Porvay Zsuzsa; Patonai Istvánné; Krnájszki Istvánné; Jarosi Istvánné; Pergerné Kenesei

Krisztina; Mészáros Pálné ig.; Varga Gézáné ig.; Gerenday Éva; Czibolya Andrea; Nagy Lászlóné; Szabó Tímea; Patonai Nóra.
Első álló sor: Bábelné Varga Judit; Cserni Henrietta; Kincses Veronika Szandra; Szabó Evelyn Mónika; Fabula Mária; Csonka

Orsolya; Gyimesi Viktória; Ácsné Jaksa Szilvia osztályfőnök; Nagy Tímea; Csehi Szilvia; Ispán Krisztina; Kovács Katalin; 
Füki Beatrix; Bata Tamara; Budainé Doroszlay Judit; Kovács Bálintné; Tóth Zita.

Második álló sor: Nyári Katalin; Thamó Emőke; Horváth Tamás; Jóni Dániel Tamás; Csehi Csaba; Göllény Zsombor; Márkus
András; Szijártó László; Fabula Richárd; Sebők Dániel László; Sass Levente Péter; Mendi Tibor; Nagy Lászlóné; Polgár Edit.

Hátsó álló sor: Tóth Kornélia; Faragó Attila; Patonai István; Lázár József; Mihó Diána.


