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Szent István király ünnepe talán a legfontosabb állami ünnepünk. Nekünk,
dömsödieknek az idei rendezvény különösen fontos volt. Ugyanis Pest Me-
gye Önkormányzata és Dömsöd Nagyközség Önkormányzata együtt emlé-
kezett államalapításunkról. Szabó István alelnök úr ünnepi beszéde gondolat-
ébresztő és jövőbe mutató volt. Kiemelte, hogy arra a Szent István-i hitre, jö-
vőbe vetett bizalomra van most is szükségünk, amely képes mozgósítani
nemzetünk erejét, előkészítve a szükséges változásokat!

Hagyományaink szerint az ünnepség keretében adtuk át a „Szép Döm-
södért” emlékplaketteket és okleveleket. Gratulálok a kitüntetett ingatlan-tu-
lajdonosoknak!

Az ünnepi műsort a Csikósné Jutka vezette fiatalok adták olyan színvona-
lon, amely az ország bármely városának ünnepségén megállta volna a helyét!

Szinte hihetetlen, de az utóbbi öt évben ilyen még nem volt: nincs költség-
vetési hiányunk! Az állami támogatás és az intézkedés-sorozatunk eredmé-
nyezte ezt a tényt. Tényleg, ez nagyon jó hír, csak egyetlen „bökkenője” van,
mégpedig az, hogy a költségvetésünkben papíron most mindennek van fede-
zete, de csak papíron. A fizetési problémáink továbbra is fennmaradtak. Hiá-
ba van meg egy feladatra a forrás, ha azt nem tudjuk realizálni. Már számta-
lanszor írtam az adófizetési morál gyengüléséről, most csak ismételem ma-
gam. Kérek minden dömsödi polgárt, vállalkozást, hogy fizessék be a kivetett
adót, mert csak ennek a bevételnek a birtokában tudunk eleget tenni feladata-
inknak. Ismételten felhívom a figyelmet, hogy adót elengedni senkinek sem
tudunk, de kérésre ütemezhetjük. Mindent megteszünk, és kötelességünk is
megtenni, hogy hozzájussunk a tervezett adóbevételhez, akár fizetési letiltás,
végrehajtás árán is. Megértésüket kérem.

Avégéhez közeledik az RSD projekt csatornázási részének előkészítő fázisa.
Avíziközmű társulat megalakításához szükséges belépési nyilatkozatok száma
a tizennégy településen meghaladja a 68 százalékot. Amikorra megjelenik a
Hírnök, már túl leszünk – remélem sikeresen – a társulat alakuló taggyűlésén.
Úgy gondolom, hogy az évezred második évtizedének egyik legfontosabb be-
ruházásának megkezdésére kerül pont. Bár mi voltunk a tizennégy település
között a legkevésbé aktív a belépések számát tekintve, azért azt remélem, hogy
az érintett ingatlantulajdonosok elégedettek lesznek a beruházás befejeztével.

Az elmúlt héten felkeresett a BácsVíz Zrt. vezérigazgatója azért, hogy tájé-
kozódjon önkormányzatunk hajlandóságáról a részvénytársasághoz való
esetleges csatlakozásunkról. A Vezérigazgató úrnak elmondtam azt, hogy
amennyiben jogszabály nem kényszerít bennünket, akkor sem a BácsVíz-
hez, sem más szolgáltató céghez nem fogunk csatlakozni. Azt is elmondtam,
hogy a jelenlegi jogszabályok megváltozása esetén a BácsVíz Zrt.-t részesít-
jük előnyben, már csak az önkormányzati tulajdonosok léte miatt is.Azért na-
gyon jó lenne, ha továbbra is a magunk urai lennénk!

Augusztus két hétvégéjén négy korcsoportban is otthont adtunk a kis foci-
palánták mérkőzéseinek, idénynyitó rendezvényeken.Agyerekek játékán túl,
számomra igazi sikert jelentett a serénykedő szülői háttér! Az új utánpótlást
nevelő egyesületnek ajánlom: tovább a megkezdett úton!

Bencze István
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Megkezdődtek a dömsödi református templom felújítási
munkálatai. Cikk a 18. oldalon
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Ked ves Fe ri!

Ami kor el ol vas tam a nyílt le vél- fé le írá so dat,
ak kor el ső re ak ci óm az volt, hogy azon nal vá la -
szo lok, és jól „oda mon do ga tok” Ne ked. Igen,
oda mon do ga tok, mert egy olyan té mát fe sze getsz,
amely tény leg min den kit érint, és Te tu dod a leg -
job ban, hogy iga zán jó, meg nyug ta tó meg ol dást
ta lál ni most szin te le he tet len. A té ma is mé telt „fel -
csip pen té se” csak olaj a tűz re, amely ről nem tud -
juk, med dig ter jed, és mek ko ra ká ro kat okoz. Az -
tán, vé gig gon dol va a dol go kat rá jöt tem, hogy
nem kell si et nem, mert úgyis csak a kö vet ke ző
szám ban tu dok ér dem ben vá la szol ni a fel ve té sed -
re. És máris itt az el ső ki fo gá som. Úgy gon do lom,
hogy az iga zán he lyes tá jé koz ta tás az lett vol na,
ha én is az elő ző Hír nök ben re a gál tam vol na az
ügye let kér dé sé re. Te hát el vár tam vol na, hogy fel -
hívj, hogy ír tál egy cik ket és vá rod rá a vá la szo -
mat. Az új ság szer kesz tő je tá jé koz ta tott a cikk
meg lé té ről, de az zal a ki té tel lel, hogy nincs ben ne
sem mi ér de kes, majd rá érek vá la szol ni a kö vet ke -
ző lap szám ban. Hát! Nem ért vol na rá! Nem egy
is me rő söm meg ál lí tott, hogy mi ez a cikk: két és
fél  év vel a vá lasz tá sok előtt meg kez dő dött a kam -
pány, vagy csak egy sze rű rossz in du lat ról van szó?
Tu dom, Té ged nem ez ve zé rel, de a lát sza ta ez.

No, de néz zük a rész le te ket. Tény leg sok szor
be szél get tünk sze mé lye sen is az ügye let sor sá ról.
Úgy gon dol tam, hogy a ma gya rá za tom, az ér ve -
im meg győz tek ar ról, hogy egy ek ko ra te le pü lés,
mint mi is va gyunk, önál ló an nem tud egy ügye -
le ti rend szert fenn tar ta ni. Ezért nem is ér tem iga -
zán, hogy mi is volt az in dí té kod a té ma fel me le -
gí té sé re. Iga zat adok sok min den ben, amit le ír tál:
sze rin tem sincs az em be ri élet nél fon to sabb do -
log, de Te is tu dod, hogy megint más be szél ni va -
la mi ről, és óhaj szin ten meg fo gal maz ni gon do la -
to kat, és megint más meg va ló sí ta ni kö zel száz -
mil li ós be ru há zást, és azt üze mel tet ni évi több
tíz mil lió fo rint ból. Az ügye let egy sze ri meg épí té -
se ta lán nem is utó pisz ti kus gon do lat. Pá lyá za ti
pén zek ből előbb-utóbb meg va ló sít ha tó len ne.
Ami ne kem és a kép vi se lő-tes tü let tag ja i nak gon -
dot okoz, az az év ről év re vis  sza té rő üze mel te té si
költ ség elő te rem té se. Eh hez a pénz hez nem tu -
dunk hoz zá jut ni más in téz mé nyek le épí té sé vel,
pe dig írá sod ban cél zol er re. El kell hogy ke se rít -
se lek, mert a nem kö te le ző fel ada ta ink kö zül a
mű vé sze ti is ko la és a sport csar nok be zá rá sá val
sem áll na ren del ke zé sünk re az a pénz ös  szeg,
amely a mű köd te tés hez szük sé ges. Más, nem kö -
te le ző fel ada tunk pe dig nincs, amely nek el ha gyá -
sá val for rá sok hoz jut hat nánk. 

Írá sod ban hi vat ko zol ar ra, hogy Kudarné pol -
gár mes ter as  szony ide jé ben jól mű kö dött az ügye -
le ti rend szer. Ez va ló ban így van, de szá mom ra ez
a hi vat ko zá sod hi te le sebb lett vol na ak kor, ha
meg kér de zed Ma ri kát az üg  gyel kap cso lat ban, és
ta lán Ő is fel vi lá go sí tott vol na az ügye let fenn tart -
ha tat lan sá gá ról! Idé zek Tő led: „Saj nos ez a hely -
zet Bencze Ist ván pol gár mes ter úr be ik ta tá sát kö -
ve tő en né hány hó nap pal ké sőbb meg szűnt.” Va -
gyis az ügye let Dömsödön. Ne ha ra gudj, de ez

úgy hang zik, mintha az én pol gár mes te ri be ik ta tá -
som je len tet te vol na az ügye let lé tét, il let ve nem
lé tét. Nem sze ret ném a sa ját fe le lős sé ge met az
ügy ben ki seb bí te ni, de ha utá nané zel a dol gok nak,
ak kor lá tod, hogy meg ala po zott, egy han gú dön tés
volt a rác ke vei ügye let hez va ló csat la ko zá sunk
előz mé nye, és nem azért, mert úri ked vünk úgy
tar tot ta. Azért azt se fe lejtsd el, hogy az utób bi öt
év köz pon ti el vo ná sai meg ha lad ják a száz mil lió
fo rin tot, és ak kor még nem be szél tem a kö zel ha -
son ló nagy ság ren det ki te vő adó ki esés ről. Irigy -
lem azo kat a te le pü lé se ket – van nak a tér ség ben is
ilye nek – ame lyek ren del ke zé sé re olyan nagy ság -
ren dű be vé te lek áll nak, ame lyek ről mi nem is ál -
mod ha tunk. Ők az ilyen és ha son ló gon do kat kön-
nye dén meg old ják. Mi nem tar to zunk kö zé jük!
Saj nos! Pénz kér dé se min den, de ez zel nem mon -
dok sem mi újat sem. Öt éve mást sem te szünk,
mint le fa ra gunk és be haj tunk! In nen már nincs to -
vább. Újabb for rá sok hoz csak hi te lek ből jut hat -
nánk, azt vi szont vis  sza is kell fi zet ni. Ar ra kap -
tunk fel ha tal ma zást a kép vi se lőtár sa im mal együtt
– már öt év vel ez előtt is –, hogy a dömsödi em be -
rek bol do gu lá sát elő se gít ve, de át gon dol tan mű -
köd tes sük nagy köz sé gün ket. Saj nos eh hez hoz zá -
tar toz nak nép sze rűt len in téz ke dé sek is! Hidd el,
hig  gye el min den ki, hogy ne kem, ne künk is az
len ne az iga zán meg nyug ta tó, ha Dömsödön len -
ne az ügye let, de most en nek nincs re a li tá sa.

Néz zük meg még egy szer az ügye let vis  sza ho -
zá sá nak le he tő sé gét. Ve gyük elő ször a ré gi mód -
szert, ami kor a há zi or vos ok a sa ját ren de lő jük ben
ügyel tek. Te gyük fel, hogy a meg lé vő jog sza bá -
lyok el le né re va la hogy ki jár juk en nek a le he tő sé -
gét. Ez a va ri á ció már is ku darc, mert a je len le gi
két há zi or vo sunk kö zül csak egyik vál lal na ügye -
le tet. Ha be tud nánk töl te ni a má so dik kör zet pra -
xi sát (ke vés az esély rá) és az új or vos vál lal na
ügye le tet, ak kor sem tud nánk to vább lép ni, mert
az ügye let hez a mai jog sza bály ok sze rint ke ve sen
len né nek. Al kal maz ni kel le ne még leg alább há -
rom or vost, csak az ügye le ti cél lal. A ke zel he tet -
len or voshi ány mel lett hon nan? 

A má sik va ri á ci ó nál ve gyük azt, hogy van meg -
fe le lő ob jek tum, ahol ki ala kít ha tó a köz pon ti
ügye let. (Van is er re irá nyu ló fel aján lá sunk.) Az
OEP tá mo ga tá son kí vül ez cir ka negy venmil lió fo -
rint ba ke rül ne éven te. Már so kad szor em lí tem,
hogy ez az ös  szeg nem áll ren del ke zé sünk re a költ -
ség ve té sünk ben, még úgy sem, ha be zá runk más
in téz mé nye ket. Mit le het ne ak kor ten ni? Be ké ne
ezt az ös  sze get szed ni, még pe dig adók for má já -
ban, mert az ön kén tes ado má nyok ra nem ala poz -
ha tunk hos  szú évek re vo nat ko zó szer ző dé se ket.

Ked ves Fe ri!
Írod, hogy kez de mé nye zed a he lyi nép sza va -

zás ki írá sát. Na gyon kér lek, ne tedd! Né hány mil -
lió fo rin tot csak ki dob nánk fe les le ge sen, a sem mi -
ért! A sem mi ért, mert a vég ered mény nem le het
kér dé ses ar ra a kér dés re, hogy akar ja-e az ügye let
dömsödi hely szín nel tör té nő mű köd te té sét? 100%
len ne az ige nek szá ma, ter mé sze te sen az enyém -
mel együtt! Va ló szí nű, még ak kor is több ség ben

len né nek az ige nek, ha úgy ten néd fel a kér dést,
hogy azok vá la szol ja nak igen nel, akik anya gi lag
is hoz zá já rul ná nak az ügye let fenn tar tá sá hoz. Ak -
kor, ott a sza va zó fül ké ben úgy is gon dol nák az
em be rek, hogy ezt meg te szik. Csak mi a biz to sí -
ték ar ra, hogy ezt éve ken ke resz tül, hó nap ról hó -
nap ra be is tud ják fi zet ni a dömsödi pol gá rok?
Mint egy két ezer dömsödi csa lád dal szá mol va ez
évi húsz ezer fo rint be fi ze té sét kö ve te li meg. Az az
csa lá don ként ha vi mint egy 1.700 fo rint költ sé get
je lent. Is mer ve la kó tár sa ink anya gi hely ze tét, en -
nek meg fi ze té sé re – több éven ke resz tül – jó, ha
ne gye dük ké pes len ne! Ez a ne gyed nem tud ja be -
vál lal ni a töb bi ek he lyett a tel jes ös  szeg be fi ze té -
sét. Mi ért is ten né? Azt is tu dom, hogy adók mód -
já ra sem tud nánk be haj ta ni, hi szen a je len le gi be -
fi ze té sek kel is küsz kö dünk. Sze rin ted fe le lő sen
le het ne er re a bi zony ta lan for rás ra ala poz ni egy
ügye le ti rend szer ki épí té sét? Sze rin tem nem!

Még egy do log. Ta lán em lék szel ar ra, hogy a
he lyi FI DESZ ak ti vis tái a vá lasz tá sok előtt több
mint két ezer sza va za tot gyűj töt tek az ügye let tel
kap cso la to san. Az ak kor fel ál lí tott ese ti bi zott ság
sem tu dott ér dem le ges meg ol dást ta lál ni a kér dés -
re. Biz tos va gyok ab ban, hogy a FI DESZ szer ve -
zet is to vább erő sí tet te vol na a kez de mé nye zé sü -
ket, ha az ügye let ki ala kí tá sá ba bár mi fé le köz pon -
ti pénzt le het ne be von ni. Ezt Pánczél Kár oly kép -
vi se lő úr is meg erő sít he ti.

Be fe je zé sül an  nyit, hogy szá mom ra, szá munk -
ra is az len ne az iga zán meg nyug ta tó meg ol dás, ha
Dömsödön len ne az ügye le ti köz pont. Évek óta
fo lya ma to san ke res sük en nek le he tő sé gét, in ten -
zí veb ben, mint gon dol nád. Na gyon jó len ne, ha
még eb ben a vá lasz tá si cik lus ban leg alább a kör -
vo na la it lát hat nánk egy min den ki szá má ra meg -
nyug ta tó meg ol dás nak! Ad dig is azon dol go zunk,
hogy a meg lé vő ügye le tet mind mű kö dé sé ben,
mind fi zi kai kö rül mé nye i ben job bá te gyük. 

Ké red az ol va só kat, hogy öt le te i ket, ész re vé te -
le i ket jut tas sák el Hoz zád. Ezt mi is jó né ven ven -
nénk. Jó né ven vet tem vol na azt is, ha azt ír tad
vol na, hogy ezt és ezt ros  szul tes  szük az ügye let tel
kap cso lat ban, és Te ja va so lod azt, hogy így és így
csi nál juk, meg je löl ve eb ből és eb ből a for rás ból.
Úgy gon do lom, ki csit más üze ne te lett vol na! 

Üd vöz let tel:
Bencze Ist ván

KÉPVISELÕI
FOGADÓÓRA!

szept. 14-én szerdán 14-15 óráig

SZABÓ ANDREASZABÓ ANDREA

képviselő asszony,
az Oktatási, Közművelődési és

Sport Bizottság elnöke tart
fogadóórát.

Helye: Petőfi Sándor Oktatási és
Művelődési Központ

Vá lasz le vél Nagy Fe renc nek



Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép  -
vi se lő-tes tü le te 2011. au gusz tus 10-én meg tar -
tott ülé sén az aláb bi na pi ren de ket tár gyal ta.

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

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

sza va zás)
A kép vi se lő-tes tü let 7 igen, 0 nem – egy han gú

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

126/2011. (VIII. 10.) Kt. számú ha tá ro zat
1./ Je len tés a le járt ha tár ide jű ha tá ro za tok vég re -

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

zött el telt idő szak ese mé nye i ről
3./ Az ön kor mány zat és in téz mé nyei 2011. évi

költ ség ve té sé ről szó ló 4/2011. (II. 17.) ren -
de let mó do sí tá sa

4./ A De zső La jos AMI pe da gó gi ai prog ram já -
nak jó vá ha gyá sa 

5./ A De zső La jos AMI ala pí tó ok ira tá nak mó -
do sí tá sa

6./ A Pe tő fi Sán dor Ok ta tá si és Mű ve lő dé si
Köz pont – Nagy köz sé gi Könyv tár ala pí tó
ok ira tá nak mó do sí tá sa

7./ Dömsöd Nagy köz ség Pol gár mes te ri Hi va tal
ala pí tó ok ira tá nak mó do sí tá sa

8./ A Pe tő fi Sán dor Ok ta tá si és Mű ve lő dé si
Köz  pont Szer ve ze ti és Mű kö dé si Sza bály za -
tá nak jó vá ha gyá sa

9./ Vé dő női ál lás be töl té sé re pá lyá zat ki írá sa
10./ Cí mer hasz ná lat en ge dé lye zé se 
11./ Kiskunlacháza Nagy köz ség meg ke re sé se

já rá si szék hely köz pont ügyé ben
12./ „Szép Dömsödért” Em lék pla ket tek 2011.

évi oda íté lé se
13./ Egye bek
13.1./ A Dömsödi Után pót lás Sport egye sü let

név hasz ná la ti ké rel me
13.2./ Tá jé koz ta tó a köz vi lá gí tás ról

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

1. Je len tés a le járt ha tár ide jű ha tá ro za tok
vég re haj tá sá ról

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

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

127/2011. (VIII. 10.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép -

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

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

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

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

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

128/2011. (VIII. 10.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép -

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

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

3. Az ön kor mány zat és in téz mé nyei 2011.
évi költ ség ve té sé ről szó ló 4/2011. (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 8 igen, 0 nem – egy han gú
sza va zat tal meg al kot ta a kö vet ke ző ren de le tet:

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

15/2011. (VIII. 12.) ren de le te
az ön kor mány zat és in téz mé nyei 2011. évi

költ ség ve té sé ről szó ló 4/2011. (II. 17.) ren de let
mó do sí tá sá ról
A ren de let ki hir det ve: 2011. au gusz tus 12. nap ján.
A ren de let ha tá lyos: 2011. au gusz tus 12. nap já tól.

4./ A De zső La jos AMI pe da gó gi ai prog -
ram já nak jó vá ha gyá sa

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

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

129/2011. (VIII. 10.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép -

vi se lő-tes tü le te a De zső La jos Alap fo kú Mű vé -
szet ok ta tá si In téz mény pe da gó gi ai prog ram já -
nak mó do sí tá sát jó vá hagy ja.

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

5. A De zső La jos AMI ala pí tó ok ira tá nak
mó do sí tá sa 

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

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

130/2011. (VIII. 10.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép -

vi se lő-tes tü le te a De zső La jos Alap fo kú Mű vé -
szet ok ta tá si In téz mény Ala pí tó Ok ira tát a
27/1998. (VI. 10.) MKM ren de let ren del ke zé sei
sze rint fe lül vizs gál ta, és a ha tá ro zat mel lék le té -
nek meg fe le lő en az Ala pí tó Ok ira tot mó do sít ja.

A kép vi se lő-tes tü let fel ké ri dr. Bencze Zol tán
kör jegy zőt, hogy a De zső La jos Alap fo kú Mű -
vé szet ok ta tá si In téz mény Ala pí tó Ok ira tá nak
mó do sí tá sok kal egy sé ges szö ve gét a ha tá ro zat
sze rint ké szít se el.

Fe le lős: dr. Bencze Zol tán kör jegy ző; 
Kön tös Ág nes igaz ga tó

Ha tár idő: azon nal

6./ A Pe tő fi Sán dor Ok ta tá si és Mű ve lő dé si
Köz pont – Nagy köz sé gi Könyv tár ala pí tó
ok ira tá nak mó do sí tá sa

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

A kép vi se lő-tes tü let 7 igen, 0 nem, 1 tar tóz -
ko dás sza va zat tal meg hoz ta a kö vet ke ző ha tá -
ro za tot:

131/2011. (VIII. 10.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép vi -

se lő-tes tü le te a Pe tő fi Sán dor Ok ta tá si és Mű ve -
lő dé si Köz pont – Nagy köz sé gi Könyv tár Ala pí tó
Ok ira tát fe lül vizs gál ta, és a ha tá ro zat mel lék le té -
nek meg fe le lő en az Ala pí tó Ok ira tot mó do sít ja.

A kép vi se lő-tes tü let fel ké ri dr. Bencze Zol tán
kör jegy zőt, hogy a Pe tő fi Sán dor Ok ta tá si és
Mű ve lő dé si Köz pont Ala pí tó Ok ira tá nak mó -
do sí tá sok kal egy sé ges szö ve gét a ha tá ro zat sze -
rint ké szít se el.

Fe le lős: dr. Bencze Zol tán kör jegy ző; 
Csi kós Lászlóné igaz ga tó

Ha tár idő: 2011. szep tem ber 1.

7./ Dömsöd Nagy köz ség Pol gár mes te ri Hi -
va tal ala pí tó ok ira tá nak mó do sí tá sa

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

A kép vi se lő-tes tü let 7 igen, 0 nem szavazat-
tal, 1 tar tóz ko dással meg hoz ta a kö vet ke ző ha -
tá ro za tot:

132/2011. (VIII. 10.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép -

vi se lő-tes tü le te a Dömsöd Nagy köz ség Pol gár -
mes te ri Hi va tal Ala pí tó Ok ira tát fe lül vizs gál ta,
és a ha tá ro zat mel lék le té nek meg fe le lő en az
Ala pí tó Ok ira tot mó do sít ja. A kép vi se lő-tes tü let
fel ké ri dr. Bencze Zol tán kör jegy zőt, hogy a
Dömsöd Nagy köz ség Pol gár mes te ri Hi va tal
Ala pí tó Ok ira tá nak mó do sí tá sok kal egy sé ges
szö ve gét a ha tá ro zat sze rint ké szít se el.

Fe le lős: dr. Bencze Zol tán kör jegy ző
Ha tár idő: 2011. szep tem ber 1.

8./ A Pe tő fi Sán dor Ok ta tá si és Mű ve lő dé si
Köz pont Szer ve ze ti és Mű kö dé si Sza bály za -
tá nak jó vá ha gyá sa
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(Sza va zás mód ja: egy sze rű több ség, nyílt
sza va zás)

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

133/2011. (VIII. 10.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép -

vi se lő-tes tü le te a mu ze á lis in téz mé nyek ről, a
nyil vá nos könyv tá ri el lá tás ról és a köz mű ve lő -
dés ről szó ló 1997. évi CXL. tv. 78. § (5) be kez -
dé sé nek b) pont ja alap ján a Pe tő fi Sán dor Ok ta -
tá si és Mű ve lő dé si Köz pont Szer ve ze ti és Mű -
kö dé si Sza bály za tát je len ha tá ro zat mel lék le te
sze rint jó vá hagy ja.

Fe le lős: in téz mény ve ze tő
Ha tár idő: 2011. szep tem ber 1-jétől fo lya -

ma tos

9./ Vé dő női ál lás be töl té sé re pá lyá zat ki -
írá sa

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

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

134/2011. (VIII. 10.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép -

vi se lő-tes tü le te pá lyá za tot ír ki vé dő női ál lás be -
töl té sé re.

A kép vi se lő-tes tü let a pá lyá za ti ki írást a ha tá -
ro zat mel lék le te sze rint jó vá hagy ja. A kép vi se -
lő-tes tü let a pá lyá za ti fel hí vást a  hon la pon, a
Dömsödi Hír nök cí mű ön kor mány za ti új ság ban
és az ön kor mány zat www.domsod.hu cí men el -
ér he tő hi va ta los hon lap ján te szi köz zé.

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

10./ Cí mer hasz ná lat en ge dé lye zé se
(Sza va zás mód ja: mi nő sí tett több ség, nyílt

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

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

135/2011. (VIII. 10.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép -

vi se lő-tes tü le te en ge dé lye zi, hogy a Bencze Ist -
ván pol gár mes ter ál tal az ál ta lá nos is ko la 7. osz -
tá lyos ta nu lói ré szé re ala pí tott díj hoz tar to zó
dísz ok le ve le ken mind Dömsöd, mind Dab cí -
me rét fel tün tes se.

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

11./ Kiskunlacháza Nagy köz ség meg ke re -
sé se já rá si szék hely köz pont ügyé ben

A kép vi se lő-tes tü let a na pi rend ke re té ben
dön tést nem ho zott.

12./ „Szép Dömsödért” Em lék pla ket tek
2011. évi oda íté lé se

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

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

136/2011. (VIII. 10.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép vi se -

lő-tes tü le te a Te le pü lés fej lesz té si Bi zott ság in dít -
vá nyá val egyet ért ve az aláb bi ha tá ro za tot hoz za:

A te le pü lé si kör nye zet vé del me és a la kó kör -
nye zet esz té ti kai szép sé gé nek meg őr zé se ér de -
ké ben vég zett te vé keny sé gük el is me ré se ként a
bí rá lat ra fel kért tár sa dal mi bi zott ság ja vas la tát
fi gye lem be vé ve „Szép Dömsödért” em lék pla -
ket tet ado má nyoz az aláb bi sze mé lyek nek:

Csa lá di ház ka te gó ria:
Ban gó Bá lint Thö köly u. 20.
Hegedüs Lász ló Bem u. 8.
Ma jor Mi hály Sza bad ság u. 117.
Ka tó Esz ter Ságvári u. 3.
Jó zan Lász ló Ságvári u. 20.
Du dás Lászlóné Fel sza ba du lás u. 3.
Vank Er zsé bet Váczi u. 29.
Májer Sán dor At ti la u. 26/a.
Várady Fe renc Pósa L. u. 1.
Tú ri La jos Szé che nyi u. 35.
Fe le lős: Bencze Ist ván pol gár mes ter
Ha tár idő: 2011. au gusz tus 20.

13./ Egye bek
13.1./ A Dömsödi Után pót lás Sport Egye sü -

let ké rel me
(Sza va zás mód ja: egy sze rű több ség, nyílt

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

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

137/2011. (VIII. 10.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép -

vi se lő-tes tü le te hoz zá já rul, hogy a Dömsödi
Után pót lás Sport Egye sü let hi va ta los ne vé ben
Dömsöd nagy köz ség ne vét hasz nál ja.

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

13.2./ Tá jé koz ta tó a köz vi lá gí tás ról
A kép vi se lő-tes tü let a na pi rend ke re té ben

dön tést nem ho zott.

A kép vi se lő-tes tü let kö vet ke ző mun ka terv
sze rin ti ülé sé nek idő pont ja 2011. szep t. 14.

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

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

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

FELHÍVJUK A LAKOSSÁG
FIGYELMÉT,

hogy Dömsöd nagyközségben
2011. 09. 23., 26., 27., 28., 29., 30-án és

10. 03., 04., 05., 06., 07., 10-én
(12-16 óráig)

TÜDŐSZŰRÉST
TARTUNK!

A vizsgálat ideje naponta:
Hétfőn: 12-18 óráig
Kedden: 8-14 óráig

Szerdán: 12-18 óráig
Csütörtökön: 8-14 óráig

Pénteken: 8-14 óráig

A tüdőszűrés helye:
Oktatási és Művelődési Központ

A TÜDŐSZŰRÉS AJÁNLOTT.

Panasz nélkül is lehet beteg.
A vizsgálat alkalmas a tüdőbetegségek

időbeni felismerésére.
Személyi igazolványt, TB-kártyát,

valamint az előző évben kapott
tüdőszűrő igazolást hozza magával!

BURSA HUNGARICA
A Bursa Hungarica Fel ső ok ta tá si Ön kor -

mány za ti Ösz tön díj pá lyá zat 2012-es for du ló -
já nak pá lyá za ti ki írá sa fo lya mat ban van.

Ez zel kap cso la tos bővebb in for má ci ók
és letöltendő űrlapok a www.wekerle.gov.hu
hon la pon érhetők el.

Az idejében felismert melldaganat
gyógyítható!

A Dömsödön lakó 45-65 év közötti asszo -
nyok,  akik utolsó mammográfiás vizsgálata
óta eltelt 2 év,  névre szóló meghívót kapnak

mammográfiás szűrővizsgálatra.
A vizsgálat helye: Flór Ferenc Kórház

2143 Kistarcsa, Semmelweis tér 1.
tel.: 06 (28) 507-126.

Kérjük, tegyen eleget meghívásunknak,
vegyen részt Ön is a mammográfiás

szűrővizsgálaton! 
A szűrővizsgálat térítésmentes.

Információ:
Budapest Főváros Kormányhivatala 

Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve
tel.: 06 (1) 465-3823

A lehetőség adott!                       Éljenek vele!
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Az Or szág gyű lés a 2011. évi nép szám lá lás ról
szó ló 2009. évi CXXXIX. tör vén  nyel el ren del te,
hogy eb ben az év ben a ter mé sze tes sze mé lyek -
ről és a la ká sok ról nép- és la kás szám lá lást kell
tar ta ni.

Az ez zel kap cso la tos tud ni va ló kat az aláb bi ak -
ban fog lal tuk ös  sze.

1. Ál ta lá nos tud ni va lók
A nép szám lá lás az egye dü li tel jes kö rű sta tisz ti -

kai adat gyűj tés, amely egy adott idő pont ra vo nat -
koz va szám ba ve szi az or szág va la men  nyi la ko sát
és la ká sát, és át fo gó ké pet nyújt az or szág, a tár sa -
da lom va lós ál la po tá ról, vál to zá sa i ról. A nép szám -
lá lás fel ada ta, hogy eze ket az ada to kat rend sze res
idő köz ön ként (10 éven ként) ös  sze gyűjt se és – ösz  -
sze sí tett for má ban – nyil vá nos ság ra hoz za, hogy
az in for má ci ók min den ki szá má ra hasz no sít ha tók
le gye nek.

A nép szám lá lás ada tai meg bíz ha tó ala pot ad nak
az or szá gos szin tű gaz da sá gi, szo ci á lis és te rü let -
fej lesz té si dön té sek hez. Hos  szú táv ra nyúj ta nak
se gít sé get a ter ve zés hez, prog nó zi sok ké szí té sé -
hez, a fej lesz té si irá nyok meg ha tá ro zá sá hoz – nem
csak or szá gos, ha nem eu ró pai, sőt vi lág vi szony lat -
ban is. A nép szám lá lás je len tő sé ge nem csu pán a
né pes ség szám egy sze rű meg ál la pí tá sa, ha nem
össze té tel ének rész le te sebb le írá sa és olyan elem -
zé sek, ös  sze füg gé sek fel tá rá sa is, ame lyek re egy
né pes ség-nyil ván tar tás nem tud vá laszt ad ni. A
nép szám lá lást kö ve tő tíz év ben ké szü lő sta tisz ti kai
és szo ci o ló gi ai fel mé ré sek hez is – ame lyek csu pán
a la kos ság egy ki vá lasz tott ré szét (min tát) vizs gál -
ják, s így csak becs lé sek nek te kint he tők – csak egy
tel jes kö rű nép szám lá lás tud meg bíz ha tó vi szo nyí -
tá si ke re tet nyúj ta ni.

A 2011. évi nép szám lá lás ra ok tó ber 1. és 31.
kö zött ke rül sor. Ez a tel jes kö rű la kás- és sze -
mély ös  sze írás azon ban egy meg ha tá ro zott „esz -
mei idő pont ra” vo nat ko zó an ké szít ál la pot fel vé -
telt. Az esz mei idő pont ez út tal 2011. ok tó ber 1.
(szom bat) 0.00 óra lesz, va gyis a vá la szo kat min -
dig er re az idő pont ra gon dol va kell meg ad ni.

Az esz mei idő pont ra vo nat ko zó an Ma gyar or -
szág te rü le tén szám ba vesz nek min den la kást és
min den itt élő ter mé sze tes sze mélyt. Ez vo nat ko -
zik mind azok ra a ma gyar ál lam pol gár ok ra, akik az
or szág te rü le tén élet vi tel sze rű en él nek, vagy ha
kül föld ön van nak, ak kor csak át me ne ti leg (12 hó -
nap nál rö vi debb ide ig) tar tóz kod nak ott. Ös  sze ír -
ják még az or szág te rü le tén 3 hó nap nál hos  szabb
ide ig tar tóz ko dó kül föl di ál lam pol gá ro kat és a
hon ta lan sze mé lye ket is. Az adat fel vé tel so rán
szám ba vesz nek az or szág te rü le tén min den la kást,
la kott üdü lőt, egyéb la kó egy sé get, il let ve kö zös sé -
gi éj sza kai el he lye zést szol gá ló in téz ményt.

A nép szám lá lás vég re haj tá sát a Par la ment ál tal
el fo ga dott tör vény ren de li el. Az adat szol gál ta tás
min den kér dés re kö te le ző, ki vé telt ké pez nek ez
alól az anya nyelv re, a nem ze ti ség re, val lás ra,
egész sé gi ál la pot ra, fo gya té kos ság ra vo nat ko zó
kér dé sek, ame lyek szen zi tív (ér zé keny) kér dé sek,
így ezek re a vá lasz adás ön kén tes. A kö te le ző adat -
szol gál ta tás meg ta ga dá sa a tör vény sze rint sza -
bály sér tés.

A nép szám lá lás olyan nagy sza bá sú or szá gos
fel adat, amely nek le bo nyo lí tá sa meg ha lad ná a
Köz pon ti Sta tisz ti kai Hi va tal le he tő sé ge it. A KSH

fe le lős sé ge a nép szám lá lás elő ké szí té sé nek és vég -
re haj tá sá nak szak mai irá nyí tá sa, az elekt ro ni kus
adat gyűj tés el vég zé se, va la mint az ada tok fel dol -
go zá sa és köz zé té te le. Az adat gyűj tés te rü le ti vég -
re haj tá sá ban azon ban a he lyi ön kor mány zat ok,
jegy zői iro dák is nagy sze re pet kap nak: ők szer ve -
zik – a KSH szak mai szem pont jai alap ján – a szám -
lá ló biz to so kat, va la mint gon dos kod nak a he lyi
szin tű ok ta tá sok meg va ló sí tá sá ról, hely szí né ről.

2. A vá lasz adás rész le tei
Egy át la gos – 2-3 fős – csa lád ban az ös  sze írás

mint egy 25–30 per cig tart.
Az adat szol gál ta tók 3 fé le le he tő ség kö zül vá -

laszt hat nak: interneten ke resz tül ma guk vá la -
szol hat nak a kér dé sek re, eset leg egy pa pír kér -
dő ívet töl te nek ki ma guk, vagy a szám lá ló biz tos
köz re mű kö dé sé vel ad ják meg a vá la szo kat. 

A szám lá ló biz tos ok már szep tem ber vé gén min -
den ház tar tás ba el jut tat ják az adat fel vé te li cso ma -
got, amely tar tal maz za a la kás- és a sze mé lyi kér -
dő ív egy-egy pél dá nyát, egy tá jé ko zta tó le ve let, va -
la mint a la kás kér dő íven sze re pel nek az internetes
ki töl tés hez szük sé ges azo no sí tók. Az internetes ka -
pu ok tó ber 16-ig lesz nyit va, és ugyan ezen idő pon -
tig lesz le he tő ség a pa pír kér dő ívek önál ló ki töl té -
sé re is. Ok tó ber 1-jé től kezd ve a szám lá ló biz tos ok
is fel ke re sik a ház tar tá so kat, hogy meg tud ják, kik
sze ret nék a kér dő íve ket pa pí ron ki töl te ni vagy a
kér dé sek re hely ben, a kér de ző nek vá la szol ni. Ok -
tó ber 16. után már csak a szám lá ló biz tos ok se gít sé -
gé vel le het ada tot szol gál tat ni.

A kér dő ívet egy ál ta lá nos mű velt sé gű fel nőtt
kön  nyen ki tud ja töl te ni. A kér dé sek egy sze rű ek,
hi szen a min den na pi éle tünk olyan alap ve tő té nye -
ző it jár ják kö rül, mint ott ho nunk, csa lá dunk, mun -
kánk, kö tő dé se ink, egész sé günk. A kér dő ív for mai
ki ala kí tá sa pe dig egy ér tel mű en el iga zít ja a vá lasz -
adót a kér dé sek sor rend jé ben és a vá la szok ki vá -
lasz tá sá ban, be írá sá ban. 

A szám lá ló biz tos min den la kást fel ke res, hogy
meg tud ja, az ott élők ho gyan kí ván nak vá la szol ni.
Amen  nyi ben az adat szol gál ta tó nem kí ván él ni az
ön ki töl tés le he tő sé gé vel, a kér de ző se gít sé gé re
lesz a vá lasz adás ban.

A nép szám lá lás nál a vá lasz adás be val lá son ala -
pul, az adat szol gál ta tók ál tal adott vá la szo kat el -
len őr zés nél kül el kell fo gad ni, de fel kell hív ni a
vá lasz adó fi gyel mét, hogy a tör vény sze rint a va ló -
ság nak meg fe le lő ada to kat kell kö zöl nie. Do ku -
men tu mok be mu ta tá sát a szám lá ló biz tos nem kér -
he ti, ám ja va sol hat ja az adat szol gál ta tó nak, hogy
egy-egy kér dés (dá tu mok, fog lal ko zás, is ko lá zott -
ság stb.) pon to sabb meg vá la szo lá sá hoz iga zol -
ványt, bi zo nyít ványt hasz nál jon.

3. Az internetes ki töl tés ről
A ha zai nép szám lá lás ok tör té ne té ben elő ször

nyí lik mód a kér dő ív internetes ki töl té sé re. Az
online mód szer ki dol go zá sá ra rész ben az adat szol -
gál ta tói ter hek csök ken té se, rész ben a gyors és költ -
ség ta ka ré kos fel dol go zás ér de ké ben volt szük ség.
Az internetes ki töl tés elő nye, hogy nincs meg ha -
tá ro zott hely szín hez és idő höz köt ve: ok tó ber 1. és
16. kö zött bár ki, bár hol, bár mi kor meg  kezd he ti
és ab ba hagy hat ja. Az elekt ro ni kus ki töl tést biz to -
sí tó „ka pu” a www.enepszamlalas.hu ol da lon ér -
he tő majd el. Emel lett az elekt ro ni kus kér dő ív se gí -
tő út mu ta tá sai is kön  nyí tik a vá lasz adást.

A kér dő ívek elekt ro ni kus úton tör té nő ki töl té sé -
hez szük sé ges egye di azo no sí tó kó do kat és az
internetes el érés út vo na lát 2011. ok tó ber 1-jé ig
min den cím re el jut tat ják a szám lá ló biz tos ok. A kó -
dok se gít sé gé vel a meg kér de zett a sa ját ház tar tá sá -
ra vo nat ko zó la kás- és sze mé lyi kér dő ívek online
ki töl té sét kön  nye dén el tud ja vé gez ni, a prog ram -
ba be épí tett ma gya rá za tok pe dig se gí tik a kér dé sek
he lyes meg vá la szo lá sát. 

Ha egy ház tar tás az online ki töl tés mel lett dönt,
kér jük, va la men  nyi ott élő ről így vá la szol ják meg
a kér dő íve ket! 

4. Az adat vé del mi kér dé sek ről
Tör vény dek la rál ja a sta tisz ti kai adat gyűj té sek

ered mé nye i nek nyil vá nos sá gát, rész le te sebb ada -
tok is csak ös  sze sí tett, fel dol go zott for má ban kér -
he tők. Egye di ada to kat a KSH sen ki és sem mi lyen
in téz mény szá má ra nem ad meg. A kér dő íven nem
sze re pel név, és az azo no sí tó ada to kat, így a lak cí -
met a fel dol go zás után/so rán tel je sen kü lön adat -
bá zis ban ke ze lik. Az adat fel dol go zás után a pa pír
kér dő ívek meg sem mi sí tés re ke rül nek.

A nép szám lá lás ban köz re mű kö dők, köz tük a
szám lá ló biz tos ok is, ti tok tar tá si kö te le zett sé get ír -
nak alá. Az ada tok csak ös  sze sí tett for má ban ke rül -
nek nyil vá nos ság ra, egye di, az adat szol gál ta tó azo -
no sí tá sá ra al kal mas ada tot a KSH nem szol gál tat.

A nép szám lá lás so rán a fel tett kér dé sek re a vá -
lasz adás az ér zé keny ada tok (anya nyelv, nem ze ti ség,
val lás, egész sé gi ál la pot) ki vé te lé vel kö te le ző, ezért
nem le het ok az adat szol gál ta tás meg ta ga dá sá ra.

A kér dő ív vég le ge sí té sét meg elő ző en nem csak
az adat vé del mi biz tos sal, ha nem szá mos szak mai,
tár sa dal mi, ér dek kép vi se le ti és ci vil szer ve zet tel is
szá mos kon zul tá ci ó ra ke rült sor. Emel lett az adat vé -
del mi biz tos a nép szám lá lás ban részt ve vő szer vek -
től füg get len el len őr ző szerv ként mind vé gig el len -
őr zi, hogy a KSH be tart ja-e az adat vé del mi, adat -
biz ton sá gi tör vé nyi elő írá so kat, fi gye lem mel kí sé ri
a nép szám lá lás ra vo nat ko zó sza bá lyok ér vé nye sü -
lé sét, szük ség ese tén ál lás fog la lást ad ki a nép szám -
lá lás adat vé del mi kö ve tel mé nye i ről, és ki vizs gál ja a
hoz zá be nyúj tott adat vé del mi tár gyú pa na szo kat is. 

5. Mi re ügyel jünk?
A la ká sok ban mind azon sze mé lye ket ös  sze kell

ír ni, akik élet vi tel sze rű en ott él nek. Ide tar toz nak
azok is, akik 12 hó na pot nem meg ha la dó ide ig kül -
föld ön tar tóz kod nak, va la mint az itt élő kül föl di ál -
lam pol gár ok, il let ve hon ta lan sze mé lyek is. Kö zös
ház tar tás ba az olyan együtt la kó sze mé lyek tar toz -
nak, akik a lét fenn tar tás költ sé ge it – leg alább rész -
ben – kö zö sen vi se lik.

Az adat szol gál ta tás be val lá son ala pul. Ameny  -
nyi ben az adat szol gál ta tó nem is me ri a la kás mé re -
tét, ab ban az eset ben az a szám lá ló biz tos ké ré sé re
– de nem kö te le ző en – ira tok ból elő ke res he tő,
vagy kö zö sen el vég zett becs lés, fel mé rés út ján ál -
la pít ha tó meg.

Az adat szol gál ta tó a szá má ra el jut ta tott bo rí ték -
ban elő re meg kap ja az őt fel ke re ső szám lá ló biz tos
ne vét és nép szám lá lá si iga zol vá nyá nak azo no sí tó -
szá mát, így a be csön ge tő szám lá ló biz tost azo no sí ta -
ni tud ja, de kér he ti tő le, hogy iga zol ja ma gát sze mé -
lyét azo no sí tó iga zol ván  nyal is. Ha meg vál toz na a
szám lá ló biz tos sze mé lye, er ről a la kók tá jé koz ta tást
kap nak (ér te sí tő le vé len vagy a ház ban ki he lye zett
pla ká ton). Az ös  sze író ne vét, il let ve az eset le ges
vál to zást a nép szám lá lás idő sza ká ban mű kö dő in -
for má ci ós te le fon vo na lon (zöld szá mon) is el len -
őriz ni le het. Pol gár mes te ri Hi va tal

Tá jé koz ta tó a nép szám lá lás ról
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A Pest me gyei ki emelt ün nep ség Dömsödön volt au gusz tus 20-án. En -
nek meg fe le lő en meg je lent né hány me gyei in téz mény ve ze tő és ci vil
szer ve ze ti ve ze tő is. Dömsöd la kos sá ga szép szám mal volt je len.

A szo ká sos ün ne pi is ten tisz te le ten Sza bó Pé ter, a Dömsöd Nagy temp -
lo mi Gyü le ke zet lel ki pász to ra hirdette az igét. A Ju és Zsu Tár su lat szín-
vonalas ün ne pi mű so ra után Sza bó Ist ván, Pest Me gye Közgyűlésének al -
el nö ke tar tot ta az ün ne pi be szé det. Fő gon do la ta az Ist ván ki rály ál tal
szor gal ma zott összefogás és szi gor kö ré épült.

Ezután Bencze Ist ván pol gár mes ter és Is pán Ig nác, a Te le pü lés fej lesz -
té si Bi zott ság el nö ke át ad ta a „Szép Dömsödért” díjazottjainak a pla ket te -
ket.

Az emel ke dett han gu la tú ün nep ség után szó ra koz ta tó mű sor
volt a Kék-Du na ven dég lő ud va rán. A jó idő csak szeb bé tet te
ezt a ki emelt ál la mi ün ne pet.

AAuugguusszzttuuss  2200..--ii  üünnnneeppsséégg  DDöömmssööddöönn

Marjay Gyu la, a
Geo dé zi ai és Tér ké -
pé sze ti Zrt. ve zér -
igaz ga tó-he lyet te se,
a VOSZ-KMRSZ
el nö ke, Ma gyar or -
szág Köztársasági
El nö ké től a Ma -
gyar Köz tár sa sá gi
Arany Ér dem ke -
reszt ki tün te tést kap-
ta a Szent Ist ván-na -
pi ün nep ség ke re té -
ben.

A ki tün te tést Fa -
ze kas Sán dor vi dék -
fej lesz té si mi nisz ter
ad ta át.

Dömsödi kötõdésû emberek állami 
kitüntetése augusztus 20-án

Kapronczai István, az Agrárgazdálkodási Kutató Intézet megbízott főigazgatója, Magyarország Köztársasági Elnökétől a Magyar Köztársasági
Arany Érdemkereszt kitüntetést kapta a Szent István-napi ünnepség keretében. A kitüntetést Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter adta át.

Fotó: Bábel László
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Mi re ezek a so rok meg je len nek, már túl is le -
szünk a 2011-12. tan év el ső nap ja in. Mint min -
dig, most is ér té kel tük az elő ző tan év szak mai
mun ká ját, és a ta pasz ta la tok alap ján ter vez tük
meg az új tan év cél ja it és fel ada ta it.  Most azon -
ban sok kal ne he zebb volt a tan év elő ké szí té se,
mint ko ráb ban, mert a te le pü lé sün ket is súj tó
ne héz gaz da sá gi hely zet is ko lánk ban sem ma -
radt kö vet kez mé nyek nél kül. Szer ve ze ti és sze -
mé lyi vál to zá sok is tör tén tek a nyár fo lya mán.
Több év fo lya mon osz tá lyo kat von tunk ös  sze, és
a ta va lyi hoz ké pest 4 fő pe da gó gus sal ke ve seb -
ben kezd jük meg a tan évet.

Jarosiné Sza bó Ilo na sa ját dön té sé vel nyug dí -
jas lett. Több év ti ze des ma gas szín vo na lon vég -
zett szak mai mun ká ja pél da mu ta tó mind annyi -
unk nak. Jó szív vel aján lom azt,  ahogy ő ta ní tott
és ne velt, az le gyen mér ce a to váb bi ak ban a ne -
ve lő tes tü let nek. Nem vé let len, hogy a Nem ze ti
Erő for rás Mi nisz té ri um El is me rő Ok le ve lét és a
Pe da gó gus Szol gá la tért Em lék érem ki tün te tő
cí met is meg kap ta.

Ugyan ezen ki tün te tő cím bir to ko sa lett Nagy
Lászlóné Ihos Ju dit pe da gó gus is, aki a Döm-
söd–Apaj is ko la tár su lás óta ta ní tott is ko lánk -
ban.  Az apaji is ko lá ban vég zett több év ti ze des
ki vá ló ve ze tői mun ká ja, majd pré mi um éves
prog ram ban vég zett ne ve lő-ok ta tó mun ká ja
után ő is nyug díj ba vo nult.

Kí vá nunk na gyon nyu gal mas és bol dog
nyug dí jas éve ket!

Nem öröm mel tet tem, de két kol lé gát fel -
men tet tem, a to váb bi ak ban Ők a ko ráb bi la kó -
hely ükön pró bál nak is mét mun kát ta lál ni. Itt
vég zett mun ká ju kat meg kö szö nöm.

Eb ben a tan év ben négy el ső osz tályt in dí -
tunk, kö zü lük egy, is mét kis lét szám mal in dul.
Az ala csony lét szám ad ar ra le he tő sé get, hogy
ők na gyobb egyé ni oda fi gye lés sel, las súbb tem -
pó val kezd jék meg is ko lai ta nul má nya i kat. 

A má so dik és a ha to dik év fo lya mon szük ség -
sze rű ös  sze vo nás ra ke rült sor. Osz tá lyon be lü li
vagy év fo lya mon be lü li dif fe ren ci á lás sal biz to -
sít juk a te het ség gon do zást és a fel zár kóz ta tást
eze ken az év fo lyam okon. 

A fel jö vő ötö dik osz tá lyo kat bon tot tuk. A
bon tás alap ját min den ki tud hat ta, hi szen az elő -
ző tan év ben több szö ri ala pos tá jé koz ta tás után
hoz tuk meg dön té sün ket. Két osz tály vi szony -
lag azo nos ös  sze té te lű lett, de az egyik osz tály
óra rend jé be a nép táncok ta tást is be ik tat tuk. Eb -
ben a két osz tály ban a job ban ter hel he tő ta nu -
lók már mos tan tól he ti négy órá ban ta nul ják az
ide gen nyel vet. Ez nem csak le he tő ség, ha nem
te her is. Hi szen az a cél, hogy ta nu ló ink a 8. év
vé gé re olyan nyel vi tu dás sal ren del kez ze nek,
ami egy alap fo kú nyelv vizs ga kö ve tel mé nye i -
nek is meg fe lel.

A har ma dik, kis lét szám mal ala kult osz tály -
ban pe dig az a cél, hogy na gyobb egyé ni oda fi -
gye lés sel se gít sük ta nu ló in kat a nyolc osz tály
ered mé nyes el vég zé sé ben, va la mint le he tő sé -
ge ink hez mér ten igye kez zünk a szak kép zés fe -
lé te rel ni ta nu ló in kat. Mód sze re sen meg is mer -
tet jük őket a te le pü lé sen mű kö dő vál lal ko zá -
sok kal, mun ka he lyek kel, az zal a nem tit kolt
cél lal, hogy lás sák, le het örö met ta lál ni a mun -
ká ban, a szak tu dást, két ke zi mun kát igény lő
szak mák ban is.  

Saj ná lat tal kell tá jé koz tat nom az ér dek lő dő -
ket, hogy a nap kö zis cso port ja ink szá mát is
csök ken te nünk kel lett eb ben a tan év ben. Ezért
most el ső sor ban csak azon csa lá dok gyer me ke -
it tud tuk fel ven ni, akik nek a szü lei dol goz nak.
Ét ke zés ben azon ban min den ki ré sze sül het, aki
jo go sult, és aki a szám lá it rend ben be fi zet te,
be fi ze ti.

A meg szo rí tá sok mi att idén sok kal ke ve sebb
lesz a tan órán kí vü li fog lal ko zá sok szá ma, szak -
kö rök ről, tö meg sport ról mond tunk le. Ez utób -

bit ta lán pó tol ja, hogy a DUSE ber ke i ben le he -
tő ség van a rend sze res spor to lás ra.

Az is ko lá ra ne he ze dő pénz ügyi ne héz sé gek
el le né re is op ti mis ták va gyunk. Bí zunk ab ban,
hogy csak át me ne ti ne héz sé gek ről van szó,
amit per sze nem csak ne künk, ha nem a szü lők -
nek is el kell fo gad ni. Ös  sze fo gás sal ké pe sek
le szünk ered mé nye ket hoz ni, en nek egyik biz -
to sí té ka pe da gó gu sa ink el kö te le zett sé ge, a
gyer me kek sze re te te.  

Ered mé nye ink ről igyek szünk fo lya ma to san
tá jé koz ta tást ad ni a Dömsödi Hír nök ben, és a
hely ben szo ká sos mó do kon is. Azon ban azt is
kér jük a Szü lők től, hogy fo lya ma to san el len -
őriz zék gyer me kük is ko lai mun ká ját, le gye nek
irán tunk bi za lom mal, és jel zé se ink re fi gyel je -
nek, hogy a fel me rü lő prob lé má kat ren dez ni
tud juk.  

A 2011/12. tan év hez kí vá nok min den ki nek
sok tü rel met, ki tar tó mun kát, si ke re ket a ta nu -
lók nak, szü lők nek és a kol lé gá im nak!  

Mé szá ros Pálné
is ko la igaz ga tó

Új tanév az általános iskolában

A dömsödi Nagyközségi Könyvtár nyitva tartása
Hétfõ: zárva
Kedd: 10-18
Szerda: 8-16

Csütörtök: 8-14
Péntek: 11-17
Szombat: 8-12

Szolgáltatásaink:
tájékoztatás, kölcsönzés,
fénymásolás, internet-
hozzáférés biztosítása, 

sakk-szakkör.

Mindenkit szeretettel
várunk!

A 2011-es népszámlálás kapcsán lehetőséget biztosítunk online úton a kérdőívek kitöltésére.
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A lit ván meeting
Meg le pő en ke vés em ber tud rá bök ni a tér ké -

pen a há rom Bal ti or szág ra, Észt or szág ra, Lett or -
szág ra és Lit vá ni á ra – ír ja egy úti könyv szer ző je.
Úgy gon do lom, van igaz ság a meg ál la pí tás ban,
hi szen mi ma gya rok sem vá laszt juk so kan ezt az
úti célt ki kap cso ló dá sunk szín he lyé ül. S kü lö nö -
sen kí ván csi len nék ar ra, hogy Dömsödről és
kör nyé ké ről volt-e már va la ki ezek ben az uni ós
or szá gok ban? A De zső La jos Alap fo kú Mű vé -
szet ok ta tá si In téz mény kép vi se le té ben má jus 
10-15-ig Var ga Anett ve ze té sé vel ha tan kép vi sel -
tük a ma gya ro kat a Comenius Pro jekt so ron kö -
vet ke ző ta lál ko zó ján, a lit vá ni ai ki kö tő vá ros ban,
Klaipédában. 

Lit vá nia, e lá za dó szel le mű, iz gal mas or szág
Eu ró pa leg job ban meg őr zött tit ka. A szí vós kis
Lit vá nia – te rü le te 65 301 km2, né pes ség 3,4 mil -
lió – előbb orosz, majd ná ci ura lom alá ke rült,
vé gül az zal ké pesz tet te el a vi lá got, hogy Dá vid -
ként szállt szem be a le győz he tet len nek tet sző
Gó li át tal, a Szov jet uni ó val. E küz de lem ből
győz   te sen ke rült ki, s el nyer te füg get len sé gét.
Má ra uni ós tag ál lam, s ott volt a 25-ök kö zött,
akik alá ír ták az Eu ró pai Unió al kot má nyát. A
NA TO tel jes jo gú, ten ge ri had erő vel ren del ke ző
part ne re.

Fő vá ro sa az 542 300 la ko sú Vil ni us. Leg ér de -
ke sebb lát ni va ló ja a ba rokk óvá ros, me lyet az
UNESCO Eu ró pa leg na gyobb ba rokk óvá ro sa -
ként a Vi lág örök ség ré szé nek nyil vá ní tott. Ma -
gyar vo nat ko zá sa a vá ros nak, hogy az itt mű kö -
dő egye te met, ami Ke let-Eu ró pa leg ré geb bi
egye  te me, Bá tho ry Ist ván er dé lyi fe je de lem, len -
gyel ki rály és lit ván nagy fe je de lem ala pí tot ta. Az
ő em lé ke előtt tisz te leg az egye tem dísz ud va rán
az 1994-ben fel ava tott fe hér már vány Bá tho ry -
em lék táb la.

Az or szág har ma dik leg na gyobb vá ro sa a
193 000 la ko sú Klaipéda, ne künk a cél ál lo más
Lit vá ni á ban. Ez a Vil ni us tól 315 km-re Nyu gat -
ra le vő ten ge ri ki kö tő a ter mé sze ti szép sé gek -
ben bő vel ke dő Kur-földnyelv be já ra ta. Mű em -
lé kei és né me tes jel le ge azok ra az idők re em lé -
kez tet, ami kor Memel né ven Po rosz or szág fő -
vá ro sa volt. A má so dik vi lág há bo rú ban –
amikor a ná cik a ten ger alatt já ró-tá masz pon tot
ren dez tek be itt – le rom bol ták. Sze ren csé re
azon ban épen ma radt az óvá ros egy ki csiny ke
da rab ja, aho gyan a pom pás vö rös tég lás vár
egyik tor nya is. An nak a kes keny szo ros nak a
két part já ra épült, ame lyen ke resz tül a Kur-öböl
a Bal ti-ten ger re nyí lik. Ez az egyet len lit ván
ten ge ri ki kö tő, ahol Titanic mé re tű óce án já rók
hor go nyoz nak le; emel lett a Skan di ná vi á ba

vagy en nél is tá vo labb in du ló te her- és sze -
mély szál lí tó ha jók for gal mas meg ál ló he lye.

A meetingre ké szül ve gyűj töt tük ös  sze eze ket
a tud niva ló kat és ter mé sze te sen még sok min den
mást is ven dég lá tó ink or szá gá ról, s ér dek lő dés -
sel vár tuk a ta lál ko zást. 

Eb ben a projektben Ma gyar or szág, Lit vá nia,
Olasz or szág, Ro má nia és Len gyel or szág egy-
egy in téz mé nye dol go zik együtt.

A kon fe ren ci án min den or szág be szá molt az
elő ző ta lál ko zó óta vég zett mun ká ról. Be mu tat -
tuk egy más nak az or szá gunk ra jel lem ző tár sa -
dal mi vi szo nyo kat, a kü lön bö ző kul tú rák együtt -
élé sé nek jel leg ze tes vo ná sa it. Meg te kin tet tük az
is ko lák ál tal fel vett fil me ket, me lyet a gyer me -
kek ké szí tet tek sa ját ma guk ról. A lá tot ta kat meg -
be szél tük, ki ér té kel tük.

Tá jé ko zód tunk egy más prob lé má i ról, s be te -
kint het tünk a mű vé sze ti ne ve lés or szá gon ként
más-más, de sok te kin tet ben azo nos po zi tív ha tá -
sa i val. El ké szí tet tük a kö vet ke ző idő szak mun -
ka terv ét.  Meg erő sí tet tük, hogy a pro jekt se gít sé -
gé vel köz vet le nül, az egy más nál tett lá to ga tá sok
is a meg is me rést, a ta pasz ta lat cse rét, a kö zös
mun kát mé lyí tik el. Ven dég lá tó ink min den nap ra
tar to gat tak szá munk ra va la mi lyen be mu ta tót.
Lát tunk egy rö vid szín da ra bot, hall hat tunk re ne -
szánsz együt test és éne kes elő adót is. Óra lá to ga -
tás ke re té ben be te kint het tünk a ta ní tás me ne té be
is. Meg ta pasz tal hat tuk a men zai ét kez te tés ná luk
sem túl vá lasz té kos éte le it. A lit ván es ten vi szont
meg kós tol hat tuk nem ze ti éte le i ket is.

Kö zös ki rán du lá sun kat ven dég lá tó ink a kü -
lön le ges Kur-földnyelvre szer vez ték, mely az
öb löt vá laszt ja el a Bal ti-ten ger től. Ez gya kor la ti -
lag egy 98 km hos  szú, 0,4-3,8 km szé les ho mok -
zá tony. Eb ből 52 km Lit vá nia, 46 km Orosz or -
szág te rü le te. Ki zá ró lag ho mok ból áll. A ha tal -
mas ho mok dű nék egész a múlt szá za dig fo lya -
ma to san el te met ték a ha lász fal va kat, míg nem si -
ke rült rá nö vény ze tet te le pí te ni és ez zel sta bi li -
zál ni azo kat. A Nida mel let ti Nagy Dű ne
Eu ró pá ban a leg na gyobb. A te rü le tet 2000-ben
vet ték fel az UNESCO Vi lág örök ség lis tá já ra. 

A kö vet ke ző na pon el lá to gat tunk Smiltinébe,
ahol a 19. szá za di erőd ben meg néz tük a Lit ván
Ten ge ri Mú ze u mot. Tet tünk egy rö vid ha jó utat a
Kur-öbölben, s ki csit a Bal ti-ten ge ren is.

A ta lál ko zó ta pasz ta la tok kal és él mé nyek kel
töl tött fel mind an  nyi un kat. A meeting si ke res le -
bo nyo lí tá sát kö szön het jük ven dég lá tó ink nak, a
részt ve vők pon tos sá gá nak, s nem utol sósor ban
Var ga Anett és Baj zák Ist ván szak ér tői mun ká já -
nak.

Bog nár Gáborné

FELHÍVÁS
A Dezső Lajos Alapfokú

Művészetoktatási Intézmény 

szeptember hónapban
10-től 18 óráig 

pótbeíratkozást tart az alábbi
tanszakokon.

Felhívjuk a kedves Szülők és
Gyerekek figyelmét, hogy a

művészeti iskolába minden évben
be kell íratkozni (vagyis azoknak
a tanulóknak is, akik már járnak

a művészeti iskolába!). 

Zenei tanszakok: furulya,
fuvola, klarinét, trombita, gitár,

zongora, óvodás előkészítő.

Tánc: társastánc, néptánc.

Képzőművészet: grafika és 
festészet.

Színművészet: színjáték.

Szeretettel várjuk az érdeklődő
gyerekeket és szüleiket a

művészeti iskolában!

A beíratkozáshoz adatlapot kell
kitölteni a művészeti iskolában. 

Bővebb információt a
24/435-338 és 20/489-8866

telefonszámokon lehet kérni.

Nemcsak alsó tagozatos
gyerekeket várunk. Nálunk be
lehet kapcsolódni az oktatásba
később is, tehát szeretettel vár-

juk az általános iskola felső
tagozatából a jelentkezőket, sőt

a középiskolás korosztályok
tanulóit is szívesen látjuk. 

Szeptember 5-én
hétfőn délelőtt 10 órakor

a művelődési házban
hangszerbemutató koncertet
tartunk, melyre szeretettel

várjuk a szülőket is.

A művészeti iskola pedagógusai

Be szá mo ló a Comenius Pro jekt rõl
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Tánctábor a Faházban!
Idén is nagy sikere volt a tánctábornak, amit Dömsödön Penczné Jutka

néniék faházában rendeztünk meg. A tábor ideje alatt több teljesítmény
verseny zajlott, a Gézengúz csapat egész héten maximálisan teljesített,
példásan viselkedett és kitartó volt a tábor utolsó napjáig.

A táncórákon a gyerekek sok új tánccal és koreográfiával ismerkedhet-
tek meg. Köszönjük Csikósné Jutka néninek a segítséget. Emellett ren -
geteg változatos programban vehettünk részt, pl. kézműves foglal ko záson
Gerenday Éva néni vezetésével, volt számháborúzás, finomságevő verseny,
vetélkedők, strandolás. Köszönetet szeretnék mondani Penczné Jutka
néninek, aki finom ételeivel megtömte a gyermekek korgó pocakját és
beavatott minket a magyaros kenyérlángos és a híres Pencz burger
készítési folyamatába, valamint mindenki Tündi nénijének, Faragóné
Pádár Tündének, aki egy hatalmas adag palacsintával kedveskedett
nekünk, sőt, utána hősiesen játszott velünk a számháborúban is.

A péntek esti bemutatón a szülők ízelítőt láthattak a tanult táncokból,
ezt követően búcsúvacsora és szalonnasütés következett, melyet Kolom-
párné Marcsi és férje ajánlottak fel nekünk. Köszönjük a Szülőknek a
rengeteg dinnyét, gyümölcsöt, sütit, de elsősorban, hogy gyermeküknek
lehetővé tették ezt a csodás, pezsgéssel, élményekkel teli tánctábort. Ki
szeretném emelni Nagy Tímea és Nagy László áldozatos munkáját, mely

során önzetlenül óvták és felügyelték a gyerekeket, akik mindig bizalom-
mal fordulhattak hozzájuk. 

Remélem, jövőre is lesz még rá lehetőségünk, hogy újra együtt
táborozzunk!  

Mihó Diána
társastánc pedagógus

Tánctanfolyam 
felnõtteknek

Kezdő felnőtt tánctanfolyam indul szeptembertől Dömsödön. 
A haladó felnőtt tánccsoport már kimagasló teljesítményt nyújt

évek óta, tagjai részt vesznek a Grundtvig felnőttoktatási projekt-
ben is. 

A kezdő tanfolyamra jelentkezni nálam vagy a zeneiskolában lehet.
Szeretettel várok mindenkit!

Mihó Diána

Idén nyá ron is meg ren dez te a Gyer mek ba rát Egye sü let és Gyer mek -
jó lé ti Szol gá lat a nyá ri nap kö zis tá bort. Két szer egy hé tig tar tott a sza -
bad idős fog lal ko zás a Csó nak tá ro ló kert jé ben.

A tá bor ide je alatt a leg ma ga sabb gyer mek lét szám 51 volt, a kor osz -
tály 4-18 éves kor ra te he tő.

A vi de ó zás hoz ked vet ér ző gye re kek vi deófil met ké szí tet tek a Kis-
Du ná ról, az élő vi lá gá ról, mely a ké sőb bi ek ben fel dol go zás ra és ki ál lí tás -
ra ke rül. Kéz mű ves foglalkozások (pa pír me rí tés stb.) is szí ne sí tet ték a

tá bor la kók nap ja it. Ezenkí vül tár sas já ték ok, pingpong, csocsó áll tak a
gye re kek ren del ke zé sé re.

A víz kö zel sé ge mi att ki hagy ha tat lan volt a für dés. Bi cik li tú rát szer -
vez tünk Tass ra ill. Ráckevére. Volt film ve tí tés is, me lyet az OMK kis ter -
mé ben bo nyo lí tot tunk le. Meg lá to gat tuk a Pe tő fi Mú ze u mot, ahol szín -
vo na las tár lat ve ze tés ben volt ré szünk. A tá bor anya gi fi nan szí ro zá sát (ét -
ke zés, esz kö zök) pá lyá za ti pénz ből és a gye re kek ál tal be fi ze tett 200 fo -
rin tos na pi díj ból fe dez tük.

Kö szö ne tet mon dunk az ön kén tes, ön zet len se gí tők nek, akik nél kül
nem jö he tett vol na lét re ilyen for má ban a prog ram meg va ló su lá sa.

Gu ba Ani ta, Gyer mek ba rát Egye sü let

Nyári napközis tábor
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DUSE
Öröm mel tu da tom min den ér dek lő dő vel,

hogy az egye sü le tünk be jegy zé se fo lya mat ban
van, a Pest Me gyei Bí ró ság be fo gad ta ké rel -
mün ket. Je len leg a szak osz tá lyi mun ka ki ala kí -
tá sa fo lyik, és a leg el ső kor osz tály ok már meg is
kezd ték az edző tá bo ro kat. Fo lya ma to san ala kít -
juk a mű kö dé si sza bály za ta in kat és ter vez zük a
kö vet ke ző idény re a ver seny nap tá rat.

Jú li us 4-én Dömsöd Nagy köz ség kép vi se le -
té ben részt vet tem a Nem ze ti Sport In té zet kon -
fe ren ci á ján, me lyet az új sport tá mo ga tá si rend -
szer ről tar tot tak. A kö vet ke ző Hír nök ben rész le -
te sen is írok majd a rend kí vül ked ve ző adó vál -
to zá sok ról, ame lyek óri á si fej lő dést fog nak je -
len te ni a dömsödi sport élet nek és a sport in téz -
mé nyek nek is.

Lab da rú gás
Jú li us 6-án be ad tuk a Pest Me gyei Lab da rú -

gó Szö vet ség be tag fel vé te li ké rel mün ket és le -
ad tuk ne ve zé sün ket az U13 és U15 kor osz tály -
ban, me lyet be is fo gad tak. Ez zel a gye re kek
szá má ra meg nyílt a le he tő ség, hogy ősz től már
az új egye sü le tünk szí ne i ben ver se nyez ze nek.
Ez zel együtt meg kö töt tük az együtt mű kö dé si
szer ző dést a DSE fel nőtt csa pa tá val, mely sze -
rint szá muk ra a DUSE fog ja az után pót lást biz -
to sí ta ni, így az ő in du lá suk a me gyei baj nok ság -
ban is biz to sí tott lesz. 

Az után pót lás év zá ró be vé te lé ből és el ső tá -
mo ga tónk szpon zo rá lásá ból si ke rült fel sze rel ni
a csa pa to kat, lab dá kat, sport fel sze re lé se ket, me -
ze ket vá sá rol tunk. 

Az U7 és U9 kor osz tály edző tá bo ra már le is
zá rult, a gye re kek na gyon ko moly mun kát vé -
gez tek, tény leg ér de mes meg néz ni őket, ma gam
se hit tem vol na, hogy a 35 fo kos me leg ben az
ilyen szin tű edzés mun kát vé gig csi nál ják. A kis -
csa pa tok mel lett már be mu tat ko zott új edzőnk,
Turóczi Ba lázs is.

Au gusz tus 6-7-én és 13-14-én min den kor -
osz tály ban tor nát ren de zünk, aho vá nagy sze re -
tet tel vá runk min den ér dek lő dőt! Ké rem, kí sér -
jék fi gye lem mel a ki he lye zett szó ró la po kat és
pla ká to kat is!

Ké zi lab da
A leg ki seb bek Béczi Já nos edzőnk kel jú li us

kö ze pén itt hon edző tá bo roz tak, az 1999-2000
szü le té sű ek je len leg pi he nő jü ket töl tik, de au -
gusz tus 1-jétől meg kez dő dik szá muk ra is a fel -
ké szü lés. Au gusz tus 18-23. kö zött a nem zet kö zi
veszp ré mi CELL Ku pán vesz nek részt, aho vá
11 or szág 162(!) csa pa ta ne ve zett, és a mi kor -
osz tá lyunk ban is 13 csa pat vesz részt. Na gyon
bí zunk a jó ered mény ben, és a lá nyok is egy re
el szán tab ban ké szül nek a ver seny re.

Az őszi idény ben a lá nyok ra óri á si ter he lés
fog ne he zed ni, szin te min den hét vé gén mér kő -
zé se ket ját sza nak. Szá muk ra már ko moly cé lok
van nak ki tűz ve: az U10 kor osz tály tól mi ni mum
a ré gió dön tő be ju tást, U11 és U12 csa pa tunk tól
mi ni mum az or szá gos elő dön tő be ju tást, és kis
sze ren csé vel egyik csa pa tunk be ke rül het az  or -
szá gos dön tő be is.

Óri á si si ker ként ér té kel het jük, hogy a Sziget-
szentmiklósi Női Ké zi lab da Egye sü let a mi lá -

nya ink kal kö zö sen sze ret ne in dul ni az Or szá gos
Ser dü lő Baj nok ság ban, és fel aján lot ták, hogy az
ös  szes ha zai mér kő zést ná lunk, a dömsödi csar -
nok ban ren dez zék meg!

Be il lesz ke dé sü ket meg kön  nyí ti, hogy az
OSB-ben in du ló csa pat edzői mun ká já val Bali-
ka Tí me át (Timo) bíz ták meg.

Szep tem ber től sze ret nénk bő ví te ni a két
sport ág ban részt ve vők lét szá mát, ezért az is ko -
lá ban és az óvodában tag to bor zó kat tar tunk, és
vé gig lá to gat juk a kör nye ző te le pü lé se ket is,
mi vel fő leg ké zi lab dá ban nagy le he tő sé gek rej -
le nek. 

A spor to ló és jól ta nu ló gye re kek szá má ra
szep tem ber től egy ösz tön díj prog ra mot in dí -
tunk, mel  lyel azo kat a gye re ke ket sze ret nénk
tá mo gat ni, akik be csü le te sen spor tol nak és a ta -
nul má nyi ered mé nyük ben ja vu lást mu tat nak,
rá adá sul a sza bad ide jük ben pél da mu ta tó ma ga -
tar tás ról tesz nek ta nú bi zony sá got. Az el ső dí ja -
zás ra a fél évi bi zo nyít vány osz tás után ke rül
majd sor.

To vább ra is ké rek min den kit, ha 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. 

El kezd tük a DUSE hon lap já nak szer kesz té -
sét is, ha ma ro san itt rész le tes in for má ci ók ol -
vas ha tók.

A fo cis ták nak sok si kert az au gusz tu si tor -
nák ra, a kéz lab dá zók nak pe dig ered mé nyes fel -
ké szü lést és na gyon ke mény ver seny zést kí vá -
nok a veszp ré mi tor ná ra!

Szűcs Ist ván – DUSE el nök
szucs.istvan@moziszoba.hu

A Dömsödi Utánpótlás Sport
Egyesület (DUSE) hírei

Az új sport tá mo ga tá si rend szert alap ve tő en 3
jog sza bály szabályozza: 1996. évi LXXXI. tv.,
107/2011. (VI. 30.) szá mú kor mány ren de let és
a 39/2011. (VI. 30.) mi nisz te ri ren de let.

Lát vány-csa pat spor tok: lab da rú gás, ké zi lab -
da, ko sár lab da, ví zi lab da, jég ko rong (a ter vek
sze rint ős  szel a röp lab da is be ke rül a tá mo gat ha -
tó sport ágak kö zé)

Mi lyen te vé keny sé gek re le het tá mo ga tást
igé nyel ni?

Az ama tőr sport szer ve zet, az ala pít vány és
sport is ko la a tá mo ga tást sa ját jo gon, az aláb bi
jog cí me ken igé nyel he ti:
�után pót lás-ne ve lé si fel ada tok ra.
� a sze mé lyi jel le gű rá for dí tá sok ra (ide nem

ért ve a spor to lók tá mo ga tá sát)

Sze mé lyi jel le gű rá for dí tás nak mi nő sül a
szám vi tel sza bá lyai sze rint: 
az al kal ma zot tak nak (pl. edzők, tech ni kai
ve ze tő, mér kő zés ve ze tő, szö vet sé gi el len -
őr, gyú rók, sport egész ség ügyi szak sze -
mély zet, ta ka rí tók, por tá sok, tech ni kai
sze mély zet stb.) mun ka bér ként el szá molt
összeg, va la mint a bér já ru lé kok és bér jel -
le gű egyéb ki fi ze té sek.

� tár gyi esz köz be ru há zás ra, fel újí tás ra
Spe ci á lis, inf rast ruk tú ra-fej lesz tés sel ösz  -
sze füg gő té te lek: az is ko lai sport kör fel -
ada ta it el lá tó di ák sport egye sü let vagy a
fel ső ok ta tá si in téz mény ke re tei kö zött mű -
kö dő sport szer ve zet fel ada tai el lá tá sá nak
biz to sí tá sa ér de ké ben a köz ok ta tá si vagy
fel ső ok ta tá si in téz mény tor na ter mé re, tor -

na szo bá já ra, sport cé lú in gat la ná ra irá nyu -
ló, leg alább egy lát vány-csa pat sport fel ké -
szü lé si, edzé si vagy ver seny zé si fel tét ele it
elő se gí tő be ru há zás, fel újí tás költ sé gei.

� a sport ren dez vé nyek biz ton sá gá ról szó ló kü -
lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott biz ton sá gi
kö ve tel mé nyek tel je sü lé sét szol gá ló inf ra -
struk tú ra-fej lesz tés re

� kép zés sel ös  sze füg gő fel ada tok ra

Mi lyen mér té kű tá mo ga tás igé nyel he tő?
A tá mo ga tás mér té ke nem ha lad hat ja meg a

sport szer ve zet
a) után pót lás-fej lesz tés re for dí tan dó tárgy évi ki -

adá sa i nak 90 szá za lé kát,
b) ver se nyez te tés sel ös  sze füg gő költ sé ge i nek

90 szá za lé kát,

TÁJÉKOZTATÁS
A látvány-csapatsportok támogatási rendszerérõl (ki vo nat)
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c) tárgy évi sze mé lyi jel le gű rá for dí tá sa 50 szá -
za lé kát,

d) tárgy évi kép zé si fel ada ta i val ös  sze füg gő ki -
adá sa i nak

da) ál ta lá nos kép zés ese tén 60 szá za lé kát,
db) sza ko sí tott kép zés ese tén 25 szá za lé kát,

e) tárgy évi be ru há zá si, fel újí tá si ér té ke – ide ért -
ve a biz ton sá gi kö ve tel mé nyek tel je sü lé sét
szol gá ló inf rast ruk tú ra-fej lesz tést is – 70 szá -
za lé kát.
A tá mo ga tá s leg ma ga sabb, ab szo lút ös  sze gé -

re vo nat ko zó an jog sza bá lyi kor lát nincs, azon -
ban a tá mo ga tá si igény lé sek nek a sport szer ve -
zet anya gi te her vi se lő ké pes sé gé vel össz hang -
ban kell len nie, hi szen a tá mo ga tás mel lé min -
den eset ben ön erőt kell biz to sí ta ni (10-75% a
fel hasz ná lás tí pu sá tól füg gő en).

Spe ci á lis sza bá lyok a tá mo ga tás mér té ké re
– Egy tá mo ga tott szer ve zet több jog cí men is

kér he ti tá mo ga tá si iga zo lás ki adá sát!
– A tá mo ga tá si iga zo lás – egy jog cím re szó ló

prog ram fi nan szí ro zá sá ra is – több tá mo ga tó
ré szé re is ki ál lít ha tó.

– Az adó 70%-áig ér vé nye sít he tő (+ ket tős le -
vo nás le he tő sé ge: a tá mo ga tás az adó alap ban
el szá mol ha tó költ ség ként + adó ked vez mény).

Ho gyan igé nyel he tő tá mo ga tás?
A tá mo ga tá si ké re lem jó vá ha gyá sa két lép cső -

ben tör té nik. El ső lé pés ként a sport szer ve zet
sport fej lesz té si prog ram já nak elő ze tes jó vá ha -
gyá sa tör té nik meg, ezt kö ve ti má so dik lé pés ként
a konk rét tá mo ga tá si iga zo lás ki ál lí tá sa. 

Ki és ho gyan bí rál ja el a sport fej lesz té si
prog ra mot?

A sport fej lesz té si prog ra mot a Szö vet sé gek
köz pon ti hi va ta la ér kez te ti és dol goz za fel. A
sport szer ve zet a Szö vet ség jó vá ha gyó dön té sé -
nek a kéz hez vé tel ét kö ve tő en kö te les a hon lap -
ján köz zé ten ni a jó vá ha gyott fej lesz té si prog -

ra mot, a rész le tes költ ség ve tést és a jó vá ha -
gyott be fo gad ha tó tá mo ga tá si ke ret ös  sze get.

Má so dik lé pés – a tá mo ga tá si iga zo lás ki -
ál lí tá sa ké re lem alap ján

A sport szer ve zet a sport fej lesz té si prog ram
jó vá ha gyá sát kö ve tő en (de akár már azt meg -
elő ző en is) fel ve he ti a kap cso la tot azok kal a tár -
sa sá gi adó ha tá lya alá tar to zó tár sa sá gok kal,
vál lal ko zók kal (a to váb bi ak ban: tá mo ga tók)
akik a sport szer ve zet prog ram ját a tár sa sá gi
adó juk ter hé re tá mo gat ni kí ván ják, és ezt a
szán dé ku kat elő ze tes meg ál la po dás for má já ban
írás ban is meg erő sí tik. 

A Szö vet ség a tá mo ga tá si iga zo lás két ere de ti
pél dá nyát át ad ja a sport szer ve zet és a tá mo ga tó
ré szé re.

Ho gyan ér ke zik meg a for rás a sport szer -
ve zet szám lá já ra?

A tá mo ga tó gaz da sá gi tár sa ság, vál lal ko zó a
sport szer ve zet tel meg ál la pod va, a tá mo ga tá si
iga zo lás át vé tel ét kö ve tő en az iga zo lás ban sze -
rep lő ös  sze get át utal ja a sport szer ve zet ré szé -
re. Ez azt je len ti, hogy a tá mo ga tá si iga zo lás nak a
szö vet ség től tör té nő át vé te le után a pénz hez ju tás
idő pont ja a sport szer ve zet és a tá mo ga tó meg ál -
la po dá sán mú lik. Meg fe le lő fel ké szü lés ese tén a
sport szer ve zet rö vid idő alatt, egy ös  szeg ben,
elő re hoz zá jut hat a tá mo ga tás tel jes ös  sze gé hez. 

Fon tos sza bály azon ban, hogy amen  nyi ben a
tá mo ga tá si iga zo lás ban fog lalt jog cím épí té si be -
ru há zás ra, fel újí tás ra irá nyul, úgy a 10 mil lió Ft-
ot meg ha la dó össz ér té kű sport fej lesz té si prog -
ram meg va ló sí tá sát szol gá ló tá mo ga tás csak utó -
fi nan szí ro zás for má já ban nyújt ha tó (az épí tés re,
fel újí tás ra vo nat ko zó an a jog sza bály egyéb, spe -
ci á lis sza bá lya it is fi gye lem be kell ven ni).

A tá mo ga tás fel hasz ná lá sá nak
leg fon to sabb sza bá lyai

A tá mo ga tást a jó vá ha gyott fej lesz té si prog -

ram ban fog lal tak kal össz hang ban le het fel hasz -
nál ni, és a fel hasz ná lás sal el kell szá mol ni. 

A tá mo ga tás sza bá lyos fel hasz ná lá sá ról a
Nem ze ti Sport In té zet (NSI) – igény ese tén a
szö vet ség be vo ná sá val – do ku men tum ala pú és
hely szí ni el len őr zés so rán győ ző dik meg. Az el -
len őr zés a pénz ügyi nyil ván tar tás ra és a szak -
mai prog ra mok vég re haj tá sá ra egy aránt ki ter -
jed. A sport szer ve zet a fel hasz ná lás ról ne gyed -
éven te elő re ha la dá si je len tést ké szít az el len őr -
ző szer ve zet ré szé re. A fel nem hasz nált tá mo -
ga tást a sport szer ve zet kö te les vis  sza fi zet ni. 

A sza bály ta lan fel hasz ná lás nak sú lyos szank -
ci ói van nak. Sza bály ta lan ság meg ál la pí tá sa ese -
tén a sport szer ve zet a jo go su lat la nul igény be vett
tá mo ga tást 50%-os mér ték kel nö velt ös  szeg ben
kö te les vis  sza fi zet ni, és az el len őr ző szer ve zet a
sza bály ta lan sport szer ve ze tet leg fel jebb 3 évig ki
is zár hat ja a tá mo ga tá si rend szer ből.

Fon tos tud ni va ló, hogy a tá mo ga tó a tá mo -
ga tás pénz ügyi fo lyó sí tá sá ért a tá mo ga tott
szerv ré szé ről sem mi lyen el len szol gál ta tás ra
nem jo go sult, az ez zel el len té tes meg ál la po dás
sem mis.

A rend szer gya kor la ti mű kö dé sé nek alap -
fel tét elei
– Sport fej lesz té si prog ram elő ké szí té se (sport -

szak em ber, fej lesz té si szak ér tő, pénz ügyi sza-
k  ér tő [in gat lan szak ér tő] be vo ná sá val) leg -
alább 4 éves – egy más ra épít he tő – cik lus ra;

– Szak mai prog ram hoz il lesz ke dő költ ség terv a
tá mo ga tá si idő szak ra (2011. 07. 01. – 2012.
06. 30);

– Az igé nyelt tá mo ga tás alap ján leg ha ma rabb
azon költ sé gek, rá for dí tá sok szá mol ha tók el,
ame lyek tel je sí té se és ki fi ze té se 2011. jú li us
1-jét kö ve tő en tör té nik;

– Ön erő ren del ke zés re ál lá sá nak biz to sí tá sa;
– Az el len őr zés fo lya ma tá hoz (új sze rű ség éhez)

– el szá mo lá sok me ne dzse lé sé hez – szak ér tők
al kal ma zá sa, be vo ná sa.

Új (ré gi) iga zo lá sok: Du nai, Zsol nai

Új iga zolt Fa ra gó Gá bor Kiskunlacházáról

Au gusz tus 24-én ku pa mér kő zé sen 2:1-es
ve re sé get szen ve dett csa pa tunk az NB III-as
Száz ha lom bat ta csa pa tá tól. Így a vendég
együt tes ju tott to vább. A he lyen ként jól ját -
szó dömsödi csa pa tot csak ne he zen győz te le
a két osz tál  lyal ma ga sabb baj nok ság ban ját -
szó Batta.

A 2011-12-es Pest me gyei I/b osz tá lyú lab -
da rú gó baj nok ság mér kő zé sei a dömsödi
csa pat szem pont já ból:

Reményekkel várja az õszi fordulót a Dömsöd labdarúgó csapata

Dátum idő hazai vendég
2011. 08. 28. 17.00 Dömsöd Nagykáta
2011. 09. 04. 16.30 Újhartyán Dömsöd
2011. 09. 11. 16.30 Dömsöd Pereg
2011. 09. 17. 16.00 Ráckeve Dömsöd
2011. 09. 25. 16.00 Dömsöd Hernád
2011. 10. 02. 15.00 Tápiómetáll Dömsöd
2011. 10. 09. 15.00 Dömsöd Halásztelek
2011. 10. 16. 14.30 Szentmártonkáta Dömsöd
2011. 10. 22. 14.30 Dömsöd Délegyháza
2011. 10. 29. 13.30 Taksony Dömsöd
2011. 11. 05. 13.30 Kiskunlacháza Dömsöd
2011. 11. 13. 13.00 Dömsöd Dabas-Gyón
2011. 11. 20. 13.00 Gyál Dömsöd
2011. 11. 27. 13.00 Dömsöd Tápiógyörgye

Sor so lás után: Dömsöd : Nagykáta 3:0
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A kerékpárosokra vonatkozó fontosabb KRESZ-szabályok

Dömsöd te rü le tén az el telt egy hó nap ban nem
tör tént köz le ke dé si bal eset.

Dömsödi bűnügyek…
Jú li us 16-án 19.00 óra kor a Tán csics ut cá ban

két csa lád egy más nak esett. Rög tön sé rü lés,
men tők, rend őrök, kór ház, úgy ahogy az kell egy XXI. szá za di vi tá hoz. A
vi ta he vé ben ke rí té sek tör tek ös  sze, ron gá lá si kár ke let ke zett, és azt kö ve -
tő en sok-sok rend őr sé gi jegy ző könyv ké szült. A gya nú sít ha tó sze mé lyek
cso por tos ga ráz da ság bűn cse lek mény ét kö vet ték el, de szá mo san kö zü lük
ta gad nak, fél re be szél nek és tu da to san el fer dí tik a dol go kat. A vizs gá lat fo -
lyik, a ke dé lyek re mél he tő leg alap ál lás ban ma rad nak. Jú li us 18-án 13.20
óra kö rü li idő ben a Thö köly ut cá ban két fér fi sok kész pénzt lo pott el egy
idős asszonytól. Magukat az ELMŰ dol go zó i nak ki ad va ju tot tak be a
ház ba és fér kőz tek a há zi gaz da kö ze lé be. Meg néz ték a vil lany órát és pil -
la na tok alatt meg ál la pí tot ták, hogy a né ni nek túl fi ze té se van, ezért 10.000
Ft ös  sze get ott és most azon nal vis  sza ad nak a fo gyasz tó nak. De saj nos
csak 20.000 Ft-os cím let volt a gaz em be rek nél, ezért a né ni nek el kel lett
men ni a há zi kas  szá hoz, ami a tisz taszo bá ban a rej tek he lyen la pult, és on -
nan kel lett elő hoz nia a vis  sza já ró tí zez res cím le tű bank je gyet. Ki kí sér te
az egyik ál „ELMŰ” dol go zót a né ni, a má si kat már nem is tud ta, hogy
hol van, de mi re vis  sza ért a ka pu ból, sem a 20.000 Ft-osa, sem a pénz tár -
cá já ban lé vő pár ezer fo rint kész pén ze, sem a rej tek he lyen lé vő na gyobb
men  nyi sé gű kész pén ze nem volt már meg. Azon nal fel je len tést tett, de
saj nos nem ta lál tuk a tol vaj, szél há mos, csa ló gaz fic kó kat. Az egyik el kö -
ve tő kb. 165 cm ma gas, vé kony test al ka tú, kb. 30 év kö rü li, koc kás sár -
gás-zöl des in get vi selt. A má sik el kö ve tő kb. 175 cm ma gas, töm zsi test al -
ka tú, kb. 35 év körüli, sötétkék póló volt raj ta. A fü lé ben a TV-rek lám ból
is mert hal lás erő sí tő „EAR-ZOOM” ké szü lék volt, vagy azért mert tény -
leg rossz a fül hal lá sa, vagy pe dig a bűn cse lek mény el kö ve té sé hez hasz -
nál hat ta, hogy előbb meg hall ja a né nit, mint ahogy a sér tett őt. Jú li us 19-
én az Alsó-Dunaparton egy hét vé gi ház ból hor gász fel sze re lést és élel mi -

sze re ket lop tak el. A Har csa ut cá ban jú li us 15-
20. kö zöt ti idő ben szin tén hor gász fel sze re lést
vit tek el egy ví kend ház ból. Au gusz tus 07-14.
kö zött pe dig a Rác ke vei úton tör tek be két ví -
kend ház ba és on nan  mű sza ki cik ke ket, lég-
puskát, horgászfelszereléseket, ru ha ne műt,
edé nye ket lop tak el. Jú li us 26-án a ko ra es ti órák ban a Nagy ta nyán mo -
bil te le fon-, kész pénz- és irat lo pást ta pasz tal tunk. Au gusz tus 05-én a
Sport pá lya öl tö ző jé ből tűnt el nyom ta la nul egy mo bil te le fon. Fo lyik a
nyo mo zás, az öl tö zői szar ka ne szá mít son sem mi jóra… Jú li us 19-én
13.30-13.45 kö zöt ti idő ben a CBA üz let elől egy 28-as vörösesbordó szí -
nű, ezüs tös sár vé dős  ke rék párt lop tak el is me ret le nek.

Jú li us 16-án dél kö rül egy bu da pes ti fér fi el ment für de ni a Du ná ra, de
ko ra es tig nem ér ke zett vis  sza a nya ra ló ba. Ke res ni kezd ték, ké sőbb már a
rend őrök is és a spe ci á lis bú vá rok is, mert a 67 éves fér fi törölközőjét egy
stég nél meg ta lál ták. Saj nos a fér fi el hunyt, fel te he tő, hogy víz be ful ladt,
de az orvosszakértői vizs gá la tok még zaj la nak. Na gyon vi gyáz za nak a
für dő zés sel, tart sák be az alap ve tő em be ri sza bá lyo kat. 

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

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

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

In for má ció vagy egyéb adat ese tén ér te sít he tik a kö rö zé si elő adót is
vagy bár me lyik rend őrt.

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

Sza bó Sán dor r. al ez re des

REND ÕR SÉ GI HÍ REK

Ez a szö veg csak a fon to sabb sza bá lyo kat tar -
tal maz za, to váb bi in for má ci ó ért ja va sol juk egy
át fo gó KRESZ-tan könyv ta nul má nyo zá sát.

A ke rék pár a KRESZ ér tel mé ben jármű, te hát
a ve ze té sé hez ugyan azok a fel té te lek szük sé ge -
sek, mint más jár mű esetében:

– járművezetésre al kal mas ál la pot ban kell
len ni (te hát it ta san ke rék pá roz ni sem sza bad);

– ismerni kell a KRESZ-sza bá lyo kat.
Ti los a ke rék pár hoz ol dal ko csit, il let ve egyéb

von tat mányt kap csol ni a ke rék pár-után fu tó ki -
vé te lé vel. Ti los ke rék pá ron ül ve ál la tot ve zet ni.
Ti los a ke rék párt más jár mű vel von tat ni. Ti los
el en ge dett kor mán  nyal ke rék pá roz ni. Ke rék pá -
ron csak olyan cso mag szál lít ha tó, amely a kor -
mány zást nem aka dá lyoz za. Ti los au tó pá lyán és
au tó úton ke rék pá roz ni, to váb bá ott, ahol ezt
táb la tilt ja. 12 év alat ti gye rek fő út vo na lon nem
ke rék pá roz hat.

Két ke re kű ke rék pá ron egy 16. élet év ét be töl -
tött sze mély leg fel jebb egy, 10 éves nél fi a ta labb
gyer me ket szál lít hat a megfelelő gyermek ülé -

sen. Ket tő nél több kerekű ke rék pá ron leg alább
17 éves sze mély szál lít hat utast. A cso mag tar tón
utast szál lí ta ni nem csak ti los, ha nem ve szé lyes
is, mert a fék út meg hos  szab bo dik, to váb bá az
utas lá ba be le akad hat a ke rék pár kül lői kö zé,
ez zel bal ese tet okoz va.

Ke rék pár ral la kott te rü le ten be lül leg fel jebb
40 km/óra se bes ség gel sza bad köz le ked ni, azon
kí vül si sak ban 50, si sak nél kül 40 km/h a meg -
en ge dett se bes ség.

A ke rék pár tar to zé kai

A KRESZ ál tal elő írt kö te le ző kerékpártar-
tozékok:

1. Fe hér szí nű el ső lám pa.
2. Vö rös szí nű hát só lám pa.
3. Vö rös szí nű hát só priz ma.
4. Két, egy más tól füg get len fék.
5. Csen gő
6. Borostyánsárga szí nű küllőprizma leg -

alább az el ső keréken.

7. Fény vis  sza ve rő ru há zat (la kott te rü le ten
kí vül az út tes ten éj sza ka vagy rossz lá tá si
vi szo nyok kö zött).

A köz le ke dés biz ton sá ga mi att ja va solt ke -
rék pár tar to zé kok:

a, A pe dá lon és a kül lők kö zött borostyánsár-
ga szí nű priz mák.

b, Ka ros szé les ség jel ző priz ma.
c, Vis  sza pil lan tó tü kör.
d, Sár vé dő.
e, Ke rék pá ros bu kó si sak.

Az el ső és hát só vi lá gí tás a leg fon to sabb ke -
rék pár tar to zék az ös  szes kö zül. Vi lá gí tás hi á -
nyá ban éj sza ka tel je sen lát ha tat la nok va gyunk!
Egy vil lo gó árá nál töb bet ér az éle tünk, ne saj -
nál juk rá a pénzt!

Az el ső vi lá gí tás ugyan olyan fon tos, mint a
hát só, kü lö nö sen azért, hogy a szem be jö vő jár -
mű vek is lás sa nak ben nün ket.
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Sor rend ben ötö dik al ka lom mal ren dez te meg a Dömsödi Hor gász
Egye sü let au gusz tus 7-én va sár nap az Öv csa tor na part ján a Csa lá di-Ba rá -
ti Hor gász ver se nyét, mely nek alap öt le te el ső sor ban a ba rá tok kal, is me rő -
sök kel va ló együtt hor gá szás volt, má sod sor ban pe dig a ver seny.

Idén az ed di gi ek nél va la mi vel ke ve seb ben gyűl tünk ös  sze gyö nyö rű
idő ben és ide á lis víz ál lás nál reg gel 7 óra kor a sor so lás hoz, vi szont a meg -
je len tek an nál jobb han gu la tot va rá zsol tak a part ra. 

Az egye sü let reg ge li vel vár ta a je lent ke ző ket, mely zsí ros ke nyér és li -
la hagy ma volt, Bán há zi Istvánné és Gás pár Lászlóné jó vol tá ból.

Ugyan csak ju tott ás vány víz és ká vé is min den ki nek.
A ver seny kez de te előtt min den csa pat át ve het te a DOVIT Kft. ál tal fel -

aján lott ete tő cso ma go kat. 
A részt ve vő 3 fős csa pa tok két ka te gó ri á ban in dul hat tak, az egyik a ra -

kós bot tal is hor gá szó, a má sik a ha gyo má nyos ka te gó ria volt. 4 óra pe ca
után mér le gel tünk, a fo gá sok ta lán el ma rad tak a várt tól, de azért min den
csa pat fog ta a ha la kat. 

Ös  sze pa ko lás után együtt men tünk a Mizsei-féle ét kez dé be, ahol bő sé -
ges és fi nom ebéd után a díj át adás is meg tör tént. 
Ra kós bo tos ka te gó ria: 
1. Fa bók csa pat 2. Ma jor csa pat
Ha gyo má nyos ka te gó ria
1. Célpont(y) csa pa ta 2. Matyula Mi si csa pa ta 3. Gás pár csa pat 

Ös  sze gez ve a na pot saj nál hat ja, aki nem vett részt a ren dez vé nyen!
Dömsödi Hor gász Egye sü let

V. Családi-Baráti Horgásznap

Rendezvényünket támogatja az 

Borverseny: Nevezni 3 féle borral lehet, fehér,
vörös és rosé. Nevezési díj 500 Ft.
Aki mind a 3 féle borral nevez,
annak 3×500 Ft. Minimum meny -
nyiség 5 dl fajtánként.

Szörpverseny: Nevezni bármilyen szörppel le -
het: málna, meggy, bodza... stb.
Nevezési díj 500 Ft. Aki több -
féle szörppel nevez, annyiszor
500 Ft. Minimum mennyiség 
1 dl fajtánként.

Zsűri: Mind a bornál, mind a szörpnél 5 tagú
zsűrit szeretnénk. A zsűritagok sorába
jelentkezőket várunk.

Bor: 18 éves kortól bárki lehet, több je -
lent kező esetén sorsolás útján dönt -
jük el a zsűri tagjait.

Szörp: 6-18 éves kor között bárki lehet, több
jelentkező esetén sorsolás útján dönt -
jük el a zsűri tagjait.

Döntési szempontok:
A bornál és a szörpnél is szín, illat, íz.
A szörpnél az íz a hígítás után lesz kiválasztva
1/6 arányú hígításnál.

Nevezni lehet szeptember 30. éjfélig. A
nevezés a lenti elérhetőségeken lehetséges.

A borokat és a szörpöket Kiskunlacházán,
Ráckevén, Áporkán, Dömsödön, Apajon, Bu -
gyi területén október 1-jétől gyűjtjük be sze mé -
lyesen, előre egyeztetett időben, ezzel is a ver -
seny tisztaságát szem előtt tartva. 

A versenyre regisztrálók nevét, települését
megjelenítjük oldalunkon.

Eredményhirdetés: október 8. Kiskunlac há -
za, szüreti felvonuláson a központban (Rákóczi
út 1. előtt).

www.kis-kunneptanc.eoldal.hu 
s.zoli@kevenet.hu
kiskunneptanc@citromail.hu
+36-30-537-7606, +36-70-325-1273

Verseny támogatói:
kiskunlacházi Petőfi Művelődési Központ és
Könyvtár
Mobil Trans ZRt.

Tisztelettel:
Simon Zoltán és a

Kiskun Néptánc Együttes

Október 8. Kiskunlacháza
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Mind az, amit tu -
dok er ről a té má ról,
nagy részt Bödő Mi si
bá csi nak kö szön he -
tő. Ő hos  szú év ti ze -
de kig ápol ta a Pe tő fi-
kul tuszt Döm sö dön,

so ká ig a he lyi em lék mú ze um lel kes ve ze tő je is volt. 
Szü lő ként ta pasz tal hat tam, hogy már  a kis óvo -

dás csöpp sé ge ket meg is mer te tik Pe tő fi Sán dor ral,
a ve le kap cso la tos em lék he lyek re el sé tál nak, az tán
al só ta go zat ban to vább is mer ked nek a köl tő vel és
dömsödi tar tóz ko dá sá nak kö rül mé nye i vel. Fel ső
ta go zat ban ezt egé szí tik ki a pe da gó gu sok, meg erő -
sít ve az zal, hogy le gye nek büsz kék szű kebb ha zá -
juk ra, ar ra, hogy Dömsöd ne ve egy be kap cso ló dik a
nagy köl tő ne vé vel. Ahogy Ta má si Áron ír ta:

„Azért va gyunk a vi lá gon, hogy va la hol ott hon
le gyünk ben ne.”

Pe tő fi pél dá ja, szel le mi sé ge se gít ab ban, hogy
he lye sen él hes sük meg ma gyar sá gun kat, a szü lő -
föld höz va ló tar to zá sun kat.

Dömsödnek min dig nagy büsz ke sé ge volt,
hogy Pe tő fi itt la kott, ver se ket írt a fa lu ban, szü lei
rö vi debb ide ig itt él tek. Az ak ko ri kor tár sak, szem -
ta núk apá ról fi ú ra, uno kák ra ha gyo má nyoz ták,
őriz get ték a ró la szó ló em lé ke ket. Ne ves Pe tő fi-
ku ta tók ír tak ta nul má nyo kat er ről az idő szak ról.

Pe tő fi szü lei mé szár szé ket bé rel tek 1845. no -
vem ber el se jé től Dömsödön és rö vid ide ig itt él tek.
A köl tő se géd ke zett szü le i nek a köl tö zés ben, és
már ek kor né hány na pot itt töl tött.

A ko ra be li fel jegy zé sek nek kö szön he tő en Pe tő -
fi dömsödi tar tóz ko dá sá nak ide je meg le he tő sen
pon tos ha tá rok kö zé szo rít ha tó: a köl tő 1846. áp ri -
lis vé gén, má jus el ső nap ja i ban köl tö zött le Döm-
södre ba rát já val, Pálffy Al bert tel. In dul junk hát
kép ze let be li sé tá ra a dömsödi em lék he lye ken.

A leg is mer tebb a mai Pe tő fi Mú ze um nak ad ott -
hont, ahol a köl tő Pálffy Al bert ba rát já val tar tóz ko -
dott. Kukucskáné há za ként is em le ge tik ezt a szép,
pa ti nás épü le tet. A tu laj do nost ugyan is ak kor így em -
le get ték, bár ez ra gad vány név, hi szen a tu laj do nos
ne ve hi va ta lo san Ko vács Józsefné volt. A vic ces ra -
gad vány név nek ma gya rá za tá ra két tör té net is van:

Az egyik sze rint kí ván csi sá ga mi att kap ta ezt a
ne vet. A szom széd ban volt ak ko ri ban egy ven dég lő.
Két kis ven dég szo bá ja volt, s ami kor a köl tő 1841-
ben Dunavecsére tar tott szü le i hez, meg állt en nél a
ven dég lő nél. Itt akart szál lást ta lál ni, de mind két
szo ba fog lalt volt. A ven dég lős aján lot ta az 50 mé -
ter re lé vő há zat, ahol vé gül meg szállt a köl tő. En nek
a ház nak a tu laj do no sa volt Kukucs káné. Ne vét az
egyik ma gya rá zat sze rint azért kap ta, mert igen ér -
de kel te, hogy a tő le né hány mé ter re lé vő ven dég lő -
ben kik időz nek, men  nyi ide ig. An nál is in kább ér -
de kel te ez, hi szen a ven dég lő ben akadt né hány le dér
er köl csű hölgy is, akik nek fel ada ta volt a ven dég -
ma rasz ta lás. Fa lun lé vén, kü lö nö sen ér de kel te a mi
as  szony sá gun kat, hogy va jon a ko ma, só gor, föld -
szom széd meg for dul-e a ház ban, egy-két per cet
idő zik-e, ne tán ci cá zik is a lá nyok kal. Er ről az tán a
ko ra be li in for má ci ós csa tor ná kon tá jé koz tat ta is a
ko ma as  szonyt, só gor asszonyt.

A má sik ma gya rá zat is ér de kes a Kukucskáné
el ne ve zés re: Dömsöd olyan ál dott te rü le ten ta lál -
ha tó, ahol na gyon sok fé le gyógy nö vény meg ter -
mett. Va la mi kor kü lön jö ve de lem for rás volt, hogy
ko ra ta vasz tól gyűj töt ték a kü lön bö ző gyógy fü ve -
ket: az ezer jó fü vet, ökör fark kó rót, zsá lyát, zsur lót
– ne vük is me rő sen hang za nak a ter mé sze tes gyó-
gy mód ok is me rői, ked ve lői kö ré ben ma nap ság is.
A mi né nink nek az akác vi rág volt a fő pro fil ja, ez
ter mett a kert jé ben. Tős gyö ke res dömsödiek ta lán
ma sem akác vi rág ként em le ge tik ezt a nö vényt,
ha nem kukucskának. Ami kor vi rág zik és meg -
nyom juk ol dalt, ak kor a bi be ki ku kucs kál. Ma is
hall hat juk az idő sebb mé hé szek től: „Ko ma, me -
gyünk Kun adacs ra, mert ott mé zel már a kukucs-
ka!”

A Pe tő fi-ház ta lán a leg szebb ré gi ház Dömsödön.
Ér de kes sé ge a ház nak, hogy a köl tő vel egy idős. A
pin ce le já rat ban lát ha tó is az év szám, ami kor el ké -
szült az épü let: 1823, az az Pe tő fi szü le té sé nek éve.

Az el ső he lyi ség ben hon is me re ti tár gya kat lát ha -
tunk ab ból a kor ból, ami kor a köl tő Dömsödön tar -
tóz ko dott. Ta lá lunk itt egy na ci o ná lét an nak bi -
zony sá gá ul, hogy a köz ség nek ak ko ri ban 3299 la -
ko sa volt. Szá mos re lik vi át őriz még a mú ze um:
Pe tő fi szü le i ről ké szült ké pe ket, do ku men tu mo kat.

A má so dik he lyi ség az a szo ba, ahol a köl tő la -
kott, itt vol tak a ve tett ágyak, az asz tal, amely mel -
lett gör nyed ve szü let tek a ver sek. Itt írt a Döm-
södön szü le tett köl te mé nyek kö zül hár mat, a ne -
gye di ket – a Pi ros lik már a fá kon a le vél cí műt – a
le gen da sze rint lent a Du na-par ton, egy ha tal mas
ko csá nyos tölgy fa lomb jai alatt. A má sik há rom
vers: a Szám űz tem ma ga mat, a ter je del mes el be -
szé lő köl te mény, a Salgó, va la mint ne gye dik ként a
Le vél Váradi An tal hoz  c. vers szü le tett eb ben a kis
szo bács ká ban. Ez az utol só vers kü lö nö sen fon tos,
ha is mer jük a tör té nel mi hát te ret. A fran cia for ra -
da lom ha tá sá ra a köl tő az ő ge ne rá ci ó já val Pes ten
te vé keny ke dett, a már ci u si if jak kal. Ez nem ma -
radt ti tok az ak ko ri rend őr ség előtt sem. Ami kor
Pe tő fi 1846 ta va szán ba rát já val le jött Dömsöd re
ún. fa lu zás ra, hogy nyu godt kö rül mé nyek kö zött
dol goz has son, ide is el kí sér te a ku ta ko dás. Az
egyik do ku men tum az a tit kos rend őri je len tés,
amely az ak ko ri rend szer kí ván csi sá gá nak bi zo -
nyí té ka: kí ván csi ak vol tak, mi vel is fog lal ko zik
Dömsödön Pe tő fi Sán dor és ba rát ja, Pálffy Al bert. 

1846 má ju sá ban ír ta Pe tő fi a Le vél Váradi An -
tal hoz c. köl te mé nyét, amely ben ott szun  nyad az a
pa rázs, amely ké sőbb lán gol va for ra dal mi ver sek
egész so rát ered mé nye zi.

„De hin ni kez dem, hogy di cső na pok nak
Ér jük ma hol nap fé nyes haj na lát
Mi dőn a né pek mind föl eme lik
A föld po rá ba gá zolt fejöket,
S vé gig menny dör gik a föld ke re kén:
„Le gyünk ra bok ból is mét em be rek!”
Váradi An tal  ügy véd és föld bir to kos volt, Pe tő -

fi egyik leg jobb ba rát ja.
Kukucskáné egyéb ként igen ma gas kort ért

meg, 93-94 éve sen elég sze ren csét len kö rül mé -
nyek kö zött halt meg: fű töt te a ke men cé jét és tü zet
fo gott a ru há ja, az idős né ne olyan sú lyo san meg -

égett, hogy be le halt. Há zát még hos  szú-hos  szú
ide ig a Kukucskáné há za ként em le get ték.

Dömsödön azon ban nem csu pán a Pe tő fi Mú ze -
um idé zi a köl tőt. Egy má sik em lék hely a mai Pe tő -
fi tér, ahol 1973-ban, Pe tő fi szü le té sé nek 150. év for -
du ló já ra ál lí tot ták fel Mar ton Lász ló szob rát. Ré gen
en nek kö ze lé ben állt Petrovics Ist ván, a köl tő édes -
ap já nak mé szár szé ke. A mell szo bor a fi a tal Pe tő fit
áb rá zol ja. A tér egy kor pi ac tér volt, a köz ség köz -
pont ja. Itt áll ma is a Köz ség há za és a copf  stí lus ban
épült re for má tus temp lom. Az egy ko ri mé szár szék
épü le te ma már nem áll, a má so dik vi lág há bo rú ban
el pusz tult, de em lé két ma is őr zi a té ren ál ló Pe tő fi-
szo bor. A pi ac tér ről ér de mes meg je gyez ni, hogy itt
for gat ták a Lu das Ma tyi c. ma gyar film pi a ci je le ne -
tét, a so ka dal mat dömsödi la ko sok al kot ták.

A pi ac tér től nem mes  sze áll egy má sik szép, ré -
gi, fel újí tott épü let, ahol egy kor a köl tő szü lei lak -
tak. Az em lék táb lán ol vas ha tó:

„E ház ban lak tak Pe tő fi Sán dor szü lői, test vé re
Ist ván, s ez volt a köl tő rö vid ide ig tar tó ott ho na az
1845-46. év ben.”

A táb la nem egé szen pon tos, hi szen a köl tő nem
la kott szü le i vel eb ben a ház ban. Sőt, Ist ván öc  cse is
csak né hány szor járt Dömsödön és szállt meg szü -
le i nél. Szer ző dé se szék ál ló le gény ként Kunszent-
miklóshoz kö töt te, csak ami kor meg fe le lő volt a
nyá ri út a gya log ló nak, ak kor jött Kunszentmiklós-
ról a szü le i hez Dömsödre. A köl tő, ahogy már volt
ró la szó, nem a szü lők nél, ha nem Kukucskáné há -
zá ban la kott dömsödi tar tóz ko dá sa ide jén. Nem
volt ugyan is fel hőt len a kap cso lat a köl tő és édes -
ap ja kö zött. Az apa szí ve seb ben vet te vol na, ha fia
tisz tes fog lal ko zást vá laszt, nem a po é ta sá got, a fir -
kász, ko mé di ás te vé keny sé get nem sok ra be csül te.

Az Egy es tém ott hon c. ver sé ben ír ja a köl tő:
„Borozgatánk apám mal:
Ivott a jó öreg.
S a ked ve mért ez egy szer –
Az Is ten áld ja meg!

So ká nem vol tam ott hon,
Oly rég nem láta már.
Úgy meg vé nült az óta – 
Hja, az idő le jár.

Be szél tünk er ről, ar ról,
Amint nyel vünk re jött:
Még a szí né szet ről is
Sok más egyéb kö zött.

Dömsöd és Pe tõ fi Sán dor
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Sze mé ben „mes ter sé gem”
Most is nagy szál ka még,
Elő í té let ét az
Évek nem szünteték.

„No csak hit vány egy élet
Az a ko mé dia!”
Fü lem nek ily di csé rést
Kel lett hallgatnia…

A vers ké sőbb így foly ta tó dik:
De ő nem tart ja nagy ra,
Hogy köl tő fia van,
Előt te min den ilyes
Do log ha szon ta lan.”

A köl tő rö vid éle te meg cá fol ja az apai vé le ke -
dést!

Ha le sé tá lunk a Du na-part ra, ott ta lál hat juk a Pe -
tő fi-fát. Hi va ta lo san ko csá nyos mo csá ri tölgy a fa
ne ve, több mint 300 éves. Pe tő fi fá ja ként em le get -
jük, így tart ják nyil ván az iro da lom tör té net ben is.
Egy kő em lék osz lo pot lát ha tunk, Lux Ede szob rász -
mű vész Pe tő fi-dom bor mű vét ma gá ba fog la ló al ko -
tá sa hir de ti a lá to ga tók nak Pe tő fi em lé két. 1936-ban
az ak ko ri Pe tő fi Tár sa ság köz re mű kö dé sé vel ün -
nep ség ke re té ben avat ták fel ezt az em lék mű vet.
Óri á si pom pa övez te az át adást Hóman Bá lint, az
ak ko ri val lás- és köz ok ta tás ügyi mi nisz ter mi nisz -
ter sé ge ide jén. A Fe renc Jó zsef híd tól 300 sze mé -
lyes ha jó val jött le az ak ko ri kul tusz mi nisz té ri um a
mi nisz ter ve ze té sé vel. Hóman Bá lint kö tő dött eh -
hez a vi dék hez, hi szen Tas son él tek apósáék, va la -
mint a ro ko nok: Da rá nyi Ig nác és  Da rá nyi Kál mán,
az ak ko ri föld mű ve lés ügyi mi nisz ter. 

Szo mo rú ese mény volt a Pe tő fi-fa éle té ben
1978. jú li us 3., ami kor óri á si vi har vo nult át Döm-
söd fe lett, s le tört a Pe tő fi-fa egyik nagy ága. A tal -
pon ma radt részt más nap-har mad nap sod rony acél
kö te lek kel ki pány váz ták, ki kö töt ték, ne hogy egy
újabb vi har vagy a nagy súly újabb ká ro kat te gyen
a fá ban. A le tört óri á si ág ból Po lyák Fe renc matkó-
pusztai bal tás fa fa ra gó ki fa rag ta Pe tő fi szü le i nek
és ma gá nak a köl tő nek a szob rát. 1979. áp ri lis 24-
én, Szent György nap ján ér ke zett meg a mes ter
Dömsödre, és 10 nap alatt ké szí tet te el a há rom
szob rot, ame lyet 1980. már ci us 15-én ün nep ség
ke re té ben adott át a fa lu nak. 

Székelykeresztúron is áll egy fa, me lyet a le -
gen da sze rint Pe tő fi fá ja ként em le get nek, az egy
kör te fa. Ma már se lom bo za ta, se le ve lei nin cse -
nek, de az utó dok a tör zsé re zsin delyt húz tak, a fát
kör be ke rí tet ték. Így pró bál ják az utó kor nak meg -
őriz ni a le gen dás fát. A ta lap za ton az er dé lyi köl tő,
Kányádi Sán dor szív szo rí tó so rai ol vas ha tók:

„Hal dok lik az öreg ta nú
Pe tő fi vén kör te fá ja
Azt be szé lik, ő lát ta volt
Ver set ír ni utol já ra.”

Vis  sza tér ve a dömsödi Pe tő fi-fá hoz, fé lő volt,
hogy az igen ré gi fa ki dől het. Ten ni kel lett va la mit,
hogy ne le gyen az enyé sze té ez az erek lye, amíg
le het, óv ni kell. A dömsödiek utód fát ül tet tek
2001. már ci us 15-én a Pe tő fi-fa szom széd sá gá -
ban. Kis vé kony tölgy fát, amely saj nos nem áll ta
ki az idők pró bá ját. Újabb és újabb utód fák kal pró -
bál koz nak a dömsödiek, hogy ily mó don is em lé -
kez ze nek a köl tő re.

Bödő Mi si bá csi az el ső utód fa ül te té se al kal -
má ból ír ta ver sé ben:

„Pe tő fi nek fá ja, drá ga em lék he lyünk
Ahol a köl tő re büsz kén em lé ke zünk.
Az itt írott ver sét dal ba éne kel jük,
Em lé két tisz tel ve örök ké sze ret jük.

Most az utó kor nak ül te tünk egy kis fát
Hogy to vább őriz ze meg ezt a ne mes szik rát
Me lyet Petőfiék lob ban tot tak láng ra
Sza bad sá got hoz ni az egész vi lág ra.

Óv juk, véd jük az öreg fát, tisz tes múl tat ta kar,
Tör té nel met: jót és ros  szat, em lé ke ket ka var.
Re mél jük, az utód fá ra egy szebb vi lág te kint
És nem kell majd a ma gyar nak si rán koz ni megint:

Hogy nya kun kon ül egy ide gen hor da
Le gyen vég re bol dog a ma gyar nak sor sa!
Mert szé gyen és gya lá zat or szág gal és fá val,
Per be száll hat nánk az egész vi lág gal.
De még se tedd ezt, ki er re jársz, ván dor,
A jó Is ten áld jon, hős Pe tő fi Sán dor.”

Az em lé ke zést ír ta: Ró zsa Ka ta lin

2011. jú li us

Szep tem ber 17-18-án (szom bat-va sár nap)
in gye nes épü let lá to ga tó hét vé ge lesz, mely a
Kul tu rá lis Örök ség Nap jai or szá gos moz ga -
lom ré sze.

A szom szé dos te le pü lé sek kel egye tem ben
Dömsöd is re giszt rált er re a hét vé gé re. Ezen
a két na pon a Pe tő fi Em lék mú ze um és a Pe -
tő fi Szü le i nek Há za sze re tet tel hív ja és vár ja
a lá to ga tó kat.

A mú ze um, mint Pe tő fi-em lék hely iga zi
ku ri ó zum! A Bajcsy-Zsilinszki úton ál ló épü   -
let együt tes jól ér zé kel te ti az egy ko ri fa lu si
mi li őt. A nád te tős há zak, vas tag fa la ik kal, pi -
ci ab la ka ik kal szin te vis  sza re pí te nek idő ben
az 1800-as évek be. Nagy köl tőnk, Pe tő fi
Sán dor 1846-ban töl tött ezek közt a fa lak
közt egy hó na pot. Az ide lá to ga tó vé gigsé tál -
hat az épü let ben, s tab lók se gít sé gé vel kí sér -
he ti fi gye lem mel Pe tő fi mun kás sá gát, itt tar -
tóz ko dá sát.

Emel lett szá mos nép raj zi hasz ná la ti esz -
köz gaz da gít ja a ki ál lí tást. 

A szem ben ál ló épü let fel te he tő en ha son ló
ko rú. Itt je len leg Bazsonyi Arany és Vecsési
Sán dor kép ző mű vé sze ti al ko tá sa i ból te kint -
he tő meg ki ál lí tás.

A Pe tő fi Szü le i nek Há zát 2010-ben újí tot -
ták fel. Az épü let a szep tem ber 17-18-i hét vé -
gén lá to gat ha tó lesz. Dr. Szé kely Zsig mond
köz sé gi or vos ha gya té ká ból a ren de lő és
gyógy ásza ti esz kö zök ke rül nek itt ki ál lí tás ra.
A ha gya té kot dr. Szé kely Anett (dr. Szé kely
Zsig mond uno ká ja) ado má nyoz ta a Pe tő fi
Mú ze um ré szé re.

Te le pü lé sünk egy ko ri ar cu la tát szá mos ré -
gi fo tó kó pia és kis film örö kí tet te meg. Ezek -
ből kap nak kis íze lí tőt az ér dek lő dők.

A nyi tott gan gon szá mos ér de kes kéz mű -
ves le he tő ség ki pró bá lá sá ra nyí lik majd le he -
tő ség.

Min den ér dek lő dőt nagy sze re tet tel vá -
runk!

-V.I.-

1000 Magyar
Ház
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Sze ret ném meg osz ta ni a Tisz telt Ol va sók kal, hogy fan tasz ti kus él mény ben volt ré szünk 2011. au gusz tus 25-26-27-én
Tutrakánban. 

Ha son ló nem zet kö zi éne kes fesz ti vált ren dez tek, mint a mi Europop Fesz ti vá lunk. A részt ve vők több or szág ból ér kez tek: Ma -
gyar or szág, Ka zahsz tán, Orosz or szág, Tö rök or szág, Ro má nia és Bul gá ria.

Er re a ver seny re je lent ke zett és Ha zán kat kép vi sel het te a dömsödi Ju és Zsu Tár su lat két tag ja, Simonidesz Bog lár ka és Csi kós
Zsu zsi.

Ki vá ló éne ke sek, ki vá ló hang gal, a me zőny rend kí vül erős volt, még is ha tal mas volt az él mény és az öröm mi kor a zsű ri ered -
ményt hir de tett.

Simonidesz Bog lár ka III. he lye zett, ju ni or ka te gó ria, 23 ver seny ző ből.
Csi kós Zsu zsi II. he lye zett, fel nőtt ka te gó ria, 20 ver seny ző ből.

Na gyon elér zé ke nyül tem az ered ményhir de tés kor, iszo nya to san bol dog és na gyon-na gyon büsz ke vol tam!  
Dömsöd szó sze rint ki lé pett a nagy vi lág szín pa dá ra, és is mét si ke rült el vin nünk több mint ezer ki lo mé ter re a Mi kis fa lunk és Ma -

gyar or szág jó hí rét! 
Csi kós Lászlóné

Tutrakánban versenyeztünk

A zene nem ismer határokat
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Szin te hi he tet len, hogy mi lyen gyor san
ro han az idő, már új ra el te lik egy esz ten -
dő, itt van az ősz, a szep tem ber. Mint is -
me re tes, a me ző gaz da ság ban, a nö vény -
ter me sztés ben a gaz dál ko dá si évet nem
de cem ber ben zár juk, ha nem ok tó ber 31-
én. Már las san szá mot vet he tünk az el múlt
év gaz dál ko dá sá nak ered mé nyes sé gé ről.

Ha vis  sza te kin tünk az el mú ló év re, hát
bi zony ve gyes ké pet lát ha tunk. A 2010-es
esz ten dő me ző gaz dál ko dá sát dön tő en be -
fo lyá sol ta az or szág je len tős te rü le tét érin -
tő ár víz és bel víz.

Köz sé günk ha tá rát az ár víz ugyan nem
súj tot ta, de a bel víz vi szont je len tős te rü -
le te ket ká ro sí tott. A bel víz még az idei év -
nek a gaz dál ko dá si ered mé nyét is nagy
mér ték ben be fo lyá sol ta. Az el múlt év
őszén – 2010 őszén – nem le he tett azo kat
a te rü le te ket őszi ga bo ná val be vet ni, ame -
lye ket a bel víz ká ro sí tott, így ki sebb te rü -
le ten ke rült el ve tés re a ke nyér ga bo na. A
ked ve ző nek mond ha tó té li és ta va szi idő -
já rás kö vet kez té ben a kalászosgabona-, a
bú za ter més kö ze pes volt, és a be ta ka rí tás,
az ara tás idő sza ká ban nem volt eső, így
vesz te ség men te sen, jó mi nő ség ben si ke -
rült be ta ka rí ta ni a ke nyér nek va lót. A bú za
fel vá sár lá si ára el fo gad ha tó volt, bár a ter -
me lé si költ sé gek ál lan dó an emel ked nek,
és bi zony ha nem kap ná nak a ter me lők te -
rü let ala pú tá mo ga tást, ak kor sok ter me lő -
nek vesz te sé ges len ne a ter me lés.

Köz sé günk ben, mint min den év ben, az
idén is szín vo na las ün nep ség ke re té ben
au gusz tus 20-án ün ne pel tük az új ke nye -
ret. A ma gyar nyelv ben szám ta lan köz -
mon dás, szo kás kap cso la tos a ke nyér hez.
Ki ne tud ná, hogy mit je lent az, ha azt
mond juk, hogy más va la ki meg él te ke nye -
re ja vát, te hát idős kor ban van. Ha két sze -
mély kö zött ke nyér tö rés re ke rül sor, tud -
juk, hogy a há zas pár ok el vál nak, de nem
vé let le nül szo kás a csa lád meg él he té sét
biz to sí tó sze mélyt ke nyér ke re ső nek ne -
vez ni. A ke resz tyén ség alap igé jé ben, a
Mi atyánk ban is az Is ten hez fo hász ko -
dunk, hogy add meg a mi min den na pi ke -
nye rün ket. A bú zát ré gen az élet nek hív -
ták, és sok kal job ban meg be csül ték a pa -
raszt em bert, mint most. Tu dom, hogy át -
ala kult a vi lág, szin te min dent alá ren del -
nek a pénz nek és a köz gaz da sá gi ér de kek -
nek, és azt mond ják egyes „okos”

köz   gaz dá sza ink, hogy nem ér de mes ter -
mel ni, mert ol csób ban meg le het ven ni
kül föld ről. Csak azt nem szá mol ják, hogy
men  nyi mun ka nél kü li lesz emi att, akik nek
se gélyt kell fi zet ni. Nem kell cu kor ré pát
ter mel ni, nem kell ser tést hiz lal ni, nem
kell zöld sé get, gyü möl csöt ter mel ni. A be -
ho zott, kül föl di áruk ra ad nak hi telt, és
hos  szú éve kig fi zet het jük a hi tel ter he it is.

Ami kor e so ro kat írom – au gusz tus vé -
gén – már na pok óta, sőt már két he te nem
esett eső, és rend kí vü li me leg idő van. A
nya ra lók ra, für dő zők re jól jön a me leg, de
bi zony a nö vény ter me lők re, a kis ker tek re
na gyon kel le ne az eső. A leara tott ga bo nák
tar ló ját, a ki szá radt föl det na gyon ne héz
el mun kál ni, pe dig már az őszi ve té sű nö -
vé nyek, a rep ce és az őszi ka lá szos ga bo -
nák ve té sé re elő kell ké szí te ni a ta lajt.

A leg fon to sabb ta kar mány nö vény, a ku -
ko ri ca szem fej lő dé sé hez is na gyon kel le -
ne a csen des, vi har men tes eső.

A kis kert ben is van ten ni va ló most
szep tem ber ben. A még fej lő dő nö vé nye -
ket, telifejes ká posz tát, zel lert ön töz ni
kell, mert eb ben a rek ke nő hő ség ben tönk -
re men nek. A bur go nyát ha még ed dig nem
szed tük fel, azt mi e lőbb szed jük fel. A té li
tá ro lás ra szánt gu mó kat már most sze dés -
kor vá lo gas suk ki, és csak az egész sé ges
bur go nyát tá rol juk, szel lős, nap tól vé dett,
hű vös he lyen. A bur go nya szá ra kat és
gyom ma rad vá nyo kat le he tő leg szél men -

tes idő ben éges sük el, mert így a ro var kár -
te vő ket és a gom ba be teg sé gek oko zó it el -
pusz tít hat juk, és jö vő re ke ve seb bet kell
per me tez ni. A kis kert ben is mint a szán tó -
föl de ken a le ter mett te rü le te ket tart suk
gyom men te sen, ez zel rész ben meg kí mél -
jük a ta laj ter mő ké pes ség ét, és nem tud -
nak el sza po rod ni a kár te vők. Az őszi ül te -
té sű nö vé nyek ta la ját is most szep tem ber -
ben kell elő ké szí te ni (pl. őszi fok hagy ma,
sa lá ta).

A té li kör ték, al mák éré si ide je szep tem -
ber hó nap ra esik. A tá ro lás szem pont já ból
nagy gond dal szed jük le a ter mést, ne
ütőd jön, sé rül jön a gyü mölcs, és az is na -
gyon fon tos, hogy ko csán  nyal, az az szár -
ral szed jük az al mát és a kör tét. A rend kí -
vül me leg és szá raz idő já rás na gyon meg -
vi se li a pá zsi tot is, így ha van le he tő sé -
günk, ön töz nünk kell a fü vet.

Szep tem ber a sző lő érés, a szü ret kez de -
té nek az ide je, fel kell ké szül ni a szü ret re.
Az idén el fo gad ha tó men  nyi sé gű lesz a
sző lő ter més, és fő ként a mi nő ség jó nak
ígér ke zik, mert a na pos, me leg idő ked vez
az érés nek. A fen ti e ken túl is még sok te -
en dő van úgy a szán tó föl de ken, ker tek -
ben, gyü möl csös ben, sző lő ben. Re mél jük,
hogy azért majd meg jön a csen des, áz ta tó
eső, ami meg kön  nyí ti a ta laj mun ká kat.

Ös  sze ál lí tot ta:
Tóth Ist ván

Dömsöd, Ha la dás u. 1.

Me zõ gaz da sá gi hí rek
2011. év szeptember hó
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Keresztyén élet

A Dömsöd-Nagytemplomi Re for má tus
Egy ház köz ség fel hív ja a dömsödi re for má tus
te me tő ben nyug vók hoz zá tar to zó i nak fi gyel -
mét, hogy az 1986-ban ill. az előtt meg vál tott
és még ed dig új ra nem vál tott sír he lyek 2011.
de cem ber 31-én le jár nak. A vo nat ko zó ál la -
mi tör vé nyek sze rint a meg nem vál tott sír he -
lyek és a raj tuk le vő sír em lé kek fe lett a te me -
tő tu laj do no sa ren del ke zik.

Új ra vál tás ra le he tő ség van a Lel ké szi Hi -
va tal ban min den hét főn és csü tör tö kön 9-12
óra kö zött (2344 Dömsöd, Pe tő fi tér 7). 
Tel.: 06-24-434-477.

Az Egy ház köz ség Pres bi té ri u ma

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak,

akik édesanyánk
PINCZEL GÁBORNÉ
szül.: Majorovics Mária

temetésén részt vettek, fájdalmunkban
osztoztak, sírjára a kegyelet virágait elhe-
lyezték. Gyászoló család

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak,

akik
KISS JÓZSEFNÉ

Denke Julianna
temetésén részt vettek, fájdalmunkban

velünk osztoztak. 
A gyászoló család

Dömsödön az 1775-ben épült re for má tus
temp lom im már 236 esz ten de je Is ten di cső sé -
gét hir de ti. Ezek a fa lak ta núi a tör té nel mi és a
ter mé sze ti vi ha rok nak, vál to zá sok nak. Gon -
dol juk csak vé gig, hogy ez idő alatt men  nyi
há bo rú, for ra da lom, ár víz vagy tűz vész sö pört
vé gig a falun… Azon ban a fa lak szi lár dan áll -
nak. Őse ink szak sze rű en és lel ki is me re te sen
épí tet ték meg a temp lo mot. Tet ték mind ezt kö -
te les ség tu dat tal, nagy alá zat tal, oda adás sal.

A mű em lék nek mi nő sí tett temp lo mon
azon ban idő ről idő re je lent kez nek ki sebb-na -
gyobb ja ví tás ra szo ru ló mun kák: el hasz ná ló -
dott ab la kok, aj tók, mál la do zó va ko lat, tö rött
pa lák, és a lajst rom nak még kö zel nincs vé ge.
A gyü le ke zet anya gi le he tő sé gei erő sen kor lá -
to zot tak, tel jes mér té kű re no vá lás ra nincs le -
he tő ség!

A kül ső va ko la tot vi ze se dés mi att évek kel
ez előtt 2 m-es ma gas ság ban el tá vo lí tot ták,
azon ban an nak hely re ál lí tá sá ra már nem volt
le he tő ség. A nyí lás zá ró kat több rész let ben si -
ke rült ki cse rél tet ni. Ezek ki vi te le zés ét dömsö-
di mes ter em be rek vé gez ték.

2009-ben egy si ke res Leader pá lyá zat kap -
csán le he tő ség nyílt ar ra, hogy 10 000 000 Ft
ér ték ben a kül ső fel újí tást el vé gez ze a gyü le -

ke zet. A pá lyá zat utó fi nan szí ro zá sú. A szóban
forgó ös  szeg mér té ke az el vé ge zen dő mun ká -
hoz vi szo nyít va szűk re sza bott, még is a  le he -
tő sé gek hez mér ten a Lel ki pász tor a Pres bi té ri -
um mal  kö zö sen ös  sze fog va meg ta lál ta a meg -
ol dást. A gyü le ke zet pél dás, ön zet len ös  sze fo -
gá sá nak kö szön he tő en au gusz tus ban meg kez -
dő dött a mű em lék temp lo munk kül ső fel újí tá -
sa. Nagy öröm, hogy dömsödi vál lal ko zó,
dömsödi kőműves em be rek ta ta roz zák az épü -
le tet. A to váb bi ak ban sor ke rül még a temp -
lom kert ren de zé sé re és a ko vá csolt vas ke rí tés
rend be té te lé re, fes té sé re. 

Te le pü lé sün kön na gyon sok jó ér zé sű em -
ber nek kö szön he tő en szé pül nek meg a köz -
épü le tek. A Ka to li kus Plé bá nia sze met gyö -
nyör köd te tő en újul meg, s a Ka to li kus Temp -
lom bá do go zá sa is be fe je ző dött. A Dömsödi
Pol gár mes te ri Hi va tal pa ti nás öreg fő épü le te
szin tén új ta ta ro zást ka pott. Az el múlt esz ten -
dő ben a Pe tő fi szü lei há za újult meg tel jes
mér ték ben.

Úgy gon do lom, hogy mind ezek a meg va ló -
sí tott mun kák bi zo nyít ják az itt élők jó aka ra tát
és se gí tő-job bí tó szán dé kát.

Is ten ál dását kí vá nom mind an  nyi uk nak!
-V.I.-

Megkezdõdtek a felújítási munkálatok

KKaapp  ccssoo  llaa  ttookk
A Bazsonyi-Vecsési mű vész há zas pár 1960

óta  kap cso ló dik te le pü lé sünk höz. Ek kor vá sá -
rol tak hét vé gi tel ket a Du na-par ton, mely re ké -
sőbb kis mű te rem mel ren del ke ző nya ra lót épí -
tet tek. Szí ve sen tar tóz kod tak itt. A csen des kör -
nye zet, a víz kö zel sé ge szám ta lan al ka lom mal
nyúj tott ih le tet egy-egy fest mény szü le té sé hez.
A  hos  szú év ti ze dek alatt szin te a há zas pár ott -
ho ná vá vált a fa lu. Dömsödhöz va ló kap cso ló -
dá su kat nem csak a cso dás So rok sá ri-Du na je -
len tet te, ha nem az itt élő em be rek hez va ló kö tő -
dés is. Élet re szó ló ba rát sá gok szö vőd tek, me -
lyek szi lár dan áll ják ma is az idő pró bá ját.

Sán dor bá csi és Aran ka né ni min dig szo li dan
és vég te len sze rény ség gel élt itt köz tünk. So kan
nem is tud ták Ró luk, hogy mi lyen cso dás ér té kek
hor do zói, hi szen  kez det ben egy sze rű nya ra lók -
ként is mer ték meg Őket. Min dig jó volt Ve lük
be szél get ni, mert Aran ka né ni sze líd, ked ves sza -
vai és Sán dor bá csi sa já tos hu mo ra ne ve lő ha tás -
sal bír tak. Mun ká i kat ön zet len sze re tet tel ado má -
nyoz ták a he lyi in téz mé nyek nek. Meg cso dál hat -
juk fest mé nye i ket az is ko lá ban, a mű ve lő dé si
ház ban, a pol gár mes te ri hi va tal ban és a 10 esz -
ten de je meg nyílt Bazsonyi-Vecsési kép tár ban.

Szep tem ber 11-én a kép tár meg nyi tá sá nak ju -
bi le u mi al ka lmá ból nyí lik ki ál lí tás a mű vész há -
zas pár mun ká i ból. A fa lu ne vé ben kö szö net tel tar -
to zunk Bazsonyi Arany nak és Vecsési Sán dor nak
azért, hogy ilyen gyö nyö rű kép tá rat mond ha tunk
ma gun ké nak. Ugyan csak kö szö net mind azok -
nak, akik a ju bi le u mi tár lat meg szer ve zé sé ben,
lét re ho zá sá ban ön zet le nül se gí tet tek! -V.I.-

„Életünk lehajló idejében sejlik fel váratlanul
néha, hogy milyen gazdag képtár őrzői, egyedüli
tulajdonosai vagyunk öröklötten, szerzetten és
főképp kegyelem által.”                       Bazsonyi Arany

Tisztelettel meghívjuk Önt és kedves Családját

BAZSONYI ARANY
és

VECSÉSI SÁNDOR

képzőművészeti alkotásaiból rendezett
időszakos kiállítás ünnepélyes megnyitójára
2011. szeptember 11-én vasárnap 11 órakor,

a Dömsödi Református Gyülekezeti Ház
Nagytermében az Istentiszteletet követően.

(Dömsöd, Petőfi tér 7.)

Köszöntőt mond:
Bencze István polgármester

A kiállítást megnyitja:
Dr. Hubert Ildikó irodalomtörténész

A kiállítás megtekinthető
2011. szeptember 11. – szeptember 23-ig.

Szintén ebben az időszakban a 10 éve meg-
nyílt képtár anyaga is megtekinthető

a Bajcsy-Zs. u. 6. sz. alatt.
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Szü lettek:
Czikai István – Fekete Anikó

LAURA
Szabó Viktor – Szladek Bernadett

HENRIETTA
Perger István – Kovács Rita

BENCE
Farkas Norbert – Balogh Eszter

BOGLÁRKA
Kiss Balázs – Romász Zsuzsanna

BOTOND BENCE
Nagy Zsigmond – Tőkés Mónika

GERGŐ ZSIGMOND
Bucsi András – Mózes Henrietta

BENCE

Házasságkötés nem volt.
El huny tak:

Pinczel Gáborné Majorovics Mária 90 éves
Kiss Józsefné Denke Julianna 71 éves
Baranya Lídia 60 éves
Jaksa István 81 éves
Hajdú László 87 éves
Gyökeres Gábor 72 éves
Miklósi Zoltánné Bujáki Erzsébet 55 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:  
A körzet betegeinek ellátása az alábbiak
szerint történik:
2011. szept. 5-16. között: Dr. Rókusfalvy Syl -
via saját rendelőjében, saját rendelési idejében
2011. szept. 19-30. között: Dr. Szőnyi Alíz
saját rendelőjében, saját rendelési idejében

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

Dr. Rókusfalvy Sylvia szeptember 19-23.
között szabadságát tölti, helyettesít 
dr. Szőnyi Alíz saját rendelőjében, 

saját rendelési idejében

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. szeptember 10-11.

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

2011. szeptember 17-18.
Dr. Vona Viktor

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

2011. szeptember 24-25.
Dr. Bécsi László

Ráckeve, Ady E. u. 48.
06-20-924-2367

2011. október 1-2.
Dr. Mészáros János

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

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: szeptember 20.

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

Várható meg je le nés: október eleje

Az írások elfogadása nem jelenti azok feltétlen
megjelentetését!

Ro vat ve ze tők, és az újság megjelenésében
közreműködők:

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

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

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

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

Ké szült 900 pél dány ban. 

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

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

Kiskunlacháza, Gá bor Áron u. 2/a

HHHHAAAA    BBBBAAAAJJJJ    VVVVAAAANNNN::::
defibrillátor

elérhetõsége a
Sion Security számán:

06-70-634-5434
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Túri Lajos, Széchenyi u. 35.

Kató Eszter,
Ságvári u. 3.

Dudás Lászlóné, Felszabadulás u. 3.

Bangó Bálint, Thököly u. 20.

Major Mihály,
Szabadság u. 117.

Hegedüs László, Bem u. 8.

Májer Sándor, Attila u. 26/a

Vank Erzsébet, Váczi u. 29.

Józan László, Ságvári u. 20.

Várady Ferenc, Pósa L. u. 1.


