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Édesanyám! Hányszor, de hányszor is mondtuk ki e gyönyörű szót éle-
tünk során!? Nagyon sokszor! Az Édesanyák családban betöltött szerepe
senkihez sem hasonlítható csoda, és erre igazán csak akkor jövünk rá,
amikor már nem szólhatunk hozzájuk, csak az emlékeinkben simogathat-
juk Őket. Ezzel a gondolattal köszöntöm a fiatal és az idős Édesanyákat,
köszönve azt az önzetlen segítséget, amelyet gyermekeik kaptak Tőlük
életük során!

Továbbra is kiemelt feladatként kezeljük az új víziközmű törvény ránk
vonatkozó részének kezelését. Térségünkben a Csepel-sziget és Környéke
Önkormányzati Szövetség elnöke, Szabó József úr kezében összpontosul-
nak a szálak. Ő tartja kézben a Dél-Pest megyei szerveződés dolgait. Má-
jus 9-én kapunk pontos forgatókönyvet intézményünk, a vízmű csatlako-
zási lehetőségéről.

Az elmúlt hetek a XVIII. Dömsödi Napok előkészületeiről szóltak.Ajó
tervek, a rendezésben résztvevők alapossága, hozzáértése gördülékeny-
nyé, problémamentessé tette a háromnapos rendezvényt. Mint minden év-
ben, most is a megnyitó legjelentősebb része a kitüntetések átadása volt.A
Hírnök egy másik részében méltatjuk a díjazottakat, most csak annyit
mondanék, hogy a Dömsödért Emlékérem kitüntetettjei: Csengődi
Józsefné, Zsiba Sándorné és Tóth István munkássága igazán méltó az elis-
merésre! Ugyancsak méltó az életmentő oklevél átvételére Hicz Jánosné
bátor, példamutató helytállásáért!Aszombat esti alapítványi bál keretében
köszöntöttem a knüllwaldi testvérvárosi küldöttséget, Jörg Müller polgár-
mesterrel az élen. Velünk ünnepeltek az erdélyi Gyergyócsomafalva tűz-
oltói (a mi tűzoltóink vendégeként), Vaszi Miklós parancsnok úr vezetésé-
vel. Természetesen megkülönböztetett figyelem övezte a felvidéki testvér-
város, Fűr község küldöttségét, akik Zacharné Komár Stepánka polgár-
mester asszony vezetésével élvezhették vendégszeretetünket. Külön örö-
mömre szolgál, hogy ünnepi körülmények között írhattuk alá azt az okira-
tot, amely megerősítette a két település 50 éves barátságát. Ugyanis
1962-re datálódik a kezdet, amikor az akkori fűri szövetkezet tagjai egy
magyarországi látogatás során Dömsödre is ellátogattak. Ezért aztán az
okiratot nemcsak a most hivatalban lévő két polgármester látta el kézje-
gyével, hanem a múltban a barátságért sokat tett Dánczi Vilmos és ré-
szünkről Sáfrán József is. Nagyon jó volt látni, hallani azoknak az emléke-
zését, akik bábáskodtak a két település testvéri kapcsolatán, így a felsorol-
takon kívül Túri Lajos is emlékezett, és ezt tették a közelmúlt polgármes-
terei: Kudar Zsigmondné Marika, Petrik Imre és Jávorka Flórián is. Biztos
vagyok abban, hogy a következő 50 év legalább annyira tartalmas lesz a
kapcsolatunkban, mint amelyet mögöttünk hagytunk.

A XVIII. Dömsödi Napok rendezvénysorozatából kiemelkedik a két-
napos országos díjugrató verseny, amely soha nem látott nagyszámú ver-
senyző indulását eredményezte. Az Alfonz Lovasklub vezetőit, tagjait di-
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��XVIII. Dömsödi Napok kitüntetettjei 6-7. o.
�� Ipartestületi hírek 9. o.
��Méz és tulajdonságai 12. o.
��Dabi Napok meghívó 15. o.
��Könyvtár nyári nyitvatartása 16. o.
��Trianoni meghívó 19. o.
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csé ri az a tény, hogy a dömsödi ver seny má ra az
or szág egyik leg na gyobb ver se nyé vé nőt te ki
ma gát. A va sár nap dél utá ni OMK-beli ren dez vé -
nyen biz to san na gyon jók vol tak a meg hí vott
sztár ven dé gek mű so rai, de az iga zi a dömsödi fi -
a ta lok meg szo kott, ma gas szin tű pro duk ci ója
vol t. Gra tu lá lok va la men  nyi fel lé pő nek, és itt kö -
szö nöm meg mind azok nak, akik egy ki csit is se -
gí tet tek a ren dez vény si ke res le bo nyo lí tá sá ban. 

Szer ves ré sze volt a prog ra munk nak a Kis -
her ceg Gyer mek ház szí nes be mu ta tó ja az új ját -
szó té ren, amely nek ak ko ra si ke re volt, hogy a
né met ven dé gek még ado mányt is fel aján lot tak
a mű kö dé sük höz.

A Dömsödi Na pok hoz kap cso ló dik a kö vet -
ke ző gon do la tom is. Na gyon so kan ele get tet tek
kö te le zett sé gük nek, és a há zuk hoz tar to zó ut ca -
fron tot szé pen rend be tet ték. Saj nos olyan in -
gat la nok kal is ta lál koz hat tunk, ame lyek előtt a
szin te de ré kig érő gaz je lez te, hogy idén még
nem ke rült sor an nak ka szá lá sá ra. Is mét hang -

sú lyo zom, ha va la ki fi zi ka i lag nem ké pes az ut -
ca front ápo lá sá ra, ak kor je lez zék ne künk, és
szin te csak az üzem anyagkölt sé gért le vág juk a
fü vet. Las san vé ge a tü rel mi idő szak nak!

A ta vasz má sik ki emel ke dő ren dez vé nye a II.
Ke rí tés tár lat volt, amely ta lán még az el ső nél is
job ban si ke rült, pe dig azt is so kan di csér ték.
Úgy gon do lom, a há zi gaz da Vass Ilo na és a fő -
ren de ző Sán ta Ist ván min den el is me rést meg ér -
de mel a si ke res szer ve zé sért.

Ötö dik al ka lom mal ke rült sor  a Fú vós szó lis -
ták és ka ma ra együt te sek ba rá ti ta lál ko zó já ra.
Csak is mé tel ni tu dom ma ga mat, hogy jó né -
hány pro duk ció meg áll ta vol na a he lyét sok ma -
gyar or szá gi ko moly ze nei szín pa don is. 

Már most jel zem, hogy nagy va ló szí nű ség gel
jú ni us 23-án – a ne héz sé gek el le né re is – meg -
tart juk a Hal-Víz Na pot! Az is biz tos, hogy az
ed di gi ek nél lé nye ge sen szo li dabb költ ség ve tés -
sel. Kö szö nöm, hogy Ba logh Ist ván la kó tár sunk
el vál lal ta a fő szer ve zői te en dő ket. 

Bencze Ist ván
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Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat
Kép vi se lő-tes tü le te 2012. áp ri lis 18-án tar tot -
ta meg ren des ülé sét, ame lyen az aláb bi dön -
té se ket hoz 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, Ba logh Lász ló Le ven te, Csi kós Lász -
lóné, 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 9 igen, 0 nem – egy han gú

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

41/2012. (IV. 18.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép -

vi se lő-tes tü le te az ülés na pi rend jét az aláb bi ak
sze rint ha tá roz za meg: 
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./ A gyer mek vé de lem hely ze té ről szó ló be szá -

mo ló meg vi ta tá sa
4./ Be szá mo ló a Dömsöd–Apaj Csa lád se gí tő és

Gyer mek jó lé ti In téz mé nyei Tár su lás mű kö -
dé sé ről

5./ Dömsöd–Apaj Családsegítő és Gyermek -
jóléti Intézményei Társulás Szervezeti és
Működési Szabályának, Szakmai Prog ram -
já nak elfogadása

6./ Intézményeknek helyet adó ingatlanok ren-
dezése

7./ A Gróf Széchenyi István Általános Iskola
alapító okiratának módosítása

8./ Dezső Lajos Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény alapító okiratának módosítása

9./ Petőfi Sándor Oktatási és Művelődési
Központ alapító okiratának módosítása

10./ Dömsöd Nagytemplomi Református Egy-
házközség kérelme

11./ Az Oktatási, Közművelődési és Sport Bi -
zottság javaslata elismerő oklevél ado má -
nyozására 

12./ A konyha működésének átvilágítására ér -
ke zett ajánlatok elbírálása 

13./ Kovács Mónika kérelme a Bárányfelhő Csa -
ládi Napközi projekt megvalósítása során
történő önkormányzati együtt mű kö désre

14./ Az önkormányzat 2011. évi költség veté sé -
ről szóló beszámoló (zárszámadás) megvi-
tatása

15./ Strand hasznosításának kérdése
Zárt ülésen:
16./ Önkormányzati hatósági ügyben érkezett
fellebbezések elbírálása 

Felelős: képviselő-testület
Határidő: azonnal

1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról

(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt
szavazás)

A képviselő-testület 9 igen, 0 nem – egy-

hangú szavazattal meghozta a következő
határozatot:

42/2012. (IV. 18.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Kép -

viselő-testülete a lejárt határidejű határozatokról
szóló beszámolót elfogadja.

Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal

ÖNKORMÁNYZATI HÍREKÖNKORMÁNYZATI HÍREK
2012. ÁPRILIS2012. ÁPRILIS

KÉPVISELÕI
FOGADÓÓRA!

május 16-án 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

Kérem, hogy 
ADÓJA 1%-át 

ajánlja a
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részére.
Az ide érkező felajánlásokat
olyan célokra fordítjuk majd,

amelyeket az önkormányzat költ-
ségvetéséből nem tud támogatni.
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Megtisztelő segítségüket ezúton

is köszönjük.



2./ A polgármester tájékoztatója a két ülés
között eltelt időszak eseményeiről

(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt
szavazás)

A képviselő-testület 9 igen, 0 nem – egyhan gú
szavazattal meghozta a következő határozatot:

43/2012. (IV. 18.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Kép -

vi selő-testülete a két ülés közötti időszak ese -
ményeiről szóló beszámolót elfogadta.

Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal

3./ A gyermekvédelem helyzetéről szóló
beszámoló megvitatása

(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt
szavazás)

A képviselő-testület 9 igen, 0 nem – egyhan gú
szavazattal meghozta a következő határozatot:

44/2012. (IV. 18.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Kép -

vi selő-testülete – figyelembe véve az Oktatási,
Közművelődési és Sport Bizottság javaslatát –
az önkormányzat gyermekjóléti és gyermek -
védelmi helyzetének átfogó értékeléséről szóló
beszámolót elfogadja.

Felelős: dr. Bencze Zoltán körjegyző
Határidő: azonnal

4./ Beszámoló a Dömsöd–Apaj Családse -
gítő és Gyermekjóléti Intézményei Társulás
működéséről

(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt
szavazás)

A képviselő-testület 9 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következő határozatot:

45/2012. (IV. 18.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Kép -

viselő-testülete – figyelembe véve az Oktatási,
Közművelődési és Sport Bizottság javaslatát – a
Dömsöd-Apaj Gyermekjóléti és Családsegítő
Szolgálat 2011. évi működéséről szóló beszá-
molót elfogadja.

Felelős: Csengődi Józsefné mb. vezető
Határidő: azonnal

5./ Dömsöd–Apaj Családsegítő és Gyer-
mekjóléti Intézményei Társulás Szervezeti és
Működési Szabályának, Szakmai Prog ram -
jának elfogadása

(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt
szavazás)

A képviselő-testület 9 igen, 0 nem – egy-
hangú szavazattal meghozta a következő
határozatot:

46/2012. (IV. 18.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Kép -

vi selő-testülete Dömsöd–Apaj Gyermekjóléti
és Családsegítő Intézményi Társulás szervezeti
és működési szabályzatát elfogadja.

Felelős: képviselő-testület
Határidő: azonnal

(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt
szavazás)

A képviselő-testület 9 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következő határozatot:

47/2012. (IV. 18.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Kép -

vi se lő-testülete a Dömsöd–Apaj Családsegítő
és Gyermekjóléti Intézményi Társulás szakmai
programját elfogadja.

Felelős: képviselő-testület
Határidő: azonnal

6./ Intézményeknek helyet adó ingatlanok
rendezése

(Szavazás módja: minősített többség, nyílt
szavazás)

A képviselő-testület 9 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következő határozatot:

48/2012. (IV. 18.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Kép -

vi selő-testülete hozzájárul a tulajdonát képező
dömsödi 1515/2 hrsz-ú ingatlan megosztásához
a Geodolit 2005 Bt. által készített megosztási
vázrajz szerint.

Felelős: képviselő-testület
Határidő: azonnal

(Szavazás módja: minősített többség, nyílt
szavazás)

A képviselő-testület 9 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következő határozatot:

49/2012. (IV. 18.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Kép -

viselő-testülete a Petőfi Sándor Oktatási és Mű -
ve lődési Központ Dömsöd, Béke tér 2. szám
alatti épületének társasházzá nyilvánításáról
szóló döntést, valamint a gróf Széchenyi István
Általános Iskola, Dezső Lajos Alapfokú Mű vé -
szetoktatási Intézmény, valamint a Petőfi Sán-
dor Oktatási és Művelődési Központ alapító
okiratainak módosításáról szóló napirendi pon-
tok tárgyalását elnapolja.

Felelős: képviselő-testület
Határidő: azonnal

7./ A Gróf Széchenyi István Általános Is -
ko la alapító okiratának módosítása

A napirendi pont tárgyalását a képviselő-
testület elnapolta.

8./ Dezső Lajos Alapfokú Művészetokta -
tá si Intézmény alapító okiratának módo sí -
tá sa

A napirendi pont tárgyalását a képviselő-
testület elnapolta.

9./ Petőfi Sándor Oktatási és Művelődési
Központ alapító okiratának módosítása

A napirendi pont tárgyalását a képviselő-
testület elnapolta.

10./ Dömsöd Nagytemplomi Református
Egyházközség kérelme

(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt
szavazás)

A képviselő-testület 8 igen, 0 nem – egyhangú
szavazással meghozta a következő határozatot:

50/2012. (IV. 18.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Kép -

viselő-testülete a Dömsöd-Nagytemplomi Re -
for mátus Egyházközség (továbbiakban: Egy-
házközség) kérésére elviekben támogatja, hogy
az Egyházközség a tulajdonát képező Dömsöd,
Petőfi u. 12. szám alatti ingatlanában krónikus
pszichiátriai betegek számára 12 fős lakóotthont
létesítsen.

Felelős: képviselő-testület
Határidő: azonnal

11./ Az Oktatási, Közművelődési és Sport
Bizottság javaslata elismerő oklevél adomá -
nyozására

(Szavazás módja: minősített többség, nyílt
szavazás)

A képviselő-testület 9 igen, 0 nem – egyhangú
szavazással meghozta a következő határozatot:

51/2012. (IV. 18.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközség Önkormányzat Képvi -

se lő-testülete az Oktatási, Közművelődési és
Sport Bizottság javaslatára Nálhi Elek Dömsöd,
Bercsényi utca 11. szám alatti lakos, kőműves
mester részére elismerő oklevelet adományoz a
dömsödi Református Nagytemplomon, nagy -
köz ségünk arculatát meghatározó műemlék
épü letén végzett kiemelkedő felújítási mun -
kájáért, amellyel egész településünk gaz da go -
dását szolgálta. 

A képviselő-testület döntése szerint az elis-
merő oklevél átadására 2012. augusztus 20-án a
„Szép Dömsödért” plakettek átadásával egyide-
jűleg kerül sor.

Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: 2012. augusztus 20.

12./ A konyha működésének átvilágítására
érkezett ajánlatok elbírálása

(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt
szavazás)

A képviselő-testület 9 igen, 0 nem – egyhangú
szavazással meghozta a következő határozatot:

52/2012. (IV. 18.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Kép -

vi selő-testülete a konyha működésének átvilá -
gí tására érkezett szakértői vizsgálat megren-
delésével kapcsolatban a következő döntést
hozza:
– a képviselő-testület a vizsgálat elvégzésére
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nem vesz külső szakértőt igénybe 2012.
évben;

– a képviselő-testület felkéri dr. Bencze Zoltán
körjegyzőt, hogy a működésével kapcsolatos
vizsgálatot a Polgármesteri Hivatal Gazdasági
Irodája közreműködésével végezze el 2012.
július 31-ig;

– a képviselő-testület felkéri az oktatási intéz -
mé nyek vezetőit, valamint a település házior-
vosait, hogy a vizsgálatban közreműködni szí -
ves kedjenek.
Felelős: dr. Bencze Zoltán körjegyző
Határidő: 2012. július 31.

13./ Kovács Mónika kérelme a Bárányfel-
hő Családi Napközi projekt megvalósítása so -
rán történő önkormányzati együttműkö dés re

(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt
szavazás)

A képviselő-testület 9 igen, 0 nem – egyhan gú
szavazással meghozta a következő határozatot:

53/2012. (IV. 18.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Kép -

vi selő-testülete Kovács Mónika egyéni vál-
lalkozó megkeresésére együttműködési szán dé -
kát fejezi ki a TÁMOP-2.45-12/2 kódszámú
pályázati projekt keretében megvalósuló „Bá -
rányfelhő Családi Napközi” projekthez kapcso -
ló dóan. A képviselő-testület leszögezi, hogy je -
len együttműködési szándéka az önkormányzat
pénzügyi kötelezettségvállalásával nem jár.

Felelős: képviselő-testület
Határidő: azonnal

14./ Az önkormányzat 2011. évi költség -
vetéséről szóló beszámoló (zárszámadás)
meg vitatása

(Szavazás módja: minősített többség, nyílt
szavazás)

A képviselő-testület 9 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal megalkotta a következő rendeletet:

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testületének

7/2012. (IV. 20.) rendelete
az önkormányzat 2011. évi költségvetési

zárszámadásáról
A rendelet kihirdetve: 2012. április 22. napján.
A rendelet hatályos: 2012. április 20. napjától.

15./ Strand hasznosításának kérdése
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt

szavazás)
A képviselő-testület 9 igen, 0 nem – egyhangú

szavazással meghozta a következő határozatot:

54/2012. (IV. 18.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Kép -

viselő-testülete a DA-PO Szolgáltató és Ke -
reskedelmi Bt.-nek (székhely: 2344 Dömsöd,
Keszeg u. 17.) az önkormányzat tulajdonát

képező dömsödi 201 hrsz. alatti strandfürdő
paintball pályaként történő hasznosítására
vonatkozó ajánlatát elutasítja.

Felelős: képviselő-testület
Határidő: azonnal

(Szavazás módja: minősített többség, nyílt
szavazás)

A képviselő-testület 9 igen, 0 nem – egyhangú
szavazással meghozta a következő határozatot:

55/2012. (IV. 18.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Kép -

viselő-testülete az önkormányzat tulajdonát
képező dömsödi 201 hrsz. alatti strandfürdő
funkciójának megfelelő hasznosítására pályáza-
tot kíván kiírni. 

A képviselő-testület felkéri dr. Bencze Zoltán
körjegyzőt, hogy a soron következő képviselő-
testületi ülésre a pályázati felhívás tervezetét
terjessze a képviselő-testület elé.

Felelős: dr. Bencze Zoltán körjegyző
Határidő: 2012. május 16.

A képviselő-testület következő munkaterv
szerinti ülésének időpontja 2012. május 16.

Tájékoztatjuk az olvasókat, hogy a kép vi -
selő-testület nyilvános üléseiről készült jegy -
zőkönyvek, továbbá az önkormányzati ren-
deletek a www.domsod.hu önkormányzati hon-
lapon olvashatók. A jegyzőkönyvek olvasására
a Nagyközségi Könyvtárban ingyenes inter-
netes hozzáférést biztosítunk. 

A képviselő-testület nyilvános üléseinek
meg hívóit a polgármesteri hivatal hirdetőtáb -
láján, és az önkormányzati honlapon tesszük
közzé. Az önkormányzati rendeleteket a pol-
gármesteri hivatal hirdetőtábláján hirdetjük ki,
és az önkormányzati honlapon is közzé tesszük.

dr. Bencze Zoltán
körjegyző

Folytatás az előző oldalról.

Sulipersely 
1%

Tisztelt Adózó!

Kérem, hogy ADÓJA 1%-ÁT 
ajánlja a Gróf Széchenyi István

Általános Iskola Suli Persely
Alapítványa részére.

Adószám: 18679212-1-13

FEL  H Í  VÁ SFEL  H Í  VÁ S

A Gyer mek ba rát Egye sü let 2005 óta te -
vé keny ke dik  Dömsödön. 
• Kö lyök Mű hely né ven rend sze re sen kéz -

mű ves ját szó há zat mű köd te tünk. 
• Éven te 2-3 al ka lom mal au tó bu szos ki rán -

du lást szer ve zünk ál ta lá nos is ko lás gyer -
me kek ré szé re.

• A dömsödi gye re kek nek éven te két szer té -
rí tés men te sen he tes nap kö zis nyá ri tá bort
biz to sí tunk.

• A 2010. év ben egye sü le tünk film klu bot
in dí tott.
A 2008-2009. évi adó 1%-ának fel aján lá -

sá ból 24 654 Ft, ill. 67 400 Ft be vé te lünk
szár ma zott. A 2010. évi adó 1%-ának fel -
ajánlásából 45 700 Ft bevételünk szárma-
zott. Ezt az ös  sze get a dömsödi gye re kek ki -
rán du lá sa in be lé pő je gyek re, il let ve sza bad -
idős prog ra mok hoz hasz nál tuk fel. 

Kö szön jük adó ja 1%-át!
Gyer mek ba rát Egye sü let Dömsöd

adó szá ma, mely re a fel aján lást vár juk:
18706787-1-13

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

PROG RA MOKPROG RA MOK
AZ OMK-BANAZ OMK-BAN
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„Gyer me ke ink lel ki egész ség re ne ve lé se”
cím mel áp ri lis 26-án tar tott elő adást az OMK
ta nács ter mé ben Sza bó Pé ter re for má tus lel ki -
pász tor.

Az elő adás a TÁMOP-6.1.2/AKMR/09/1
szá mú „Prog ram a dömsödi la ko sok egész sé gi
hely ze té nek ja ví tá sá ra” meg ne ve zé sű pá lyá zat
ke re té ben zaj lott.

A tisz te le tes úr sor ra vet te a ne ve lés egyes fá -
zi sa it, majd ki fej tet te, hogy ez min den képp egy
ös  sze tett do log, hi szen nem csak kor szak ok ra
oszt ha tó ez az idő szak, ha nem az is fon tos ré sze
a ne ve lés nek, hogy kik vég zik eme meg ha tá ro -
zó fel ada tot. Hogy gyer me ke ink ne ve lé sé vel
mit sze ret nénk el ér ni, azt az adott kor szak ha tá -
roz za meg. Min den kor szak más ide át tart fon -
tos nak, mely nek alap ja az ér ték.

De mi is az ér ték?

Pe tő fi ér ték rend je: élet, sze re lem, sza bad ság.
Köl té sze té nek leg meg ha tá ro zóbb té mái: édes -
any ja iránt ér zett vég te len sze re te te, s ez a ve he -
mens élet ér zés ve tí tő dik ki a hazaszeretetét tük -
rö ző ver se i ben, va la mint sze rel mes lí rá já ban.

A ma em be ré nek is leg fon to sab bak az ér té kei.
Anya gi szük ség le te ken túl min den ki tö rek szik a
biz ton ság ra, s ezen a pon ton több nyi re a biz ton sá -
got az anya gi jó lét ben lát ja. Ez a faj ta lá tás mód ki -
hat az em be ri kap cso la tok ra. A csa lá dok nál az
anya gi ér ték rend vá lik el ső ren dű vé, a sze re tet hát -
tér be szo rul, eb ből fa ka dó an „Az em be rek sze re -
tet tank ja üres ma rad”, ahogy Ross Cambell meg -
fo gal maz ta. A szün te len sze re tet nél kül fel nö vő
ge ne rá ci ók ból in fan ti lis, tör te tő, ver seny ző fel nőt -
tek lesz nek. Ne fe led jük, hogy ezek az ér té kek mu -
lan dók! Az iga zi ér té kek leg be lül rej tőz nek. „Mert
ahol a kin csed van, ott lesz a szí ved is.” Má té 6,21

Ezért na gyon fon tos, hogy a gyer mek mi lyen
ér ték ren det kap ott hon, mert azt hor doz za és ad -
ja to vább a kö vet ke ző ge ne rá ci ók nak.

Az elő adást kö ve tő en igen ér de kes, kö tet len
be szél ge tés ala kult ki az ér ték rend té má val kap -
cso la to san. A je len lé vők sa ját ta pasz ta la tuk
alap ján fo gal maz ták meg a mai kor ér ték rend-
vál to zá sát, de for má ló dá sát, va la mint egyet ér -
tet tek ab ban, hogy egy más jel le gű vál to zás ra
nagy szük ség len ne. A kér dés az, hogy va jon ké -
pe sek lesz nek-e a mai csa lá dok egy má sik faj ta
ér ték rendvál tás ra? 

-V.I.-

A projektek az Európai Unió
támogatásával valósultak meg.

Értékrendünk egész sé günk
alap ja le het

NYÁRI TÁBOR
A Gróf Széchenyi István Általános Iskola minden tanulójának

A tábor helyszíne: Siklós. Idõpont: 2012. július 30-tól augusztus 3-ig. Utazás autóbusszal.

Idén ötödik alkalommal táborozhatsz velünk, ha van hozzá kedved!

Úticélunk: Siklós és környéke.

Amik várnak Rád, és persze szüleidre, ha van kedvük elkísérni Téged:

• a felújított siklósi vár • harkányi termálfürdő
• túrák • vetélkedők
• pécsi városnézés • a Tenkes megmászása
• Mohács (a busók nélkül) • számháború
• kincskeresés • sok játék, kaland és nevetés.

A tábor költsége: 26000 Ft. 
Az ár mint mindig, most is tartalmazza a teljes ellátást, a szál-

lást, az útiköltséget és az összes programot.
A harmadik részlet befizetése (6000 Ft): 2012. június 13-ig.
Kedves gyerekek, várjuk jelentkezéseteket!

A tábor szervezői:

Keyha-Czeller Piroska (Piroska néni) Tel.: 06/20- 801-42-02
Ácsné Jaksa Szilvia (Szilvi néni) Tel.: 06/30-678-94-04
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AAAA    XXXXVVVVIIII IIII IIII ....     DDDDöööömmmmssssööööddddiiii     NNNNaaaappppooookkkk    kkkkiiii ttttüüüünnnntttteeeetttteeeetttttttt jjjjeeeeiiii
„Dömsödért” Em lék érem

(rész let a ren de let ből)
Dömsöd Nagy köz ség nagy ra be csü li a tele -

pülés szol gá la tá ban, fej lő dé sé nek elő se gí té sé -
ben, ér de ke i nek elő moz dí tá sá ban, az egye te mes
em be ri ér té kek gya ra pí tá sá ban ki fej tett ki ma -
gas ló, pél da mu ta tó egyé ni és kö zös sé gi, szak -
mai és tár sa dal mi cé lú te vé keny sé get. Ezek el is -
me ré sé re „Dömsödért Em lék érem” el ne ve zés -
sel ki tün te tést ala pí tott.

Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép -
vi se lő-tes tü le te Zsi ba Sándorné ré szé re
38/2012. (III. 21.) Kt. sz. ha tá ro za tá val a „Döm-
södért” Em lék ér met ado má nyoz za. 

Zsi ba Sándorné Uhrin Aran ka Endrődön szü -
le tett 1960. ja nu ár 19-én.

La kó kör nye ze té ben, ut cá juk ban anya gi lag és
mun ká já val is hoz zá já rult köz sé günk fej lesz té -
sé hez. 

A Kis her ceg Gye rek ház lét re jöt té ben óri á si
sze re pe volt a pá lyá zat írás tól a meg nyi tá sig.

A „Még 1000 év Dömsödért” Egye sü let nek
már több mint tíz éve ak tív tag ja. 

Je len leg a Dabi Ját szó tér és Pi he nő park ki ala -
kí tá sá ban, meg va ló sí tá sá ban vé gez szer ve ző
mun kát, mely nek a pá lyá za ti anya gán is so kat
dol go zott. 

Mind két szer ve zet nek a köny ve lé sét is vég zi,
va la mint a Dömsödért Ala pít vány köny ve lé sét
is el ső fel ké rés re el vál lal ta. 

Ál do za tos, lel ki is me re tes, kö zös sé gért vég -
zett mun ká ját ez zel az el is me rés sel kö szö ni
meg – a Nagy köz sé gi Óvo da ne ve lő tes tü le te
ja vas la tá ra – Dömsöd  Nagy köz sé gi Ön kor -
mány zat Kép vi se lő-tes tü le te. 

Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat
Kép  vi se lő-tes tü le te 38/2012. (III. 21.) Kt.
sz. ha tá ro za tá val Tóth Ist ván ré szé re a
„Dömsödért” Em lék ér met ado má nyoz za. 

Tóth Ist ván Dömsödön szü le tett 1936.
no vem ber 24-én. 

Tóth Ist ván hos  szú idő óta részt vesz a fa -
lu kö zé le té ben. A Dömsödi Hír nök ben – a
lap meg je le né se óta – ma gas szín vo na lú
me ző gaz da sá gi cik ke ket ír, ve ze ti a me ző -
gaz da sá gi ro va tot. 

A He lyi Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke ként
év ti ze dek óta ki emel ke dő mun kát vé gez, a
vá lasz tó pol gár ok tel jes meg elé ge dett sé gé -
re. Ezt a tár sa dal mi fel ada tot min dig nagy
hoz zá ér tés sel lát ta el. 

Hos  szú idő óta a  re for má tus egy ház köz -
ség ak tív pres bi te re. A te le pü lé sünk szé pí té -
se ér de ké ben szer ve zett tár sa dal mi mun ká -
ból min dig ki vet te ré szét.  

Kö zös sé gi mun ká ját  – Var sá nyi An tal al -
pol gár mes ter ja vas la tá ra – ezen ki tün te tés -
sel is me ri el Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor -
mány zat Kép vi se lő-tes tü le te.

Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat
Kép vi se lő-tes tü le te 38/2012. (III. 21.) Kt.
sz. ha tá ro za tá val Csen gő di Józsefné ré -
szé re a „Dömsödért” Em lék ér met ado má -
nyoz za.

Csen gő di Józsefné Her má nyi Er zsé bet
Dömsödön szü le tett 1949. ok tó ber 24-én.
Szü le té se óta nagy köz sé günk la ko sa, 1999
óta a Pol gár mes te ri Hi va tal dol go zó ja.  

A Gyer mek jó lé ti és Csa lád se gí tő Szol gá -

lat 2005-ben tár su lás ba lé pett Apaj köz ség -
gel, az óta a Dömsöd–Apaj Gyer mek jó lé ti és
Csa lád se gí tő In téz mé nyi Tár su lás mun ka -
tár sa, majd 2009 má ju sá tól a tár su lás meg -
bí zott szol gá lat ve ze tő je. 

2005-ben meg ala kí tot ta a he lyi Gyer mek -
ba rát Egye sü le tet, mely nek el nö ké vé vá -
lasz tot ták a ta gok. Az egye sü let alap ve tő
cél ki tű zé se a dömsödi gye re kek és fi a ta lok
sza bad ide jé nek hasz nos és egész sé ges el töl -
té se ér de ké ben anya gi és szak mai se gít ség -
nyúj tás. 

A Gyer mek na pon, Far san gon, Hal-Víz
Na pon, Tök fesz ti vá lon, Mi ku lás Na pon és
még so rol hat nám az al kal ma kat – kép vi se li
az egye sü le tet. Két he ten te ját szó há zat szer -
vez a gyer me kek nek Kö lyök mű hely né ven.
Több ször szer ve zett ke rék pá ros tú rá kat a
kör nye ző te le pü lé sek re, mely nek cél ja az
egész ség- és kör nye zet tu da tos ne ve lés ki -
ala kí tá sa, ter mé szet vé del mi be szél ge té sek
in dí tá sa. 

2010 nya rán meg ala kí tot ta a he lyi Nyug -
dí jas Klu bot, he ten te be szé lik meg kö zös
prob lé má i kat – fő ként az egye dül ál ló idős
em be rek kel, kö zös ki rán du lá sok ra men nek
Bu da pest re, je len le gi cél juk a Du na ka nyar
meg hó dí tá sa. 

Mind a fi a ta lok, mind az idő sek ér de ké -
ben vég zett ön zet len mun ká ját – az Ok ta tá -
si, Köz mű ve lő dé si és Sport Bi zott ság ja vas -
la tá ra – ez zel a ki tün te tés sel is me ri el Döm-
söd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép vi se -
lő-tes tü le te. 
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DÍSZ OK LE VÉL 

me lyet Dömsöd Nagy köz sé gi 
Ön kor mány zat  Kép vi se lő-tes tü le te
37/2012. (III. 21.) sz. ha tá ro za tá val

HICZ   JÁNOSNÉ
ré szé re 

ado má nyoz a 2011. má jus 5-én éj jel 
Dömsöd, Ha tár út 5. sz. alat ti in gat lan ban
tör tént tűz eset so rán ta nú sí tott – éle te ket

men tő – ma ga tar tá sá ért.  

Dömsöd, 2012. áp ri lis 27.

Bencze Ist ván
pol gár mes ter

XVIII. Dömsödi Na pok
Szín vo na las meg nyi tó, meg erő sö dő testvértelepülési kap cso la tok, ér té kes ki ál lí tá si anya gok és

élményteli prog ram sor jel le mez te Dömsödön  a ha gyo má nyos fa lu na pi ren dez vényt.
Áp ri lis 27-én, az ün ne pé lyes meg nyi tón át adás ra ke rül tek az em lék pla ket tek, majd ezt kö ve tő en

Jörg Müller, Knüllwald pol gár mes te re gra tu lált a ki tün te tet tek nek. El mond ta, hogy őszin tén üd vöz -
li azt a ha gyo mányt, hogy a te le pü lés ve ze té se el is me rés ben ré sze sí ti azo kat, akik fa lu ju kért oly so -
kat tesz nek. Be csü len dő do log, hogy van nak olya nok akik ön zet le nül tesz nek a kö zös sé gért, a te le -
pü lé sért. Az ün ne pi mű sor ban az is ko lá sok nép tánc pro duk ci ó ját kö ve tő en Szál ka Ve ro ni ka éne kelt
és ha mi sí tat lan csán gó nyelv já rás ban me sélt somoskai tör té ne te ket. 

A sza bad té ri prog ra mo kat nagyszá mú lá to ga tott ság jel le mez te, kö szön he tő en a si ke res szer ve -
zés nek, no meg az idő já rás ke gyes sé gé nek.

A szom bat es ti ala pít vá nyi bá lon a há zi gaz da, Bencze Ist ván pol gár mes ter úr kö szön töt te a Fűr-
ből, Knüllwaldból és
Gyer  gyócsomafalváról ér -
ke ző de le gá ci ó kat. 

Itt nyílt al ka lom ar ra,
hogy a Dömsöd és Fűr
közt mű kö dő öt ven éves
test vé ri-ba rá ti vi szonyt a
két te le pü lés pol gár mes te -
re, Ben cze Ist ván és Za -
char Stepanka ün ne pé lyes
ke re tek közt új ra meg erő -
sít se. Pol gár mes ter úr kü -
lön kö szön töt te mind két
te le pü lés ré szé ről azo kat a
meg hí vott dísz ven dé ge -
ket, akik az el telt öt ven év
alatt nagy sze re pet vál lal -
tak a kap cso lat ápo lá sá -
ban. Név sze rint: Dánczi

Vil mos és Tú ri La jos, akik el in dí tói közt vol tak, Sáfrán Jó zsef, aki fá rad ha tat lan ápo ló ja és tá mo ga -
tó ja ma is, Kudar Zsigmondné és Petrik Im re, akik új fent meg erő sí tet ték, va la mint Jávorka Fló ri án,
aki szin tén ápo ló ja volt a jóba rá ti vi szony nak.

Meg ha tó és to vább gon do lás ra kész te tő volt, aho gyan mind egyi kük né hány mon dat tal vis  sza -
em lé ke zett és jel le mez te
Fűr és Dömsöd test vé ri ba -
rát sá gát.

Az es ti mű sor ban a De -
zső La jos AMI tár sas tán co -
sai, a Ju és Zsu fi a tal te het -
sé gei és a Fűrből ér ke ző
ven dé gek négy ta gú csa pa ta
örök zöld dal la mok kal szó -
ra koz tat ta a kö zön sé get.

A jö vő re te kint ve bí zunk
ab ban, hogy az egy mást
kö ve tő ge ne rá ci ók ugyan -
olyan lel ke se dés sel és el kö -
te le zett ség gel ápol  ják-gon -
doz zák majd test vér te le -
pülési kap cso la ta in kat mint
az egy ko ri ala pí tók.

-V.I.-

Tá jé koz ta tó
Tisz telt Jegy ző Asszony/Úr!

Ér te sít jük, hogy az 51/1999. (XII. 25.) BM
ren de let tel mó do sí tott 27/1996. (X. 30.) BM
ren de let 3-7. §-a ér tel mé ben elő írt kö te le ző
ké mény sep rő-ipa ri köz szol gál ta tás kö ré be
tar to zó feladatokat – a te le pü lé si ön kor mány -
zat köz igaz ga tá si ha tá ra in be lül – 2010. má -
jus 01-jé től a Ma gyar Ké mény Kft. al kal ma -
zot tai lát ják el.

Az Önök te le pü lé sén al kal ma zot tunk:
Dob olyi Csa ba ké mény sep rő mes ter és
Mozbauer György be ta ní tott ké mény sep rő
2012. ja nu ár 01-jé től de cem ber 20-ig.

Kér jük, szí ves ked jék a la kos sá got a hely -
ben szo ká sos mó don tá jé koz tat ni.

Szigetszentmiklós, 2012. áp ri lis 05.
Üd vöz let tel:

Ká sa Zol tán ki ren delt ség-ve ze tő
Ma gyar Ké mény Kft.

A Dömsödi Napokon az „Egészségnap” keretében szűrővizsgálatot végeztünk: vérnyomást,
vércukorszintet mértünk. Ezalatt a gyermekek öt kérdésből álló egészségügyi tesztet tölthettek ki.
A  helyesen kitöltött tesztek sorsoláson vettek részt, ahol az első díjat, egy FERRARI-s pólót
Kovács Erika 11 éves dömsödi tanuló, a második díjat, egy FERRARI-s sapkát Csörgő Evelin
Petra 13 éves tanuló nyerte.

dr. Wagner Viktor

Jávorka Flórián, Petrik Imre, Kudar Zsigmondné, 
Sáfrán József, Túri Lajos, Dánczi Vilmos, Bencze István,

Zachar Stepanka

Örökzöld dallamokat énekeltek: Borbély Bernadett, 
Horváth Andrea, Petrik Imréné, Redecky Szilvia



Hagyományosan a Dömsödi Napok idején rendezünk lovasversenyt,
így történt ez az idén is. Április 28-án rekord létszámú nevezéssel (közel
200 start!) került megrendezésre a díjugrató verseny, ahol színvonalas
küzdelmeket, szép lovaglásokat láthatott a nagy számban kilátogató
közönség. A verseny kezdete előtt néma főhajtással tisztelegtünk a
tragikus körülmények között elhunyt Kovács Mihály emléke előtt, aki
klubunk tiszteletbeli elnöke, névadója, a 75. Magyar Derbyt nyerő Alfonz
tenyésztője volt. Misi bácsi emlékére a B3-as versenyszámot, ami  hagyo -
mányosan Dömsöd Község Díja, Kovács Mihály Emlékver seny ként
írtuk ki, és vándordíjat alapítottunk a győztes részére. A  díjat, egy bronz
lószobrot Kovács Mihály özvegye és fia adta át a versenyt megnyerő Göt-
t ler Vilmos részére. Azt hiszem, méltó helyre került a díj, ugyanis a
győztes 3-szoros magyar bajnok, az 1992-es barcelonai olimpia
résztvevője, a magyar  díjugrató sport meghatározó alakja.                             

Április 29-én vasárnap 2010 után 2. alkalommal ismét megrendeztük a
Gyermek- és Pónilovasok Országos Szövetsége által kiírt versenysorozat
országos fordulóját. Ezen a versenynapon is izgalmas versenyeket, több
mint 120 startot, ügyes kisgyerekeket, gyönyörű pónilovakat láthatott a
közönség. Az időjárás ezen a napon nem volt túl kegyes hozzánk, mert
időnként viharos szél tombolt, ami megzavarta a gyerekeket és a lovakat
egyaránt, ennek ellenére sikeres napot zártunk.

Úgy gondolom, hogy ezzel a kétnapos lovas rendezvénnyel ismét sike -
rült hozzájárulnunk a Dömsödi Napok színvonalas lebonyolításához,
községünk lovas hagyományainak öregbítéséhez. Az ország minden
tájáról érkező lovasok a visszajelzések alapján jól érezték itt magukat,
szívesen jönnek hozzánk versenyezni.  

Ezúton is szeretném megköszönni támogatóinknak a sok segítséget,
ami nélkül nem tudtunk volna egy ilyen sikeres rendezvényt lebonyolí-
tani. Támogatóink voltak: Dömsödi Önkormányzat, Termini-Rail Építő
és Szolgáltató Kft., Még 1000 év Dömsödért Egyesület, Fókusz Takarék-
szövetkezet, Cosinus Gamma Kft., CBA Plus Dick Kft., Alpha-Vet Kft.,
Tolnagro Kft., Lacházi Lovas Klub + Vitafort Rt., Equi-Pet 2005. Kft.,
Trans-Metal Kft., Tassi Halászcsárda, Noske virágkertészet, Dömsödi
Tűzoltó Egyesület, Dömsödi Polgárőrség, Kovács Mihályné, Kovács
Zoltán,  Bak Gábor,  Imre László,  Kovács Antal,  Dobos György,  Csikós
Lász ló, dr. Fekete József, dr. Katona Ágnes, dr. Mészáros János,  dr. Bécsi
László, dr. Szóka Zsuzsanna és Gile László, Alfonz Dömsödi Lovas Klub
tagjai. Vendéglátás: Nagy István és Pál Dénes.

Kénytelen vagyok megjegyezni egy kellemetlen eseményt is, ami szá-
momra érthetetlen és megkeseríti azoknak a munkáját, akik tenni akarnak
valamit a faluért. Vasárnap hajnalban diszkóból hazafelé tartó fiatalok  
10-15 fős  csoportban randalíroztak a pályán és környékén. Leszaggatták
a lovaspálya elkerítő szalagjait, szétdobálták a pályadíszeket, virágokat,
leszakították a focipálya hátsó kapuját, a vendéglátós sátrat felnyitották és
„kiszolgálták magukat”, a biztonsági őrt inzultálták.

Dr. Siket Péter – Alfonz Dömsödi Lovas Klub, elnök

Eredmények:  2012. 04. 28.
B/0. 1. Menyhárt Ildikó, Karrier, Ördöglovas SE

2. Szabó Mariann, Korax Koheilan, Ráckevei SE Korax LSZO
3. Vorsósi Viviána, Szemérmetlen, Ördöglovas SE

B/1a. 1. Schneider Rebeka, Bestia, Alfonz Lovasklub Dömsöd
2. Bernáth Krisztina, Helios, Sandstone Horses Team
3. Bacsó Kimberli, Mazurka, Gyömrői Tövesmajor LE

B/1c. 1. Tiringer Virág, Liget, Alfonz Lovasklub Dömsöd
2. Sunyovszky Réka, Turul, Sandstone Horses Team
3. Pál Bence, Heidi, Alfonz Lovasklub Dömsöd

B/2ifj. 1. Karádi Kamilla, Huncut, Alsónémedi Amadeus Lovas SE
2. Kiss Boglárka, Konrád, Tisza-mente Alapítvány
3. Kiss Boglárka, Cool, Tisza-mente Alapítvány

B/2ny. 1. Beke Endre, Bűvös, Magyar Lovas Kör
2. Szabó Mariann, Korax Juliett, Ráckevei SE  Korax LSZO
3. Della Donna Alíz, Rasti, Vértes Lovas SE

B/3ifj. 1. Kiss Boglárka, Konrád, Tisza-mente Alapítvány
2. Wágner Liza, Odin, Ráckevei SE Korax LSZO
3. Karádi Kamilla, Huncut, Alsónémedi Amadeus Lovas SE

B/3 Kovács Mihály Emlékverseny, Dömsöd Község Díjáért
1. Göttler Vilmos, Ulrika, Állatorvostudományi Kar TLC
2. Della Donna Alíz, Rasti, Vértes Lovas SE
3. Búza Krisztián, Alcanor S, Jumping Lovasklub 
Puissance (kitartásos magasugratás)
1. Göttler Vilmos, Ulrika, Állatorvostudományi Kar TLC

2012. 04. 29.

Ügyességi kezdő kat.
1. Szőllősi Hajnal, Korax Fanni, Ráckevei SE Korax LSZO
2. Mihók Boglárka, Coral, magánversenyző
3. Rigó Gergő, Fűszál, Pirik Farm
Ügyességi könnyű kat.
1. Rády Anna, Korax Réka, Ráckevei SE Korax LSZO
2. Sámuel Ramóna, Zeusz, Halásztelki Szent László Lovas Club
3. Sámuel Ramóna, Bonty, Halásztelki Szent László Lovas Club
Ügyességi nehéz kat. 
1. Katona Andrea, Bonnie, Halásztelki Szent László Lovas Club
2. Gulyás Anna Sára, Hercegnő, Alfonz Lovasklub Dömsöd
3. Sáfrán Boglárka, Lackó, Ráckevei SE Korax LSZO
Díjugratás kezdő lovas:  
1. Oláh Dóra, Randi, Pirik Farm
2. Gráf Edina Nikoletta, Casablanca, Pirik Farm
3. Gulyás Anna Sára, Hercegnő, Alfonz Lovasklub Dömsöd
Díjugratás nyitott kat.
1. Kalán Eszter, Janus, Pa-sa tanya
2. Tiringer Virág, Hercegnő, Alfonz Lovasklub Dömsöd
3. Vaskó Gergely, Böbe, Lóbarátok Tököli Egyesülete
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Lovasverseny a Dömsödi Napokon
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A DÖMSÖDI ÁLTALÁNOS IPARTESTÜLET HÍREI

A Dömsödi Általános Ipartestület áprilisban két üzemlátogatást
szervezett ötödik osztályosok számára. Első alkalommal  a Dabi Malmot
kerestük fel, ahol megnézhettük a búza őrlésének folyamatát a garatba
öntéstől a liszt csomagolásáig. Kovácsné Gita néni elvezetett minket a
malom épületén keresztül és mindent elmagyarázott a gyerekeknek, akik
csodálkozó szemekkel nézték a zajos, gyorsan mozgó gépeket, a sokféle
terméket, amely kenyérgabonánkból készül.

Második alkalommal a Dunatáj MGTSZ tehenészeti telepét kerestük
fel, ahol a gyerekek az állattenyésztés folyamatát láthatták a bocine vel -
détől az üszőkarámig, a fejéstől a tej összegyűjtéséig. Az állatok tar tá -
sához szükséges takarmányozást, almolást, az állatok egészségügyi
ellátását, a tej értékesítésével kapcsolatos kérdéseket Bálint László
telepvezető ismertette nekünk.

ÜZEMLÁTOGATÁS
a Dabi Malomban és a Dunatáj MGTSZ Tehenészeti Telepén

Ezúton szeretnénk megköszönni az üzemek tulajdonosainak, hogy rendelkezésünkre álltak!                                                                            Szabó Andrea

A Dömsödi Ál ta lá nos Ipar tes tü let 
kós to ló val egy be kö tött be mu ta tót szer vez
2012. má jus 20-án va sár nap 10 órától 

az Ipartestület udvarán.

A ren dez vény egész na pos. 
11 óra kor és 14 órakor  nép ze nei mű sort lát -

hat nak a De zső La jos Alap fo kú Mű vé sze ti Is -
ko la, va la mint Koronáné Sza ba dos Te ré zia elő -
adá sá ban.

A ren dez vény ide je alatt a csap szék ben ital,
szend vics, fris sen ké szí tett bab gu lyás kap ha tó.

Az aláb bi ter mé kek kel, ízek kel 
is mer ked het nek:

• Há zi bo rok
• Há zi pá lin ka
• Há zi sü te mé nyek
• Há zi tú ró, tej föl és saj tok

• Há zi as íze sí té sű hús ter mé kek
• Há zi méz
• Aszalt gyü mölcs

Ezenkí vül az aláb bi kéz mű ves mes ter sé gek
ke rül nek be mu ta tás ra:

• szíj gyár tó
• csip ke ké szí tő
• ci pő ké szí tő
• ke ra mi kus
• gyöngy fű ző
• tűz zo mán co zó
• fa fa ra gó
• üvegező, képkeretező
• fazekas, korongozás

A ren dez vény véd nö ke Szomor De zső al -
pol gár mes ter. Be lé pés díj ta lan.

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

M E G  H Í  V Ó
„ ÍZEK ÉS  MES TER SÉ  GEK UD VA RA”  ren dez  vény re
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A Dezsõ Lajos Alapfokú Mûvészet oktatási
Intézmény áprilisi hírei

Az április hónap nagyon mozgalmas volt az iskolában.
2-án körzeti zongorás találkozón vettünk részt Ráckevén, a Savoyai-

kastélyban. Két növendékünk, Balogh Abigél és Kudar Zsolt nagyon
szépen szerepelt. Felkészítő tanárok: Csák Péter és Jeneiné Barta Lívia.

21-én a gyerekeink meghívást kaptak a Petőfi szülői házban rendezett
Kerítéstárlatra, ahol népdalokat énekeltek és hangszeren játszottak, illetve
Nagy Rajmund néptáncolt. Felkészítő tanárok: Somos András, Nyikes
Krisztián, Köntös Ágnes, Csák Péter.

22-én ismételten megrendezésre került a Sziget Dance Kupa Tökölön,
ahol társastáncosaink ismételten remekeltek Mihó Diána tanárnő veze -
tésével.

A formációs versenyen a Gézengúz csoport junior latin kategóriában a
Mask koreográfiával I. helyezést, a Michael Jackson koreográfiával II.
helyezést ért el.

A Babarózsa lánycsoport gyermek standard kategóriában angolke -
ringő–bécsikeringő formációjával II. helyezést ért el.

A Nagy László – Ispán Karina páros egyéni versenyzőként haladó fel-
nőtt latin kategóriában IV. helyezést ért el.

Az elért sikerekhez gratulálok a versenyzőknek és tanáruknak!

25-én nagyszabású rendezvényünk, a Fúvós szólisták és kamara -
együttesek baráti találkozója került megrendezésre. Az eseményt a
művelődési házban tartottuk. A találkozón Bencze István polgármester úr
köszöntötte a résztvevőket: a ráckevei, taksonyi, tököli, szigetszentmik-
lósi és dömsödi iskolák növendékeit. Immáron negyedik alkalommal ren-
deztük meg a találkozót, ahol nagyon szép, nívós műveket mutattak be a
növendékek magas színvonalon. Külön kiemelem, hogy a közönség
soraiban nemcsak a zenei tanszakos növendékeink szüleit lehetett látni,
hanem képviselők, az intézmények vezetői, pedagógusok és más tansza-
kok növendékei és hozzátartozói is megtisztelték az előadást. Azt gondo-
lom, hogy feledhetetlen előadásban volt része minden résztvevőnek.

Köszönet mindazoknak, akik a koncert létrejöttét segítették: az OMK
vezetője Csikós Lászlóné és a művelődési ház dolgozói; Varga Gézáné és
Patonai Nóra, akik a termüket a fellépők rendelkezésére bocsátották; Tarr -
né Zsóka, a napközis konyha vezetője; Bene Jánosné és Faragóné Pádár
Tünde, akik a technikai lebonyolítást végezték; Kérges Tünde, aki megter-
vezte az emléklapokat; és végül, de nem utolsósorban a felkészítő tanárok:
Nyikes Krisztián, Somos András, Povázai Gyula, Eichinger Tibor.

26-án délelőtt hangszerbemutató koncertet tartottunk a nagycsoportos
óvodásoknak. Növendékeink izgatottan várták az ovisokat. Nagyon
szépen játszottak, remélem a gyerekeknek is kedvet csináltak a hangsze -
res játékhoz!

28-án és 29-én társastáncosaink álltak helyt a Dömsödi Napokon.
Köszönet a rengeteg munkáért mind nekik, mind Mihó Diána
tanárnőnek!

Szeretném megköszönni Michael Könignek, Ursula Cafalnak és
Szanyiné Hirschler Rózsának a finom édességeket, amelyeket a
gyerekeknek hoztak a tanév folyamán!

Tanulóinknak sikeres vizsgázást kívánok!
Köntös Ágnes igazgató

Tisztelt Adózók, kedves Szülõk!
A művészeti iskola megsegítésére létrejött Pro Musica Alapítvány
Dömsöd tisztelettel várja az adózók személyi jövedelemadójának 1%-
os felajánlását.
Az alapítvány adószáma: 18681189-1-13.
Tisztelettel: a kuratórium

Fel hí vás
A De zső La jos Alap fo kú Mű vé szet ok ta tá si In téz mény 2012. má jus

14-étől fel vé telt hir det az aláb bi tan szak okon.
Ze nei tan szak ok: fu ru lya, fu vo la, kla ri nét, trom bi ta, gi tár, zon go ra,

óvo dás elő ké szí tő.
Tánc: tár sas tánc, nép tánc; kép ző mű vé szet: gra fi ka; szín mű vé szet-

báb mű vé szet: szín já ték.
Sze re tet tel vár juk az ér dek lő dő gye re ke ket és szü le i ket a mű vé sze ti

is ko lá ban!

A be irat ko zás hoz adat la pot kell ki töl te ni a mű vé sze ti is ko lá ban. 
Bő vebb in for má ci ót a 06-24/435-338 és 06-20/489-8866 te le fon -

szám okon le het kér ni.

Fel hív juk a ked ves Szü lők és Gye re kek fi gyel mét, hogy a mű vé sze ti
is ko lá ba min den év ben be kell irat koz ni (va gyis azok nak a ta nu lók nak
is, akik már jár nak a mű vé sze ti is ko lá ba!). 

A gye re kek ta nul má nya i ban fon tos sze re pet tölt be a mű vé sze ti ne -
ve lés. Ku ta tá sok so ra bi zo nyí tot ta, hogy tel je sen át for má lód nak azok a
gye re kek, akik mű vé sze ti ok ta tás ban vesz nek részt. Mér he tő a gye re -
kek tel je sít mé nyé nek ja vu lá sa. Aki csak te he ti, irat koz zon be a mű vé -
sze ti is ko lá ba. 

Nem csak al só ta go za tos gye re ke ket vá runk. Ná lunk be le het kap cso -
lód ni az ok ta tás ba ké sőbb is, te hát sze re tet tel vár juk az ál ta lá nos is ko la
fel ső ta go za tá ból a je lent ke ző ket, sőt a kö zép is ko lás kor osz tály ok ta nu -
ló it is szí ve sen lát juk. 

A mű vé sze ti is ko la pe da gó gu sai
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Kérnénk, amennyiben lehetősége van, a
2011. évi személyi jövedelemadó 1%-ával
támogassa egyesületünket!

Célunk továbbra is a 80 év felettiek
ingyenes horgászatának biztosítása. 

Ezenkívül a támogatás egy részét új
irodánk fenntartására kívánjuk fordítani.

FELAJÁNLÁSÁT A TÁMOGATOT-
TAK NEVÉBEN ELŐRE IS KÖSZÖN-
JÜK!

TISZTELT
SPORTTÁRS!

Kedvezményezett:
Dömsödi Horgász Egyesület 

Adószámunk:
19833293-1-13

H.E. Önkormányzata

Iskolai szavalóverseny Dömsödön

1. évfolyam
I. hely Balogh Réka 1. b felkészítette Patonai Istvánné
II. hely Horváth Csenge 1. b felkészítette Patonai Istvánné
III. hely  Harsányi Anna 1. c felkészítette Budainé Doroszlay Judit

2. évfolyam
I. hely Kovács Katalin 2. a felkészítette Jávorka Józsefné 
II. hely Rakszegi Napsugár 2. a felkészítette  Jávorka Józsefné
III. hely Kristóf Vivien 2. a felkészítette  Jávorka Józsefné 

3. évfolyam
I. hely Balogh Abigél 3. b felkészítette Patonai Istvánné 
II. hely Várkonyi Petra 3. b felkészítette Patonai Istvánné 
III. hely Manger Petra 3. b felkészítette Patonai Istvánné 

4. évfolyam
I. hely Kolompár Petra 4. b felkészítette Patonai Nóra
I. hely Jakab Tünde 4. a felkészítette Bak Gáborné
I. hely Liptai Melitta 4. a felkészítette Bak Gáborné

5. évfolyam
I. hely Vitáris Petra 5. b felkészítette Sánta Istvánné 
I. hely Pethes Patrícia 5. b felkészítette Sánta Istvánné

II. hely Ács András 5. b felkészítette Sánta Istvánné
III. hely Pozsár Zsófia 5. b felkészítette Sánta Istvánné
III. hely Sipos Evelin 5. b felkészítette Sánta Istvánné

6. évfolyam
I. hely Kővári Róza 6. a felkészítette Sánta Istvánné
II. hely Lampert Georgina 6. a felkészítette Sánta Istvánné
III. hely Budai Levente 6. a felkészítette Sánta Istvánné

7-8. évfolyam
I. hely Pethes Vivien 7. b felkészítette Nagy Lászlóné
I. hely Kátai Dorottya 7. b felkészítette Nagy Lászlóné
III. hely Matics Gergely 7. a felkészítette Nagy Lászlóné
III. hely Göllény Csilla 8. b felkészítette Sánta Istvánné
Több helyezett felkészítésében a szülő is részt vett.

Területi vers- és prózamondó verseny Ráckevén

Prózamondó verseny:
I. hely Babity Mihály 1. b felkészítette Patonai Istvánné

Versmondó verseny:
különdíj Balogh Réka 1. b felkészítette Patonai Istvánné
I. hely Balogh Abigél 3. b felkészítette Patonai Istvánné
III. hely Kolompár Petra 4. b felkészítette Patonai Nóra 

Április 16-án szavalóverseny volt a Gr. Széchenyi István Általános Iskolában.
Jól előkészített, megszervezett rendezvényen vehettünk részt.
Nagyon jók voltak a versválasztások. Mindenki az életkorának megfelelő verset

szavalta. Az alsósok vidám játékos történeteket adtak elő. A felsősök bebarangolták a
költők segítségével hazánk szép tájait. Elmondták költőink gondolatait a hazaszeretetről.

A gyerekek szépen tisztán beszélnek, artikulálnak. Értik és érzik a versek mondani-
valóját, és ezt jól vissza is tudják adni.

Sok szép és értékes előadást hallhattunk.

Gratulálok minden résztvevőnek, előadásukról csak a legjobbakat lehet elmondani.
Ezért fordult elő, hogy több első helyezést is kiadtunk, zsűritársaimmal – Krnájszki
Istvánnéval és Várkonyiné Bodor Máriával – egyetértésben.

A legnagyobb elismerés hangján kell szólni a felkészítő pedagógusokról. Munkájuk
eredményes volt, kis tanítványaink eredményesen szavaltak.

Csodálatos három órát töltöttünk a szavalóversenyen, tudom, hogy ezek a gyerekek
nem először és nem utoljára mondtak verset. Nagy örömet szereztek a hallgatóknak, de
az előadók örömét is láttuk a csillogó szemekben.

„A legnagyobb boldogság is unalmas teher, ha azt mással nem közölhetjük.” – mondja
Kármán József.

Remélem, ilyen örömöt és boldogságot még sokat éreznek és éreztetnek ezek a tehet-
séges gyerekek.

További sok sikert kívánok!
Molnárné Varga Irén

a zsűri elnöke

SZAVALÓVESZAVALÓVERR SENYSENY
DÖDÖMM SÖDÖNSÖDÖN
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Az egésznapos prog ram sor a Kis kun sá gi
Nem  ze ti Park szer ve zé sé ben ke rült meg ren de -
zés re áp ri lis 7-én, Bösztörön.

A ren dez vény cél ja az volt, hogy meg is mer tes -
se és meg ér tes se gyer mek kel – fel nőt tel egy aránt,
hogy a Kis kun ság ban fel lel he tő ál lat- és nö vény -
po pu lá ci ók mi lyen ha tás sal van nak egy más ra és
kör nye ze tük re. A ki csik báb elő adást te kint het tek
meg „Oti a tú zok” cím mel, va la mint kéz mű ves
fog lal ko zá sok vár ták az ér dek lő dő ket. Eköz ben a
ke men cé ben fo lya ma to san sült a lán gos, amit az -
tán ki-ki íz lé se sze rint tölt he tett lek vár ral, tej föl -
lel, juh tú ró val. A kós to lás csúcs pont ját a tradi-
cionális ma gyar szürkemarha- és bivalyhúsból
ké szí tett sza lá mik, son kák, má ja sok íz lel ge té se
je len tet te.

Dömsöd al pol gár mes te re Szomor De zső, aki -
nek a Ma gyar Köz tár sa ság 2001-ben PRO NA -
TURA em lék pla ket tet, 2011-ben PRO NATURA
DÍ JAT ado má nyo zott, szín vo na las elő adás ban
rész le te sen is mer tet te a Kis kun ság ban el te rü lő vi -
zes és egyéb élő he lyek re ha bi li tá ci ó já nak fon tos -

sá gát. Köz tu dott, hogy a mo csa ras, in go vá nyos
te rü le tek le csa po lá sá val, va la mint a kol lek ti vi zá -
lás sal meg nö velt ter mő te rü le tek je len tő sen visz  -
sza szo rí tot ták a ter mé sze tes élő he lye ket. Ez zel
szá mos ál lat- és nö vény fajt a ki pusz tu lás ve szé -
lye fe nye get.

Szomor De zső el mond ta, hogy gaz dál ko dá sát
1989-től a Nem ze ti Park kal kö zö sen, együtt vé -
gez ték. A szán tó kat fo ko za to san vis  sza gye pe sí -
tet ték, a mé lyeb ben fek vő te rü le tek re bi va lyo kat,
a ma ga sabb ré szek re szürkemarhákat te le pí tet tek.
Ez azért is fon tos, mert a vizes élőhelyeken a to -
cso gó kat ta pos tat ni, le gel tet ni kell, ami a ma da -
rak nak ki vá ló fészkelőhelyként szol gál.

A mar hák ál tal a ter mé sze tes trá gyá zás sal
meg   je len tek a ré te ken a  kos bor or chi de ák, tör pe
nő szir mok.

Ugyan csak rész le tes is mer te tést nyúj tott a tú -
zok rej tőz kö dő élet mód já ról, va la mint em lí tést
tett ar ról, hogy a tú zok prog ram ke re té ben mi lyen
tá mo ga tá sok kal se gí ti az unió a fészkelőhelyek
vé del mét.

A nap vé gén le he tő ség nyílt tú zok ke re ső tú rán
meg les ni eze ket a rit ka és vé dett ma da ra kat.

-V.I.-

Kós tol ta már a
krémmézet?

A Csernus Mé hé szet pár hó nap pal ez előtt meg -
kez dett cikk so ro za ta eb ben a szám ban is foly ta tó -
dik. Ez út tal az amúgy is ak tu á li san nyí ló rep ce vi -
rág gal, il let ve a be lő le ké szü lő rep ce méz zel és an -
nak ha tá sa i nak át te kin té sé vel fo gunk fog lal koz ni.

A rep ce (Brassicanapus) a ke resz tes vi rá gú ak
(Brassicaceae) csa lád já nak Brassica nem zet sé -
gé be tar to zó, ér té kes ipa ri nö vény; a mag já ból
ola jat pré sel nek. Szá ra ke rek ke reszt met sze tű,
egye ne sen fel áll, majd bok ro san el ága zik. A nö -
vény 75–125 cm ma gas le het. Le ve lei ké kes zöl -
dek. Az al só le ve lek nye le sek, bor za san sző rö -
sek, a fel sők ko pa szak, szár öle lők. A rep ce táb la
mes  szi ről is kön  nyen lát ha tó, sze met von zó,
élénk napsárga szí nű, va la mint in kább me leg
idő ben érez he tő jel leg ze te sen erős il la tú.

A rep ce vi rág zás 
A rep ce sze rin tem a leg el lent mon dá so sabb

méh le ge lőnk. Elő nye, hogy so ká ig, akár 3-4 hé -
tig is vi rág zik, ép pen a gyü mölcs fák és az akác
kö zöt ti idő sza kot fe di le. Ér té kes vi rág port
nyújt, so kat se gít a fej lő dés ben. Ami kor sár gul ni
kezd, elő for dul hat, hogy a túl erős csa lá dok nál
be in dul hat a raj zá si fo lya mat. Ha a mé hész nem
fi gyel oda, sok be hor dott vi rág por el fog lal hat ja
a he lyet a fé szek ben, és kor lá toz hat ja az anyát a
pe té zés ben.  A rep ce ijesz tő ha tás sal van a mé -
hek re. – Rep cé sek a mé hek – mond ják az öre -

gek, és ez azt je len ti, hogy az ad dig sze líd „bá -
rány ká ink” tel je sen el vesz tik az eszü ket, mert
ha a kaptárak túl kö zel van nak a rep ce táb lá hoz,
az erős il lat olyan kor is ki csal ja őket, ami kor
egyéb ként nem vol na biz ton sá gos röp köd ni ük
az ala csony hő mér sék let mi att. Egy hir te len jött
le hű lés vagy áp ri li si zá por vé gez ni tud akár a ki -
já ró mé he ink több sé gé vel is.

A rep ce méz ről
Ha nem si ke rül tel je sen „ki ta ka rí ta nunk” a lé -

pe ket, és va la mi kép pen ös  sze ke ve re dik az
akác méz zel, le ront hat ja an nak mi nő sé gét. Van -
nak ké sőb bi vi rág zá sú táb lák is, és mé he ink el -
men nek ér te akár 4 km-re is ott hagy va csa pot-
pa pot, aká cot. Jól néz zünk hát kö rül, ha tény leg
akác mé zet aka runk majd pör get ni.

A rep ce méz ről (krém méz ről): aki még nem
kós tol ta, va ló szí nű leg azt hi szi, hogy nem olyan
fi nom. Kós tol ják meg! Vajas kenyérre vagy ka -
lács ra ken ve a leg fi no mabb. A gyak ran ter melt
mé zek kö zött a rep ce méz az egyet len méz, amely
lú gos kém ha tá sú, ezért gyógy ha tá sa gyo mor -
sav-túl ten gés ese tén is meg mu tat ko zik, ehe tő,
sőt ja va solt. Mi vel ma gas a vas tar tal ma, vér sze -
gény ség el len is aján lott. A rep ce méz az egyik
leg ma ga sabb sző lő cu kor-tar tal mú méz, ezért is
kris tá lyo so dik ki né hány na pon be lül. Kré mes
(„zsír sze rű”) ál la ga mi att hív ják krém méz nek,
is. A rep ce méz elő nyös spor to lók nak és szel le -
mi-fi zi kai mun kát vég zők nek is. Az egyik leg -
ma ga sabb sző lő cu kor-tar tal mú méz a rep ce -

méz. Ma gas sző lő cu kor-tar tal ma mi att vi szont
gyor san fi nom szem csé sen kris tá lyo so dik, így
na pok alatt zsír sze rű vé-krém sze rű vé vá lik,
ezért hív ják krém méz nek. Kön  nyen ken he tő.

A rep ce méz (krém méz) szí ne: krém szí nű től a
hal ványsár gá ig ter je dő. Na gyon édes, de emel lett
a nyí ló rep ce táb lá ra em lé kez te tő eny he il la ta van.

A rep ce méz (gyógy)hatásai
A rep ce méz na gyon ér té kes és ha tá sos méz,

mi vel köz vet le nül szű rés után ke rül ki sze re lés -
re, és szin te min den al ko tó ele me ká ro so dás nél -
kül ke rül a szer ve ze tünk be. A rep ce méz leg főbb
ha tá sa na gyon ala csony sav tar tal ma mi att az,
hogy a gyo mor sav-túl ten gés ben szen ve dők nek
is ajánl ha tó. A rep ce méz to váb bi ha tá sai: erő sí -
tő, fer tőt le ní tő és gyul la dás csök ken tő ha tá sú,
ma gas vas tar tal ma mi att vér sze gény ség el len
aján lott. A rep ce mé zet eny he za ma ta mi att elő -
sze re tet tel hasz nál ják te á ba, ká vé ba, mert a rep -
ce méz meg hagy ja az ita lok ízét, aro má ját. A
rep ce vi rág po ra és mé ze szin te a leg táp lá lóbb a
mé hek szá má ra is, ug rás sze rű en erő söd nek a
táp ér ték ben dús tar tal ma mi att. Ha zai fo gyasz -
tó ink a rep ce mé zet el ső sor ban ol csó sá gáért ér -
té ke lik, de ép pen ez az oka, hogy a mé hé szek
nem min dig tart ják meg tisz tán, ha nem ös  sze -
csap ják a ve gyes vi rág méz zel. Pró bál ja ki a tisz -
ta rep ce mé zet akár ká vé ba, akár gyo mor sav el -
len, akár sü tés re! Ha ed dig még nem tet te...

Ágfalviné Csernus Ri ta
ős ter me lő-mé hész
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A Csernus Mé hé szet in dí tott a múlt hó nap ban egy is me ret ter jesz tő cikk so ro za tot, ami a mé hé szet tel fog lal ko zik. Eb ben a rész ben a mézzel,
mint anyaggal és an nak fi zi kai és ké mi ai tu laj don sá ga i val is mer ked he tünk meg, il let ve gyak ran fel tett kér dé sek re adunk vá la szo kat.

A MÉ Z ÉS TU LAJ  DON SÁ GAI

Túzokünnep Bösztörpusztán



Benépesült Petõfi szülei házának udvara…

Április 21-én második alkalommal került megrendezésre Dömsödön a Kerítéstárlat, melynek helyszíne ismételten Petőfi szülei
házának udvara volt.

A kerítést, az udvart zsúfolásig megtöltötték képző-, iparművészeti és egyéb alkotásokkal a kiállítók, s emellett lehetőség nyílott
különböző ízű és zamatú sajtok, valamint helyi borok kóstolására is.

A szervezők célja elsősorban az volt, hogy rávilágítsanak a helyi értékekre, ezeket megmutassák, megismertessék a látogatókkal.
A rendezvény ebben a keretben lehetőséget biztosított arra, hogy alkotó és szemlélő közt interaktív kapcsolat jöjjön létre. A
nézelődést és a diskurzusokat időnként a tárogató, a citeraszó, az énekszó, a mese varázsa, valamint a  zongora dallama szakította
meg. Néptáncban gyönyörködhettek az érdeklődők délelőtt is, délután is.

A felajánlásokból értékes nyeremények kerültek kisorsolásra.
Köszönet a kiállítóknak, szervezőknek, szponzoroknak, segítőknek az önzetlen munkájukért, támogatásukért!

-V.I.-
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A Csa lá di Nap im má -
ron má so dik al ka lom mal
ke rült meg ren de zés re a
Ka pi tány Cuk rász dák ban,
hús véthét főn. Az idei vál -
to za tos prog ra mok hoz is -
mét csat la ko zott a Sisi
Köz  hasz nú Ala pít vány,
jó   té  kony sá gi ci pő vá sárt
ren dez ve. A ci pők el adá -
sá ból szár ma zó be vé tel

tel  jes ös  sze gét a kiskunlacházi hát rá nyos hely ze tű csa lá dok ré szé re ado -
má nyoz ta. 

A vál to zé kony idő el le né re nagy si kert ara tott az ak ci ós fagy lalt, mert
ezen a na pon min den gom bóc fa gyi csak 100 Ft-ba ke rült. To váb bá az is,
hogy a gyer me kek nek le he tő sé gük volt to jást fes te ni és szí nez ni a par ko -
ló ban fel ál lí tott sá tor alatt. A fi úk még lo cso lóvers sel is ké szül tek. 

Min den ki, aki be kap cso ló dott a prog ram ba, még egy kis ju tal mat is ka -
pott a K&H Bank jó vol tá ból.

Saj nos a jó té kony sá gi ci pő vá sár már nem ho zott ak ko ra si kert, az áru
sa já tos sá ga és a kor lá to zott men  nyi ség mi att csak ke ve sen tud tak a le he -
tő ség gel él ni. En nek el le né re bí zunk ab ban, hogy az eb ből be folyt ösz  -
szeg így is örö met fog je len te ni azok nak a csa lá dok nak, akik a Kiskun-
lacháza – Áporka Csa lád se gí tő és Gyer mek jó lé ti Szol gá la ti Tár su lás

köz re mű kö dé sé vel fog ják meg kap ni ezt a tá mo ga tást. Az Ala pít vány a
jö vő ben is ter vez ha son ló jó té kony sá gi ren dez vé nye ket nem csak
Kiskunlacházán, ha nem to váb bi te le pü lé seken is, hogy má so kon is se gít -
hes sen.

Rakszegi Zi ta
ku ra tó ri u mi el nök

Jótékonysági cipõvásár a Sisi Alapítvány
szervezésében
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Dömsöd te rü le tén az el telt hó nap ban több köz le -
ke dé si bal eset tör tént. Már ci us 15-én 18.50 óra kö -
rü li idő ben a Fel ső-Dunaparton ed dig is me ret len
okok mi att el vesz tet te ural mát a se géd mo tor-ke rék -
pár ja ve ze té se fe lett a jár mű ve ze tő, és előbb a jobb
ol da li sza lag kor lát nak, majd egy vil lany osz lop nak
üt kö zött. A vizs gá lat so rán meg ál la pí tást nyert,
hogy a se gédmo tor -ke rék pár ve ze tő je it tas volt, és
fel te he tően ez okoz ta a bal ese tet. Már ci us 26-án
09.10 óra kö rü li idő ben egy he lyi 20 éves fi a tal em -
ber a sze mély gép ko csi já val fi gyel met le nül to la tott
a Baj csy-Zsi linsz ky ut ca és a Kos suth La jos ut ca
ke resz te ző dé sé ben, és ne ki to la tott egy ép pen szin -
tén to la tó sze mély gép ko csi nak. Fo lyik a vizs gá lat
an nak ki de rí té sé re, hogy kit ter hel a fe le lős ség a
bal eset oko zá sá ban. Áp ri lis 05-én 10.10 óra kö rü li
idő ben egy fi a tal fiú a ke rék pár já val ne ki esett, ne ki -
üt kö zött egy az ön kor mány zat előt ti ré szen par ko ló
sze mély gép ko csi nak és ki tör te a lám pá ját. Ke res -
sük a fi a tal em bert, mert el sze lelt a hely szín ről.

Ki sebb sú lyú cse lek mé nyek ről
Már ci us 16-án 14.00 óra kö rü li idő ben a fut-

ballpályánál pe cá zó hor gá szok és egy kis ha jó le -
gény sé ge szó lal ko zott ös  sze, olyan eu ró pai mó don,
ahogy kell kis hazánkban. Vaskaput lop tak el már -
ci us 18-ra vir ra dó ra a Sza bad ság ut cá ban, fel te he tő,
hogy nem vas ka pu ként fog hasz no sul ni a lo pott tárgy.
Már ci us 21-re vir ra dó ra a Kunszentmiklósi úton al -
kal mi lo pás mód sze ré vel gáz pa lac kot és hos  szab bí -
tót tu laj do ní tot tak el. 5 db föl de lő vas rúd (jó ne héz)
lát ta a ká rát a fém gyűj té si ak ci ó nak a vas út ál lo má -
son már ci us 24-én a nap pa li órák ban. Áp ri lis 14-én

va la mi zsí ros vas hul la dé kon szó lal ko zott ös  sze két
csa lád a Tó kert ben, és erő sen in zul tál ták egy mást,
hogy ki ás sa ki a föld ből a kin cset. Vé gül is tett le -
ges ség nem tör tént és el csi tult a csa ta zaj. Már ci us
18-án a Zrínyi ut cá ban meg ron gál tak egy internet
ve ze té ket. Már ci us 16-án pe dig a Nagy ta nya kör -
nyé kén szin tén fém gyűj tő ket za var tak meg, akik
ása tá so kat vé gez tek a csa tor na föld jé ben né mi vas-
és fém hul la dék re mé nyé ben. 

Dömsödi bűnügyek…
Már ci us 16-ra vir ra dó ra a Bod rog köz ben egy

nyi tott ga rázs ból el lop tak 4 au tó gu mit fel ni vel
együtt. Egy la kat lan csa lá di ház ba tör tek be a Véd -
gát so ron már ci us 18-án a dél előt ti órák ban, és ék -
szert, por ce lán árut zsák má nyol tak. Egy nyá ri kony -
há ba tör tek be már ci us 26-ra vir ra dó ra a Hol ló ut cá -
ban, és hús árut, kész pénzt, mi ni hi-fi tor nyot lop tak
el. A Hárs fa ut cá ban egy hét vé gi ház ud va rá ról szi -
vat  tyút lop tak el már ci us 18-ra vir ra dó ra. Már ci us
30-án a nap pa li órák ban Dömsöd kül te rü le tén egy
nyi tott sze mély gép ko csi ból ira to kat, pénz tár cát és
kész pénzt lop tak el. Már ci us 28-án reg gel még mo -
bil te le fon nal szállt fel a Bu da pest re tar tó busz ra egy
he lyi la kos, de mi re cél ba ért, már nem volt meg a
ké szü lék. Ab lak fe szí tés mód sze ré vel tör tek be az
Ady End re ut cá ban egy csa lá di ház ba, és gáz pa lac -
kot lop tak el on nan már ci us 31-re vir ra dó ra. Meg in -
dult a ví kend sze zon, no nem Hé víz re és Zalakaros-
ra, ha nem a Dömsöd Üdü lő te rü let re kon cent rál va.
Na gyon sok be tö rést re giszt rál tunk az üdü lő te rü le -
ten, kér jük a jobb ér zé sű em be rek se gít sé gét, hogy a
be tö rő ket el fog juk, és bí ró ság elé vi gyük őket.

Már ci us vé gén a Kö zép ső-Dunaparton hor gász -
fel sze re lé se ket lop tak el. Áp ri lis ele jén a Ri gó ut cá -
ban több hét vé gi ház ká ro sul tunk volt, hor gász fel -
sze re lé sek, mű sza ki cik kek hi á nyoz nak tu laj do no -
sa ik nak. A Nyár fa sé t á nyon áp ri lis kö ze pén gáz csö -
vet tör tek, tép tek le, a gáz szi vár gás sem za var ta a
tol vajt. Ugyan  ek kor a Fá cán ut cá ban víz csa po kat,
hos  szab bí tó kat, a Neptun ut cá ban pe dig 3 db ke rék -
párt, hor gász fel sze re lé se ket és Black and Decker
szer szá mo kat vit tek el.

Kö rö zés
A Bu da pest kör nyé ki Tör vény szék 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 Tó kert
46. sz. alat ti la kos el len or gaz da ság mi att adott ki
kö rö zést a Mis kol ci Vá ro si Bí ró ság. A Szeg hal mi
Vá ro si Bí ró ság tar tóz ko dá si he lyé nek meg ál la pí tá -
sa vé gett ke re si Takáts Pé ter 31 éves Dömsöd,
Szabadság u. 97. sz. alat ti lak cím mel ren del ke ző
fér fit. Kurilla Nor bert 27 éves Dömsöd, Sza bad ság
u. 19. sz. alat ti la kos el len több szerv is kö rö zést
bo csá tott ki. Sponga Er zsé bet 45 éves Dömsöd,
Zrínyi u. 2. sz. alat ti la kost a Rác ke vei Vá ro si Bí ró -
ság kö rö zi, mint ta nút. Meg kell ál la pí ta ni a tar tóz -
ko dá si he lyét.

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

A sú lyos moz gás kor lá to zott ság hoz kap cso ló dó
gép jár mű adó-men tes ség meg vál to zott 

fel tét ele i ről 2012. év től
A gép jár mű adó ról szó ló 1991. évi LXXXII.

törvény 5. § f) pont ja alap ján a sú lyos moz gás kor -
lá to zott sze mély, a sú lyos moz gás kor lá to zott kis -
ko rú, a cse lek vő ké pes sé get kor lá to zó (ki zá ró)
gond nok ság alatt ál ló sú lyos moz gás kor lá to zott
nagy ko rú sze mélyt rend sze re sen szál lí tó, ve le kö -
zös ház tar tás ban élő szü lő – ide ért ve a ne ve lő-,
mos to ha- vagy örök be fo ga dó szü lőt is – egy da rab
100 kW tel je sít ményt el nem érő, nem személy-
taxiként üze me lő sze mély gép ko csi ja után leg fel -
jebb 13 000 fo rint ere jé ig il le ti meg men tes ség.  

2012. évben vál toz nak a sú lyos moz gás kor lá to -
zott ság ese tén ad ha tó gép jár mű adó-men tes ség fel -
tét elei, mely ről az aláb bi ak ban adunk tá jé koz ta tást.

A sú lyos moz gás kor lá to zott sze mé lyek köz le -
ke dé si ked vez mé nye i ről szó ló 102/2011. (VI. 29.)
Korm. ren de let 14. § (4) be kez dé se ér tel mé ben a
ko ráb ban ha tá lyos Korm. rendelet (164/1995.
(XII. 27.) alap ján an nak 2. és 3. számú mel lék le te
sze rin ti or vo si szak vé le mény a ha tá lyos sá gi ide jén
be lül, leg fel jebb azon ban – a 331/2011. (XII. 29.)
Korm. ren de let 21. §-a alap ján – 2012. jú ni us 30-
ig hasz nál ha tó fel !!

En nek ér tel mé ben a sú lyos moz gás kor lá to zott
sze mély nek 2012. év ben a ko ráb bi ak ban „hét pon -
tos” I. fo kú or vo si szak vé le mény alap ján adott
gép jár mű adó-fi ze tés aló li men tes ség az iga zo lás

ér vé nyes sé gé ig, de leg ké sőbb 2012. jú ni us 30.
nap jáig áll fenn.

Ez után a men tes ség csak ak kor ál la pít ha tó meg,
ha a ké rel me ző iga zol ja a len tebb rész le te zet tek
sze rin ti sú lyos moz gás kor lá to zott ság fenn ál lá sát.

A sú lyos moz gás kor lá to zott sze mé lyek köz le -
ke dé si ked vez mé nye i ről szó ló 102/2011. (VI. 29.)
Korm. ren de let 2. § a) pontja sze rint sú lyos moz -
gás kor lá to zott sze mély: 

• a fo gya té kos sze mé lyek jo ga i ról és esély -
egyen lő sé gük biz to sí tá sá ról szó ló 1998. évi
XXVI. tör vény 23. § (1) be kez dés e) pont ja alap -
ján moz gás szer vi fo gya té kos nak mi nő sü lő sú lyo -
san fo gya té kos sze mély.

En nek iga zo lá sá ra el fo gad ha tó do ku men tum:
a) moz gás szer vi fo gya té kos sá got iga zo ló, fo gya -

té kos sá gi tá mo ga tás meg ál la pí tá sá ról szó ló ha tó sá -
gi (Ma gyar Ál lam kincs tár) ha tá ro zat má so la ta;

• a 18. élet év ét be nem töl tött, a ma ga sabb ösz  -
sze gű csa lá di pót lék ra jo go sí tó be teg sé gek ről és
fo gya té kos sá gok ról szó ló 5/2003. (II. 19.) ESZCSM
ren de let (a to váb bi ak ban: Mr.) 1. szá mú mel lék le -
té nek L) pont já ban meg ha tá ro zott moz gás szer vi
fo gya té kos ság ban szen ve dő sze mély.

En nek iga zo lá sá ra el fo gad ha tó do ku men tum:
b) 18 élet év alat ti gyer mek ese tén az 5/2003. (II.

19.) ESzCsM ren de let 3. számú mel lék let sze rin ti
IGA ZO LÁS tar tó san be teg, il let ve sú lyo san fo -
gya té kos gyer mek ről ki zá ró lag MOZ GÁS KOR -
LÁ TO ZOTT GYER MEK ESE TÉN;

• a BNO kód XIII. fő cso port já ba (csont-izom -
rend szer és kö tő szö vet be teg sé gei M00-M99) tar -
to zó ve ze tő di ag nó zis ra te kin tet tel meg ál la pí tott,
leg alább 40%-os egész ség ká ro so dás sal ren del ke -
ző sze mély.

En nek iga zo lá sá ra el fo gad ha tó do ku men tum:
c) a szak ér tői szerv ál tal ki adott leg alább 40%-

os egész ség ká ro so dás ról szó ló BNO XIII. fő cso -
port já ba (csont-, izomrendszer és kö tő szö vet
M00-M99) tartozó ve ze tő di ag nó zis ra te kin tet tel
ki adott iga zo lás, szak vé le mény, szak ha tó sá gi ál -
lás fog la lás. (A szak ér tői szerv a Nem ze ti Re ha bi li -
tá ci ós és Szo ci á lis Hi va tal, jog előd je az Or szá gos
Re ha bi li tá ci ós és Szo ci á lis Szak ér tői In té zet.)

Az is mer te tett jog sza bály vál to zá sok mi att az
adó zó a fen ti iga zo lá sok va la me lyik ének be nyúj -
tá sa mel lett kér he ti a gép jár mű adó aló li men tes sé -
get adó ha tó sá gunk nál. (Az adó men tes ség ér vé -
nye sí té sé hez elég sé ges a sú lyos moz gás kor lá to -
zott ság té nyét iga zo ló ok irat má so la ta.)

Kér jük azon adó zó kat, akik ilyen tí pu sú gép jár -
mű adó-men tes sé get kap nak, hogy a men tes ség fo -
lya ma tos sá gá nak biz to sí tá sa ér de ké ben a szük sé ges
do ku men tu mo kat 2012. jú ni us 30-ig sze rez zék be.

Dömsöd-Apaj Kör jegy ző ség El ső fo kú 
Adó ha tó sá ga

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

Dömsödért” Egye sü let szá má ra ajánl ja fel, adó szá munk: 18670062-1-13. 

V. DABI NA POK prog ram ja
2012. má jus 26. szom bat:

Dél után 13,00 órá tól – Meg nyi tó, ze nés-tán cos – tár sas tánc-be mu ta tó mű sor, 
gyer mek fog lal koz ta tó, ug rá lóvár stb.

Egész ség ügyi sá tor ko lesz te rinmé rés sel.
Es te 19,00 órá tól nosz tal gia est – ut ca bál – 23,00 óra kor tom bo la.

Pün kös di ki rály és ki rály nő je vá lasz tás (jel me zes).
Bü fé, pék lán gos, gyros, tom bo la.

2012. má jus  27. va sár nap:

Reg gel 8,00 órá tól in dul az Ízek ut cá ja a Dabi krt. le zárt sza ka szán, 
al föl di és tájjel egű éte lek fő ző és sü tő ver se nye, gril le zé si le he tő ség gel! 

Ne vez ni a Dabi sö rö ző ben le het, má jus 25-ig.
Ma lom ke rí tés tár lat a ma lom hoz ve ze tő út ke rí té se in – ké pek, réz karc ok, 
kéz mű ves mun kák, fo tók – dömsödi és dabi al ko tó mű vé szek mű ve i ből.

Nosz tal gia sá tor „Dömsöd an no” cím mel.

Ko csi ká zás Sző lők út ja – K. Nagy Lász ló ut ca – Sallai ut ca – Dabi kör út út vo na lon.
Íjá sza ti, airsoft be mu ta tó és le he tő ség a Dabi ma lom ud va rán, ugyan itt ma lomlá to ga -

tás „ide gen ve ze tés sel” fo lya ma to san 9,00 órá tól!

Reg gel 10,00 órá tól a Dabi sö rö ző ud va rán:
gyer mek és fel nőtt prog ra mok, ug rá lóvár,  arc- és haj fes tés, ügyes sé gi ve tél ke dők. 
Rend őr sé gi ve tél ke dő, be mu ta tó, ku kás és tűz ol tó au tó! Tár sas tánc-be mu ta tók.

Báb ké szí tés és -ki ál lí tás. Lufihajtogató bo hóc.
Pék lán gos, la ci kony ha, bü fé!

Ki ra ko dóvá sár.

Sok sze re tet tel hí vunk és vá runk min den ked ves ér dek lő dőt!

Bődi Endréné és a Még 1000 év Dömsödért Egye sü let

Dabi nap egy jó nap! 
A mű sor- és prog ramvál toz ta tás jo gát fenn tart juk.

A rész le tes prog ram ról a má ju si Dömsödi Hír nök ben és pla ká to kon
adunk tá jé koz ta tót.

A tippeket Bucsi Mária bocsátotta 
rendelkezésünkre.

Folytatás az előző számból.

A körömlakklemosó meglepő haszna

Mat ri cák el tün te té se üveg ről
Az ár cé du lák le va kar ga tá sa az üveg tár gyak ról

né ha elég zű rös mun ka, rá adá sul gyak ran vis  sza -
ma rad egy ra gasz tó ré teg, mely ta pa dós és vonz za
a koszt. Szed je le a mat ri cá kat és tisz tít sa le a ma -
ra dék ra gasz tót úgy, hogy meg tö röl ge ti ace to nos
kö röm lakk le mo só val! Ugyan ez a mód szer fém -
ből ké szült fe lü le te ken is al kal maz ha tó a mat ri cák
és ra gasz tó el len.

Ol vadt mű anyag fel ol dá sa
Elő for dult már, hogy túl kö zel ke rült a mű -

anyag ke nye res vagy zsem lés zacs kó a for ró fém
szend vics sü tő höz? Az így ki ala ku ló hely zet iga zi
ta ka rí tá si ki hí vást je lent. Ne hagy ja, hogy egy kis
ol vadt mű anyag tönketegyen egy hi bát la nul mű -
kö dő esz közt! Tá vo lít sa el a ra ga dós pisz kot kö -
röm lakk le mo só val. Elő ször is húz za ki a sü tőt, és
vár ja meg, míg ki hűl. Ez után önt sön egy ke vés
kö röm lakk le mo sót egy pu ha rongy ra, és fi no man
dör zsöl je meg ve le a szen  nye ző dést. Ha az ol vadt
mű anyag le jött, tö röl je át ned ves ru há val, és szá -
rít sa meg pa pír tör lő vel. A sü tő már is kész a kö vet -
ke ző kör szend vics el ké szí té sé re! Ez a meg ol dás a
haj sü tő vas ese té ben is mű kö dik.

Pil la nat ra gasz tó el tá vo lí tá sa
A pil la nat ra gasz tó ma ka csul ra gad szin te min -

den hez, bő rét is be le ért ve. Ha meg pró bál ja le há -
moz ni uj ja i ról, az zal csak ká ro sít ja a bőrt. In kább
itas son át egy vat ta go lyót ace to nos kö röm lakk le -
mo só val, és tart sa raj ta a bőr fe lü le ten, amíg a ra -
gasz tó fel ol dó dik.

Mű bőr ci pők tisz tí tá sa
A lakk bőr ci pők egy idő után nem ra gyog nak,

ha nem hor zso lás nyo mok ke let kez nek raj tuk,
ahogy a fe hér vagy vi lá gos szí nű mű bőr ci pő kön
is. A nyo mok el tün te té sé hez fi no man, de in ten zí -
ven dör zsöl je meg őket kö röm lakk le mo só val át -
ita tott pu ha rong  gyal vagy pa pír tör lő ken dő vel.
Ez után ned ves ru há val tö röl je le a fe les le get.

Ka ró rák tisz tán tar tá sa
Meg elé gel te, hogy ka ró rá já ra néz ve csak csú -

nya kar co lá so kat lát a pon tos idő he lyett? Sza ba -
dul jon meg tő lük kö röm lakk le mo só val! Ha az óra
üve ge tör he tet len mű anyag ból ké szült, dör zsöl je
meg a kar co lá so kat a fo lya dék kal, amíg el hal vá -
nyul nak vagy el tűn nek.

Egy sze rû tip pek
spó ro lás ra
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Nagyközségi Könyvtárunk új sorozatot szeretne útjára indítani.
Szeretnénk összegyűjteni történeteket, anekdotákat községünk rég-,
közelmúltjából, amelyekről nem szeretnénk, hogy a feledés homályába
vesszenek. Ezért várunk minden olyan anekdotát, történetet, amely
emlékezetes maradt és Önök szeretnék azt megosztani az olvasóközön-
séggel. 

Könyvtárunk szeretné ezt összegyűjteni, közzétenni és archiválni. Sok-
sok apró mozaikképből lassan összeáll a nagy egész, amely élővé teszi
régmúlt történelmünket.

Az első ilyen mozaikkép az általános iskolánk történetéből, amit Lázár
Józsefné Kati nénitől kaptunk, 1989-ben a bolondballagáson hangzott el
egy búcsúzó 8. osztályos tanulótól, amelynek osztályfőnöke Dulcz Dénes
tanár úr volt.

A szöveg így hangzott:

„Bajnóczi Sándor 8. oszt. tanuló búcsúzója
1989. június

Kedves fölöttem uralkodó nevelők és alattam sínylődő pajtások!
Most, hogy nyóc év után a koncepciós pörök idején löhetőségöm nyílt,
hogy nyíltan szóhatok hozzátok, röviden elmesélöm nektök, hogy hogy
övött ide a fene, oszt mér ösz itt még mindig. Persze nem csak éngöm, a
többieket is.
Sok mindön történt már velem életömben, vót fekete vasárnap, vérös
csütörtök, tán még dobszerda is. De a legszomorúbb és legtragikusabb
nap az vót, mikor anyám egyik este bejelentötte, pedig alig multam még
hat éves, Sanyókám hónap iskolába mész. Ha a mennyköves menykő
csapott vóna belém, tán csak csiklandozásnak vöszöm föl, de ettül a kinyi-
latkozástul olyan rosszul löttem, tán el is ájultam.
Ezt abbul gondolom, mert eszméléskor csupa víz vótam mög buborék, a
szifon mög üres. Na, apám aki önkéntes tűzótó, tán most sprickőt életében
először kedvire. Oszt még azza vigasztalt, Sanyó belüled még professzor is
löhet. Hátha belülem nem is, de rajtam kívül minden mögtörténhet. Mög
még kora este vót, azt gondótam, röggelig még sok mindön történhet. Hiá-
ba győzködtem anyámékat, hogy szégyönömre öregkorukra mönt el az a
kevés eszük is. Mert tudok én itthon is öleget röndetlenködni, csavarogni,
akár bagózni is, minek köll ahhoz az iskola?
Mögfurdult a fejembe a szökéstül az öngyilkosságig mindön. Lidérces egy

északám vót. Azt ámodtam, egyedül ülök egy osztályban, körülöttem husz
tanító, oszt mind kérdözött. Napközben se vagyok bö beszédü, de éccaka
mög hagyjanak pihenni. Na, ha ilyenök azok a szép álmok, milyen löhet a
valóság, Röggel tecchalottat játszottam, de mikor apám kezdte a szifont
újratőteni, magamhoz tértem. Fölöltöztettek, mert egyedül képtelen vótam
köpni is, pláné mikó valami kék kényszerzubbonyt huztak rám, hátamra
mög hátizsákot kötöttek. No, Sándor, mondom, itt a világvége.
Itt sem lössz mögállás, terhed cipelnöd köll életöd végéig.
Még az tartotta bennem a lelköt, ha kilüknek a kiskapun, visszaszökök a
nagyon. De apám nagy embörismeretrül tött tanuságot, minthogy előző
este azt beszögezte. Sőt a kiskapu mellé már oda vót készítve a söprü, mög
a szomszéd Nusi néni erősitésül. Győzött az erőszak, de több tanú is van az
uccában, aki bizonyitja, hogy nem önként gyüttem. És ezt hiába hangoz-
tattam nyolc év alatt többször is. Nem a saját jószánatambú vagyok itt
most sem, az az erőszakos osztályfönököm állitott ide, hogy dumáljak.
Na de hogy folytassam. Anyám pórázon elvezetött az iskolába.
De jellemző rá, hogy ott is hagyott. Még bőgött is. Biztos örömkönnyeket,
hogy egy pár évig most nyugalom lössz otthon. Talán az. Hogy sikerült
először életömbe örömöt okozni neki, kissé mögvigasztalt. Mög azt is
többen mondták, hogy fiatal mög csini tanitó nénik vannak, de én mögin
jól kifogtam. Igaz jó is vót, mög nem is, de nem nyerte mög a tetszésömet.
Soha nem azt kérdözte tülem, hogy szeretsz-e Sándor, hanem hogy
készülté-e? Oszt rágyüttem az évek során, hogy minden tanitó ilyen,
lögyön az öreg vagy fiatal, az mind csak faggatózik.
Hogy hogy a fenébe szoruhatott beléjük ennyi kiváncsiság? Tán azért
öregszenek mög olyan hamar.
Hát ezé vagyunk mi itt, pedig mindent mögtöttünk azért, hogy kizavar-
janak az órárul, vagy jobbik esetbe kirugjanak az iskolábul.
De érdökös, hogy a sok kiváncsiság mellé annyi jóság szorut beléjük, hogy
ez mint látjátok, sohase sikerült!”

Azt szeretnénk kérni, ha erről az alkalomról van valakinek valamilyen
képe, fotója, emléke, és azt meg szeretné osztani velünk, nagyon szívesen
vennénk.
Könyvtárunk szívesen fogad minden visszaemlékezést.

Összeállította: Markóné Zöldág Ágnes
könyvtárvezető

A dömsödi Nagyközségi Könyvtár nyitva tartása
Hétfõ: zárva, Kedd: 10-18, Szerda: 8-16, Csütörtök: 8-14, Péntek: 11-17, Szombat: 8-12

NYÁRI NYITVA TARTÁS
Az OMK és a Nagyközségi  Könyvtár 2012. június 11-tõl augusztus 31-ig

a következõ nyitvatartási rend szerint tart nyitva 

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

A nyári szabadság idõszakára szeretnénk szüneteltetni a könyvtár nyitva tartását
2012. július 31 – augusztus 11-ig. Nyitás: 2012. augusztus 13.

Ú J R A É L E D Õ  M Ú L T
(Mozaikképek Dömsöd múltjából)
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TTTT AAAA LLLL ÁÁÁÁ LLLL TTTT AAAA MMMM     EEEE GGGG YYYY     KKKK ÉÉÉÉ PPPP EEEE TTTT
Ezt a fel vé telt Tóth Sándorné Fa ra gó Már ta ked ves ol va sónk tól kap tuk.

1964. 4. osz tá lyos cso -
port kép

Bal ról:  Nagy Mi hály,
Ber  ki Gé za, Biricz Jó zsef,
Orosz La jos, Sza kos Jó zsef,
Sza bó Lász ló, Is pán Zol tán,
Nagy Ist ván, Föld vá ri Jó -
zsef, Mé szá ros Mar git, Il lés
Zol tán, Sze ke res Zol tán,
Tóbisz Lász ló, Orosz Ist ván,
Csiz ma dia Ist ván, Ga lam bos
Lász ló, Várkonyi Kál mán,
Rogocz Ist ván.

Bal ról ülő sor: Fa ra gó
Már ta, Is pán Bri git ta, Gás -
pár Er zsé bet, Fe hér Esz ter,
......., He ge dűs Ilo na, Is pán
Lajosné (Ica né ni – ta ní tó -
nő), Ambruska Mar git, Ma -
tics Már ta, Sán ta Er zsé bet,
......., Piróth ......., .......

Tö rök ülés ben bal ról: Kiss
György,   Bajnóczi Lász ló

Ki sebb ku ta tó mun ka ered mé nye ként a kö vet ke ző lap szám ban a fel vé te len sze rep lők tel jes név so rát kö zöl jük majd.
Kö szön jük a fény ké pet és to vább ra is vár juk az ér de kes em lé kek kel bí ró fel vé te le ket. -V.I.-

A ta va lyi nép szám lá lás elő ze tes ada tai sze -
rint ta valy ok tó ber ben 2,1 szá za lék kal ke ve -
seb ben él tek Ma gyar or szá gon, mint az azt
meg elő ző, 2001. feb ru ár 1-jei ös  sze írás ide jén
– kö zöl te a Köz pon ti Sta tisz ti kai Hi va tal
(KSH) nép szám lá lás ért fe le lős el nök he lyet te se
ked den saj tó tá jé koz ta tón, Bu da pes ten.

Né meth Zsolt el mond ta: az elő ze tes ada tok
sze rint Ma gyar or szá gon 9.981.865-en él tek.

Ki tért ar ra, hogy a ter mé sze tes fo gyás (a
szü le té sek és a ha lá lo zá sok kü lön bö ze te) mér -
té ke nö vek vő: az 1990-es év ti zed ben éven te
át la go san 33 ezer, 2000 után pe dig 35 ezer
volt. Az EU-tagállamok kö zül Ma gyar or szá -
gon tart a leg ré gebb óta, 1981-től a mo no ton
né pes ség csök ke nés – tet te hoz zá.

A KSH nép szám lá lás ért fe le lős el nök he lyet -
te se szólt ar ról, hogy Ma gyar or szá gon foly ta -
tó dott a né pes ség kon cent rá ció, a fő vá ros ból és
Pest me gyé ből ál ló kö zép-ma gyar or szá gi ré gi -
ó ban a né pes ség „fi gye lem re mél tó mó don
emel ke dett”, ezen kí vül ki zá ró lag Győr-
Moson-Sopron me gyé ben nőtt a la kos ság szá -
ma, míg a csök ke nés Bé kés me gyé ben a leg na -
gyobb, 9 szá za lé kos.

A 2001. évi nép szám lá lás óta el telt idő szak -

ban az or szág csak nem va la men  nyi me gyé jé -
ben csök kent a la kó né pes ség. Ki vé telt ké pez
Pest me gye, ahol a la kos ság nagy mér ték ben,
kö zel 13 szá za lék kal nőtt.

Pest me gyé ben 1 223 000 em ber él, 151 ezer
fő vel több, mint 10 év vel ez előtt. Eb ből 801 ez -
ren él nek vá ro sok ban, 422 ez ren köz sé gek ben.
Az ada tok azt mu tat ják, hogy az or szág la kos -
sá gá nak 12,3 szá za lé ka a me gyénk ben él.

Az el múlt tíz év ben to vább erő sö dött az a fo -
lya mat, hogy az or szág la kó né pes sé ge Kö zép-
Ma gyar or szág ra kon cent rá ló dik: míg 2001-
ben 28,1, ad dig 2011-ben a la kos ság 29,6 szá -
za lé ka élt Bu da pes ten és Pest me gyé ben.

A nö ve ke dés ben Pest me gye gya ra po dá -
sa ját szott dön tő sze re pet, a fő vá ros la kó né -
pes sé ge – bár cse kély mér ték ben – to vább
csök kent. A töb bi ré gió és me gye la kos sá -
gá nak or szá gon be lü li ará nya nem, vagy
alig vál to zott.

A ván dor lá si fo lya ma tok leg na gyobb
nyer te se az el múlt év ti zed ben Pest me gye
volt, ahol a be ván dor lá si több let ered mé nye -
ként mint egy 150 ezer fő vel gya ra po dott a
né pes ség.

Pest me gyé ben je len tős mér ték ben, 84 fő -

vel na gyobb a nép sű rű ség az or szá gos át lag nál.
A la kás ál lo mány Kö zép-Ma gyar or szá gon és

a Nyu gat-Du nán túl ré gi ó ban gya ra po dott a
leg na gyobb mér ték ben az el múlt év ti zed ben.
Pest me gyé ben kö zel 20 szá za lé kos volt a nö -
ve ke dés.

A la kás ál lo mány te rü le ti meg osz lá sa nem
vál to zott je len tő sen, egye dül Pest me gye rész -
ará nya nö ve ke dett 1 szá za lé kot meg ha la dó
mér ték ben. A la kás ál lo mány egy har ma da Kö -
zép-Ma gyar or szá gon ta lál ha tó, min den ötö dik
la kás Bu da pes ten, és min den tí ze dik Pest me -
gyé ben van.

For rás: MTI, KSH, www.pestmegye.hu

151 ezer fõvel nõtt Pest megye lakossága
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„...miután fel tá masz tot ta őt a ha lál ból, és jobb já ra ül tet te a men-
nyek ben, fel jebb min den mél tó ság nál és ha tal mas ság nál, min den
erő nél és ura lom nál, sőt min den név nél is...” (Ef 1,20-21)

Ha va la mi kor, ak kor ma, Jé zus menny be me ne tel ének nap ján iga -
zán en ged nünk kell Pál apos tol in té sé nek: „Azo kat ke res sé tek,
amik oda fent van nak, ahol a Krisz tus van, aki az Is ten jobb ján ül.”
(Kol 3,1)

Te kint sünk hát most fel fe lé, és az ige vi lá gos sá gá ban lás sunk
meg há rom dol got: 1. Mit je lent tu laj don kép pen Jé zus menny be -
me ne te le? 2. Mi lyen út ve ze tett menny be me ne te lé ig? és 3. Mi lyen
ta nul sá got je lent szá munk ra Jé zus menny be me ne te le?

1. Mit je lent Jé zus menny be me ne te le?
Alap igénk ben van egy rö vid szó, amely szin te ma ra dék nél kül

ma gá ban fog lal ja Jé zus menny be me ne tel ének lé nye gét. Ez a szó
így hang zik: fel jebb.

Ez a fel jebb elő ször is azt a men  nyei vi lá got je len ti, aho vá Jé zus
el tá vo zott, mi u tán el bú csú zott ta nít vá nya i tól, majd sze mük lát tá ra
fel emel te tett és fel hő ta kar ta el őt sze mük elől (ApCsel 1,9). Is ten
igé je nem ad ne künk va la mi szí nes és rész le tes ké pet er ről a meny  -
nyei vi lág ról, vagy ahogy egy sze rű en ne vez ni szok tuk: menny or -
szág ról. Mind ös  sze an  nyit tud ha tunk, hogy a menny Is ten la kó he -
lye (2Krón 6,33), ahol ő min dent fe lül mú ló di cső ség ben ural ko dik,
kö rül vé ve an gya lok kal és men  nyei se re gek so ka sá gá val. Pál apos -
tol lal egy szer meg tör tént az a rit ka eset, hogy el ra gad ta tott a „har -
ma dik égig” és ott ki mond ha tat lan be szé de ket hal lott, ame lye ket
azon ban az em ber nek nem sza bad ki be szél nie (2Kor 12,1-4).

Sem mi eset re sem sza bad azon ban ezt a men  nyei vi lá got ma te ri -
á lis, anya gi mó don el kép zel nünk, mint ha egy égi test vol na és va la -
hol a csil la gok kö zött vagy a „csil la gok fö lött” lé tez ne a vi lág űr -
ben. A Bib lia sze rint ezt a mi lát ha tó, anya gi vi lá gun kat egy spi ri tu -
á lis, szel le mi vi lág ve szi kö rül, s tu laj don kép pen ezt ne ve zi menny -
nek. „A nem lát ha tók ból állt elő a lát ha tó” – ol vas suk a Zsi dók hoz
írott le vél ben (11,3). Te hát Jé zus nem úgy ment a menny be, mint
egy űr ha jós, ha nem úgy, hogy eb ből a lát ha tó vi lág ból át lé pett a lát -
ha tat lan, szel le mi vi lág ba. Hogy ez mi kép pen tör tént, az ter mé sze -
te sen ti tok ma rad előt tünk, de azt tud juk az igé ből, hogy már fel tá -
ma dá sa után is olyan test ben je lent meg ta nít vá nyai előtt, amely fe -
let te állt az idő és tér korlátainak. E meg di cső ült test ben emel te tett
fel a menny be a ta nít vá nyok sze me lát tá ra.

De a fel jebb szó sok kal töb bet is je lent an nál, mint hogy Jé zus
csu pán he lyet vál toz ta tott vol na. Az ere de ti gö rög szö veg sze rint a
fel jebb szó az ab szo lút ha ta lom ki fe je zé se. Ezt ta lán úgy fe jez het -
jük ki leg job ban, ha azt mond juk, hogy menny be me ne te le kor Jé zus
a leg ma ga sabb mél tó ság ba és po zí ci ó ba – ha ta lom ba – ke rült.
Mind a lát ha tó, mind a lát ha tat lan vi lág te le van kü lön bö ző mél tó -
sá gok kal, ha tal mas sá gok kal, erők kel és ural mak kal – Is ten mind -
ezek fö lé Úr rá és Ki rál  lyá tet te őt. Jé zus ezt ma ga így mond ta: „Né -
kem ada tott min den ha ta lom men  nyen és föl dön.” (Mt 28;18)

Mind ezt alap igénk az zal is ki fe je zi, hogy „ül tet te jobb já ra a
men  nyek ben”. Ez a kép azt ér zé kel te ti ve lünk, hogy Jé zus most
olyan he lyen van és olyan le he tő sé gek kel ren del ke zik, ame lyek
bir to ká ban köz ben jár hat éret tünk az Atyá nál, Szent lel két ki -
áraszt hat ja egy ház ára és el ké szít he ti he lyün ket, hogy ott le gyünk,
ahol ő van. (Jn 14,1-2). S ahon nan majd egy szer új ra vis  sza jön a
föld re.

2. Mi lyen út ve ze tett Jé zus menny be me ne te lé ig?
Alap igénk ben az áll, hogy „mi u tán fel tá masz tot ta őt a ha lál ból”.

Te hát Jé zus a leg mé lyebb pont ról emel te tett fel a min den nél fel jebb
va ló ma gas ság ba.

Ez tö ké le te sen el len té te an nak az út nak, ame lyet mi em be rek
szok tunk meg jár ni. Mi ugyan is min dig fel fe lé tö rek szünk. A vi lág
te le van kü lön bö ző ha tal mi kö rök kel, fo ko za tok kal, ran gok kal, hó -
dí tá sok kal, mi pe dig min den erőnk kel mi nél fel jebb aka runk jut ni.
Eköz ben sen kit és sem mit sem kí mé lünk. A vi lág ha tal mas sá gai
sok szor vé res hó dí tó há bo rú kat foly tat nak, né pe ket igáz nak le,
hogy mi nél na gyobb di cső sé get sze rez ze nek ma guk nak.

Jé zus ép pen for dít va cse le ke dett. Ő nem fel fe lé, ha nem le fe lé
igye ke zett. Nem ta po sott rá sen ki re és nem igá zott le sen kit. El len -
ke ző leg: mind mé lyebb re aláz ko dott, mind több szol gá la tot és ter -
het vál lalt ma gá ra. „Én pe dig olyan va gyok kö zöt te tek, mint aki
szol gál” – mon dot ta egy szer ta nít vá nya i nak. (Lk 22,24) Csak -
ugyan, egész éle te nem volt más, mint sza ka dat lan szol gá lat, s utol -
já ra úgy is halt meg ér tünk a ke resz ten, mint az „Úr szen ve dő szol -
gá ja”. (Ézs 53)

Az zal, hogy a leg mé lyebb pont ról, a ha lál ból tá masz tot ta fe l és
ül tet te jobb já ra a men  nyek ben, Is ten tu laj don kép pen Jé zus alá za tá -
ra és en ge del mes sé gé re adott vá laszt. És ez a vá lasz a leg cso dá la to -
sabb fel ma gasz ta lás és meg di cső í tés volt. Nem az örök ké va ló Fi ú -
nak szólt ez a meg di cső í tés, mert az ő is te ni ter mé sze té nek er re
nem volt szük sé ge, ha nem a Ná zá re ti Jé zus nak, aki ben tes tet öl tött.
Az Em ber nek Fia nyer te el itt Is ten iga zo lá sát és ju tal mát.

Mind ezt egy gyö nyö rű him nusz fog lal ja ös  sze a filippi le vél ben
(2,5-11): „Az az in du lat le gyen ben ne tek, ami Jé zus Krisz tus ban is
meg volt: mert Ő Is ten for má já ban lé vén, nem te kin tet te zsák mány -
nak, hogy egyen lő Is ten nel, ha nem meg erő sí tet te ma gát, szol gai
for mát vett fel, em be rek hez ha son ló vá lett, és ma ga tar tá sá ban is
em ber nek bi zo nyult, meg aláz ta ma gát és en ge del mes ke dett mind -
ha lá lig, még pe dig a ke reszt ha lá lig. Ezért fel is ma gasz tal ta őt Is ten
min de nek fö lé, és azt a ne vet ado má nyoz ta ne ki, amely min den
név nél na gyobb, hogy Jé zus ne vé re min den térd meg ha jol jon,
men  nye i e ké, föl di e ké és föld alat ti a ké, és min den nyelv vall ja, hogy
Jé zus Krisz tus Úr az Atya Is ten di cső sé gé re.”

Jé zus ura sá ga és di cső sé ge rejt ve van a vi lág előtt, de an nál in -
kább hi szi és vall ja az, aki nek Is ten Szent lel ke meg nyi tot ta a sze -
mét és a szí vét. A leg el ső ke resz tyén hit val lás csak en  nyi ből ál lott:
Jé zus Úr! (Küriosz Krisztosz). De ez elég volt ar ra, hogy a ró mai
ha tó sá gok ha lál ra ítél jék azt, aki ezt ki mer te mon da ni. Ha tes tünk
ha lá la nem is, de énünk ha lá la ma is ve le jár ez zel a hit val lás sal.

3. Mi lyen ta nul sá got rejt ma gá ban Jé zus menny be me ne te le?
A vá lasz már az előbb idé zett him nusz ban is ben ne volt: „Az az in -

du lat le gyen ben ne tek, ami Jé zus Krisz tus ban is meg volt. „Ne künk is
Jé zus út ján kell jár nunk, va gyis az alá zat és a szol gá lat út ján.”

Leg alább is ha fel jebb kí vá nunk jut ni. És ki az, aki ben nincs ott
ez a tö rek vés, ami alap já ban vé ve nem is bűn. Csak az utat té veszt -
jük el. Ahogy már utal tam is rá: erő sza kos ko dunk, kö nyök lünk, rá -
ta po sunk a má sik ra, uras ko dunk, min dig leg fe lül aka runk len ni. De
ez le fe lé visz és nem fel fe lé. Iga zán fel fe lé csak a Jé zus út ja ve zet.
A le fe lé va ló út, ahogy mon dot ta is: „Aki kö zöt te tek el ső akar len -
ni, le gyen a rab szol gá tok.” (Mt 20,26)

Ál do zó csü tör töki
Sza bó Im re (2011) re for má tus lel ki pász tor

Keresztyén élet
Feljebb
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SZJA 1%
Ked ves Test vé rek!

Amen  nyi ben Önök sze mé lyi jö ve de lem adó fi ze tés re kö te le zet tek,
kér jük, hogy egy há za ink ja vá ra ajánl ják fel jö ve de lem adó juk 1%-át:

– Magyarországi Re for má tus Egy  ház tech ni kai szá ma: 0066

– Magyar Ka to li kus Egy ház tech ni kai szá ma: 0011

– Magyarországi Bap tis ta Egy ház tech ni kai szá ma: 0286

Fel aján lá sa i kat kö szön jük!

Dömsöd-Nagytemplomi Refor-
mátus Egyházközség
2344 Dömsöd, Petőfi tér 7.
Tel.: 06-24-434-477
E-mail: domsodnagytemplom.ref

@gmail.com
Hivatali idő:
Hétfő: 9-12 óra
Csütörtök: 9-12 óra
Istentisztelet: Vasárnap 10 óra
Lelkipásztor: Szabó Péter
Beosztott lelkész:
Szabóné Lévai Csilla

Dömsöd-Dabi Református Egy-
házközség
2344 Dömsöd, Szabadság u. 70.
Tel.: 06-24-435-178
E-mail: domsoddab.ref@gmail.com
Hivatali idő:
Szerda: 15-17 óra
Csütörtök: 9-11 óra
Istentisztelet: Vasárnap 9 óra
Lelkipásztor:
Balogh László Levente

Római Katolikus Plébánia
2344 Dömsöd, Szabadság u. 83.
Tel.: 06-24-513-031

Hivatali idő:
Hétfő: 9-11 óra
Szerda: 9-11 óra
Péntek: 9-11 óra

Szentmise: Vasárnap 9 óra
Plébános: Nemeskürti Ferenc

Baptista Gyülekezet
2344 Dömsöd, Szabadság u. 125.
Tel.: 06-20-886-08-45

Istentisztelet:
Vasárnap 1/2 10 óra

5 óra

Ügyintéző lelkész: 
Dr. Almási Mihály

M E G H Í V Ó
„Legyen vádló imája szádnak:
Igazságot Magyarországnak!”

Meghívjuk Önt és kedves családját 

2012. június 3-án vasárnap 11 órára 
a dabi református templom kertjébe

TRIANON MEGEMLÉKEZÉSÜNKRE.

Ünnepi beszédet mond: Szabó Péter lelkipásztor

A megemlékezés előtt a templomban 10 órakor istentisztelet lesz.
Koszorúikat elhelyezhetik a hősök táblájánál és a Trianon kopjafánál.

Mindenkit szeretettel várunk!

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik

TÓTH LÁSZLÓT

utolsó útjára elkísérték, fájdalmunkban velünk éreztek és sírjára a
kegyelet virágait helyezték el. 

Gyászoló család 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik

LEIDL ZSIGMONDNÉ 
szül. KORONA ERZSÉBET

temetésén részt vettek, utolsó útjára elkísérték.
Gyászoló család

EE GG YY HH ÁÁ ZZ KK ÖÖ ZZ SS ÉÉ GG EE KKEE GG YY HH ÁÁ ZZ KK ÖÖ ZZ SS ÉÉ GG EE KK EE LL ÉÉ RR HH EE TT ÕÕ SS ÉÉ GG EE IIEE LL ÉÉ RR HH EE TT ÕÕ SS ÉÉ GG EE II
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Vál to zá sok a tûz ol tó ság nál

2012. év ja nu ár 1-jével alap ve tő vál to zá sok
tör tén tek a tűz ol tó ság ok nál. Az ed di gi hi va tá sos
ön kor mány za ti tűz ol tó ság ok ál la mi hi va tá sos
tűz ol tó ság ok let tek. A köz tes tü le ti tűz ol tó ság ok
pe dig ön kor mány za ti tűz ol tó ság ok ká ala kul tak,
akik nem ren del kez  nek sa ját vo nu lá si te rü let tel,
mint ed dig.

Pest me gyé ben ez a kö vet ke zőkép pen néz ki
ja nu ár 1-jétől. 5 ka taszt ró fa vé del mi ki ren delt -
ség van, ami vég zi az el len őr zést, bír sá gol és
fel ügye li a tűz ol tói mun kát. 10 hi va tá sos tűz ol tó
pa rancs nok ság vég zi a meg elő zé si, a tűz vé del -
mi, va la mint a mű sza ki men té si fel ada to kat. Az
ő mun ká ju kat együtt mű kö dés ben 4 ön kor -
mány za ti és 45 tűz és mű sza ki men té si te vé -
keny sé get vég ző ön kén tes tűz ol tó ság se gí ti,
ahogy a dömsödi egye sü let is. 

Dömsödöt a kö vet ke ző mó don érin ti az át ala -
ku lás. Ed dig, ha kár eset volt, a rác ke vei tűz ol tó -
ság kap ta a be je len tést. Ők ri asz tot tak min ket,
jöt tek fel szá mol ni a kár ese tet, irá nyí tot ták a tűz -
ol tást, a men tést, és a tűz ol tó sá gi ha tó sá gi vizs -
gá la to kat is ők vé gez ték. Most mind eze ket a fel -
ada to kat a te rü le ti leg il le té kes tűz ol tó pa rancs -
nok ság (ese tünk ben a szigetszentmiklósi tűz ol -
tó pa rancs nok ság) lát ja el. Mi az Ér di Ka taszt ró -
fa vé del mi Ki ren delt ség hez tar to zunk. A kár ese -
ti ri asz tá sok egy köz pont ba fut nak be. On nét
to váb bít ják a szigetszentmiklósi tűz ol tó pa -
rancs nok ság ra, aki to vább ad ja a te rü le tén mű -
kö dő rác ke vei ön kor mány za ti tűz ol tó ság nak,
va la mint ne künk, a he lyi ön kén tes nek. 

Ez a ri asz tá si út vé le mé nyem sze rint túl
hosszú, és las sít hat ja a be avat ko zás meg kez dé -
sét vagy pon tat lan ná te he ti a hely szín meg ha tá -
ro zá sát a hos  szú ér te sí té si út mi att. Ép pen ezért
a kö vet ke ző ket sze ret ném ja va sol ni. Ha va la ki
a 105-ön a me gyei ügye let re je lent be tűz ese tet
vagy más kár ese tet, ak kor le he tő ség sze rint
hig gad tan, ért he tő en és mi nél pon to sabb hely -
meg ha tá ro zás sal te gye ezt. Pró bál ja meg pon -
to san el mon da ni mit lát, mi lyen meg kö ze lí té si
út van a kár eset hez és mi lyen meg kü lön böz te tő
pon tok ta lál ha tó ak a kör nyé kén (pl.: tér,  par ko -
ló, bolt, áru ház stb.). A se gély köz pont ban dol -
go zók nem is me rik a kör nyé ket, és a hos  szú ri -
asz tá si út mi att is van esély az in for má ció tor zu -
lás ra, ami mi att meg nő het a hely szín re ér ke zé si
idő.

Sze mé lyes ja vas la tom, hogy ha le het, ak kor a
köz vet len szá mo kon hív ják a szigetszentmik-
lósi (06-24-444-704) vagy a rác ke vei (06-24-
518-665 vagy 06-24-518-666) tűz ol tó kat. 

A Dömsödi Tűz ol tó Egye sü le tün ket azért
nem ír tam a fen ti ek hez, mert a jog sza bály ok ezt
nem en ge dik meg, mi vel nincs 24 órás ügye le ti

hely isé günk. Ha vi szont van ész re vé tel ük vagy
tá jé koz tat ni sze ret né nek min ket is, ak kor azt a
pa rancs nok nak, id. Tárkányi Bé lá nak (06-20-
383-5407) te he tik meg a nap bár mely sza ká ban.

Ké rek min den kit, hogy je gyez ze fel a te le -
fon szám ok va la me lyik ét ma gá nak a te le fon já -
ba. Ha baj van, ak kor gyor san tud jon se gít sé get
hív ni.

Áp ri li si hó na punk is na gyon moz gal mas volt
a köz ség köz igaz ga tá si te rü le tén tör tént tűz ese -
tek mi att. 11 eset ben vo nul tunk elő ző ha vi cik -
kem óta a fa lu kü lön bö ző pont ja i ra sza bad té ri
tü zek hez és gáz öm lés hez. A 2012. 03. 11-től el -
ren delt tűz gyúj tá si ti la lom Pest me gyé ben
fel ol dás ra ke rült, de ké rek min den kit, fo ko -
zot tan fi gyel jen a tűz gyúj tás ra és az avar ége -
tés re a me leg és szá raz idő mi att.

Már ci us 27-én 20 óra kö rül kap tunk ri asz tást
Dömsöd – Apaj kö zöt ti sza kasz ra, hogy ott ég
va la mi. Az út sza kasz és Apaj köz ség be já rá sa
után sem ta lál tunk tü zet vagy ar ra uta ló nyo mo -
kat, így be avat ko zá sunk ra nem volt szük ség. A
be je len tők va ló szí nű leg a Dabas kül te rü le tén
égő nagy ki ter je dé sű ná das-tü zet lát hat ták, és
er ről hit ték azt, hogy a mi te rü le tün kön ég va la -
mi. A be je len tés re a rác ke vei és a kunszentmik-
lósi tűz ol tók is vo nul tak.

28-án 19 óra kor a Némedi út vé gén égett is -
mét a ná das. A hely szín re a rác ke vei kol le gák -
kal kö zö sen men tünk. Az ol tást ne he zí tet te,
hogy csak ké zi szer szám ok kal le he tett ol ta ni a
tü zet, mert a gép ko csik nem tud ták meg kö ze lí -
te ni a hely színt.

29-én 10 óra 20 perc kö rül a Nyár fa sé tány ra
vo nul tunk, ahol mint egy 300 négy zet mé te ren
szá raz avar égett. A tűz hét vé gi há zak mel lett
égett, me lyet két su gár ral ol tot tunk a rác ke vei
kol le gák kal.

31-én a sze les idő ben két fa ki dő lé ses kár eset
is volt egy idő ben. Az egyik a Nagy ta nyai úton a
má sik az Apajt – Dömsödöt ös  sze kö tő úton. A
Nagy ta nyai úti kár ese tet a rác ke vei kol le gák, a
má si kat pe dig mi szá mol tuk fel egy mo to ros fű -
rész se gít sé gé vel.

Áp ri lis 4-én reg gel 6 óra 43 perc kö rül
Dömsöd 51-es fő út ra men tünk gép ko csitűz -
höz. A hely szí nen egy Au di tí pu sú sze mély -
gép ko csi volt, amit ki ér ke zé sünk előtt az ott lé -
vő ét te rem egyik por ral ol tó já val el ol tot tak. A
gép ko csit egy su gár biz to sí tá sa mel lett áram ta -
la ní tot tuk, a rác ke vei kol le gák meg eme lő pár -
na se gít sé gé vel fel emel ték és meg szün tet ték a
fo lyást. A gép jár mű an  nyi ra túl volt pa kol va,
hogy az al ja le ért az asz falt hoz, és ki dör zsö lő -
dött az üzem anyag csö ve. A lyu kas cső ből ki fo -
lyó ben zin a súr ló dás és a ke let ke ző szik rák
ha tá sá ra ki gyul ladt.

4-én is mét vo nul tunk a Némedi út vé gén lé vő
ná das hoz, mert is mét meg gyúj tot ta va la ki. A ná -
das most már az ott lé vő er dőt is ve szé lyez tet te.
A tü zet két su gár ral si ke rült el ol ta ni, mi e lőtt az
er dő is meg gyul ladt vol na.

14-én 11 óra 25 kö rül kap tunk jel zést a Nyár -
fa sé tány ra, ahol a gáz cső le lo pá sa mi att öm lött
a gáz. A hely színt 1 su gár ral biz to sí tot tuk, amíg
a cső el zá rá sa meg tör tént.

20-án 17 óra 11 perc kor vo nul tunk a Rác ke -
vei út vé gé re, ahol szá raz avar és ná das égett az
er dős te rü le ten. A tü zet a rác ke vei és a sziget-
szentmiklósi tűz ol tók kal kö zö sen ol tot tuk el. 

20-án 21 óra 19 perc kor is mét ri asz tot tak
min ket, de most a Kisfaludi ut cá ba, ahol szá raz
avar és egy fa égett, ezt egy su gár ral el ol tot tuk.
Ez idő alatt a rác ke vei kol le gák pont egy má sik
kár eset nél vol tak, és nem tud tak jön ni eh hez a
kár eset hez.

24-én 11 óra 31-kor a Fel ső szi ge ti út ra vo -
nul tunk, ahol szá raz avar, ná das égett. A tü zet
ki ér ke zé sünk előtt el ol tot ták.

24-én 17 óra 50 perc kor is mét a Rác ke vei út
vé gé nél volt kár eset, ami a hét vé gi há za kat is
ve szé lyez tet te. A hely szín re a rác ke vei tűz ol tók,
a szigetszentmiklósi tűz ol tók és mi vo nul tunk 2
szer rel is.

A cikk ele jén le írt vál to zá sok mi att 2012.
már ci us 28-án 12 óra kor alá ír tunk egy együtt -
mű kö dé si meg ál la po dást a Szigetszentmiklósi
Hiva tá sos Tűz ol tó Pa rancs nok ság gal. Er re azért
volt szük ség, mert áp ri lis 1-je után csak az ilyen
meg ál la po dás sal ren del ke ző ön kén te sek vé gez -
het nek men tő-tűz vé del mi fel ada to kat. Ez saj nos
csak plusz fel ada to kat adott a tag ság nak és
meg nö ve li az éves mű kö dé si költ sé gün ket, ami -
re ed dig is na gyon ke vés pénz állt ren del ke zés -
re. A plusz fel ada tok és a meg nö ve ke dő költ sé -
gek el le né re azért vol tunk kény te le nek vál lal ni a
meg ál la po dás fel tét ele it, mert mi va gyunk az el -
sőd le ges be avat ko zó egy ség Dömsödön. Az át -
ala kí tás mi att, va la mint költ ség csök ken tés cél -
já ból csa tol tak Szigetszentmiklóshoz min ket,
mert a rác ke vei tűz ol tók 1 fecs ken dő vel dol goz -
hat nak ezentúl. A ta va lyi évig ezt a fel ada tot 2
fecs ken dő vel és egy víz szál lí tó val lát hat ták el.
Ezek pót lá sá ra a szigetszentmiklósi tűz ol tó ság
sze re és víz szál lí tó ja ér ke zik majd Dömsödre,
ha kell. Vi szont en nek az a hát rá nya, hogy ha az
ot ta ni tűz ol tók is dol goz nak, ak kor nem tud nak
jön ni, és ha a rác ke ve i ek is va la hol tü zet ol ta -
nak, ak kor ők sem tud nak jön ni a csök ken tett
sze rek és lét szám mi att. Ed dig ha kel lett, a rác -
ke vei kol le gák át lag kb. 12-15 perc alatt ér tek ki
Dömsöd bár mely ré szé re, amíg a szigetszent-
miklósi kol le gák a na gyobb tá vol ság mi att kb.
25-30 perc vo nu lá si idő vel tud ják ezt tel je sí te ni.

Dömsödi Tûz ol tó Egye sü let
Április hónap
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Azt már hos  szú évek, év ti ze dek óta tud juk
és ta pasz tal tuk, hogy az áp ri list min dig sze -
szé lyes idő já rás jel le mez te. Mint is me re tes, a
me ző gaz da ság, a nö vény ter me lés szem pont -
já ból a gaz da sá gi év nem a nap tá ri év vel kez -
dő dik, ha nem ok tó ber től má sik év ok tó be ré ig
ter jed. Saj nos el mond hat juk, hogy ez a gaz da -
sá gi év ros  szul kez dő dött és foly ta tó dik. Az
ős  szel és a té len, ta va szon na gyon ke vés csa -
pa dék esett, így a nö vé nyek ked ve zőt len fel té -
te lek kö zött tud tak ki kel ni, fej lőd ni. A ked ve -
zőt len fel té te le ket csak ala pos, gon dos ta laj -
mun ká val le he tett rész ben el len sú lyoz ni.
Most, mi kor e so ro kat írom – áp ri lis vé gén –
csak re mény ked he tünk, hogy vég re meg jön a
ki adós eső. Meg kell ál la pí ta nunk, hogy az
idén nem lesz az őszi ve té sű nö vé nyek ből,
rep cé ből, ga bo ná ból nagy ter més. Az aszá -
lyos idő já rás mel lett most áp ri lis ele jén ko -
moly fagy kár ér te a gyü mölcs fá kat és a sző lő -
ül tet vé nye ket is.

A fen ti prob lé mák el le né re is vé gez ni kell
az idő sze rű nö vény ter mesz té si mun ká kat. Ha
még ed dig nem tud tuk el vet ni a nap ra for gót
és a ku ko ri cát, azt mi e lőbb el kell vet ni, mert
csak így vár ha tunk el fo gad ha tó ter mést. Ha az
el kö vet ke ző hó na pok ban lesz fo lya ma to san
eső, még le het el fo gad ha tó ter més a ta va szi
ve té sű nö vé nyek ből. A má ju si – re mél jük
ked ve ző – idő já rás nem csak a kul túr nö vé -
nyek nek ked vez, ha nem a gyom nö vé nyek is
ro ha mos fej lő dés nek in dul nak, így na gyon
fon tos fel adat az el le nük va ló vé de ke zés.

A gyo mok el le ni vé de ke zés tör tén het ha -
gyo má nyos mód sze rek kel, ma gya rán ka pá -
val, amit kis te rü le ten, há zi kert ben vé gez he -
tünk. A mai kor sze rű nö vény ter me lés ben nem
al kal maz hat juk e ha gyo má nyos mód sze re ket,
mert en nek fel tét elei már nin cse nek meg,
hogy mi ért, az egy má sik na gyon bo nyo lult
té ma. A kul túr nö vé nyek vé del mét a gyo mok
el len csak vegy sze res gyomirtósze rekkel va -
ló sít hat juk meg, ami ugyan egy re drá gább, de
nincs más le he tő sé günk. A vegy sze res gyom -
ir tást és nö vény vé del met csak jól kép zett sza-
k em ber irá nyí tá sá val vé gez zük, bár a kel lő
szak tu dás és meg fe le lő vegy szer mel lett az
idő já rás is nagy mér ték ben köz re ját szik an nak
ha té kony sá gá ban.

Ilyen kor má jus ban a kony ha kert ben is egy -
re több a fel adat, az el ve tett, ki kelt, el ül te tett
nö vé nye ket ka pál ni, gyommentesíteni kell, és
itt bi zony csak a ha gyo má nyos mód szer rel, a
ka pá lás sal, sorközek eké zé sé vel vé gez het jük
ezt a nem kön  nyű mun kát. Meg kön  nyí ti a ta -
laj mun kát, ha a nö vé nyek sor tá vol sá gát már a
ve tés kor, ül te tés kor úgy ha tá roz zuk meg,
hogy a so rok kö zén ro tá ci ós, mo to ros ka pá val
vé gez zük a ta laj mun kát. A pa ra di csom-, pap -
ri ka- és egyéb fagy ra ér zé keny pa lán tá kat
most má jus ele jén ül tes sük ki a sza bad föld be.
Ha van fű tet len fó lia sát runk, úgy a ko rai re tek
és sa lá ta, hagy ma he lyé re már áp ri lis vé gén is
ül tet he tünk pa lán tá kat, de ezen nö vé nyek ön -
tö zé sé re, szel lőz te tés re nagy gon dot kell for -
dí ta nunk.

Az al ma-, kör te-, szil va- és egyéb gyü -
mölcs fák nö vény vé del me most má jus ban na -
gyon fon tos, mi vel saj nos az áp ri lis ele jén a
fa gyok utá ni ke ve sebb gyü möl csöt meg kell
vé de nünk a gom ba- és ro var kár te vők el len.

Ugyan csak itt az ide je a sző lő per me te zé sé -
nek is, és itt is el mond hat juk, hogy a fagy kár
mi at ti gyen gébb ter mést, il let ve ter més ki lá -
tást meg kell vé de ni. A sző lő so ro kat, a gyü -
mölcs fák kö zöt ti te rü le te ket is gyommen te -
síteni kell, amit vé gez he tünk mo to ros ro tá ci ós
ka pá val.

A me leg, ta va szi as idő já rás a pá zsit, a fű fej -
lő dé sé nek is ked ve zett, így már két szer is le
kel lett vág ni a fü vet. Ha to vább ra is szá raz ma -
rad az idő já rás, úgy mint a kert töb bi ré szét, a
fü vet is ön töz ni kell. Ahol meg van az ön tö zé si
le he tő ség, ott ön töz zünk, bár nem ol csó, de
saj nos az aszá lyos idő já rás ká ros ha tá sa it csak
így tud juk csök ken te ni, el len sú lyoz ni.

Re mél jük, mi kor ra e so ro kat ol vas sák, már
meg jön a ki adós, ara nyat érő má ju si eső, és
még se gít a nö vé nyek fej lő dé sén. A mai mo -
dern me ző gaz da sá gi, nö vény ter me lé si tech ni -
ka, ter me lé si mód sze rek, gé pek mel lett még
min dig meg ha tá ro zó té nye ző az idő já rás, ami
saj nos az el múlt hó na pok ban na gyon mos to -
hán ala kult. Be fe je zé sül azt kí vá nom, hogy
azért bi za kod junk, hogy ked ve zőbb re for dul
az idő já rás és meg lesz a sok mun ká nak az
ered mé nye.

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

Mezõgazdasági hírek
Tavaszi munkák a szántóföldeken és a kiskertekben

2012. év május hó

Eb ben az év ben már ket tő al ka lom mal is volt
olyan eset, ami kor nem tu dott jön ni se gít ség,
mert ép pen ők is kár ese tet szá mol tak fel. Saj nos
a nagy ös  sze vont mű ve le ti te rü let és a ke vés lét -
szám mi att még lesz ilyen, és azt sem tar tom ki -
zárt nak, hogy mi is me gyünk ne kik se gí te ni más
te le pü lés re 1-2 al ka lom mal. 

Ezek fé nyé ben tisz te let tel ké rek min den
dömsödi la kost, vál lal ko zót vagy olyan em -
bert, aki nek mód já ban van ne künk anya gi se -
gít sé get nyúj ta ni mű kö dé sünk höz, az te gye
meg. Na gyobb szük sé günk van a tá mo ga tá -
sok ra mint ed dig bár mi kor, hogy fenn aka dás
nél kül tud junk önök nek se gí te ni, ha szük sé gük
van ránk. 

A fel ada tunk ha té ko nyabb el lá tá sa ér de ké ben
a ta va lyi év ben el kezd tük az Opel Blitz „kis -
fecs ken dőnk” fel újí tá sát, ami még nem ké szült
el a szű kös ke re te ink mi att. Sze ret nénk meg kö -
szön ni Muzs Já nos úr nak, hogy a hó nap ban ná -

la vá sá rolt ak ku mu lá tort nagy ked vez mén  nyel
kap tuk meg.

Sze ret nénk meg kö szön ni Sza bó And re á nak
a Dömsödi Na pok al kal má val tar tott tűz ol tó be -
mu ta tó ra fel aján lott gép ko csit. Ezen az au tón
be mu tat hat tuk, hogy mi lyen ha té ko nyan tud juk
ol ta ni a gép jár mű tü ze ket, majd az ol tás után mi -
lyen mó don tör té nik a bal eset nél be szo rult sé -
rül tek „ki vá gá sa”. 

A tá mo ga tá su kat KÖ SZÖN JÜK!

Ha baj van!  105
Ha tá mo gat ni sze ret nék Egye sü le tünk mun -
ká ját, sze mé lye sen az egye sü let bár mely tag ja
fe lé je lez ve vagy pe dig a Dömsöd köz pont já -
ban lé vő Fó kusz Ta ka rék szö vet ke zet ben tud -

nak a szám lánk ra be fi zet ni.

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

Meg tisz te lő se gít sé gü ket vár juk és elő re is 
kö szön jük!

To váb bi in for má ci ók és ké pek a web ol da -
lunkon, a www.tuzoltosagdomsod.mlap.hu-n
ta lál ha tók.

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

domsodote@gmail.com

Dömsödre vo nu ló tűz ol tó ság ok 
el ér he tő sé gei:

Rác ke ve: 
06-24-518-665 eset leg 06-24-518-666 

Szigetszentmiklós: 
105 vagy 06-24-444-704

Dömsödi Tűz ol tó Egye sü let pa rancs no ka:
06-20-383-5407



Ami kor az évi rend sze res ség gel meg ren de -
zett egye sü le ti há zi hor gász ver se nyünk ről írok,
szin te min den al ka lom mal ugyan az zal a sé má -
val kell kez de nem, mi sze rint ra gyo gó, nap sü té -
ses idő ben zaj lott le a ver seny, és ez idén sem
volt más képp, csak egy kis vi ha ros szél lel meg -
fű sze rez ve a vé gén, ami azért ha őszin ték aka -
runk len ni, sen ki nek sem hiányzott…

Áp ri lis 29-én va sár nap az Észak-Dömsödi
Öv csa tor na part ján gyűl tünk ös  sze a meg mé ret -
te tés re. Idén sze ren csé re is mét töb ben vol tunk
mint ta valy, vi szont a gyer mek ka te gó ri á ban a
szo ká sos nál saj nos ke ve seb ben in dul tak. A ha -
lak ka pó ked ve ta lán át la gos nak volt mond ha tó,
sen ki sem nul lá zott, és iga zán ki emel ke dő fo gá -
sok sem szü let tek. Kü lön meg kell em lí te nem
egy 7 éves kis lány ki tű nő tel je sít mé nyét: Har sá -
nyi An na a női ka te gó ri á ban in dult és 3700
gramm ha lat fo gott a 3 óra alatt, a leg töb bet, az
egész fel nőtt me zőnyt is be le ért ve! 

Az ered mé nyek:
Gyer mek kat.:
1. Kakuk Zsa nett 480 g
2. Ba logh Ré ka 360 g
3. Ta kács Da na 120 g

Ifi ka te gó ria:
1. Ma jor Lász ló 2220 g
2. Zsebők Ist ván 160 g

Női ka te gó ria:
1. Harsányi An na 3700 g
2. Kecsumber Ró za 20 g

Fel nőtt ka te gó ria, itt ket tő szek tor ban hor -
gász tak a sporik:

A1. Ács Ba lázs 1840 g
A2. Hor váth Kár oly 1520 g
A3. Movrin Má té 1460 g

B1. Ju hász Jó zsef 3320 g
B2. Nagy Zsig mond 1520 g
B3. Ba logh Lász ló 1400 g

Leg na gyobb hal díj:
Ma jor Lász ló 800 g ká rász

A ver seny ről ké szült ké pek meg te kint he tők 
az egye sü let hon lap ján:
www.domsodi-he.hu

Ba logh Lász ló
H.E. tit kár
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EGYESÜLETI HORGÁSZVERSENY DÖMSÖDÖN

VI. Dömsödi Hal – Víz Nap
((22001122..  jjúúnniiuuss  2233..  sszzoommbbaatt))

06.00 Dömsödi Horgászegyesület meghívásos horgászversenye a strandon és környékén.

09.00 órától a főzőverseny kezdete a „Petőfi sétányon”
Három kategóriában versenyezhetnek:     1. Halételek  •  2. Hagyományos magyar ételek  •  3. Vad- és különleges ételek

13.00 órától vegyes szórakoztató műsor a Kék Duna Vendéglő udvarán.

A főzésre a jelentkezési lapokat a Kék Duna Vendéglőben lehet kérni, illetve leadni Jakab Attila úrnál.
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Szü lettek:
Duzmath Zoltán – Polyák Zsuzsanna

SZABOLCS JÁNOS

Házasságot kötöttek:
Szilágyi Gábor – Szakos Renáta

El huny tak:
Juhász Lajosné Rab Julianna 75 éves
Leidl Zsigmondné Korona Erzsébet 92 éves
Süli-Zakar Sándorné Czakó Mária 87 éves
Juhász-Pogány Károlyné

Faragó Krisztina 86 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
Dr. Szőnyi Alíz május 8-21-ig szabadságát
tölti. Helyettesít dr. Rókusfalvy Sylvia saját
rendelőjében, saját rendelési idejében.

II. körzet: Dr. Wagner Viktor 
Dömsöd, József Attila u. 8.
Tel.: (24) 434-455, 06-70/605-7056
Rendel:
hétfő, kedd, szerda, péntek: 7.30-11.30 óráig
csütörtök: 13.00-17.00 óráig

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

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

Gyermekorvosi rendelő: Dr. Szakály Ilona
Dömsöd, Szabadság u. 42.
Tel.: (24) 435-153
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

2012. május 12-13.
Dr. Guba Sándor

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

2012. május 19-20.
ifj. dr. Fábián Miklós

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

2012. május 26-27.
Dr. Nagy Zoltán

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

2012. május 28. Pünkösd
Dr. Vona Viktor

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

2012. június 2-3.
Dr. Bécsi László

Ráckeve, Ady E. u. 48.
06-20-924-2367

Polgárõrök elérhetõsége
Észrevételeiket, bejelentéseiket az alábbi

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

Anya köny vi hí rekA 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: május 20.

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

Várható meg je le nés: június 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

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



24 XXII.  évfolyam  5.  szám

II. Dömsödi Kerítéstárlat

XVIII. Dömsödi Napok kiállítási anyaga

Fotó: Fábián Ilona Krisztina

Fotó: Vass

Tanulómunkák

Kapitány cukrászda

Encsev-Nacsev Nándor alkotása

Zsuzsó Bt.GGGGrrrráááácccciiiiaaaa    mmmmeeeennnnyyyy    aaaasssssssszzzzoooo    nnnnyyyyiiii     rrrruuuuhhhhaaaa----
kkkkööööllllccccssssöööönnnnzzzzőőőő    
KKKKiiiisssskkkkuuuunnnnllllaaaacccchhhháááázzzzaaaa

Orosz virág -
kertészet

A kunszentmiklósi 
Csillagocskák citerazenekar

A Kiskun Néptánc Együttes
felnőtt csoportja

Budai Ilona
népdalénekes

Pokornyik István régi 
gyermekkori játékai

Horváth Béla kádármester
munkái


