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Szent István királyunk ünnepe a hagyományos helyszínen, az „újraöl-
töztetett” világháborús emlékműnél – Balogh László Levente nagytiszte-
letű úr kemény kritikával megfogalmazott prédikációjával kezdődött. Bár
a lelkész úr alap mondanivalója nagyon sok igazságot tartalmaz, azért
hangsúlyoznom kell, hogy jó néhány elhangzott – politikai vonatkozású –
gondolatával nem érthetek egyet.

Az ünnepi műsort a Ju és Zsu Társulat ifjú tagjai adták – hitelesen, szé-
pen, tisztán csengően. Gratulálok Nekik, és gratulálok felkészítőjüknek,
az ünnepi beszédet is mondó Csikós Lászlóné képviselő asszonynak is,
aki beszédében a kultúra jelentősége mellett az összefogás szükségszerű-
ségét méltatta.

Ismét az ünnephez kötöttük a Szép Dömsödért emlékplakettek átadását

az arra érdemeseknek. Gratulálok Valamennyiüknek a kitüntető címhez,
és köszönöm példamutatásukat!

A meleg, forró nyár után a tanévnyitóval indul a várhatóan dolgos ősz.
Ennek apropója, hogy utoljára leszek jelen a tanévnyitón a fenntartó kép-
viseletében. Január elsejével az állam veszi át az iskolák fenntartói szere-
pét. Biztos vagyok abban, hogy ennek a változásnak pozitív hozadéka
lesz, és a szakmai, tartalmi munka az iskolában – ha egyáltalán lehet –
még hatékonyabbá válik. Ami aggodalommal tölt el az az, hogy a jövő
évi, a Parlament által elfogadott költségvetés sarokszámai ismeretében
szinte biztosra vehetjük, hogy nemcsak a fenntartói szerepről kell lemon-
danunk, hanem az iskola működtetéséről is. Ez annyit jelent, hogy számí-
tásaink szerint nem tudjuk fizetni a két iskola (a művészeti is) rezsiköltsé-
gét, esetleges javítási, felújítási költségeit. Természetesen ez nem úgy
megy, hogy csak bejelentjük, hogy nincs pénzünk ilyen célra, hanem
megfelelő dokumentumokkal kell alátámasztanunk – elsősorban bevételi

Folytatás a következő oldalon.
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MEGHÍVÓ
Tisztelettel és szeretettel várjuk az érdeklődőket 

Petőfi Szüleinek Házába! 

Szeptember 15-én Dömsöd ismét képviselteti magát a

KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG NAPJAI
2012-ES PROGRAMSORÁBAN.

10-14 óráig 
KÉZMÛVES FOGLALKOZÁSOK,

(bőr – gyékény – vászon – fa anyagokkal).

15 órakor
VAJNAI JÁNOS KISKUNLACHÁZI FESTÕ-GRAFIKUS

állandó kiállításának megnyitója.
Beszédet mond Varsányi Antal alpolgármester úr.

Ezt követően 
BALOGHMIHÁLY: A KÖLTÕ ÉS A VÁROS:

Petőfi Kunszentmiklóson című könyvének bemutatása. 
A szerzővel beszélget Bernáth Sándor és Vass Ilona.

A megnyitón közreműködnek a Dezső Lajos A.M.I.
növendékei, valamint a kunszentmiklósi Csillagocskák

citerazenekar.



Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép vi se -
lő-tes tü le te 2012. au gusz tus 8-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: Bencze
Ist ván pol gár mes ter, Var sá nyi An tal al pol gár mes -
ter, Szomor De zső al pol gár mes ter, Csi kós Lász -
lóné, Láz ár Jó zsef, Is pán Ig nác, Sallai Gá bor, Sza -
bó And rea kép vi se lők.

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

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

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

101/2012. (VIII. 8.) 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./ Az ön kor mány zat és in téz mé nyei költ ség ve té -

sé ről szó ló 2/2012. (II. 17.) ön kor mány za ti  ren -
de let mó do sí tá sa

4./ Tá jé koz ta tó Ma gyar or szág 2013. évi költ ség -
ve tés ének el fo ga dott sa rok szá ma i ról

5./ Dömsöd Dabi szi get Hol ló ut ca 3156 hrsz-ú in -
gat lan in gye nes fel aján lá sa

6./ Dabi In gat lan hasz no sí tó Kft. ké rel me öve ze ti
be so ro lás mó do sí tá sa ügyé ben

7./ Ga lam bos Andrásné Apaj, Tó part u. 21. szám
alat ti la kos in gat lan-fel aján lá sa meg vé tel re

8./ Lip tai La jos in gat lanvá sár lá si ké rel me a 080
hrsz-ú köz út te rü le té ből

9./ Majorovics Jó zsef in gat lan-fel aján lá si ké rel me
a 2520 hrsz-ú köz út szé le sí té sé re

10./ Szép Dömsödért ki tün te tő cím 2012. évi ado -
má nyo zá sa

11./ Egye bek
11.1/ Vé dő női ál lás hely re ki írt pá lyá zat bí rá la ta
11.2/ A Dömsödi Tűz ol tó Egye sü let tá mo ga tá si

ké rel me
Zárt ülé sen:
12./ Ön kor mány za ti ha tó sá gi ügyek ben ér ke zett

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

1./ Je len tés a le járt ha tár ide jű ha tá ro za tok
vég re haj tá sá ról
(Sza va zás mód ja: egy sze rű több ség, nyílt sza va zás)

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

102/2012. (VIII. 8.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép vi se -

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

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

2./ A pol gár mes ter tá jé koz ta tó ja a két ülés
kö zött el telt idő szak ese mé nye i ről
(Sza va zás mód ja: egy sze rű több ség, nyílt sza va zás)

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

103/2012. (VIII. 8.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép vi se -

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

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

3./ Az ön kor mány zat és in téz mé nyei költ ség -
ve té sé ről szó ló 2/2012. (II. 17.) ön kor mány za ti
ren de let mó do sí tá sa

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

A kép vi se lő-tes tü let 7 igen, 0 nem – egy han gú
sza va zat tal meg al kot ta a kö vet ke ző ren de le tet:

Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép vi se -
lő-tes tü let ének 13/2012. (VIII. 10.) ren de le te
az ön kor mány zat és in téz mé nyei költ ség ve té sé -

ről szó ló 2/2012. (II. 17.) ön kor mány za ti ren de let
mó do sí tá sá ról

A ren de let ki hir det ve: 2012. au g. 10. nap ján.
A ren de let ha tá lyos: 2012. au g. 10. nap já tól.

ol dal ról – hogy kép te le nek va gyunk a köz üze mi dí jak stb. fi ze té sé re. Úgy
gon do lom, hogy el fo gad ha tóbb el já rás ez így, mint ha már ci us ban be je -
len te nénk, hogy for rás hi á nyá ban nem fi zet jük az is ko lák köz üze mi szám -
lá it, mely nek ered mé nye ként a szol gál ta tá sok ki kap cso lá sa el le he tet le ní -
te né az is ko lák alap ve tő mű kö dé sét is. Tu dom, elég sö té ten fest ez a né -
hány gon do lat, ame lyet az is ko lák kal kap cso la to san le ír tam, de már most
jel zem, hogy na gyon elé ge dett len nék, ha a ta ka ré kos sá gi in téz ke dé se ink
so ra csak a fen ti ek re kor lá to zód na!

Mint az elő ző írá sa im ban már je lez tem, az ivó víz- és csa tor na-szol gál -
ta tás ra meg ta lál tuk a szá munk ra meg fe le lő ga ran ci á kat adó cé get, a
DAKÖV Kft. sze mé lyé ben. Saj nos a hul la dékgyűj tés sel, szál lí tás sal kap -
cso lat ban még nem tu dok ilyen ered mé nyes szer ző dés kö tés ről be szá mol -
ni. Je len leg is foly nak a tár gya lá sok, pol gár mes ter kol lé gá im mal azon
dol go zunk, hogy a tér ség ti zen egy te le pü lé se a le het sé ges leg ked ve zőbb
hely zet be ke rül jön a kö vet ke ző év ti zed ben – a hul la dékszál lí tás és -le ra -
kás te kin te té ben is.

A kép vi se lő-tes tü let ta ka ré kos sá gi ren del ke zé sé nek meg fe le lő en el in -
dult a kony hánk mű kö dé sé nek át vi lá gí tá sa. El ső ként az or vo sok kal és az
in téz mény ve ze tők kel néz tük át azo kat a fel ada to kat, ame lyek tel je sü lé se

ese tén el mond hat juk, hogy gyer me ke ink ét kez te té sét költ ség ta ka ré ko san,
a fej lő dé sük re po zi tí van ha tó, egész sé ges ét rend ös  sze ál lí tá sá val biz to sít -
juk. Ké rem a ked ves szü lő ket, hogy az ét ke zés sel kap cso la tos ész re vé te le -
i ket to vább ra is je lez zék a kony hán vagy az ok ta tá si in téz mé nyek ben.

Szep tem ber lé vén is mét ak tu á lis sá vá lik az adó fi ze té si kö te le zett sé -
günk. Ké rek min den érin tet tet, hogy idő ben fi zes sék meg az adó kat, mert
csak ezen be vé te lek bir to ká ban tu dunk ma ra dék ta la nul ele get ten ni kö te -
le ző fel ada ta ink nak. 

Re mé lem, nem csak ne kem tűnt fel, hogy ami ó ta meg erő sí tet tük a köz te -
rü let-fel ügye le tet, az óta lát vá nyo san ja vult te le pü lé sünk kül ső ké pe. Na -
gyon örü lök an nak, hogy so kan meg ér tet ték, mi lyen kö te le zett sé ge is van az
in gat lan-tu laj do no sok nak az út tes tig ter je dő te rü le ten, és per sze azt is el kell
is mer nem, hogy a ki sza bott bír sá gok nak is ko moly „épí tő” ha tá sa le het!

A vé gé re ma radt egy öröm te li hír, még pe dig az, hogy a leg fris sebb olim -
pi ai baj no ka ink kö zül Sza bó Gab ri el lá nak, a győz tes ka jak né gye sünk osz -
lo pos tag já nak dömsödi kö tő dé se is van. Ez a tény né mi büsz ke ség gel tölt
el, még ak kor is, ha tu dom, hogy a pá lya fu tá sá nak si ke res ala ku lá sát nem mi
egyen get tük. Egy má sik cikk ben ol vas hat nak er ről, így most csak annyit je -
gyez nék meg, hogy re mé lem, a kö ze li jö vő ben Dömsödön is kö szönt het jük
va la mely ün ne pi ese mény kap csán Sza bó Gab ri el lát!

Bencze Ist ván
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Folytatás az előző oldalról.
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képviselő úr, az Ügyrendi
Bizottság elnöke tart fogadóórát.

Helye: Petőfi Sándor Oktatási és
Művelődési Központ
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4./ Tá jé koz ta tó Ma gyar or szág 2013. évi költ -
ség ve tés ének el fo ga dott sa rok szá ma i ról

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

5./ A Dömsöd Dabi szi get Hol ló ut ca 3156
hrsz-ú in gat lan in gye nes fel aján lá sa
(Sza va zás mód ja: egy sze rű több ség, nyílt sza va zás)

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

104/2012. (VIII. 8.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép vi se -

lő-tes tü le te el fo gad ja a Tóth Ti bor Ka pos vár, Er dei
F. u. 17. szám alat ti la kos ál tal in gye ne sen fel aján -
lott dömsödi 3156 hrsz-ú, 583 m2-es ki vett be épí -
tet len te rü let meg ne ve zé sű in gat lan 54/56 tu laj do -
ni há nya dát.

A kép vi se lő-tes tü let dön té se sze rint a tu laj don -
vál to zás sal kap cso la tos költ sé ge ket Dömsöd
Nagy  köz ség Ön kor mány za ta vi se li.

A kép vi se lő-tes tü let fel ha tal maz za Bencze Ist -
ván pol gár mes tert a szer ző dés meg kö té sé re.

Fe le lős: Bencze Ist ván pol gár mes ter
Ha tár idő: 2012. szep tem ber 30-ig

6./ Dabi In gat lan hasz no sí tó Kft. ké rel me
öve ze ti be so ro lás mó do sí tá sa ügyé ben
(Sza va zás mód ja: egy sze rű több ség, nyílt sza va zás)

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

105/2012. (VIII. 8.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép vi se -

lő-tes tü le te a te le pü lés ren de zé si ter vé nek mó do sí -
tá sa so rán a dömsödi 0114/13 hrsz-ú és 0114/25
hrsz-ú in gat la no kat az Mgm me ző gaz da sá gi ma jor
meg ne ve zé sű épí té si öve zet ből a Gip-1 ipari, gaz -
da sá gi épí té si öve zet be so rol ja át.

A kép vi se lő-tes tü let fel ké ri dr. Bencze Zol tán
kör jegy zőt, hogy a vál to zás nak a ren de zé si terv
mó do sí tá sán tör té nő át ve ze té sé ről in téz ked jen.

Fe le lős: dr. Bencze Zol tán kör jegy ző
Ha tár idő: azon nal

7./ Ga lam bos Andrásné Apaj, Tó part u. 21.
szám alat ti la kos in gat lan-fel aján lá sa meg vé -
tel re
(Sza va zás mód ja: egy sze rű több ség, nyílt sza va zás)

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

106/2012. (VIII. 8.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép vi se -

lő-tes tü le te a Ga lam bos Andrásné 2345 Apaj, Tó -
part u. 21. szám alat ti la kos ál tal meg vé tel re fel -
aján lott apaji 37 hrsz-ú in gat la non ál ló csa lá di há -
zá nak meg vá sár lá sát el uta sít ja.

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

8./ Lip tai La jos in gat lanvá sár lá si ké rel me a
080 hrsz-ú köz út te rü le té ből

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

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

107/2012. (VIII. 8.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép vi se -

lő-tes tü le te a Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány -
zat tu laj do nát ké pe ző 080 hrsz-ú 1227 m2-es te rü -
let nagy sá gú in gat lan ból an nak meg osz tá sát kö ve -
tő en ki ala ku ló 342 m2-es nagy sá gú in gat lan részt
ér té ke sí te ni kí ván ja Liptai Lajos 2344 Dömsöd,
Ác him ut ca 12. szám alat ti la kos szá má ra. A kép vi -
se lő-tes tü let dön té se sze rint a meg osz tás, va la mint
az in gat lan ke rí té sé vel kap cso la tos költ sé ge ket a
ve vő vi se li. 

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

9./ Majorovics Jó zsef in gat lan-fel aján lá si ké -
rel me a 2520 hrsz-ú köz út szé le sí té sé re
(Sza va zás mód ja: egy sze rű több ség, nyílt sza va zás)

A kép vi se lő-tes tü let 4 igen, 3 nem sza va zat tal, 0
tar tóz ko dás mel lett meg hoz ta a kö vet ke ző ha tá ro -
za tot:

108/2012. (VIII. 8.) Kt. szá mú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat kép vi se -

lő-tes tü le te el vi ek ben el fo gad ja Majorovics Jó -
zsef nek a tu laj do nát ké pe ző dömsödi 2521/2 hrsz-ú
in gat la ná ból a 2520 hrsz-ú út szé le sí té se cél já ból
vé tel re felajánlott 420 m2-es nagy sá gú te rü let részt
az aláb bi fel té tel lel.

A kép vi se lő-tes tü let a tu laj do nos ál tal kért vé tel -
árat nem fo gad ja el, így az ar ról va ló tár gya lás ra
fel ha tal maz za Bencze Ist ván pol gár mes tert.

Fe le lős: Bencze Ist ván pol gár mes ter
Ha tár idő: 2012. szep tem ber 30.

10./ Szép Dömsödért ki tün te tő cím 2012. évi
ado má nyo zá sa

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

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

109/2012. (VIII. 8.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép vi se -

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

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

Csa lá di ház ka te gó ria:
Dr. Si ket Pé ter Ságvári u. 17.
Bajnóczi Jó zsef Fel sza ba du lás út 24.
Gu ba Ist ván Fel sza ba du lás út 15.
Fa ra gó Jó zsef Elő re út 17.
Duzmath Im re Rá kó czi út 32.
Mendi Ti bor Sza bad ság út 53.
Tassi Lász ló Hold ut ca 1.
Nagy Jó zsef Hold ut ca 6.
Ka to na Mi hály Nap ut ca 5.
Ka to na Antalné Tassi út 10.
Kö zü le tek ka te gó ria:
Dömsödi Nagy temp lo mi Re for má tus Egy ház -

köz ség
II. A te le pü lé si kör nye zet vé del me és a la kó kör -

nye zet esz té ti kai szép sé gé nek meg őr zé se ér de ké -

ben vég zett te vé keny sé gük el is me ré se ként a bí rá -
lat ra fel kért tár sa dal mi bi zott ság ja vas la tát fi gye -
lem be vé ve em lék la pot ado má nyoz az aláb bi sze -
mé lyek nek:

Nálhi Elek Ber csé nyi u. 11.
Tóbisz Lász ló Végh köz 5.
Fe le lős: Bencze Ist ván pol gár mes ter
Ha tár idő: 2012. au gusz tus 20.

11./ Egye bek
11.1/ Vé dő női ál lás hely re ki írt pá lyá zat bí rá la ta

(Sza va zás mód ja: mi nő sí tett több ség, nyílt sza va zás)
A kép vi se lő-tes tü let 7 igen, 0 nem – egy han gú

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

110/2012. (VIII. 8.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz ség Ön kor mány zat Kép vi se lő-

tes tü le te az ál ta la ki írt pá lyá za ti el já rás ered mé nye -
ként Ignácz Sza bi na 2344 Dömsöd, Rác ke vei út 44.
szám alat ti la kost ne ve zi ki a dömsödi 3. vé dő női
kör zet vé dő női ál lá sá ba 2012. szep tem ber 1-jétől
ha tá ro zat lan idő re 3 hó nap pró ba idő ki kö té sé vel.

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

11.2/ A Dömsödi Tűz ol tó Egye sü let tá mo ga -
tá si ké rel me
(Sza va zás mód ja: mi nő sí tett több ség, nyílt sza va zás)

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

111/2012. (VIII. 8.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz ség Ön kor mány zat Kép vi se -

lő-tes tü le te a Dömsödi Tűz ol tó Egye sü let tá mo ga -
tá s iránt be nyúj tott ké rel me tár gyá ban a kö vet ke ző
dön tést hoz za.

A kép vi se lő-tes tü let a Dömsödi Tűz ol tó Egye -
sü let mű kö dé sét 100.000 Ft ös  szeg gel tá mo gat ja.
A kép vi se lő-tes tü leti dön tés alap ján a tá mo ga tás
ös  sze gét 2012. szep tem ber 30-ig kell át utal ni az
egye sü let szá má ra.

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

Zárt ülé sen ho zott ha tá ro za tok
12./ Ön kor mány za ti ha tó sá gi ügy ben ér ke -

zett fel leb be zé sek el bí rá lá sa
112/2012. (VIII. 8.) Kt. szá mú ha tá ro zat
113/2012. (VIII. 8.) Kt. szá mú ha tá ro zat

A kép vi se lő-tes tü let kö vet ke ző mun ka terv
sze rin ti ülé sé nek idő pont ja 2012. szep tem ber 12.

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

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

dr. Bencze Zol tán kör jegy ző
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„Ti ma ga tok is, mint élő kö vek épül je tek
fel lel ki ház zá, szent pap ság gá, hogy lel ki ál -
do za to kat ál doz za tok, ame lyek ked ve sek az
Is ten nek a Jé zus Krisz tus ál tal.” 

(Pé ter 1. le ve le 2,5)

Tisz telt Ün nep lők! Ked ves Test vé re im! 

Au gusz tus 20-a a ma gyar nem zet épí té sé nek
az ün ne pe. 

Ezen a na pon há lát adunk az új ke nyé rért, és
kér jük Is tent ar ra, hogy épít sen min ket a ne künk
el ké szí tett táp lá lék.

Ezen a na pon em lé ke zünk nagy országépí tő -
inkre, el ső sor ban Ist ván ki rály ra, ta nul sá gul vé -
ve a bölcs dön té se ket.

Ez az ün nep tük röt tart elénk és ön vizs gá lat ra
ta nít: meg vizs gál hat juk azt, hogy men  nyi re épí -
tő az éle tünk a ma gyar jö vő te kin te té ben. Ez az
ön vizs gá lat a mai ün ne pen nél kü löz he tet len és
ki ke rül he tet len. Dön tő fon tos sá gú, mert ma a
ma gyar nem zet nem épül, ha nem pusz tul.

Tör tén nek ter mé sze te sen épít ke zé sek is, de
sem mi lé nye ges nem épül. Ko ráb bi kor má nya ink
nem lé te ző he gyek be fúr tak ala gu tat au tó pá lyá -
nak, mos ta ni kor má nyunk a nem lé te ző ter ror ve -
szély el len épít ke zik, költ mil li ár do kat, és a va ló -
já ban nem lé te ző ma gyar fut ball nak emel sta di o -
no kat. A nem ze tet erő sí tő épít ke zés azon ban nem
fo lyik. Tér kö ve zés fo lyik – né ha ez is nagy ered -
mény – de sem mi lé nye ges nem épül azért, hogy
a mos ta ná ban le ra kott pi ros vagy na rancs sár ga
tér kö ve ken majd ma gyar em be rek jár ja nak. 

Pé ter apos tol el ül dö zött, szét szórt ság ban élő
em be rek nek ír ja le ve lét. A le vél ál tal meg szó lí -
tot tak nak e vi lág ér té ke lé se sze rint már szin te
nincs semmijük, csak nem min dent el ve szí tet -
tek. A buz dí tás még is épít ke zés re, épü lés re vo -
nat ko zik. Ho gyan kell ezt ér te ni?

Az apos tol ér té kes le he tő ség nek lát ja a hí vők
éle tét. Élő kö vek ők, akik nél ott van az Is ten
sza va, szí vük ben pe dig hit ál tal az Úr Jé zus. Le -
het épí te ni, kez dőd het az épü lés, kö zös sé ggé
vál hat nak, amely nek ere je, jö vő je, gya ra po dá sa
lesz. Van le he tő ség most is az épít ke zés re, de
csak Is ten ál tal, csak Is ten sze rint.

Mi lyen épít ke zés re buz dít Is ten ígé re te?

1. A biz ta tás ban meg hir de tett épít ke zés
szent, meg tisz tí tott.

Azok élik át Is ten épí tő ke gyel mét, aki ket
meg tisz tít Jé zus Krisz tus. Akik alá zat tal el fo -
gad ják azt, hogy Is ten nem épít sem mi fé le ha -
mis ság ra, bűn re, de meg tud tisz tí ta ni min den
sö tét ség ből Jé zus ál do za ta ál tal. Meg tud tisz tí -
ta ni a bűn től, ha rag tól, két ség beesés től, ha zug -
sá gok tól és ha mis gon do la tok tól.

Ezen az ün ne pen ta lán a ha mis gon do la tok a
leg har so gób bak. Új ra és új ra hall juk, hogy Ist -
ván ki rály csat la ko zott Eu ró pá hoz. Így mond -
ják, hogy be le nyug tas sa nak min ket a mos ta ni
Eu ró pai Uni ó ba. Mi cso da ha mis ság! Szö gez -
zük le! Ist ván két té nye zőt vett a ma ga ide jé ben
na gyon ko mo lyan. 

El ső sor ban a kö vet ke ze tes ke resz tyén sé get.
A nyu ga ti ke resz tyén ség ak kor re for mo kat élt
át, önál ló volt, szem ben a bi zán ci egy ház zal,
amely po li ti kai esz köz zé sül  lyedt. Ist ván a kö -
vet ke ze tes, erős, önál ló ke resz tyén ség gel ke res -
te a kap cso la tot. Az ilyen ke resz tyén sé get az
unió most ki re kesz ti és las san ül dö zi.

Má sod szor Ist ván ki rály a ger mán szer ve zett -
sé get, las san erős bi ro da lom má vá ló ren det,
élet ké pes ös  sze fo gást kí ván ta egyen ran gú szö -
vet sé ges ként vizs gál ni. 962-ben XII. Já nos pá pa
csá szár rá ko ro náz za Nagy Ot tó szász ki rályt, és
ez zel egy új ke resz tyén bi ro dal mi gon do lat in -
dul út já ra. Ezt is me ri fel Ist ván ki rály is, ez zel a
ren de zett ség gel ke re si a kap cso la tot. Ist ván ki -
rály va ló szí nű leg so ha nem lé pett vol na be egy
olyan lel ki, gaz da sá gi, po li ti kai kup le ráj ba, mint
az Eu ró pai Unió!

A gon do la to kat, is me re te ket is meg kel le ne
vég re tisz tí ta ni, hogy vég re ne sül  lyed jünk, ha -
nem épül jünk az igaz sá got kö vet ve sze re tet ben.

2. A biz ta tó üze net olyan épü lés ről szól,
amely meg ele ve ne dés ál tal va ló sul meg. 

Az épít ke zés élő kö vek ből jön lét re, akik
moz dul nak, ele ve nek Is ten ke gyel me ál tal.
Moz dít ja őket az új já te rem tő Krisz tus ba ve tett
hit. Ez a hit az Is ten sza vá nak meg hal lá sá ból tá -
mad a Bib lia sze rint. A meg ele ve ne dés el vá -
laszt ha tat lan at tól, hogy kö zös ség ben hall ják az
Igét. A le vél, ame lyet Pé ter írt nem ma gán le vél,
ha nem kö zös sé gek nek szól. Aki tá vol ma rad a

kö zös ség től, aki nem en ged a meg ele ve ní tés is -
te ni rend jé nek, nem lesz ré sze se sem az üze net -
nek, sem az élő vé vá lás cso dá já nak. Ist ván ki -
rály temp lo mo kat épí tett és temp lom ba ve zet te
a ma gyar né pet.

Na gyon fur csa az, ahogy ma nap ság a temp -
lom ke rü lők fö lé nyes ked nek a templombajá rók -
kal szem ben. Di csek sze nek az zal, hogy ők ott -
hon ma rad va ko mo lyabb hit éle tet él nek, mint
az Is ten rend jét meg tar tó em be rek. Biz tos igaz
az, hogy aki temp lom ba jár, nem fel tét le nül hí -
vő Jé zus Krisz tus íté le te sze rint. Ezt az Úr tud ja.
Az azon ban biz tos, hogy az ilyen temp lo mot lá -
to ga tó em ber leg alább Ist ván ki rály aka ra ta sze -
rint ke resz tyén. Te pe dig Temp lom ke rü lő Test -
vé rem le het, hogy hí vő nek szá mí tasz Ká dár Já -
nos, An tall Jó zsef, Horn Gyu la, Or bán Vik tor,
Medgyessy, Gyurcsány vagy Vona Gá bor sze -
rint, de nem vagy ke resz tyén Ist ván ki rály sze -
rint, sem hí vő em ber az Úr Jé zus sze rint. A meg -
ele ve ne dés nek rend je van, moz dul ni elő ször Is -
ten igé je fe lé, majd cso dá la to san Is ten igé je ál -
tal. Az épü lés élő kö vek ből tör té nik.

3. A biz ta tó apos to li üze net Is ten di cső sé -
ges ter vét meg va ló sí tó épít ke zés ről szól.

Az Úr nak ter ve van a ne héz sé gek ben, sze -
gény ség ben élő ke resz tyé nek kel. Az Úr nak ter -
ve van azok kal, akik már sem mit sem mer nek
ter vez ni. Is ten erős kö zös sé ggé te szi őket. Őket,
akik nek szol gá la tuk és ha tal muk lesz az egész
vi lág jö vő jé nek te kin te té ben. Kö zös sé ggé vál va
már nem he lyet ke res nek eb ben a vi lág ban, ha -
nem irányt mu tat nak. Kö zös sé ggé épül ve töb bé
nem me ne kül nek, ha nem me ne dé ket nyúj ta nak.
Is ten ter ve őket, az erőt le ne ket na gyon erős sé
te szi. Ke res ve az Is ten aka ra tát meg ta pasz tal ják,
hogy az en ge del mes ség épít. Bi za lom mal kö -
vet ve Is ten ter vét ezek az éle tek ös  sze kap cso -
lód nak és be töl tik kül de té sü ket. A ter vek ké szen
van nak! Már ma el kez dőd het az épít ke zés! Kér -
dezz rá bát ran az Is ten nél: mit akarsz Uram, mit
te gyek?

Is ten épít ke zés ről szól apos to la ál tal, ak kor is,
ha re mény te len nek lát szik a hely zet. Nem a mi
ter ve ink sze rint, nem a mi erőnk kel, de ve lünk
és ál ta lunk.

/ Ba logh Lász ló Le ven te /

Augusztus 20. államalapításunk ünnepe
2012-ben a Községháza parkjában méltón emlékeztünk ismét államalapításunk ünnepére. A dömsödi egyházak részvételével istentiszteleten

vehettünk részt, ez alkalommal Balogh László Levente igehirdetését hallgathattuk meg. Csikós Lászlóné ünnepi beszédét és a Ju és Zsu Társulat
színvonalas előadását követően átadásra kerültek a „Szép Dömsödért” emlékplakettek. Nagy öröm volt, hogy ezen a jeles napon került átadásra oly
sok várakozás után a dabi játszótér is. A fiatalság dinamikus produkciókkal lepte meg a megnyitóra érkezőket. Volt hip-hop és BMX-bemutató, az
apróságoknak arcfestés és ugrálóvár. Bízunk abban, hogy ha vigyázzuk meglévő és új értékeinket, akkor sokáig élvezhetjük az általuk nyújtott
élményeket!

-Az igehirdetés teljes szövegét itt olvashatják.-           -V.I.-

Élõ építkezés
/ Igei köszöntés augusztus 20-án /
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Ked ves dömsödi la ko sok, tisz telt ol va sok!

Et től a hó nap tól mi is írunk cik ket ha vi rend sze res ség gel a Dömsödi
Hír nök be. Cé lunk a mun kánk be mu ta tá sa és a la kos ság tá jé koz ta tá sa a
fon tos, min den kit érin tő jog sza bály ok ról. Sze ret nénk azt el ér ni, hogy
min den ki is mer jen min ket, és jó le gyen az együtt mű kö dé sünk a la kos -
ság gal, mert az önök se gít sé gé vel tu dunk iga zán ered mé nye sen dol -
goz ni. 

Je len leg a fel ügye let 1 fő fel ügye lő ből (Föld vá ri At ti la) és se géd jé ből
(Pongrácz Jó zsef) áll. A pol gár mes te ri hi va tal al kal ma zot tai va gyunk. Van
egy 13 éves, de jó ál la po tú zöld La da Ni va te rep já ró, amit hasz nál ha tunk.

Mű kö dé si te rü le tünk Dömsöd nagy köz ség köz igaz ga tá si te rü le te és a
kör jegy ző ség ben Dömsödhöz tar to zó Apaj köz ség köz igaz ga tá si te rü le te is.

Szo ros kap cso lat ban és na gyon jó együtt mű kö dés ben dol go zunk
együtt Dömsöd–Apaj kör jegy ző jé vel, dr. Bencze Zol tán úr ral.

Együtt mű kö dés ben kö zö sen dol go zunk a dömsödi kör ze ti meg bí zot -
tak kal, a dömsödi pol gár őr ség gel és a dömsödi tűz ol tó egye sü let tel.

A köz te rü let-felügyelet fel ada tai:

• a köz te rü le tek jog sze rű hasz ná la tá nak, a köz te rü le ten foly ta tott en ge -
dély hez, il let ve út ke ze lői hoz zá já ru lás hoz kö tött te vé keny ség sza bály -
sze rű sé gé nek el len őr zé se;

• a köz te rü let rend jé re és tisz ta sá gá ra vo nat ko zó jog sza bály ál tal til tott te -
vé keny ség meg elő zé se, meg aka dá lyo zá sa, meg sza kí tá sa, meg szün te té -
se, il let ve szank ci o ná lá sa;

• köz re mű kö dés a köz te rü let, az épí tett és a ter mé sze ti kör nye zet vé del -
mé ben;

• köz re mű kö dés a tár sa dal mi bűn meg elő zé si fel ada tok meg va ló sí tá sá ban,
a köz biz ton ság és a köz rend vé del mé ben;

• köz re mű kö dés az ön kor mány za ti va gyon vé del mé ben;
• köz re mű kö dés a köz tisz ta ság ra vo nat ko zó jog sza bály ok vég re haj tá sá -

nak el len őr zé sé ben;
• köz re mű kö dés ál lat-egész ség ügyi és ebren dé sze ti fel ada tok el lá tá sá ban.

A fel ügye let nek, il le tő leg a fel ügye let ré szé ről el já ró fel ügye lő nek fel -
ada tot – a fen ti ke re tek kö zött – tör vény, kor mány ren de let és a fenn tar tó
ön kor mány zat ren de le te ál la pít hat meg. 

Na gyon fon tos tud ni va ló: a köz te rü let-fel ügye lő in téz ke dés re jo go -
sult hi va ta los sze mély!   

Hi va ta los sze mély nek pe dig fel szó lí tá sá ra (sza bály sér té sen tör té nő tet -
ten érés kor) sze mély azo nos sá gát min den ki nek iga zol nia kell. Ezt kö ve tő -
en dönt a köz te rü let-fel ügye lő a szank ci o ná lás mód já ról és mér té ké ről.
Amen  nyi ben sze mély azo nos sá gá nak iga zo lá sát meg ta gad ja, 100.000 fo -
rint ös  sze gű bír ság gal sújt ha tó sza bály sér tést kö vet el. Va la mint az in téz -
ke dő fel ügye lő dön té sé nek függ vé nyé ben rend őrt hív hat, és a sze mély -
azo nos sá gá nak iga zo lá sát meg ta ga dó sze mélyt fel tar tóz tat hat ja, kény sze -
rít he ti a hely szí nen ma ra dás ra a rend őr ség ki ér ke zé sé ig.

A tör vény sze rint a köz te rü let-fel ügye lő nek jo ga van még a sza bály sér -
tés sel érin tett tárgy ról, sze mély ről, kö rül mény ről kép- és hang fel vé telt is
ké szí te ni. Ezek tá ro lá si, meg őr zé si ha tár ide je 30 nap, il let ve a sza bály sér -
té si ügy ben el já ró ha tó ság ré szé re to váb bít hat ja is.

El sőd le ges cé lunk a köz tisz ta ság ra vo nat ko zó jog sza bály ok be tar ta tá sa. 
Sza bály ta lan ság ész le lé se kor (ki vé tel az il le gá lis sze me te lés) el ső sor -

ban a fi gyel mez te tés, fel szó lí tás a cé lunk. Ha va la ki a fi gyel mez te tés és
fel szó lí tás után sem tesz ele get a jog sza bály ban le ír tak nak, ak kor kény te -
le nek va gyunk ezt szank ci o nál ni, bír sá gol ni. 

Dömsödön saj nos a sze me te lés, az il le gá lis sze mét le ra kás va la mi ért na -
gyon el ter jedt. Min dent meg te szünk az el kö ve tők fel de rí té se ér de ké ben,

hogy szank ci o nál has suk tet tü ket. Ha va la kit tet ten érünk, az biz tos le het
ab ban, hogy min den eset ben pénz bír sá got fog kap ni. 

Bír sá gol ha tunk hely szí nen, de birs ág szab ha tó ki utó lag is, ha be bi zo -
nyo so dik a cse lek mény el kö ve tő jé nek a ki lé te.

Bír ság il le gá lis sze me te lés ese tén, hely szí nen 50.000 fo rin tig, fel je len -
tés ese tén 150.000 fo rin tig ter jed het. Va la mint a hely szí nen tet ten ért el kö -
ve tő kö te les azon nal a le ra kott sze me tet ös  sze szed ni és azt hul la dék le ra -
kó ba (sze mét te lep) el szál lí ta ni.

Biz tos min den ki lát ta már, mi lyen sze mét le ra kás ok van nak a sze lek tív
hul la dékgyűj tők nél és né hány ut ca ele jén. Eze ket a he lye ket ezen túl rend -
sze re sen fog juk el len őriz ni a hét min den nap ján, és a sze me te lő ket meg
fog juk bír sá gol ni. De fo lya ma to san fog juk el len őriz ni a Du na-par tot is,
mert ott meg fo lya ma to san ki rak ják a nö vé nyi hul la dé kot, ami szin tén il -
le gá lis sze me te lés, és azt is pénz bír ság gal fog juk szank ci o nál ni. 

Az el múlt hó nap ban 2 hely szí ni bír sá got osz tot tunk ki, és 4 eset ben tet -
tünk fel je len tést il le gá lis sze me te lők kel szem ben.

A má sik do log, amit ki emel ten ke ze lünk, az in gat la nok és kör nyé kük
gyom men te sí té se. Er re Dömsöd szép lát ké pe és az egész sé günk mi att van
szük ség. Mi nél ke ve sebb a gaz és gyom, an nál ke ve sebb az al ler gi ás re ak -
ció a szer ve ze tünk től.

Emi att már szá mos fel szó lí tást küld tünk ki eb ben és az elő ző hó na pok -
ban is, mely re 5 eset ben az in gat lan tu laj do no sok saj nos sem mi lyen mó -
don sem re a gál tak, és nem vé gez ték el a jog sza bály ban le ír ta kat. Ők ezért
pénz bír sá got fog nak kap ni. 

Ide vo nat ko zó ren de let: Dömsöd Nagy köz ség Ön kor mány za tá nak
9/2012. (V. 17.) ön kor mány za ti ren de le té nek II. fe je ze te.

5. § Til tott, kö zös ség el le nes ma ga tar tást kö vet el,
a) aki az in gat la na előt ti jár da sza kasz, to váb bá a jár da és köz út kö zöt ti

ki épí tett vagy ki épí tet len te rü let tisz tán tar tá sá ról, gyom men te sí té sé ről
vagy az in gat la na előt ti jár da sza kasz hóeltakarításáról és síkosságmen te -
sítéséről, to váb bá nyílt árok és an nak mű tár gyai tisz tán tar tá sá ról nem gon -
dos ko dik,

b) aki az üz le tek és egyéb el áru sí tó he lyek, ven dég lá tó egy sé gek, in téz -
mé nyek és szol gál ta tóhe lyek előt ti jár da és köz út kö zöt ti ki épí tett vagy ki -
épí tet len te rü let tisz tán tar tá sá ról, gyom men te sí té sé ről, a hóeltak a rítá s ról
és síkosságmentesítésről, to váb bá nyílt árok és an nak mű tár gyai tisz tán -
tar tá sá ról, hul la dék gyűj tő edényzet el he lye zé sé ről és a hul la dék el tá vo lí -
tá sá ról nem gon dos ko dik,

c) aki az in gat la na gyom-, ro var- és rág csá ló men te sí té sé ről fo lya ma to -
san nem gon dos ko dik,

d) aki anyag szál lí tás nál köz te rü let-szen  nye zést kö ve tő en tisz tí tá si kö te -
le zett sé gé nek nem tesz ele get, köz te rü le ten gép jár mű vet mos,

e) aki a te le pü lé si szi lárd hul la dék gyűj té sé ről és an nak a köz szol gál ta tó
ré szé re tör té nő át adá sá ról, a köz tisz ta ság ról és a szer ve zett köz tisz ta sá gi
köz szol gál ta tás kö te le ző igény be vé te lé ről szó ló ön kor mány za ti ren de let
elő írá sai sze rint nem gon dos ko dik,

f) aki a köz te rü le ten el he lye zett áll vá nyos sze mét gyűj tő be ház tar tá si
hul la dé kot he lyez el.

Ha ész re vé tel ük van bár mi vel kap cso lat ban, kér jük, je lez zék fe lénk
sze mé lye sen, le vél ben vagy e-mailben.

Ké rem, se gít sék mun kán kat az il le gá lis sze me te lők ki lét ének fel de rí -
tésé ben is. Ha lát ják az ese tet, te gyék meg, hogy fel ír ják a hely színt, dá tu -
mot és idő pon tot, a gép ko csi szí nét, rend szá mát, eset leg tí pu sát és a sze -
mé lyek szá mát és min den olyan dol got, ami se gít he ti azo no sí tá su kat. 

El ér he tő sé ge ink:
2344 Dömsöd, Pe tő fi tér 6. (Pol gár mes te ri Hívatal)
E-mail: kozterulet@domsod.hu                                                                                                                               

Köz te rü let-fel ügye let

DÖMSÖDI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET
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Új ra élesz tés cím mel ke rült meg ren de zés re a
TÁMOP-6.1.2/A-09/1-KMR-210-0410 „Prog -
ram a dömsödi la ko sok egész sé gi hely ze té nek ja -
ví tá sá ra” cí mű pá lyá zat so ron kö vet ke ző elő adá sa.

Au gusz tus 24-én pén te ken a strand te rü le tén
szép szám mal gyü le kez tek az ér dek lő dők, hogy
meg is mer ked hes se nek az új ra élesz tés tech ni ká -
já val, esz kö ze i vel. 

Az elő adó, Ősz Gyu la lel ke sen is mer tet te a
leg fon to sabb tud ni va ló kat, hogy mi kor és mi ért
van szük ség új ra élesz tés re, van-e va la mi lyen
előz mé nye a ros  szul lét nek, il let ve mi lyen tech -
ni ká kat al kal maz ha tunk ilyen ese tek ben.

Meg tud tuk, hogy a ros  szul lé tek oly kor je lek
és előz mé nyek nél kül kö vet kez nek be. Ha a be -
teg esz mé le tét vesz tet te, nem lé leg zik, az agy ba
nem jut meg fe le lő oxi gén, mely agy ká ro so dás -
hoz, majd ha lál hoz ve zet. Ezért fon tos gyors el -
ső se gély ben ré sze sí te ni a rá szo ru lót. Mit is te -
he tünk?

Meg kell győ ződ ni ar ról, hogy a be teg ma gá -
nál van-e, lé leg zik-e? Ha a mell ka sát sza bad dá
tes  szük, ak kor lát juk, hogy emel ke dik vagy
sem. A lég zé sé ről úgy is meg győ ződ he tünk,
hogy hall juk-e aho gyan szu szog. Tíz má sod per -
cig fi gyel jük, ez alatt két lég zés nek kell len ni.
Ha nincs, ak kor lé le gez tet ni kell.

A lé le gez te tés mód ja a légutat sza bad dá ten -
ni, majd mellkaskompressziót vé gez ni. (Ez
utób bi nál 30 mellkasnyomás és két befúvás.)
Ha ezt a mű ve le tet a ros  szul lé tet kö ve tő en el
tud juk kez de ni, an nál na gyobb az esély a fel -
épü lés re, élet ben ma ra dás ra. Na gyon fon tos to -
váb bá, hogy se gít sé get hív junk: egy em ber hív -
ja a 104-en a men tő ket – pontos hely meg ha tá -
ro zás sal –, a má sik em ber pe dig hoz zon defib-
rillátort. (A defibrillátor hasz ná la ta egy sze rű,

mert gé pi hang uta sít ar ra, hogy mit kell ten ni.)
Az elő adás vé gén a  je len lé vők ambubabán ki -

pró bál hat ták az új ra élesz tés tech ni ká ját, va la mint
többfé le defibrillátorral is meg is mer ked tek.

-V.I.-

Újraélesztési bemutató a strandon

Szeptember 18. kedd
Előadó: Turcsák Katalin dietetikus.
Előadás helye: művelődési központ taná cs -

terme

Az előadások címei:
1) Cukorbetegség étrendi kezelései – 
17 órai kezdettel
Tematika:
• cukorbetegség előfordulása
• betegség típusai
• szövődmények gyakorisága
• kezelési stratégiák
• étrend szerepe a terápiában

2) Sporttáplálkozás – 18 órai kezdettel
Tematika:
• sporttáplálkozás jelentősége
• tápanyagok szerepe
• szénhidrát jelentősége a teljesítményfoko -

zásban
• szükség van-e étrend-kiegészítőre?
• verseny előtti és alatti táplálkozás

TÁMOP-6.1.2/A-09/ 1-KMR-210-0410 

„Program a dömsödi lakosok egészségi helyzetének javítására”
címû pályázat soron következõ elõadásai:

A projektek az Európai Unió
támogatásával valósultak meg.



XXII.  évfolyam  9.  szám 7

KÖZLEMÉNY

Segítség bajba jutott hitelesek -
nek és eladósodott családoknak

Ha belekerült az adósságcsapdába,  
ha nem tudja fizetni hiteleit,  
ha közüzemi tartozásai miatt már végrehajtási eljárás indult Ön ellen,
ha otthonának elvesztése reális veszélyt jelent, 
ha vitás ügyei vannak bankkal, végrehajtóval, 
ha jogi képviseletre van szüksége:

Vegye igénybe ingyenes tanácsadásunkat
az új kormányzati intézkedésekről, az Eszközkezelőről és

az adósságmérséklési lehetőségekről.

Banki elszámolások szakirányú ellenőrzése

Pertársaság  „a tiszta lappal történő kezdés”  érdekében

Banki és Végrehajtási Károsultak Fogyasztóvédelmi Egyesület 

Dömsöd köz te re it szá mos kéz mű ves, egye di el kép ze lé sű és
ki vi te le zé sű mun ka dí szí ti. Gon do lok a Bé ke té ren ál ló em lék -
osz lop ok ra – szim bo li kus székelykapura, az Esze Ta más park -
ban ál ló Má ria-szo bor ra, a Pol gár mes te ri Hi va tal park já nak
pad ja i ra, va la mint a te le pü lés dí szes hirdetőtábláira. Az egy kor
szé pen ki vi te le zett „dísz le tek” az idő já rás vi szon tag sá ga i nak
ne he zen tud nak el len áll ni. A leg job ban meg vi selt da ra bok a
köz té ri pa dok.

Hor váth Bé la ká dár mes ter kez de mé nye zé sé re olyan ös  sze fo -
gás ra len ne szük ség, mely ál tal új já szü let het né nek ezek a pa dok.
A ká dár mes ter fel vál lal ja a fa anyag ok mé ret re sza bá sát, a dí szí -
tő min tá zat fa ra gá sát és a tám lák, ülő kék fel csa va ro zá sát, fes té -
sét. A kal ku lá ció sze rint egy pad fel újí tá sa (anyag, csa var, fes ték)
meg kö ze lí tő en 6000 Ft. A mun ka el vég zé se a KÖZ JÓ ja vá ra
szol gál, ön zet len fel aján lás ként.

No vem ber 1-jéig vár juk azok je lent ke zé sét, akik anya gi vagy
fa anyag hoz zá já ru lás sal se gí te ni tud ná nak! A tá mo ga tók, va gyis
örök be fo ga dók ne ve min den pa don ol vas ha tó lesz!

Je lent kez ni le het: naponta 17 és 19 óra között.
Hor váth Bé la  tel.: 06-20-775-8216
Vass Ilo na tel.: 06-20-253-2589

A fel újí tan dó pa dok lajst ro ma:
Petőfi fa 2 db
Duna-part hajóállomás szakasza 10 db
Petőfi emlékpark 2 db
Volt Birka csárda (Duna-part) 1 db
Dózsa György u. (Vasút úti buszmegálló) 1 db
Kossuth L. u. 19. és 95 sz. előtt 2 db
Rákóczi u. (Nyári úti buszmegálló) 1 db

Könyvtári nyitvatartás
H: zárva
K: 10-18
Sz: 8-16
Cs: 8-14
P: 11-17
Szo: 8-12

Tel.: 06-24-519-711

***

Köszönet az önzetlen
adományokért!

Szeretnénk megköszönni  mindazoknak, akik a Nagyközségi Könyv-
tá runkat könyvajándékkal támogatták:

• Szeifer Géza
• Vida Jánosné
• Baranyi Ágota 
• Kónya Miklósné

és mindazoknak, akik rajtuk kívül is könyveket ajánlottak fel könyv -
tárunknak.

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 
gyûj te mé nyé bõl. Nyit va tar tás a könyv tá ri 

nyit va tar tá si rend sze rint.

Információk +36 70 253 2910
valsagkezeles2008@gmail.com

www.bankikarosultak.hu

Fo gad jon örök be egy pa dot…
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A Dömsödi Általános Ipartestület
felhívása

Kössön kedvező díjazású

kötelező gépjármű -
felelősség és  

lakásbiztosítást!!!!!!!!!

2344 Dömsöd, Petőfi S. u. 11-13.
06 24 435 416 
06 70 318 6325

ipartestulet.d@pr.hu

Dömsödi Általános Ipartestület 
felhívása

Vállalkozók, cégek figyelmébe

Szeretne áram- és gázszámlájából 
megtakarítást???

Áram- és gázfogyasztási adatai alapján kedvező 
árajánlatot követően átvállaljuk a kereskedőváltással

kapcsolatos ügyintézést!

Önnek csak annyi a teendője, hogy áram- és
gázszámláját eljuttatja hozzánk.

Dömsödi Általános Ipartestület
2344 Dömsöd, Petőfi S. u. 11-13.
E-mail cím: ipartestulet.d@pr.hu

Tel.: 06 24 435 416, 06 70 318 6325 
Fax: 06 24 435 416

Tisz telt Vál lal ko zók!

A Kö zép-ma gyar or szá gi Ipar tes tü le tek Szö vet sé ge Köz hasz nú
Nonprofit Kft. (mely nek tag ja a Dömsödi Ál ta lá nos Ipar tes tü let)
a Kiskunlacházi Szak kö zép- és Szak kép ző Is ko lá val együtt mű -
köd ve a tér ség ben kö zö sen vég zi a szak mun kás kép zést fes tő-
má zo ló és kő mű ves szak mák ban (és még több szak má ban is le -
het sé ges, hogy együtt mű kö dés jön lét re).

Szer ve ze tünk a gya kor la ti kép zést szer ve zi és irá nyít ja a Döm-
södi Ál ta lá nos Ipar tes tü let tel kö zö sen.

A kép ző he lyek ről le ves  szük az ös  szes ad mi niszt rá ci ós ter het,
mi vel mi köt jük a ta nu ló szer ző dést, és egy ben fi zet jük a költ sé -

ge ket is. A gya kor la ti kép ző hely fel ada ta csak a konk rét szak mai
kép zés, ok ta tás.

Sze ret nénk 2012 szep tem be ré től egy olyan új kép zé si for mát
be in dí ta ni, hogy csak ak kor he lyez nénk ki a ta nu lót a kép ző hely -
re (vál lal ko zás hoz), ha an nak konk rét mun ká ja van. A gya kor la ti
idő töb bi ré szét a ta nu ló a tan mű he lyünk ben töl ti el. 

Ter mé sze te sen le he tő ség van az egész gya kor la ti idő le kö té sé -
re a kép ző hely nek.

Az új rend szer ki ala kí tá sát a tér ség ben önök kel kö zö sen sze -
ret nénk ki ala kí ta ni.

Ké rem az érin tett vál lal ko zá so kat, ipa ro so kat, hogy ér dek lőd -
je nek, se gít sék a tér ség sa já tos sá ga it fi gye lem be ve vő rend szer
ki ala kí tá sát, mert csak így nyí lik le he tő ség a szak mai szín vo nal
eme lé sé re, ami mind an  nyi unk ér de ke.

Ha a té má val kap cso lat ban kér dé se van, ké rem, a vec-
ses@tisztesipar.hu e-mail cím re ír jon, vagy a 06-30-9340-138
te le fon szá mon ér dek lőd jön.

Dömsödi Ál ta lá nos Ipar tes tü let  
Tóth Sán dor

Kö zép-ma gyar or szá gi Ipar tes tü le tek Szö vet sé ge 
Nonprofit Kft.           

Skribek Pál
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Nyá ri tá bor a 
Du na-par ton

Az idei nyá ron is mét meg ren de zés re ke rült a nyá ri nap kö zis tá bor a
Dömsödi Gyer mek ba rát Egye sü let és a Dömsöd–Apaj Gyer mek jó lé ti és
Csa lád se gí tő Szol gá lat kö zös szer ve zé sé ben.

Jú ni us ban és au gusz tus ban a gye re kek egy-egy he tet töl töt tek a Du na-
par ti vízitúra klub kert jé ben. A nap nagy ré szét já ték kal töl töt tük, ami a
gye re kek szá má ra a leg fon to sabb te vé keny ség. A víz kö zel sé ge és az idő -
já rás le he tő vé tet te a min den na pos für dést, úszást. 

A kert ben pingpong, kü lön bö ző tár sas já ték ok és kéz mű ves fog lal ko zá -
sok áll tak a gye re kek ren del ke zé sé re. Bi cik li tú rát szer vez tünk Tass ra és
Ráckevére is. 

A sze rény anya gi hát tér el le né re a gye re kek nek biz to sí ta ni tud tuk a na -
pi több szö ri ét ke zést, tí zó ra it, ebé det és uzson nát is kap tak.

Ez úton sze ret nénk meg kö szön ni  mind azok mun ká ját, akik részt vet tek
a tá bor szer ve zé sé ben és le bo nyo lí tá sá ban: Nagyné Klá ri né ni nek kö -
szön jük, hogy konyhatündérkedett és fi nom ebé de ket fő zött ne künk,
Nagy Sebastiánnak a drámapedagógia fog lal ko zá so kat, Cson ka Nó ri nak
az úszó mes ter ke dé sét, Belencsikné Krisz ti, a szü lők és Gyer mek jó lé ti
Szol gá lat mun ka tár sa i nak a tár sa dal mi mun ká ját. 

Kü lön kö szö net mind azok nak akik fel aján lá sok kal se gí tet tek min ket:
szü lők élel mi szer fel aján lá sai, a Sisi Köz hasz nú Ala pít vány ál tal fel aján -
lott, jó té kony sá gi ci pő vá sár ból be folyt ös  szeg, Klenáncz méz üzem méz -
ado má nya.

A tá bor utol só nap ján, au gusz tus 24-én részt vet tünk a sza bad stran don
meg ren de zett „Új ra élesz tés” cí mű elő adá son, ahol a gye re kek hasz nos
in for má ci ók kal gya ra pod tak, és el sa já tít hat ták a mes ter sé ges lé le gez te tés
tech ni ká ját.

Re mé nye ink sze rint jö vő nyá ron új ra ta lál ko zunk.

Ked ves Anyu kám, Apu kám,
Nagy szü le im, Nagy bá csik, 
Nagy né nik, Ba rá ta ink!

Tu dom, hogy szá mo tok ra Én va gyok a leg szebb ba ba a vi lá gon,
most vi szont el ér ke zett az idő, hogy ezt más is ész re ve gye!

Küld jé tek be egy jól si ke rült fo tó mat, hadd gyö nyör köd jön el ra ga -
dó szép sé gem ben egész Dömsöd és Apaj! Tölt sön el ben ne te ket büsz -
ke ség gel a sok-sok sza va zat – s ez jus son esze tek be ak kor is, ami kor ki -
bo rí tom a fő ze lé ket, te le fir ká lom a fa lat, vagy épp le rán tom a polc ról a
por ce lán dí sze ket... –, de azért ígér jé tek meg, hogy meg tesz tek min dent
azért, hogy a Fő díj az Enyém le hes sen!

Sze me tek fé nye
Gon dol koz za tok el, me lyik ké pe men va gyok a leg tü ne mé nye sebb?
Ka te gó ri ák: ma sza tos, pan cso lós, ked venc já té kos, mo soly gós,

testvére(i)mmel, ka lap ban, ka bát ban, csiz má ban és cse cse mő ko ri kép. A
ne ve zés fel té te le, hogy ak tu á lis ide jű kép le gyen 3 év alat ti gyer mek ről.

Itt tud tok majd be ne vez ni és sza vaz ni rám:
Sze mé lye sen: Gyer mek jó lé ti és Csa lád se gí tő Szol gá lat nál és a Kis -

her ceg Gye rekház ban az er re a cél ra ki he lye zett lá dák ban. 
Interneten: domsod@biztoskezdet.hu e-mail cí men, a Kis her ceg

Gye rek ház facebook ol da lán. 
Min den be ne ve ző aján dé kot kap!

A Gyer mek ba rát Egye sü let, Gyer mek jó lé ti és Csa lád se gí tő Szol gá lat
és a Kis her ceg Gye rek ház ál tal szer ve zett

CSE CSE MŐ- ÉS GYER MEK FO TÓ PÁ LYÁ ZAT

idő tar ta ma:
Ne ve zés fo tó val: 2012. ok tó ber 12-ig

Sza va zás: 2012. no vem ber 16-ig
Ered mény hir de tés: no vem ber 30.

Ak kor lesz be lő lem nyer tes, ha mi nél töb ben sza vaz tok rám!
A be ér ke zett fo tó kat ér ke zé si sor rend ben tölt jük fel a Facebookra és 

je len tet jük meg a Dömsödi Hír nök ben.

FFFF EEEE LLLL HHHH ÍÍÍÍ VVVV ÁÁÁÁ SSSS
A Dezső Lajos Alapfokú Művészetoktatási Intézményben pót-

beiratkozást tartunk 2012. szeptember hónapban, munkanapokon
14 és 18 óra között.

A következő tanszakokra lehet jelentkezni: furulya, fuvola, klari -
nét, trombita, gitár, zongora, óvodás előkészítő, társastánc, nép-
tánc, grafika, színjáték.

Nemcsak az alsó tagozatos gyerekeket várjuk, hanem a felső
tagozatos, sőt középiskolás korosztályt is. 

Felhívjuk a kedves Szülők és Gyerekek figyelmét, hogy a művészeti
iskolába minden évben be kell iratkozni, vagyis azoknak a tanulóknak
is, akik már járnak a művészeti iskolába. 

Szeretettel várjuk az érdeklődő gyerekeket és szüleiket a művészeti
iskolában!

A művészeti iskola pedagógusai
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Egy rö vid múltidé zés sel sze ret ném kez de ni az ün ne pi kö szön tést. A
„Még 1000 év” Dömsödért Egye sü let 1995-ös meg ala ku lá sa óta szá mos
olyan prog ra mot és lé te sít ményt mű köd te tett, tá mo ga tott s tá mo gat, ami
a dömsödiek ja vát szol gál ta, szol gál ja. A 17 év alatt ha gyo má nyo kat te -
rem tet tünk, sok jó, s má sok ál tal élet re hí vott kez de mé nye zést is tá mo -
gat tunk. 

Így hív tuk élet re a Mi ku lás -vá rás Dömsödön prog ra mot, a Fa lu si Gyer -
mek na pot a Ha jós-kas tély kert jé ben, a Ze nés Nyá ri Es té ket a Pe tő fi Mú -
ze um ud va rán már az in du lá sunk kor.

De ott vol tunk, ami kor a Dömsödi Na pok prog ram so ro za tát ter vez tük,
épí tet tük ki, na gyon so ká ig hát tér se gí tő ként vet tünk részt be nne. 

Si ke res volt a fa lu si tu riz mus kép zé sünk, s a kez de ti si ke res évek után,
amíg a re pü lőmo del le zők jár tak a dömsödi pusz tá ba (mo del le zők Wimb -
le don já ba) a Ta tár-he gyi er dő höz, úgy né zett ki, hogy mind az egyének,
mind a fa lu ja vát fog ja szol gál ni ez a prog ram. 

Kis tér sé gi kon fe ren ci á kat, elő adá so kat szer vez tünk. Tag jai va gyunk a
Kis-Dunamenti Ci vil  Szer ve zetek Szö vet sé gé nek, a Kis-Dunamenti Vi -
dék fej lesz té si Egye sü let nek, a he lyi LEADER Cso port nak, együtt mű -
köd tünk és mű kö dünk a he lyi ci vil szer ve ze tek kel, in téz mé nyek kel és az
Ön kor mány zat tal.

A he lyi prog ramkí ná lat szí ne sí té se és Dömsöd jó hír ne vé nek öreg bí té -
se cél já ból 2007-ben meg ál mod tuk a Hal-Víz Na po kat, kö zö sen ki ala kí -
tot tuk alap ja it a he lyi hor gász egye sü let tel, vál lal ko zó val. Jó té kony sá gi
gyűj té se ket szer vez tünk. 2008-tól nagy si ker rel ren dez zük meg a Dabi
Na po kat kö zö sen he lyi vál lal ko zó val.  

2011 igen moz gal mas év volt az Egye sü le tünk szá má ra, hi szen meg -
nyílt a Biz tos Kez det prog ram ke re tén be lül a Kis her ceg Gye rek ház, s el -
kezd tük a ját szó tér épí té sét is. 

Egye sü le tünk 2009 de cem be ré ben, a III. ten gely Fa lu fej lesz tés jog cím
ke re té ben, Dabi Ját szó tér és Pi he nő park ki ala kí tá sa tár gyá ban be nyúj tott
pá lyá zat ra 11.069.500 Ft meg ítélt tá mo ga tást ka pott, mely ből meg épült
ez a cso dás kö zös sé gi tér. 

Sze ret ném meg kö szön ni min den ki mun -
ká ját, aki a lét re ho zás ban se gí tett min ket.

El ső sor ban az Egye sü le tünk tag ja i nak, akik hos  szú évek alatt mind vé -
gig ki tar tot tak és hit tek az egye sü le ti gon do la tok, az ös  sze fo gás és az
együtt mű kö dés el vei mel lett és dol goz tak azért, hogy jó dol gok jöj je nek
lét re Dömsödön. Íme, most itt ál lunk egy olyan kö zös sé gi té ren, mely tér
több ge ne rá ci ó nak nyújt kel le mes és kul tu rált ki kap cso ló dá si le he tő sé get. 

Sze ret ném meg kö szön ni mind a két cik lus kép vi se lő-tes tü le té nek min -
den tag já nak, hogy tá mo gat ták a ját szó tér meg épí té sét, va la mint kész fi ze -
tő ke zes sé get vál lal tak ér tünk. Kü lön kö szö net a pol gár mes te rünk nek és a
jegy zőnk nek, ami ért fo lya ma to san a ren del ke zé sünk re áll tak, s nem csak
az OTP hi tel in té zé se so rán.

Kö szö net a pá lyá zat író nak, Mol nár Pál nak, a ki vi te le ző nek, a Fe le lek
Kft.-nek, Szabóné Szat má ri Mó ni ká nak, Sza bó Ta más nak, a fe le lős mű -
sza ki el len őr nek, Fe ke te Mik lós nak, hogy se gí tet tek a ját szó tér gyors ki -
ala kí tá sá ban. 

Kü lön kö szö net Ko vács Gyu lá nak, Gyivi Já nos nak a plusz se gít sé gért. A
köz mun ka prog ram rész ve vő i nek, Var sá nyi An tal al pol gár mes te rünk nek.

A Dabi Ját szó tér és Pi he nõ park 
2012. au gusz tus 20. át adá sá ra

BMX-bemutató augusztus 20-án

Hip-hop bemutató augusztus 20-án

Az átadás pillanata



„Lakodalom van a mi
utcánkban....”

Ezúton sok szeretettel hívunk és várunk minden kedves érdek-
lődőt 2012. szeptember 30-án vasárnap, délután 15,00 órára a
dömsödi Petőfi Múzeum udvarán bemutatásra kerülő „Kunsági
lakodalmas” kétrészes zenés-táncos népi színmű megtekintésére.

A fonóbeli ismerkedéstől a lakodalmi Rákóczi marsig a műsort
bemutatja a Kiskun Néptáncegyüttes – Kiskunlacházáról, a Dömsödi
Daloskör – Dömsödről, a Kunszentmiklósi Daloskör – Kunszentmik-
lósról, a talpalávalót a Kóborzengő zenekar és Abonyi Blanka biztosít-
ja Budapestről.

Koreográfus: Kakukk Mariann, művészeti vezető: Lacziné Jakus
Eszter.

A műsor végén meglepetéssel várjuk kedves vendégeinket.
A 2012-es Zenés Nyári Estéket pótolandó kerül bemutatásra ezen

műsorszám.
Belépődíj egységesen – gyermek és felnőtt – 500 Ft, de elfogadunk 

nagylelkű plusz felajánlásokat is. A jegyek a helyszínen válthatók.

„Még 1000 év Dömsödért” Egyesület Közhasznú Szervezet

Esős idő esetén a nagyszabású műsor 
a Petőfi Sándor Oktatási és Művelődési Központban

kerül bemutatásra 15.00 órától.
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Kedves Dömsödiek!
Kedves Mindenki! Aki Egyesületün-

ket támogatta, támogatja

Kéréssel fordulunk Hozzátok a Dabi Játszótér és Pihenőpark bizton-
ságos kerítésének megépítésének érdekében. Az alábbi fotón látható
módon kivitelezett (max. 1,80 cm, minimum 1,20 cm magas, 15-20 cm
széles) kerítéselemeket várunk tőletek 2012. szeptember 30-ig, illetve
folyamatosan, hogy körbekeríthessük a teret. Azt, hogy milyen lesz, azt
rátok bízzuk, de legyen időjárásálló a kivitelezés. :)

Köszönjük előre a sok-sok-sok „kerítésfigurát” a gyerekek nevében.

„Még 1000 év Dömsödért” Egyesület Közhasznú Szervezet

Kedves Dömsödiek!
Adjatok nevet a Dabi Játszótér és Pihenőparknak, olyan nevet, ami

jellegzetes, egyedi, és amit a többség elfogad.
A névötleteket 2012. október 31-ig várjuk, leadhatók az egye sü -

letünk vezetőségi tagjainál (Balaton Magdolna, Badenczki Csilla,
Fehér Lászlóné, Ispán Ignácné, Szűcs Imréné, Tarr Istvánné, Zilling
Christian, Zsiba Sándorné, Korona Sándor) vagy beküldhetők a 2344
Dömsöd, Pf. 42 címre, esetleg az Egyesületünk „facebookos” oldalán. 

A beküldött nevekből szavazással lesz megállapítva a „Dabi Ját-
szótér és Pihenőpark” végleges neve. A névadásra 2013 tavaszán, nyár
elején kerül sor. 

Köszönjük.

„Még 1000 év Dömsödért” Egyesület Közhasznú Szervezet

Külön szeretném megköszönni, hogy a
Dabi Játszótér és Pihenõpark átadó
ünnepségének lebonyolításában 

segédkeztek, támogatták:
Zil ling Christian, Ország Katalin, Fehér Lászlóné, Szűcs Imréné,

Zsiba Sándorné, Tarr István, Tarr Istvánné, Ispán Ignác, Ispán Ignácné,
Ko rona Sándorné,  Kovács Zsigmond, az ifjú táncosok, Picard Ancsa
arcfestés, Sándor József kocsikázás, Ispán Imi hangosítás, BMX-es
csapat bemutató, Németh Attila ugrálóvár, Bélavári Tibor, Imre Péter,
Pénzes Tibor, Baranya Csaba, Önkormányzat.

Ötlet a kerítésmintára

Szív ből kö szö nöm a „Sok ki csi a ját szó tér re megy” ak ci ó ban részt ve vő
gye re kek nek és fel nőt tek nek, hogy az 1 és 2 fo rin to sok gyűj té sé vel tá mo -
gat ták a ját szó tér meg épí té sét, kü lön kö szö net az ál ta lá nos is ko lá nak és az
üz let tu laj do no sok nak hogy se gí tet ték a gyűj tést. 

A jö vőt néz ve sze ret nénk fej lesz te ni a te ret már a jö vő év től, BMX-pá -
lya, újabb hin ták, ke men ce, fűz be ál lók lé te sí té sé vel. Sze ret nénk a ke rí tést
s a nö vény te le pí tést meg ol da ni gyűj tés ből. Jö vő re pe dig egy név adót sze -
ret nénk ren dez ni, ahol ez a kel le mes és hasz nos tér a több ség ál tal el fo ga -
dott és tá mo ga tott ne vet ven né fel.

Én to vább ra is hi szek ab ban, hogy ha min den ki a má sik po zi tív ér té ke i -
re épít ve ös  sze fog és se gí ti egy mást, ak kor szin te cso dák ra va gyunk ké pe -
sek. Er re az ös  sze fo gás ra ékes pél da ez a ját szó tér. 

Kö szö nöm meg tisz te lő fi gyel mü ket.
Ko ro na Sán dor, az Egye sü let el nö ke
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2012. 08. 10. – 08. 14. kö zöt ti idő szak ban ab ban a meg tisz tel te tés ben
volt ré szünk, hogy új ra ven dé gei le het tünk er dé lyi tűz ol tó ba rá ta ink nak.
Gyergyócsomafalva cso dá la tos hely. Az ott lé vő em be rek ked ves sé ge,
ven dég sze re te te, ra gasz ko dá sa a ma gyar ság hoz ha tár ta lan. Még fél úton
sem jár tunk, ők már tü rel met le nül vár ták ér ke zé sün ket. Bi zony meg köny  -
nyez tük a vi szont lá tást. So kat be szél ge ttünk, vic ce lőd tünk, ne vet tünk.

Ér ke zé sünk nap já ra idő zí tet ték ven dég lá tó ink a kör ze ti tűz ol tó ver -
senyt. Még a he lyi tv-ben is meg hir de tés re ke rült az ese mény. Jöt tek is a
kör nye ző fal vak tűz ol tó csa pa tai egyen ru há ban, tel jes fel sze re lés sel, tűz -
ol tó au tók kal. A ha gyo má nyok meg őr zé se kép pen még sze ké ren is…

Dél előtt 10 óra kor volt a hi va ta los meg nyi tó a pol gár mes te ri hi va tal
előt ti té ren. Fú vós ze ne kar kí sé re té ben éne kel tük a ma gyar és a szé kely
him nuszt. Ez után az if jú tűz ol tók elő adá sá ban több ver set is meg hall gat -
hat tunk. A he lyi ek meg ko szo rúz ták a tűz ol tók em lé ké re ál lí tott kop ja fát.
Ez után a ze ne kar kí sé re té ben át vo nul tunk a fa lu ha tá rá ban lét re ho zott sza -
bad időpark ba, ahol a ver seny le zaj lott. A csa pa tok kü lön bö ző sze re lé si
ver se nye ken vet tek részt. A dömsödi csa pa tot Tárkányi Bé la, Is pán Ig nác,
Föld vá ri At ti la és ifj. Föld vá ri At ti la, va la mint Árky La jos al kot ta. Jó időt
fu tott a csa pat, és a sze re lés is majd nem tö ké le tes re si ke rült.

Kü lön az if jú tűz ol tó pa lán ták nak is ren dez tek ver senyt. Jó volt lát ni a
fi a ta lo kat, lel ke se dé sü ket. Bár csak itt Dömsödön is len ne if jú sá gi tűz ol tó
csa pat. Ak kor tud nánk, hogy biz to sí tott az utánpótlás…

A ver seny vé gén Amb rus Lász ló ál tal ké szí tett ku pá kat vi het tek ha za a
csa pa tok. Az es tét a park büsz ke sé gé ben, az újon nan át adott ren dez vény -
csűr ben zár tuk, mely egy cso dá la tos, csu pa fá ból ké szült ha tal mas épít -
mény kul tu rá lis cé lok ra, meg őriz ve a ré gi csűr épü le tek szo ká sos fel épí té -
sét. Ezt min den ki nek lát nia kellene…

A kö vet ke ző na po kat igye kez tünk a he gyek ben, az er dő ben, a sza bad -
ban el töl te ni.

Na gyon ha mar el sza ladt ez a pár nap… A bú csú még kön  nye sebb re si ke -
rült. Na gyon sok ked ves ba rát tól kel lett el vál nunk! Re mél jük, hogy mi e -
lőbb új ra Dömsödön üd vö zöl het jük őket! Er dély min ket biz to san vissza vár.

Is pán Ig nác
Dömsödi Tűz ol tó Egye sü let el nö ke

Dömsödi Tûz ol tó Egye sü let
Augusztus hónap

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

Gyergyócsomafalván jártunk...

Tisz telt ol va só ink!
Fel hív nám min den ki fi gyel mét az ér vény ben

lé vő tűz gyúj tá si ti la lom ra! A ti la lom oka a szá -
raz, csa pa dék men tes idő já rás. Ké rem, mel lőz -
ze nek min den fe les le ges tűz gyúj tást, és ne dob -
ják el az égő ci ga ret ta cik ke ket sem, mert köny  -
nyen egy na gyobb mé re tű kár ese tet ered mé -
nyez het. Aki a ti lal mat meg sze gi és tü zet gyújt,
vagy be bi zo nyo so dik, hogy szán dé ko san tü zet
okoz, az bírs ág ra szá mít hat. A Dömsöd-Kis kun -
lacháza kö zöt ti kár ese tünket is va ló szí nű leg
ilyen fe le lőt len vi sel ke dés okoz ta.

Elő ző cik kem óta 3 kár ese tünk volt, ket tő
tűz  eset és egy mű sza ki men tés.

Jú li us 28-án a Kunszentmiklósi út vé gén, me -
ző gaz da sá gi te rü le ten egy si ló zó mun ka gép ki -
gyul ladt. A tü zet a rác ke vei tűz ol tók ki ér ke zé se
előtt el ol tot tuk. Sze ren csé re sze mé lyi sé rü lés
nem tör tént, de az anya gi kár je len tős.

Jú li us 30-án 14 óra kö rül kap tunk ri asz tást,
mely sze rint egy sze mély gép ko csi van a strand
mel lett a Du ná ban. A hely szín re a rác ke vei tűz -
ol tók kal, a bu da pes ti tűz ol tó ság bú vár szol gá la -
tá val, a men tők kel és a rend őr ség gel kö zö sen
vo nul tunk. A gép ko csi  ve ze tő jét a men tők kór -
ház ba el szál lí tot ták. A ki eme lést a Dunatáj szö -
vet ke zet Manitu mun ka gé pe vé gez te, amit na -
gyon kö szö nünk ne kik és a gép  ke ze lő jé nek.

Au gusz tus 6-án Dömsöd és Kiskunlacháza

köz é, a 46-os ki lo mé terszel vény hez vo nul tunk,
ahol mint egy 6 hek tá ron égett a szá raz nö vény -
zet. A tűz az ott lé vő er dőt és a ku ko ri cá so kat is
ve szé lyez tet te 2-es ki emelt ri asz tá si fo ko zat ban
a rác ke vei, a szigetszentmiklósi és a bu da pes ti
tűz ol tók kal kö zö sen ol tot tunk. A hely szín re ér -
ke zett még a Ka taszt ró fa vé del mi Mű ve le ti
Szol gá lat egy sé ge is.

Fo tó: Dömsöd ÖTE

Tá mo ga tá su kat to vább ra is a Fó kusz Ta ka -
rék nál ve ze tett szám lánk ra tud ják be fi zet ni
(Dömsödi Tűz ol tó Egye sü let, szám la szá munk:
51700272-10903818) vagy egye sü le tünk ve ze -
tő sé gét meg ke res ve (Is pán Ig nác el nök, id.
Tárkányi Bé la pa rancs nok, Do bos György
gaz da sá gi fe le lős, Pongrácz Jó zsef tit kár).

Min den tá mo ga tást elő re is kö szö nünk!
Kö szön jük: Na gyon szé pen KÖ SZÖN JÜK

Ko vács Zol tán nak és Sza bó And re á nak
anya  gi tá mo ga tá sát, ame lyet mű kö dé sünk re fo -
gunk for dí ta ni. 

Egye sü let Ve ze tő sé ge

To vább ra is vár juk anya gi tá mo ga tá sa i kat,
mert nagy szük sé günk van rá a biz tos 

mű kö dés hez!    
Kér jük, aki te he ti, se gít se egye sü le tün ket!

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 lun -
kon, 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
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Az el telt ne gyed év ben tör tént dömsödi
bal ese tek

Má jus 14-én 14.00 óra kö rü li idő ben az 51-es
úton Dömsöd irány ából Bu da pest irá nyá ba köz -
le ke dett egy sze mély gép ko csi. A so főr fi gyel -
met len volt és há tul ról ne ki üt kö zött a ve le azo -
nos irány ban ha la dó te her gép ko csi nak és an nak

von tat má nyá nak, anya gi kár ke let ke zett, sze mé lyi sé rü lés nem tör tént. Az
ügy ben sza bály sér té si eljárás fo lyik. Má jus 26-án 09.05 óra kö rü li idő ben
a Dó zsa György úton ha ladt egy sze mély gép ko csi a Kos suth La jos ut ca
irá nyá ba. A ke resz te ző dés ben a ki he lye zett Állj! El sőbb ség adás kö te le ző!
jel ző táb la el le né re nem biz to sí tott el ha la dá si el sőbb sé get a ve le szem ben
sza bály ta la nul ke rék pá ro zó he lyi hölgy nek és ös  sze üt köz tek. Sze mé lyi
sé rü lés nem tör tént, anya gi kár ke let ke zett. Jú ni us 15-én haj na li ne gyed
ket tő kö rü li idő ben az 51-es úton Ba ja irá nyá ból tar tott egy te her gép ko csi
Bu da pest irá nyá ba. Ed dig nem tisz tá zott ok ból át tért a me net irány sze rin ti
szem be ni ol dal ra, és ott ös  sze üt kö zött a ve le szem ben köz le ke dő sze -
mély gép ko csi val. Anya gi kár ke let ke zett, fo lyik a sza bály sér té si el já rás.
Jú li us 11-én 09.15 óra kor a Sza bad ság ut cán köz le ke dett egy sze mély gép -
ko csi Ba ja fe lől Bu da pest irá nyá ba. Át tért a szem be ni sáv ba és ott üt kö -
zött a pad ká ra le hú zó dó má sik sze mély gép ko csi val. Te te mes anya gi kár
ke let ke zett, sze mé lyi sé rü lés is tör tént. Fo lyik a sza bály sér té si el já rás.

Több eset ben in téz ked tünk it tas ve ze tés nél, ap róbb sza bály sér té sek el -
kö ve tő i vel szem ben. Pél da ként meg em lí tem, hogy ABC üz let ből csokilo-
pás tör tént pár száz fo rint ér ték ben, de az ügyet nem kö ve ti sza bály sér té si
el já rás, ha nem a hely szí nen hely szín bír sá got sza bott ki a rend őr. Ja igen, a
hely szín bír ság nagy sá gát a rend őr a hely szí nen dön ti el, oda ad ja, a meg -
bír sá golt át ve szi és az zal vé ge az el já rás nak, be kell fi zet ni, eset leg köz -
mun ká ban le dol goz ni vagy bün te tés-vég re haj tá si in té zet ben letölteni…
Az in téz ke dő rend őrök nem szív ba jo sak, az 50.000 Ft-os hely szín bír ság
egy ilyen csokilopásnál meg szo kott do log nak szá mít, hát ha vis  sza tart ja a
jól szi tu ált édes ség- és klep to má ni ást a sza bály sér tés el kö ve té sé től.

Fel hí vom a Tisz telt Ol va sók fi gyel mét, hogy a für dő he lye ken és stran -
do kon ész lel tük, mi sze rint al kal mi tol va jok az őri zet le nül ha gyott cso ma -
gok ból mo bil te le font, kész pénzt, ér té ke ket tu laj do ní ta nak el. Kér jük, hogy
a stran don ne hagy ják cso mag ju kat, ér té ke i ket gaz dát la nul, mert a tol va jok
nem mu laszt ják el az al kal mat és meg foszt ják Önö ket ér té ke ik től.

To váb bá min den ki ér zi és tud ja, hogy nagy a hő ség, éj sza ká ra nyit va
hagy juk az aj tót, bu kó nyí lás ra ál lít juk az ab la kot, és bi zony a be sur ra nó
tol va jok ki hasz nál ják az adó dó le he tő sé ge ket. Reg gel re éb red vén az elő -
szo bá ból hi ány zik a tás ka, a szek ré nyek fel dúl va, be sur ra nó tol vaj járt  a
ház ban. Ké rem, hogy zár ják be a nyí lás zá ró kat, és ké rem óv ják, véd jék ér -
té ke i ket a tol va jok el len, mert min den tu laj do nos el ső ren dű fel ada ta, hogy
a sa ját kis va gyo nát meg óv ja, megőrizze…

Dömsödi bűnügyek…
Áp ri lis vé gén a Hárs fa ut cá ban tör tek be egy hét vé gi ház ba, hor gász fel -

sze re lést, mű sza ki cik ke ket és mű anyag szé ke ket lop tak el. A Fel ső szi ge ti
úton rézcsö ve ket lop tak a hét vé gi ház ból. A Ri gó ut cá ban mű sza ki cik ke -
ket és elekt ro mos ká be le ket vit tek el. Az Al só Dunapart úton rézcsö ve ket
és sze rel vé nye ket tu laj do ní tot tak el. A Dabi szi ge ti úton mű sza ki cik ke ket
és edé nye ket lop tak. A Bé ke té ren lé vő csa lá di ház ból, amely nem la kott,
rézcsö ve ket és he ge dűt tu laj do ní tot tak el. A Jó kai úton egy csa lá di ház ból
al kal mi lo pás mód sze ré vel szá mí tó gé pet vit tek el. A Vá sár té ren egy te le -
pen kész pénz lo pás tör tént. A gya nú egy ot ta ni dol go zó ra, job ban mond va
a dol go zó hoz zá tar to zó já ra te re lő dött. A gya nú be is bi zo nyo so dott, mert
köl te ke zés tör tént, több te le fon ke rült meg vé tel re és McDonalds, meg

hab zso lás és dő zsö lés. A tol vaj az el szá mol ta tá -
sa so rán még be val lott más kész pénz lo pást is,
és Apajon el is mert egy ke rék pár lo pás el kö ve -
tést. Fo lyik a bün te tő el já rás el le ne. Má jus kö -
ze pén szin tén a hét vé gi há zas te rü le tek szen -
ved tek a be tö rők től. A Dabi szi ge ti úton egy ud -
var ról hor gász fel sze re lé se ket, a Pi pa ut cá ban
egy hét vé gi ház fa lá ról fű tés csö ve ket lop tak. A Rác ke vei úton egy ud var -
ról Hetra he gesz tő tra fót, a Ba rac kos úton gyer tya tar tót és fa li ké pet tu laj -
do ní tot tak el. A Hárs fa ut cá ban alu mí ni um lét rát és mű sza ki cik ke ket vit -
tek el a hét vé gi há zak ból. A Sza bad ság ut cá ban an tik va sa lót és fű nyí rót
lop tak el, és szin tén a Sza bad ság ut cá ban egy csa lá di  ház ud va rá ról szer -
szá mo kat lop tak el. A szerszámtolvaj el szá mol ta tás ra ke rült, ta gad ta bű -
nös sé gét, el le ne fo lyik az el já rás. Má jus vé gén a Tölgy fa ut cá ban csap te -
le pe ket, réz csö ve ket és ak ku mu lá tort lop tak el egy ví kend ház ból, az el kö -
ve tő ket tet ten ér ték, fo lyik el le nük a bün te tő el já rás. A Kö zép ső Duna-
parton két hét vé gi ház ba is be tör tek, csap te le pet, réz csö ve ket és hor gász -
fel sze re lést vit tek el. A Sző lők út ján egy hét vé gi ház ud va rá ról réz ve ze ték,
csi szo ló gép és lánc fű rész lát ta a tol va jok mű kö dé sé nek ká rát. A Temp lom
té ren egy nyi tott sze mély gép ko csi ból pénz tár cát ira tok kal és kész pénz zel
lop tak ki. Jú ni us ele jén szin tén a hét vé gi ház be tö ré sek vit ték a fő sze re pet
Dömsöd kri mi na li tá sá ban. A Vad vi rág ut cá ban ro tá ci ós ka pát, fű ka szát
lop tak, a Kő ris fa ut cá ban hasz ná la ti és mű sza ki cik ke ket. A Na pos part so -
ron ke rék párt és elekt ro mos hos  szab bí tó ká belt, a Rác ke vei úton egy hét -
vé gi ház mel lék épü le té ből fű nyí rót és hor gász bo to kat. A Pi pa ut cá ban
mű sza ki cik ke ket tu laj do ní tot tak el. A Kék Du na Ven dég lő disco ren dez -
vé nye alatt női tás kát lop tak ben ne mo bil te le fon nal, kész pénz zel. A
Szőrhalom ta nyai ré szen pe dig fű ka szát, fű nyí rót, vas anya go kat tu laj do -
ní tot tak el. A Szőrhalom ta nyai be tö ré sek gya nú sí tott jai el szá mol ta tás ra
ke rül tek, cse lek mé nyü ket el is mer ték. Jú ni us kö ze pén a Kos suth La jos ut -
cá ban egy csa lá di ház nál tet ten ér ték H. Kár oly ré gi is me rő sün ket, ve le
volt fi a tal ko rú hoz zá tar to zó ja is. Ügyük ben fo lyik a bün te tő el já rás. A Töl-
gy fa ut cá ból tett be je len tést egy fér fi, hogy a Hor váth-kert ből két if jú höl-
gy ha za kí sér te, mert ő ros  szul lett, és míg zuhanyzott, el tűnt a mo bil te le -
fon ja és el tűnt a kész pén ze. A két fi a tal nő gya nú sí tott ként ki hall ga tás ra
ke rült. Cse lek mé nyü ket rész ben el is mer ték. A hét vé gi há zas te rü le ten tör -
tént ese mé nyek jú ni us kö ze pén: a Rác ke vei úton alu mí ni um lét rát és fű -
nyí rót lop tak el, a Ri gó ut cá ból szer szám gé pe ket és mű sza ki cik ke ket, a
Kö zép ső Dunapartról pe dig hor gász bo to kat tu laj do ní tot tak el. Jú ni us vé -
gén az Öreg sző lők ré szen lop tak el egy vas kály hát és a Pécskai so ron tör -
tek be egy csa lá di ház ba, ahon nan mű sza ki cik ke ket tu laj do ní tot tak el. Jú -
li us ele jén az Al só Dunaparton egy csa lá di ház ból DVD-le ját szót vit tek el,
a Véd gát so ron egy csa lá di ház ból pe dig szi vat  tyút és más mű sza ki cik ke -
ket. A Dunavecsei út ról egy ta nyá ról kész pénz lo pás mi att tet tek fel je len -
tést is me ret len tol va jok el len. Jú li us vé gén a Fűz fa ut cá ban csap te le pe ket,
gáz pa lac ko kat és szi vat  tyút lop tak, a Gém ut cá ban szin tén szi vat  tyú lo pás
tör tént. A Hold ut cá ban ék szer lo pás ról kap tunk be je len tést. A gya nú sít ha -
tó sze mély fe le lős ség re vo ná sa kor el is mer te a cse lek mé nyét, az ék szert
zá log ba ad ta. A ka pott pén zen szó ra ko zott, élel mi szert és házimozit vá sá -
rolt. A bün te tő el já rás fo lya mat ban van el le ne.

A Rác ke vei Rend őr ka pi tány ság, a BRFK Du nai Vízirendészeti Rend -
őr ka pi tány ság, a Rác ke vei(So rok sá ri)-Dunaági Horgászszövetség, a
Nem  ze ti Adó- és Vám hi va tal, va la mint a Pest Me gyei Kor mány hi va tal
Élel mi szer-biz ton sá gi és Ál lat egész ség ügyi Igaz ga tó ság kö zös át fo gó ak -
ci ót tar tott a Rác ke vei(So rok sá ri)-Duna-ág Dömsöd–Tass ví zi és köz úti
sza ka szán 2012. jú li us 13-án pén te ken. 

REND ÕR SÉ GI HÍ REK

Folytatás a következő oldalon.
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Az ak ció cél ja a Rác ke vei(So rok sá ri)-Duna-ág Dömsöd–Tass sza ka -
szán vesz teg lő ál ló/ét te rem ha jók ha jó zá si ok má nya i nak, il let ve egyéb
más társ szer vek (NAV) ha tás kö ré be tar to zó en ge dé lyek meg lét ének tel jes
kö rű el len őr zé se. A víziközlekedésben, il let ve a köz úti köz le ke dés ben
részt ve vők al ko hol szon dás el len őr zé se. 

Az ak ci ó ban részt ve vők biz to sí tot ták a ví zi és köz úti köz le ke dé si bal -
ese tek csök ken té sét, a kö rö zés alatt ál ló sze mé lyek el fo gá sát, a bűn cse lek -
mé nyek el kö ve té sé nek meg aka dá lyo zá sát, azok el kö ve tő i nek fe le lős ség -
re vo ná sát, a szó ra ko zó he lyek rend jét, va la mint az il le té kes sé gi te rü le ten
ta lál ha tó te le pü lé sen élő ál lam pol gár szub jek tív biz ton ság ér zet ének erő sí -
té sét, il let ve a társ szer vek kel va ló szo ros együtt mű kö dés erő sí té sét.

Az ak ci ó ban ös  sze sen 28 fő vett részt, 4 kis ha jó val va la mint 6 szol gá la -
ti jár mű vel.   

A fo ko zott el len őr zés so rán 4 fő el len sza bály sér té sek el kö ve té se mi att
40.000 Ft hely szí ni bír ság ke rült ki sza bás ra, a hal őrök 31 hor gászt el len -
őriz tek ne ga tív ered mén  nyel. Két sze mély el len 30.000 Ft köz igaz ga tá si
bír ság ki sza bá sá ra ke rült sor biz ton sá gi öv hasz ná la tá nak el mu lasz tá sa
mi att, 2 fő fi gyel mez te tés ben ré sze sült, 2 kis gép ha jó el len őr zésé re ke rült
sor és 2 kocs mael len őr zést haj tot tak vég re a NAV mun ka tár sai, ne ga tív
ered mén  nyel. 

Két ven dég lá tó he lyen élel mi szer lánc fel ügye le ti bír ság ki sza bá sá ra ke -
rült sor 60-60.000 Ft ér ték ben.

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, Sza bad ság 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. A Bu da pest Kör nyé ki Tör vény szék BV Cso port
ke re si Dá vid Attiláné 43 éves és Mé szá ros Má té 34 éves Dömsöd, Tél u.
9/a sz. alat ti la ko so kat, akik a rá juk ki sza bott rend bír sá got nem fi zet ték
meg. Tar tóz ko dá si he lyük le het még Bp. XIV. ker. Me xi kói u. 12. fsz. 19.
is. Több bí ró ság ke re si Il lés Já nos 45 éves Dömsöd, Iri nyi u. 16/a sz. alat -
ti la kost, aki ré gen Zombori Já nos, még ré geb ben Ko vács Já nos név re
hall ga tott. Tar tóz ko dá si he lye le het még Bu da pest XXI. ker. Din  nyés u.
7. sz. is. 

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

Dömsödön ed dig egye dül ál ló kez de mé nye -
zés ke re té ben szó ra koz hat tunk a fes tői szép sé gű
dömsödi Du na-par ton az idei év au gusz tus ha -
vá ban há rom egy mást kö ve tő szom bat es tén.

El ső íz ben ke rült ugyan is meg ren de zés re a
„DÖMSÖDI DU NA-PAR TI ES TÉK” ren dez -
vény so ro zat, mely nek vé gé re ér ve az a kel le -
mes kö te les sé günk van még hát ra, hogy min -
den ki nek kö szö ne tet mond junk, aki bár mi lyen
mó don is kap cso ló dott ezen ren dez vény le bo -
nyo lí tá sá hoz.

Ha tal mas kö szö net il le ti CSI KÓS LÁSZ -
LÓNÉ JUT KÁT, aki időt, fá rad sá got és kap cso -
la ta it nem kí mél ve se gít sé get nyúj tott a szín pa di
mű so rok meg szer ve zé sé ben, a ne ves és szín vo -
na las pro duk ci ók it te ni be mu ta tá sá ban.

Ter mé sze te sen min den ren dez vény nek, mely
ze né ről, tánc ról és kö zön ség szó ra koz ta tás ról
szól, el en ged he tet len ré sze, hogy a szer ve zés -
ben köz re mű kö dő tech ni kai stáb tá mo gas sa
mind azt, ami a szín pa don a nagy ér de mű pub li -
kum sze me és fü le elé tá rul. A han go sí tás igen -
csak em bert pró bá ló és ki hí vá sok kal te li  fel ada -
tát a ren dez vény mind há rom nap ján VAKU -
LYA ZOL TÁN, az az DJ OSZI vál lal ta ma gá ra,
me lyet ez úton is nagy tisz te let tel kö szö nünk
meg ne ki. Te kin tet tel ar ra, hogy bi zony vis  sza -
von ha tat la nul itt a nyár vé ge, és ren dez vé nyünk
vé gé re bi zony be sö té te dett a szín pad, ha son ló an
fon tos fel adat volt, hogy a fel lé pő ket az es ti
órák ban is lát ha tó vá tud juk ten ni, és eb ben
nyúj tott ko moly fény tech ni kai se gít sé get szá -

munk ra FÜ LÖP TA MÁS, me lyet ez úton is na -
gyon szé pen kö szö nünk!

A mű so rok kö zöt ti idő ki töl té se, a kö zön ség
meg fe le lő tá jé koz ta tá sa és szó ra koz ta tá sa ér de -
ké ben fon tos, hogy le gyen a ren dez vény nek
egy há zi gaz da gon dos sá gá val min den rész let re
oda fi gye lő mű sor ve ze tő je is. Ezt a fel ada tot a
szer ve zők fel ké ré sé re az idei év ben GÁ BOR
TA MÁS (Topy) vál lal ta ma gá ra, kö szön jük a
mun ká ját.

Mind ez per sze ak kor tel je se dik ki, ami kor a
ne ves és szín vo na las pro duk ci ó kat cso dál hat ják
meg a szín pa don, hi szen a jó kedv nek, szó ra ko -
zás nak ők a sa va-bor sa, így a kö vet ke ző ben na -
gyon nagy tisz te let tel és há lá val kö szön jük meg
va la men  nyi éne kes nek, tán cos nak, mű vész nek,
ze ne kar nak, hogy da col va a rek ke nő hő ség gel
vagy ép pen a szél okoz ta kel le met len sé gek kel,
el káp ráz tat ták a kö zön sé get, akik nek ezért ha -
tal mas kö szö ne tün ket fe jez zük ki:

Ju és Zsu Tár su lat – akik mind há rom al ka -
lom mal szó ra koz tat tak ben nün ket.
Szentmik lós Big Band 
Kis kun Nép tánc Együt tes
Csepp Cse pel Tánc együt tes
Kiscsepel Tánc együt tes
Grúz ven dé ge ink Batumiból a Shota Rus-
taveli Ál la mi Egye tem Tbeti Tánc együt te se
Dömsödi Zumba Cso port
Szvetlana
Csi kós Zsu zsi és Fe hér Ri csi
Hofi Band

Willpower Tánc egye sü let
De zső La jos A.M.I. tár sas tánc ta go za tos nö -
ven dé kei Mihó Dia tanárnő ve ze té sé vel és a
ta nár nő fel nőtt tán cos cso port ja
Kunszentmiklósi Hagyományőrző és Nép -
tánc Egye sü let
Iowa Rock Együt tes
Haj dú Lász ló és Sza bó Bet ti
Nem utol sósor ban kö szö net tel tar to zunk

KO VÁCS FERENC-nek (CSUTI) és fe le sé gé -
nek, KO VÁCS FERENCNÉ JUTKÁ-nak,
hogy ren del ke zés re bocsátották a fo ci pá lyát,
ahol rend kí vül lát vá nyos és él ve ze tes tán cot
mu tat hat tak be a Grú zi á ból ér ke zett tán co sok. 

A fel lé pők szép szá má ból is lát ha tó, hogy
vál to za tos és több mű fajt át öle lő prog ram ke rült
Önök elé, ami pe dig kü lön kö szö ne tet ér de mel,
hogy a szer ve zők, szer ve zés ben részt ve vők és a
fel lé pő mű vé szek mind ezt sa ját sza bad ide jük -
ből, min den tisz te let díj és gá zsi nél kül, öröm -
mel tet ték, hogy mind an  nyi an ki vá ló an szó ra -
koz has sa nak a nyár utol só hó nap já nak há rom
egy mást kö ve tő szom bat es té jén.

Ter mé sze te sen min den ked ves ven dé günk -
nek meg kö szön jük a ma gunk és a fel lé pő mű -
vé szek ne vé ben is, hogy meg tisz tel tek ben nün -
ket je len lét ük kel, és őszin tén re mél jük, hogy
min den ki jól érez te ma gát és za var ta la nul szó -
ra ko zott.

A Floyd-Line Kft. kép vi se le té ben 
Ja kab At ti la és Jakab-Kovács Adél

Kékduna köszönet…

Folytatás az előző oldalról.
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Száz Ember hiányzik
Dömsödrõl!

Miért pont száz ember? Hatezer mellett miért pont száz? Azért száz,
mert ha száz közéleti ember lenne még, akkor a művelődési ház ren-
dezvényein, a sportpályán a mérkőzéseken, a sportcsarnokban, a
különböző állami ünnepeken, a templomokban istentiszteleteken
megfelelő számú érdeklődő volna jelen. Fenntartható lenne a fizető
nézők száma alapján a művelődési ház műsora, a focicsapat stb. A
közelmúltban szombat esténként érdekes műsorral várta a Duna-part a
dömsödieket. Voltak is szép számmal, azonban a sikerhez még kellett
volna száz ember. Augusztus 19-én népszerű műsorral várták a ren-
dezők a közönséget. Az est csúcspontja egy grúz egyetemi néptánc -
együttes volt. Nagyszerű műsort adtak. A nézőtéren voltunk vagy
százan. Igazi siker akkor lett volna, ha legalább kétszázan lettünk vol-
na. Tehát hiányzott száz ember. Tegyünk róla, hogy a jövőben ez ne így
legyen. A szervezők tegyenek meg mindent a nagyobb tájékoztatásért,
a kényelmesebb nézőkiszolgálásért, mi nézők meg vegyük a fáradságot
és vegyünk részt községünk rendezvényein.

Nagy tisztelettel: Varsányi Antal

TTTT AAAA LLLL ÁÁÁÁ LLLL TTTT AAAA MMMM     EEEE GGGG YYYY     KKKK ÉÉÉÉ PPPP EEEE TTTT
„Nem az szá mít, hogy nye rünk vagy ép pen vesz tünk,
még az sem fon tos, hogy jók va gyunk-e. 
Egye dül az szá mít, hogy játs  szunk-e?!”

(Idé zet a „Több mint sport” c. film ből)

Tóbisz Lász ló ked ves ol va sónk tól kap tuk ezt a két ké pet, aki nek egész
éle tén ke resz tül szív ügye volt a dömsödi fut ball. A fo tók ról rég nem lá tott
ar cok néz nek ránk, egy olyan nem ze dék, amely a fut ballt ön ma gá ért sze -
ret te és ját szot ta. A ké pek az 1973 és 1976 kö zöt ti idő szak ból va lók, a
dömsödi és apaji fut ballked ve lő szur ko lók egy más kö zött ren de zett mér -
kő zé sé ről.

Fel ső kép: 
Ál ló sor bal ról jobb ra:
Bu gyi An tal (?), Ko ro na Bá lint,  Ka to na Mi hály, Ka to na An tal, Kó nya

Kár oly, Jarosi Mi hály, Ko vács La jos, Tóbisz Mi hály.
Ülő sor:
Szar ka Gá bor, Jó nás Jó zsef, Ko vács Lász ló (?), Hruska Fe renc, Tassi

Jó zsef. 
Al só kép: (csí kos csa pat)

Ál ló sor:
Sass Im re, Fontányi György, Hlatki Miklós, Varga Ist ván, Sáfrán Jó -

zsef, Tóbisz Mi hály, He gyi Já nos, Csap lár Sán dor, Turu And rás (?), Csa -
tá ri Lász ló.

Ülő sor:
Var ga Sán dor, Kaj dá csi Im re, Jó nás  Fe renc, előt te Ko vács Zsig mond,

Bur ján And rás, Fa bók Sán dor, Kiss Jó zsef, Far kas Gá bor.

Ös  sze ál lí tot ták: Sza bó And rea és Tóbisz Lász ló

2012. szeptember 29. /szombat/  14,00 órától

SZÜRETI MULATSÁG. 
A részletekrõl a kedves érdeklõdõk 
plakátokon tájékozódhatnak. 
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SSSSPPPPOOOORRRRTTTTHHHH ÍÍÍÍ RRRREEEEKKKK     ••••     SSSSPPPPOOOORRRRTTTTHHHH ÍÍÍÍ RRRREEEEKKKK
PROGRAMOK A SPORTCSARNOKBAN

DÁTUM KEZDÉS ESEMÉNY SPORTÁG
SZEPTEMBER IDŐPONTJA
2012.09.15. 18.00 RÁCKEVE VKSK – ARANYSZARVAS SE KÉZILABDA FFI
2012.09.21. 18.00 IFJÚSÁGI VÁLOGATOTT – BUDAI XI. SE RÖPLABDA NŐI
2012.09.22. 18.00 IFJÚSÁGI VÁLOGATOTT – VESC RÖPLABDA NŐI
2012.09.23. 16.00 IFJÚSÁGI VÁLOGATOTT – KNRC-KAPOSVÁRI EGYETEM RÖPLABDA NŐI
2012.09.29. 18.00 RÁCKEVE VKSK – SZIGETSZENTMIKLÓSI KSK II. KÉZILABDA FFI
OKTÓBER
2012.10.13. 18.00 RÁCKEVE VKSK – FŐNIX ISE KÉZILABDA FFI
2012.10.30. 18.00 IFJÚSÁGI VÁLOGATOTT – BUDAPEST SE RÖPLABDA NŐI
2012.10.31. 18.00 IFJÚSÁGI VÁLOGATOTT – VASAS ÓBUDA RÖPLABDA NŐI
NOVEMBER
2012.11.02. 18.00 IFJÚSÁGI VÁLOGATOTT – ALBRECHT MV SC MISI RÖPLABDA NŐI
2012.11.03. 18.00 IFJÚSÁGI VÁLOGATOTT – UTE RÖPLABDA NŐI
2012.11.04. 16.00 IFJÚSÁGI VÁLOGATOTT – ALUPROF TF BUDAPEST RÖPLABDA NŐI

Új idény, ré gi csa pat
Dömsödön 1969-től min dig meg élén kül a fut ball pá lya kör nyé ke au -

gusz tus vé gén, mi kor meg kez dő dik a baj nok ság. Az előtt is volt fo ci Döm-
södön, csak ’69 előtt volt né hány év, ami kor el til tot ták a pá lyát bi zo nyos
ese mé nyek mi att, és meg szűnt a csa pat. Sze ren csé re most nincs ilyen
prob lé ma, a csa pat már meg is kezd te me ne te lé sét a 2012-13-as baj nok -
ság ban.

Dunaharasztiban a má so dik csa pa t volt az el len fél. Küz del mes mér kő -
zé sen, idény ele ji já ték kal győ zött csa pa tunk.

Dunaharaszti II : Dömsöd 0 : 1 (0 : 0)
Jv. Óno di (Urbán, Platschek)
Dömsöd: Ba lázs – Turcsán, Kar dos, Kelemen, Hegedűs – Faragó,

Dunai, Zsolnai – Palotai (Végh), Ba logh, Fe hér vá ri. Edző: Halász Gyu la.
Gól szer ző: Végh G.
Dömsöd : Újhartyán 1 : 1 (1 : 0)
Jv: Fa ze kas (Gör be, Bo ros)
150 né ző
Dömsöd: Ba lázs – Turcsán, Kar dos, Faragó, Kelemen, Hegedűs –

Agócs (Király), Dunai, Zsolnai – Palotai (Végh), Ba logh (Fe hér vá ri).
Edző: Halász Gyu la.

Gól szer ző: Du nai And rás, il let ve Monori.
Sár ga la pot kap tak: Pa lo tai, Fa ra gó, Fe hér vá ri, Ki rály.
Az el ső fél idő ben Du nai And rás lőtt a hos  szú sa rok ba, mint egy 16 mé -

ter ről. Eb ben a já ték rész ben job ban ját szott csa pa tunk. A két csa tár cse ré je
után a má so dik fél idő ben még ke vés bé tud ta csa pa tunk elöl tar ta ni a lab -
dát. Hos  szú in dí tá sok kal ope rál tunk, de nem sok si ker rel. Turcsán két szer
is ve szé lyez te tett, de az el len fél ka pu sa mind két szer bravúrral és né mi
sze ren csé vel vé dett. A 84. perc ben egy ki pat ta nó lab dát nagy erő vel
Monori lőt t a ka pu bal ol da lá ba. Saj nos nem si ke rült itt hon tar ta ni a há rom
pon tot, de a já ték ké pe alap ján igaz sá gos dön tet len szü le tett. Fel tű nő en
sok sár ga la pot kap tak já té ko sa ink, de mind egyik eset ben jo gos volt a sár -
ga lap. Vé le mé nyem sze rint jól ve zet te a já ték ve ze tő a mér kő zést. Egy vi -
ta tott eset volt, mi kor még az el ső fél idő ben Ba logh né mi előn  nyel tört ka -
pu ra, a vé dő vel együtt el es tek, a síp né ma ma radt. A mér kő zés vé ge fe lé
még egy ese tet rek la mál tak a ha zai szur ko lók, de kö zel ről jól lát szott,
hogy elő ször Fe hér vá ri lö kött. Egyéb ként fel tű nő volt Fe hér vá ri las sú sá -
ga és Végh erőt len sé ge. Ki rály és Fe hér vá ri sár ga lap ját lát vá nyos le rán tá -
sért kap ta. Mind ket tő tel je sen fe les le ges sza bály ta lan ság volt. Ké sőbb

még meg bos  szul hat ja ma gát a sok sár ga. Ös  szes sé gé ben vál to za tos, ér de -
kes mér kő zést lát tunk. Az el len fél szur ko lói az át la gos nál is el fo gul tab -
ban, és sok szor sport sze rűt le nül szi dal maz ták a já ték ve ze tőt. Ezt azért is
tehették, mert kb. két szer an  nyi an vol tak, mint a dömsödi druk ke rek. A to -
váb bi mér kő zé se ken te gyünk ró la, hogy ez ne így le gyen. Lá to gas suk a
mér kő zé se ket!

A kö vet ke ző mér kő zé sek:
Szept. 2. 16.30 Dunavarsány : Dömsöd
Szept. 9. 16.30 Dömsöd : Kakucs
Szept. 15. 16.30 Dánszentmiklós : Dömsöd
Szept. 23. 16.00 Dömsöd : Pe reg
Szept. 29. 16.00 Her nád : Dömsöd
Okt. 7. 15.00 Dömsöd : Tak sony

Var sá nyi

Sportszerûtlen
sporthorgászok

Valamikor sporttársnak szólították egymást a horgászok. Nem tudom,
hogy él-e még e szokás, de szerintem sportszerű, becsületes ember a
horgászok döntő többsége ma is. Van azonban egy elenyésző kisebbség,
aki sok sportszerűtlen dolgot művel mostanában. Ilyen eset volt, mikor a
strand bezárt kapujának zárját bosszúból megrongálta valamelyik
horgász. Onnan tudom, hogy horgász volt, hogy meg is üzente, hogy ha
bezárjuk a kaput, ismét megismétli tettét. Természetesen nem a horgá -
szok elől zártuk be a kaput, hanem a rongálóktól, szemetelőktől akartuk
megóvni a strandot. Megfelelő körülmények között bármikor ren-
delkezésre állhat a kulcs a horgászok számára, természetesen ellenőrzött
körülmények között, az egyesület szervezésével.

A másik eset sem kevésbé sportszerűtlen. A Dabi szigetben, illetve a
Tókertben lévő kukoricásokból egyes horgászok úgy hordják a kukoricát,
mintha ez a világ legtermészetesebb dolga lenne. Hát nem az! Ez
kőkemény lopás. Jó volna, ha kiközösítenék ezeket a horgászokat az
egyesületből. Természetesen a döntő többség nem ilyen, ezért volna jó, ha
a horgásztársadalom is fel tudna lépni az ilyen sportszerűtlen tagok ellen.

Varsányi
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Bi zo nyá ra  Önök kö zül is so kan fi gye lem mel kí sér ték a ma gyar spor to -
lók sze rep lé sét a 2012-es lon do ni olim pi án. Több arany ér mes ma gyar
spor to ló kö zött sze re pelt a női ka jak né gyes csa pa ta: Ko zák Danuta, Ko -
vács Ka ta lin, Sza bó Gabiella és Fa ze kas Krisz ti na. 

A női ka jak csa pat 2012. au gusz tus 8-án,  a XXX. nyá ri olim pi án nagy -
sze rű ver seny zés sel olim pi ai arany ér met szer zett 500 mé te ren a lon do ni
olim pia szer dai ver seny nap ján.  

A má so dik he lyen Né met or szág, har ma dik he lyen Fehéroroszország
vég zett. 

Meg tör ve a né me tek ural mát, 20 év el tel té vel nyert Ma gyar or szág eb -
ben a ver seny szám ban. Ma gyar női ka jak né gyes leg utóbb az 1992-es
bar ce lo nai olim pi án tu dott győz ni.

Van va la mi kü lön le ges oka an nak, hogy mi, dömsödiek ki vált képp büsz   -
kék le he tünk a női ka ja ko zók ered mé nyé re. Ta lán ke ve sen tud ják, hogy a
né gyes ös  sze ál lí tás egyik tag ja, Sza bó Gab ri el la dömsödi kö tő dé sű.

Édes any ja, Far kas Irén tős gyö ke res dömsödi csa lád ból szár ma zik, aki a
mai na pig is sze re tet tel em lék szik vis  sza a fa lu ra ahol ne vel ke dett, és a
dömsödi ál ta lá nos is ko lá ra, ahol ta nult. Kü lö nös sze re tet tel gon dol egy
pe da gó gus ra, Krnájszki Istvánné Emi né ni re, aki től na gyon sok biz ta tást,
tá mo ga tást és meg erő sí tést ka pott. Emi né ni sze mé lyi sé ge olyan meg ha -
tá ro zó volt szá má ra, hogy ké sőbb, éle té nek dön tő kér dé se i ben is fon tos
sze re pet ját szott, mel let te állt, és ma is úgy ér zi, mind sa ját éle te, mind
gyer me ke i nek si ke rei köz vet ve ne ki is kö szön he tők. Mi sem bi zo nyít ja
job ban, hogy Ő egy iga zi pe da gó gus, aki ma gá val a sze mé lyi sé gé vel, em -
ber sé gé vel ta nít és ne vel. Irén ugyan eb ben a szel lem ben ne vel te gyer me -
ke it is. Meg ta ní tot ta őket küz de ni, ki tar ta ni, még a leg ne he zebb kö rül mé -
nyek és aka dá lyok el le né re is. És a gon dos ko dó sze re tet, a jó ne ve lés meg -
hoz ta a gyü möl csét:

Sza bó Gab ri el la, olim pi ai baj nok  ma gyar ka ja ko zó, a bu da pes ti Hon -
véd spor to ló ja, 1986. au gusz tus 14-én szü le tett. Ki lenc éve sen kez dett  el
evezni. 2003-ban, a KSI ver seny ző je ként bronz ér mes volt az if jú sá gi vi -
lág baj nok sá gon. A kö vet ke ző év ben két Eu ró pa-baj nok sá got nyert az ifik
kö zött. 2005-ben a vi lág baj nok sá gon ötö dik volt K4 200 mé te ren. 2006-
ban há rom szor áll ha tott a do bo gó ra az U23-as Eb-n. 2007-ben a Dunaferr
SE-be iga zolt. Eb ben az év ben Eu ró pa-baj nok lett Ko zák Danutával K2
1000 mé te ren. A vb-n ugyan ez az egy ség bronz ér mes volt. Az U23-as Eu -
ró pa-baj nok sá gon Ko zák kal 1000 mé te ren arany-, 500 mé te ren ezüst ér -
mes volt. A kö vet ke ző év ben Eu ró pa-baj nok lett K2 500 mé te ren (Ko -
zák). Má jus ban tá vo zott edző je, Fábiánné Rozs nyói Ka ta lin cso port já ból.

Az olim pi án a né gyes ben (Ko vács Ka ta lin, Janics Na ta sa, Ko zák) má so -
dik lett. Az olim pia után a Bp. Hon véd hoz igazolt. 2009-ben K2 500 mé -
te ren (Ko zák) arany-, K2 1000 mé te ren (Csipes Ta ma ra) ezüst ér mes lett
az Eu ró pa-baj nok sá gon. A vb-n K2 1000 mé te ren (Ko zák) vi lág baj nok
volt. A kö vet ke ző év ben K2 1000 mé te ren (Csipes) Eu ró pa-baj nok, né -
gyes ben (Ko zák, Csipes, Be ne dek Dalma) má so dik volt. A vi lág baj nok -
sá gon Csipessel 1000 mé te ren, Ko zák kal 500 mé te ren lett vi lág baj nok.
2011-ben Csipessel meg véd ték Eu ró pa-baj no ki cí mü ket. K4 500 mé te ren
(Ko zák, Ká rász An na, Be ne dek) is mét ezüst ér mes lett. A vi lág baj nok sá -
gon né gyes ben (Ko zák, Ko vács, Be ne dek) lett
el ső. 2012-ben a kon ti nensbaj nok sá gon bronz ér -
mes volt né gyes ben.

2008-ban  meg kap ta a Ma gyar Köz tár sa sá gi Ér -
dem rend lo vag ke reszt je ki tün te tést, va la mint Ju ni -
or Prí ma Díj jal tün tet ték ki.  (for rás: Wikipédia)

XXX. Nyá ri Olim pia, Lon don: 
ma gyar női ka jak né gyes

Ma gyar szí nek ben küz döt te tek, és ez zel min den ma gyar nak sze rez té -
tek az ara nyat! Kö szön jük Lá nyok!

Sza bó And rea, a Sport Bi zott ság el nö ke

Akire büszkék lehetünk… 

ifj. Kaló Zol tán a szlo vé ni ai
horgászvilágbajnokságon

A jú li us 28-29-én Szlo vé ni á -
ban meg tar tott hor gász után pót -
lás vb-n szép ma gyar si ke rek
szü let tek. (A ver seny ről a ké pek
és a tel jes be szá mo ló a MO -
HOSZ hon lap ján ta lál ha tó.)

Az U23 kor osz tály ban a
dömsödi ifj. Kaló Zol tán ver -
seny zett. Mind csa pat ban, mind
egyé ni leg ki emel ke dő ered -
ményt ért el!

Az U-23 kor osz tály ban a
Ba gó Lász ló, Hipszki Ró bert,
Kas sai Ad ri án, Kaló Zol tán,
Var ga Lász ló ös  sze té te lű ma -
gyar után pót lás vá lo ga tott
arany  ér met nyert, vi lág baj nok
lett. 

Az egyé ni ver seny ben Kaló
Zol tán a má so dik he lyen vég -
zett, ezüst ér met nyert. 

Gra tu lá lunk a ver seny zők -
nek, a szü lők nek, a csa pat ka pi -
tány ok nak a szép ered mé -
nyért!

A ké pen Sza bó Gab ri el la és uno ka test vé re, Csimma Ro land 
lát ha tó. If jabb Csimma Ro land nya ká ban mind an  nyi unk 

büsz ke sé ge: az olim pi ai arany érem!

Sza bó Gab ri el laSza bó Gab ri el la
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Saj nos sok tév hit ter jeng a
méz zel kap cso lat ban, eze ket

sze ret ném el osz lat ni. A méz a ter mé sze tes ter -
mé kek kö zé tar to zik, ame lyek a ter me lés he lyé -
től, a kap tár tól a fo gyasz tó ig sem mi fé le mó do -
su lá son nem megy át! Az a méz, amit a pör ge tő -
ből ki foly va szin te azon nal üveg be töltenek.
Tehát olyan hogy bioméz (ezen a ki fe je zé sen
min dig el mo so lyo dom, ha hal lom, lá tom) gya -
kor la ti lag nem lé te zik. Csak A MÉZ lé te zik. A
töb bi csak rek lám fo gás és pan cso lás. Saj nos
van, hogy ké mi a i lag mó do sít ják, így ta lál nak
ben ne akár rák kel tő ada lék anya go kat is… A
méz ad dig tel jes ér té kű táp anyag, amíg fel nem
me le gí tik kb. 40 Cel si us fok fölé. Tehát igye -
kez zünk mé hé sze ti ter mé ke ket köz vet le nül a
ter me lő től be sze rez ni. A méz ből ké szí tett ter -
mé kek tár há za s fel hasz ná lá sa is kimeríthetetlen
(pl.: sü te mé nyek, tor ták, ita lok, des  szer tek stb.).

A fo lyé kony arany az egyik leg fon to sabb táp -
lá lé kunk. Az el ső je lek a Cromagnoni ős em ber
szik la raj zá ról szár maz nak. A fá ra ók ko rá ban a
leg ér té ke sebb ado mány nak tar tot ták. A gö rö -
gök nél Is ten ele de le né ven em le get ték. Hip pok -
ra tész men  nyei cso da szer nek ti tu lál ta, sőt koz -
me ti kum ként is em le get ték Ró má ban. Ta nul -
má nya ink ból tud juk, hogy ré gen a ko los to rok -
ban élő szer ze te sek is fog lal koz tak mé hé szet tel.
Az egyik leg jobb ener gia for rá sunk. En nek kö -
vet kez té ben gyor san szí vó dik fel. Szén hid rát jai
ser ken tik a szer ve zet ben az endorfin ter me lé sét,
így han gu lat ja ví tó ha tá sú nak tart ják. Nem min -
den méz egy for ma. An  nyi fé le, ahány nö vény -
faj ról szár ma zik. Ma gyar or szá gon több mint
800 nö vény fajt lá to gat nak a mé hek nek tár és vi -
rág por gyűj tés végett. E fa jok nak csak tö re dé ké -
ről le het faj ta mé zet elő ál lí ta ni. Faj ta mé zek ről
ak kor be szé lünk, ami kor a méz ké szí té sé hez
hasz nált nek tár túl nyo mó ré sze a meg ne ve zés
sze rin ti nö vény ről szár ma zik. A mé hé szek a
meg fe le lő ter me lé si tech no ló gi á val biz to sít hat -
ják a faj ta mé zek tisz ta sá gát. En nek alap fel té te le
a lé pek üres re pör ge té se a faj ta méz gyűj té se
előtt, va la mint az adott nö vény vi rág zá sá nak
idő pont já ban a méh ál lo mány meg fe le lő hely re
tör té nő ván do rol ta tá sa. Amen  nyi ben a mé hek
egy elég nagy te rü le ten vi rág zó azo nos fa jú nö -
vény ál lo mány ról a kel lő en tisz ta lé pek be gyűj -
tik a mé zet, ak kor a mé hész meg fe le lő tisz ta sá -
gú faj ta mé zet pör get het ki. Amen  nyi ben a mé -
hek gyűj té si te rü le tén be lül egy szer re több nö -
vény faj is vi rág zik és eze ket a mé hek egy idő -
ben lá to gat ják, ak kor a be gyűj tött nek tár ból ve -
gyes vi rág méz ké szül het. A faj ta mé zek
mi nő sítése méz vi rág por-tar tal má nak fel mé ré -
sé vel, va la mint ér zék szer vi vizs gá lat tal tör té nik.
Ki sebb men  nyi ség ben ter melt faj ta mé zek még
az arany ves  sző méz, a facélia, ezüst fa méz, ló he -
re méz, pusz tai ku tya tej méz. Ki tű nő méz nyer -

he tő még a mus tár ról, a med ve hagy má ról, a ja -
pán akác ról, a baltacinról stb.

A méz le het:
– faj ta méz (mint pl.: akác méz, nap ra for gó -

méz, rep ce méz, hárs méz, vaddohányméz,
facéliaméz, gesz te nye méz, som kó ró méz, le ven -
du la méz, édesharmatméz stb.),

– ve gyes méz (mint pl: ta va szi ve gyes méz,
ve gyes virágméz). Azon be lül lé te zik er dei ve -
gyes méz, ami sö tét bar na szí nű, gaz dag ízvi lá gú
méz faj ta. Las san kris tá lyo so dó, nyár ele jén vi -
rág zó nö vé nyek vi rág já ból gyűj tött méz, amely
friss, za ma tos ka rak te ré vel kön  nyen meg nye ri a
méz ked ve lő fo gyasz tót. Kis le ve lű hárs, tüs kés
sze der, sza mó ca, ga la go nya vi rá ga i ról gyűj tik a
mé hek; ma gas beltartalmú méz faj ta.

Ve gyes vi rág méz
A ve gyes vi rág méz egy gyűj tő név. Utal hat

több tu cat vi rág faj tá ról gyűj tött méz re, de faj ta -
mé zek is for ga lom ba ke rül het nek ilyen né ven.
Il la tos, za ma tos, gyor san kris tá lyo so dó méz faj -
ta. Egyes mé hé sze tek egy év ben 40-50 kü lön -
bö ző nö vény ter mé ke i vel ta lál koz nak. A ve gyes
vi rág mé zek en nek meg fe le lő en il ló olaj ok ban,
ás vá nyi anya gok ban min dig gaz da gab bak,
beltartalmilag is ugyan úgy ki vá ló méz nek szá -
mí ta nak, mint a monomézek. Ez a tény hu mán
egész ség ügyi szem pont ból elő nyös, a ke res ke -
de lem szem pont já ból vi szont hát rá nyos, mert
nem stan dar di zál ha tók. Ha a nek tárt az ér té kes
ta va szi-nyá ri me zei és ker ti vi rá gok ról, gyógy -
nö vé nyek ről, sokvirágú tar ka réteken, folyó- és
árok part okon, dísz ker tek ben, botanikuskertek-
ben gyűj tik a mé hek, vagy ami kor a mé hész rit -
káb ban pör get, a kü lön bö ző ere de tű nek tár ve -
gyes méz zé érik. A ta va szi ve gyes méz fő ként
gyü mölcs fák, fűz fa fé lék, gyer mek lánc fű, ju har -
fé lék, rep ce nek tár já ból ké szül, a nyá ri ve gyes
méz leg in kább nap ra for gó, lu cer na, tar ló vi rág,
he re fé lék, tökvi rág nek tár já ból szár ma zik. Így a
ve gyes vi rág méz ös  sze té te le év sza kon ként és
tá jan ként min dig más és más. Ve gyes mi vol tá -
ból kö vet ke zik, hogy sok fé le cuk rot, szer ves sa -
vat, il ló ola jat, ás vá nyi ele met tar tal maz, ami fo -
koz za ked ve ző élet ta ni ha tá sa it, ezért a ter mé -
szet gyógy ászat ban is ki szé le se dik a ha tás te rü le -
te. A ve gyes vi rág méz nem önál ló faj ta méz, mi -
vel ös  sze té te le rend kí vül el té rő le het, de min den
eset ben ki zá ró lag vi rá gok nek tár já ból ké szül.
Az el té ré sek szár maz hat nak egy részt a mé hek
ál tal lá to ga tott nö vé nyek sok fé le sé gé ből, más -
részt a méz töl tő üze mek ben a mé zek há za sí tá -
sá ból (ös  sze ke ve ré sé ből) is. Ezért íze, za ma ta,
jel le ge nagy mér ték ben függ a ter me lés helyétől
és ide jé től. Emi att e mé zek szí ne rend kí vül vál -
to za tos, sár gás tól a bar ná ig ter jed het. Jel lem ző
rá juk a gyors kris tá lyo so dás, ami ter mé sze te sen
nem je lent mi nő sé gi rom lást. Ez a fo lya mat is

el té rő, van nak olyan vi rág mé zek, ame lyek tel -
jes egé szé ben szin te ko po gós ra ki kris tá lyo sod -
nak, míg má sok ese té ben ke let ke zik egy al só
kris tá lyos ré teg, mely fö lött fo lyé kony ré teg
ma rad. A ve gyes vi rág mé zek vál to za tos ízű ek
és ha son ló an jó ét ren di ha tás sal bír nak, mint a
faj ta mé zek.

A méz fel hasz ná lá sá nak 10 mód ja:
1. Ne csak ak kor együnk mé zet, ami kor meg -

kí nál nak ve le. Fo gyas  szunk in kább ke ve seb bet
(na pi 2-3 ká vés ka nál nyit), de na pon ta rend sze -
re sen. Ne tart sunk se a meg szo kás tól, se a füg -
gés től.

2. Ne csak egyet len nö vény ről szár ma zó
(mono) mé zet fo gyas  szunk. Az egyes nö vény -
fa jok nek tár ja fajspecifikus, és en nek meg fe le -
lő en ha tá suk is kü lön bö ző. Ha is mer jük a be lő -
lük ké szült méz ös  sze té tel ét – tu da to san fo -
gyaszt hat juk, cél irá nyo san al kal maz hat juk. 

3. Ne csak faj ta mé zet fo gyas  szunk, ha nem
ún. ve gyes vi rág mé zet is. Aro má juk gyak ran
har mo ni ku sabb, mint a mono mé ze ké. Ha tás -
spekt ru muk szé les. 

4. Ne csak fo lyé kony mé zet fo gyas  szunk. A
ma gá tól kris tá lyo so dott vagy mű vi leg kré me sí -
tett méz kom po nen sei azo no sak a fo lyé kony
méz zel. 

5. Ne csak ma gá ban fo gyas  szuk a mé zet.
Elő nyö sen ke ver het jük más mé hé sze ti ter mé -
kek kel. A vi rág por nö ve li a méz vi ta min tar tal -
mát, a pro po lisz fo koz za a méz fer tőt le ní tő és
re ge ne rá ló képességét, a méh pem pő gaz da gít ja
a méz ami nó sav-kész le tét. 

6. Ne csak mé hé sze ti ter mé kek kel ke ver ten
fo gyas  szuk a mé zet, éte lek (pl. di ós és má kos
tész ta), ita lok (üdí tők és te ák) íze sí té sé re is mé -
zet hasz nál junk. 

7. Ne csak nyer sen fo gyas  szuk a mé zet, ha -
nem fő zés hez és sü tés nél is al kal maz zuk. Ilyen -
kor több ér té kes ös  sze te vő je ká ro so dik, de nem
va la men  nyi. A méz sa já tos ha tá sa így is an  nyi ra
ér vé nye sül, hogy az ered mény ben fel is mer he tő
és el kü lö nít he tő min den más éde sí tőszer től. 

8. Ne csak ere de ti for má já ban fo gyas  szuk a
mé zet. Ér té ke sek a be lő le elő ál lí tott er jesz tett
ita lok, mint ami lyen a méz bor és a méz ecet. 

9. Ne csak to rok fá jás ide jén fo gyas  szunk mé -
zet, hi szen a méz más ra is hat. Ha tá so san al kal -
maz hat juk a mé zet fi zi kai fá radt ság, ál mat lan -
ság vagy szék re ke dés le küz dé sé re. 

10. Ne csak bel ső leg hasz no sít suk a mé zet,
ma már tud juk, hogy fe lü le tes, nyílt se bek gyó -
gyí tá sá ra is al kal mas.

Az Át ri um Üz let ház Dro gé ri á já ban kap ha tó -
ak mé hé sze ti termékeink.

Várjuk ked ves Vá sár ló in kat!
Ágfalviné Csernus Ri ta –

őstermelő mé hész

Ahol a növények és a gyümölcsök találkoznak
Csernus Méhészet következõ cikke a vegyes mézekrõl és egyéb érdekességekrõl
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Most, au gusz tus vé gén – ami kor e so ro kat
írom – az aszá lyos idő já rás to vább foly ta tó dott,
és már sok éves rekordmelegek dől tek meg, és
ez a rend kí vü li szá raz ság nem csak ma gyar or -
szá gi, sőt nem csak eu ró pai je len ség, ha nem az
egész vi lá gon ta pasz tal ha tó.

A rend kí vü li szá raz, me leg idő já rás kö vet -
kez té ben az őszi be ta ka rí tá sú szán tó föl di ka -
pás nö vé nyek, a nap ra for gó, a ku ko ri ca is előbb
be ér nek, mint egy át la gos idő já rá sú év ben.
Már most, au gusz tus vé gén meg kezd ték a nap -
ra for gó be ta ka rí tá sát. A szán tó föl di nö vény ter -
me lés ben ezt a nö vényt ter mesz tik – a bú za és a
ku ko ri ca után – a leg na gyobb te rü le ten. Ahol e
nö vény meg kap ta a meg fe le lő ta laj-elő ké szí -
tést, nö vény ápo lást, jó ve tő ma got, ott az aszály
el le né re még el fo gad ha tó, kö ze pes ter més vár -
ha tó. Mint is me re tes, a nap ra for gó ból pré selt
ét ke zé si olaj na gyon fon tos alap élel mi szer
cikk, bár a zsírt he lyet te sí tő ter mék fo gyasz tói
ára to vább emel ke dik, ami nek egyik oka az
ala csony rep ce ter més, mi vel ab ból is gyár ta nak
ét ke zé si ola jat.

Már a „Hír nök” jú li u si szá má ban is fog lal -
koz tam az ön tö zé si le he tő sé gek kel, il let ve
azok hi á nyá val. A rend szer vál tás kor a ter me lő -
szö vet ke ze tek, az ál la mi gaz da sá gok föld te rü -
le tei szét ap ró zód tak, csak egy-két te rü le ten
ma radt meg az ösz tön zé si le he tő ség, de azt is
alig hasz nál ják ki.

Évek óta köz is mert, hogy ked ve zőt len klí -
ma vál to zás tör té nik, egy re na gyob bak a szél ső -

sé ges idő já rá si ha tá sok. A szak em be rek, me te o -
ro ló gu sok rég óta mond ják, hogy fő ként a Du na-
Ti sza kö ze, de az egész al föld az át la gos nál ke -
ve sebb csa pa dé kot kap, és a mi köz sé günk ha tá -
ra is eb be a te rü let be esik. Tu dom, hogy az or -
szág rend kí vül ne héz gaz da sá gi hely zet ben van,
de vég re olyan, rö vid tá von is meg té rü lő ter me lő
be ru há zá so kra kel le ne hogy ko moly ös  sze ge ket
for dít son, mint az ön tö zés. Az ön tö zés hez szük -
sé ges víz men  nyi ség fo lyó vi ze ink ből (Du na, Ti -
sza stb.) és ku tak ból rend el kez és re áll. Van már
az or szág ban an  nyi be vá sár ló köz pont, uszo da,
fény űző él mény für dő, sport csar nok, és még so -
rol hat nám a fe les le ge sen ki do bott mil li ár dokat,
ame lyek szé pek ugyan, de nem anya gi ja va kat
köz vet len elő ál lí tó lé te sít mé nyek. Szé gyen az
or szág ra, hogy sző lőt, gyü möl csöt, zöld árut úgy
kell be hoz ni kül föld ről.

Az ön tö zé ses te rü le te ket nagy ság ren di leg
kel le ne az or szág ban nö vel ni, és ez zel a vi dé ki
la kos ság je len tős ré szét, aki most mun ka nél kü -
li, mun kához és jö ve de lem hez tud nánk jut tat ni.
Van köz sé günk ben is egy pár jó gaz dál ko dó
mezőgazdasági középüzem, de kis gaz da sá go -
kat, ős ter me lő ket is ar ra kel le ne anya gi lag is
ösz tö nöz ni, és ha kell szö vet kez ze nek, mert a
mai mo dern ön tö zés hez is na gyobb te rü le tek
kel le né nek.

A kor mány nak is be kel le ne lát ni, hogy se gí -
te ni kell, mert a rend szer vál tás kor szét sze dett
kis par cel lák, kény szer vál lal ko zók, gaz dál ko -
dók nem tud nak ver se nyez ni, nincs tő ké jük, és

hi telt sem kap nak, de ha kap ná nak is, 12-16%
ka ma tot nem tud nak ki gaz dál kod ni.

Szep tem ber hó fo lya mán már a jö vő évi ter -
més meg ala po zá sát, az őszi ve té sű ga bo na és
rep ce te rü le tek ta laj-elő ké szí té sét kell vé gez -
nünk. Re mél jük, hogy vég re meg jön a ki adós
eső, és jó ta laj mun kát tu dunk a föl de ken vé -
gez ni.

A kis ker tek ben is, ahol nem tud tunk ön töz ni,
bi zony már szin te min den nö vény ki szá radt, il -
let ve sok kal ko ráb ban be érett.

A bur go nya sze dés ide je ál ta lá ban szep tem -
ber hó nap ra esik, de az idén már au gusz tus ban
be ér tek, el szá rad tak az in dák, így azo kat már
fel szed het tük. Az őszi sze dé sű ká posz tát, kar fi -
olt fo lya ma to san, szin te min den más nap ön töz -
ni kell, árasz tás sal, bő víz zel, mert e nö vé nyek
na gyon víz igé nye sek, és eb ben a rend kí vü li
hő ség ben na gyon ha mar ki szá rad a ta laj és
tönk re megy a ter més, ugyan ak kor vé de kez -
nünk kell a ro var kár te vők el len is, azok bi zony
el sza po rod nak és tönk re te he tik a ter mést.

A ház kö rü li fü vet, pá zsi tot is na gyon meg vi -
se li az aszá lyos, per zse lő hő ség, és ha nem tud -
juk fo lya ma to san ön töz ni, bi zony ki is pusz tul -
hat, ami nek új ra te le pí té se sok mun ká val, költ -
ség gel jár, így ha van rá mó dunk, ön töz zünk. A
gyü mölcs fák és a sző lő ter mé sét is nagy mér -
ték ben sújt ja a rend kí vü li szá raz idő já rás, és
ahol nem tu dunk ön töz ni, ott je len tő sen ki sebb
lesz a ter més, az al ma egy ré sze le hul lik, a sző -
lő bo gyók sem tud tak kel lő en ki fej lőd ni, és ke -
ve sebb mus tot tu dunk ki pré sel ni, egye dül a mi -
nő ség lesz jó, mert jól be tud nak ér ni a bo gyók.

Ös  sze ál lí tot ta:
Tóth Ist ván

nyugdíjas mezőgazdász

Há zi ribizlilekvárral íze sí tett fa héj tea: A fa héj az egyik leg erő -
sebb gyógy ha tá sú fű szer. Se gít het a di a bé te szes be te gek vér cu kor -
szint jé nek sza bá lyo zá sá ban. A fa héj aka dá lyoz za a vér rög kép ző dést
is, így iga zán szív ba rát, antibakteriális, gyulladásgátló, csil la pít ja a
gyo mor égést.

A fok hagy ma: A na pi rend sze res ség gel fo gyasz tott fok hagy ma
76%-kal csök kent he ti a szív be teg ség koc ká za tát. Kén ve gyü le tei a
rák – fő leg a gyo mor-, vas tag bél- és vég bél rák meg elő zé sé ben se gí -
te nek. Antibakteriális és gom ba ölő ha tá sú. Szaga még a kul lan cso -
kat is tá vol tart ja.

A gyöm bér: Emész tés ja ví tó fű szer, a gyo mor sa vat kö zöm bö sí ti.
Az izü le ti be teg ség ben szen ve dők nek csil la pít ja a fáj dal mát.

A szeg fű szeg: Mint antioxidáns, fo koz za a szív be teg ség és a rák
el le ni vé dett sé get, va la mint las sít ja az ízü le ti gyul la dás okoz ta porc-
és csont ká ro so dást. Ve gyü le tei a fa héj hoz ha son ló an az in zu lin -
funk ci ót is ja vít ják. Fog fá jás ese tén rág csál juk. Olyan mik ro bá kat is
el pusz tít, ame lyek re az an ti bio ti kum ok nem hat nak.

Hagy ma: Min den fé le hagy má ban te te mes men  nyi sé gű kver -
cetin van. Ez antioxidáns, gyul la dás csök ken tő ha tá sú. A kver -

cetinnek a hagy mán kí vül jó for rá sa még az al ma (hé jas tól), az
összes bo gyós gyü mölcs, va la mint a tea. – Hagymát an  nyit ehe -
tünk, amen  nyi jól esik.

Cit rom fű, szu rok fű (oregánó), roz ma ring: E fű sze rek le ve le csak -
úgy mint a zsá lyáé és ma jo ran náé, roz ma ringola jat tartalmaz. Ezek
a nö vé nyek csök kent he tik a sze zo ná lis al ler gia (szé na nát ha) tü ne te -
it. Éte le in ket bő ven szór juk meg ezek kel a fű sze rek kel, így job ban
ki fejt he tik élet ta ni ha tá su kat. Ké szít sünk cit rom fűte át, a roz ma ring
tész ta éte lek, míg a zsá lya és majoranna a szár nyas és hal éte lek ki tű -
nő íze sí tő je.

És vé gül még egy-két jótanács!
Óva to san bán junk a multivitaminokkal! Élén kí te nek, dél után, es -

te sem mi eset re ne ve gyünk be be lő lük, mert nem tu dunk tő lük
alud ni.

– Egy ma rék dió le fek vés előtt, vagy lan gyos mé zes tej, 1-2 sze let
sajt, és már is job ban al szunk.

Köz re ad ta:
O.K. Lász ló

Me zõ gaz da sá gi hí rek
2012. év szeptember hó
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„Ha vizeken kelsz én veled vagyok,         
és ha folyókon, azok nem sodornak el,
ha tűzben jársz, nem perzselődsz meg,
a láng nem éget meg.”

(Ézs.: 43.2)

Nyári programként július 23-27-ig a gyerekek a Dabi Reformá-
tus Gyülekezeti Házban tartalmasan tölthették el az idejüket. A pro-
g ramokon 35 gyerek vett részt, az óvodásoktól a kisiskolásokig. 

A kezdő áhítat után reggeli következett. A testi táplálékot a
szellemi táplálék követte. A hét folyamán Mózes történetével
ismerkedtek meg a tábor résztvevői. Az új ismereteket filmvetítés
tette élményszerűvé. A tanultakhoz kapcsolódóan kézműves és
játékos foglalkozások színesítették a napi programot.

Elkészítették a heti igekártyát, fűzfavesszőből bölcsőt fontak,
majd gipsz és gyurma segítségével „kőtáblákat” öntöttek ki
maguknak. Játékos formában felelevenítették a bibliaórán hallot-
takat. Az udvaron különféle mozgásos játékokkal töltötték ide-
jüket. 

Kedden kerékpárral a tassi zsiliphez látogattunk el. Itt a zsilip
működését láthatták a gyerekek, és megtudhatták annak fontos -
ságát is.

A napi programok ebéddel zárultak, amit a konyhán tevé keny -
kedő segítőknek köszönhetünk. 

A tábor sikeréhez nagyban hozzájárultak a szülők, nagyszülők
és a Dabi Református Egyháztagok felajánlásai (gyümölcs, süte -
mény, adomány, az ebédekhez szükséges nyersanyagok). 

Köszönjük a gyerekek nevében ezeket a felajánlásokat.

Keresztyén élet
GYERMEKHÉT A DABI GYÜLEKEZETI HÁZBAN
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Bú csú Bus At ti lá tól
„A tit kolt szép cse le ke de tek a leg be cse -

seb bek”                                               (Pascal)
Mi ért? Rög tön ezt kér dez zük. Mi ért

ment el kö zü lünk Bus At ti la fi a ta lon, te le
élet tel? Bor zal ma san nagy fáj dal mat
hagy va ma ga után. Az Élet és Ha lál  Ura
így dön tött. Szu ve rén jo ga, mi kor ad éle tet
és mi kor visz el egy éle tet. 

Ezért most én a „mi ért” kér dő szócs kát más ra hasz nál nám. Mi ért nem
tu dok én és mi dömsödiek, vagy bár ki más úgy él ni, aho gyan At ti la élt
köz tünk: élet vi dá man, ba rát sá go san, op ti mis ta gon dol ko dás sal? Mi ért?

Min den ki hez volt egy-két jó sza va, a hu mo ra so sem hagy ta cser ben.
Ter mé sze tes nek vet te a ter he ket, amiket a sor sa rá  rótt. Helyt állt ma ra -
dék ta la nul Édes any ja mel lett két be teg ápo lá sá ban. Az tán vé gez te sa ját
mun ká ját, több száz biz to sí tást kö tött gép ko csi ra vagy bár mi más ra, ami
szin tén nem kis fel adat volt. Lel ki is me re te sen, fá rad ha tat la nul te vé keny -
ke dett, ügy fe le i nek bár mi kor ren del ke zé sé re állt.

Szom széd as  szo nyom me sél te el a mi nap a kö vet ke zőt: A pos tás ho zott
egy pénz ös  sze get ne ki, amit a biz to sí tó kül dött. Ő fel né zett az ég re, en  nyit
mon dott: „Kö szö nöm ne ked At ti lám, ezt is te in téz ted!” Tu dom, bár ki vel
be szél nék a köz ség ben, min den ki tud na egy-egy ha son ló tör té ne tet mon -
da ni Ró la. Ma gam is nem egy szer kér tem meg hi va ta los pa pí rok ki töl té -
sé re vagy bo nyo lult szö ve gek ér tel me zé sé re. Ő min dig kész ség gel se gí -
tett, még a csek ke ket is ren dez te, mondva: – Ezt fi zesd be, ezt ne, ez ráér…

Na pon ta ta lál koz hat tunk ve le a dabi kis bolt ban, és aki ép pen ott volt,
ta pasz tal hat ta, hogy rög tön jó ked vű lett min den ki az ő egész sé ges hu mo -
rá tól. Áradt, su gár zott be lő le a jó kedv, vi dám ság. Sen ki és sem mi nem
tud ta vol na ki tö röl ni a mo solyt csil lo gó sze mé ből. Őt nem kell mél tat ni,
mert a tet tei, sza vai ma gu kért be szél nek. A meg szám lál ha tat lan tö meg a
gyászszertartáson, a ren ge teg ko szo rú mind-mind ezt iga zol ja.

Mi ma gya rok ál ta lá ban pes  szi mis ta, pa nasz ko dó em be rek va gyunk.
At ti la vi szont azon em be rek kö zé tar to zott, aki ki vé tel volt ez alól. Bár
több len ne be lő lük a köz ség ben, az or szág ban! Pe dig Ne ki is vol tak ter -
hei bő ven. Ezért foly ton az jár a fe jem ben: én mi ért nem tu dok olyan len -
ni mint At ti la volt? Hon nan vet te az erőt? És amint té pe lő döm, egy hang
fe lül ről azt súg ja: „FE LÜL RŐL!”. Ke resz tyén em ber va gyok, hi szem,
hin nem kell, hogy Is ten mo ti vál ta Őt on nan fe lül ről.

Kisuno kám kér dez te a na pok ban: – Hol van most Attila? – Vá la szol -
tam ne ki: – Fenn az angyaloknál. – És hogy négy éves és  szel meg ért se,
így foly tat tam: „Úgy élt At ti la itt a föl dön, mint ahogy az an gya lok él nek,
min den kit ki mond ha tat la nul sze ret ve, min den kit alá za to san szol gál va.
Aho gyan a te édes anyád te szi, sze ret és vi gyáz rád, ér ted tesz mindent…”

Igen, és mi itt ma rad tunk egy ha tal mas vesz te ség gel, de a jó tet te ket
ránk hagy ta, vi gyük mi to vább em ber tár sa ink fe lé, ezen dol goz va  fá rad -
ha tat la nul, vi dá man, ön zet le nül. Le gyen pél da előt tünk, él jünk úgy mint
Ő 43 évig tet te, hogy őriz zük ez zel is em lé két, mint ha itt is to vább él ne
Dömsödön.

Kö szö nö möt nem várt, sem kü lön le ges el is me rést, és so ha nem fog ja
meg tud ni, hogy most ró la ír tam, de nem is vár ná.

Mind ezt azért te szem, mert sze ret ném ha job bá tud nék len ni én is és ez
a köz ség is az Ő pél dá ja nyo mán: Élt köz tünk egy szer egy ilyen fi a tal em -
ber, és mi Tő le át vet tük. Egy sze rű en csak azért, mert a „tit kolt szép cse le -
ke de tek a leg be cse seb bek”.

T.L.-né

„Uram, te voltál hajlékunk
nemzedékről nemzedékre.”    (Zsolt 90,1)

Jótékonysági koncert
a Dömsödi Református

Nagytemplomért

2012. szeptember 15.
szombat 16 óra

a Dömsödi Református Templomban
(2344 Dömsöd, Petőfi tér 7.).

Az adományt a templomtető felújítására fordítjuk.

Közreműködnek:
Szabadi Vilmos HEGEDŰMŰVÉSZ

Pándy Piroska OPERAÉNEKES
Homor Zsuzsanna ZONGORAMŰVÉSZ

Koós BIANKA FUVOLA
KOÓS CLAUDIA KLARINÉT

ZONGORÁN KÍSÉR: Nagy Gabriella

Kérjük, vegyen részt a templomunk megsegítésére 
rendezett jótékonysági koncerten!

Amennyiben nem tud megjelenni a rendezvényen, 
segítheti adományozásával e nemes célt az alábbi 

számlaszámon: 11742214-20033435.
Számlatulajdonos: 

Dömsöd-Nagytemplomi Református Egyházközség

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak akik

TÚRÓCZI GÁBORNÉ Balassa Juliannát
utolsó útjára elkísérték, fájdalmunkban velünk éreztek és sírjára a

kegyelet virágait helyezték el.                                            Gyászoló család

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik

BUS  ATTILA
temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek, mély

gyá  szunkban együtt éreztek velünk.                                     Gyászoló család

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik szeretett leányunk

IMRE MARIKA
búcsúztatására eljöttek és fájdalmunkban velünk éreztek.

Gyászoló szülők

„Elcsitult a szív, mely sokat dolgozott
Pihen a kéz, mely annyit dolgozott
Számunkra Ő sosem lesz halott
Örökké élni fog, mint a Csillagok.”
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IIss  mméétt  sszzóóll  aa  ttáá  rroo  ggaa  ttóó
A dömsödi re for má tus temp lom tor nyá ból

Im má ron ha gyo mány, hogy nya ran ta, min den va sár nap du. 6 óra kor 
zsol tá rok, di csé re tek, ma gyar éne kek és nép dal ok zen dül nek fel 

temp lo munk tor nyá ból.

Ér de mes meg hall gat ni és el gyö nyör köd ni ab ban, hogy mi ként szó lal tat ja meg
Haj dú Lász ló ezt a nem min den na pi és rit ka hang szert. Mi ként töl ti meg a tá ro ga tó

erõs hang zá sá val a temp lom elõt ti kis te ret?

Jöj je nek, és le gyen Önö ké ez a ki vé te les él mény!

Dömsöd-Nagytemplomi Református
Egy házközség
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 
Egyházközség
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

EEggyyhháázzkköözzssééggeekk
eelléérrhheettõõssééggeeii
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Szü lettek:
Horváth Zsolt – Kocsis Mariann

REBEKA
Balázs András Lajos – Juhász Anita

BOTOND ANDRÁS
Várkonyi Imre – Nahaj Anikó

ANIKÓ SÁRA
Zsákai Zoltán – Havasi Krisztina Nóra

NÓRA
Farkas Zoltán – Kovács Erika

RAMÓNA

Házasságkötés nem volt.

El huny tak:
Szilágyi Mihály 53 éves
Varsányi Elemér Miklósné

Jancsó Mária 71 éves
Grosz János 63 éves
Klszák Tamásné Beke Irén 81 éves
Cser Zsigmond 61 éves
Szűcs Julianna 85 éves
Csonka Istvánné Rátkay Mária 72 éves

Háziorvosi ügyelet
(Morrow Medical Zrt.)

Ügyeleti idő:
hétfőtől–csütörtökig: 17.00–07.00 óráig;

péntek: 12.00–07.00 óráig,
hétvége és ünnepnap: 07.00–07.00 óráig. 

Ügyelet helye: Ráckeve, Szent István tér 5.
(Rendelőintézettel szemben) 

Ügyelet telefonszáma: +36/24-385-342

SAROKSAROK
GYÓGYSZERTÁRGYÓGYSZERTÁR

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

szombaton: 7.30-tól 12.00-ig

Telefon: 06-24/434-393

Háziorvosi rendelés
I. körzet: Dr. Szőnyi Alíz 
Dömsöd, Zrínyi u. 8/b
Tel.: (+36-24) 435-103, +36-20/485-6060
Rendel: hétfő, szerda: 13.00-17.00 óráig
kedd, csütörtök, péntek: 7.30-11.00 óráig

II. körzet: Dr. 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. szeptember 8-9.

Ifj. Dr. Fábián Miklós
Kiskunlacháza, Báthory u. 8.
06-30-951-0507

2012. szeptember 15-16.
Dr. Nagy Zoltán

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

2012. szeptember 22-23.
Dr. Vona Viktor

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

2012. szeptember 29-30.
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 rek

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

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

Tel.: +36-24-519-720

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

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

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

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

Várható meg je le nés: október eleje
Az írások elfogadása nem jelenti azok feltétlen

megjelentetését!
Ro vat ve ze tők, és az újság megjelenésében

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

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

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

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

Ké szült 800 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

Fel hív juk a la kos ság fi gyel mét,
hogy Dömsöd nagy köz ség ben
2012. 09. 24-től 2012. 10. 09-ig

tü dõ szû rést tar tunk!
A vizs gá lat ide je na pon ta:
hét főn: 12,00 – 18,00 órá ig
ked den: 7,45 – 13,45 órá ig

szer dán: 12,00 – 18,00 órá ig
csü tör tö kön: 7.45 – 13.45 órá ig

pén te ken: 7.45 – 13.45 órá ig

A tü dő szű rés he lye: 
Ok ta tá si és Mű ve lő dé si Köz pont.

A tü dő szű rés aján lott!

Pa nasz nél kül is le het be teg. 
A vizs gá lat al kal mas a tü dő be teg sé gek

idő be ni fel is me ré sé re.

Sze mé lyi iga zol ványt, tb-kártyát, 
va la mint az elő ző év ben ka pott 

tü dő szű rő iga zo lást hoz za ma gá val!
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Tûzoltóink Csomafalván

„Szép Dömsödért” 2012dr. Siket Péter, Ságvári u. 17.

Nagy József,Nagy József,
Hold u. 6.Hold u. 6.

Katona Mihály,
Nap u. 5.

Duzmath Imre,Duzmath Imre,
Rákóczi u. 32.Rákóczi u. 32.

Bajnóczi József, 
Felszabadulás u. 24.

Faragó József, Előre u. 17.Faragó József, Előre u. 17.

Guba István, Guba István, 
Felszabadulás u. 15.Felszabadulás u. 15.

Mendi Tibor, Szabadság u. 53.Mendi Tibor, Szabadság u. 53.

Fotó: Varga László főtanácsosFotó: Varga László főtanácsos

Katona Antalné,
Tassi u. 10.

Tassi László, Hold u. 1.

Dömsödi Református Templom


