
Október első napján írom az e havi Aktuálist.
Ezt a napot továbbra is az idősek világnapjaként
tartjuk számon, így én is köszöntöm valamennyi
dömsödi időskorú lakótársunkat. Köszöntöm
Őket és egyben segítségre szólítom a fiatalokat,
mert most igazán eljött az az idő, amikor vissza
kellene adni valamit abból az életeken átívelő
adományból, amelyet a mai fiatalok kaptak az
idősektől. Ebben az ünnepi pillanatban azért né-
mi szorongás van bennem, amikor előre tekin-
tek, hiszen már most látom, hogy a jövő évben
nem tudjuk megtartani azokat a kedvezménye-
ket – hulladékszállítási díj, csatornadíj – amelye-
ket eddig az egyedülálló 70 éven felülieknek
tudtunk adni. Természetesen ezt még meg kell
erősítenie a képviselő-testületnek, de nem na-
gyon lesz más lehetőségünk. Már most jelzem,
hogy alacsony nyugdíj esetén a szociális kere-
tünkből módunkban lesz segíteni a rászorulók-
nak, még ha korlátozott számban is.Atavaly ok-
tóberi Hírnökben azt írtam, hogy idén kárpótol-
juk az időseket a műsoros rendezvény elmaradá-
sa miatt. Szégyellem magam, de ez azon kevés
ígéretem közé tartozik, amelyet nem tudtam,
nem tudok betartani. Talán majd jövőre.

Elkezdődtek a tárgyalások az apaji polgár-
mester kollégámmal, Novák Pállal a jövőbeni
esetleges közös hivatal kialakításáról. Ma azt
látjuk, hogy Apaj számára anyagilag előnyö-
sebb feltételeket biztosít egy hozzájuk hasonló
nagyságú településsel kötött szerződés, de ter-
mészetesen egy közös hivatal kialakításakor a
finanszírozáson túl még rengeteg összetevőt
kell számításba venni az ideális működéshez.

Egyre többet látunk a jövő évi költségveté-
sünk alakulásából, de még mindig nem annyit,
hogy a közvélemény elé tárjuk a részleteket.
Annyi bizonyos, hogy a Polgármesteri Hivatal
létszámkerete szinte harmadával csökkenni fog.
Pozitív kicsengése a „karcsúsításnak”, hogy az
érintett köztisztviselőket a most felálló Járási Hi-
vatal foglalkoztatja a továbbiakban. Szomorú
aktualitás az, hogy a Munkaügyi Hivatal vezető-
jétől időpontot kértünk az intézményeinkben
már előre látható létszámleépítés okán. Ezt az el-
kerülhetetlen, szívszorító aktust a legelfogadha-
tóbbá szeretnénk csillapítani! Ehhez kérünk már
most a Hivataltól nem kis segítséget.

A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA
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„…És jön, jön az eleven áradat,                                                                                                                                                                                                                                 
kezükben apró kis gyertya ég,
mintha tenyerén tartaná égő szívét.
Könnytől csillogó ezernyi szempár.
Emelt fő és hatalmas méltóság.
Ez hát a Nép,
A kicsiny és mégis oly hatalmas büszke
Magyar.”

(Wittner Mária: 1989. október 23.) 

MEGHÍVÓ
nemzeti ünnepre

Az 1956-os forradalom és szabad-
ságharc 56. évfordulójára emlékezünk

2012. október 23-án 10 órakor.

Helyszín: Petőfi Sándor Oktatási és
Művelődési Központ.

Ünnepi beszédet mond: 
Szabó Andrea képviselő.

Műsor szervezője: 
Nagyközségi Könyvtár,

szereplői a „dömsödi fiatalok”
Markóné Zöldág Ágnes vezetésével.

Közreműködik: 
Hajdu László tárogatón.

A műsor keretében
„Dömsöd Nagyközség Díszpolgára”

kitüntető cím adományozására kerül sor.

Az ünnepi műsor előtt

9.30 h „A XXX. nyári olimpia” rajzpá-
lyázat eredményhirdetése

Az emlékünnep tiszteletére
képzőművészeti  kiállítás tekinthető

meg „Szabadság Szerelem” címmel.

Mindenkit szeretettel várunk!
Dömsöd Nagyközség Önkormányzat

Képviselő-testülete

Szüreti cécó... Cikk a 17. oldalon.
Fotó: Vass



Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép -
vi se lő-tes tü le te 2012. szep tem ber hó nap já ban
több ülést tar tott, ame lye ken az aláb bi dön té sek
szü let tek.

A 2012. szep tem ber 5-i rend kí vü li ülés dön -
té sei:

Na pi rend meg ál la pí tá sa
114/2012. (IX. 5.) 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./ KEOP-7.1.3.0/09-2010-0016 azo no sí tó szá -

mú pro jekt ke re té ben meg va ló su ló köz be -
sze rzés sel kap cso la tos dön té sek

1.1./ Új köz be sze r zé si sza bály zat el fo ga dá sa
1.2./ Az ön kor mány zat 2012. évi köz be szer zé si

ter vé nek mó do sí tá sa
1.3./ Köz be szer zé si bí rá ló bi zott ság meg vá lasz -

tá sa
1.4./ „Pro jekt me ne dzse ri fel ada tok el lá tá sa az

„Ivó víz há ló zat re konst ruk ció és új víz to rony
épí té se az egész sé ges ivó víz ért  Dömsödön”
el ne ve zé sű KEOP-7.1.3.0/09-2010-0016
azo   no sí tószá mú pro jekt ke re té ben” köz be -
szer zé si el já rás ki írá sa

1.5./ „Mér nö ki, mű sza ki el len őri fel ada tok el lá -
tá sa az „Ivó víz há zat re konst ruk ció és új
víz to rony épí té se az egész sé ges ivó víz ért
Dömsödön” el ne ve zé sű köz be szer zé si el -
já rás ki írá sa

2./ Éven tú li hi tel fel vé te le a fo lyó szám lahi tel
vis  sza fi ze té se ér de ké ben

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

4./ De zső La jos Alap fo kú Mű vé szet ok ta tá si In -
téz mény té rí té si díj fe lül vizs gá la ta
Fe le lős: kép vi se lő-tes tü let
Ha tár idő: azon nal

1./ KEOP-7.1.3.0/09-2010-0016 azo no sí tó
szá mú pro jekt ke re té ben meg va ló su ló köz -
be sze rzés sel kap cso la tos dön té sek

1.1./ Új köz be sze re zé si sza bály zat el fo ga -
dá sa

A kép vi se lő-tes tü let egy han gú dön tés sel
meg hoz ta a kö vet ke ző ha tá ro za tot:

115/2012. (IX. 5.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép -

vi se lő-tes tü le te a Dömsöd Nagy köz ség köz be -
szer zé si sza bály za tát je len ha tá ro zat mel lék le te
sze rint jó vá hagy ja.

A kép vi se lő-tes tü let a 112/2010. (VIII. 11.) Kt.
számú ha tá ro za tá val el fo ga dott köz be szer zé si sza -
bály za tot ez zel egyi de jű leg ha tá lyon kí vül he lye zi.

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

Dr. Bencze Zol tán jegy ző úr ral Bu da pes ten
jár tunk az OTP ön kor mány zat ok kal fog lal ko zó
igaz ga tó sá gán. A 45 mil li ós fo lyó szám la hi te -
lünk no vem ber vé gén le jár, és en nek meg hosz  -
szab bí tá sá ról tár gyal tunk, mi vel ez év től az ön -
kor mány zat ok nak nem le het nap tá ri éven túl
nyú ló mű kö dé si hi te lük. Ez a nagy ság ren dű hi -
tel ed dig hoz zá tar to zott a min den ko ri költ ség -
ve té sünk höz, és ezt nem tud juk egyik nap ról a
má sik ra le dol goz ni. Gyor san hoz zá is te szem,
hogy nem a mi hi bánk ból! Há rom hét tel – de -
cem ber 21-ig – prob lé ma men te sen meg tud juk
hos  szab bí ta ni a le já ra ti ha tár időt, de en nél to -
vább csak jog sza bá lyi vál to zás sal tud nánk hoz -
zá jut ni lik vi di tá sunk el en ged he tet len kel lé ké -
hez. Ezért az tán a kép vi se lő-tes tü let fel ha tal ma -
zott ar ra, hogy ké szít sük elő egy 30 mil li ós fo -
lyó szám la hi telt ki vál tó hi tel szer ző dés kö tés ét.
Re mé lem, nem lesz rá szük ség. Nem iga zán
víg asz tal az a tény, hogy az OTP mun ka tár sai
je lez ték, hogy na gyon sok te le pü lés van ha son ló
hely zet ben, mint mi, hogy év vé gé ig nem ké pe -
sek vis  sza fi zet ni a jel zett hi tel ös  sze gét.

Ma már min den ki előtt köz is mert, hogy ja nu -
ár tól az ál lam ve szi át az is ko lák fenn tar tói sze -
re pét. A kép vi se lő-tes tü let nek szep tem ber 30-ig
kel lett nyi lat koz nia, hogy a két ok ta tá si in téz -
mény mű köd te té sét sem tud juk vál lal ni. Az el ső

in for má ci ók sze rint már az év ele jén men te sül -
tünk vol na et től a kö te le zett ség től, de a va ló ság
az, hogy ked ve ző el bí rá lás ese tén is csak a kö -
vet ke ző tan év től mond ha tunk le – lé vén há rom -
ezer fő fe let ti te le pü lés va gyunk – az is ko lák
mű köd te té sé ről. Ez szá munk ra an  nyit je lent,
hogy újabb, kö zel har mincmil lió fo rint nyi for -
rást kell ke res nünk kö te le ző fel ada tunk tel je sí té -
sé hez, ugyan is azok az adó be vé te lek, ame lyek
ed dig fe dez ték az is ko lá ink mű köd te té sét, át ke -
rül nek az ál la mi be vé te lek kö zé.

A hét köz na pi mun kánk so rán is, min dig akad
egy-egy ben nün ket erő sí tő jó hír. Nemrég kap -
tuk az ér te sí tést, hogy a köz biz ton ság ja ví tá sát
cél zó pá lyá za tunk még is si ke res lett. A Kor -
mány pén ze ket cso por to sí tott át er re a cél ra, így
mi is meg va ló sít hat juk el kép ze lé sün ket, amely -
hez több mint öt mil lió fo rin tot nyer tünk. A pá -
lyá za tunk ti zen négy tér fi gye lő ka me ra fel sze re -
lé sét tar tal maz za, és ez a mű sza ki tar ta lom, úgy
gon do lom, je len tő sen ja ví ta ni fog ja köz biz ton -
sá gun kat. A pá lyá zat meg va ló sí tá sá hoz je len tős
ön erő re is szük sé günk van, így ez úton is ké rek
min den ma gán sze mélyt, vál lal ko zást, hogy
anya gi ere jé hez ké pest tá mo gas sák a ki vi te le -
zést. Ezt meg te he tik a Dömsödért Ala pít vány -
hoz er re a cél ra be fi ze tett ös  szeg gel – sze mé lye -
sen, vagy át uta lás sal a 11742070-20009991
szám la szám ra. Elő re is kö szö nöm a se gít sé get.

A szep tem be ri kul tu rá lis ese mé nyek ben nem

volt hi ány. Kö zü lük is ki emel ke dik a Pe tő fi
Szü  le i nek Há zá ban meg nyi tott Vajnai Já nos
gra  fi kus ki ál lí tá sa, és az azt kö ve tő könyv be mu -
ta tó, amely Ba logh Mi hály „A köl tő és a vá ros”
cí mű al ko tá sá nak is mer te té sé re szol gált. Kü lön
kö szö nöm Vajnai ta nár úr gesz tu sát, ugyan is
Dömsöd nagy köz ség nek aján dé koz ta a ki ál lí tás
tel jes anya gát. Ugyanezen a dél utá non él vez het -
tük a Dömsödi Re for má tus Nagy temp lom fel -
újí tá sáért ren de zett jó té kony sá gi kon cer tet is.
Úgy gon do lom, hogy a fel lé pő mű vé szek nem -
csak az Ope ra ház és a Ze ne aka dé mia han gu la tát
hoz ták el ne künk, ha nem azok mű vé szi szín vo -
na lát is. Bár nem vol tam je len, de hal lo más ból
tu dom, hogy na gyon jól si ke rült a szü re ti fel vo -
nu lás és bál, va la mint a Kun sá gi la ko dal mas cí -
mű né pi szín mű elő adá sa is.

Az el múlt szom ba ton az is ko la ren de zett Mi -
hály-na pi vá sárt. A ka ri ta tív cél si ke rén túl jó
volt lát ni a ren ge teg öt le tet, amel  lyel a di á kok és
szü lők szí ne sí tet ték a kí ná la tot. A hír, hogy ha -
gyo mányt sze ret né nek te rem te ni a ren dez vény -
ből, szá mom ra is örö möt je lent!

Is mét hí vom Dömsöd pol gá ra it, hogy ok tó -
ber 23-án együtt em lé kez zünk a for ra da lom hő -
se i re. Be val lom, nem kis kí ván csi ság gal vá rom
az ün nep sé get, mi vel – tu do má som sze rint – né -
mi leg el té rő lesz az ed di gi hagyományoktól…

Bencze Ist ván
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okt. 17-én szerdán 14-15 óráig

ISPÁN IGNÁCISPÁN IGNÁC
képviselő úr, a Település -

fejlesztési, Környezetvédelmi és
Idegenforgalmi Bizottság elnöke

tart fogadóórát.

Helye: Petőfi Sándor Oktatási és
Művelődési Központ



XXII.  évfolyam  10.  szám 3

1.2./ Az ön kor mány zat 2012. évi köz be -
szer zé si ter vé nek mó do sí tá sa

A kép vi se lő-tes tü let egy han gú dön tés sel
meg hoz ta a kö vet ke ző ha tá ro za tot:

116/2012. (IX. 5.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép -

vi se lő-tes tü le te a Dömsöd Nagy köz ség 2012.
évi köz be szer zé si ter vé nek mó do sí tá sát jó vá -
hagy ja, az zal, hogy a köz be szer zé si terv ben a

– „Pro jekt me ne dzse ri fel ada tok el lá tá sa az
„Ivó víz há ló zat re konst ruk ció és új víz to rony
épí té se az egész sé ges ivó víz ért  Dömsödön” el -
ne ve zé sű KEOP-7.1.3.0/09-2010-0016 azo no -
sí tó szá mú pro jekt ke re té ben” el ne ve zé sű köz -
be szer zé si el já rás ki írá sa

– „Mér nö ki, mű sza ki el len őri fel ada tok el lá -
tá sa az „Ivó víz há zat re konst ruk ció és új víz to -
rony épí té se az egész sé ges ivó víz ért Döm-
södön” el ne ve zé sű köz be szer zé si el já rás ki írá sa

be szer zé sek fel tün te tés re ke rül je nek.
Fe le lős: kép vi se lő-tes tü let
Ha tár idő: azon nal

1.3./ Köz be szer zé si bí rá ló bi zott ság meg -
vá lasz tá sa

A kép vi se lő-tes tü let egy han gú dön tés sel
meg  hoz ta a kö vet ke ző ha tá ro za tot: 

117/2012. (IX. 5.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép -

vi se lő-tes tü le te a „Pro jekt me ne dzse ri fel ada tok
el lá tá sa az ’Ivóvízhálózat re konst ruk ció és új
víz to rony épí té se az egész sé ges ivó víz ért Döm-
södön’ el ne ve zé sű, KEOP-7.1.3.0/09-2010-
0016 azo no sí tó szá mú pro jekt ke re té ben” tár gyú
köz be szer zé si el já rás ban ér ke zett ár aján lat ok
vé le mé nye zé sé re az aláb bi ös  sze té te lű Bí rá ló
Bi zott sá got hoz za lét re.

A Bí rá ló Bi zott ság tag jai:
dr. Őszy Ta más köz be szer zé si szak ér tő
dr. Bencze Zol tán jo gi szak ér tő
Zsol dos Gáborné pénz ügyi szak ér tő
Var ga Lász ló, a köz be szer zés tár gya sze rin ti
szak ér tő.
A kép vi se lő-tes tü let a Bí rá ló Bi zott ság ba ta -

nács ko zá si jog gal de le gál ja Is pán Ig nác és Sal-
lai Gá bor kép vi se lő ket.

A bi zott ság meg bí za tá sa a ha tá ro zat ban fog -
lalt fel adat el vég zé sé vel szű nik meg.  

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

A kép vi se lő-tes tü let egy han gú dön tés sel
meg hoz ta a kö vet ke ző ha tá ro za tot:

118/2012. (IX. 5.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép -

vi se lő-tes tü le te a „Mér nö ki, mű sza ki el len őri
fel ada tok el lá tá sa az ’Ivóvízhálózat re konst ruk -
ció és új víz to rony épí té se az egész sé ges ivó  ví -
zért Dömsödön’ el ne ve zé sű, KEOP-7.1.3.0/09-
2010-0016 azo no sí tó szá mú pro jekt  ke re té ben”
tár gyú köz be szer zé si el já rás ban ér ke zett ár aján -
lat ok vé le mé nye zé sé re az aláb bi ös  sze té te lű Bí -
rá ló Bi zott sá got hoz za lét re.

A Bí rá ló Bi zott ság tag jai:
dr. Őszy Ta más köz be szer zé si szak ér tő
dr. Bencze Zol tán jo gi szak ér tő
Zsol dos Gáborné pénz ügyi szak ér tő
Nagy Zsolt, a köz be szer zés tár gya sze rin ti
szak ér tő.
A kép vi se lő-tes tü let a Bí rá ló Bi zott ság ba ta -

nács ko zá si jog gal de le gál ja Is pán Ig nác és Sal-
lai Gá bor kép vi se lő ket.

A bi zott ság meg bí za tá sa a ha tá ro zat ban fog -
lalt fel adat el vég zé sé vel szű nik meg.  

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

1.4./ „Pro jekt me ne dzse ri fel ada tok el lá tá -
sa az „Ivó víz há ló zat re konst ruk ció és új víz -
to rony épí té se az egész sé ges ivó víz ért  Döm-
södön” el ne ve zé sű KEOP-7.1.3.0/09-2010-
0016 azo no sí tószá mú pro jekt ke re té ben” el -
ne ve zé sű köz be szer zé si el já rás ki írá sa

A kép vi se lő-tes tü let egy han gú dön tés sel
meg hoz ta a kö vet ke ző ha tá ro za tot:

119/2012. (IX. 5.) Kt. számú ha tá ro zat
I. Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat

Kép vi se lő-tes tü le te az „Ivó víz há ló zat re konst -
ruk ció és új víz to rony épí té se az egész sé ges ivó -
víz ért Dömsödön” el ne ve zé sű, KEOP-
7.1.3.0/09-2010-0016 azo no sí tó szá mú pro jekt
pro jekt me nedzs ment fel ada tai el lá tá sá nak meg -
ren de lé sé re hir det mény nél kü li tár gya lá sos köz -
be szer zé si el já rást foly tat le.

A kép vi se lő-tes tü let a „Pro jekt me ne dzse ri
fel ada tok el lá tá sa az „Ivó víz há ló zat re konst ruk -
ció és új víz to rony épí té se az egész sé ges ivó ví -
zért Dömsödön” el ne ve zé sű KEOP-7.1.3.0/09-
2010-0016 azo no sí tószá mú pro jekt ke re té ben”
el ne ve zé sű köz be szer zé si el já rás aján la ti fel hí -
vá sát a ha tá ro zat mel lék le te sze rint jó vá hagy ja.

II. A kép vi se lő-tes tü let dön té se alap ján az
aján lat té te li fel hí vást az aláb bi ak ré szé re kell
meg kül de ni:

– Konstantinusz Consult Ta nács adó Kft.,
– Pan non Fej lesz tő Te rü le ti és Te le pü lé si Ter -

ve ző, Szer ve ző és Ta nács adó Kft.,
– OTP Hungaro-Projekt Kft.
Fe le lős: kép vi se lő-tes tü let
Ha tár idő: azon nal

1.5./ „Mér nö ki, mű sza ki el len őri fel ada tok
el lá tá sa az „Ivó víz há zat re konst ruk ció és új
víz to rony épí té se az egész sé ges ivó víz ért Döm-
södön” el ne ve zé sű köz be szer zé si el já rás ki írá sa

A kép vi se lő-tes tü let egy han gú dön tés sel
meg hoz ta a kö vet ke ző ha tá ro za tot: 

120/2012. (IX. 5.) Kt. számú ha tá ro zat
I. Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat

Kép vi se lő-tes tü le te az „Ivó víz há ló zat re konst -
ruk ció és új víz to rony épí té se az egész sé ges ivó -
víz ért Dömsödön” el ne ve zé sű, KEOP-
7.1.3.0/09-2010-0016 azo no sí tó szá mú pro jekt
mér nö ki, mű sza ki el len őri fel ada tai el lá tá sá nak
meg ren de lé sé re hir det mény nél kü li tár gya lá sos
köz be szer zé si el já rást foly tat le.

A kép vi se lő-tes tü let a „Mér nö ki, mű sza ki el -
len őri fel ada tok el lá tá sa az ’Ivóvízhálózat re -
konst ruk ció és új víz to rony épí té se az egész sé -
ges ivó víz ért Dömsödön’ el ne ve zé sű, KEOP-
7.1.3.0/09-2010-0016 azo no sí tó szá mú pro jekt
ke re té ben” el ne ve zé sű köz be szer zé si el já rás
aján la ti fel hí vá sát a ha tá ro zat mel lék le te sze rint
jó vá hagy ja.

II. A kép vi se lő-tes tü let dön té se alap ján az
aján lat té te li fel hí vást az aláb bi ak ré szé re kell
meg kül de ni:
– Innober-Wave Épí tő ipa ri és Szol gál ta tó Kft.,
– UTIBER Köz úti Be ru há zó Kft.,
– INWATECH Kör nye zet vé del mi Kft.

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

2./ Éven tú li hi tel fel vé te le a fo lyó szám lahi -
tel vis  sza fi ze té se ér de ké ben

A na pi ren di pont ke re té ben dön tés nem szü le -
tett.

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

A kép vi se lő-tes tü let egy han gú dön tés sel
meg  hoz ta a kö vet ke ző ha tá ro za tot:

121/2012. (IX. 5.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép -

vi se lő-tes tü le te a 107/2012. (VIII. 8.) Kt. számú
ha tá ro za tát mó do sít ja az aláb bi ak sze rint:

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 La jos
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. 

A kép vi se lő-tes tü let 080 hrsz-ú köz út meg osz -
tá sá hoz hoz zá já rul úgy, hogy an nak so rán 1420
m2 nagy sá gú köz út meg ne ve zé sű és 342 m2 nagy -
sá gú be épí tet len te rü let meg ne ve zé sű in gat lan
ala kul jon ki. A kép vi se lő-tes tü let fel ha tal maz za
Bencze Ist ván pol gár mes tert, hogy a te lek meg -
osz tás és az ér té ke sí tés so rán el jár jon, a szük sé ges
jog nyi lat ko za to kat és szer ző dé se ket alá ír ja.

Fe le lős: Bencze Ist ván pol gár mes ter
Ha tár idő: 2012. de cem ber 31-ig

4./ De zső La jos Alap fo kú Mű vé szet ok ta tá -
si In téz mény té rí té si díj fe lül vizs gá la ta

A kép vi se lő-tes tü let egy han gú dön tés sel
meg  hoz ta a kö vet ke ző ha tá ro za tot:

122/2012. (IX. 5.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép -

vi se lő-tes tü le te a De zső La jos Alap fo kú Mű vé -
sze ti Is ko la té rí té si dí ja it fe lül vizs gál ta, és a dí ja -
kat nem kí ván ja mó do sí ta ni.

Fe le lős: kép vi se lő-tes tü let
Ha tár idő: azon nal
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A 2012. szep tem ber 12-i ren des ülés dön -
té sei:

Na pi rend meg ál la pí tá sa
123/2012. (IX. 12.) 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./ Tá jé koz ta tó az ön kor mány zat és in téz mé -

nyei 2012. évi gaz dál ko dá sá nak I. fél évi tel -
je sí té sé ről

4./ Éven tú li hi tel fel vé te le a fo lyó szá mlahi tel
vis  sza fi ze té se ér de ké ben

5./ In téz mé nyi ala pí tó ok irat  mó do sí tá sa
6./ Nagy köz sé gi Óvo da ké rel me ma xi má lis

cso  port lét szám túl lé pés mi att
7./ A Fortius-Ker. Kft. aján la ta a Csó nak ház

üze mel te té sé re vo nat ko zó an 
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

A kép vi se lő-tes tü let egy han gú dön tés sel
meg hoz ta a kö vet ke ző ha tá ro za tot: 

124/2012. (IX. 12.) 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

A kép vi se lő-tes tü let egy han gú dön tés sel
meg hoz ta a kö vet ke ző ha tá ro za tot:

125/2012. (IX. 12.) 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./ Tá jé koz ta tó az ön kor mány zat és in téz -
mé nyei 2012. évi gaz dál ko dá sá nak I. fél évi
tel je sí té sé ről

A kép vi se lő-tes tü let egy han gú dön tés sel
meg hoz ta a kö vet ke ző ha tá ro za tot:

126/2012. (IX. 12.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép -

vi se lő-tes tü le te az ön kor mány zat és in téz mé -
nyei 2012. évi gaz dál ko dá sá nak I. fél évi tel je sí -
té sé ről szó ló be szá mo lót el fo gad ta.

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

4./ Éven tú li hi tel fel vé te le a fo lyó szá mlahi -
tel vis  sza fi ze té se ér de ké ben

A kép vi se lő-tes tü let 8 igen sza va zat tal, 1
nem sza va zat tal meg hoz ta a kö vet ke ző ha tá ro -
za tot:

127/2012. (IX. 12.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép -

vi se lő-tes tü le te fel ha tal maz za Bencze Ist ván
pol gár mes tert ar ra, hogy az ön kor mány za ti lik -
vid hi te lek 30 mil lió fo rin tos hi tel ki vál tó hi te lé -
re 3 pénz in té zet től kér jen aján la tot. 

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

5./ In téz mé nyi ala pí tó ok irat  mó do sí tá sa
A kép vi se lő-tes tü let 6 igen sza va zat tal, 3 nem

sza va zat tal meg hoz ta a kö vet ke ző ha tá ro za tot:
128/2012. (IX. 12.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép vi -

se lő-tes tü le te a gróf Szé che nyi Ist ván Ál ta lá nos
Is ko la ala pí tó ok ira tá nak mó do sí tá sát el na pol ja.

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

6./ Nagy köz sé gi Óvo da ké rel me ma xi má lis
cso port lét szám túl lé pés mi att

A kép vi se lő-tes tü let egy han gú dön tés sel
meg hoz ta a kö vet ke ző ha tá ro za tot:

129/2012. (IX. 12.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép -

vi se lő-tes tü le te a köz ok ta tás ról szó ló 1993. évi
LXXIX tör vény 3. szá mú mel lék let 7-8. pont jai
alap ján az aláb bi ha tá ro za tot hoz za.

I. A Nagy köz sé gi Óvo dá ban a Közokt. tv. 3.
szá mú mel lék le te 7. pont ja alap ján en ge dé lye zi
a ma xi má lis cso port lét szám túl lé pé sét 20%-kal
az Ú/2 kis cso port ban, Ú/3 és Ú/4 kö zép ső cso -
port ban, D/1 kis-kö zép ső cso port ban, Ú/5 és
D/3 nagy cso port ban.

II. A Nagy köz sé gi Óvo dá ban a Közokt. tv. 3.
számú mel lék le te 8. pont ja alap ján en ge dé lye zi
a ma xi má lis cso port lét szám túl lé pé sét to váb bi
10%-kal az Ú/1 kis cso port ban.

Fe le lős: Orosz Lajosné óvo da ve ze tő
Ha tár idő: 2012/2013. ne ve lé si év

7./ A Fortius-Ker. Kft. aján la ta a Csó nak -
ház üze mel te té sé re vo nat ko zó an

A kép vi se lő-tes tü let egy han gú dön tés sel
meg hoz ta a kö vet ke ző ha tá ro za tot:

130/2012. (IX. 12.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép -

vi se lő-tes tü le te az ön kor mány zat tu laj do nát ké -
pe ző dömsödi 232. hrsz.-ú, 2167 m2 te rü le tű in -
gat lan ról a FORTIUS-KER Kft.-vel (szék hely:
2344 Dömsöd, Thö köly út 23.; cég jegy zék -
szám: 13-09–137104) kö tött bér le ti szer ző dés
mó do sí tá sát jó vá hagy ja az aláb bi ak sze rint:
– a bér le ti szer ző dés idő tar ta mát 2018. de cem -

ber 31-ig meg hos  szab bít ja;
– a bér le ti díj ös  sze ge 2013-tól brut tó 825.000

Ft/év ös  szeg re vál to zik.
A kép vi se lő-tes tü let fel ha tal maz za Bencze

Ist ván pol gár mes tert a bér le ti szer ző dés mó do -
sí tá sá nak alá írá sá ra.

Fe le lős: Bencze Ist ván pol gár mes ter
Ha tár idő: szer ző dés alá írá sa 2012. ok t. 31-ig

A kép vi se lő-tes tü let a ja vas lat tal egyet ér tett

és egy han gú dön tés sel meg hoz ta a kö vet ke ző
ha tá ro za tot:

131/2012. (IX. 12.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép -

vi se lő-tes tü le te a DUSE Sport Kft. meg ke re sé se
alap ján ki nyil vá nít ja szán dé kát ar ról, hogy az
ön kor mány zat 2013. évi költ ség ve tés ének ki -
ala kí tá sa so rán, a költ ség ve té si egyen súly ér de -
ké ben meg ho zan dó in téz ke dé si ja vas la tok kö -
zött meg vizs gál ják az ön kor mány zat tu laj do nát
ké pe ző sport lé te sít mé nyek bér le ti jog vi szony -
ban tör té nő üze mel te té sé nek kér dé sét is.

Fe le lős: kép vi se lő-tes tü let; 
dr. Bencze Zol tán jegy ző

Ha tár idő: 2012. ok tó ber 31-ig

2012. szep tem ber 20-án a kép vi se lő-tes tü let
rend kí vü li ülést tar tott, amely nek té má ja az ön -
kor mány zat 45 mil lió fo rin tos fo lyó szám la-hi -
tel ke ret szer ző dé se és a lik vid hi te lek kö rü li tör -
vé nyi sza bá lyo zás ból fa ka dó kö te le zett sé gek
vol tak. Je len leg az ön kor mány zat 45.000.000
Ft-os fo lyó szám la hi tel ke ret tel ren del ke zik. Az
er ről szó ló szer ző dés min den év ben meg újí tás ra
ke rül, így a je len le gi le já ra ta 2012. de cem ber 1.
Amen  nyi ben no vem ber 30-ig a szer ző dés nem
ke rül meg hos  szab bí tás ra, ak kor az igény be vett
hi tel ös  szeg re vo nat ko zó vis  sza fi ze té si kö te le -
zett ség meg nyí lik. A Ma gyar or szág gaz da sá gi
sta bi li tá sá ról szó ló tör vény ren del ke zé sei sze -
rint a lik vid hi tel nap tá ri éven be lül vis  sza fi ze -
ten dő hi tel. A „nap tá ri év” az a min den év ja nu ár
1-jétől de cem ber 31-ig ter je dő idő sza kot öle li
fel, szem ben az „év” fo gal má val, amely egy
365 na pos idő in ter val lu mot.

Te kin tet tel ar ra, hogy a hi tel de cem ber 1-jén le -
jár, ezért a nap tá ri éven be lül vis  sza fi ze ten dő hi tel
csak de cem ber 31-ig szól hat na. Ah hoz, hogy a le -
já rat so rán a vis  sza fi ze té si kö te le zett sé gün ket tel -
je sí te ni tud juk, egy éven tú li le já ra tú hi tel lel kel le -
ne a meg lé vő hi telt ki vál ta ni, ame lyet azon ban az
új sza bá lyok mi att már en ge dé lyez tet ni kell a kor -
mán  nyal. En nek ös  sze ge vagy a tel jes hi tel ke ret
ös  sze ge le het – amen  nyi ben az igény be vett fo -
lyó szám la hi telt nem tud juk ad dig csök ken te ni –,
vagy pe dig egy at tól ki sebb ös  szeg.

Az ön kor mány zat sa ját le he tő sé ge it és a vár -
ha tó ter he ket is fi gye lem be vé ve ar ról dön tött,
hogy a 45 mil lió fo rin tos hi tel ből 15 mil lió fo -
rin tot sa ját erő ből tör leszt, így 30 mil lió fo rint
ki vál tá sá ra in dít ja el a kor mány za ti en ge dé lyez -
te tés fo lya ma tát. To váb bá kez de mé nye zi az
OTP Bank nál a je len le gi hi tel ke ret szer ző dés
de cem ber 21-ig ter je dő meg hos  szab bí tá sát, fen-
n tart va an nak le he tő sé gét, hogy az ön kor mány -
za ti szek tor ál tal jel zett prob lé mát kö ve tő en a
par la ment mó do sít ja a gaz da sá gi sta bi li tás ról
szó ló tör vényt, és ak kor is mét le he tő ség nyí lik a
ko ráb bi hi tel ke ret szer ző dé sek foly ta tá sá ra.

A 2012. szep t. 26-i rend kí vü li ülés dön té sei:
Na pi rend meg ál la pí tá sa
(Sza va zás mód ja: egy sze rű több ség, nyílt sza -

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

137/2012. (IX. 26.) 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./ Az ál ta lá nos is ko la és a mű vé sze ti is ko la mű -

köd te té si jo gá nak át adá sá ról szó ló dön tés
2./ 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

3./ De zső La jos Alap fo kú Mű vé szet ok ta tá si In -
téz mény ala pí tó ok ira tá nak mó do sí tá sa

4./ Együtt mű kö dé si meg ál la po dás meg kö té se a
Dömsödi Ci gány Nem ze ti sé gi Ön kor mány -
zat tal 
Fe le lős: kép vi se lő-tes tü let
Ha tár idő: azon nal

1./ Az ál ta lá nos is ko la és a mű vé sze ti is ko la
mű köd te té si jo gá nak át adá sá ról szó ló dön tés

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

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

138/2012. (IX. 26.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép -

vi se lő-tes tü le te meg ál la pít ja, hogy az Nkt. 74. §
(4) be kez dé sé ben fog lal tak alap ján az Ön kor -
mány zat ren del ke zé sé re ál ló sa ját és át en ge dett
be vé te lek ter hé re a sa ját tu laj do ná ban ál ló – az
ál la mi in téz mény fenn tar tó köz pont ál tal fenn -
tar tott köz ne ve lé si in téz mény fel ada ta i nak el lá -
tá sát szol gá ló – in gó és in gat lan va gyon mű köd -
te té sét nem ké pes vál lal ni.

A kép vi se lő-tes tü let fel ha tal maz za Bencze
Ist ván pol gár mes tert és dr. Bencze Zol tán jegy -
zőt, hogy az ál la mi in téz mény fenn tar tó köz pont
ál tal fenn tar tott köz ne ve lé si in téz mény fel ada ta -
i nak el lá tá sát szol gá ló in gó és in gat lan va gyon
mű köd te té sé nek az ál lam ré szé re tör té nő át adá -
sát kez de mé nyez ze.

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

Ha tár idő: 2012. szep tem ber 30-ig

2./ 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 8 igen, 0 nem – egy han gú
sza va zat tal meg hoz ta a kö vet ke ző ha tá ro za tot:

139/2012. (IX. 26.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép -

vi se lő-tes tü le te az ál lam ház tar tás ról szó ló 2011.
évi CXCV. tv. 29. § (3) be kez dé sé ben meg ha tá -
ro zott kö te le zett sé gé nek ele get té ve a 353/2011.
(XII. 30.) Korm. ren de let sze rint meg ha tá ro zott
sa ját be vé te le i nek, és a Ma gyar or szág gaz da sá -
gi sta bi li tá sá ról szó ló 2011. évi CXCIV. tv. 3. §
(1) be kez dé se sze rin ti adós sá got ke let kez te tő
ügy le te i ből ere dő fi ze té si kö te le zett sé ge i nek a
költ ség ve té si évet kö ve tő há rom év re vár ha tó

ös  sze gé ről szó ló 14/2012. (II. 15.) Kt. számú
ha tá ro zat mó do sí tá sát je len ha tá ro zat mel lék le te
sze rint hagy ja jó vá.

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

(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 14/2012. (IX. 27.) 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. szep t. 27. nap ján.
A ren de let ha tá lyos: 2012. szep t. 27. nap já tól.

3./ De zső La jos Alap fo kú Mű vé szet ok ta tá -
si In téz mény ala pí tó ok ira tá nak mó do sí tá sa

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

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

140/2012. (IX. 26.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép -

vi se lő-tes tü le te a De zső La jos Alap fo kú Mű vé -
szet ok ta tá si In téz mény ala pí tó ok ira tá nak mó -
do sí tá sát je len határozat mel lék le te sze rint
hagy ja jó vá.

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

4./ Együtt mű kö dé si meg ál la po dás meg kö -
té se a Dömsödi Ci gány Nem ze ti sé gi Ön kor -
mány zat tal 

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

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

141/2012. (IX. 26.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép -

vi se lő-tes tü le te a nem ze ti sé gek jo ga i ról szó ló
2011. évi CLXXIX. tör vény 80. §-a alap ján je -
len ha tá ro zat mel lék le tét ké pe ző együtt mű kö dé -
si meg ál la po dást köt a Dömsödi Ci gány Nem -
ze ti sé gi Ön kor mány zat tal.

A kép vi se lő-tes tü let fel ha tal maz za Bencze
Ist ván pol gár mes tert az együtt mű kö dé si meg ál -
la po dás alá írá sá ra.

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

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

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

142/2012. (IX. 26.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép -

vi se lő-tes tü le te az ön kor mány zat tu laj do nát ké -
pe ző strand, sport pá lya, edző pá lya, és a hoz zá
kap cso ló dó más Du na-part kö ze li in gat la nok jö -

vő be ni hasz no sí tá si mód já ról szó ló dön tést je -
len ülés na pi rend jé re fel ve szi.

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

5./ Ön kor mány za ti tu laj do nú in gat la nok
jö vő be ni hasz no sí tá sá nak kér dé se

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

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

142/2012. (IX. 26.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép -

vi se lő-tes tü le te az ön kor mány zat tu laj do nát ké -
pe ző strand, sport pá lya, edző pá lya és a hoz zá
kap cso ló dó más Du na-part kö ze li in gat la nok -
nak kül ső be ru há zás cél já ra tör té nő ren del ke -
zés re bo csá tá sá ról nem kí ván tár gyal ni.

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

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. ok tó ber 17.

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 tesszük.

dr. Bencze Zol tán kör jegy ző

Bursa Hungarica 2013
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkor -
mány zati Ösztöndíjrendszer 2013. évi pályá -
zata kiírásra került.

Letölthető dokumentumok és a pályázati ki -
írás az emet.gov.hu internetes oldalon talál -
ha tók, ill. a Dömsöd-Apaj Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat irodájában (Döm-
söd, Petőfi tér 5.) kaphatnak felvilágosítást és
nyomtatványokat.

ZZZZÖÖÖÖLLLLDDDDJJJJÁÁÁÁRRRRAAAATTTT
10. 24. szerda üdülőövezet

11. 08. csütörtök lakossági

11. 09. péntek lakossági

11. 15. csütörtök Somlyó-sziget
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DÖMSÖDI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET
Eb ben a hó nap ban is volt dol gunk ren de sen, több mint 50 da rab fel szó -

lí tást küld tünk szét a la kos ság kö ré ben gyom men te sí tés mi att. Több sé gé -
ben en nek ele get is tet tek, de saj nos 6 eset ben fel je len tést kel lett ten nünk.
To vább ra is fi gyel jük az il le gá lis sze me te lő ket, és eb ben a hó nap ban is si -
ke rült olyan bi zo nyí té ko kat ta lál ni a hely szí nen, ami a sze me te lő ki lé té re
utal, ezért ve le szem ben is meg tet tük a sza bály sér té si fel je len tést. Va la -
mint sza bály sér té si fel je len tést tet tünk még ebtartási sza bá lyok meg sér té -
se mi att is.

Két fon tos do log van, amit úgy gon do lunk, hogy meg kell em lí te ni. Az
egyik a tűz gyúj tás, a má sik pe dig az ebtar tás.

Tűz gyúj tá si ti la lom volt a múlt  hó nap ban is, de még is so kan tü zel tek
en nek el le né re. A tűz gyúj tást a szá raz, csa pa dék men tes idő já rás mi att ren -
del ték el. A ti la lom alatt, ha va la ki tü zet gyújt, azt pénz bír ság gal szank ci o -
nál ja az il le té kes ha tó ság, és ha a til tott tűz gyúj tás mi att tűz ol tói be avat ko -
zás is szük sé ges, ak kor akár 3 mil lió fo rint is le het a ki sza bott bírs ág. 

Tűz gyúj tás ra vo nat ko zó ren de le te nagy köz sé günk nek is van. Ha be je -
len tés ér ke zik hoz zánk, mi is el jár ha tunk ezek ben az ügyek ben, és ha kell,
ak kor bün te tést is szab ha tunk ki.

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.

4. A he lyi kör nye zet vé del me:
4. § Til tott, kö zös ség el le nes ma ga tar tást kö vet el,  
a) aki sza bad ban ház tar tá si hul la dé kot éget,
b) aki a nem kom posz tál ha tó, il let ve nem kom posz tá lan dó ker ti hul la -

dé kot, avart nem a köz tisz ta ság ról és a szer ve zett köz tisz ta sá gi köz szol -
gál ta tás kö te le ző igény be vé te lé ről szó ló 5/2011. (II. 15.) ön kor mány za ti
ren de let 31. § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott idő szak ban ége ti,

Va la mint van egy ide vo nat ko zó 306/2010. kor mány ren de let is, ami a
le ve gő tisz ta sá gá nak vé del mé ben ké szült. 

Ebtar tás sza bá lya it is fon tos meg em lí te ni, mert elég sok a kó bor ku tya. 
A leg el ső, ami re fi gyel ni kell, a ku tyák meg fe le lő tar tá sa. Fon tos, hogy

a ku tyát min den év ben ol tas suk be ve szett ség el len. Az ol tá si köny vet és a
bi lé tát őriz zük meg, mert bár mi kor szük ség le het rá. A ku tya köz te rü let re
tör té nő ki ju tá sát és kó bor lá sát is aka dá lyoz zuk meg. 

Itt a szep tem be ri idő szak, ami kor a ku tyák nál pár zá si sze zon van. Min -
den ki fi gyel mét fel hív nánk er re, mert ilyen kor még job ban pró bál nak
szök ni, sza ba dul ni az ud va rok ból.

A kó bor ló ku tyá kat mi és a köz ség be já ró gyep mes ter be fog juk, és
egy ál lat men hely re szál lí ttat juk. Az ál ta lunk be fo gott ebe ket a Pol gár -
mes te ri Hi va tal ud va rá ban, ken ne lek ben tá rol juk a be fo gás nap já tól
szá mí tott ket tő hé tig. Itt meg le het te kin te ni őket, ha va la ki sa ját ked -
ven cét ke re si, vagy ha sze ret ne egyet örök be fo gad ni. A be fo gott ku -
tyák ról a www.domsod.hu hon la pon ké pe ket is köz zé te szünk, ez zel is
se gít ve a gaz dik nak a ku tyá juk meg ta lá lá sát. Kér dés sel pe dig hoz zánk
for dul hat nak.

A ku tyák kal kap cso la tos sza bály sér té sek ben a köz ség bel te rü le tén a
Pest Me gyei Kor mány hi va tal, a kül te rü le ti ré szen pe dig Dömsöd Nagy -
köz ség Pol gár mes te ri Hi va ta la jár el.

Né hány pél da: ha a gaz di a ked ven cét kó bo rol ni hagy ja, ha va la ki el -
mu laszt ja a kö te le ző éves ve szett ség el le ni ol tá sát be adat ni, ha ku tyá ját
köz te rü let re nem az ak tu á lis sza bá lyo zás nak meg fe le lő en vi szi ki stb.

Ide vo nat ko zó ren de let: 2012. évi II. tör vény a sza bály sér té sek ről,
a sza bály sér té si el já rás ról és a sza bály sér té si nyil ván tar tá si rend -
szer ről:

Ve szé lyez te tés ku tyá val:
93. § (1) Aki a fel ügye le te alatt ál ló ku tyát
a) a te le pü lés bel te rü le tén fel ügye let nél kül bo csát ja köz te rü let re vagy

kó bo rol ni hagy ja,
b) ter mé sze ti és vé dett ter mé sze ti te rü le ten vagy va dász te rü le ten – a va -

dász ku tya ki vé te lé vel – pó ráz nél kül el en ge di vagy kó bo rol ni hagy ja,

c) száj ko sár és pó ráz nél kül köz for gal mú köz le ke dé si esz kö zön – vak ve -
ze tő, il let ve moz gás kor lá to zot ta kat se gí tő ku tya ki vé te lé vel – szál lít ja,

d) élel mi szer-el áru sí tó üz let be, köz für dő te rü le té re vagy ját szó tér re –
vak ve ze tő, il let ve moz gás kor lá to zot ta kat se gí tő ku tya ki vé te lé vel – been -
ged, il le tő leg be visz,

sza bály sér tést kö vet el.
(2) Aki ha ra pós ku tyá ját nem zárt he lyen tart ja, vagy nem he lyez el a

ház (la kás) be já ra tán a ha ra pós ku tyá ra uta ló meg fe le lő fi gyel mez te tő
táb lát, sza bály sér tést kö vet el.

(3) Az (1) és (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott sza bály sér tés mi att a köz -
te rü let-fel ügye lő, ter mé sze ti és vé dett ter mé sze ti te rü le ten a ter mé szet vé -
del mi őr, he lyi je len tő sé gű vé dett ter mé sze ti te rü le ten az ön kor mány za ti
ter mé szet vé del mi őr is szab hat ki hely szí ni bír sá got.

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 -
tés ében 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 Hi va tal)
E-mail: kozterulet@domsod.hu Köz te rü let-fel ügye let

Helyszín: Dömsöd, Petőfi park előtti parkolóban 
Időpont: 2012. október 13. 08:00–15:00

Elektromos eszközeiket ne helyezzék ki a szemétgyűjtő edény ze -
tek mellé, valamint ne adják át hulladékkezelési engedéllyel nem ren-
delkező alkalmi begyűjtőknek! 

ROLFIM SZÖVETKEZET                       TEGYÜNK EGYÜTT AZ
1054 Budapest, Alkotmány utca 4.                     ÉLHETŐBB
Tel./Fax: 36/(1) 269-0234                              KÖRNYEZETÉRT!

Használaton kívüli elektromos és
elektronikai berendezések gyûjtése

Háztartási kis- és nagygépek (mosógép, mikrohullámú sütő,
hűtőgép, porszívó, konyhai robotgépek, fürdőszobai kisgépek stb.);
szórakoztató elektronikai cikkek; IT elektronikai berendezések;
barkácsgépek; játékok



Október 15. hétfő, OMK tanácsterme.

Az előadások címei:
17 órai kezdettel
1. Az öregség nem betegség 
előadó: Szabó Péter lp.
Az előadások címe: 
Az idős kor, mint ajándék az ember számára.
Az idős kor nehézségeinek elhordozása.
Az idős kor lehetőségei a test és a lélek kar-
bantartására.

18 órai kezdettel
2. Menni vagy maradni?
előadó: Balogh László Le vente lp.
A kivándorlás lelki kérdései és a Biblia válaszai.
Lelki előzmények és következmények.
Ki a szerencsésebb, aki megy vagy aki marad?
Hol a határ, van-e határ a megélhetés, gaz da -
go dás keresésében?
„Mit használ az embernek, ha az egész világot
megnyeri, lelkében pedig kárt vall?”

/Máté evangéliuma 16,26./
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Dömsöd dísz pol gá ra, Bazsonyi Arany ha -
gya té ká ból ki ál lí tás nyí lik Esz ter gom ban a
Ke resz tény Mú ze um ban.

Bazsonyi Arany (1928-2011) fes tő- és gra -
fi kus mű vész, köl tő. Gra fi kai ha gya té ká ból
ren de zett ki ál lí tás meg te kint he tő 2012. no -
vem ber 30-ig, hét fő és kedd ki vé te lé vel na -
pon ta 10-17 órá ig.

Az Öröm ről vol na jó szól nom

Az Öröm ről vol na jó szól nom vég re
Ka pu fá nál, csak úgy ész re vét len
Jó na pot Arany Rám kö szön ne.
Jó na pot Öröm! De jó, hogy el jöt tél.
Min dig tud tam, hogy majd jön ni fogsz,
Vár ta lak is min dig, vár ta lak.
Ker tem ben lásd, sza gos vi rá gok.
Fe hér vi o la gyer tya fény nek.
Szar ka láb, hogy tág me zőt nézz,
Gyöngy vi rág ha rang ja hív jon friss sze let,
És roz ma ring szál ka la pod ra.
Le an der, bo kor, szeg fű, ró zsa
Ne mes kely hé ben méz.
Az ár vács kát, ha nem aka rod,
Sze lí debb lesz raj ta ál mod.
Ha fél re for dul nék,
Nem elő led búj nék,
Csu pán meg kö szö nöm,
Hogy meg jöt tél Öröm

(Bazsonyi Arany, 1966. jú ni us 19.)

MEGHÍVÓMEGHÍVÓ

A cu kor be teg ség ét ren di ke ze lé sei és
Sport  táp lál ko zás cím mel tar tott elő adást
szept. 18-án Turcsák Ka ta lin dietetikus.

Az elő adó ki emel ten be szélt ko runk vi lág -
jár vá nyá ról, a cu kor be teg ség ről. Ki ala ku lá -
sá ban le het ge ne ti kai haj lam és egyéb kör -
nye ze ti fak to rok, me lyek kö zül a leg jel lem -
zőb bek a hely te len táp lál ko zá si szo ká sok és
a moz gás sze gény élet mód.

A be teg ség is mer te tő tü ne tei: a száj szá -
raz ság, fá ra dé kony ság, bőr visz ke tés, las san
gyógy uló se bek, gom bá so dás stb. A meg elő -
zés hez és a szintentartáshoz aján lott a csök -
ken tett zsír be vi tel és a szén hid rátszük ség let
meg fe le lő men  nyi sé gű be vi te le a szer ve zet -
be. Rész le te sen is mer tet te a ja val lott és a ke -
rü len dő táp lá lé ko kat, ugyan ak kor hang sú -

lyoz ta a na pi több szö ri kis ét ke zés fon tos sá -
gát.

A dietetikus elő adá sa má so dik blokk já ban
a  sport táp lál ko zás ról be szélt, mely el ső sor -
ban a fi a ta lok ér dek lő dé sét kel tet te fel. A
hét köz na pi gya kor lat tól el té rő en hang sú -
lyoz ta a reg ge li ét ke zés fon tos sá gát, és ki tért
ar ra is, hogy a tel je sít ményt ki mon dot tan
csök ken ti a di vat di é ták kö ve té se, a zöld ség-
és gyü mölcs sze gény táp lál ko zás, az él ve ze ti
sze rek al kal ma zá sa és a zsírdús ét kek fo -
gyasz tá sa is. Vé gül azt is meg tud hat tuk,
hogy a spor to lók energiabevitele kü lön bö zik
az át lagem be ré től.

Az el hang zott jó ta ná cso kat ér de mes meg -
szív lel ni, hi szen a leg jobb az, ha nem kell or -
vost lá to gat nunk!                                      -V.I.-

Hasznos elõadások az OMK-ban

A projektek az Európai Unió
támogatásával valósultak meg.

TÁMOP-6.1.2/A-09/1-KMR-210-0410

„Program a dömsödi lakosok egészségi helyzetének
javítására” c. pályázat következõ elõadásai:
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Fo gad jon örök be egy padot…
Szeptemberi felhívásunkra szinte minden pad pártfogóra talált, illetve még egy „örökbefogadónak” várjuk a jelentkezését.
A kö vet ke ző lé pés a fa anyag be szer zé se, majd ezt kö ve tő en an nak meg mun ká lá sa. A ter vek sze rint a té li hó na pok ban ke rül majd sor a tám lák dí -

szí té sé re, azok ki fa ra gá sá ra. A mo tí vu mok a ré gi min tá za tok nyo mán ke rül nek ki dol go zás ra. Feb ru ár vé gén, már ci us ele jén rög zít jük a már meg mun -
kált ülő ké ket és dí szes tám lá kat. Ter ve ink sze rint sze ret nénk se gít sé get kér ni a pa do za tok ke ze lé sé re-fes té sé re.

Nem ze ti ün ne pünk, már ci us 15-e tisz te le té re már a kö zös ös  sze fo gás ered mé nye ként fel újí tott pa dok dí szí tik új ra köz te re in ket!
Kö szön jük az ed di gi ön zet len fel aján lá so kat! No vem ber 1-jéig vár juk azok je lent ke zé sét, akik még tá mo gat ni kí ván ják ezt a kez de mé nye zést, akár

anya gi, akár egyéb for má ban.
Az örök be fo ga dók ne ve min den pa don ol vas ha tó lesz!
Je lent kez ni le het: na pon ta 17 és 19 óra kö zött.
Hor váth Bé la tel.: 06-20-775-8216, Vass Ilo na tel.: 06-20-253-2589

A szőlő szüretelése, betakarítása nagy és örömteli feladat minden
háztájiban. A kétkezi munka mellett számos eszközre, célszerszámra
is szükség van, így puttonyra, darálóra, présre, valamint a must és a
bor tárolásához használatos hordókra is. Ezeket a speciális fa tá ro ló -
edényeket a kádármesterek készítették, javították. Napjainkban ke vés
a szakmát értő és művelő szakember, bár úgy tűnik, hogy a saját
bortermelés, valamint ebből fakadóan a finom nedü tárolására hiva-
tott hordók készítése reneszánszát éli.

Dömsödön Horváth Béla kádármester, aki a szakmát tanulta és
műveli. Otthonában kerestem fel, beszélgettünk mesterségéről, hob-
biról, emberségről:

– Ön kitanulta a kádármesterséget. A hordók elkészítése mel-
lett számos apró használati tárgyat készít, azokat nagy precizi -
tással díszíti. Honnan ez a készség, ez a vonzalom?

– Mint minden gyereknek, nekem is voltak elképzeléseim, és én
kamionsofőr szerettem volna lenni, egészen felső tagozatig. A fa
megmunkálása azonban már korán jelen volt az életemben, hiszen
édesapám ács volt. Ismertem a szerszámokat amikkel dolgozott,
barkácskészletet is kaptam, meg aztán jött a fafaragó szakkör Kohl
János vezetésével. Mindezek igencsak megváltoztatták a gyerekkori
álmokat. Egyre biztosabbá vált, hogy fával szeretnék foglalkozni, de
azt is tudtam, hogy sem ács, sem pedig asztalos nem szeretnék lenni,
így két választásom maradt, mégpedig a kádár és a faesztergályos
szakma. Végül a kádár mellett döntöttem. ’93-ban végeztem a Kaesz

Gyula Faipari Szakiskolában. A gyakorlatot Pesterzsébeten szerez -
tem meg, ahol most is dolgozom. Ezt a szakmát jól kiegészíti a
faragás.

A kádárnak nemcsak a hordót kell tudni elkészíteni. Sok esetben
emellett fúr-farag, hiszen nagyobb a kereslet, ha nem csak egyva -
lamit csinál, illetve az elkészített tárgyat ízlésesen, tetszetősen vagy
akár a vevő kívánsága szerint díszíteni is tudja.

– Ezek szerint manapság a kádár szakmából meg lehet élni?
– Természetesen igen. Bár sokan addig jutnak el, hogy „Ja, igen,

a kádár készít hordókat…” Nemcsak hordót készít a kádár, hanem
mást is, mint pl. virágdézsát, vagy régebben az  edényeket, mint a
lovak itatására szolgáló itató pitlit (ezt kis módosítással ma szau -
nákban használják), kútvedret, rocskát (fejőedény), vajköpülőt.
Régeb ben a kádár készítette a cserzőkádakat, káposztáskádakat,
dézsákat.

A hordóknak is különféle fajtái vannak: 25 l-ig asztali hordókról
beszélünk, az 1000 l-nél nagyobbak pedig az ászok hordók. Ezeknek
vápás kiképezésük van, ami annyit jelent, hogy homorít a fenék egy
picit befelé. Ez azért van, hogy az edényben lévő folyadék nyomását
el tudja viselni a hordó. A szakma érdekessége az is, hogy melyik
edényt milyen fából kell elkészíteni és hogyan. Mindez attól függ,
hogy mit tárolnak majd benne. A pálinkát eperfából készült hordóba
helyezik. Ettől nagyon szép konyakos színt kap a párlat, és érdekes
markáns íze lesz, kellemesebb a fogyasztása. 

A boroshordókat tölgyfából készítik. Meghatározott, hogy melyik
fajta szőlő borát meddig tárolják fahordóban. A barik típusú hordó
megjelölése a hordóégetés jellegére utal, hogy belülről mennyire van
megpörkölve a fa. Ez ad eltérő ízt a bornak, ugyanis minél jobban
pörkölik a hordót, mindig más ízt kap a benne levő bor.

Igaz, Pesterzsébeten van a munkahelyem, de itthon is vállalok
munkát. Azt tapasztalom, hogy egyre többen vannak olyan fiatalok,
akik megörökölték a hordót, szőlőt, pincét a szülőktől, nagyszülők-
től, és szeretnének ezzel valamit kezdeni, szeretnék folytatni a tradí-
ciót. A munkahelyemre is egyre több olyan kéréssel jönnek a megren-
delők, hogy ilyen vagy olyan faragást szeretnének a hordó végére
tetetni. Ezek közt a lófejtől a családi címerig minden előfordult már.
A fafaragó szakkörnek köszönhetően szívesen vállalom el ezeket a
díszítéseket, de otthon is számos kisebb tárgyat: gyertya tartót, szalvé-
tatartót, tálat, csobolyót, esernyőtartót készítettem már el. Sokszor
jönnek olyan kérésekkel, amelyeknek köze sincs a kádár ipa ri
munkához, kimondottan más jellegű tárgyat vagy díszt rendeltek
meg, ilyen volt pl. egy kisebb székelykapu is.

Mestersége kádár…
Beszélgetés Horváth Béla kádármesterrel

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

Tel.: 06-24-519-711

***
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.

FELHÍVÁS ALKOTÓ
MÛVÉSZEKNEK!

A dömsödi Nagyközségi Könyvtár
képzőművészeti kiállítást hirdet meg

„SZABADSÁG SZERELEM” témakörben,

amelyre várjuk a Kis-Duna menti települések,
képzőművészek alkotásait (festmény, grafika, szobor).

A kiállítás megnyitója 2012. október 23-án,
az 1956-os emlékműsor keretében történik.

Jelentkezni lehet 2012. október 17-ig a Nagyközségi
Könyvtárban (Dömsöd, Béke tér 1.)

Markóné Zöldág Ágnes könyvtárvezetőnél.
Tel.: 06-20-253-3121

KEDVES FIATALOK!
A dömsödi Nagyközségi Könyvtár rajzpályázatot hirdet a dömsödi

fiataloknak óvodás kortól kezdve egészen 20 éves korig.

Témája: a XXX. nyári olimpiai játékok
2012. London

(a tehetség, a kitartó, embert próbáló gyakorlás, a kemény edzések, a
verseny izgalma, a siker, a büszkeség,... megjelenítése)

A rajzok mérete: maximum A3-as. Technika: választható
A kész munkákat a Nagyközségi Könyvtárban kérjük leadni 2012.

október 19-ig.

A rajzokat három kategóriában zsűrizzük.

A pályamunkákból kiállítást rendezünk, amelynek megnyitója
2012. október 23-án, az 1956-os emlékműsor keretében történik.

További információ: Markóné Zöldág Ágnes könyvtárvezetőnél
Tel.: 06-24-519-711

A rendezvény támogatója:

– Ennyi elfoglaltság mellett van-e kedvenc időtöltése?
– Igen, a munkám az. Szeretek a fával mint anyaggal bánni, amit

fából lehet készíteni, illetve a tárgyak díszítését. Bár az igazat meg-
vallva, nagyon szeretek kerékpározni is. Az ország 80%-át be ba ran -
goltam már. Annál nagyobb élmény kevésbé lehet, mint amikor az
ember nem az autóval suhan és rohan el a táj mellett, hanem minden
méterét kerékpározva fedezi föl. Így láthattam más tájegységeket,
megismertem azok népszokásait, és azon belül megláthattam az
ottani alkotók munkáit. Ezek az ismeretek adják meg az alapját
annak, amit művel az ember. Ezek mutatják meg a régi alapokat,
amelyre rá tudjuk építeni az újabbakat. Bármilyen szakmát vagy
hivatást nézünk, kellenek a régi tapasztalatok, melyeket az őseink is
megtapasztaltak, mert csak arra lehet építkezni.

– Most egy új kezdeményezést indított el „Fogadjon örökbe egy
padot” elnevezéssel. Honnan az ötlet?

– Visszagyökerezik a diákévekre, mikor a fafaragó szakkörben
gyakoroltuk a fúrást-faragást. Készítettünk olyan tárgyakat, ame-
lyeket ajándékba tudtunk vinni, vagy saját magunknak díszként a
lakásba, de köztéri padokat, hirdetőtáblákat is. Nagy örömünkre szol-
gált, hogy ezek ott vannak, és az emberek mind a mai napig látják,
használják azokat. Mivel a szakkör már régen megszűnt, magaménak
éreztem a feladatot, hogy ha már a padok egyszer vannak, akkor meg-
maradjanak, illetve ha van csupaszon meredő beton padállvány, akkor
arra pótolni kellene az ülőrészt és a faragott támlát. Mivel szakkör már
nincs, akkor ki más csinálhatná meg, mint egy olyan ember, aki
egykor már részt vett benne. Felvállaltam és belevágtam, mert ha egy
közösség mindig arra vár, hogy valami történjen már, akkor az tovább -
ra is úgy fog maradni, nem lesz semmi változás. Ha az emberek rájön-
nének arra, hogy ha idejük nagyon pici töredékét fordítanák az
utcafrontjuk rendezésére, a szemetet a köztereken felvennék, a
községnek más arculata lenne. Mert mindenütt meg lehet látni, hogy
mit mutat egy település akkor amikor az emberek nem csak várják,
hogy történjen valami, hanem tesznek is annak érdekében. Én azt gon-
dolom, hogy van sok olyan hozzáértő szakember vagy művész Döm-
södön, akik tesznek a faluért, még ha sokszor nem is tudunk róla.

Tennünk kell saját lakóhelyünkért, a közösségünkért! Egyrészt a
magunkkal szemben támasztott igényesség miatt, őseink tisztelete
miatt, de legfőképp fiataljaink miatt. Mert ha nem lesz a jó példát
kitől tanulni, mit is várhatunk Tőlük, a jövő nemzedékétől?

-V.I.-
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Au gusz tu si cik kem óta 6 ri asz tást kap tunk,
ame lyek mind egyi ke tűz eset volt.

Au gusz tus 27-én 10 óra 26-kor kap tuk az el -
ső jel zé sün ket, amely a Rá kó czi úton volt, a ré gi
gáz olaj kút iro dá já ban né hány ru ha ne műt gyúj -
tott meg is me ret len sze mély. A tü zet gyor san el -
ol tot tuk, így nem ter jedt to vább.

A má so di kat 12 óra 8 perc kor kap tuk, a Tó -
kert ut ca le já ró já nak az ol da la égett kb. 25
négy zet mé te ren. A tűz egy la kó ház mel lett
égett, és ki ér ke zé sünk kor már az ud var szá raz
aljnö vény ze té re is át ter jedt. A tü zet el ol tot tuk
még a rác ke vei kol le gák ki ér ke zé se előtt.

Szep tem ber 6-án 21 óra 10 perc kor a Tölgy fa
ut cá ba vo nul tunk, mert ott egy kb. 30 köb mé ter
sze mét, fa, gally és ös  sze hor dott szá raz fű égett.
A tü zet 6000 li ter víz fel hasz ná lá sá val tud tuk el -
ol ta ni. A tűz két táb la ku ko ri cát is ve szé lyez te tett.

10-én 18 óra 54 perc kö rül kap tunk jel zést,
amely sze rint az „Öreg sző lő he gyen” fa ház ég.
A hely szín re ér ve két su gár ral kezd tük meg az
ol tást. A ház mel let ti mel lék épü let tel jes ter je -
del mé ben égett, és a ház ra is át ter jedt. A mel lék -
épü let tel je sen le égett, de a há zat si ke rült meg -
men te ni, bár an nak is az egyik fe le meg égett.
Sze mé lyi sé rü lés nem tör tént, de az anya gi kár
je len tős. 

Fo tó: Dömsöd ÖTE

11-én 15 óra 18 perc kor kért se gít sé get a
Szigetszentmiklósi Hi va tá sos Tűz ol tó Pa rancs -
nok ság Kiskunlacháza „Szé kely ta nyá ra” tűz ol -
tás hoz. 4 fő vel azon nal meg kezd tük a vo nu lást,
de a hely szín re ér ke zé sünk előtt a pa rancs nok -
ság vis  sza for dí tott min ket, mert si ke rült a tü zet
nél kü lünk is meg fé kez ni ük. 

12-én 15 óra 57 perc kö rül vo nul tunk a Rác -
ke vei út ra, ahol kb. 30 köb mé ter gaz, ágak, fű és
sze mét égett. A hely szín re a rác ke vei kol le gák -
kal kö zö sen vo nul tunk, és az ol tás hoz se gít sé get
kel lett kér nünk, hogy a ra kást szét le hes sen
szed ni és tel je sen el ol ta ni. Gyivi Já nos erő gé pe
se gí tet te mun kán kat.

Kö szön jük!

Na gyon szé pen KÖ SZÖN JÜK Pejtsik Ár -
pád György bu da pes ti la kos, Nálhi Elek és
egy a ne vét el hall gat ni kí vá nó dömsödi la kos
anya gi tá mo ga tá sát. Kö szö net tel tar to zunk Bő -
di Gá bor nak és Szé kely Ti bor nak a se gít sé -
gé ért és mun ká ju kért, amit az IFA szer víz ágyú
át épí té sé nél nyúj tot tak. To váb bá Gyivi Já nos -
nak, aki a Rác ke vei úti kár eset nél se gít sé günk -
re bocsájtotta a mun ka gép ét és a gép  ke ze lő jé -
nek, Gyö ke res La jos nak, aki ve lünk dol go zott
a kár eset nél.

Egye sü let Ve ze tő sé ge

Ha baj van!  105
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 (Döm-
södi 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).

Kér jük, aki te he ti, se gít se egye sü le tün ket!

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
weboldalunkon, a

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

Pongrácz Jó zsef
tit kár

Dömsödi Tűz ol tó Egye sü let
domsodote@gmail.com

Dömsödi Tûz ol tó Egye sü let
Szeptember hónap

KÖNYV AJÁN LÓ

Ba logh Mi hály Já nos nyu gal ma zott fő igaz -
ga tó, ta nár (Kunszentmiklós), négy év ti ze des
ki ma gas ló szak mai mun kás sá gá ért, szá mos
meg je lent pub li ká ci ó já ért, „Kunszentmiklós
a XXI. szá zad kö ze pén” cí mű köny ve meg írá -
sá ért, a he lyi könyv tár fel tá rá sá ban, ka ta lo gi -
zá lá sá ban és meg men té se ér de ké ben vég zett
fá rad ha tat lan te vé keny sé gé ért 2009-ben
Bács-Kis kun Me gye Tu do má nyos Dí ja  ki tün -
te tett je el is me rés ben ré sze sült.

A szerző rend kí vül szer te ága zó ku ta tá -
sainak ered mé nye ként szü let he tett meg A
köl tő és a vá ros cí mű mun ka. Gon do lok itt
elsősorban hely tör té ne ti, tár sa da lom tör té ne ti,
ter mé szet föld raj zi, il let ve nyel vé sze ti ku ta tá -
sok ra. A szer ző nagy fi gyel met szen tel a Kis -
kun ság fel ső sza ka szá nak Lacháza, Dömsöd,
Szentmiklós, Szalk, Sza bad szál lás, Vecse,
Kő rös és Félegyháza ál tal ha tá rolt te rü le té re.
Tel jes rész le tes ség gel vá zol ja azo kat a kör -
nye ze ti (ter mé sze ti) té nye ző ket (ár víz), tör té -
nel mi vi ha ro kat, me lyek az idők fo lya mán
meg ha tá roz ták en nek a vi dék nek az ar cu la -
tát, tár sa dal mi ré teg ző dé sét és az itt élő kis -
kun ok iden ti tá sát.

A szer ző eb be a mi li ő be he lye zi el és tár -
gyal ja a Petrovics csa lád, s a Petrovicsból
Pe tő fi vé lett köl tő élet út já nak ide kö tő dő
sza ka sza it. 

Az ol vas má nyos stí lus ban író dott köny vet
kéz be vé ve vá la szo kat ka punk töb bek közt
ar ra, hogy ho gyan mű köd te tett mé szár szé ket
Petrovics Ist ván Sza bad szál lá son, s az ele mi
csa pá sok sújtotta vál lal ko zá sát mi ként pró -
bál ta új ra talp ra ál lí ta ni? 

Hogy pon to san hol, me lyik kis kun me ző -
vá ros ban is szü le tett Pe tő fi Sán dor? 

S ho gyan tör tén he tett meg alig há rom esz -
ten dő el té rés sel Pe tő fi két kü lön bö ző mó don
va ló fo gad ta tá sa Kunszentmiklóson? Egy -
szer mint a szép re mé nyű if jú köl tőt ün ne pel -
ték, majd alig há rom esz ten dő el tel té vel or -
szág gyű lé si kö vet je lölt ként mi ként buk tat ták
őt meg.

Mind ezt is me rő sen csen gő ver sek, anek -
do ták te szik szí nes sé. -V.I.-

Dömsödre vo nu ló tûz ol -
tó ság ok el ér he tõ sé gei:

Rác ke vei Ön kor mány za ti Tűz ol tó ság: 
06-24-518-665, eset leg 06-24-518-666 

Szigetszentmiklósi Hiva tá sos Tűz ol tó
Pa rancs nok ság:

105 vagy 06-24-444-704

Tárkányi Bé la, Dömsödi Tűz ol tó 
Egye sü let pa rancs no ka:

06-20-383-5407
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A Kul tu rá lis Örök ség vé del mi Hi va tal ko or di ná lá sá val idén szep tem ber 15-
16-án ke rült meg ren de zés re a Kul tu rá lis Örök ség Nap jai, mely nek té má ja:
Örö költ Üze net.

„Kul tu rá lis örök sé günk több let ér ték ként hat élet mi nő sé günk re, po zi tí van
be fo lyá sol ja éle tün ket. Idei té mánk gaz dag gon do la ti pár hu za mo kat nyújt,
örök sé gi ér té ke ink hez va ló vi szo nyun kat bon col gat ja. Örök sé günk fi zi kai va -
ló sá gá ban meg őr zött üze ne te ak tu á lis. Új ra gon do lá sa, meg élé se le he tő ség
örök sé gi és kör nye ze ti tu da tos sá gunk nö ve lé se ér de ké ben. A múlt ér té ke i nek
meg óvá sa je len hez és jö vő höz egy aránt köt he tő fo lya mat.

Az üze ne tet fo gad tuk, örö kít sük to vább.”
Ezek hez a gon do la tok hoz csat la koz va ne vez tem be is mé tel ten Pe tő fi szü le -

i nek há zát szep tem ber 15-tel az or szá gos prog ram sor ba. Igye kez tem tar tal -
mas, ér ték őr ző és épí tő kul tu rá lis ren dez vén  nyel öreg bí te ni a pa ti nás épü let,
va la mint sze re tett fa lunk, Dömsöd hír ne vét.

Dél előtt le he tő ség nyílt a szín alatt ki pró bál ni a fa, a szö vet anyag, va la mint
a bőr meg mun ká lá sá nak egyes fogásait.

Hajdúné Hor váth Jo lán egy sze rű és gyors moz du la tok kal, lel ke sen mu tat ta,
ma gya ráz ta, hogy ho gyan ké szít he tünk já té kot min den fé le hul la dék anya gok -
ból, ter mé sek ből. Így igen jó for má jú rongy ba bá kat ké szí tet tünk. 

Mikus Lász ló ifjú karikásostor-ké szí tő azt mu tat ta meg, mi ként le het a bőr -
be bőr rel szebb nél szebb fo na to kat ké szí te ni. Eze ket egy sze rű kar kö tő kön
szem lél tet te.

Hor váth Bé la ká dár mes ter ha gyo má nyos szer szá mok kal a vé sés tech no ló -
gi á ját ma gya ráz ta el. Nem le he tett el len áll ni a kí sér tés nek, így egy egy sze rű
mo tí vum meg raj zo lá sá val én is ki pró bál tam ezt a fa ra gá si mó dot. A han gu la -
tot fo koz ta a mu zsi kás nép ze nei alá fes tés.

Dél után 15 órá tól két egy mást kö ve tő al kal mat kí nál tunk az ér dek lő dők fi -
gyel mé be.

Vajnai Já nos Kiskunlacházán élő és al ko tó festő-grafikus ál lan dó ki ál lí tá sá -
nak meg nyi tó ja al ka lom volt, hogy a fris sen fel újí tott Pe tő fi szü le i nek há za
most már hi va ta lo san tel jes egé szé ben meg nyíl jon a nagy kö zön ség előtt.
Szivet-lelket meg do bog ta tott a De zső La jos AMI nö ven dé ke, Sza bó Bet ti na.
Rá ba kö zi vi se let ben rá ba kö zi nép dal csok rot adott elő. Var sá nyi An tal al pol -
gár mes ter úr meg nyi tó be szé dé ben vá zol ta az épü let fel újí tá sá nak moz za na ta -
it, és meg kö szön te a te le pü lés ne vé ben, hogy egy ilyen gyűj te mény bol dog tu -
laj do no sai le he tünk Vajnai Já nos és fe le sé ge ál tal.

A nagy lel kű ado mány mél tó he lyet ka pott az épü let ben. 28 al ko tás ket tő ki -
vé te lé vel egy tel jes so ro za tot ké pez, mely ben meg je le nik a Pe tő finek oly ked -
ves pusz ta, va la mint a köl tő éle té ben  je len tős hely szí nek, mint a „Kis kő rö si
szü lői ház”; „A pá pai kol lé gi um” vagy „A jó öreg kocs má ros há za Dunave -
csén”. Min den egyes al ko tás hoz a mű vész fe le sé ge, Sza bó Ró zsa ta nár nő vá -
lo gat ta az idé ze te ket. S hogy mi ért ép pen Dömsöd kap ta ezt a rajz so ro za tot,
ado mány le ve lük ben így ír nak:

„Csak azért, mert a dömsödiek szí ve sen he lyet ad tak ne ki itt a szü lei egy ko -
ri, má ra olyan szé pen fel újí tott há zá ban. Ezért is… Meg azért is, mert ide szán -

tuk a mi Pe tő fink élet út ját fel-fel idé ző raj zo kat. Ide szán tuk, mert úgy gon dol -
juk, hogy en nek a pa ra bo lá nak tű nő élet út nak ép pen itt, Dömsödön van az
egyik súly pont ja…

Az itt lát ha tó raj zok kal pe dig igyek szünk em lé kez tet ni élet út já ra, mi, az
ado má nyo zók.

…Szeretnénk, ha ezek nek a sze rény raj zok nak Dömsöd és ez a ház len ne
iga zi ott ho nuk.

Vajnai Já nos ta nár; Sza bó Ró zsa ta nár nő”
Az ün nep ség a kunszentmiklósi Csil la gocs kák ci te ra ze ne kar pro duk ci ó já -

val foly ta tó dott. Há rom kis lány, va la mint fel ké szí tő ta ná ruk lel ke se dé se, a
hang szer irán ti sze re te te az, ami já té ku kat fe led he tet len né te szi. A ci te ra mint
né pi hang szer egy ko ron a leg több pa raszt csa lád nál fel lel he tő volt. Az egész
na pos mun kát kö ve tő en es tén ként gya kor ta meg szó lal tat ták, kö zö sen éne kel -
tek a hang szer kí sé re té ben. 

A nád fe de les Petrovics ház ban kort idé ző han gu lat ke re ke dett, amint a ze -
ne kar meg pen dí tet te a ci te ra húr ja it. Ez a kis idő uta zás ész re vét le nül rá han -
gol ta a je len lé vő ket  Ba logh Mi hály: A köl tő és a vá ros: Pe tő fi Kunszentmik-
lóson c. köny vé nek be mu ta tó já ra. A szer ző vel dr. Bernáth Sán dor és jó ma gam
be szél get tünk. A fel me rü lő kér dé sek közt szó esett ar ról, hogy mi ként kö te lez -
te el ma gát a szer ző a té ma ku ta tá sá ban, a köl tő szü le té si he lye meny  nyi re
meg ha tá roz ha tó, és fon tos-e? Szá mos egyéb tény anyag bon col ga tá sa is fel -
me rült a kunszentmiklósi kö vet vá lasz tás kap csán, de a köl tő és test vér öcs  cse
kap cso la ta is fó kusz ba ke rült.

A be mu ta tó vé gén so kan ma rad tak be szél get ni a könyv ről, Kunszentmik-
lósról, az öreg al ma  mater ről, mely so kun kat köt ös  sze ész re vét len, lát ha tat lan
fo nal lal. -V.I.-

A Petrovics ház ismét a KÖN programsorában

Az adományozók: Vajnai János és neje, Szabó Rózsa

A kunszentmiklósi Csillagocskák citerazenekar

A könyvbemutatón dr. Bernáth Sándor és Balogh Mihály
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A Csernus  Mé hé szet cikk so ro za tá nak kö vet -
ke ző ré sze a nap ra for gó nö vény ről és a nap ra -
for gó méz ről.

„Jőjjetek: s úgy nem lész,    
Olyan sok s édes méz
Se hol, mint a ti é tek.
Jőjjetek: s úgy nem lész
Olyan bol dog mé hész
Se hol, mint a ti é tek.”

Jel lem zői, fi zi kai tu laj don sá gai:
La tin ne ve: Helianthusannuus
Né pi es ne ve: szo tyo la, tá nyér vi rág, for gó 
A nap ra for gó az őszi ró zsa fé lék csa lád já ba

tar to zik. Az in di á nok már 3000 év vel ez előtt is
ter mesz tet ték. Eu ró pá ba, on nan Ázsi á ba, Af ri -
ká ba is a 16. szá zad ban ke rült át. Fész kes vi rág -
za tú, 1–3 m-re is meg nö vő, egy éves, nem fagy -
tű rő, zár va ter mő két szi kű nö vény. Ma gas,
egyenes, belül szi va csos, kí vül ér des szá rát
nagy mé re tű főeres le ve lek öle lik, a szár te te jén
ál ta lá ban nagy mé re tű ke rek tá nyér ja ta lál ha tó,
ami ben a ren ge teg mag la kik, ame lyek pa ra bo li -
kus spi rál alak ban áll nak. A tá nyér szé lén kör -
ben nyelv ala kú, élénk sár ga ka ri ma vi rá gok –
szir mok he lyez ked nek el. A nap ra for gó nem
csak fon tos olaj nö vény, ha nem ér té kes zöld ta -
kar mány és zöld trá gya-nö vény is. A kü lön bö ző
nap ra for gós ke ve rék ta kar má nyok fő leg a na -
gyobb fe hér je tar tal muk nál és igény te len sé gük -
nél fog va je len tő sek. A má sod nö vény ként sű rű -
re ve tett nap ra for gó vi szont a leg biz to sabb zöld -
trá gya nö vény, az or szág bár mely te rü le tén. Ha -
zánk ban a nap ra for gót ko ráb ban az igény te len
nö vé nyek hez so rol ták, és na gyobb részt csak
gyen gébb ta la jo kon ter mesz tet ték. Ele in te utak,
ku ko ri ca- és bur go nyatáb lák sze gé lye zé sé re ve -
tet tek csu pán né hány sort, ké sőbb a köz pon ti
uta sí tá sok ha tá sá ra a más nö vény szá má ra nem
ki elé gí tő te rü le te ket hasz no sí tot ták ve le. A hib -
ri dek el ter je dé se és a tel jes gé pe sí tett ség ha tá sá -
ra ez a szem lé let már tel je sen meg szűnt, és je -
len leg a nap ra for gó az egyik leg fon to sabb ipa ri
nö vé nyünk. 

Mit tar tal maz a növény? A nyel ves vi rá gok
diterpéneket, triterpénszaponinokat, flavo noi -
dokat, karotinoidokat tar tal maz nak. A nö vény
mag  já ból hi deg úton ki pré selt zsí ros olaj a kö -
vet ke ző ha tó anya go kat tar tal maz za: linolsav,
linolénsav, olaj sav, glicerid-észter. A nap ra for -
gó-csí ra jó D- és B-vitamin forrás, és ás vá nyi
anyag – K, Ca, Fe – tartalma ma gas. Sár ga szín -
anya got ál lí ta nak elő be lő le. A mag bél vi ta mi -
nok ban (B1, B2), ni ko tin sav ban, fosz for ban,
vas ban, ká li um ban, nö vé nyi zsí rok ban és fe hér -
jé ben gaz dag. Gyógy nö vény ként is sok te rü le -
ten al kal maz zák. Mag já nak ola ját ét ke zé si cé -

lok ra és gyógy sze res ke nő csök ké szí té sé re
hasz nál ják. A több szö rö sen te lí tet len zsír sa vak -
kal meg előz het jük a szív- és ér rend sze ri be teg -
sé ge ket, és csök kent het jük a ko lesz te rin szin tet.
A né pi gyógy ászat ban ne he zen gyógy uló se bek
és szá raz, pik ke lye sen hám ló bőr ke ze lé sé re
hasz nál ták. A ho me o pá ti ás ké szít mé nyek ben
görcs ol dás ra és láz csil la pí tá sá ra alkalmazzák.
Hogyan gyűjtsük? A nö vény friss, nyelv ala kú,
élénk sár ga szí nű ka ri ma vi rá ga it – nyel ves vi rá -
gok – kell le szed ni. A gyűj tés ide je a nyá ri hó na -
pok ra, jú li us-au gusz tus ra esik.

Ér de kes ség
A nap ra for gó vi rá ga olyan nép sze rű lett Eu -

ró pá ban, hogy Van Gogh is elő sze re tet tel hasz -
nál ta cso dá la tos ké pe i nek meg al ko tá sá nál. 

A nap ra for gó méz ről:
Több nyi re a ve gyes vi rág méz al ko tó ré sze -

ként ke rül for ga lom ba. Ma gas szín anyag-tar tal -
ma mi att ke re sett ex port ter mék az élel mi szer -
ipa ri fel hasz ná lás ra. Ál ta lá ban a ma ga sabb víz -
tar ta lom mal bí ró, sö té tebb szí nű mé zek erő sebb
antioxidáns jel le get mu tat nak. A méz ből ezidá ig
az aláb bi antioxidánsokat mu tat ták ki: pino -
cembrin, pinobanksin, krizin, galagin. A pino -
cembrin az egyet len, ami na gyobb men  nyi ség -
ben ki mu tat ha tó a méz ben. Asz kor bin sav (C-vi -
ta min), kataláz en zim és sze lén szin tén je len van
ben ne. Szí ne a flavonoidok men  nyi sé gé től füg -
gő en az arany sár gá tól a na rancs sár gá ig ter jed,
de ké sőbb sö té ted het. Sa já tos, a ma gok za ma tá -
ra em lé kez te tő, kel le me sen aro más ízű méz, de
van ke ser nyés-sa vany kás vál to za ta is.  A nap ra -
for góméz ízét az aro ma anya gok ös  sze té te le és
men  nyi sé ge ha tá roz za meg. Il la ta kö ze pe sen in -
ten zív, a nap ra for gó vi rá gá ra em lé kez tet. Né -
hány hó na pos tá ro lás után kö ze pes gyor sa ság -
gal kris tá lyo so dik ki, így két fá zis ra vá lik szét:
felül fo lyé kony, alul kris tá lyos. Az alul el he -
lyez ke dő nagy, ke mény kris tá lya it ap ró ra zúz va,
a fo lyé kony fá zis sal ele gyít ve krém méz ként is
for ga lom ba hoz zák, így ki vá ló cse me ge. En nek
a faj ta méz nek a víz tar tal ma 17-19%. Ré pa cu -
kor-, il let ve ma gas sző lő cu kor-tar tal ma jel zi a
ter mé sze tes ere de tet. A jó ter me lői nap ra for gó -
méz ré pa cu kor-tar tal ma nem ha lad ja meg az 
5-7%-ot. Sa vas kém ha tá sú – pH ér té ke 4,5-3,6
kö zött vál toz hat, így gyo mor sav-túl ten gés ben
szen ve dők óva to san fo gyas  szák!

Man du la gyul la dás ese tén bak té ri um ölő és
gyul la dás csök ken tő ha tá sa mi att ja va solt. Sü -
tés hez ki vá ló an al kal mas jó szí ne ző ha tá sa mi att
(pl.: mézeskalács). A nap ra for gó méz erő sí tő,
fer tőt le ní tő, gyul la dás csök ken tő ha tá sa mi att
va jas ke nyér re ken ve vagy te á ba té ve is ki tű nő.
Ter mé sze tes úton, ha ma gá tól kris tá lyo so dott
meg, ak kor ik rás mé zet ad, ezek a kris tály cu kor -

ra em lé kez te tő nagy szem csék re me kül tisz tít -
ják me cha ni ka i lag a tor kot, so dor ják a bak té ri u -
mo kat, to rok gyul la dás ese tén ki fe je zet ten ér de -
mes eb ben az ál lag ban fo gyasz ta ni. Eh hez csak
az kell, hogy 15 fok  kö rü li hő mér sék le tű hely re
kell ten ni, és ma gá tól né hány hét alatt be kö vet -
ke zik ez a ter mé sze tes hal maz ál la pot-vál to zás. 

To váb bi fel hasz ná lá sa:
A mag bél (szo tyo la vagy makuka) nyer sen,

olaj ban süt ve vagy szá raz pi rí tás sal is ehe tő. A
nyers ma got csí ráz tat va, és sa lá ták ba, szend vi -
csek te te jé re szór ha tó. Vi rág rü gye it nyer sen sa -
lá ták ba te szik, pá rol va zöld ség ként fo gyaszt ha -
tó. Hi de gen ki saj tol va ér té kes, sü tés re is al kal -
mas olaj is ké szít he tő be lő le. A nap ra for gó ola jat
na gyobb részt jó mi nő sé gű ét olaj ként hasz no sít -
juk, de a mar ga rin és szap pan gyár tá sá nak is
fon tos alap anya ga. Az olaj elő ál lí tá sa kor vis  sza -
ma ra dó ext ra hált da ra pe dig fe hér jé ben gaz dag
ta kar mány ként ke rül fel hasz ná lás ra az ál la tok
ta kar má nyo zá sá ban.

Ír ta:
Ágfalviné Csernus Ri ta

őstermelő mé hész

„A napraforgó az arany napra fordul, hogy magába
szívja az éltetõ nap erejét”

avagy: Aranyszín virágból aranyszínû méz

AAnnggoollttaannííttááss  aannggooll  aannyyaannyyeellvvûû
ttaannáárrttóóll,,  mmiinnddeenn  kkoorroosszzttáállyynnaakk..
GGyyeerreekkeekknneekk  iinntteerraakkttíívv  ttaannííttááss

aannggooll  ggyyeerreekkeekkkkeell..
TTeell..::  0066--2244--443344--001166
0066--7700--224477--1111--4411

Rehabilitáció Pető módszerrel
mozgássérült gyerekeknek és

felnőtteknek
Parkinson-kór, SM és agyvérzés

(stroke) után is.

Tel.: 06-24-434-016
06-70-247-11-41

LLaakkáássffeellúújjííttáássii
mmuunnkkáákkaatt,,  

ccsseemmppéézzéésstt  vváállllaallookk..
IInnggyyeenneess  ffeellmméérrééss  

ééss  áárraajjáánnllaatt..
TTeell..::  0066--7700--224477--1111--4411
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Nem aka rom a ked ves ol va só kat az idei
idő já rás okoz ta prob lé mák kal un tat ni, mi -
vel az elő ző hó na pok ban er ről már so kat ír -
tam, de most már ha vá sá ro lunk, az élel mi -
sze rek, zöld ség fé lék, gyü möl csök árá ban
bi zony ta pasz tal hat juk az aszály ha tá sát, és
az árak to vább emel ked nek. A gaz dál ko -
dók nak, kis ter me lők nek, ker tész ke dők nek
al kal maz kod ni kell – már amen  nyi re le het –
a meg vál to zott és még to vább vál to zó idő -
já rás hoz. Nagy kér dés, hogy tu dunk al kal -
maz kod ni az egy re szél ső sé ge sebb, aszá -
lyos, fel me le ge dő idő já rás hoz. Az egyik és
leg ha tá so sabb al kal maz ko dá si le he tő ség az
ön tö zés, mi nél na gyobb te rü le ten. Szán tó -
föl di nö vény ter mesz tés nél ez a le he tő ség
kor lá tolt, rész ben a rend kí vül ma gas be ru -
há zá si költ sé gek és az ön tö ző víz biz to sí tá sa
mi att. A má sik le he tő ség az ala pos és idő -
ben vég zett ta laj mun ka, őszi mély szán tás,
altalajlazítás. To váb bi le he tő ség az aszály -
károk mér sék lé sé re a szá raz ság tű rő nö -
vény faj ták ter mesz té se.

Ha az idei év ku ko ri ca ter més ét néz zük,
bi zony volt olyan táb la, ahol a hek tá ron kén -
ti ter més még a húsz má zsát sem ér te el, de
volt olyan táb la, ahol en nek több szö rö se
ter mett, per sze a ta laj mi nő sé ge is dön tő en
be fo lyá sol ta a ter mést, de a gon dos ta laj -
mun ka, gyom men tes nö vény ál lo mány, a jó
ve tő mag is, ami ugyan sok ba ke rül, de a
több let ter més ben meg té rül.

De ezek után néz zük, hogy most, ok tó -
ber ben mi a leg fon to sabb mun ka a szán tó -
föl di nö vény ter mesz tés ben. Saj nos a ki adós
esők még nem jöt tek meg ami kor e so ro kat
írom – szep tem ber vé gén –, de az őszi ka lá -
szos ga bo na ve té sé nek itt van az ide je.

Szep tem ber ben ugyan volt 30-40 mil li -
mé ter eső, ami jó volt, a ta laj fel ső ré te ge át -
ned ve se dett, de „eke já rá sig” nem na gyon
ázott meg a föld. Csak re mé lem, hogy mi -
kor e so ro kat ol vas sák, már vég re meg jön a
ki adó sabb csa pa dék, és jó mag ágyat le het
ké szí te ni a ga bo ná nak. Az őszi be ta ka rí tá sú
nö vé nye ket, a nap ra for gót, ku ko ri cát az
idén nem kel lett szá rí ta ni, ami költ ség meg -
ta ka rí tást je lent, bár a ho za mok is az át lag
alat ti ak let tek. Vis  sza tér ve az őszi ka lá szos
ga bo nák ra, a ve tést le he tő leg ok tó ber ben
min den kép pen vé gez zük el, mert a ré gi
köz mon dás is úgy szól, hogy „por ba bú zát,
sár ba za bot”, ami azt je len ti, hogy idő ben el
kell vet ni a ma got, mert csak ak kor vár ha -
tunk jó ter mést.

A há zi kert ben, a kis ker tek ben is van
most ős  szel sok ten ni va ló. A még kint lé vő

zöld ség fé lé ket, sár ga ré pát, gyö kér zöld sé -
get, egyéb lé dús nö vé nye ket – a ká posz ta fé -
lék ki vé te lé vel – a hó nap vé gé ig be kell ta -
ka rí ta ni, mert már ok tó ber ben le het nek ko -
mo lyabb fa gyok is.

A ká posz ta, ka ra lá bé, kar fi ol még ki bír
pár fo kos fa gyot, és még fej lő dik is, per sze
ha fo lya ma to san ön töz tük. Az őszi sa lá ta és
a fok hagy ma ül te té sé nek is most, ok tó ber -
ben van az ide je.

Az idén min den ker ti nö vény a rend kí vü -
li me leg idő mi att a több évi át lag hoz ké pest
jó val ko ráb ban be érett, így a sző lő szü re te -
lé se már szep tem ber ben be fe je ző dött. Saj -
nos a men  nyi ség ke vés lett, a mi nő ség az
vi szont jó volt, ma gas cu kor fo kos lett a ter -
més, így jó mi nő sé gű bort le het be lő le elő -
ál lí ta ni.

A ta va szi fa gyok és az aszály mi att a kör -
te-, al ma ter més is gyen gébb lett, saj nos sok
gyü mölcs, fő ként al ma idő előtt le hul lott,
és víz hi ány mi att ki sebb re nőt tek a gyü -
möl csök.

A tél re be tá rolt bur go nyát, zöld ség fé lé -
ket, gyü möl csöt fo lya ma to san el len őriz -
zük, ha szük sé ges, vá lo gas suk át. A le ter -
mett te rü le te ket ne hagy juk el gyo mo sod ni,
tart suk gyom men te sen, és itt van az ide je
az őszi szer ves trá gyá zás nak is, mert bő ter -
mést csak ak kor vár ha tunk, ha a ta laj ba vis-
sza jut tat juk a szer ves anya go kat, a zöld trá -
gyát vagy szer ves trá gyát és a komp lex mű -
trá gyát.

A fó lia sá tor ban még meg véd het jük a ko -
ra őszi fa gyok tól a pap ri kát, pa ra di cso mot,
így azok nak te nyé szi de jük ki nyújt ha tó és
még ké ső ős  szel is szed het jük a ter mést,
per sze fo lya ma to san ön töz nünk kell a nö vé -
nye ket, és a kár te vők től is meg kell vé de ni
őket. Az éve lő és gu mós, hagy más vi rá gok
gu mó it fel kell szed nünk, szel lős, fagy men -
tes he lyen kell tá rol nunk, hogy majd ta vasz  -
szal ki tud juk ül tet ni (kard vi rág, dá lia).

A szá raz, aszá lyos idő já rás a vi rá gos ker -
te ket, a pá zsi tot is na gyon meg vi sel te, és
ahol nem tud tunk ön töz ni, ott bi zony ki rit -
kult, vagy ki pusz tul tak a nö vé nyek, ame -
lye ket most már majd ta vas  szal kell új ra te -
le pí te nünk.

A fen ti e ken túl is még most ké ső ős  szel
sok a ten ni va ló a szán tó föl de ken, a kis ker -
tek ben és a ház kö rül. E mun kák hoz kí vá -
nok jó egész sé get és szép őszi idő já rást.

Ös  sze ál lí tot ta:
Tóth Ist ván

nyug dí jas me ző gaz dász

Me zõ gaz da sá gi hí rek
2012. év október hó

„Ki Már ton nap ján li bát nem eszik, egész év -
ben éhe zik!”

Csa lá di prog ra mok
Idõ pont: 

2012. no vem ber 10. szom bat

Hely szín: Pe tõ fi szü lõi ház
(Dömsöd, Pe tõ fi ut ca)

A hely szí nen fo lya ma tos prog ra mok vár -
ják az ér dek lő dő ket

10.00–14.00 Kéz mű ve sek vá sá ra, gasztro -
nómia: újbor, libaételek, ...

10.00–13.00 Már ton-na pi ját szó ház: üveg-
fes tés, ter més ál lat kák ké szí té se, li ba le pény-
sü tés, lam pi onkészítés…

10.00–13.00 A Lu das Ma tyi cí mű film
vetítése (a film egyes ré sze it Dömsödön for -
gat ták)

Nils Holgersson rajz filmve tí tés

Né pi gyer mek já ték ok, nép tánc be mu ta tók

Min den ér dek lő dőt sze re tet tel vár nak a
szer ve zők:

Gyer mek ba rát Egye sü let Dömsöd,
Dömsöd-Apaj Gyer mek jó lé ti és 

Csa lád se gí tő In téz mé nyi Tár su lás

RRáácczz  PPááll
és

RRáácczz  PPáállnnéé
szül. Simon Mária

2012. október hónapban ünneplik

Szeretettel gratulálunk, 
köszöntjük őket

ebből az alkalomból!

Lányaik és családjaik

5500..  hháázzaassssáággii  
éévvffoorrdduullóójjuukkaatt..
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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.

Kedves Dömsödiek!
Adjatok nevet a Dabi Játszótér és Pi -

he nőparknak, olyan nevet, ami jelleg -
zetes, egyedi, és amit a többség elfogad.

A névötleteket 2012. október 31-ig
vár juk, leadhatók az egye sü letünk ve ze -
tőségi 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

PE TŐ FI EM LÉK MÚ ZE UM

BBaazzssoonnyyii  AArraannyy és VVeeccssééssii  SSáánn  ddoorr ál lan dó ki ál lí tá sa

Nyit va tar tás: kedd, pén tek, szom bat: 1000 – 1600 órá ig. 
Be lé pő je gyek: fel nőtt: 200 Ft; nyug dí jas, di ák: 100 Ft.

Előzetes bejelentkezéssel a Petőfi Szülői Ház is látogatható, melyben jelenleg 
dr. Székely Zsigmond néhai községi orvos hagyatéka tekinthető meg.

Ked ves idõ sebb és if jabb
Dömsödiek! 

Fel hí vás sal for du lunk 
hoz zá tok! 

A Kun sá gi La ko dal mas si ke res be mu ta tá sa előtt és után
töb ben je lez ték, hogy szí ve sen jön né nek el egy kö zös
ének  lés re, da lo lás ra ma guk és a töb bi ek örö mé re s a ha gyo -
má nyok ápo lá sa cél já ból.

Ezúton hí vunk min den ked ves éne kel ni, nó táz ni sze re tőt
so ra ink ba.

Je lent kez ni le het a Pe tő fi Mú ze um ban Vass Ilo ná nál,
valamint Fe hér Lászlónénál és a facebookon a Kun sá gi La -
ko dal mas ol da lon.

Az el ső meg be szé lés és kö zös ének lés a Pe tő fi Mú ze -
um ban 2012. ok tó ber 31-én lesz.

Dömsödi Da los kör
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Az em be ri élet for du ló i nak egyik je les pont ja a há zas ság kö tés. Az or -
szág ban a kéz fo gó kö rül ki ala ku ló szo ká sok, szo kás rend sze rek táj egy sé -
gen ként más és más vál to zat ban je len nek meg. Egye dül ál ló sá guk és kü -
lön le ges sé gük ab ban rej lik, hogy szin te a leg szí ne seb bek, leg vi dá mab -
bak. Min den kor osz tály kor ra, nem re va ló te kin tet nél kül kép vi sel te ti ma -
gát eze ken a je les al kal ma kon, s vi se le tük leg szebb da rab ja it öl tik ma guk -
ra. Az al ka lom kü lön le ges sé ge mu zsi ká juk ban, nó tá ik ban, tán ca ik ban, ét -
ke ik ben és vi sel ke dé sük ben is meg je le ní tő dik. 

A Kis kun ság fel ső pe re mén, Kunszentmiklóson ezek a jel leg ze tes szo -
ká sok a ’60-as évek ben még él tek. Az idő sebb ge ne rá ció szí ve sen me sél -
te, őriz te és ad ta to vább a fi a ta lab bak nak. 1966-ban Szap pa nos Luk ács
gyűj töt te ös  sze és ír ta le szak dol go za tá ban a kunszentmiklósi la ko dal mi
szo ká so kat. Ezt a dol go za tot aján dé koz ta dr. Fá bi án Jó zsef kun ka pi tány a
Kis kun Nép tánc Együt tes nek, fenn ál lá suk 55. év for du ló já ra. A pon tos le -
írá sok és hi te les gyűj tés ered mé nye ként 2010-ben ez alap ján ké szí tet te el
a Kun sá gi La ko dal mas for ga tó könyv ét Ka kukk Ma ri an na, az együt tes je -
len le gi mű vé sze ti ve ze tő je és Lacziné Jakus Esz ter.

Az ős be mu ta tót csak nem pon to san két esz ten de je, 2010. ok tó ber 16-án
mu tat ták be Kiskunlacházán. A nagy sza bá sú pro duk ci ót négy te le pü lés
lel kes mű ked ve lő cso port ja vit te szín pad ra: Kunszentmiklós da lo sai,
Dömsöd szín ját szói, Kiskunlacháza és Rác ke ve nép tán co sai. 

2012. ok tó ber 30-án a pro duk ci ót ne gye dik al ka lom mal lát hat ta a
nagy kö zön ség. Dömsödön el ső ként ke rült szín pad ra. A bi zony ta lan idő já -
rás kö vet kez té ben az ere de ti leg ki je lölt hely szín (Pe tő fi Em lék mú ze um
ud va ra) he lyett az OMK nagy ter mé be szo rult az elő adás. Ám a re mek fel -

dol go zás, a ki vá ló dra ma tur gia, a hi te les dísz let, a ki fe je ző tánc ko re -
og rá fia, a nép vi se let és az élő ze ne így is fe led he tet len él ményt nyúj -
tott. A da rab ban köz re mű kö dött a Kis kun Nép tánc Együt tes –
Kiskunlacházáról és a Dömsödi Da los kör.

A szín pa don meg je len tek a fo nó be li szo ká sok, kun ver bunk, friss
csár dás. Ki emelt rész le tes ség gel je le ní tet ték meg a ház tűz né zőt, a
meny as  szony meg ké ré sét és a la ko da lom ra hí vo ga tást. De volt ott
me net tánc, tö rö kös, va la mint kun le gény tánc is. Az ös  sze kö tő nar rá -
tor szö ve get a vő fély kom men tál ta rig mu sok kal, mó kás él cek kel tűz -
del ve. A Kun Mi atyánk fenn ma radt szö ve gét is tő le hall hat tuk. A
talp alá va lót a Kó bor zen gő ze ne kar húz ta, és a mu lat ság ad dig nem is
ért vé get, míg a fér fi ak el nem jár ták a Kun ver bun kot.

A ko re og rá fi át Ka kukk Ma ri an na, a Kis kun Nép tánc Együt tes
mű vé sze ti ve ze tő je ál lí tot ta ös  sze, szi go rú an ala pul vé ve a Szap pa -
nos Luk ács gyűj té sé ben le ír ta kat. Mun ká ját ar chív film fel vé te lek se -
gí tet ték.

A tér be li el ren de zés, a kel lé kek és a ru hák is a le ír tak alap ján ke -
rül tek szín re. En nek fe le lő se Lacziné Jakus Esz ter volt, aki a szak dol -
go zat szö ve ge és fény ké pek se gít sé gé vel tö re ke dett a da rab hi te les
szín re vi te lé re.

A sze rep lők, a ren de zők és a szer ve ző „Még 1000 év Dömsödért”
Egye sü let  mun ká ját a kö zön ség nagy el is me rés sel dí jaz ta. Az ere de ti
el kép ze lés sze rint a Kun sá gi La ko dal mas a Pe tő fi Em lék mú ze um ud -
va rán 2013 nya rán is mét elő adás ra ke rül majd.

-V.I.-

2012. szep tem ber 30. A Kun sá gi La ko dal mas nyi tó ké pé vel
sze ret nénk meg kö szön ni azt a sok se gít sé get, ami vel tá mo gat -
ták a prog ram meg va ló sí tá sát Rakszegi Gyu lá nak, Klenánczné
Tóth Ju dit nak, Fa ra gó And rás nak, Perger Já nos nak, Ko lom pár
La jos nak, Hor váth Bé lá nak, Ambruska Jó zsef nek, Bá nyai ker -
té szet nek, Tóth Ilo ná nak, Irin gó Színjátszókörnek, a Pe tő fi
Sán dor Ok ta tá si és Mű ve lő dé si Köz pont dol go zó i nak, a Kun-
szentmiklósi Da los kö rö sök nek a szép szűrt. Jö vő re új ra ta lál ko -
zunk Dömsödön, a Pe tő fi Mú ze um han gu la tos kert jé ben. Kü -
lön öröm volt számunkra, hogy oly so kan el jöt tek meg néz ni ezt
a mű sort és el töl töt tek né hány kel le mes per cet. Kö szön jük. :) 

Kiskun Néptánc Együttes, 
Dömsödi Daloskör 

„Még 1000 év Dömsödért” Egyesület Közhasznú
Szervezet

KKKKuuuunnnnssssáááággggiiii     llllaaaakkkkooooddddaaaallllmmmmaaaassss    DDDDöööömmmmssssööööddddöööönnnn



Dunavarsány : Dömsöd 0:3 (0:2)
Ide gen ben ér té kes győ zel met ara tott csa pa tunk.
Gólszerzőink: Balogh V., Fa ra gó, Hóbor.
Dömsöd : Kakucs 3:1 (2:0)
Gyor san ve ze tést szer zett csa pa tunk Ba logh Vik tor fe jesgól já val. A 17.

perc ben már a má so dik fe jes gól ját sze rez te Ba logh. A má so dik fél idő ben
Ba logh már a har ma dik gól ját sze rez het te vol na, azon ban egye dül a ka -
pus sal szem ben je len tő sen mel lé lőtt öt mé ter ről. Az 58. perc ben Pa lo ta it
vág ták fel a 16-oson be lül. Ba lázs 11-esét Ju hász ka pus ki véd te, de a ki -
pat ta nó lab dát Ba lázs be vág ta. A 67. perc ben szé pí tett a kakucsi csa pat
Laczkó ré vén.

Dánszentmiklós : Dömsöd 0:5 (0:0)
Zsol nai, Ba logh, Fa ra gó, Végh, Ba logh gól ja i val biz tos győ zel met ara -

tott csa pa tunk.
Dömsöd : Pe reg 1:1 (1:1)
Dömsöd, 250 né ző.
Jv: Fu tó (Nagy, Csarnai).
Dömsöd: Ba lázs – Turcsán, Kar dos, Faragó, Kelemen, Hegedűs –

Fehérvári, Dunai, Zsolnai, (Hóbor) – Végh (Pa lo tai), Ba logh. 
Edző: Halász Gyu la.
Pe reg: Necsász – Tóth R., Ju hász, Szar ka, Tóth S. – Dikson, Hu szár

O., (Tóth D.) Szalacsi – Horák, Cserna, Tóth J. (Lerner). Edző: Joel.
Ju hász Ber ci szer zett ve ze tést a Pe reg nek, amely re Végh Gá bor rö vid

időn be lül vá la szolt. A pe re gi csa pat nak több hely ze te volt, azon ban a leg -
na gyobb hely zet Du nai előtt adó dott, de a hely zet ki ma radt. Azt mond hat -
juk, hogy igaz sá gos dön tet len szü let ett, és ez még ér té ke sebb nek tű nik, ha
azt is tud juk, hogy a Pe reg a kö vet ke ző for du ló ban 3:0-ra ver te a lis ta ve -
ze tő Bu gyi csa pa tát.

Her nád : Dömsöd 2:2 (1:0)
A dömsödi gó lo kat Fa ra gó és Ke le men sze rez te. Fa ra gót a já ték ve ze tő

a 90. perc ben ki ál lí tot ta. Fog hi á nyoz ni a kö vet ke ző Tak sony el le ni mér -
kő zé sen.

A kö vet ke ző mér kő zé sek: Dömsöd : Taksony okt. 7. 15 óra
Ül lő II. : Dömsöd okt. 13. 15 óra
Dömsöd : Délegyháza okt. 21. 14 óra
Dabas-Gyón : Dömsöd okt. 27. 13.30
Dömsöd : Táborfalva okt. 3. 13.30
Ráckeve : Dömsöd nov. 10. 13.30
Bugyi : Dömsöd nov. 18. 13 óra
Dömsöd : Gyál nov. 25. 13 óra

Var sá nyi
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PROGRAMOK A SPORTCSARNOKBAN
DÁTUM KEZDÉS ESEMÉNY SPORTÁG
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

A hetedik forduló után is veretlen a focicsapat!

TTTT AAAA LLLL ÁÁÁÁ LLLL TTTT AAAA MMMM     EEEE GGGG YYYY     KKKK ÉÉÉÉ PPPP EEEE TTTT
Tóbisz Lász ló ked ves ol va sónk tól kap tuk ezt

a ké pet, amely 1973 és 1976 kö zött ké szült. A
kép ab ból a szem pont ból ku ri ó zum, hogy a
dömsödi fo cicsa pat a Pus kás Sta di on ban  (Nép -
sta di on) ját szott egy ba rát sá gos mér kő zést.  Ez
volt az egyet len al ka lom, hogy dömsödi csa pat
ezen a hely szí nen játsz ha tott. A mér kő zés öt le te
úgy me rült fel, hogy Sza bó La jos nak, a sport -
egye sü let ve ze tő jé nek ko moly sportdip lo má ci -
ai kap cso la tai vol tak, amely nek ré vén lét re jött
ez a mér kő zés, ahol az el len fél a sta di on dol go -
zóiból és sze mély ze té ből fel állt csa pat volt.

A ké pen sze rep lő já té ko sok:
Fel ső ál ló sor bal ról:  Kiss Pé ter, Du dás La -

jos, Tóbisz Mi si bá csi, Is pán Zol tán, Jaksa Ist -
ván, Sza bó La jos, Var sá nyi Elemér.

Ülő sor bal ról: Var ga Lász ló, He ge dűs Ist -
ván, Is pán Sán dor, Ujj La jos, Jávorka Jó zsef,
Necsász Sán dor, Orosz Jó zsef.

Sza bó Andrea – Tóbisz Lász ló
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Szü re ti cécó…
„Meg hí vó.
A dömsödi ipa ros ifjuság 1923. szep tem ber 9-én az Iparoskör he lyi sé gé -

ben, az iparoskör ja vá ra, tánc és egyéb bo hó sá gok kal egy be kö tött SZÜ RE TI
CÉ CÓT ren dez, mely re a t. cí met és b. csa lád ját tisz te let tel meg hív ja az
Ifjuság.

Ada tik tud tá ra or szág nak vi lág nak
Kü lö nö sen pe dig az ifjuságnak
Hogy mer az idén az szilogférög bo gár
Nem ötte a szöllött, nem ma radt a ko pár
Mög ma radt gyü möl cse, mög ma radt a fá ja,
(Bár so se vesz nék ki az ne mes in dá ja).
Hogy ezen esz ten dőt még mögemlögessük
Bún kat, gond ja in kat eme nap ra el vet jük
Ezen az egy na pon el vet jük a bék lyót
Csi ná lunk egy olyan nagy szü re ti cé cót
Ami lyet még nem lá tott a vi lág négy fá ja
Nyit va ma rad rá ja hét vár me gye szá ja.
Gyüjjék hát min den ki: ap ja, any ja, lá nya
Aki ott hon ma rad csíp je meg a ká nya.
Lösz itt mind ön fé le bémutatvány, szer pen tin, konfenctin, „A ma gya rok

begyüvetele” mög must ár ve re zés, má ugy ame ri kai for má ba, vagy ahogy ki -
nek ki nek teccik.  A nó tá ri us bí ró mög az kis bí ró is ott lössz pe re put  tyos tul.

A fő vo nu lást mög kezd jük d.u. 4 órakó. A csősz lá nyo kat mög a bo ros hor dó -
kat 8 czímörös ökör vi szi, oszt hogy az egész cé có né mönnyön olyan csönd be,
a re zes ban da is mög mu tat ja, hogy tud é rezeni.

Azé nem mu száj  e gyünyi es te 6 órá nál előbb, mer’ a tánczot ugy is csak 7-t
kó kezgyük mög; a ze nét égy eső ren dű ze ne kar húz za jó a tapunk alá.

Tud ni va lók
A lu gast mind ön ki dézs mál hat ja ké nye-ked ve sze rint, de ha mögfogják, a

rá ja kivetött bün te tést kö te les mögfizetni. Lop ni mu száj; aki lop, az fi zet, aki
nem lop, az is fi zet.

Te kin tet tel a ne mes cél ra, sző lő, al ma, kör te és egyéb gyü mölcs ado má nyo -
kat az iparoskör szol gá já nál va sár nap reg ge lig a leg na gyobb kö szö net mel lett
el fo ga dunk.”

A fen tebb ol va sott 1923-as szü re ti mu lat ság ra a hí vo ga tó szó ró la pot Szvi -
tek Já nos könyv nyom dá ja ké szí tet te Kunszentmiklóson.

Mindannyiónk nagy örö mé re Dömsödön is mét meg ren de zés re ke rült a
szü re ti mu lat ság. Ez a tradicionális ha gyo mány ta lán az egyet len amit fa lunk
la kói több év ti ze de ápol nak, őriz nek. Szá mos meg sár gult fo tó kó pia, szó ró lap
és vis  sza em lé ke zés tanúskodik ezek ről az öröm te li ese mé nyek ről. Ma már
egy re ke ve sebb a ház tá ji sző lő ül tet vény, a nagy üzem ben  pe dig gé pek kel vég -
zik a szü re te lést. Még is a mun ka vé gét ün nep lő örömködés úgy tű nik, örök
ma rad. Ez sem szá mít új don ság nak, hi szen va la ha (ma meg méginkább) azo -
kon a vi dé ke ken, mint pl. Er dély ben is, ahol nem ter mett meg a sző lő, szin tén
tar tot tak szü re ti mu lat sá go kat. Hogy mi ért? A vá lasz rop pant egyszerü: ezek -
ről a vi dé kek ről gyak ran men tek az em be rek bér mun kát vé gez ni, úgy mint ré -
szes ara tást, egyéb be ta ka rí tást, a sző lő szü re te lé sét is be le ért ve. A mun ka el -

vég zé sé nek meg ün nep lé sé ben is részt vet tek, úgy az ara tó ün ne pen vagy a
szü re ti mu lat sá gon. A ven dég mun kás ok így vit ték el az ün nep lés szo ká sát ott -
ho na ik ba, azok ra a vi dé kek re, ahol nem vol tak jel lem ző ek a sző lő ül tet vé nyek.
Azt sem hall gat hat juk el, hogy a ha gyo má nyos pa rasz ti gaz da sá gok ban stá -
tusz volt a sa ját sző lő ül tet vény. Sok eset ben még ak kor is tö re ke dett a gaz da
ar ra, hogy le gyen sző le je, ha az nem ho zott hasz not. Mert a ven dé get sa ját bo -
rá val volt il lő kí nál ni.

Az idei szü re ti mu lat ság meg szer ve zé sé ben is mé tel ten a mű ve lő dé si köz -
pont, an nak ve ze tő je Csi kós Lászlóné és mun ka tár sai Bo kor Zsolt, Csi kós
Zsu zsi, Ferenczi Haj nal ka, Kő vá ri Zol tán, Pék Jánosné és Sza káll Sándorné
je les ked tek. Ők gon dos kod tak a bál te rem dí szí té sé ről, a ren dez vény ös  sze -
han go lá sá ról, a han go sí tás ról, va la mint a ko csik sza la go zá sá ból is ki vet ték ré -
szü ket. A kis do bos már na pok kal előt te hirdette és hí vo gat ta a fa lu la ko sa it a
ren dez vény re. A me net ben több mint 20 ko csi és hin tó vo nult föl. 

Kü lön em lí tést ér de mel nek a csi kó sok! A lel kes fi a ta lok ból ál ló csa pat
Tass ról, Szalkszentmártonból, Áporkáról, Dömsödről, Ráckevéről, Apajról és
Kiskunlacházáról ver bu vá ló dott ös  sze. A me net előtt hír vi vő ként ka ri ká suk
csat to gá sa csa lo gat ta, hí vo gat ta az em be re ket. A csősz le á nyok min den meg ál -
ló nál hagy más zsí ros ke nyér rel és bor ral ked ves ked tek, míg a Kis kun Nép tánc
Együt tes szat má ri és ka lo csai tán co kat, Ja kab Gusz táv fe le sé gé vel és uno ká i -
val vér be li ci gány tán cot mu ta tott be. A pro duk ci ók si ke rét a sok bá mész ko dó,
a taps és a tán co sok kö zé do bált ap ró pénz bi zo nyí tot ta.

A szé pen fel dí szí tett OMK nagy ter mé ben foly ta tó dott a mó ka, a mu la to -
zás. Ez al ka lom ra szürkemarhapör költ ke rült tá la lás ra, me lyet Szomor De zső
al pol gár mes ter úr aján lott fel.

Csi kós Lászlóné a nagy sza bá sú ren dez vény le bo nyo lí tá sá hoz szá mos tá -
mo ga tó nak mond kö szö ne tet: Kis kun Nép tánc Együt tes, Fo ga to sok, Csi kó -
sok, Bí ró – Bíróné, Kis bí ró Nagy Sebastian aki hang ját nem kí mél ve hir det te
a meg ál ló he lye ken a szü re ti mu lat sá got, Csősz le gé nyek – Csősz le á nyok, ci -
gány tán co sok és jel me ze sek, Ju és Zsu Tár su lat, Ba nya Klub,

Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat, Szomor De zső, De zső La jos AMI,
Bődi End re, Bődi Endréné, Hartai Má ria, Ko lom pár La jos, Tóth Ist ván, Tö rök
Já nos, Nagy Já nos, Fa ra gó And ris zöld ségbolt, Dömsödi Bo rá sza ti Kft. Kudar
Zsolt és Kas sai Ist ván, Fa ra gó At ti la, Ba kó Gá bor és Hor váth Zsig mond, akik -
nek kö szön het jük a fen sé ges mar ha pör köl tet. Nél kü lük nem jö he tett vol na lét -
re ez a nagy sza bá sú ren dez vény! Kö szön jük szé pen!

Kö szön jük a fel vo nu lás helyszíni biz to sí tá sát a dömsödi polgárőröknek és
a rendőrségnek.                                                                             

Szöveg és fotó: -V.I.-

Jakab Gusztáv feleségével és unokáival

Kiskun Néptánc Együttes

A csikósok csapata



A ker tész
Egy ker tész ba rá tom mond ta.
Ta vas  szal, ami kor a gyü mölcs fá kat met szet -

tem, so kan fi gyel ték mun ká mat, s lát ták, hogy
egy más után hul lot tak a föld re a leg szebb nek
lát szó ágak. Saj nál koz va je gyez ték meg, hogy a
fa el vesz ti dí sze it. Én csak mo so lyog tam, majd
el ma gya ráz tam, hogy ezek a lát szó lag szép
ágak men  nyi re ha szon ta la nok, mert csak a töb bi
ter mő ág elől szív ják el a táp lá lé kot, ve szik el a
nap su ga rat és a le ve gőt. Néz zék meg majd ősz  -
szel, hogy a fák így mi lyen bő ter mést hoz nak.

Így is volt. A fö lös le ges dí sze i től meg fosz tott
fák ős  szel ros ka doz tak a bő ter més alatt, és így
sok kal szeb bek vol tak, mint a dús ko ro ná jú, de
gyü mölcs te len fák.

Így van ez ve lünk is. Szük sé günk van ar ra,
hogy az élet ta va szán hi tünk pa ran csai, szü le -
ink, ne ve lő ink gondos sze re te te le nyes se ró lunk
a lát szó lag jól ál ló, de gő gö sen fel tö rő vad haj tá -
so kat, hogy mi re éle tünk ősze el ér ke zik és ha -
junk meg de re se dik, be csü le tes mun kánk kal be -
töl tött hi va tá sunk bő ter mé se szé pít sen meg
min ket a Te rem tő, az Örök Fő ker tész előtt.

A for rás
Li ba non ban egy isz lám fa lu la kó i nak egy ré -

sze át tért a ke resz tyén hit re. En nek az lett a kö -
vet kez mé nye, hogy ki kö zö sí tet ték őket. A fér fi -

a kat a fa lu fő te rén be szél ge tő és do hány zó ré gi
ba rá ta ik ki néz ték ma guk kö zül, és az as  szo nyok
nem hord hat tak vi zet a fa lu kút já ról. Az új ke -
resz tyé nek kény te le nek vol tak egy má sik ku tat
fúr ni ma guk nak.

Egy szép nyá ri na pon a fa lu kút já ban meg -
csap pant a víz, és ké sőbb tel je sen ki szá radt. Ek -
kor a ke resz tyé nek hív ták a fa lu la kó it, hogy
men je nek ví zért az ő kút juk hoz. Sőt még to vább
is men tek. Há za ik aj ta já ra ki akasz tot tak egy kis
táb lát a kö vet ke ző fel irat tal: „Itt ke resz tyé nek
lak nak”.

Így min den ki meg tud ta, hogy azok ban a há -
zak ban bár mi kor, bár mi lyen hely zet ben test vé ri
sze re tet re ta lál nak.

„Vé gül pe dig le gye tek mind nyá jan együtt -
érzők, részt ve vők, test vér sze re tők, ir gal ma sak és
alá za to sak. Ros  szért ros  szal, szi da lo mért szi da -
lom mal ne fi zes se tek! In kább áldást mond ja tok.
Hi szen ar ra vagy tok hivatva, hogy ál dás le gyen
az örök ré sze tek.” (1Pt 3,8-10)
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Keresztyén élet

LEJÁRT SÍRHELYEK
Felhívjuk a kedves hozzátartozók figyelmét, hogy ha szerettük sírhelyét 1987-ben vagy

korábban váltották meg a DÖMSÖDI REFORMÁTUS TEMETŐBEN, úgy annak
érvényessége a törvények értelmében – 25 év elteltével – idén lejár. Amennyiben szeretnék azt
megőrizni, újra meg kell váltani  2012. dec. 31-ig. Újraváltani a Lelkészi Hivatalban lehet:
Dömsöd, Petőfi tér 7. Hivatali idő: hétfő és csütörtök  9-12 óra. Tel.: 06-24-434-477.

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

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

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

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

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

Szentmise: Vasárnap 9 óra
Plébános: Nemeskürti Ferenc

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

Istentisztelet:
Vasárnap 1/2 10 óra

5 óra

Ügyintéző lelkész: 
Dr. Almási Mihály
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KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
„Még az előbb szemembe néztél,
Erőtlen kezeddel megérintettél
Arcodra mosolyt erőltettél,
S halkan súgtad fülembe: Ne félj!”

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik 
LESI GYÖRGYÖT

utolsó útjára elkísérték, fájdalmunkban ve -
lünk éreztek, és sírjánál a kegyelet virágait
he lyezték el. Felesége és gyerekei

EMLÉKEZÉS
BAZSONYI ARANY

halálának 1. évfordulója alkalmából
Szerető Férje és barátaik

Temetõi istentiszteletek
Halottak napja alkalmából

2012. október 28-án vasárnap délután
2 óra katolikus temető
3 óra dömsödi református temető
4 óra dabi temető
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Szü lettek:
Jakab János – Gulyás Anasztázia

JÁZMIN
Jaksa Csaba – Csaplár Eszter

ÁDÁM
Selmeczi Zoltán – Kiss Zsuzsanna

OLIVÉR ATTILA
Hevér Lajos Tamás – Schloska Krisztina

PATRIK

Házasságot kötöttek:
Darázs Sándor – Kis Brigitta Zsuzsanna

Lipták József – Mounaji Fatima

El huny tak:
Bucsi Béla 75 éves
Brassó Zsigmondné Cser Eszter 89 éves
Lesi György 66 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 

Tisz telt Ebtartók!
Va ló szí nű leg hal lot tak már ró la, hogy jö vő

év ja nu ár el se jé től kö te le ző az ebek mik ro -
chipes (transzponderes) je lö lé se és köz pon ti
nyil  ván tar tás ba vé te le. A 115/2012. (VI. 11.)
ren de let tel mó do sí tott 41/2010. (II. 26.) kor -
mány ren de let 17. § b pont ja elő ír ja: ,,Négy hó -
na pos nál idő sebb eb csak transzponderrel
meg je löl ve tart ha tó.” A ren de let sze rint ja nu ár -
tól min den ál lat or vo si be avat ko zás előtt kö te -
le sek va gyunk el len őriz ni, hogy az adott ku tya
ren del ke zik-e mikrochippel.  Ha  nem, je len te -
nünk kell a jegy ző nek, aki je len tős bír sá got is
ki szab hat. A be ül te tés nem jár na gyobb  fáj da -
lom mal, mint egy vé dő ol tás be adá sa. Ké rem a
tisz telt ebtu laj do no so kat, hogy sze mé lye sen
vagy te le fo non je lez zék, ha ké rik ku tyá juk ré -
szé re a chip be ül te té sét. Dí ja: 3.500 Ft/eb, amely
tar tal maz za a re giszt rá ció költ sé ge it is. Ha va -
la ki nél el ma radt az idei  ve szett ség el le ni vé dő -
ol tás, a be avat ko zás sal együtt most pó tol ha tó.
En nek dí ja to vább ra is 4.000 Ft/eb.

Dr. Nagy Zol tán ál lat or vos
Tel.: 06-20-9347-625

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: október 20.

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

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

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

közreműködők:
Bencze Ist ván, Budai Ignácné, 

Csi kós Lászlóné, Gáspár Lász ló, Habaczeller né
Ju hász Judit, Markóné Zöldág Ágnes, 
Or bánné Kiss Ju dit, Orosz La josné,

Richter Gyu láné, 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

REFORMÁCIÓ
ÜNNEPÉN,

2012. október 31-én 
szerdán délután 5 órakor

ÜNNEPI ISTENTISZTELET
A BAPTISTA IMAHÁZBAN

(Dömsöd, Szabadság u. 125.)

Tûzoltóság elérhetõségei

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