2010. július

XX. évfolyam 7. szám

www.domsod.hu

Ára: 150.- Ft

A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

TA R TA L O M B Ó L

» Riport Tóth Sándorral, az
Ipartestület elnökével 10-11. o.
» Kitűnő és jeles tanulók
névsora
» Dabi napi beszámoló

16-17. o.

» Kertek, parkok...

22-23. o.

» Keresztrejtvény

» Keresztyén oldal
IV. Hal-Víz Nap a Duna-parton (20-21. oldal)

A K T U Á L I S

Az egész ország közvéleményét a természeti
katasztrófák sora foglalkoztatja.Az árvíz, a viharok okozta károk bizony nagyon sok települést
szinte kilátástalan helyzetbe hoztak. A nehézségek ellenére nagyon régen tapasztalt összefogás
lehetősége körvonalazódik hazánkban. A szerencsésebb országrészeken élő emberek is nagy
együttérzéssel figyelik a keleti megyék városait,
falvait, küzdelmüket a természeti erők ellen. Ez
most nemcsak sajnálkozásban, fejcsóválásban
mutatkozik meg, hanem konkrét, tényleges segítség formájában is. Dömsödön is azonnal kinyúltak a segítő kezek.Ahelyi pártszervezetek, a
civil egyesületek, magánemberek kezdeményeztek adománygyűjtési akciót a bajba jutott
térségben élők megsegítésére, olyan emberek
megsegítésére, akiknek életük munkája vált pillanatok alatt semmivé. A legutóbbi CSÖSZ ülésen a térség polgármesterei is így gondolták, és a
társulás költségvetéséből – egyhangú döntés
után – egy jelentős összeggel járulunk hozzá egy
bajba jutott házának újjáépítéséhez. Szigetújfalui kollégám kezdeményezésére a Ráckeve és
Térsége Önkormányzati Beruházási Társulás is
– amelynek én vagyok az elnöke – egymillió fo-

rintot fordít karitatív célra. Sajnos a saját költségvetésünk nem igazán engedi meg részünkről
a nagyvonalú segítséget, de a képviselő-testületi
döntés szerint az augusztus 20-i tűzijátékra szánt
forintokat mi is eljuttatjuk valamelyik árvíz sújtotta településre. Tehát már most jelzem, idén
nem lesz tűzijáték!
2010. év vége az az időpont, amikor lezárul a
csatorna-beruházás finanszírozása. Most jött el
az az időpont, amikor levélben keressük meg
azokat a dömsödi polgárokat, vállalkozásokat,
akik eddig nem fizették meg a mindenkire nézve
kötelező közműfejlesztési hozzájárulást. Ez év
végéig közel ötvenmillió forint hitelt kell visszafizetnünk, amelynek a költségvetésünkben nincs
fedezete. Tudom, nagyon nehéz időket élünk, de
ez egy olyan fizetési kötelezettség, amely alól
senkit nem mentesíthetünk. Fizetési nehézségek
esetén bizonyos ütemezést fogunk ajánlani, az
egyértelmű elzárkózás esetén viszont jogunk
van a hozzájárulást adók módjára behajtani.
Csak remélni tudom, hogy ezzel a lehetőséggel
nem kell élnünk. Már szinte minden hónapban
témám a csatornába illegálisan bevezetett csapadékvíz kérdése. A Keve-Víz Kft.-től kapott jel-

13. o.

» Falugazdász rendelése

18. o.
26. o.

27. o.

zés szerint még mindig vannak, akik nem veszik
figyelembe a tiltást.Atürelmi idő lejárt, és ha valakit a szabály megszegésén kapunk, úgy szigorú büntetés lesz a következménye!
Folyik a Petőfi szülők házának felújítása. A
Leader mozgalom keretében közel tízmillió forintot nyertünk egy közösségi tér kialakítására. Szintén ez a forrása az iskola és a sportcsarnok között
épülő játszótérnek, amelyet annyira várnak már a
dömsödi gyermekek. Nem múlik el nap, hogy a
saját unokám ne kérdezné meg, hogy mikor lesz
kész? Azt tudom válaszolni, amit most is mondok, hogy legkésőbb augusztus 20-ra.
Taksonyban ma döntöttünk a szúnyoggyérítés következő fázisáról. A térség polgármesterei
arról állapodtak meg, hogy a jogszabályoknak
megfelelő, de a legerősebb dózist kell alkalmazni a következő hetekben. A földi gyérítés területét megnöveltük, így talán hatékonyabb lesz a
védekezés. Az eddigiekhez képest összehangoltabb is lesz a szúnyogok elleni harc, így nem
fordulhat elő az a helyzet, hogy hiába rendeltük
meg mi a legnagyobb területen a gyérítést, ha ez
a térség településein nem igazán volt hatékony.
A jövő évi védekezést már most előkészítjük –
elsősorban a biológiai védekezést –, hogy az
ideinél kevésbé legyünk kiszolgáltatott helyzetben az időjárás viszontagságainak.

Folytatás a következő oldalon.
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Folytatás az előző oldalról.

A strand üzemeltetésére ez évben nem találtunk vállalkozót, ezért megnyitottuk a kapukat, de
olyan feltétellel, hogy mindenki saját felelősségére fürödhet! Hangsúlyozom, nem kijelölt szabad
strand, így ugyanazok a szabályok érvényesek itt
is, mint bárhol máshol a Duna partján. Felhívom a
figyelmet, hogy a víz minősége nincs bevizsgálva! Annyit megteszünk, hogy a területet tisztán
tartjuk, és mosdóhasználatot is biztosítunk.
A legutóbbi testületi ülésen tárgyaltuk az oktatási intézményeink négyéves beszámolóját.
Jóleső érzéssel állapítottam meg ismét, hogy jó
óvodába, jó iskolákba járnak gyermekeink
Dömsödön. Azt tudom annak mondani, aki elfogultsággal vádol, hogy csak nézze meg az
eredményeket, a pozitív történéseket, és csak
utána alkosson véleményt.
Évről évre sikeres rendezvényünk a Gyermeknap, így volt ez most is. Az egész napos programot nagyon jól zárta le a Grease című musical, amelyet a művészeti iskolánk növendékei és
az Iringó Színjátszó Kör tagjai adtak elő. Köszönöm mindenkinek, aki egy kicsit is segített a
gyermekek felhőtlen szórakoztatásában.
Némi szorongással vártam a IV. Hal-Víz Napok rendezvényt. Mégpedig azért, mert féltem attól, hogy az időjárás nem fogadja kegyeibe a főzőverseny résztvevőit. Nos, jól imádkoztunk, mert
igaz, hogy az előző és az utána következő napokban is sok eső esett, de ezt a szombatot tényleg
semmi sem zavarta meg. Gratulálok a rendezőknek, Illés Gyulának, a Dömsödi Horgászegyesület
tagjainak – Gáspár László vezetésével, és minden
résztvevőnek, akik a zsűri szerint jobbnál jobb ételekkel csalogatták magukhoz barátaikat. Csikósné
Jutka fiatal csapata ismét a megszokott magas
színvonalon szórakoztatott bennünket!
Befejezésül, köszöntöm az utóbbi években
mostoha körülmények között, de maximális
helytállással dolgozó egészségügyi munkatársakat, valamint azokat a közalkalmazottakat, akik
a folyamatos normatíva elvonás után is – amely
egzisztenciájukat is érinti – magas szinten szolgálják a dömsödi polgárokat.
Bencze István
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
2010. JÚNIUS

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. június 17-én rendkívüli ülést
tartott, az ülésen az alábbi döntéseket hozta. A
testületi ülésen jelen lévő képviselők: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester,
Ambruska József, Balogh László Levente, Korona Sándor, Lázár József, Patonai Istvánné, Sallai
Gábor, Szabó Andrea képviselők.
1. Napirend meghatározása
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangú szavazással meghozta a következő határozatot:
70/2010. (VI. 17.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak
szerint határozza meg:
1.) A TÁMOP 5.2.2. kódszámú Biztos kezdet
gyerekházak pályázat benyújtásának támogatása
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal
1.) A TÁMOP 5.2.2. kódszámú Biztos Kezdet Gyerekházak pályázat benyújtásának
támogatása
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangú szavazással meghozta a következő határozatot:
71/2010. (VI. 17.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete, figyelembe véve az Oktatási,
Közművelődési és Sport Bizottság javaslatát, a
Még 1000 év Dömsödért Egyesület (2344 Dömsöd, Bajcsy-Zs. út 6.) TÁMOP 5.2.2. „Biztos
Kezdet Gyerekházak” című pályázatra benyújtandó programal kapcsolatban az alábbi döntést
hozza. A képviselő-testület a pályázati program
megvalósítását támogatja. A pályázati program
megvalósítása érdekében az önkormányzat tulajdonában lévő Petőfi téri iskola épületét (Dömsöd 782. hrsz., Petőfi tér 2-3.) – sikeres pályázat
esetén – a pályázatot megvalósító „Még 1000 év
Dömsödért” Egyesület használatába adja.
A képviselő-testület felhatalmazza Bencze
István polgármestert az együttműködési megállapodás és a használatba adásra vonatkozó megállapodás aláírására.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: megállapodások aláírására 2010.
június 20-ig.
A képviselő-testület 2010. június 30-án tartotta munkaterve szerinti következő ülését,
melyen az alábbi döntéseket hozta.
A testületi ülésen jelen lévő képviselők: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpol-

gármester, Balogh László Levente, Csikós
Lászlóné, Ispán Ignác, Korona Sándor, Lázár
József, Patonai Istvánné, dr. Rókusfalvy Sylvia,
dr. Rostás Klára, dr. Szabó Gáborné, Sallai Gábor képviselők.
Napirend megállapítása
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangú szavazással meghozta az alábbi határozatot:
72/2010. (VI. 30.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak
szerint határozza meg:
1. Tájékoztató a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról
2. A polgármester tájékoztatása a két ülés között
eltelt időszak eseményeiről
3. Apaj Község módosító indítványa a DömsödApaj Általános Iskola Közoktatási Intézményfenntartó Társulás és a Dömsöd-Apaj Óvoda
Közoktatási Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodásának módosítására
4. Beszámoló a Gróf Széchenyi István Általános Iskola szakmai munkájáról (2006-2010)
4.1. A 2010/2011. tanévben indítható csoportok
létszámának megállapítása
4.1. Szülői kezdeményezés az általános iskola
Helyi Pedagógiai Program (HPP) módosítására
4.2. Beszámoló az Intézményi Minőségirányítási Program (IMIP) végrehajtásáról
5. Beszámoló a Nagyközségi Óvoda szakmai
munkájáról (2006-2010)
5.1. A Nagyközségi Óvoda helyi nevelési programjának (HNP) módosítása
5.2. A Nagyközségi Óvoda Minőségirányítási
Programjának (IMIP) módosítása
5.3. A Nagyközségi Óvoda maximális csoportlétszám túllépésének fenntartói engedélyezése
6. Beszámoló a Dezső Lajos Alapfokú Művészetoktatási Intézmény szakmai munkájáról
(2006-2010)
6.1. A Dezső Lajos Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény Minőségirányítási Program
(IMIP) végrehajtásáról szóló értékelés
megvitatása
7. Az önkormányzat és intézményei 2010. évi
költségvetéséről szóló 2/2010. (II. 19.) rendelet módosítása
8. Az önkormányzat által fenntartott gyermekintézményekben fizetendő térítési díjakról
szóló többször módosított 14/2002. (XII. 12.)
rendelet
9. A Csepel-sziget és Térsége Többcélú Önkormányzati Társulás és a tagönkormányzatok
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között megkötendő, kistérségi pedagógiai szolgáltatói feladatok ellátásáról szóló együttműködési megállapodás véleményezése
10. Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Vagyonkezelő és Közszolgáltató Zrt. pótbefizetés teljesítése
11. A Petőfi Sándor Oktatási és Művelődési Központ, Nagyközségi
Könyvtár, Dömsödi Sportközpont, Községi Vízmű Alapító Okirat
módosítása
12. Önkormányzati hatósági ügyben érkezett fellebbezések elbírálása
(zárt ülésen)
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal
1. Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület 11 igen szavazattal, egyhangú szavazással meghozta a következő határozatot:
73/2010. (VI. 30.) Kt.számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatokról szóló beszámolót elfogadja.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal
2. Tájékoztató a két ülés között eltelt időszak eseményeiről
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület 11 igen szavazattal, egyhangú szavazással meghozta a következő határozatot:
74/2010. (VI. 30.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. augusztus 20-i községi ünnepség keretében tűzijátékot nem mutat be. A képSzakágazat
Száma
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852012

852021
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Sporttev. és támogatása
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M.n.s. egyéb oktatás

856011
931204
562913
855911
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855914

viselő-testület 150.000 Ft-tal egy árvízkárosult település önkormányzatának ajánlja fel.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület 11 igen szavazattal, egyhangú szavazással meghozta a következő határozatot:
75/2010. (VI. 30.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a két ülés
közötti időszak eseményeiről szóló beszámolót elfogadja.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal
3. Apaj Község módosító indítványa a Dömsöd-Apaj Általános Iskola Közoktatási Intézményfenntartó Társulás és a Dömsöd-Apaj
Óvoda Közoktatási Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodásának módosítására
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület 9 igen szavazattal, 3 nem szavazattal meghozta a
következő határozatot:
Dömsöd-Apaj Általános Iskola Közoktatási Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodás módosítása
76/2010. (VI. 30.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a DömsödApaj Általános Iskola Közoktatási Intézményfenntartó Társulás társulási
megállapodását az alábbiak szerint módosítja:
A társulási megállapodás 5.2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
5.2. A közös fenntartású intézmény feladatai:

Neve
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam). Szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján a többi tanulóval nem együtt nevelhető:
– enyhe értelmi fogyatékos tanulók oktatása.
Szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján a többi tanulóval együtt
nevelhető:
– testi, érzékszervi, beszéd fogyatékos tanulók nevelése, oktatása
– a megismerő funkciók vagy viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető
tartós és súlyos rendellenességével küzdő,
– a megismerő funkciók vagy viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók nevelése, oktatása.
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam). Szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján a többi tanulóval nem együtt nevelhető:
– enyhe értelmi fogyatékos tanulók oktatása 5-8. évfolyamon.
Szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján a többi tanulóval együtt
nevelhető:
– testi, érzékszervi , beszéd fogyatékos tanulók nevelése, oktatása,
– a megismerő funkciók vagy viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető
tartós és súlyos rendellenességével küzdő,
– a megismerő funkciók vagy viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók nevelése, oktatása.
Pedagógiai szakszolgálat (logopédiai ellátás)
Iskolai diáksport-tevékenység és támogatása
Iskolai intézményi étkeztetés
Általános iskolai napköziotthoni nevelés
Sajátos nevelési igényű tanulók napköziotthoni nevelése. Szakértői és rehabilitációs
bizottság szakvéleménye alapján a többi tanulóval nem együtt nevelhető: enyhe értelmi fogyatékos tanulók napköziotthoni nevelése.
Általános iskolai tanulószobai nevelés
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A társulási megállapodás 8.) A társulás jogállása címe 8.2. és 8.3. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
8.2. A közös fenntartású intézmény közszolgáltató költségvetési szerv és
közintézmény. A feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója szerint önállóan
működő költségvetési szerv.
8.3. A közös fenntartású intézmény gazdálkodási, pénzügyi feladatait
Dömsöd Nagyközség Polgármesteri Hivatala (Dömsöd-Apaj Körjegyzőség) végzi. A gazdálkodással kapcsolatos feladatellátás rendjét a Polgármesteri Hivatal Gazdasági Szervezeti Egységének Ügyrendje és munkamegosztási megállapodás szabályozza.
A társulási megállapodás 10.2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„10.2. A közös fenntartású intézmény személyi kiadásait és szakmai kiadásait (pedagógus továbbképzés, informatikai normatíva, pedagógus
szakkönyv beszerzése, pedagógiai szakmai szolgáltatások támogatása) a
társult önkormányzatok oly módon finanszírozzák, hogy a társulási működéshez biztosított normatívát százalékos arányban egymás között megosztják. A társulási normatívából Dömsöd Önkormányzatának a finanszírozás 60%-a, míg Apaj Önkormányzat részére a finanszírozás 40%-a jut.
Az Arany János Általános Iskola személyi kiadásait a százalékos arányban felosztott társulási normatíván felüli rész vonatkozásában Apaj Önkormányzata, a Gróf Széchenyi István Általános Iskola személyi kiadásait a százalékos arányban felosztott társulási normatíván felüli rész vonatkozásában Dömsöd Önkormányzata finanszírozza. Az általános iskolában áttanító pedagógusok bérét az áttanítás mértékében és arányában finanszírozzák, a pedagógus utazási költségét a fogadó intézmény viseli. A
költségfelosztás a 2010-es és 2011-es költségvetési évre vonatkozik. A társult önkormányzatok az intézmények esetleges átszervezése esetén a költségfelosztás módját felülvizsgálják.”
A szerződés módosítása 2010. augusztus 1-jétől lép hatályba.
A képviselő-testület felkéri dr. Vörös Andrea körjegyzőt, hogy a társulási megállapodás fentiek szerinti módosítását a szerződés szövegén vezesse át, és készítse el a módosításokkal egységes szerkezetű szerződés
szövegét.
Felelős: Bencze István polgármester, dr. Vörös Andrea körjegyző
Határidő: azonnal
Dömsöd-Apaj Óvoda Közoktatási Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodás módosítása
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangú szavazással meghozta a következő határozatot:
77/2010. (VI. 30.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a DömsödApaj Óvoda Közoktatási Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodásának módosításával kapcsolatos javaslatról az alábbi határozatot
hozza.
A társulási megállapodás 5.2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
5.2. A közös fenntartású intézmény feladatai:
a./ Az óvoda a gyermek hároméves korától ellátja – a gyermek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben meghatározottak szerint – a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat.
Szakágazat
Száma
8510
5629

Neve
Iskolai előkészítő
oktatás
Egyéb
vendéglátás

Szakfeladat
Száma
851011
562912

Neve
Óvodai
nevelés
Óvodai intézményi étkeztetés

b./ Az óvoda a gyermekek hároméves korától ellátja a területileg illetékes Rehabilitációs Szakértői Bizottság véleménye, állásfoglalása
alapján az ún. sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztését, nevelését, akik a többi – óvodás korú – gyermekekkel együtt nevelhetők. Ide
tartozik az intézmény által nyújtott logopédiai szolgáltatás biztosítása is.

Szakágazat
Szakfeladat
Száma
Száma
Neve
Neve
8510
Sajátos nevelési igényű
Iskolai előkészítő 851012
gyermekek óvodai neveoktatás
lése. Szakértői és rehabilitációs bizottság véleménye alapján a megismerő funkciók vagy a
viselkedés fejlődésének
organikus okra vissza
nem vezethető tartós és
súlyos rendellenességével küzdő gyermekek
fejlesztő foglalkoztatása
8560
Pedagógiai szakszolgálOktatást kiegé- 856011
tató tevékenység
szítő tevékenység
(logopédiai ellátás)
c) a közös fenntartású intézmény kiegészítő tevékenysége

Szakágazat
Száma
5629

Neve
Egyéb
vendéglátás

Szakfeladat
Száma
562917

Neve
Munkahelyi
étkeztetés

A szerződés módosítása 2010. augusztus 1-jétől lép hatályba.
A képviselő-testület felkéri dr. Vörös Andrea körjegyzőt, hogy a társulási megállapodás fentiek szerinti módosítását a szerződés szövegén vezesse át, és készítse el a módosításokkal egységes szerkezetű szerződés
szövegét.
Felelős: Bencze István polgármester, dr. Vörös Andrea körjegyző
Határidő: azonnal
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangú szavazással meghozta a következő határozatot:
78/2010. (VI. 30.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a DömsödApaj Óvoda Közoktatási Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodásának módosításával kapcsolatos javaslatról az alábbi határozatot
hozza. A társulási megállapodás 8.) A társulás jogállása címe 8.2. és 8.3.
pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
8.2. A közös fenntartású intézmény közszolgáltató költségvetési szerv és
közintézmény. A feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója szerint önállóan
működő költségvetési szerv.
8.3. A közös fenntartású intézmény gazdálkodási, pénzügyi feladatait
Dömsöd Nagyközség Polgármesteri Hivatala (Dömsöd-Apaj Körjegyzőség) végzi. A gazdálkodással kapcsolatos feladatellátás rendjét a Polgármesteri Hivatal Gazdasági Szervezeti Egységének Ügyrendje és munkamegosztási megállapodás szabályozza.
A szerződés módosítása 2010. augusztus 1-jétől lép hatályba.
A képviselő-testület felkéri dr. Vörös Andrea körjegyzőt, hogy a társulási megállapodás fentiek szerinti módosítását a szerződés szövegén vezesse át, és készítse el a módosításokkal egységes szerkezetű szerződés
szövegét.
Felelős: Bencze István polgármester, dr. Vörös Andrea körjegyző
Határidő: azonnal
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület 9 igen, 2 nem szavazattal egy tartózkodás mellett
meghozta a következő határozatot:
79/2010. (VI. 30.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a DömsödApaj Óvoda Közoktatási Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodásának módosításával kapcsolatos javaslatról az alábbi határozatot
hozza. A társulási megállapodás 10.2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

XX. évfolyam 7. szám
„10.2. A Pitypang Óvoda Tagóvoda személyi kiadásait Apaj Önkormányzata, a Nagyközségi Óvoda személyi kiadásait Dömsöd Önkormányzata finanszírozza. A szakmai kiadások (pedagógus továbbképzés,
informatikai normatíva, pedagógus szakkönyv beszerzése, pedagógiai
szakmai szolgáltatások támogatása) felosztása az intézményi gyermeklétszám arányában történik.
Az esetleges helyettesítési feladatokra kirendelt óvodapedagógus bérét
a kirendelés mértékében és arányában finanszírozzák az önkormányzatok,
az utazási költségét a fogadó intézmény viseli.”
A szerződés módosítása 2010. augusztus 1-jétől lép hatályba.
A képviselő-testület felkéri dr. Vörös Andrea körjegyzőt, hogy a társulási megállapodás fentiek szerinti módosítását a szerződés szövegén vezesse át, és készítse el a módosításokkal egységes szerkezetű szerződés
szövegét.
Felelős: Bencze István polgármester, dr. Vörös Andrea körjegyző
Határidő: azonnal
Dömsöd-Apaj Általános Iskola Közoktatási Intézményfenntartó Társulás és a Dömsöd-Apaj Óvoda Közoktatási Intézményfenntartó Társulás fenntartási költségeinek elszámolása
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 7 nem szavazattal meghozta a
következő határozatot:
80/2010. (VI. 30.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a DömsödApaj Általános Iskola Közoktatási Intézményfenntartó Társulás és a
Dömsöd-Apaj Óvoda Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 2009. évi
vezetői költségeinek megosztásával kapcsolatban Apaj Község Önkormányzata által benyújtott kérelmet elutasítja.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 6 nem szavazattal meghozta a
következő határozatot:
81/2010. (VI. 30.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a DömsödApaj Általános Iskola Közoktatási Intézményfenntartó Társulás és a
Dömsöd-Apaj Óvoda Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 2010. évi
vezetői költségeinek megosztásával kapcsolatban Apaj Község Önkormányzata által benyújtott kérelmet elutasítja.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal
4. Beszámoló a Gróf Széchenyi István Általános Iskola szakmai
munkájáról (2006-2010)
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangú szavazással meghozta a következő határozatot:
82/2010. (VI. 30.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a többször
módosított 1993. évi LXXIX. törvény (továbbiakban: Közokt. tv.) 102. §
(2) bekezdésben meghatározott jogkörében eljárva, figyelembe véve az
Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság véleményét, az alábbi határozatot hozza.
A képviselő-testület a Gróf Széchenyi István Általános Iskola (OM
azonosítója: 032537) 2006-2010. évekről készített szakmai beszámolóját
elfogadja.
Felelős: Mészáros Pálné igazgató
Határidő: azonnal
4.1. A 2010/2011. évben indítható tanulócsoportok számának meghatározása
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangú szavazással meghozta a következő határozatot:
83/2010. (VI. 30.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a mód.
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1993. évi LXXIX. törvény 102. § (2) bek. c.) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a Gazdasági Bizottság véleményét figyelembe véve az
alábbi határozatot hozza:
A Gróf Széchenyi István Általános Iskolában 2010/2011. tanévben az
alábbi csoportok indíthatók:
Alsó tagozat:
– 1. évfolyam 3 tanulócsoport
– 2. évfolyam 2 tanulócsoport
– 3. évfolyam 3 tanulócsoport, ebből egy tanulócsoport iskolaotthonos
– 4. évfolyam 3 tanulócsoport
– 1-4. évfolyamon 3 napközis csoport
Felső tagozat:
– 5. évfolyam 3 tanulócsoport
– 6. évfolyam 3 tanulócsoport
– 7. évfolyam 2 tanulócsoport
– 8. évfolyam 2 tanulócsoport
– 5-8. évfolyam 1 napközis csoport
EÁI tagozat:
– 1 tanulócsoport.
A képviselő-testület a fenntartó által engedélyezhető óratömeget 7%ban határozza meg.
A képviselő-testület a Gróf Széchenyi István Általános Iskola 2010. január 1-jétől 1 pedagógus álláshelyet nem tölthet be.
Felelős: Bencze István polgármester és Mészáros Pálné igazgató
Határidő: 2010. szeptember
4.2. Szülői kezdeményezés az általános iskola Helyi Pedagógiai Program (HPP) módosítására
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület 11 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot:
84/2010. (VI. 30.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a többször
módosított 1993. évi LXXIX. törvény (továbbiakban: Közokt. tv.) 102. §
(2) bekezdésben meghatározott jogkörében eljárva, figyelembe véve az
Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság véleményét, az alábbi határozatot hozza.
A képviselő-testület felkéri a Gróf Széchenyi István Általános Iskola
igazgatóját, hogy az intézmény Helyi Pedagógiai Programjának módosításával kapcsolatban, az intézményben működő szülői szervezet által benyújtott kezdeményezését vizsgálja meg, és szakmai javaslatát terjessze a
képviselő-testület elé.
Felelős: Mészáros Pálné igazgató
Határidő: azonnal
4.3. Beszámoló az Intézményi Minőségirányítási Program (IMIP)
végrehajtásáról
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangú szavazással meghozta a következő határozatot:
85/2010. (VI. 30.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a többször
módosított 1993. évi LXXIX. törvény (továbbiakban: Közokt. tv.) 102. §
(2) bekezdésben meghatározott jogkörében eljárva, figyelembe véve az
Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság véleményét, az alábbi határozatot hozza.
A képviselő-testület a Gróf Széchenyi István Általános Iskola (OM
azonosítója: 032537) Intézményi Minőségirányítási Programjának végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.
Felelős: Mészáros Pálné igazgató
Határidő: azonnal
5. Beszámoló a Nagyközségi Óvoda szakmai munkájáról (20062010)
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület 11 igen szavazattal, egyhangú szavazással meghozta a következő határozatot:
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86/2010. (VI. 30.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a többször
módosított 1993. évi LXXIX. törvény (továbbiakban: Közokt. tv.) 102. §
(2) bekezdésben meghatározott jogkörében eljárva, figyelembe véve az
Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság véleményét, az alábbi határozatot hozza. A képviselő-testület a Nagyközségi Óvoda (OM azonosítója:
037286) 2006-2010. évekről készített szakmai beszámolóját elfogadja.
Felelős: Orosz Lajosné óvodavezető
Határidő: azonnal
5.1. A Nagyközségi Óvoda helyi nevelési programjának (HNP) módosítása
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület 11 igen szavazattal, egyhangú szavazással meghozta a következő határozatot:
87/2010. (VI. 30.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a többször
módosított 1993. évi LXXIX. törvény (továbbiakban: Közokt. tv.) 102. §
(2) bekezdésben meghatározott jogkörében eljárva, figyelembe véve az
Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság véleményét, az alábbi határozatot hozza.
A képviselő-testület a Nagyközségi Óvoda (OM azonosítója: 037286)
Helyi Nevelési Programjának módosítását jóváhagyja.
Felelős: Orosz Lajosné óvodavezető
Határidő: azonnal
5.2. A Nagyközségi Óvoda Minőségirányítási Programjának (IMIP)
módosítása
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület 11 igen szavazattal, egyhangú szavazással meghozta a következő határozatot:
88/2010. (VI. 30.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a többször
módosított 1993. évi LXXIX. törvény (továbbiakban: Közokt. tv.) 102. §
(2) bekezdésben meghatározott jogkörében eljárva, figyelembe véve az
Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság véleményét, az alábbi határozatot hozza.
A képviselő-testület a Nagyközségi Óvoda (OM azonosítója: 037286)
Intézményi Minőségirányítási Programjának módosítását jóváhagyja.
Felelős: Orosz Lajosné óvodavezető
Határidő: azonnal
5.3. A Nagyközségi Óvoda maximális csoportlétszám túllépésének
fenntartói engedélyezése
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület 11 igen szavazattal, egyhangú szavazással meghozta a következő határozatot:
89/2010. (VI. 30.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a többször
módosított 1993. évi LXXIX. törvény (továbbiakban: Közokt. tv.) 102. §
(2) bekezdés c.) pontjában meghatározott jogkörében eljárva, figyelembe
véve az Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság véleményét, az alábbi határozatot hozza.
I.
A Nagyközségi Óvodában a Közokt. tv. 3. számú melléklete 7. pontja
alapján engedélyezi a maximális csoportlétszám túllépését 20%-kal a D/2
kis-középső csoportban.
II.
A Nagyközségi Óvodában a Közokt. tv. 3.számú melléklete 8. pontja
alapján engedélyezi a maximális csoportlétszám túllépését további 10%kal az Ú/4 nagy-középső csoportban; Ú/5 nagy-középső csoportban; Ú/6
nagycsoportban; D/3 nagycsoportban, D/1 kiscsoportban.
Felelős: Orosz Lajosné óvodavezető
Határidő: 2010/2011. nevelési év
6. Beszámoló a Dezső Lajos Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
szakmai munkájáról (2006-2010)
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)

XX. évfolyam 7. szám
A képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangú szavazással meghozta a következő határozatot:
90/2010. (VI. 30.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a többször
módosított 1993. évi LXXIX. törvény (továbbiakban: Közokt. tv.) 102. §
(2) bekezdésben meghatározott jogkörében eljárva, figyelembe véve az
Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság véleményét, az alábbi határozatot hozza. A képviselő-testület a Dezső Lajos Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (OM azonosítója: 040034) 2006-2010. évekről készített
szakmai beszámolóját elfogadja.
Felelős: Köntös Ágnes igazgató
Határidő: azonnal
6.1. Beszámoló az Intézményi Minőségirányítási Program (IMIP)
végrehajtásáról
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangú szavazással meghozta a következő határozatot:
91/2010. (VI. 30.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a többször
módosított 1993. évi LXXIX. törvény (továbbiakban: Közokt. tv.) 102. §
(2) bekezdésben meghatározott jogkörében eljárva, figyelembe véve az
Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság véleményét, az alábbi határozatot hozza. A képviselő-testület a Dezső Lajos Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (OM azonosítója: 040034) Intézményi Minőségirányítási
Programjának végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.
Felelős: Mészáros Pálné igazgató
Határidő: azonnal
7. Az önkormányzat és intézményei 2010. évi költségvetéséről szóló
2/2010. (II. 19.) rendelet módosítása
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangú szavazással megalkotta a következő rendeletet:
Dömsöd Nagyközség Képviselő-testületének 5/2010. (VII. 2.) rendelete
Az önkormányzat és intézményei 2010. évi költségvetéséről szóló
2/2010. (II. 19.) rendelet módosításáról.
A rendelet kihirdetve 2010. július 2-án.
A rendelet hatályba lép 2010. július 2-án.
A képviselő-testület a költségvetés kiadási és bevételi főösszegét
926.179.000 forintról 1.177.965.000 forintra; a költségvetés hiányát
39.700.000 forintról 39.403.000 forintra módosította. A költségvetés módosított általános tartaléka 2.500.000 forint, céltartaléka 30.000.000 forint. A költségvetés módosítása során átvezetésre kerültek a központi költségvetésből befolyt támogatási bevételek. A képviselő-testület a költségvetési létszám emelését a közmunka programmal összefüggésben 10 fővel, és az I. számú felnőtt háziorvosi körzetben egy orvosi álláshellyel engedélyezte. Az önkormányzat előző évi útépítési beruházásaival kapcsolatban 85,4 millió forint pályázati támogatás érkezett.
8. Az önkormányzat által fenntartott gyermekintézményekben fizetendő térítési díjakról szóló többször módosított 14/2002. (XII. 12.)
rendelet módosítása
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangú szavazással megalkotta a következő rendeletet:
Dömsöd Nagyközség Képviselő-testületének 6/2010. (VII. 2.) rendelete
az önkormányzat által fenntartott gyermekintézményekben fizetendő
térítési díjakról szóló többször módosított 14/2002. (XII. 12.) rendelet
módosításáról.
A rendelet kihirdetve 2010. július 2-án.
A rendelet hatályba lép 2010. július 2-án.
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat gyermekintézményeiben fizetendő bruttó étkezési térítési díjak 2010. szeptember 1-jétől az alábbiak:
a) óvodás gyermek
410 Ft/nap
b) félnapos óvodás
100 Ft/nap
c) napközis iskolás
490 Ft/nap
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d) tízóraizó és ebédelő iskolás
415 Ft/nap
e) ebédelő iskolás
310 Ft/nap
f) tízóraizó iskolás
110 Ft/nap
Felnőtt étkezők ebéd
560 Ft/nap
Felnőtt étkezők tízórai
260 Ft/nap
9. A Csepel-sziget és Térsége Többcélú Önkormányzati Társulás és
a tagönkormányzatok között megkötendő, kistérségi pedagógiai
szakszolgálati feladatok ellátásáról szóló együttműködési megállapodás véleményezése
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangú szavazással meghozta a következő határozatot:
92/2010. (VI. 30.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Csepelsziget és Környéke Többcélú Önkormányzati Társulás és Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat közötti, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.
tv. 21. és 34. §-ában meghatározott pedagógiai szakszolgálati feladatok
közös, kistérségi szintű ellátásáról szóló Együttműködési Megállapodást
az előterjesztés szerint elfogadja.
A képviselő-testület az Együttműködési Megállapodásban foglaltakat
magára nézve kötelezőnek fogadja el. Vállalja a Megállapodás „III. A feladatellátás feltételrendszere” fejezet „2. A feladatellátás finanszírozása, a
költségek viselése, megosztása” pontja szerinti és évente felülvizsgált
költségek, pénzügyi hozzájárulás viselését, teljesítését.
A képviselő-testület felkéri Bencze István polgármestert, hogy a határozatról a Csepel-sziget és Környéke Többcélú Önkormányzati Társulás
Munkaszervezetét értesítse.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal
10. Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Vagyonkezelő és
Közszolgáltató Zrt. – pótbefizetés teljesítése
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangú szavazással meghozta a következő határozatot:
93/2010. (VI. 30.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete – mint a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Vagyonkezelő és Közszolgáltató
Zrt. (székhelye: 8154 Polgárdi, Batthyány u. 132.) tagja – kötelezettséget
vállal arra, hogy a társaság saját tőkéjének kiegészítéséhez pótbefizetés címén 32.000 Ft-ot megfizet a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási
Vagyonkezelő és Közszolgáltató Zrt.-nek.
A képviselő-testület felkéri Bencze István polgármestert, hogy a határozat végrehajtásáról intézkedjen.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal
11. Petőfi Sándor Oktatási és Művelődési Központ – Nagyközségi
Könyvtár; Dömsödi Sportközpont; Községi Vízmű – Alapító Okiratának módosítása
11.1. Petőfi Sándor Oktatási és Művelődési Központ – Nagyközségi
Könyvtár Alapító Okiratának módosítása
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangú szavazással meghozta a következő határozatot:
94/2010. (VI. 30.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Petőfi Sándor Oktatási és Művelődési Központ – Nagyközségi Könyvtár Alapító
Okiratát az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.)
Korm. rendelet (Ámr.) rendelkezései szerint felülvizsgálta, és a határozat
mellékletének megfelelően az Alapító Okiratot módosítja.
A képviselő-testület felkéri dr. Vörös Andrea körjegyzőt, hogy az intézmény Alapító Okiratának módosításokkal egységes szövegét a határozat
szerint készítse el.
Felelős: Dr. Vörös Andrea körjegyző; Csikós Lászlóné igazgató
Határidő: azonnal
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11.2. Dömsödi Sportközpont Alapító Okiratának módosítása
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangú szavazással meghozta a következő határozatot:
95/2010. (VI. 30.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Dömsödi
Sportközpont Alapító Okiratát az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet (Ámr.) rendelkezései szerint felülvizsgálta, és a határozat mellékletének megfelelően az Alapító Okiratot
módosítja.
A képviselő-testület felkéri dr. Vörös Andrea körjegyzőt, hogy az intézmény Alapító Okiratának módosításokkal egységes szövegét a határozat
szerint készítse el.
Felelős: Dr. Vörös Andrea körjegyző; Béczi János igazgató
Határidő: azonnal
11.3. Községi Vízmű Alapító Okiratának módosítása
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangú szavazással meghozta a következő határozatot:
96/2010. (VI. 30.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Községi Vízmű Alapító Okiratát az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009.
(XII. 19.) Korm. rendelet (Ámr.) rendelkezései szerint felülvizsgálta, és a határozat mellékletének megfelelően az Alapító Okiratot módosítja.
A képviselő-testület felkéri dr. Vörös Andrea körjegyzőt, hogy az intézmény Alapító Okiratának módosításokkal egységes szövegét a határozat
szerint készítse el.
Felelős: Dr. Vörös Andrea körjegyző; Jaksa Istvánné, a vízmű vezetője
Határidő: azonnal
A képviselő-testület zárt ülésen az önkormányzati hatósági ügyben érkezett fellebbezéseket bírált el.
A képviselő-testület következő munkaterv szerinti ülésének időpontja 2010. augusztus 11.
Tájékoztatjuk az olvasókat, hogy a képviselő-testület nyilvános üléseiről készült jegyzőkönyvek, továbbá az önkormányzati rendeletek az önkormányzati honlapon olvashatók. A jegyzőkönyvek olvasására a Nagyközségi Könyvtárban ingyenes internetes hozzáférést biztosítunk.
A képviselő-testület nyilvános üléseinek meghívóit a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján és az önkormányzati honlapon tesszük közzé. Az önkormányzati rendeleteket a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján hirdetjük ki, és az önkormányzati honlapon is közzé tesszük.
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete

PROG RA MOK AZ OMK-BAN

ÁLLANDÓ PROGRAMOK
Dömsöd múltjából állandó helytörténeti kiállítás a könyvtárban
Kovács László tanító úr gyűjteményéből.
Nyitva tartás a könyvtári nyitvatartási rend szerint.
ENERGIATORNA
Az egészséges életmód jegyében, szerdánként 19.00 órától.
Vezeti: Oprea Arthúr Mihály.
MUSICA NOSTRA NŐI KAR PRÓBÁI
Péntekenként 18.00 órától a Széchenyi úti Általános Iskolában.
SZÍNJÁTSZÓ KÖR
Keddenként az Iringó Színjátszó Kör próbái 18.00 órakor.
KIÁLLÍTÁS
Óvodások és iskolások alkotásainak bemutatója az OMK előterében.
FELHÍVÁS KIÁLLÍTÁSRA
Iparosok, vállalkozók tevékenységét bemutató kiállításra hívunk
minden vállalkozó kedvű bemutatkozót.
BANYA KLUB
Kéthetente hétfőnként 18.00-tól.
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ZÖLDJÁRAT

Tájékoztatjuk a lakosságot és az üdülőingatlan-tulajdonosokat,
hogy a Bio-Pannónia Kft. legközelebb 2010. július 14-én (szerdán)
szervez zöldjáratot a lakosság és az üdülők részére.

KÖZLEMÉNY

Az ügy tárgya: GreenBalance Kft. (8800 Nagykanizsa, Csengery u.
9.) által Dömsöd 057/41 hrsz.-ú területen üzemeltetett biogáz üzem bővítésének környezeti hatásvizsgálati eljárása a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet alapján.
Az ügy iktatószáma: KTVF: 39893/2010.
Az eljárás megindításának napja: 2010. július 5.
Az ügyintézési határidő: 90 nap
(A határidőbe nem tartozik bele – többek között:
– a hiánypótlásra, illetve a tényállás tisztázásához szükséges adatok
közlésére irányuló felhívástól az annak teljesítésig terjedő idő,
– a szakhatóság eljárásának időtartama.)
Az ügyintéző neve és elérhetősége: Horváth Kinga. Tel.: 478-4437.
A tervezett létesítmény rövid ismertetése:
A tervezett tevékenység: a GreenBalance Kft. (8800 Nagykanizsa,
Csengery u. 9.) által Dömsöd 057/41 hrsz.-ú területen üzemeltetett
biogáz üzem 29.200 t/év kapacitásról 90.200 t/év kapacitásra történő
bővítése.
A tervezett tevékenység helye: a biogáz üzem Dömsöd település
külterületén található, szántó művelési ágú területek és a Dunatáj Szövetkezet Tehenészeti Telep és Tejfeldolgozó Üzem mellett.
A tervezett létesítmény közvetlen hatásterületének vélelmezett határai: Dömsöd közigazgatási határán belül.
A konkrét ügyben – a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.)
Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése alapján – a Felügyelőség lehetséges
döntései:
– kiadja a tevékenység gyakorlásához szükséges környezetvédelmi engedélyt,
– ha a környezeti hatásvizsgálat során a tevékenység környezetvédelmi
engedélyezését kizáró ok merül fel, határozatában e tény rögzítése
mellett megállapítja, hogy az adott tevékenység kérelem szerinti
megvalósítására engedély nem adható,
– összekapcsolt környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárás esetén, ha a Felügyelőség az első szakaszban nem utasítja el a kérelmet, a rendelkezésre álló információkat figyelembe véve végzésben állapítja meg, hogy a környezeti hatásvizsgálat során a tevékenység megvalósítását kizáró ok nem merült fel, továbbá melyek az egységes környezethasználati engedélyben a környezeti hatásvizsgálat alapján érvényesítendő feltételek, és
szükség esetén az eljárás második szakaszához benyújtandó dokumentáció tartalmára és példányszámára vonatkozó rendelkezéseket.
A Felügyelőség felhívja az ügyben érintettek figyelmét, hogy a telepítés helyével kapcsolatos kizáró okokra, illetve a környezeti hatástanulmány tartalmára vonatkozóan a közlemény megjelenését követő harminc napon belül közvetlenül a Felügyelőséghez észrevételt lehet tenni.
Tárgyi ügyben a Felügyelőség 2010. augusztus 10-én kedden 14
órakor a Petőfi Sándor Oktatási és Művelődési Központban (2344
Dömsöd, Béke tér 2.) közmeghallgatást tart.
A Felügyelőség a közleményt a hivatalában, valamint a honlapján
(http://kdvktvf.zoldhatosag.hu/) tette közzé.
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Tájékoztatás a Csepel-sziget és Környéke
Többcélú Önkormányzati Társulás területén
végrehajtandó csípõszúnyogok elleni
védekezési munkákról

A csípőszúnyogok számára kiemelkedően kedvező tavaszi időjárás,
valamint a folyók magas vízállása (Duna áradása, árterületek elöntése)
extrém mértékű szúnyogártalmat eredményezett, lényegében az egész országban. Társulás területén is az elmúlt évtized legsúlyosabb időszaka következett be a csípőszúnyog populáció kiterjedtségében. Tekintettel az
extrém mértékű szúnyogártalomra, a CSÖSZ RSD és Környezetvédelmi
Bizottsága 2010. július 5-én tartott ülésén szakértői javaslat alapján döntött arról, hogy a következő hetekben részben kiterjesztett területen, módosított technológiával rendeli meg a szúnyoggyérítéseket. A kivitelezések az elkövetkező időszakban három alkalommal, ~5 naponta kerülnek végrehajtásra 2010. július 8-ától kezdődően, továbbiakról a kezelések
értékelésével egyidejűleg kell döntést hozni. A légi kémiai gyérítés elsősorban a Duna és a Ráckevei(Soroksári-)Duna-ág mentén, illetve szigeteken zajlik, tehát összesítve a korábbiaknál kisebb területen (1890 ha). A
települések közötti partszakaszokon is lesz gyérítés, így csökkentve a szúnyogok gyors visszatelepülését. A földi kémiai gyérítés területei jelentős
mértékben kibővítésre kerülnek (4320 ha), a partszakaszokra koncentrálva, és azon túl részben a korábban légi módon kezelt területeket helyettesítik, illetve az eddig nem érintett belterületek nagyobb részén, és az elérhető külterületi partszakaszokon is lesz kijuttatás. A lárvák elleni biológiai
védekezés jelen helyzetben még nem kerül bevezetésre, annak hoszszabb
előkészületi ideje miatt. A szúnyoginvázió fenti intézkedések hatására
megszűnni bizonyosan nem fog, azonban várhatóan az eddigieknél hatékonyabb kezelések elviselhető állapotot eredményeznek.
Dr. Fekete Gábor entomológus

Zenés nyári
esték 2010.

A Petõfi Múzeum udvarán (Dömsöd, Bajcsy-Zs. u. 6.)
Nyitó előadás: 2010. június 26. szombat
Vers – Magyar nóta műsor. Fellépnek: Kiss József Daloskör és
Polgár László, magyar nóta és operett előadás.

Július 10. szombat
Vers – Zsiros Simon Mária író-olvasó találkozó – Apaji Nyugdíjas Klub
Július 24. szombat
Vers – Iringó Színjátszó Kör 4 színmű

Augusztus 7. szombat
Vers – Hangszeres műsorszámok, magyar és világzene
Augusztus 21. szombat
Vers – Nyárbúcsúztató – vegyes műsor

Tombola belépő: 450 Ft, nyugdíjasoknak és 14 év alatti gyerekeknek 250 Ft.
Sok szeretettel hív és vár minden kedves érdeklődőt a „Még
1000 év Dömsödért” Egyesület, a Petőfi Múzeum.

Esős, szeles idő esetén az előadás elmarad!
Esőnap nincs!

Dömsödön több helyen is fognak különböző időpontokban
árvízkárosultak pihenni, nyaralni! Ezúton értesítjük a szervezőket, hogy a Zenés Nyári Estéken vendégeik díjmentesen
vehetnek részt! Feledtessük közösen a tragédia emlékét!
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GRATULÁLUNK!

Fabula Lászlót hosszú évek óta ismerem.
Különösnek tartottam mindig, hogy egy kiveszőfélben lévő nemes régi mesterséget választott szakmájául. Ezért a választásáért nagyon tiszteltem. Évről évre látható volt, hogy
mint halad előre szakmai pályafutásában,
több év külföldi tevékenység után már itthon
is elismert szakember, aki ez évben megszerezte a mestervizsgát is, amelyhez gratulálunk! Ha összehasonlítom már korabeli ifjakkal, azt kell mondanom, amit elért, azt
magas mércével lehet mérni. Tette mindezt
szerényen, szorgalmasan, csendben. Maga
mögött tudhatta szülei segítő kezeit, biztatását, lankadatlan támogatását. Amikor belépek a csinos kis cipészüzletbe, valami régirégi érzés tölt el még kislánykoromból, amikor az öreg suszter bácsi üzletébe nyitottam
be bátortalanul. A bőrök illata, a régi eszközök, a polcokon sorakozó fényes cipők, a régi hangulat…
Laci újrateremtett egy mesterséget. Az ország legifjabb cipész mesterét tisztelhetjük
benne !
Szabó Andrea
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Suli Persely Alapítvány
2344 Dömsöd, Széchenyi út 9.
Adószám: 18679212-1-13

K ö z h a s z n ú s á g i j e l e n t és
2009. év

Az alapítvány 1997. december 30-án került bejegyzésre a Pest Megyei Bíróság AM.1502. sz.
alatt, majd 1999. november 26-tól kiemelten közhasznú alapítványként lett bejegyezve.
Kiemelten közhasznú tevékenységeit az Alapító Okirat tartalmazza, mely szerint fő (a teljesség igénye nélkül) tevékenységei között szerepel a Gróf Széchenyi István Általános Iskolában
folyó oktatómunka támogatása, a magyar nyelv és irodalom tanítása, az ifjúság állóképességének javítása, a tanulók tudásának fejlesztése, az idegen nyelvi oktatás továbbfejlesztése érdekében támogatások nyújtása rendezvényekhez, eszközvásárlásokhoz.
Támogatást 2009. évben az Alapítvány gazdálkodó szervezettől kapott 16.541 Ft-ot könyvvásárlásra. 2009. évben 2.207 Ft kamat folyt be. Az adózók által felajánlott 1%-ból pedig
265.334 Ft.
Az alapítvány 2009. december 31-i pénzkészlete: 27.046 Ft, a bankszámlán 312.473 Ft volt.
A kiadásaink a következőképpen alakultak:
– A közhasznú tevékenység kiadásainak egy részét a működéssel kapcsolatos költségek tették ki,
a bankköltség 13.325 Ft volt.
– Az APEH 1% összegnek, melyet tartalékoltunk 2006 óta, így ez az összeg 1.319.243 Ft volt, a
kuratórium döntött a felhasználásáról az alábbiak szerint: az OMK-nál iskolai játszóudvar kialakításához udvari fajátékokat vásároltunk 1.050.810 Ft értékben, 49.195 Ft-ot az iskola
könyvtárának fejlesztéséhez könyvvásárlására fordítunk, valamint 220 ezer Ft értékben vezeték nélküli hálózat kialakításához járultunk hozzá az iskola részére. 20.900 Ft volt a nonprofit
szervezetek részére előadás költsége.
Az előző évben gazdálkodó szerv által felajánlott 30.000 Ft a 6. a osztály kirándulására lett
fordítva, mivel a támogatást erre a célra ajánlották fel.
A 2009. év végén befolyt 265.334 Ft-os APEH 1%-felhasználásáról a kuratórium 2010. április
5.-i ülésén határozott: a Gróf Széchenyi István Általános Iskolából egy kétéves nemzetközi pályázat kapcsán tanulók és kísérők Lettországba utaztak, s annak buszköltségéhez járult hozzá
250.000 Ft-tal az alapítvány. A fennmaradó 15.334 Ft-ot működési költségre (bankszámlavezetés költség pl.) fordítja 2010. év folyamán.
Az alapítvány az alapító okiratában foglalt közhasznú céljainak megfelelően végezte a tevékenységét 2009. évben is.
Dömsöd, 2010. 05. 21.
Szücsné Ágh Anikó, kuratórium elnöke
Záradék: A közhasznúsági jelentést a kuratórium a 12. sz. határozattal 2010. május 21-én elfogadta, a Dömsödi Hírnök hasábjain közzéteszi.

Dömsödi
Sportközpont

Elérhetőségek: tel.: 06-24/533-010;
e-mail: domsodsport@vnet.hu
Béczi János intézményvezető • mobil: 06/20/3145-794

M E G N Y Í LT ! ! !

ENN Mûterem Galéria

Encsev Nacsev Nándor életmű kiállítása nyitva naponta
10-18 óráig.

Belépés díjtalan.

Dömsöd, Szabadság u. 75.
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Húsz éve az Ipartestület élén
– interjú Tóth Sándorral –

A Dömsödi Általános Ipartestület több évtizedes múltra tekint vissza.
Voltak könnyebb és nehezebb időszakok, kisebb változások, de a szervezet mindig a helyi iparosok, kereskedők, vállalkozók létjogosultságát hivatott képviselni. Így van ez ma is! Az elnöki feladatokat immár 20 éve
Tóth Sándor látja el. Lelkiismeretes, alapos munkájának köszönhetően
a szervezet aktívan működik, elősegítve ezzel a falu vállalkozóinak hatékonyságát.
Csiszár György alelnök javaslatára a vezetőség, valamint a tagság az
Ipartestületek Országos Szövetsége (IPOSZ) elnökségének javaslatot
tett Tóth Sándor több évtizedes munkásságának elismerésére. Az
IPOSZ elnöksége figyelembe vette, hogy hosszú távon kiemelkedő,
eredményes munkát végez, megvalósítva evvel az IPOSZ és az Ipartestületek célkitűzéseit, programjait, ezeknek önzetlenül, maradéktalanul
eleget tesz. Hasznos vállalkozói tevékenységet folytat – szakmai tudásával és közéleti tevékenységével növeli az ipartestületek valamint az
IPOSZ tekintélyét. A fentiek alapján Tóth Sándor elnök úrnak IPOSZ
DÍJ kitüntető címet adományoztak.
Az oklevelet és a plakettet 2010. május 27-én ünnepélyes keretek közt,
Szűcs György, az IPOSZ elnöke és Kurucz Zsigmond tiszteletbeli örökös
elnök adta át.
Ennek a különleges alkalomnak kapcsán szólaltattuk meg Tóth Sándort, gratulálva a sokéves önzetlen munkájához. (A beszélgetés létrejöttében, lebonyolításában Csiszár György alelnök volt segítségemre.)

gyobb teret hódított a magánvállalkozói forma. Többen nagy várakozással tekintettek a rendszerváltás elé, ami nem igazán úgy történt, ahogy mi
elvártuk. Bizony voltak is, és a mai napig is vannak nehézségek. Mindezektől függetlenül azért nagyon jó dolog, ha az ember a saját maga ura.
De tudnunk kell, hogy az elképzeléseket nem lehet napi 8 órában megvalósítani!
– Az önállósodás nemcsak a saját vállalkozásában, hanem az iparos
közéletben is bekövetkezett. Hogyan történt ez meg helyi vonatkozásban?
– Az elismerés hogyan
– A dömsödi Ipartestüérintette Önt?
let tagsága mint egy kis
– Nagy megtiszteltetés
közösség, a korábbi rácvolt ez számomra! Tulajkevei KIOSZ alapszervedonképpen a szervezeti
zetéhez tartozott, innen
munkám nem csak erre a
szakadt ki. Amikor meghúsz évre tekint vissza.
szűnt a kötelező KIOSZ
Az Ipartestület elődjénél,
tagság, akkor a dömsödi
a Kisiparosok Országos
iparosok és kereskedők
Szervezetében mint aktív
úgy döntöttek, hogy kivezetőségi tag tevékenylépnek a ráckevei körzeti
kedtem, tehát nem csak a
szervezetből, és megala20 éves szervezeti munpítják a Dömsödi Általákámnak tudható be ez az
nos Ipartestületet, mint
elismerés, hanem az azt
önálló ipartestületet. Erre
megelőző szintén 20 éves
már korábban, a KIOSZ
KIOSZ tevékenységnek
időben is tettünk lépéseaz elismerése is egyben.
ket, de az akkori hatalom
– Hogyan lett vállalkoezt nem tette lehetővé.
zó, volt-e valamilyen
Annak a rendszernek köminta Ön előtt?
telező jelleggel a körzete– Anyai részről a nagysítés volt a célja.
szülők iparos emberek
A kilépésnél, önállósovoltak, és talán a génjeim- Kurucz Zsigmond örökös tiszteletbeli elnök adta át az oklevelet Tóth Sándornak dásnál nagy segítségünkben benne volt az önálló
re volt az akkori önkoréletmód. Igaz, az elmúlt rendszerben ez nem kiváltságos állapot volt, in- mányzat, az első szabadon választott képviselő-testületével. Ezt azért
kább osztályidegenként kezeltek bennünket. Mint „maszekokra” mindig hangsúlyozom ki, mert megszavazták, hogy az iparos elődeink által létreis ferde szemmel tekintettek, és úgy is bántak velünk, de mindezek ellené- hozott székházat visszakapjuk. Így lett otthonunk. Akkor 30 fővel alapíre az önállóság mindig is nagyon fontos volt számomra. Az ipari techni- tottuk meg a Dömsödi Általános Ipartestületet. Ez a létszám évről évre
kumi végzettség mellett megszereztem az „autószerelői mester” címet is, szaporodott, volt amikor 100-120 tagunk volt, ma ez inkább 90-100 főre
és mint autószerelő kezdtem el magán iparosi tevékenységemet. Közel 8- tehető.
10 év után váltottam a teherfuvarozásra. Ezt az elején még „gebines”, vo– Ön 1990 óta elnöke a helyi testületnek. Hogyan telt el ez a 20 év?
lános autóval végeztem, majd 1982-ben, mikor lehetőség nyílt rá, teljesen
– Az önálló Ipartestület Dömsödön 20 éve alakult meg. A tagság bizalönállósodtam, magánfuvarozó lettem. Abban a rendszerben ez nehéz kö- mat szavazott, és azóta töltöm be az elnöki tisztséget. Ezt az időszakot kirülmények közt működött, de a ’90-es évek rendszerváltása után egyre na- emelném, hiszen nagy eredménynek tartom, hogy talpon vagyunk és
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eredményesen működünk. Az elmúlt 20 évben nagyon sok ipartestület ju– Hogyan látja az Ipartestület jövőjét, milyen elképzelései vannak ertott csődbe vagy szűnt meg, elsősorban anyagi problémák miatt.
re vonatkozólag?
Nekünk is vannak ilyen gondjaink. Évről évre a fennmaradásunk és a
– Előre tekintve, a 20 éves ipartestületi elnöki teendőimet szeretném lezármegélhetésünk a tét, de a tagság önfeláldozó munkájának eredménye- ni és azt átadni a fiatalabb generációnak. A vezetőség segítette munkámat,
képp talpon tudunk maradni. A székházunkat rendben tudjuk tartani, szol- azonban itt is fiatalításra van szükség. Az egészséges „vérfrissítés” minden
gáltatásainkat úgyszintén tudjuk működtetni, és egy fő alkalmazottat fog- területen jót tesz egy-egy szervezetnek. Természetesen egyik pillanatról a
lalkoztatunk. Ezek komoly terhet jelentenek a testületnek, de bízom ben- másikra nem lehet átadni a stafétát, mert a továbbiakban is szükség lesz az
ne, hogy különböző vállalkozásokkal, egyéb tevékenységekkel, melyek idősebb vezetőségi tagok tapasztalataira és az eddig kialakított kapcsolatokaz ipartestületi munkával összeegyeztethetőek (a tagdíj mellett) pótolni ra. Segítenünk kell majd az újaknak, mert ez a váltás nem jelenthet megtortudjuk az anyagiakat.
panást az Ipartestület életében, sőt inkább új lendületet kell hogy kapjon! Eb– Kérem beszéljen arról, hogy az ipartestületnek napjainkban milyen ben a változó világban újabb kihívásokkal, feladatokkal kell szembenézni,
a helyzete?
mint 20 évvel ezelőtt. Ehhez új emberekre, új energiára van szükség.
– Sem a vállalkozóknak, sem az testületnek nem rózsás a helyzete! A
– Magánemberként, választott hobbiját versenyszerűen űzi. Egész pátaglétszámunk inkább csökkenő tendenciát mutat. Az embereknek anyagi lyafutását végigkísérte az AUTOCROSS. Soha nem gondolt arra, hogy
természetű gondjaik vannak, ebből fakadóan a tagdíj befizetése sokaknak esetleg vállalkozóként is autocross-ozik?
nagy terhet jelent, ezért kilépnek köreinkből. Ugyanakkor az emberek
– Több mint 30 éve űzöm, és tényleg nem kiegészítő hobbynak lehet
passzivitása is kihatásmondani.
sal van az Ipartestület
Az autocross-ozás
életére. Egyre kevemondhatni, kialakult
sebben tartják fontoséletformát jelent szának a közösségi életet,
momra. Ezt próbálom
hogy tartozzanak valaa fiatal cross-osokba
hová. Ezen a szemlélebeplántálni. Szakmaiten változtatni kell, és
lag is komoly kihívás,
nagyon remélem, hogy
mert nagy fejlődési lemihamarabb rádöbhetőséget jelent az aubennek arra, hogy a
tószerelés és autóépíközösségeknek
van
tés terén. Gyakorlatiereje, és csak rajtuk kelag egy szakmát meg
resztül lehet célokat,
lehet tanulni általa.
eredményeket elérni.
A másik fontos do– Beszélhetünk-e
log, hogy amíg az
klasszikus értelemben
autocross versenypámesterségekről?
lyán élik ki a fiatalok
– A mai modern viaz ilyen irányú ambícilágban
használatos
óikat, addig sem a közmegfogalmazásban is
utakon próbálják fitogbenne van, hogy most
tatni a tudásukat vagy
már csak vállalkozói
az autójuk erejét. Ez
engedélyeket adnak ki
sokkal egészségesebb
– nem pedig ipari v. kedolog, így szabályos
Szűcs György átadja az érmet
reskedői működési enkeretek közt, egyfajta
gedélyt. A kimondottan hagyományos iparosság, kézművesség kiveszőben rutint is szereznek a pályán, és a vezetéstechnikájukat is finomíthatják.
van. Nagy szükség lenne a klasszikus iparos szakmák gyakorlására, mert
Örülök, hogy a magyar autocross meghonosításában részt vettem, és
igény mutatkozik ezeknek az iparosoknak a tevékenységére. A jövőnek na- ezt a sportot falunk életébe úgyszintén sikerült belevinni.
gyon fontos célkitűzése kell legyen a régi szakmák újbóli felelevenítése, az
Dömsödöt ezáltal nem csak országon belül, hanem nemzetközi viiparos embereknek a képzése. A kőművesre, az ácsra, a vízvezeték szerelő- szonylatban úgy ismerik, mint az autocross fellegvárát. A sport által nare, az autószerelőre, a lakatosra minden településen szükség van. Mindenki- gyon sok idegen megfordul községünkben, sok ismeretség és barátság
nek akadnak olyan problémái, amit csak ezek a szakemberek tudnak meg- szövődik.
oldani. A fiatalokat is próbáljuk ebbe az irányba terelni, hogy ne minden
Hobbymat illetően a községben vannak követőim, ha a családban nem
gyerek csak menedzser vagy bankár akarjon lenni, hanem fedezzék fel is annyira. Tulajdonképpen Sanyi fiam teljes erőbedobással részt vesz az
ezeknek a szakmáknak a szépségét és fontosságát. Ugyanis mindegyiknek én hobbimban mint háttérharcos. Hogy meddig tudom csinálni, azt teljes
megvan a maga egyedisége, ami miatt szeretni lehet, mindegyikben lehet mértékben egészségi állapotomtól teszem függővé.
önmegvalósítást produkálni. Alkotni kell a kőművesnek vagy bármelyik
iparosnak. Tehát az alkotó munka szépségét kell hogy felfedezzék a fiataMegragadva az alkalmat, jó egészséget, sok sikert és további példamulok. Ha egy-egy szakmába igazán beleszeret valaki, akkor azt lelkesen gya- tató munkát kívánunk a jövőben is! Az ipartestület tagsága, vezetősége és
korolja, és aztán ezek az iparos emberek megtalálják az ipartestületen belül a Hírnök olvasói nevében, külön gratulálunk az IPOSZ DÍJ-hoz!
is a közösségi élet szépségeit. Szükség van a szakemberekre. A magániparosok nem kivetettjei, hanem megbecsült tagjai a társadalomnak. Egyre inA továbbiakban az Ipartestület, „Őszintén magunkról” címmel egy
kább értékelik és felfedezik ezeknek az embereknek a munkáját!
sorozatot szeretne elindítani a Dömsödi Hírnökben, amely a tagjait muA dömsödi közéletben a helyi Ipartestület jelen van, minden egyes tatná be. Tisztelettel várjuk azon tagok jelentkezését, akik őszintén behelyhatósági választáson egy-két vállalkozó bejut a testületbe, így a falu szélnének sikereikről, gondjaikról, hogyan szeretnék látni a falu életét a
életében is képviseljük magunkat. Dömsöd gazdasági életében szintén jövőben? Jelentkezni az Ipartestület székházában, illetve a 06-24-435meghatározó szerepe van a mikro-, kis- és középvállalkozásoknak.
416-os telefonszámon lehetséges.
-V.I.-
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Megalakult Dömsödön a ROBE civil szervezet

Roma és nem roma emberek létrehoztak egy
egyesületet, civil szervezetet itt Dömsödön.
A szervezet fő feladatának tekinti a roma kultúra megőrzését, a hagyományok életben tartását, valamint a roma és nem roma emberek,
gyermekek közötti együttműködést, összhangot, egymás elfogadását, valamint az egymás
iránti tisztelet kivívását! A szervezet meg kívánja említeni, hogy nemcsak roma származású
emberekkel szeretne együttműködni. Programjainkban szerepelnek szavaló-, tánc-, ügyességi
versenyek, valamint különféle kulturális és
sportfoglalkozások.
Szeretnénk a jövőben a cigány nyelv oktatását előtérbe helyezni.
Tábort ezen a nyáron Fonyódra szerveztünk
az Országos Cigány Önkormányzat közreműködésével, ugyanis lehetőséget kaptunk arra,
hogy pályázat útján nagyon jutányos áron eltölthessünk egy hetet a Balaton partján. Hátrányos
helyzetű gyermekek vagy valamely kisebbséghez tartozó gyermekek részére kiírt pályázaton
sikerült ezt elérnünk.

2010. május 22-én megrendezésre került itt
helyben az első cigány szavalóverseny. Községünk polgármestere is részt vett ezen eseményen, és ott a rendezvényen hangot is adott elismerésének! Köszönjük!
Háromtagú zsűri értékelte a gyermekeket,
akik nagy lelkesedéssel és tisztelettel vágtak neki a versenynek. Közel 20 induló volt, akik mindannyian felkészülten érkeztek. A verset először
magyarul, majd cigányul is elszavalták. Öröm
volt hallgatni őket! Minden résztvevő kapott
könyvjutalmat, amiért a felajánlónak köszönet!
A helyezés korcsoportonként történt.

A verseny végeredménye:

1-2. osztály:
Jakab Tünde és Kolompár Petra
Sztojka József

1. helyezett
2. helyezett

Fotó: Simon Katalin

Jakab Tünde, Sztojka József, Jónás Barbara, a verseny résztvevői

Horváth Senon és Kolompár Izabella

3. hely

3-4. osztály:
Kolompár Dániel
Zsákai László
Kun Angéla

1. helyezett
2. helyezett
3. helyezett

5-6. osztály:
Pintyi Brigitta
Farkas Ramóna
Bak Vivien és Lakatos Rebeka

1. helyezett
2. helyezett
3. helyezett

7-8. osztály:
Kolompár Zsanett
Kun Beatrix

1. helyezett
2. helyezett

2010. május 29-én Taksonyban rendezték
meg az Országos Cigány Szavalóversenyt, melyre Dömsödről tíz gyermeket vittünk az itthon nagyon jó eredményt elérők közül. Elmondhatjuk,

MEGALAKULT A NYUGDÍJAS KLUB
A KÖVETKEZŐ ÖSSZEJÖVETELEK IDŐPONTJA
06. 29-én délután 5 óra
07. 13-án délután 5 óra
07. 27-én délután 5 óra

A MŰVELŐDÉSI HÁZBAN.
MINDEN ÉRDEKLŐDŐT, RÉGI ÉS ÚJ NYUGDÍJAST
SZERETETTEL VÁRUNK!

hogy messze a mezőny legjobbjai között voltak
a mieink! Itt szeretnénk köszönetet mondani a
felkészítő pedagógusoknak és szülőknek! Jó érzésekkel tértünk haza erről a versenyről, hiszen
kiemelkedően szerepeltek a dömsödi gyerekek,
és a következő helyezéseket, díjakat hozták el:
1-2. osztály:
Jakab Tünde
Kolompár Petra

1. helyezett
3. helyezett

3-4. osztály:
Kolompár Dániel
Zsákai László

1. helyezett
különdíj

5-6. osztály:
Pintyi Brigitta
Bak Vivien

2. helyezett
különdíj

ROBE CIVIL SZERVEZET

Könyvtár nyári nyitvatartása
Nyitvatartásunk a nyári idõszakra
megváltozik a következõk szerint:

Június 14-től augusztus 31-ig:
Hétfőtől péntekig: 7.30-14-ig
Szombat: 8-12-ig

Nyári zárásunkat
július 26-tól augusztus 15-ig
tervezzük.
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Szép magyar beszéd
Prózamondó verseny

Ebben a tanévben május 31-én rendeztük
meg iskolánkban a „Szép magyar beszéd”
prózamondó versenyt, melynek alapítója
Tóth István nyugdíjas pedagógus. A kötelező
próza Wass Albert: A funtineli boszorkány című regényéből volt egy szép leíró rész arról,
hogyan születnek a szavak fenn a Havasokon.
A diákok a szabadon választott elbeszélő részeket ősi magyar mondáinkból, Gárdonyi
Géza novelláiból és Wass Albert műveiből
választották. Tíz versenyző indult, közülük:
Tabajdi Fruzsina, Sándor Nikoletta, Göllény Piroska bronz minősítést;
Csiszár Kinga, Siket Blanka, Halász Petra,
Papp Zita ezüst minősítést;
Budai Petra arany minősítést szerzett, egyben ő az alapítványi díj nyertese.
Szabadon választott prózája Wass Albert:
Hagyaték című művéből vett részlet. Jó szívvel ajánljuk mindenkinek elolvasásra.
Felkészítő
Krnájszki Istvánné
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Wass Albert – Hagyaték

Ott volt például a vargyasi vénember, akit Látóembernek meg Táltos Embernek neveztek volt a
környéken, amikor nagy ritkán szót ejtettek róla idegen előtt. Halk szóval és nagy tisztelettel emlegették ilyenkor, egyik-másik csodálatos tettére emlékezve. Mint amikor például a Szabó Jánosék
háza tüzet fogott, míg ők maguk a szénát hozták le a hegyről, s bizony odaégett volna mindenük, ha
egyszerre csak a vizes vödrökkel összeszaladó szomszédok szeme láttára meg nem jelenik a vénember ott a ház megetti nagy vackorfánál, s el nem oltja a lángokat kezének egyetlen mozdulatával.
Na meg aztán két év múlva ki mentette ki Targoncás Bálinték kicsi fiát, Sanyikát a megáradt
patakból, amikor a hosszú esőzés után átszakadt odafönt a fűrésztelep gátja, s omlott alá a sok haragos víz, vitte a hidakat, pajtákat s minden egyebet, ami útjába került? Sanyikát ott kapta volt el a
szérű megett, ahogy a megriadt borjakkal vesződött, melyek mindenáron át akartak gázolni a patakon a fenti legelőre, ahol anyjukat tudták.
Elordította magát Targoncás Bálint, s rohanni kezdett eszét vesztve az ár felé, de akkorra már a
szomszédokat is előhozta a zúgás, s látták ők is, ahogy a sok víz sodorta magával a gyermeket
meg a borjakat, egyenest, lefele, neki a nagy zúgónak, ahol a sok éles sziklakő porrá szaggatta
volna mindegyiküket… ha csak… Itt aztán megoszlott a szemtanúk beszéde aszerint, hogy ki
honnan látta azt, ami történt.
A bal parton lévők Targoncás Bálinttal együtt esküdtek, hogy a megáradt patak kellős közepén,
ahol az a nagy, hegyes kőszikla meredezik elő a vízből a zúgó felett, egyszerre csak ott állt a vénember, karimás, fekete kalapjával a fején, elkapta nadrágszíjánál fogva a gyereket, lendített egyet
rajta, s áthajította a Sántáék kertjét szegélyező fűzfabokrok közé. Mikor apja odaszaladt, Sánta
Esvánnyal a sarkában, ott lelt fiára a bokorban, vérző orral, térdig érő vízben. Akik azonban a túlsó oldalról nézték, a domb felől, azok viszont esküdtek, hogy az öregember néma sziklán állt, hanem csak úgy lebegett a megáradt víz fölött, mintha nem is ő maga lett volna, csupán a kísértete.
Olyan ködszerű valami volt, ami ott lebegett a nagy fekete kalap alatt.

Kitûnõ és jeles tanulók a 2009/2010-es tanévben

1. a kitűnő:
Bojtos Beáta Barbara
Galambos Laura
Gecze Judit
Lantai Cintia
Szabó Renáta Viola
Szűcs Eszter
Vella Fruzsina Klára
jeles:
Földi Nikolett
Ispán Bence
Katus Kristóf
Rácz István Bence
Veres Máté
1. b kitűnő:
Balogh Abigél Emese
Gulyás Dorka
Halász Dorottya Janka
Horváth Virág Andrea
Kátai Csaba Botond
Krisztián Karina Liza
Manger Petra
Pozsár Lili
Rüsics Alexa
Tóth Levente
Várkonyi Petra
Várkonyi Viktória
jeles:
Láng Tege Botond
Molnár Bella
Papp András
2. a kitűnő:
Csontos András
Kudar Zsolt Zsigmond
Kulimak Réka
Liptai Melitta
Pék Bianka

Sámson Nikolett
jeles:
Földvári Fanni
Huszti Barbara Györgyi
Jakab Tünde Diána
2. b kitűnő:
Csörgő Máté
Fábián Bianka
Hicz Patrik
Keller Konrád
Keresztes Bernadett
Lázin Loretta Kitti
Mészáros Péter
jeles:
Kolompár Petra
Bebők Gabriella
Pokornyik Gábor
Pokornyik Krisztián
2. c kitűnő:
Guttyán Réka
Csehi Lili
Gonda Alexandra
Sass Lilla
Székely Klaudia
jeles:
Magyar Máté
Mendi Barbara
Mendi Dorina
Tóth Ilona
3. a kitűnő:
Csiszár Dóra
Fülöp Viktória Kitti
Jároli Kristóf
Kovács Gergő
Perger Balázs István
Sas Dorottya Lídia
Sipos Evelin Viktória

3. b kitűnő:
Kovács Vivien Nóra
Kreisch Beatrix
Pethes Patrícia
Pozsár Zsófia
Vitáris Petra
jeles:
Borbíró Sándor
Fabula Dominik Máté
Hörömpő Tibor
Jancsó Anna
Kengyel Zsanett
Nagy Rajmund
Takács Fatime
3. c kitűnő:
Magyar Bence
Szabó Nikoletta
Szegedi Tamás
jeles:
Ács András
Fekete Martina
Ispán Lilla
Perger Petra
4. a kitűnő:
Budai Levente
Perger Gábor
Zsiba Mihály
4. b kitűnő:
Hochman Regina Szilvia
Szűcs Viktória
jeles:
Ács Dominika Éva
Guttyán Kitti
Takács Daniella
4. c kitűnő:
Lampert Gréta Georgina
Csörgő Szabolcs

Földes Máté Béla
Papp János
5. a kitűnő:
Fábián Fanni
Kovács Dóra
Perger Benjámin
Sass Nikolett
jeles:
Forczek Krisztofer
5. b kitűnő:
Bábel Júlia
Doroszlay Dóra Lili
Kátay Dorottya
Pethes Vivien
Turcsán Pál
jeles:
Kovács Orsolya
Madarász Petra
5. c kitűnő:
Szabó Bettina
jeles:
Gál Tamás
6. a kitűnő:
Baranyi Virág
Gyivi Ildikó
jeles:
Bábel Beáta
Takács Nóra
6. b kitűnő:
Gonda Andrea
Göllény Csilla
7. a kitűnő:
Sáfrán Tamás
jeles:
Szegedi Imre
7. b kitűnő:
Gyimesi Viktória

jeles:
Csonka Orsolya
Nagy Tímea
8. a kitűnő:
Felföldi Brigitta
Göllény Piroska
jeles:
Tabajdi Fruzsina
8. b kitűnő:
Budai Petra
jeles:
Csiszár Kinga
Halász Petra
Kovács Anna Regina

Széchenyi-díjak 2009/2010
8. a Felföldi Brigitta
8. b Budai Petra

Nevelőtestületi dicséretben
részesülnek 2009/2010
5. a Perger Benjámin
5. b Kátai Dorottya
Pethes Vivien
6. a Baranyi Virág
6. b Gonda Andrea
7. b Nagy Tímea
8. a Göllény Piroska
8. b Csiszár Kinga
Halász Petra
Kovács Anna

Bazsonyi Arany és Vecsési
Sándor felajánlásából jutalomkönyvet kapnak:
1. b Halász Dorottya Janka
1. b Várkonyi Viktória
2. a Szarka Nóra
6. a Jancsó Attila
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A Dezsõ Lajos Alapfokú Mûvészetoktatási
Intézmény júniusi hírei

Túl vagyunk a vizsgákon, év végi bemutatókon, ahol nagyon szépen
szerepeltek növendékeink. Június 1-jén és 3-án a zenei tanszakosok vizsgáztak.

Haladó junior II. kategória (standard, latin)

Név
Sass Levente – Füki Beatrix
Göllény Zsombor – Szabó Evelin
Márkus András – Csehi Szilvia
Horváth Balázs – Nagy Tímea
Földvári Attila – Fabula Mária
Jancsó Attila – Ispán Karina
Nagy László – Budai Noémi
Jancsó Attila – Budai Noémi
Józan Judit – Fábián Karola

Helyezés standard Helyezés latin
4.
2.
6.
6.
5.
3.
3.
7.
5.
2.
1.
1.
4.

Név
Nagy László – Ispán Karina
Sass László – Tillinger Tímea
Erdős Sándor – Bak Barbara
Bábel Brigitta – Bábel Barbara

Helyezés standard Helyezés latin
1.
4.
2.
3.
3.
2.
1.

Haladó ifjúsági kategória (standard, latin)

5-én tartottuk a II. házi társastánc versenyt. A gyerekek nagy izgalommal készültek a versenyre, szépen felkészültek a bemutatóra. Az alábbiakban következzenek a helyezések.

Gyermek kategória (nyolcas döntő)
Név
Papp András – Galambos Laura
Bődi Endre – Rüsics Alexa
Rácz I. Bence – Szemán Kamilla
Bődi Gergely – Draskovich Zoé
Lantai Cintia – Bojtos Beatrix
Szücs Eszter – Horváth Senon M.
Szigeti Mónika
Piróth Krisztina – Vank Viktória

Helyezés standard Helyezés latin
1.
2.
2.
1.
7.
8.
5.
3.
4.
5.
6.
6.
8.
7.
3.
4.

Kezdő junior I. (hatos döntő)
Név
Helyezés standard Helyezés latin
Sámson Nikolett – Huszti Barbara
5.
4.
Kolompár Petra – Kolompár Izabella
1.
2.
Hermányi Gergely – Pék Bianka
2.
5.
Zsákai László – Zsákai Melissza
3.
1.
Bődi Gergely – Csiszár Dóra
4.
3.
Keresztes Márk – Perger Petra
6.
6.

Haladó junior I. kategória
(standard – hetes döntő, latin – hatos döntő)
Név
Helyezés standard Helyezés latin
Ács András – Fábián Bianka
7.
6.
Perger Gábor – Jancsó Anna
5.
2.
Papp János – Belencsik Krisztina
3.
3.
Bődi Endre – Guttyán Kitti
6.
Perger Benjámin – Kovács Szilvia
2.
1.
Sáfrán Mihály – Fábián Fanni
1.
4.
Piróth Krisztina – Kozma Luca
4.
5.

Az előző számban írtam, hogy társastáncos növendékeink sikereire visszatérünk a mostani számban. Május 30-án növendékeink részt vettek az
V. Szigetdance Kupán, Tökölön, ahol egyéniben is és csoportosban is nagyon szép eredményeket értek el. Az alábbiakban következzenek az elért
helyezések:
Páros neve
Papp János – Belencsik Krisztina
Perger Gábor – Jancsó Anna
Perger Benjámin – Kovács Szilvia
Nagy László – Ispán Karina
Jancsó Attila – Budai Noémi
Nagy László – Ispán Karina
Sass László – Budai Noémi
Erdős Sándor – Bak Barbara
Kiss Gergő – Ispán Karina
Erdős Sándor – Bak Barbara

Kategória
Helyezés
kezdő latin – gyermek
I.
kezdő latin – gyermek
IV.
kezdő latin – gyermek
I.
kezdő latin – junior II.
II.
kezdő latin – junior II.
IV.
kezdő standard – junior II.
IV.
kezdő standard – junior II.
V.
haladó felnőtt standard
I.
haladó felnőtt standard
II.
haladó felnőtt latin
I.

A lányformáció III. helyezést ért el, tagjai: Budai Noémi, Fábián Karola, Ispán Karina, Izsák Nóra, Nagy Tímea, Józan Judit, Varga Rebeka,
Füki Beatrix.
Június 6-án, vasárnap 15 órakor színjáték tanszakosaink az Iringó Színjátszó Körrel közösen bemutatták a Grease c. musical átiratát.
A darabot Gábor Tünde tanárnő vitte színre. A készülést nagy siker koronázta. Bátran mondhatom, hogy telt ház volt a művelődési központ színháztermében. Nagyon szépek voltak a díszletek, ötletesen készítették el az
egyes színek berendezését. A díszletezésben és sminkek elkészítésében is az
Iringó Színjátszó Kör tagjai segítettek, Bábelné Marika volt a súgó. Köszönet ezért Nekik! A bemutatón a Ju és Zsu Társulat is közreműködött. Köszönöm a társulatnak és vezetőjének, Csikós Lászlónénak a segítséget. A főbb
szerepeket Necsász Mónika, Lakatos Gábor, Sándor Nikolett, Csaplár Bence, Bajnóczi Annamária, Jóni Dani, Felföldi Brigitta, Papp Zita, Bábel Andrea, Tarrné Zsóka, Csaplár Sándor, ifj. Tarr István alakította.
Köszönet a fergeteges előadásért, és nagyon remélem, fogjuk még látni
a darabot!
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Június 8-án tartottuk a zenei tanszakos növendékeink év végi bemutatóját és a grafika tanszakosok év végi kiállítását.
Nagyon jól sikerült a bemutató, a gyerekek nagyon szép teljesítményt
nyújtottak. Szépen, összeszedetten zenéltek, a koncert végén még egy saját alakulású trió is bemutatkozott Baranyi Virág (fuvola), Kun Orsolya
(gitár) és Radványi Patrik (zongora) személyében.
A zenészeket Csák Péter, Nyikes Krisztián, Povázai Gyula, Sebestyén
Gábor és Somos András készítette fel.
A grafika
tanszakos gyerekek egész
éves alkotásaiból szép kiállítást nyitottunk
meg a koncert
előtt. A grafikásokat felkészítette és a kiállítást elkészítette: Kérges Tünde tanárnő.
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Június 14-én volt a társastánc és néptánc tanszakos növendékeink év
végi bemutatója, melyre Angyal László, Bagi Ferenc, Mihó Diána és Tóth
Andrea készítette fel a gyerekeket. Köszönet érte!
Június 19-én a társastáncosok felléptek a Hal-Víz Napokon és 27-én a
kiskunlacházi művelődési házban a László Napi Vigasságok c. rendezvényen. Felkészítőjük Mihó Diána tanárnő volt.
Iskolánk volt növendéke, Holl László, aki most a budapesti Weiner Leó
Zeneművészeti Szakközépiskola és Zeneiskola növendéke, a „Fesztiválzenekar a zeneiskolásokért” verseny első fordulójában továbbjutott. Felkészítette Kis András tanár úr. Kollégáim és növendékeink nevében gratulálok és további eredményes versenyzést kívánok!
Köszönöm az Óvoda, az Általános Iskola és az OMK vezetőinek, pedagógusainak, dolgozóinak a művészeti iskola részére nyújtott egész évi
segítséget, támogatást!
Szeretném megköszönni valamennyi kollégámnak az egész évi munkáját, nekik és növendékeinknek jó pihenést kívánok a nyári szünetre!
Köntös Ágnes igazgató

Családias hangulat a gyereknapon
2010. június 6-án szombati nap az OMK udvarán, családias hangulatban kezdődtek 10,00 órától a gyermeknapi programok. Megtelt az udvar.
A nap folyamán kicsik és nagyok is találtak maguknak játszási lehetőséget. Lehetett labdázni, focizni, ugrálókötelezni, tekézni, valamint hüllőkiállítás, arcfestés, korongozás, pólófestés, hajfestés, ugrálóvár, trambulin,
óriáscsúszda, lufihajtogatás, lisztfújás, sétakocsikázás várta a játszani vágyókat.
13,00 órától kezdődtek a szabadtéri színpadon a kulturális rendezvények. Óriási sikere
volt a gyerekek körében, hiszen együtt énekelhettek és táncolhattak a fellépőkkel a színpadon.
15,00 órától a Dezső Lajos A.M.I. színjáték
tanszaka és az Iringó Színjátszó Kör bemutatta a
GREASE című musical átiratát.
Az előadás után egészen estig folytatódott a jó hangulat az udvaron.
Szeretném megköszönni a munkáját mindazoknak, akik részt
vettek a gyereknapi program létrejöttében, hiszen az Ő önzetlen felajánlá-

suknak köszönhetően vehettek részt az érdeklődők az egész napos rendezvényen: köszönöm Gerenday Éva, Tóth Kornélia, Keyha Czeller Piroska egész napos arc- és hajfestését, Csehi Sándornak a lovaskocsikáztatást, a Gyermekbarát Egyesületnek a pólófestést, a Banya Klubnak, akik fáradhatatlanul sütötték egész nap a finomabbnál-finomabb palacsintákat, a Ju és Zsu Társulat fantasztikus show műsorát, Nagy Sebastiannak és Horváth Balázsnak a
műsorvezetést, valamint hogy egész nap bohócjelmezben szórakoztatták a kicsiket, a
dömsödi Dezső Lajos A.M.I. társastáncosainak, Bőcze Bernadettnek és tanítványainak, a
kiskunlacházi Volly István A.M.I. társastáncosainak, Nagyné Licsei Ágotának, aki korongozott és ismertette a fazekas népi mesterség szépségeit, Bokor Zsoltnak, aki a technika felelőse volt,
az O.M.K. minden munkatársának a segítséget.
Még egyszer köszönet mindazoknak, akik részt vettek,
segítkeztek ezen a szép napsütéses hétvégén, és vidámságot hoztak a gyerekek, valamint a nagyközség életébe!
Csikós Lászlóné

Fotó: Kővári
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„A Dabi Nap egy jó nap!”

Ezzel a szlogennel hívogattuk a III. Dabi Napok rendezvényére a dömsödieket és a kedves érdeklődőket! A korábbi évek tapasztalatai és a résztvevők kérésének megfelelően idén már két napra (jó másfélre) szerveztük
a programot! Mivel a többség kérte, hogy legyen végre a fiatalok és a fiatalos felnőttek számára is buli, amolyan utcabál, így már szombaton elkezdődtek a színes szórakoztató programok! Az időjárás is a kegyeibe fogadta a III. Dabi Nyitó Napot, kora délutántól egészen vasárnap hajnali 4
óráig folyt a vigalom! Jó volt látni, hogy milyen jól érzik magukat az emberek – idősek és fiatalok –, szórakoznak közösen, önfeledten a színvonalas műsorokon, élvezték a kellemes szabadtéri nyári estét! Mind az énekes és zenei műsorok, mind pedig a gyermek, ifjúsági és felnőtt táncprodukciók csak fokozták a hangulatot! Amolyan igazi nyáreste volt, profi
műsorvezetéssel, tombolával!
Vasárnap is bővült a programkínálat! A szokásos családi és gyermeknapi programok kiegészültek az Ízek utcája elnevezésű főző- és sütőversennyel! A vendéglátásról két büfé (gyros, sült csirke, hamburger, péklángos) gondoskodott (jövőre már bátran hívhatunk többet és változatosabbat) szombaton és vasárnap, kiegészülve kürtőskaláccsal és birkapörkölttel! A másik újdonság az volt, hogy a Dabi Malomban lehetett csoportosan látogatást tenni, valamint a malom egyik tárolójában – magtár – volt
fotókiállítás Dömsöd múltjából, illetve egy sikeres filmvetítés is a 70-es,
80-as évekbeli történésekről fekete-fehérben és színes változatban! Sajnos vasárnap már nem volt annyira kegyes hozzánk az időjárás, így szinte
„lemosta” a nagy zuhi a jó ebédhez szóló nótaműsort, az íjászbemutatót, a
kerítéstárlatot, a kirakodóvásárt, a tavaszvárók táncműsorát, a zenés szórakoztató záróműsort, a különböző vetélkedők, totók eredményhirdetését, a tombolát és a záróakkordokat!
Mindezek ellenére megállapították igen sokan a rendezvények napjain,
s utána is, hogy egyre jobban sikerülnek a dabi programok, az idei meg
„tök jó volt”! S remélik, hogy jövőre is lesz ilyen jó bulis hétvége, gyerekek, fiatalok és családok számára!
Köszönjük az elismerő szavakat, az osztályzatokat, melyeket a résztvevőktől kaptunk (az átlag 5 alá, van még mit javítanunk), a gratulációkat!
Köszönjük a sok érdeklődőnek, segítőnek és támogatónak a munkáját!
Tehát jövőre 2011. május 27-28-29. (mert három a magyar igazság),
újra várunk minden kedves érdeklődőt a IV. Dabi Napokon, Dömsödön!
(Előzetes: pénteken este nótaest vagy zenés színdarab – szombaton
délután vonulós zenekarok, hagyományos felnőtt, ifjúsági és családi
programok, este utcabuli, úgy mint idén – vasárnap gyermek és családi
nap – Ízek utcája – kirakodóvásár, vurstli!)
Várjuk továbbra is az ötleteket, javaslatokat, melyekből már most igen
sok új és jó került a tarsolyunkba a jövő évi programokra vonatkozóan!
A Dabi Napos logóval ellátott pólót – melynek igen nagy sikere volt –
egész évben meg lehet rendelni a Dabi sörözőben!
Jövőre Veletek ugyanitt!
Dabi Söröző
Még 1000 év Dömsödért Egyesület
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Szívbõl jövõ köszönet!

Akik nélkül a III. Dabi Napok nem jöhetett volna létre,
és köszönet a munkájukért, támogatásukért! Az ötletet adó
és helyszínt biztosító házigazda Bődiné Ica és Bődi Endre,
a Dabi söröző, az álmok megvalósítója: „Még 1000 év
Dömsödért” Egyesület Közhasznú Szervezet tagsága, a
Dabi Malom, Rakszegi Gyula, Balaton Magdolna, Kincses
István, Nagy Sebastian, Rendőrség Orosz Katalin vezetésével, Tűzoltó Egyesület – Tárkányi Béla vezetésével, Polgárőrség – Klszák Tamás vezetésével, Ipartestület, Molnár
Iparos Center, Bábel László, Koronáné Szabados Teréz,
Rábai Németh Ferenc, Horváth Ferenc, Angelo, Bordás József, Solti János, K.O. Laci és leányai: Rita, Kati, Teréz,
Hesz Magdolna, Balatoni Blázs Marika, Csukás Zsuzsi,
Kiss Karina, Mihó Diána és a táncosai (gyermek és felnőtt), Tassi Lászlóné és ovisai, Horváth Béla, Csehi Sándor, Kenéz Sándor, OMK, Polgármesteri Hivatal, Papp Lajos, Nagy András, Szarvas Péter, Bio-Pannónia Kft., Tarr
Tomi és csapata, Tóth Kornélia, Korona Sándorné, Czeller
Piroska, Győri Szilvi, Baba-Mama Börze szervezői, Guba
Niki, Fehér László, Bányai Mihályné, Jóni Mariann, Jóni
Richárd, Zilling Christian, Vass Ilona, Zillingné Ország
Katalin,Imre László és Imre Péter, Kovács Sándor, Csiszár
György, Tóthné Julika, Faragó András, Jarosi István, ifj.
Takács István, Mohácsi József, ifj. Bődi Endre, Pergel Renáta, Várkonyi György, Bődi Zsigmond, Kovács László,
Szűcsné Laczi Erika, Kovács Zoltán, Bélavári Tibor, Horkai Mariann, Gyökeresné Burján Erika, Nagy Sándor, Nagyné Juli, Gyivi János és csapata, Szigeti Gyula, Kocsis
András, Paál István, Ács Gyuláné, Csínos Zoltán, Hunyadi
Viktor, ifj. Madarász András, Turcsán Ferenc, Paál Dénes!
Külön köszönjük a megértést és türelmet a Dabi körút lakóinak!
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A III. Dabi Napok Ízek utcája keretén belül elsõ alkalommal
került sor a tájjellegû és grill ételek fõzõ- és sütõversenyére!

2010. május
30. (vasárnap)
9.00 órától az
Ízek utcáján alföldi tájjellegű
ételek főző- és
sü tő ver se nyé re
került sor, grillezési lehetőséggel, melyre vállalkozó szellemű
csapatok jelentkezését vártuk. Bárki nevezhetett, aki szereti a hasát, szeret főzni és egyidőben tudását is szerette volna megmérettetni másokkal! A helyszín a Dabi krt. – Lila söröző –
Szőlők útja közötti szakasz volt!
Elérkezett a vasárnap reggel, a „nagy megmérettetés” ideje. Napsütéses, ragyogó idő fogadott minket, rendezőket és a „versenyzőket”!
Segítőtársaimmal kijelöltük a csapatok főzőhelyét. Kilenc óráig kellett elfoglalni a főző- és
sütőhelyeket! Ki előbb, ki kicsit késve nekiállt a
feladatnak! Háromféle étellel lehetett nevezni,
(1.) Hagyományos magyaros bográcsos ételek,
(2.) Grill ételek, (3.) Egyéb, tárcsás ételek!
A csapatok nagy izgalommal és lelkesedéssel
vetették magukat a nagy munkába! Rövid időn
belül rotyogtak a bográcsokban a finomabbnál
finomabb ételek! Volt ott marha-, kakas-, aprólékpörkölt, narancsos töltött káposzta, babgulyás, sült a tárcsán a látványában és illatában is
izgalmas pácolt hús s a krumpli! Terjengtek a finom illatok az Ízek utcájában!
Mire megfőtt, megsült minden, már úgy 1,00
óra felé járt az idő! Éppen a tálcákra készítettük
a finom falatokat, hogy a zsűri elé tálaljuk azokat! Nos ekkor megtréfált minket Szent Péter, s
a nyakunkba zúdította az égi áldást! Kis segítő-

immel bevittük a zsűri elé az elkészült étkeket,
szigorúan sorszámozva, hogy objektív legyen a
mustra!
A zsűri tagjai is izgalommal várták a feladatuk beteljesülését! A zsűri tagjai Vincze Viktória, a Kis-Dunamenti Vidékfejlesztési Egyesület
projekt menedzsere, Ódor Zoltán a Ráckevei
Rendőrkapitányságról, Mészáros Péter, a Kunszentmiklósi Kisbojtár tulajdonosa volt!
Sajnos az időjárásfelelős felborította a terveinket, hogy a főzőverseny résztvevői, baráti társaságai kényelmesen, a bográcsozás, a főzés
helyszínén fogyaszthassák el a finom ételeiket!
Mindenki kapkodva, gyorsan összepakolt és
menedéket keresett a sátrában, a Lila kocsma te-

raszán! Eközben a zsűri minden ételt megkóstolt, feljegyzéseket készített, megvitatták a helyezéseket! S mikor elcsitult az idő, s már alig
csepergett az eső, a színpadra hívták a résztvevőket, a nyerteseket! Minden helyezett egy-egy
szép kupát és emléklapot kapott!
A III. Dabi Napok „Ízek utcája” 2010. évi
nyertesei, helyezettjei:
1./ Hagyományos magyaros, bográcsos ételek:
I. helyezett: „Bubu és barátai” – Marhapörkölt
II. helyezett: Klenóczky Lajos – Füki Zsombor
duó – Kakaspörkölt túrós csuszával
III. helyezett: „Banya Klub” – Csirkeaprólék
pörkölt

2./ Grill ételek kategóriában nem indultak –
idén.
3./ Egyéb és tárcsás ételek:
I. helyezett: Ju és Zsu társulat – Tárcsás sült hús,
burgonya
II. helyezett: Pencz Bernadett – Czeller Piroska
– Narancsos töltött káposzta

Köszönet azért, hogy részt vettek a nemes
versengésben és ízesebbé, illatosabbá tették az
„Ízek utcáját” a III. Dabi Napokon! Reméljük,
hogy jövőre még többen neveznek erre a versenyre, s az időjárás is a kegyeibe fogad minket!
Külön szeretném megköszönni Tarr Istvánnak, Zsiba Dánielnek, Mészáros Dórának, Csehi
Tímeának és Dobos Eszternek, segítőtársaimnak a munkájukat! Remélem, hogy jövőre is találkozunk! Ne feledjék, a Dabi Nap egy jó nap!
Tarrné Zsóka
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„Még 1000 év Dömsödért”
Egyesület Közhasznú
Szervezet segélyfelhívása!

A májusi esőzések hatalmas károkat okoztak Európa
több országában. Legfőképpen Lengyelország, Szlovákia és Magyarország lakosságát
sújtják az árvizek. Észak-Magyarországon közel négyezer embernek kellett elhagynia otthonát, egész falvakat öntött el a víz, több településen házak dőltek össze. A mezőgazdaságban is milliárdos károkat okozott a víz. A híradások nap mint nap emberi tragédiákról,
semmivé váló épületekről, a természet pusztításáról számolnak be! Nagyon sokan ajánlották fel segítségüket, országos és helyi gyűjtések kezdődtek a károsultak megsegítésére!
Dömsödön is volt már több sikeres kezdeményezés a gyűjtésre szervezetek, magánszemélyek részéről! Sajnos a baj sokkal nagyobb mint ahogy azt a híradásokban látjuk! Ezért
felhívással fordulunk a dömsödiekhez!
A Borsod megyei Felsőzsolca árvízkárosultjainak megsegítésére gyűjtést szervezünk! Azon károsultak számára, főleg idős, egyedülálló emberek támogatására,
akiknek esélyük sem lenne egyedül az újrakezdés feltételeit megteremteni! Keressük
a kapcsolatot azok felé, akiknek személyesen tudunk segíteni, Dömsöd lakossági,
vállalkozói felajánlásaként! A Kormány ígéretet tett arra, hogy felépíti a házakat!
Mi pedig rendezzük be a felajánlásainkból, akár több elesett ember, család számára!
Ezért aki segíteni szeretne bármilyen lakásfelszerelési tárggyal, ruhával, más adománnyal, azt várjuk minden héten szerdán és csütörtökön délután 18,00 órától 20,00 óráig, szombaton délelőtt 10,00 órától 12,00 óráig a piactéri iskolánál, oda fogjuk gyűjteni a
megüresedett terembe az adományokat! A gyűjtést 2010. augusztus 20-ig folytatjuk!
A felhasználásról a lakosságot tájékoztatni fogjuk!
Kérjük, hogy ha bárkinek más segítő felajánlása, ötlete lenne, az jelezze a Még 1000 év
Dömsödért Egyesület vezetőségi tagjainál: Bábel Andrea, Bányai Mihályné, Fehér Lászlóné, Zilling Christian, Zsiba Sándorné, Tarr Istvánné, Ispán Ignácné, Korona Sándor! A
Petőfi Múzeum postaládájába is bedobhatják üzeneteiket, vagy a 2344 Dömsöd, Pf. 42
címre küldhetik el, és a megezerevdomsod@vipmail.hu, a koronas@invitel.hu és a
zsibane@invitel.hu címre is megírhatják! Kérjük segítsenek, nagy a baj!
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Kilencedik helyen végzett a
focicsapatunk

29. forduló
Dömsöd : Alsónémedi 0:4 (0:2)
Dömsöd, 150 néző. Jv.: Pásztor (Csávás, Bak).
Dömsöd: Balázs – Kelemen, (Rátkai) Riebl, (Almási),
Nagy A., Kun G. (Szabó L.), Király J., Varga Z., Szabó P.
(Bognár S., Papp Z., Turcsán T., Balogh V.) Edző: Halász
Gyula. (Ezen a mérkőzésen nem láttuk a kispadon.)
A legjobb dömsödi Molnár Csaba volt, de ő az Alsónémedi csapatában játszott. Az egész mérkőzésen a Dömsödnek egyetlen gólszerzési lehetősége volt. Rendkívül
gyenge, elképzelés nélküli játékot produkált csapatunk. Az
egykor Dömsödön is játszó Vígh László edző erre a mérkőzésre jól felkészített csapata súlyos vereséget mért a mieinkre.
30. forduló
Pereg : Dömsöd 0 : 0
Pereg, 400 néző. Jv.: Kuti (Ónodi, Szabados).
Pereg: Necsász – Horák, Tóth R., Kelemen, Szalacsi,
(Rácz) – Kovács, (Tóth S.), Árki Cs., Huszár O., Markó –
Farkas, Cserna. Edző: Juhász B.
Dömsöd: Balázs – Kelemen (Nagy N.), Riebl, (Varga Z.),
Nagy A., Kun G. – Szabó P., Bognár S. (Bognár B.) Zsolai,
Papp Z. (Szabó L.) – Turcsán T., Balogh V. Edző: Halász
Gyula.
Ezzel a döntetlennel Dömsöd bebiztosította a kilencedik
helyet, ami a körülményeket illetően jónak mondható.
VA

KERESZTREJTVÉNY

A megfejtésben a békés halak legkedvesebb csemegéje olvasható!
A megfejtéseket július 30-ig juttassák el a Célpont(y) Horgász Szaküzletbe (Átrium üzletház,
Kossuth L. u. 51.). A helyes megfejtők közt 2 db 1000 Ft-os vásárlási utalványt sorsolunk ki.

VÍZSZINTES
1. A megfejtés
12. kopasz
13. nem a nagyot
14. orosz igen
15. juttat népiesen
16. elektronikai márka
17. ima vége
19. vasúti dolgozó
21. keleti nép
23. olasz TV-adó
24. amely dolog
26. némán léha!
27. éneklő szó
29. eladó
31. hajlat
32. árapály része!
34. szülői munkaközösség
36. angol vörös!
38. tömörített file kiterjesztése lehet
39. tollban van
41. egyik orvosi egyetemünk
42. rendben van (fiatalosan)
44. Németország része
46. ételízesítő
47. magyar település
48. napon szárító

FÜGGŐLEGES
1. munkacsapat
2. horvát város
3. uraság
4. híres külföldi egyetem
5. fontos papír
6. rövidital
7. LC
8. földforgatás
9. összecsengő szavak
10. magyar popegyüttes
11. cet
16. afrikai nemzet
18. NS
20. poénos jelenet
21. üreges képződmény
a testben
22. magzatot elveszít
25. ruhát tisztítanak
28. osztható kettővel
30. szemmel érzékel
31. papírmunka helyszíne
33. tevő, pakoló
35. becézett Mária
37. portugál focista
40. német van!
41. ez is a pasizás része!
43. SD
45. némán vés!
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Rendõrségi hírek

A bányatavaknak sajátosságaik szerint lehetnek rendkívül mély pontjai, ahol a víz nem tud felmelegedni. Hirtelen beugrásnál pld. izomgörcsöt, akár szívleállást is
okozhatnak, nem beszélve a beláthatatlan, változó mélységről, a fenéken rejlő, sérülést is előidézhető tárgyakról.

Jótanácsok vízparton lévőknek

A nyári melegben mi sem lehet kellemesebb a hűsítő
habokban való megmártózásnál, azonban a fürdőzés
meggondolatlan és felelőtlen magatartással veszélyessé is válhat. A Pest megyei szabadvizekben – folyók,
tavak – igen gazdag, ezáltal számtalan lehetőséget biztosít a fürdőzésre, a sportra, a horgászatra és a szabadidő egyéb hasznos és szórakoztató módon történő eltöltésére. Annak érdekében azonban, hogy szabadságuk valóban kellemesen teljen és gondtalanul végződjön, kérjük szívleljék meg tanácsainkat és tartsák be a
fürdőzés alapvető szabályait.
A szabadvizek mentén a legbiztonságosabb a kijelölt fürdőhelyen történő fürdőzés. Ezeket a helyeket –
előzetes mederfenék-vizsgálat, valamint a parton és a
vízben történő kitűzés és vízminőség-ellenőrzés után –
szakemberek választják és jelölik ki. Itt jelen vannak
azok a feltételek, amelyek lehetővé teszik – szükség
esetén – a gyors mentést.
6 éven aluli, továbbá úszni nem tudó 14 éven aluli
gyermekek csak felnőtt kíséretében fürödhetnek a szabad vizekben. Az úszni nem tudó gyermekeknek mindenféleképp, de a jól úszóknak is célszerű a mentőmellény vagy a mentőgallér használata.
Minden vízijárműnek, így a csónaknak is felelős vezetője, kapitánya van, akit megválasztanak, vagy a
mindenkori kormányevezős, aki a csónak végén ül. Az
ő felelőssége, ha valaki a csónakból a vízbe ugrik, s belefullad. Fontos, hogy menetben lévő csónakot csak a
vezető engedélyével lehet elhagyni. A vízijárművet elhagyó fürdőzőt mindaddig követni kell, amíg az nincs
teljes biztonságban. A menetben lévő csónakban tartózkodóknak tilos állni, továbbá az úszni nem tudó személy mentőmellényt köteles viselni. A csónak vezetője
a beszállás előtt köteles tisztázni, hogy a csónakban helyet foglaló személyek tudnak-e úszni.
Meg kell említeni a másik veszélyforrást, amelyet a
számunkra ismeretlen vízterület és annak tulajdonságaiból fakadó váratlan helyzetek okozhatnak (erős sodrás, örvénylés, a mederfenék egyenetlenségei, gödrök,
ahol nem ér le a láb). Váratlan veszélyhelyzetben pánik
lesz úrrá a fürdőzőkön, nem hoznak helyes döntést,
megrémülnek, kapkodnak, a végtagjaik „lebénulnak”
és elmerülnek.
További tanácsként javasoljuk, hogy közvetlenül étkezés után, teli gyomorral, felhevült testtel, szeszesital
és gyógyszer hatása alatt ne fürödjünk. Kerüljük a sekély, valamint az ismeretlen vízterületen a vízbeugrást,
valamint a szív- és keringési betegségben szenvedőknél az egyedül történő fürdőzést.
Fentiekkel nem a vizektől való elijesztés a cél, hanem a megfontoltabb, józanabb gondolkodásra késztetés, magunk és társaink megóvása.
Rendőrkapitányságok tájékoztatása alapján: Feiglné
Fekete Anita r. fhdgy., Ráckeve Rk. sajtóreferense
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A Rendõrségrõl ment biciklit lopni

2010. június 03-án Dömsödön gyanúsítotti kihallgatását követően lovasított meg
egy biciklit J. J. dömsödi lakos. A kerékpár gazdája bevásárolni ment vele, de mire kijött a boltból, a brigának hűlt helyét találta. A dömsödi KMB-s fél óra alatt megtalálta
az ellopott biciklit, amit egy, a Rendőrségről hazafelé tartó 18 éves helyi lakos lopott
el. A tolvaj kihallgatása során elmondta, hogy mivel a reggeli kihallgatástól ideges
lett, ezért elhatározta, hogy feszültségét lopással vezeti le, és először ez a kerékpár
akadt az útjába. A lopás miatti büntetőeljárást J. J.-vel szemben a Ráckevei Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya folytatja.
Ráckevei Rendőrkapitányság

Felsõzsolcán jártunk

A szeszélyes tavaszi időjárás nehéz helyzetbe hozott néhány borsodi települést, köztük Felsőzsolcát. A tragikus árvízi katasztrófa kapcsán arra gondoltam, megpróbálok gyűjtést szervezni a károsultak javára.
Felvettem a kapcsolatot a Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatallal, érdeklődtem, hogy mivel tudnánk a segítségükre lenni. Azt a választ kaptam, hogy
legnagyobb szükség fertőtlenítő- és tisztítószerekre van.
A gyűjtés azonnal megkezdődött. Rövid néhány nap leforgása alatt
202.000 Ft gyűlt össze, melyet az ajánlott anyagok beszerzésére fordítottam.
Ezenkívül még ruhanemű, ágynemű, takaró és egyéb használati cikk is öszszegyűlt.
Két autóval, június 15-én elindultunk Felsőzsolcára. Az elszállításban a
kunszentmiklósi ÉLBER KFT. volt segítségemre egy OPEL VIVARO típusú
kisbusszal és annak vezetőjével, Horváth Jánossal. Emellett a cég dolgozói
anyagiakkal is támogatták a rászorultakat. Az én kísérőm Horogh Péter volt.
Szomorú és szívet szorongató látvány fogadott bennünket a kisvárosban.
Mindenfelé összedőlt házakat, homokzsákokat és elkeseredett embereket
láttunk.
Az árut a sportpályára szállítottuk, ahol azt a Polgármesteri Hivatal részéről Szabó László átvételi elismervény ellenében átvette tőlünk. Az ő közreműködésével több családhoz eljutott a dömsödiek segítsége.
Örülök, hogy a faluban sok ember megmozdult a baj hallatán, ezennel köszönetemet fejezem ki az alábbi támogatóknak:
Ács Balázs
Badics András
Bajnócziné Gergely Mária
Basa Csaba
Bábel Sándorné
Bábel Viktor
Bélavári Tibor
Csínos Zoltán
ÉLBER Kft. kunszentmiklósi dolgozói
(Bábel Sándor, Szappanos József,
Szombati György)
Faragó Bálint
Fára Gábor
Gergely Istvánné
Gergely Lajos
Horogh Imréné
Horváth Károlyné
Kassai Istvánné

Kaszás Istvánné
Kovács Gyuláné (Németh Mária)
Kovács Mihályné
Kudar Zsigmond
Madarász Andrea
Még 1000 Év Dömsödért Egyesület
Mikus Lajos
Mizsei János
Muzsné Moharos Mária
Nagy Lászlóné
Dr. Nagy Zoltán
Patonai Istvánné
Rakszegi Gyula
Sörös Gabriella
Tóth Jánosné (Ispán Ilona)
Tóth Lászlóné (Julika)
Tóthné Porvay Zsuzsanna
Faragó András
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I V. D Ö M S Ö D I H A L - V Í Z N A P

Egész héten tartó esős, szeles idő után 19-én
szombaton megrendezésre került a Duna-parton a HAL-VÍZ Nap. Ebben az évben a szervezésben résztvevők közül rám került a sor, hogy
beszámoljak programunkról.
A Hal-Víz Nap ebben az évben is civil összefogással, sok-sok dömsödi szervezet, vállalkozás,
magánszemélyek részvételével került megszervezésre. Most, amikor visszatekintve számba szeretném venni a szervezésben segítőket, a rendezvényhez anyagilag hozzájárulókat, elcsodálkozom, milyen sokan is vannak, akik tesznek és tenni szeretnének valamit a településünkért.
A sok-sok résztvevő között megosztódtak a
feladatok, voltak olyanok, akik megtervezték,
hogy mit és hogyan szeretnének megszervezni.
Esetünkben ezt a Dömsödi Horgász Egyesület
vezetése, az OMK részéről Csikósné Jutka, és a
Kék Duna Vendéglő dolgozói végezték el.
Minden évben konkrét támogatást kapunk a
Dömsödi Önkormányzattól, valamint a KisDunamenti Civil Szervezetek Szövetségétől.
Ezen szervezetek vezetői egyúttal a fővédnökei
rendezvényünknek. Ezen támogatások nem
pénzbeliek az önkormányzat részéről, annak
máshol biztosan jobb helye van, azonban pótolhatatlan a környezet rendezéséhez, eszközök
rendelkezésre bocsátásához és a szervezéshez
adott adminisztratív segítségük.
A Kisdunamenti Civil Szervezetek Szövetsége, valamint a Ráckevei Duna-ági Horgász Szövetség és a Dömsödi Horgász Egyesület anyagilag is támogatta a rendezvényt a szervezésben
való részvétel mellett.
Ki szeretném emelni az OMK segítségét és
munkáját, ami mögött bele se merek gondolni,
hogy mennyi korábban befektetett energia van.
Csikósné Jutka, mint számtalan esetben is más
rendezvényeken, kimeríthetetlen energiával
szervezte meg a kommunikációs feladatokat és
a szórakoztató műsort. A műsorban fellépő

Csernus Rita, Banya Klub, a JU és ZSU Társulat, a Dezső Lajos A.M.I. táncosok, műsorvezetők (Csikós Zsuzsi, Nagy Sebastian), a zenét
szolgáltató Boxy, az arcfestők (Gerenday Éva,
Tóth Nellike) mind-mind dömsödiek voltak,
számtalan gyereknek és felnőttnek okoztak örömöt. Gondolom, nem vagyok egyedül, aki a köszönet mellett hálát és büszkeséget érzek, azért
mert településünkön olyan személyek is élnek,
akik erre képesek, és azon a színvonalon, amit
ott láthattunk, erre már mondhatjuk nyugodtan,
hogy ez nem semmi, erre Ők és mindenki büszke lehet.
Köszönet illeti Penczné Jutkáék kimagaslóan
igényes szakmai hozzáértéssel nyújtott segítségét, az isteni finom kemencés lángost, melyet
Jutka és férje szinte egész nap fáradhatatlanul
készített ingyen a vendégek részére.

Andrást, Kovács Istvánt, Takács Istvánt, Rácz
Istvánt, Ők mind-mind anyagilag, valamint személyesen segítettek bennünket.
A programban szerepelő meghívásos horgászversenyen 14 fő felnőtt és 6 fő gyermek
versenyző vett részt. Elbírálást követően felnőtt
kategóriában:

A horgászverseny

Köszönet illeti segítségükért a Dömsödi Polgárőr Szövetséget, a BIO Pannónia Kft.-t, Csaplár Jánost, dr. Fekete Józsefet, ifj. Madarász

I. helyezett
II. helyezett
III. helyezett

ifj. Siket Péter
Katter Róbert
Saller András

Gyermek kategóriában:
I. helyezett
Láng Zete
II. helyezett
Pencz Ádám
III. helyezett
Ács András
A Ráckevei Dunaági Horgász Szövetség
különdíját a legtöbb hal fogásáért ifj. Siket Péter
nyerte, míg a legnagyobb hal fogásáért járó különdíjat Láng Zete nyerte.
Az ÁCS-I autósbolt által alapított vándorkupát ebben az évben ifj. Siket Péter kapta.
A főzőversenyen 26 csapat vett részt, meghirdetett kategóriákban elért eredmények:

A zsűri (Doroszlay László és Burjánné Zsuzsi) munka közben

Halételek kategória:
I. helyezett
Bakó Gábor: halászlé
II. helyezett
Ács Balázs: dömsödi halászlé
III. helyezett
Haincz Krisztián: bajai pontyhalászlé
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Hagyományos magyaros ételek kategóriája:
I. helyezett
Láng Lóránt, Láng András,
Nagy Zsolt: káposztás bab
II. helyezett Varsányi Antal: marhalábszárpörkölt
III. helyezett Takács István: marhapörkölt
Vad és különleges ételek kategóriája:
I. helyezett Kolompár Lajos: hagymáspörkölt
II. helyezett Keyha Czeller Piroska: csirke
vadász módra
III. helyezett Keyha Czeller Piroska: kemencés lángos és parázson sült csirke
A zsűri: Burjánné Zsuzsi, Doroszlay László,
Dr. Simon Tamás, Bak József és Feindert Mihály. Köszönjük a zsűri munkáját!
A helyezettek díjai mellett minden résztvevő
különdíjat kapott hagyományainknak megfeleA körömvirág tartós, a sárga minden árnyalatában az első fagyokig pompázó növény. Az üde
nyílásukban szedett fészkes virágzatokból kitépkedett sugárvirágok ételfestékként, sáfránypótlóként régóta ismertek. Megszárítva a frissel
azonos módon használhatjuk fel.
A körömvirág a Földközi-tenger vidékéről
származik, Közép-Európában a 12. századtól
termesztik, hazánkban már igen régóta kedvelt
virág gyógyhatása miatt. Elterjedése Hildegard
von Bingen német apáca nevéhez kapcsolható,
aki két könyvet is szentelt a különböző gyógynövényeknek, köztük a körömvirágnak. A középkorban nemcsak gyógyhatása volt ismert,
hanem kedvelt volt a szakácsok körében is: szirmaiból levest főztek, illetve salátákhoz használták még fel. Sajtos ételekben, omlettekben, sós
süteményekben mutatják meg igazi zamatukat a
körömvirág aromás, csöppet kesernyés szirmai.
A körömvirágnak különböző népi elnevezései vannak: borongóvirág, náthavirág,
gyűrűvirág, kenyérbélvirág, körmice.
A népi hagyomány időjósláshoz
használta a virágot, ugyanis ha reggel 7 óráig nem nyílik ki a virága,
akkor nagy valószínűséggel aznap
esni fog az eső.
A körömvirág 30-60 cm-re nő
meg, virágzata sárga-narancssárga
színben pompázik, szára és levelei
nedvdúsak és ragacsos tapintásúak.
Különböző változatai lehetségesek: van
amelyiknek sötét, van amelyiknek világos a
porzótokja. Gyógyhatásukat tekintve azonban
teljesen egyforma mind. A gyűjtést érdemes ragyogó napsütésben végezni, mert akkor a legnagyobb a gyógyhatása. Még késő ősszel is lehet
frissen szedni a kertekben, egészen addig, amíg
a lisztharmat be nem lepi.
A tea, ha rendszeresen fogyasztjuk, vértisztító hatású. Fertőzéses sárgaság esetén eredményesnek mutatkozik, kitűnően alkalmazható
májmegbetegedéseknél is. Virágjából, levelé-
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lően, mert a zsűri értékelte azt az
igyekezetet és szándékot, ami a
részvételre ösztönözte a versenyzőket, és a teljesítményt amit nyújtottak.
A szervezők nevében megköszönöm minden kedves résztvevőnek, a
rendezvényt meglátogató vendégeinknek a részvételt, a rendezvényhez bármilyen formában segítséget
nyújtóknak a segítségét.
Köszönettel: Illés Gyula

A magyaros ételek
kategóriájának nyertesei.
A dobogón Varsányi Antal,
Láng András, Nagy Zsolt és
Takács István

Körömvirág

(Calendula officinalis)

ből és szárából forrázással készítjük a teát,
amit nem édesítünk. Már napi egy-két csésze
tea elfogyasztása csodát tesz. A körömvirág javítja a keringést, tisztító hatású és elősegíti a
sebek gyógyulását. A műtéti hegek szemmel
láthatóan gyönyörűen gyógyulnak tőle. A körömvirág-kenőcs kitűnő segítség lábgombásodás ellen. A friss körömvirág főzete is eredményesen használható ilyenkor. Ha a gombásodás a hüvely környékén jelentkezik, lemosás
és ülőfürdő javallt. Ülőfürdőt 50 gramm szárított vagy két összmarék friss körömvirágból
készítsünk.
A körömvirágot belsőleg – teaként – a gyomor és bélrendszer betegségei, gyomorgörcsök
és fekélyek, valamint vastagbélgyulladás
esetén alkalmazzák. Naponta 3-4 csészével kell meginni, minden negyedórában egy evőkanállal. Egy hölgy
már nyolc éve szenvedett vastagbélgyulladásban. Valaki javasolta
neki a körömvirágteát. Négy napig
két csésze körömvirágteát ivott
meg napközben kortyonként, és rövid idő alatt elmúlt az összes panasza.
Erős hasmenésnél nagyon rövid idő
alatt megmutatkozik jótékony hatása a teának. Vírusos megbetegedések és baktériummal fertőzött váladékok ellen is segít a teája.
Nemcsak Kneipp tisztelendő szállt síkra amellett, hogy a körömvirág olyan természetes gyógyszer, amely rosszindulatú fekélyek esetén is
segít, hanem dr. Stager, dr. Bohn, dr. Halenser és
más közismert orvosok is. Dr. Bohn például a
körömvirágot tartja a legfontosabb rákellenes
gyógyszernek, ha a beteg már nem operálható,
és azt tanácsolja ilyenkor a páciensnek, hogy
körömvirágteát fogyasszon hosszabb időn át.

Még bőrrák esetén is sikerrel alkalmazható a
körömvirágból préselt friss lé.
Ha hosszabb időn át napjában többször bekenik friss lével, a vérömlenyek is eltűnnek, csakúgy, mint az öregkori májfoltok és a pigmentfoltok. Az érdes, rákgyanús bőrfoltokat szintén
megszüntethetjük vele. – Legújabban az amerikai kutatóorvos, dr. Drwey mutatott rá a körömvirág rákellenes gyógyhatására, igen jó eredményekről számolt be. Rákjellegű daganatok és fekélyek, csontszú, combfekély, valamint elmérgesedett, gennyező, nehezen gyógyuló sebek
esetén is segítenek a körömvirág és zsurlófű főzetével történő lemosások (1:1 arányban keverjük őket). Fél liter vízhez egy púpozott kanál
teakeveréket adunk.

Felhasználási módok:

• Teakészítés: 1 púpozott teáskanál körömvirágot adunk 1 liter vízhez.
• Ülőfürdő: két összmarék friss vagy 100
gramm szárított növényt használunk egy fürdéshez.
• Lemosás: fél liter vízhez egy púpozott evőkanálnyi növényt adunk.
• Tinktúra: egy marék virágzatot egy liter valódi
pálinkában két hétig a napon vagy 20 fok körüli hőmérsékleten állni hagyunk.
• Körömvirág-kenőcs: két összmarék körömfüvet (szárát, virágját, levelét) összevágunk. Jó
minőségű disznózsírból fél kilónyit úgy felmelegítünk, mintha hússzeletet akarnánk sütni.
Ebbe a forró zsírba tesszük a felaprított körömvirágot, hagyjuk egy kicsit sercegni, megkeverjük és levesszük a tűzről. Lefedve egy
napig állni hagyjuk az egészet. Másnap kicsit
felmelegítjük és egy vászonkendőn átszűrjük
egy előkészített, tiszta edénybe.
• Friss lé: megmossuk a levelet, szárat és virágot,
és azon nedvesen kinyerjük a levét gyümölcscentrifugával. Ha kicsi felületre kell kenni, tökéletesen megfelel a fokhagymaprés is.
Közreadta: Guba Anita
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Parkok, kertek, szép fasorok Dömsödön
A Hajós kúria kertje
A középkor középső szakaszában Dömsöd és
a Hajós nemzetség története már összefonódott.
A község írott történelme szerint az 1540-es
években a törökök Buda körül portyáztak, s ekkor Dömsöd is eléggé kiürült, az egyházi jegyzőkönyvek szerint teljesen pusztán is maradt
1558-ig.
A református egyház protokolliuma (jegyzőkönyve) felsorol néhány nevezetesebb személyt,
akik visszatértek, pl. Hajós István, Mészáros István, Kun Benedek, Cser György, Halász János,
Siket Péter, Gubatsi András, Földvári István stb.
(Szigeti A. 1992, in D. Nagy, Szabó, Stein).
A periratok szerint 1709-ben Bottyán tábornok Vecsén lecsukatja a kiskun kapitány vejét, a
dömsödi Hajós Györgyöt, aki a Dunán marhákat hajtott át a miklósi Baky György kíséretében. Továbbá a Hajósok nagyhatalmú földesurak, akik annyi marhát áthajtanak az előző században a ráckevei réven, hogy elég lenne tíz kupecnek /Illyés, 1975/.
A marhakereskedésből és tőzsérkedésből
meggazdagodott dömsödi Hajós család olyan
vagyonra és tekintélyes főúri pártfogókra tudott
szert tenni, hogy képes volt a magyar nemesség
megvásárlására is a „bécsi királytól”.

† Júlia Szujkó-Lacza

szerint valószínű, hogy többszöri átépítés után
váltak korszerű mai magánotthonokká. Ezektől
a házaktól délre, a kúria parkjában épült fel egy
óvoda a II. világháborút követően, jelenleg ez a

rehabilitációs terápiák helyéül szolgál.
A kúria főbejáratánál
található négy öntöttvas
tartóoszlop felszíni mintázata a XIX. sz. második
felére utal.
Az egykori személyzeti
lakások, a Bajcsi Zsilinszky u. és Szabadság u. által
határolt északi sarkon már
1874-ben megnyílt a ma
is egyedülállóan szép Magyar Korona Gyógyszertár, amelyet Füzy Lajos
gyógyszerész hozott létre.
A hozzá tartozó lakást
Soós István és felesége
A kúria főbejáratát tartó négy öntöttvas oszlop
építtette 1925-ben. Kertjében áll Dömsöd akkori első és egyetlen szobA kúria kertje
ra,
egy sziklákra épített magaslaton a prédára leCsaládi kúriájukat és körülötte a parkot a
dömsödi református templomtól és az 1872-ben csapni készülő bronz sas. Készítője szép, natumegépült községházától csak néhány száz mé- ralista ábrázolását adja a madárnak. (A turulmaterre, a mai Szabadság út mellett hozták létre. A dár elnevezés téves. A magyarok további szálterületet északról a mai Bajcsy-Zsilinszky út, láshelyén a sas és a kerecsensólyom is honos
nyugatról a Szabadság út, keleti irányból a Tán- volt, s ez utóbbit nevezték a későbbiekben turulcsics u., délről pedig a Fürst Sándor u. határolta. madárnak.) A sasfészket jelképező kőhalom
Ezen a területen belül, a déli rész középtáján mögött áll közvetlenül a néhai Takó Miklós taépült fel a kúria, mögötte a keleti határrésznél a nár úr háza.
A Szabadság u. és a Bajcsy-Zsilinszky u. sargazdasági épületek lehettek a mai Konyha épület helyén, az északi oldalon pedig a személyzet kán közvetlenül egy régi lakóház állt, lebontása
számára épített házak találhatók. Utóbbiak lakói után, a föld alól boltozatos pince került elő.

A kúria parkjának fás fajai
A kúria főbejáratát tartó négy öntöttvas oszlop mögött alápincézett, vastagfalú épület áll,
melynek néhány ajtaja még eredeti. A II. világháború után, az államosítást követően iskolaként működött, egészen 1975-ig (Kudarné M.
szóbeli közlése).
Új funkciója és a kor divatja szerint ekkor az
épület keleti és nyugati oldalára hármas ikerablakok kerültek, hátul középen kijárati ajtóval,
előtte beton pulpitus északi és déli lejárati lépcsőkkel. Ez volt az iskolai ünnepségek központja. Az újonnan életbe lépett szigorú egészségügyi feltételek kialakítása a nem iskolai célra
készült épületben olyan költséges lett volna,
hogy ehelyett 1975-ben új iskola és művelődési
ház építését határozta el a község akkori vezetősége, Ambruska Péter tanácselnök irányítása
alatt. A kúria még néhány évig napközi otthonként működött. A gazdasági helyzet azóta sem
tette lehetővé a kúria korszerű felújítását és
megóvását.
A főbejárat előtt juharfák /Acer platanoides/
állnak. Sátorozó, zöldes virágai a levelek megjelenése előtt nyílnak. Mellettük kislevelű hárs
/Tilia cordata/ díszlik. A virágzatából készített
tea kitűnő köhögéscsillapító. A fák magassága
mindössze 7-8 m, mutatva, hogy újabbkori ültetés.
A déli oldalon, a kerítés mellett bodzabokrok
/Sambucus nigra/ és szeder /Rubus ideus/ a legújabb honfoglalók.
A kúria délkeleti frontján a kb. 12-14 m magas erdei fenyő /Pinus silvestris/ képviseli itt a
fenyőféléket. Tűi kettesével állnak, termős
tobozkái két év alatt érnek be. Fája, az értékes
borovi fenyő sok gyantát ad. Termékei a balzsam, gyanta, kolofonium /hegedűgyanta/, ter-
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pentinolaj. Fiatal hajtásai, levelei sok illóolajat
és C-vitamint tartalmaznak. Mellette, az erdei
fenyővel szinte egymagasságú a hegyi juhar
egy példánya. Alattuk, cserjeformában a déli ostorfa /Celtis australis/, akác /Robinia pseudoacaia/ kb. 3 m magas példányai együtt nőnek a
platánlevelű juhar /A. platanoides/ és bodza kb.
5 m magas bokraival. Az épület délnyugati sarkánál újból megjelennek a déli ostorfa 12-25 m
magas egyedei alatt a spontán létrejött szaporulat, ugyanebből a fajból.
A kúria északkeleti sarkánál a kislevelű hárs
/T. cordata/, a koromfekete rügyeiről, sima szürke hajtásairól, ősszel szárnyas terméseiről könynyen felismerhető, a magas kőris /Fraxinus
excelsior/, amely hazánkban is őshonos. Mellette a vadgesztenye /Aesculus hippocastaneum/, a
nyugati platán /Platunus occidentalis/ kb. 20 m
magas példányai csoportosulnak. A cserjeszintet a papíreperfa /Broussenetia papyrifera/ és az
akác mintegy 1,5 m magas egyedei alkotják. A
papíreperfa hazája Kelet-Ázsia, főleg Dél- és
Délkelet-Európában gyakori díszfa. Japánban
kérgét papírkészítésre használják.
Az épület délkeleti sarkán egy újabb erdei fenyő kb. 15 m magas példánya díszlik, az északi
oldalán újból megjelenik az akác, kb. 10 m magas példányokkal, s föléjük magasodnak a közel
20 m magas japán akác (Sophora japonica) vastagtörzsű példányai. Ugyanezek díszlenek az
egykori személyzeti lakások udvarainak déli,
lezáró szakaszánál is. Néhány éve utóbbiakat
visszavágták, új hajtásaik erőteljesek. Az akác
alatt bőven burjánzik a csalán (urtica dioica), az
alkörmös (Phytolacca americana). A csalán őshonos, kitűnő gyógynövény, ám a földbeni sarjai révén erőszakosan terjed. Az alkörmös északamerikai eredetű, dísznövényként ültették, könynyen elvadul. Termése festékanyagot tartalmaz,
de mérgező. Mellettük újból az akác csemeték
és a papíreperfa csemeték burjánzanak.
Az északi oldalon, a rehabilitációs épület
előtt, egy cseresznyefa (Prunus avium), előtte a
fagyal (Ligustrum vuklgare), platánlevelű juhar
és fekete bodza alkot sűrű, kb. 3 m magas bozótost. Tőlük kissé távolabb a papíreperfa már elérte a 6 m-es magasságot.
Az ebédlő és a rehabilitációs épület között 56 vadgesztenye (Aesculus hyppocastaum) csoport áll. Leveleik foltossága a nyári időszakban
számukra kedvezőtlen körülményeket jelez. A
korábban szép vadgesztenye fasorok ma gyakran mutatják a kiszáradás jeleit (fertőzés), nyárközépi lombhullással, másodvirágzással.
A keleti oldalon, a Táncsics M. utca szélén az
atlanti – észak-amerikai eredetű lepényfa vagy
krisztustövis (Gleditsia triacanthos) magas,
egyenestörzsű példányai zárják a parkot. Szára
tövises, a tövisek gyakran elágazók. Hüvelytermései 3-4 dm hosszúak, a magvak körül sárgás,
édeskés lágy massza, amely régebben kedveltté
tette a gyerekek körében. A hüvelyt felhasítva,
ezt ki lehetett szívogatni. Ez a fasor a déli saroktól az ebédlő sarkáig tart.
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Fotó: Vass

A krisztustövis (lepényfa) hüvelytermései

A déli sarokban, a krisztustövisek alatt is
megtelepedett az akác és a bálványfa.
A parkban a fák és bokrok eloszlását tekintve
egyrészt kerítésközeli fasorok rekonstruálhatók,
itt vannak a legmagasabb fák – nyugati ostorfa,
japán akác, akác, platán –, amelyek a 25 m-es
magasságot is elérik, törzsük vastag, egészséges. Másrészt számos növényfaj a kúria előtt ill.
körülötte csoportosul. Közöttük keskenyebbszélesebb füves térségek. Az épület körüliek
méretük alapján későbbi ültetésűek, vagy invázió révén telepedtek be a kertbe.
A 20-25 m magas, vastagtörzsű fák, amelyeknek szép példányai találhatók a szomszédos
kertben is, jelzik hogy egy mainál nagyobb területű park vette körül az épületet. Ezek a fák ma
Dömsöd élő kincsei, múltidézők, szemet gyönyörködtetők, védendők. Nem kevésbé értékesek a minden bizonnyal később ültetettek a kúria épületét mintegy körülfogva.
A rehabilitációs épület közelében a cseresznyefa talán utóda annak a kertkornak, amikor
ott rózsák és gyümölcsfák díszlettek. Szabó János és családja 1920-ban telepedett le Dömsödön, elhagyva korábbi csákvári lakhelyüket.
Ettől kezdődően Szabó J. kertész és virágkötő
gondozza a parkot. A gyümölcsös és rózsakert
szépsége máig emlegetett élmény az egykori iskolás diákoknak, akik itt végezték az általános
iskolát. Az ő szakértelme hozta létre a Hajósszigetben azt a mogyoró és dió (Corylus avellana) fajtagyűjteményt, amely máig dicséretére
válik.
Érdekességképp, ezzel párhuzamosan másik
kert is volt Dömsödön, a XX. században a „Váci-kert” volt még nevezetes gyümölcstermesztő
hely. Tulajdonosa a község volt, kertésze Váci
Mihály. Itt a gyümölcsérés sorrendjében tartottak árveréseket, ahol egy-egy fa gyümölcse volt
az árverési egység (Horoghné Kovács J. szóbeli
közlése):
A kert az 1941-42-es nagy téli árvíz után
szűnt
meg.
Területét az árvízkárosultaknak osztották ki,
házhelynek. A gyümölcsöskert hajdani létére a
mai Váci Mihály utca elnevezés emlékeztet.

Együttélés-szabályozás
A parkban a hazánkban őshonos növényfajok
közül a bodza, a fákra felfutó borostyán, a hárs,
juhar, erdei fenyő, a csalán, cseresznye, kőris,
szeder és a gyepszintet alkotó fűfajok egy része
található. Noha ezek nem mind alföldi erdei növények, de jól alkalmazkodtak az itteni körülményekhez.
Hét olyan fafaj is található a parkban, amelyek
nem őshonosak, ám fejlődésük erőteljes. Ezek
az akác, déli ostorfa, japán akác, nyugati platán,
lepényfa, papíreperfa, vadgesztenye. Idegen
származásuk ellenére, pl. a déli ostorfa (Celtis)
erdőalkotó fajjá vált egyes ártéri erdőkben.
Közülük legjelentősebbé az 1710-ben behozott akác (Robinia pseudo-acacia) vált. Nálunk,
fája kedvelt tűzifa, vágásfordulója kb. 60 év.
Sarjtelepei a 3. vágásforduló után elsatnyulnak.
Hazai erdészeti kutatások eredményeként, sikeresen szaporítják és ültetik. Pillangós virágfürtjei köhögés elleni teák alkotórészei. Legtöbben azonban az akácvirág termelte nektárból, a méhek által készített akácmézzel találkoznak. Számtalan haszna mellett tudni kell róla, hogy híres talajzsaroló faj. Erőszakosan terjed, hasonlóan a bálványfához (ecetfa) vagy pl.
a lepényfához.
A jelenlegi klíma alatt a hazai, természetes és
idegen területekről behozott és ültetett fajok
együttélése, szaporodása gazdasági, esztétikai
és természetesen tudományos aspektusú is.
Utóbbi szempontból érdekes az allelopatia
jelenség. Molish (1937) bécsi növényélettannal
foglalkozó professzor írta le elsőként az
allelopatia jelenségét (allelon = kölcsönös és
pathos = ártalmas, elszenvedni görög szóösszetétel alapján). A kúria parkjában pl. az akác, az
ecet- vagy bálványfa, a vadgesztenyefajok
olyan anyagot termelnek (kolinok), amelyek
gátolják más fajok, gyakran azonban saját
egyedeik túlszaporodását vagy fejlődését, ezzel
biztosítva saját túlélésüket. Az allepatia fontos
szabályozó szerepet tölt be a növényfajok
együttélésében, ám egyik-másik faj esetében új
területre történő betelepülésnél gyakran hiányzik az allelopatikus partner, s bekövetkezik a
túlszaporodás. Az akác és az ecetfa esetében ez
gyakori jelenség. A kúria kertjében is gyakori
vendégek a „szép kis ecetfacsoportok”. Sőt, az
árnyékolást jól viselő fajok a hatalmas fák alatt
is dús cserjeszintet alkotnak. A kúria megmentésére az Önkormányzat többszöri próbálkozása sem hozott még eredményt, ám a körülötte
lévő park élő óriásai és kisebb társaik védelme
talán megoldható.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetet mondunk mindazoknak, kik bármilyen információval szolgáltak a közlemény
megírásához.
Az előző parki leírások során édesanyám
egyeztetett különböző kertészeti és botanikai
szakemberekkel, de ez halála miatt elmaradt.
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Találtam egy képet...

Az alábbi képet a dabi református parókián találtam szekrénytakarítás közben. A képen Borza Nándor lelkipásztor látható konfirmandusaival, 1971-ből. Egy kis nyomozást végeztem, amelynek során nagyjából sikerült azonosítani a képeken szereplőket. Huszár Péterné Juliska
néni illetve Balogh László Levente lelkipásztor segítettek a felismerésben.

Konfirmáció, 1971. május 9.
Dabi református gyülekezet
Álló sorból felismert személyek: Vass
Istvánné (Kiss utca), Pataki Györgyné, Csécs
Antalné Bugyi Ilonka, Varsányi Ágota, Endzsel
Katalin, Bugyi Mari, Nagy Józsefné, Kovács
Istvánné Hegedűs Anna, Bűti Bálintné Pongrácz Éva, Nagy Józsefné, Fövényesi Boriska,
Ila Jánosné, Brassó Gábor.
A konfirmáló gyerekek: Bűti Imre, Nagy
József, Vass István, Borsai Julianna, Csécs Katalin, Komáromi Judit, Korona Rózsa, Kovács
Katalin, Pataki Mária.
Közreadta: Szabó Andrea

Két régi kép, két régi nyárról, melyet D. Nagy Judit bocsátott rendelkezésünkre.
A helyszín mindkettőnél ugyanaz; az akkor még D. Nagy Imre tulajdonában lévő Telek tanya (ma Nagy tanyának ismert) a
Duna-parton.
Ez a felvétel a tisztáson kikötött Ruca nevű motorcsónakot és
utasait ábrázolja. (Ma is megtalálható azon a helyen lejárónak és
fürdőhelynek egy keskeny sáv a nádasok között.)
A csónak mögötti partrészen ma házak sorakoznak, pl. Vecsési Sándor festőművészék nyaralója is.
A csónak motorját D. Nagy Imre saját kezűleg készítette, és
ha kérdezték, hogy milyen márka, ő büszkén DIOGENÉSZ-nek
mondta. Persze senki sem ismert ilyen típust, mert abban az időben egy igen drága luxus motor volt divatos, az ARCHIMEDES. Azért megcsodálták sokan a lassú, de biztos működését a
villámgyorsan száguldó elegáns csónakok között.
A bent ülő személyek: a csónak orrában Soós Istvánné (gyógyszerészné), D. Nagy Imréné, középen áll D. Nagy Imre, előtte
ülnek D. Nagy Judit és Soós Ilona, hátul egy Hilda nevű osztrák
kisasszony a kis négy év körüli D. Nagy Ildikóval.
A felvétel 1937-38-ban készülhetett.

A másik kép két lovasa ugyanazon a partszakaszon, lovat
úsztatni igyekeztek. Jó meleg nyár volt, és a lovak szívesen úsztak a hűsítő vízben. A fasoron át a Telek tanyáról perceken belül
a Dunához értek, és a hátukon szőrén ülve a lovasok is felfrissültek.
A kép hátuljára D. Nagy Imréné (a képen látható lányok édesanyja) a következőket írta: „1951, az utolsó nyár Telek tanyánkon.”
A lovasok: D. Nagy Judit és D. Nagy Ildikó.
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A következő felvételt Boros Ákos kedves olvasónk bocsátotta rendelkezésünkre, mely a dömsödi katolikus templom előtt készült, feltehetőleg
a felszabadulás után, kb. 1943-ban. Mikor átadta a fotót, azt a megjegyzést
tette, hogy a miséről kijövő emberek, ahogy a templom előtt beszélgetnek,
akár dömsödi virilisták is lehetnének.
A virilista meghatározás a WIKIPÉDIA: A szabad enciklopédia alapján:
„A virilisták az 1871 és 1944 között Magyarországon az önkormányzati
képviselő-tesületek választás nélkül, személyi jogon besorolt tagjai voltak,
akik az államnak legtöbb adót fizetők listájára („VIR”) felvett személyek
közül kerültek ki. Virilizmusnak az olyan választási rendszert nevezzük,
amely biztosítja, hogy a közigazgatási önkormányzati képviselő-testület
tagjainak jelentős része a legvagyonosabbak közül kerüljön ki.
A közigazgatás rendezésének évétől (1871) 1944-ig minden virilista,
más néven virilistás személy a képviseleti testületben a vagyoni cenzus
alapján személyi jogon választás nélkül kapott tagságot. A cenzus helyileg
változó volt, alapja az egyenes és kereseti adó együttes összege volt; ezeket
bizonyos foglalkozásokban kétszeresen számították.”
A képen látható fehér kabátos mosolygó hölgy Rátkai Évike (Boros
Ákos édesanyja). A többiek – ismeretlenek.

Köszönjük az értékes fényképeket és továbbra is várjuk azokat, hogy az újságban leközölhessük.

Közreadta: -V.I.-

Hasznos tanácsok...

Ismételten folytatjuk a Kovács Lászlóné Ildi
néni által közreadott kis füzetből a hasznos tanácsokat.
A friss húsokat pár napig frissen tarthatjuk, ha
egy napig hideg helyen, pincében vagy kútban
tartjuk, másnap tiszta hideg vízzel jól lemossuk,
edénytörlő ruhával szárazra töröljük, azután újra hidegre tesszük. Három napig is eláll így, de
azért vigyázzunk, nézzük meg, készítés előtt pedig
ecetes vízzel mossuk át. A csontokat azonban már
másnap főzzük fel egy kis sós vízben.
Ha a lisztet sokáig kell eltartanod, időnként
szitáld át kétszer vagy háromszor. Nagy munka,
de megéri, nem lesz dohos és a moly nem lepi
meg.
Készíts tarhonyát, lebbencset, kockát, csigát,
eperlevelet. Jól szárítsd ki, száraz, szellős helyen egy évig is eláll. Ha főtt tésztát készítesz, ne
öntsd le hideg vízzel, mert a leöblítéssel a tészta
veszít jó ízéből. Ha bő sós vízben főzöd, akkor
nem lesz sűrű, mézgás a leve, tehát nincs miért
leönteni. De ha mégis le akarod önteni, meleg
vízzel öntsd le. Főzés közben mindig legyen a
tűzhelyen meleg víz.
Melegítés előtt szedd le a tejről a pillét, mert
a melegítésnél zsírszemecskék képződnek a tej
tetején, és az elolvadt pille gusztustalan. Ha a
tejet felteszed forralni, tégy a láboson keresztül
egy fakanalat vagy egy kevés vajjal kend körül a
lábos szélét, a tej így nem fut ki.
Ha a vaj nagyon kemény, morzsás, a lisztet
meglangyosítjuk fővő víz felett, így könnyen belesimul a lisztbe dörzsöléssel. Margarinból 3-4
dkg-mal több kell, mint vajból, zsírból pedig
annyival kevesebb.
Ha az aludttejet kihevíted túrónak, ne szűrd le
melegen, tedd ki hidegre másnap, így sok túród
lesz. Ha tovább akarod frissen tartani, 1-2 na-

pig a savóban is tarthatod, egy napig a csurgatózacskóban is eláll, nyertél három napot.
Ha jó tejszínhabot akarunk verni, kétszer
szedjük meg a tejet. Először az egész tejről az
üvegbe, azután az üvegből a habverőtálba, az
üveg alján látható tejig. Felverésig tartsuk
pincében vagy kútban. Este fejt tejről reggel,
reggel fejt tejről délután szedhetjük le a tejet. Ha
a tejszínt vásároljuk, nagyon megbízható
helyről vegyük, mert a rosszul kezelt tejszínt
nem lehet felverni.
Ha mindig egyforma, jó feketekávét akarsz
főzni, mérj 3 dkg Pátria vagy más márkájú
kávét, tégy hozzá 2 karika pótkávét, 1 liter hideg
vízzel tedd fel, ha jól elfőtte a habját, kész. Ne
öntsd le hideg vízzel, amikor leveted, anélkül is
lehiggad.
Ha mazsolát, meggy- vagy cseresznyebefőtt
szemeket teszel a kevert tésztába, hempergesd
meg lisztben, nem ül le a tészta fenekére.
A tűzhelyet, ha nem vasporozod is minden
nap, keféld le vizes kefével, ne legyen pecsétes
és ne dongják a legyek.
Legelső dolgod legyen minden evés után a
mosogatás, sőt ha ügyeskedsz, főzés közben is
elmoshatod a felesleges edényt. Nem forró, de
jó meleg vízben mosogass. Az öblítővíz is meleg
legyen. Megmutatja az edénytörlő, hogy milyen
tisztán mosogatsz. A rosszul mosott edény szégyen. Az összegyűjtött mosatlanra gyűlnek a
legyek. A mosogatórongyot tiszta meleg vízben
mosd ki, terítsd ki, szárítsd meg. Bűzös, piszkos
ronggyal egészségtelen mosogatni. Este inkább
egy kicsit később feküdj le, ne hagyj mosatlant
másnapra.
Nem szégyen kérdezni, ha valamit nem tudsz,
mert elrontani valamit kár és bosszúság. Ne
akkor tölts a lámpába petróleumot, amikor ég.

Reggel a hálószobát szellőztesd ki, mert a
levegő éjjel elhasználódik. Az ágyakat be ne
rakd addig, amíg legalább 10 percig nem szellőznek. Csinosíts, takaríts, légy, pók és porszemek ne tarkítsák a lakásodat. Az ágy és más
bútor alatt ne gyűljenek össze a pihék. Kamrád
éppen olyan tiszta legyen, mint a szobád és a
konyhád. Ha a konyhában jó huzatot tudsz
csinálni, nem lesz sok légy.
Ha nincs fürdőszobád, legyen a lakásodban
külön egy elkülönített mosdósarok, ahol
legalább egy kis fürdőkád elfér (ülőfürdőkád).
Ezt, ha nagyon akarod, meg tudod venni, 2-3
kanna víz elég bele. De ha csak egy lavórral
tudsz elhúzódni egy függöny mögé, addig ne
feküdj le, amíg le nem mosakszol. A család minden tagja mosakodjon meg lefekvés előtt, így az
ágyneműt is megkíméled. Hetenként egyszer,
mosakodás után jól szárazra törölve hintsd be
izzadó testrészed hintőporral.
Folytatás a következő számban
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JÁTSZÓHÉT

A Dömsöd-Nagytemplomi Református Egyházközség ebben az esztendőben is megrendezte 2010. június 14-18. között gyermek napközis
hittantáborát. A csak „Játszóhétnek” nevezett alkalmat a hittanos gyermekeink már tavasszal elkezdik emlegetni, kérdezve tőlünk: „Ugye az
idén is lesz Játszóhét?” Hosszú előkészület, tervezés és szervezés szükséges ahhoz, hogy nap mint nap igényes lelki és testi táplálékkal tudjuk
megajándékozni azokat a gyermekeket, akik elfogadták a meghívásunkat.
Nagy örömünkre az idén is sok gyermek között szolgálhattunk. Hétfőn 70
gyermek jött el, de a részvételi csúcs csütörtökön volt, amikor 92-en
voltunk. Előre nem tervezhető módon volt két esőnapunk is, a szerda és a
péntek, amikor pont a kezdés előtt esett a legjobban az eső. Ennek ellenére
reménységünket megszégyenítő módon akkor is 68-68 gyermek vett részt
az alkalmakon.
A több mint két évtizede, mindig az iskolai tanítás befejezését követő
héten megrendezett táboroknak van egy vezérgondolata, amelyet egy bibliai történet alapján bontunk ki az egymást követő napokon.
Ebben az esztendőben az ószövetségi Ruth könyve alapján a hét címe
ez volt: Életre szóló döntések. Arra próbáltuk felhívni a gyermekek
figyelmét, hogy milyen különbség van aközött, hogy egy-egy döntésünk
előtt figyelembe vesszük-e Isten akaratát vagy sem.
A programok minden nap délelőtt 9 órakor kezdődtek. Először a bibliai
történet hangzott el kihangsúlyozva az aznapi fő gondolatot. Majd ige és
énektanulás következett. Ezután tízórait kaptak a gyermekek, amelyet
változatossá tett a gyülekezet tagjai által felajánlott lángos és palacsinta.
(Ez 80 lángost és 160 palacsintát jelent!) A szünetben lehetett barkácsolni,
és egész héten folytak a foci, asztali foci és asztalitenisz versenyek. A pénteki zárónapon akadályverseny volt. Mivel az eső miatt nem lehetett a
szabadban megrendezni, ezért az egyes helyszínek a gyülekezeti házban,
a garázsban és a parókián voltak. Jutalmat természetesen nemcsak a
győztesek kaptak, hanem mindenki egy kis szerény ajándékkal térhetett
haza.

A fotókat Szabó Dorottya készítette

Focimeccs a parókia parkjában

Hálát adunk Istennek, hogy adta nekünk ezt a hetet, és köszönetet mondunk mindenkinek, aki kétkezi munkával és adományával hozzájárult
táborunk megrendezéséhez.
Soli Deo Gloria! Egyedül Istené a Dicsőség!
Szabó Péter lelkipásztor

Ismét szól a tárogató

A dömsödi református templom tornyában minden
vasárnap du. 5 órakor
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Anya köny vi hí rek
Születtek:

Harasztosi Béla – Halfinger Ildikó
RÉKA
Ács Gyula – Bognár Zsuzsanna
DÓRA CSENGE

Házasságot kötöttek:

Kiss Márton – Sípos Júlia
Ábrahám György István – Juhász Beáta

Elhunytak:

Gáspár Gáborné Bödő Margit
Rupa László
Sebők László
Melikánt Gyuláné Tar Ilona
Szabó Imre

97 éves
65 éves
55 éves
94 éves
60 éves

Állatorvosi ügyelet

2010. július 10-11.
Dr. Nagy Zoltán
Dömsöd, Kossuth L. u. 95.
06-20-934-7625

2010. július 17-18.
Dr. Vona Viktor
Ráckeve, Kossuth L. u. 85.
06-20-926-4293
2010. július 24-25.
Dr. Bécsi László
Ráckeve, Ady E. u. 48.
06-20-924-2367
2010. július 31. – augusztus 01.
Dr. Mészáros János
Kiskunlacháza, Rózsa u. 5.
06-20-927-2366
2010. augusztus 07-08.
Dr. Guba Sándor
Szigetszentmárton, Bercsényi u. 8.
06-30-265-2515

POLGÁRÕRÖK
ELÉRHETÕSÉGE

Észrevételeiket, bejelentéseiket az alábbi
telefonszámon tehetik meg:
Klszák Tamás elnök: 06-70-453-0743
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Hétfőtől péntekig:
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Tel.: +36-24-519-720

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

Felelős szerkesztő: Vass Ilona Györgyi
Felelős kiadó: Dömsöd Nagyközségi
Önkormányzat, Dr. Bencze Zoltán aljegyző
Szerkesztôség címe:
2344 Dömsöd, Petôfi tér 6.
ISSN: 2060-2820
Lapzárta: július 25.
A lapzárta után beérkező anyagokat nem áll
módunkban adott számban megjelentetni!
Várható megjelenés: augusztus eleje
Az írások elfogadása nem jelenti azok feltétlen
megjelentetését!
Rovatvezetők, és az újság megjelenésében
közreműködők:
Bábel László, ifj. Balogh László, Bencze
István, Budai Ignácné, Csikós Lászlóné,
D. Nagy Judit, Dulcz Dénes, Gáspár László,
Habaczellerné Juhász Judit, Kancsár Péter,
Kővári Zoltán, Mészáros Pálné, Orbánné Kiss
Judit, Orosz Lajosné, Richter Gyuláné,
dr. Rókusfalvy Sylvia, dr. Siket Péter,
Szabó Andrea, Szabó Péter, Tóth István,
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SAROK
GYÓGYSZERTÁR
nyitva tartása: hétfőtől péntekig 7.30-tól
19.00-ig, szombaton 7.30-tól 12.00-ig

HÁZIORVOSI
RENDELÉS

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

II. körzet:
Dr. Tóth István
József Attila u. 8.
Tel.: (+36-24) 435-137, +36-30/9705-250
Rendel: hétfőtől – péntekig: 07.30-11.00 óráig
csütörtök: 16.00-17.00 óráig
III. körzet:
Dr. Rókusfalvy Sylvia
Zrínyi út 8/a
Tel.: (+36-24) 436-180, +36-30/9523-588
Rendel: hétfő, szerda: 07.30-11.00 óráig
kedd, csütörtök: 13.00-17.00 óráig
péntek: 07.30-11.00 óráig

Gyermekorvosi rendelő:
Dr. Szakály Ilona
Szabadság u. 42.
Tel.: (+36-24) 435-153, +36-20/9422-698
Rendel:
hétfő, kedd, csütörtök, péntek: 07.30-11.00 óráig
szerda: 13.00-16.30 óráig

Fogorvosi rendelés
Dr. Vass Ferenc
Szabadság u. 42. Tel.: (+36-24) 434-998
Rendel: kedden, szerdán és pénteken: 8-12
óráig, hétfőn és csütörtökön: 13-18 óráig

Falugazdász fogadóórái

A falugazdász Ráckevén, a területi
központban tartja fogadóóráit
a következő időpontokban:
Hétfő – Kedd – Szerda – Péntek
9-12 óráig,
illetve Dömsödön pénteki napokon
(előzetes egyeztetés alapján, érdeklődni a polgármesteri hivatalban)
8-12-ig.
A területközpont irodai telefonszáma:
06-24-519-245.
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Ballagás 2010

8. B
Pethesné Nyári Katalin, Bábelné Varga Judit, Hegedűs
Norbert Lajos, Herczeg Ádám,
Lengyel Krisztofer, Végh Zoltán, Keresztes Gábor, Ruszkovics Patrik, Zölei Ádám, Tóth
Tibor, Radványi Patrik, Simonidesz Benjámin, Sánta Levente, Faragó Attila, Ambruska
Margit, Léber Adrienn Kármen,
Budai Petra, Siket Blanka, Budai Noémi, Bak Adrienn, Kovács Anna, Tóthné Porvay
Zsuzsanna, Sallai Judit, Halász
Petra, Győri Ivett, Kun Erzsébet, Csiszár Kinga, Kincses Julianna, Jároliné Lázár Katalin,
Ispánné Czibolya Andrea, Nagy
Lászlóné, Krnájszki Istvánné,
Jarosiné Szabó Ilona, Pergerné
Kenesei Krisztina ig. h., Mészáros Pálné ig., Varga Gézáné,
Bak Gáborné, Jávorka Józsefné, Gerenday Éva, Tóth Zita.

8. A
Pethesné Nyári Katalin, Bábelné Varga Judit, Gyivi János, Halász Dezső Márton, Ormándi
Márk, Bábel Bence, Márkus Tamás Levente, Kincses Lajos, Varsányi István, Faragó Attila, Felföldi Brigitta, Göllény Piroska, Keresztes Andrea, Papp Brigitta Zita,
Zólyomi Barbara, Tabajdi Fruzsina, Ispánné Czibolya Andrea osztályfőnök, Lakatos Dóra, Turcsán
Tímea, Duzmath Ibolya, Száki Ildikó Jenifer, Sándor Nikolett, Zsebők Melinda, Ambruska Margit,
Nagy Lászlóné, Krnájszki Istvánné, Tóthné Porvay Zsuzsanna,
Pergerné Kenesei Krisztina ig. h.,
Mészáros Pálné ig., Varga Gézáné,
Bak Gáborné, Jároliné Lázár Katalin, Gerenday Éva, Tóth Zita

8. E
Csordás Gábor, Keresztúri
Dávid, Csepregi János, Horváth Norbert, Rupa Erzsébet,
Keresztúri Dóra, Pergerné
Kenesei Krisztina ig. h., Mészáros Pálné ig., Gulyás Lászlóné osztályfőnök

A fotókat készítette Bábel László

