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A K T U Á L I S

Tisztelt Olvasóink! A nehéz gazdasági helyzetünk inspirált bennünket arra, hogy jelentősen
megemeljük a Dömsödi Hírnök árát, így kérem
Önöket, hogy döntésünket megértéssel fogadják. Ígérem, a pénzügyi egyensúly megteremtése után lesz elegendő erőnk a Hírnök árának
csökkentéséhez is.
Jelentem, nagyközségünknek új jegyzője van
dr. Bencze Zoltán személyében. A képviselőtestület egyhangú döntésével eleget tett annak a
régi kívánalomnak, hogy a polgármesteri hivatalt dömsödi szakember irányítsa. A Jegyző úr
az elmúlt félévben bizonyította – nagy szakértelemmel, empátiával levezényelve az átmeneti
időszakot – hogy alkalmas a jegyzői-körjegyzői
feladatok ellátására. Nagyon sok sikert kívánok
Neki a vállalt – nem könnyű – szolgálat teljesítéséhez!
Két intézményünk élére is régi-új vezetőt választottunk. Az OMK munkáját továbbra is Csikós Lászlóné Jutka irányítja, míg a Sportcsarnok vezetésével ismét Béczi Jánost bíztuk meg.
Gratulálok, és mindkettőjüknek azt kívánom,
hogy a következő fél évtizedben is hasonló ma-

gas színvonalon vezessék intézményeiket, mint
ahogyan tették azt eddig is!
A ballagás és a tanévzáró ünnepély kapcsán
szeretném megosztani Önökkel azt a gondolatot, hogy a vakáció ittléte fokozott figyelmet
kíván a felnőttektől szinte mindenhol, ahol
gyerekekkel találkozunk. Elsősorban a közutakra és a vízpartokra gondolok, de baleset
bárhol történhet. Vigyázzunk rájuk! A most
végző nyolcadikosoknak üzenem: biztos vagyok abban, hogy tanulmányaik során valamennyien öregbíteni fogják Dömsöd jó hírét.
Ehhez kívánok minden jót! Egyet ne felejtsenek el, hogy felnőttként, a tanulmányok befejezése után mindenkit visszavárunk. Visszavár
Benneteket az a település, amelyben gyermekkorotokat töltöttétek, amelyben felnőttetek. Az
iskola Tantestületének és diákjainak jó pihenést, tartalmas kikapcsolódást kívánok a nyári
hónapokra!
Az RSD projekt kapcsán ismét közmeghallgatást tartottunk az üdülőlakosság számára.
Nagy szomorúságomra csak néhányan gondolták úgy, hogy a tájékoztató fontos számukra. Pe-

50-60 éve konfirmáltak 22. o.

TÁJÉKOZTATÁS

Dömsöd Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testülete június 15-i rendkívüli
testületi ülésén határozatot hozott, mely szerint július hónaptól a Dömsödi Hírnök megjelenési példányszámát 1000-ről 900 darabra
csökkenti, a darabonkénti árát 150 Ft-ról 250
Ft-ra emeli.
dig a beruházás alapja az, hogy az érintettek 67
százalékának be kell hogy lépjen a társulat tagjai közé. A tizennégy település közül mi az utolsó harmadban szerepelünk a pozitív óhajukat
kifejező tulajdonosok számában, így aztán csak
reménykedem, hogy a nyaraló-tulajdonosok
tisztában vannak azzal, hogy ez egy soha vissza
nem térő alkalom, és ennek elmulasztása több
lenne, mint hiba.
Ebben az évben sem találtunk vállalkozót a
strand üzemeltetésére, így ismét úgy üzemel,
mint az elmúlt évben, tehát nyitott kapukkal,
minden kötelezettség nélkül. Ismételten felhívom mindenki figyelmét, hogy erre a partszakaszra is ugyanazok a rendeletek vonatkoznak,
Folytatás a következő oldalon.
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Folytatás az előző oldalról.
mint amelyek bárhol máshol. Természetesen
továbbra is ápoljuk a strand területét.
A Művészeti Iskola tanévzáró rendezvényei
ismételten meggyőztek arról, hogy a komoly,
magas szintű munka kivétel nélkül mindig meghozza eredményét. Szorosan idekapcsolódik az
a dolog, hogy ismételten megpróbáltam hazacsábítani a Nagy Nóra által vezetett társastáncosokat. Legnagyobb sajnálatomra visszautasítás
lett a részem, a tanárnő nem kíván iskolát változtatni. Csak remélni tudom, hogy nem ez a
végleges döntése!
Július elseje apropóján köszöntöm az egészségügy dolgozóit és a köztisztviselőket! Köszö-

nöm szépen mindkét hivatás képviselőinek,
hogy nagy hozzáértéssel, a dömsödi polgárok
osztatlan megbecsülésében végzik nem könnyű
szolgálatukat.
Az V. Hal-Víz Nap idén is hatalmas sikert
aratott. Gratulálok és köszönöm a szervezés
dandárját felvállaló Dömsödi Horgászegyesület
vezetőinek a munkáját. Azt, hogy ismét biztosítottak a jelenlévőknek egy olyan baráti hangulatú napot, időtöltést, amely mostanában talán
mindannyiunk életéből hiányzik.
Nem nagyon szoktam írásaimban konkrét
vállalkozásokról írni, most mégis megteszem
ezt. Szívből gratulálok a Domotors Kft. vezetőinek, dolgozóinak a huszadik születésnapjuk alkalmából! Tiszteletet parancsoló számomra, és

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
2011. JÚNIUS

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete 2011. június 15-én megtartott rendkívüli ülésén az alábbi napirendeket tárgyalta.
A testületi ülésen jelen volt képviselők:
Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester, Balogh László Levente, Csikós
Lászlóné, Lázár József, Szabó Andrea képviselők.
Napirend megállapítása
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület 6 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következő határozatot:
97/2011. (VI. 15.) Kt. számú határozat
1./ Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat költségvetési racionalizálási programjának megvitatása
2./ A Ráckeve és Térsége Társult Települések
Szennyvízcsatorna és Tisztítómű Tulajdonközösség megszüntetése
3./ A köztisztaságról és a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről
szóló 5/2011. (II. 17.) rendelet módosítása
4./ Előterjesztés a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
Társulási megállapodásának módosítására
5./ Ivóvíz-beruházáshoz EU önerő támogatás
benyújtása
6./ Felterjesztés Ráckeve járási székhely jelölése érdekében
7./ Egyebek
Zárt ülésen:
8./ Önkormányzati hatósági ügyben érkezett
fellebbezések elbírálása
Felelős: képviselő-testület
Határidő: azonnal

1. Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat
költségvetési racionalizálási programjának
megvitatása
1.1 Dömsödi Hírnök árának és példányszámának meghatározása
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület 4 igen, 2 nem, 0 tartózkodás szavazattal meghozta a következő határozatot:
98/2011. (VI. 15.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Dömsödi Hírnök” önkormányzati havilap árát 2011. júliusi példányszámtól kezdődően 250 Ft/lap összegben határozza meg. A képviselő-testület a lapot a júliusi
számtól 900 példányban jelenteti meg.
Felelős: dr. Bencze Zoltán aljegyző;
Vass Ilona főszerkesztő
Határidő: azonnal
1.2 A Nagyközségi Óvoda 2011/2012. nevelési évben indítható csoportjai számának meghatározása
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület 6 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következő határozatot:
99/2011. (VI. 15.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1993. évi LXXIX. törvény
102. § (2) bekezdés c.) pontjában foglalt felhatalmazás alapján az alábbi határozatot hozza:
A Nagyközségi Óvodában a 2011/2012. tanévben 10 óvodai csoport (8 Dömsödön, 2 Apajon) indítható.
A Nagyközségi Óvoda 2011. 07. 01-jétől 1
pedagógus álláshelyet nem tölthet be.

példaértékű az a folyamat, amelynek során nagy
hozzáértéssel óvták, őrizték a mai világban bizony nagyon értékes munkahelyeiket. További
munkasikereket kívánok!
Befejezésül egy sporthír. Rangos nemzetközi röplabdatornának adott otthont sportcsarnokunk. A magyar ifjúsági és serdülő válogatott, valamint a román ifjúsági válogatott
mérkőzött meg a Dömsöd Kupa elnyeréséért.
Ritkán látható izgalmak után a magyar ifjúsági válogatott lett a kupagyőztes. Remélem,
a következő években is a házigazdái lehetünk a röplabda utánpótlás néhány rendezvényének.
Bencze István
Felelős: Bencze István polgármester és
Orosz Lajosné óvodavezető
Határidő: 2011. szeptember
1.3 A gróf Széchenyi István Általános Iskolában a 2011/2012. tanévben indítható tanulócsoportok számának meghatározása
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal
– egyhangú szavazással meghozta a következő
határozatot:
100/2011. (VI. 15.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1993. évi LXXIX. törvény 102.
§ (2) bekezdés c.) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a Gazdasági Bizottság véleményét figyelembe véve az alábbi határozatot hozza:
A Gróf Széchenyi István Általános Iskolában
2011/2012. tanévben az alábbi csoportok indíthatók:
Alsó tagozat:
– 1. évfolyam 4 tanulócsoport
– 2. évfolyam 2 tanulócsoport
– 3. évfolyam 2 tanulócsoport, ebből egy tanulócsoport iskolaotthonos
– 4. évfolyam 3 tanulócsoport
– 1-4. évfolyamon 2 napközis csoport
Felső tagozat
– 5. évfolyam 3 tanulócsoport
– 6. évfolyam 2 tanulócsoport
– 7. évfolyam 3 tanulócsoport
– 8. évfolyam 2 tanulócsoport
– 5-8. évfolyam 1 tanulószobai csoport
EÁI tagozat
– 1 tanulócsoport.
A Gróf Széchenyi István Általános Iskola
2011. 07. 01-jétől 2 pedagógus álláshelyet nem
tölthet be.
Felelős: Bencze István polgármester és
Mészáros Pálné igazgató
Határidő: 2011. szeptember
1.4 Önkormányzati racionalizálási program
jóváhagyása
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(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal
– egyhangú szavazással meghozta a következő
határozatot:

(Szavazás módja: minősített többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület 6 igen, 0 nem – egyhangú szavazattal meghozta a következő határozatot:

101/2011. (VI. 15.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat és intézményei költségvetési racionalizálási programját a
2011. év költségvetési előirányzataiból
24.227.332 Ft elvonással hagyja jóvá.
A képviselő-testület utasítja dr. Bencze Zoltán aljegyzőt, hogy az önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetésének fenti öszszeggel történő módosítását a soron következő
képviselő-testületi ülésre készítse elő.
A képviselő-testület felkéri valamennyi intézményének vezetőjét, hogy a 2011. június 30i ülésre tekintsék át újra az általuk vezetett intézmények költségvetési előirányzatait, és lehetőség szerint tegyenek javaslatot a kiadások további csökkentésére.
Felelős: Bencze István polgármester és
dr. Bencze Zoltán aljegyző
Határidő: 2011. szeptember

103/2011. (VI. 15.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítását a következők szerint határozza meg:
1./ A Társulási Megállapodás III. fejezete
első bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
A Ttv. 16-18. §-aiban foglalt rendelkezéseknek megfelelően a Társulás önálló jogi személyiséggel rendelkezik, működése során a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó
szabályokat kell alkalmazni.
2./ A Társulási Megállapodás III. fejezete
második és harmadik bekezdése hatályát
veszti.
3./ A Társulási Megállapodás III. fejezete
ötödik bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
A Társulás Tanácsának elnöke a Társulási
Megállapodást és annak módosításait megküldi
törvényességi ellenőrzés céljából az illetékességgel rendelkező kormányhivatalnak, valamint a Társulás nyilvántartásba vétele céljából a
Magyar Államkincstár illetékességgel rendelkező Igazgatóságának.
4./ A Társulási Megállapodás V. fejezete első bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
A Társulás gazdálkodására a költségvetési
szervek gazdálkodására vonatkozó szabályokat
kell alkalmazni.
5./ A Társulási Megállapodás V/1. c) pontja második bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
A Társulás bevételeit és kiadásait a Társulás
Tanácsának döntése alapján meghatározott
pénzintézetnél önálló bankszámlaszámon köteles nyilvántartani. A Társulási Tanács elnöke
köteles a költségvetés állásáról félévente tájékoztatást adni a Társulási Tanácsnak.
6./ A Társulási Megállapodás V/1. e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
A Társulás jogszabályszerű költségvetési
működésének ellenőrzését Felügyelő Bizottsága végzi (ld. VII/4. fejezet). Ezen túlmenően a
Társulás szakmai ellenőrzés céljára erre szakosodott ellenőrt is igénybe vehet.
7./ A Társulási Megállapodás VII. fejezet
második bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
Szervezeti rendszer:
1. Társulási Tanács
2. Társulási Tanács Elnöke
3. Operatív Tanács
4. Felügyelő Bizottság
5. KDV Projekt Iroda

2. A Ráckeve és Térsége Társult Települések Szennyvízcsatorna és Tisztítómű Tulajdonközösség megszüntetése
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület 6 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következő határozatot:
102/2011. (VI. 15.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Ráckeve és Térsége Társult
Települések Szennyvízcsatorna és Tisztítómű
Tulajdonközösség megszüntetésének kérdését
2011. június 30-i ülésére napolja el.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal
3. A köztisztaságról és a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 5/2011. (II. 17.) rendelet módosítása
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület 6 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal megalkotta a következő rendeletet:
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testületének
13/2011. (VI. 20.) rendelete
A köztisztaságról és a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről
szóló 5/2011. (II. 17.) rendelet módosítása
A rendelet kihirdetve: 2011. június 20. napján.
A rendelet hatályos: 2011. július 1. napjától.
4./ Előterjesztés a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
Társulási megállapodásának módosítására

8./ A Társulási Megállapodás VII/1.1. o)
pont helyébe a következő rendelkezés lép:
Projekt Iroda létrehozása, a Projekt Iroda vezetője felett a kiemelt munkáltatói jogok (kinevezés, felmentés, fegyelmi eljárás megindítása,
fegyelmi büntetés kiszabása) gyakorlása.
9./ A Társulási Megállapodás VII/1.2. pont
nyolcadik bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
Az ülésen a szavazás nyílt, kézfeltartásos formában történik.
Személyi ügyekben (pld. tisztségviselők
megválasztásában, delegáció kérdéseiben) a tanácsülésen a döntéshozatal titkos, írásbeli szavazás útján is történhet. Titkos szavazás tartására a Tanács bármely tagja tehet javaslatot, a javaslat elfogadásához a Tanács tagjainak egyszerű többséggel meghozott döntése szükséges.
10./ A Társulási Megállapodás VII/1.3.
pont első bekezdés o) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
A Projekt Iroda vezetője tekintetében az
egyéb munkáltatói jogok gyakorlása.
11./ A Társulási Megállapodás VII/1.3.
pont nyolcadik bekezdéssel egészül ki a következők szerint:
A Társulási Tanács részletes működési szabályait a Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza.
12./ A Társulási Megállapodás VII/3. pont
helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:
VII/3. Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Projekt Iroda
(KDV Projekt Iroda)
A Társulás működését, a projektek teljes körű
előkészítését és lebonyolítását a Projekt Iroda
látja el. A Projekt Iroda hivatalos megnevezése:
Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás Projekt Iroda.
A Projekt Iroda az államháztartásról szóló
1992. évi XXXVIII. tv. 88. § (1) bekezdés b)
pontja szerinti helyi önkormányzati költségvetési szerv. Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 9.
§ (2) bekezdés d) pontja alapján önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.
A Társulási Tanács határozza meg a Projekt
Irodának az ellátandó feladatokhoz igazodó
foglalkoztatottak létszámát.
A Projekt Irodát – annak vezetőjén keresztül
– a Társulás Tanácsa irányítja.
A Projekt Irodában foglalkoztatottak felett a
munkáltatói jogokat a Projekt Iroda Vezetője
gyakorolja. A Projekt Iroda vezető felett az
egyéb munkáltatói jogokat a Társulás Tanácsának elnöke gyakorolja.
A Projekt Iroda foglalkoztatottak jogviszonyára a Közalkalmazottak jogállásáról szóló
törvény rendelkezései irányadóak.
A Projekt Iroda tevékenységének anyagi
fedezetét, az adható juttatások pénzügyi keretét a Társulás éves költségvetése állapítja
meg, felhatalmazva egyidejűleg azok teljesítésére.
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A költségvetési szerv pénzkölcsönt nem vehet fel, kezességet nem vállalhat, értékpapírt,
váltót és kötvényt nem bocsáthat ki, illetve nem
fogadhat el.
A Projekt Iroda feladatai:
A Társulás működésével összefüggő tevékenységek:
• Jogszerű működés folyamatos biztosítása,
• Értekezletek, ülések megszervezése,
• A Társulás elnöke, elnökhelyettesei, valamint
a Felügyelő Bizottság munkájának segítése,
• Előterjesztések, döntéstervezetek, jegyzőkönyvek, emlékeztetők elkészítése, határozatok végrehajtása,
• Adminisztráció, levelezés, iktatás-irattározás,
adatszolgáltatás,
• Kapcsolattartás és információszolgáltatás az
önkormányzatoknak, érintett minisztériumoknak, felügyeleti szerveknek,
• Szerződések, szerződés-módosítások előkészítése, szervezeti kérdésekkel kapcsolatos
döntések előkészítése,
• A Társulás éves munkatervére érkező javaslatok összefoglalása, éves költségvetési tervezet,
költségvetési beszámoló elkészítése.
A projektek megvalósításával összefüggő feladatok:
A Társulási Megállapodás IV/2.2., IV/2.3.,
IV/3.1., IV/3.2. pontjaiban meghatározott társulási feladatok előkészítése, végrehajtása.
A Projekt Iroda szervezetére és működésére
vonatkozó részletes szabályozást a Társulás Tanácsa által elfogadott Szervezeti és Működési
Szabályzat tartalmazza.
13./ A Társulási Megállapodás VII/4. pont
harmadik bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:
A delegáló önkormányzatok a Felügyelő Bizottság tagjainak személyét vagy a személyükben bekövetkező változást kötelesek a Társulási
Tanács részére írásban bejelenteni.
14./ A Társulási Megállapodás VII/4. pont
ötödik bekezdés harmadik mondat helyébe
az alábbi rendelkezés lép:
A Társulási Tanács tagja egyidejűleg nem delegálható a Felügyelő Bizottságba is.
15./ A Társulási Megállapodás IX. fejezete
hatályát veszti.
Felelős: képviselő-testület
Határidő: azonnal
5. Ivóvíz-beruházáshoz EU önerő támogatás benyújtása
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület 6 igen, 0 nem – egyhangú szavazattal meghozta a következő határozatot:
104/2011. (VI. 15.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az „Ivóvízhálózat rekonstrukció
és új víztorony építése az egészséges ivóvízért
Dömsödön” című KEOP-7.1.3.0/09-2010-
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0016. azonosító számú projekthez kapcsolódóan az önkormányzat önrészének támogatása
céljából pályázatot nyújt be a Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatósághoz (Budapest, Bartók Béla út 120-122.)
1.660.500 Ft támogatási összeg iránt.
A képviselő-testület felhatalmazza Bencze
István polgármestert a pályázat benyújtására.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal
6./ Felterjesztés Ráckeve járási székhely
jelölése érdekében
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület 6 igen, 0 nem – egyhangú szavazattal meghozta a következő határozatot:
105/2011. (VI. 15.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. tv. 101. § (1) bekezdésének b)
pontjában foglalt felterjesztési jogával élve javaslatot tesz a Magyar Köztársaság Belügyminiszterének – az önkormányzati koncepcióban
szereplő járási közigazgatási szint visszaállítására irányuló jogalkotói szándék megvalósulása
esetén – Ráckeve Város járási székhely településsé nyilvánítására.
A kezdeményezés indoka: Ráckeve korábban
is járási székhely település volt, jelenleg kistérségi központ, melyben igazgatási, igazságügyi
funkciók, intézmények (bíróság, ügyészség,
földhivatal, ÁNTSZ, Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal, rendőrkapitányság, tűzoltóság,
okmányiroda, gyámhivatal, építéshatóság) működnek, a környező települések és Ráckeve között a közlekedési viszonyok kedvezőek.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: 2011. június 30.
A képviselő-testület következő munkaterv
szerinti ülésének időpontja:
2011. június 30.
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

LEJTMENETBEN

Mostanában úton-útfélen az Önkormányzati
törvény tervezete a vitatéma. Szinte nincs olyan beszélgetőpartnerem, akit ha egy kicsit is foglalkoztat
a közélet, ne mondana véleményt az önkormányzatok tervezett átalakításáról. Ki-ki vérmérséklete
és politikai hovatartozása szerint szapulja, alkalmatlannak tartja a megújulásra, vagy a másik véglet szerint dicséri, már kimunkált, egy az egyben
megvalósítandó dolgozatnak minősíti. Én úgy gondolom, hogy valahol középen van az igazság. Nem
kevés olyan gondolatot találtam benne magam is,
amely enyhén szólva is finomításra szorul. Kormánypárti politikusok folyamatosan alakítják
egyes pontjait, és biztos vagyok abban, hogy mire a
Parlament elé kerül a törvénytervezet, addig jó néhány fejezete teljesen átalakul. Újkori történelmünk egyik legfontosabb törvénye jöhet létre az
Önkormányzati törvény megalkotásával. Beszélgetéseim során mondják jónéhányan, hogy úgy jó,
ahogy van, nem kell azon alakítani semmit sem. Ez
az, amit vitatok! Szerintem pontosan megérett a
helyzet arra, hogy az önkormányzatiságot teljesen
új alapokra helyezzék az arra illetékesek. Véleményem alátámasztására csak egyetlen dolgot hozok
fel: milyen rendszer az, milyen viszony az, amely
megengedi, hogy nagyon takarékos, tényleg minden fillért megbecsülő gazdálkodás mellett is a túlélés, a csőd elkerülése lehet a célunk!? Ez számomra elfogadhatatlan! Ezért várom a gyökeres átalakítást. Várom és ráadásul minél előbb!
Talán sokan azzal magyarázzák a fanyalgásomat, hogy rosszul gazdálkodtunk, és most az átalakítástól várom a megoldást. Nem ez az ok! Aki ismeri munkánkat, aki belülről is látja a gondjainkat
és nemcsak a felszínt, az tudja, hogy nem erről van
szó. No, de akkor miről is?
Csak emlékeztetem a Tisztelt Olvasókat, hogy
2007 végére önkormányzatunknak nem volt kifizetetlen számlája, pozitív szaldóval zártunk és optimistán ítéltük meg a helyzetünket. Ez a pozitív
tény nem magától termett. Nagyon kemény munkával, szigorú racionalizálási program végigvitelével értük el azt az állapotot, amely valóban bizakodásra késztetett bennünket. Ekkor mintegy ötvenmillió forintos elvonást terveztünk. Így aztán volt
egy jó alapunk, amely biztosította azt, hogy további megszorításokat nem kell alkalmaznunk, és
minden intézményünk takarékosan, de nem nélkülözve élhette mindennapjait, végezhette nem könynyű feladatát. Ez annak ellenére is így volt, hogy
már 2007-ben is folytatódott az az „elvonáshullám”, amely az előző években is sújtotta az önkormányzatokat. Egyes kimutatások szerint az utóbbi
tíz évben egy teljes év finanszírozása került elvonásra a kormányok részéről. A legfrissebb adatok
szerint 2002-től ezermilliárd forint forrás nem állt a
települések rendelkezésére, úgy, hogy az ellátandó
feladatok folyamatosan nőttek. Ha ezt a számadatot Dömsödre vonatkoztatjuk, akkor láthatjuk,
hogy ez hat-hétszázmilliós nagyságrendet takar.
Inkább bele sem gondolok, hogy amennyiben ez az
összeg rendelkezésünkre állt volna, akkor mi mindent tudtunk volna fejleszteni, és mennyi minden
szolgáltatás a dömsödiek életét segítené ma is. És
ami a legfontosabb, akkor nem lett volna szükség a
múltbeli és a jelenlegi elvonásokra sem.
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Persze, nemcsak a fenti okok juttattak bennünket az azonnali intézkedések fázisába. Szerettük
volna megelőzni a működésünk ellehetetlenülését,
és ezért megelőző intézkedéseket is tettünk. Nemcsak a kiadások lefaragása biztosíték az egyensúly
fenntartására, hanem a bevételek növelése is. Ezért
döntött úgy a képviselő-testület 2008-ban, hogy
Apaj községgel közösen körjegyzőséget alakítunk
ki, amelyet később kiegészítettünk az oktatási társulás megalkotásával is. Természetesen a közös
munka alapja a korrekt, mindkét fél számára előnyös működés megteremtése. Az előbbi intézkedések hozadéka volt az a plusz normatív támogatás,
amely lehetővé tette, hogy a központi elvonások ellenére sem vettünk el forrást az intézmények működéséből. Az már a mi személyes balszerencsénk,
hogy a következő évi elvonások, a be nem fizetett
adók és a partner község, Apaj fizetésképtelensége
oda vezetett, hogy mára komoly likviditási problémát kell kezelnünk. Nagyon sajnálom, hogy Apaj
fizetési gondjait már csak akkor tudtam meg, amikor az meghaladta a tízmillió forintot. Ami ezzel
kapcsolatosan biztató számomra, az az, hogy Apaj
Képviselő-testülete és polgármestere szándékát fejezte ki az adósság törlesztésére. Ezért is várom,
hogy társközségünk is nyerjen az „ÖNHIKI” pályázaton, mert ígéretünk van arra, hogy a megnyert
teljes összeget törlesztésként ide utalják.
Említettem a be nem fizetett adók hatását a működésünkre. Az elmúlt években nagyon sok alkalommal és különböző fórumokon kértem a dömsödi
polgárokat adófizetési kötelezettségük teljesítésére.
A kérésemet nagyon sokan akceptálták, sokan kérés
nélkül is befizették az adókat, de bizony volt-van
olyan lakótársunk, olyan vállalkozás is, akinél süket
fülekre talált a kérésem. Szinte minden alkalommal
ajánlottam a megegyezést a részletfizetésre, sokan
éltek is ezzel a lehetőséggel. Most is csak ismételni
tudom: SENKINEK nem engedhetünk el adót!
Munkatársaim mindent, a jogszabályban előírtakat
megtesznek a behajtásért. Ez törvényi kötelezettségünk is, és ezt a bevételt fordítjuk iskolára, óvodára,
településünk működtetésére stb. Az eddig fel sem
merült bennünk, hogy a helyi adókat növeljük, így
azokra tegyünk újabb terhet, akik eddig is befizették
adójukat. A következő évi költségvetés megalkotásakor azért – előre jelzem – a kommunális adó mértékét szükséges lehet módosítanunk. És még egy
gondolat az adókról. Úgy tűnik, a jövőben nemigen
lesz lehetőség az adófizetési kötelezettség kijátszására, mert súlyos büntetési tételekkel fogják sújtani
az elkövetőket. Talán megszűnik az a gyakorlat is,
ami nálunk is előfordult, hogy több tízmilliós adóhátralékkal csődöt lehetett jelenteni.
Ilyen előzmények után viszont most már lépnünk
kell! Lépnünk kell, mert különben elmulasztjuk azt
a pillanatot, amikor még ismételten olyan pályára
állíthatjuk gazdálkodásunkat, amely elősegíti túlélésünket. Alapvető kívánalom, hogy az intézkedéssorozat megalapozza annak lehetőségét, hogy a
ránk vonatkozó törvények átalakítása után elinduljunk egy stabil, mindenki által kiszámítható úton,
amely egy takarékos, de nyugodt és a megfelelő fejlődést előrevetítő célhoz vezet. Ehhez kértük képviselőtársaimmal együtt az intézményvezetők és az
általuk vezetett intézmények dolgozóinak együttműködését és nagyközségünk lakóinak megértését.
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Időről időre írtam gondjainkról, így a Dömsödi
Hírnök olvasói némiképp tájékozottak helyzetünkről, azokról az okokról, amelyek kiváltották
ezt a megszorító intézkedést. Az idézett írásokban
– talán sokan emlékeznek rá – visszatérő gondolatom volt az, hogy bíztam abban, hogy a takarékossági rendelkezéseink tartalmi károkat nem okoznak az intézmények munkájában. Ma ezt már nem
merném leírni. Ma csak abban bízom, hogy az intézményeink vezetői, dolgozói felkészültségükkel,
kreativitásukkal átsegítik önkormányzatunkat
azon a nehéz időszakon, amelyet most megélünk.
Újkori történelmünk egyik legkeményebb megszorító intézkedését hozta a képviselő-testület az
elmúlt két ülésen. Minden intézményünket érinti ez
a döntés. Egyiket kevésbé, másikat jobban, a nagyságuktól függően. A legnagyobb költségvetéssel
működő iskola elvonása összegszerűen több, mint
például a lényegesen kisebb kerettel gazdálkodó
OMK-é. Arányaiban azonban mindenképpen hasonló nagyságrendekről van szó. Az intézkedés
érinti a dologi kiadásokat, és szomorú leírnom, de
az álláshelyek számát is. Csak remélni tudom, hogy
az érintettek életében nem okozunk kezelhetetlen
törést. A képviselő-testület előírta, hogy dömsödi
munkavállaló nem lehet a program kárvallottja, így
ez a döntés nem szaporítja tovább az egyébként is
meglévő foglalkoztatási gondjainkat. Van egy-két
olyan eset, amikor a nyolcórás álláshelyet négyórásra módosítottuk, átmeneti időszakra.
Az intézményeket sújtó intézkedések egy-egy
szelete bizony indulatokat is kiváltott az érintettekből. Azt kellene mindenkinek tudomásul venni és
megérteni, hogy a képviselők és a polgármester
nem nagyközségünk közvéleményével kíván mindenáron szembe menni, hanem szeretnénk megelőzni azt az állapotot, amikor egy kívülálló, adósságrendezési biztos – különösebb érzelmek nélkül
– véghezviszi ezeknek az intézkedéseknek a sokszorosát. Nem az a cél, hogy mindenáron keresztülerőltessünk olyan dolgokat, amely az érintett dömsödi polgárok többségének ellenére lenne, hanem
az, hogy közösen keressünk olyan megoldásokat,
amelyek a legkisebb sérülésekkel vezetnek el bennünket a kitűzött célokhoz. Szorosan idetartozik az
a gondolat is, hogy minden kívánságot teljesíteni
most nem tudunk, de ezen dolgozunk.
Az érdeklődők az önkormányzati hírek között
tájékoztatást találnak a megszorító intézkedésről,
de azért néhány dolgot én is megemlítek, a teljesség igénye nélkül.
A polgármesteri hivatal létszámát egy fővel
csökkentettük, drasztikusan csökkent a dologi kiadásokra szánt pénzeszköz is. A település-fenntartási feladatokra már csak nagyon minimális összeg
jut az idén.
Az iskolában a következő tanévben csoportösszevonásokra kerül sor, valamint a napközis
csoportokból is eggyel kevesebb lesz. Mindez két
pedagógus álláshely csökkenését jelenti. Szintén
csökken a szakmai munkaközösségek száma, még
ha minimális mértékben is. Szűkítésre került a tanórákon kívüli órakeret, valamint a dologi kiadások
is kurtításra kerültek.
Az óvoda egy csoporttal indít kevesebbet, és ez a
tény két óvónő és egy dajka álláshelyének megszűnését jelenti. Jelentős a dologi kiadások elvonása.

A művészeti iskola külső telephelyein új felvételt nem engedélyeztünk. Néhány pedagógus álláshelyet átalakítottunk, a költségtérítéseket jelentősen csökkentettük. A dologi kiadások szinte teljes elvonásra kerültek.
Az OMK-tól fél álláshelyet vontunk el (ez még
nem végleges, lehet hogy ez több lesz). A dologi
kiadásokat annyira szűkítettük, hogy idén már
több olyan rendezvény nem lehet a házban, amely
bármilyen alacsony összeg erejéig is, de pénzbe
kerülne. Szomorú ezt leírnom!
A sportcsarnok működésénél csak a dologi kiadásokból tudtunk faragni, az álláshelyek száma
így is kevés.
A Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálatnál
bérmegtakarítást írtunk elő a dologi kiadások viszszaszorítása mellett.
A konyha működtetésével kapcsolatos testületi
döntés még nem született meg, így erről csak később
tudok beszámolni. Ide kapcsolódik az a döntés, hogy
szeptember elsejétől csak az a tanuló kaphat étkezést
a konyhánkon, aki addig rendezte a tartozását.
Ahogy így visszaolvasom az előző felsorolást, bizony nem túl szívderítő számomra. Azért bízom abban, hogy az olvasók, ha nem is azonosulnak minden intézkedésünkkel, de legalábbis megértéssel fogadják. Remélem, nem pusztán magyarázkodásnak
tartják ezt a dolgozatfélét, hanem egy olyan írásnak,
amely megosztja gondjainkat azokkal, akikről tulajdonképpen szól az egész dolog, Önökkel.
Mi – képviselők, intézményvezetők, bizottsági tagok, munkatársak, polgármester – ismételten megtettük azokat az intézkedéseket, amelyek elviekben
biztosítják a jelenleginél nyugodtabb, kiszámíthatóbb gazdálkodást. Ezek a döntések azonban nem
azonnali orvosságot jelentenek bajainkra, hanem inkább előremutatóak. Most már némi külső segítséget is várunk helyzetünk könnyítéséhez. Várjuk az
ÖNHIKI pályázatunk eredményét, amelyet az önhibáján kívül hátrányos helyzetbe került önkormányzatok számára írtak ki. Támogatóink vannak, hogy
aztán mennyire leszünk sikeresek, az a közeljövőben
eldől. Tizennyolcmillió forint támogatásra pályáztunk (azért csak ennyire, mert ennyit engedett a rendszer), és ha a kormánydöntés következtében ezt az
összeget megközelítjük, akkor elmondhatjuk, hogy
az arra illetékesek is értékelték erőfeszítéseinket, és
nem hagytak bennünket egyedül a bajban.
Mint említettem, a megtett intézkedések azonnal nem oldják meg a likviditási gondunkat, ezért
is köszönöm azoknak a dömsödi vállalkozóknak,
kereskedőknek a türelmét, akik továbbra is várnak
a pénzükre, arra a pénzre, amelyért már megdolgoztak, amely már járna nekik.
Befejezésül még egy gondolat. A nagy kritikusom, a feleségem azt mondta, hogyan adhatok
ennyire pesszimista címet írásomnak. Nos, Neki is
elmondtam, hogy a dolgozat maga sem az optimizmust, a pozitív történéseket sugározza, viszont
biztos vagyok abban, hogy már a közeljövőben
jobbra fordul a sorsunk, és a következő elemzésnek bátran adhatom azt a címet, hogy „Túl vagyunk a mélyponton”. Vágyam az is – talán nem is
irreális vágy – hogy még ebben a választási ciklusban adhassam értékelő írásomnak azt a címet,
hogy „SZÁRNYALUNK”! Ezen dolgozunk!
Bencze István
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• Iskol ai hírek • Iskola i hírek • Iskola i híre k

1. a kitűnő
Draskovich Zoé
Kovács Adrienn Zsuzsanna
Kovács Kata Mónika
Kovács Kristóf Mihály
Kreisch Izabella
Kristóf Vivien
Molnár Indira
Molnár Lili
Rakszegi Napsugár
Varga Anna Sarolta
1. a jeles
Biricz Vivien Linda
Kudar Zoltán Szabolcs
Pongrácz Bettina
Varga Ildikó
1. b kitűnő
Mendi Klaudia
Orosz Anikó Réka
1. b jeles
Hartai Ádám
Józan Luca Mária
Józsa Viktória
Magyar Márk
1. c kitűnő
Bacsó Csenge Zsófia
Csécs Kitti Zsanett
Fülöp Imre
Haraszti László
Ila Gergő
Kuna Réka Katalin
Kun Kevin József
Molnár Fanni
Nagy Ármin
1. c jeles
Fábián Rómeó Márk
Mátyás Zsófia Ottilia
2. a kitűnő
Galambos Laura
Lantai Cintia
Szücs Eszter
2. a jeles
Bojtos Beáta Barbara
Csaplár Sándor István
Gecze Judit
Szabó Renáta Viola
Szemán Kamilla
Vella Fruzsina Klára
Veres Máté
2. b kitűnő
Balogh Abigél Emese
Gulyás Dorka
Halász Dorottya Janka
Horváth Virág Andrea
Krisztián Karina Liza
Láng Tege Botond
Manger Petra
Pozsár Lili
Rüsics Alexa
Tóth Levente

Várkonyi Petra
Várkonyi Viktória
2. b jeles
Holczimmer Noémi
Kátai Csaba
Molnár Bella
Papp András
3. a kitűnő
Kudar Zsolt
Kulimak Réka
Liptai Melitta
Pék Bianka
3. a jeles
Csontos András
Jakab Tünde
Sámson Nikolett

3. b kitűnő
Fábián Bianka
Hicz Patrik
Keller Konrád
Lázin Loretta
Mészáros Péter
3. b jeles
Bebők Gabriella
Csörgő Máté
Keresztes Bernadett
Kolompár Petra
3. c kitűnő
Csehi Lili
Gonda Alexandra
Guttyán Réka
Sass Lilla
Székely Klaudia
3. c jeles
Hermányi Gergely
Tóth Ilona
4. a kitűnő
Csiszár Dóra

Fülöp Viktória Kitti
Jároli Kristóf
Kovács Gergő
Perger Balázs István
Sas Dorottya Lídia
Sipos Evelin Viktória
4. b kitűnő
Kovács Vivien
Kreisch Beatrix
Nagy Rajmund
Pethes Patrícia
Pozsár Zsófia
4. b jeles
Fabula Dominik
Kengyel Zsanett
Vitáris Petra

Fotó: Bábel László

4. c kitűnő
Ács András
Magyar Bence
Szabó Nikoletta
Szegedi Tamás
4. c jeles
Fekete Martina
Ispán Lilla

Perger Petra
5. b kitűnő
Ács Dominika
Hochman Regina
Szűcs Viktória
Takács Daniella
Zsiba Mihály
5. b jeles
Csörgő Evelin
5. c kitűnő
Budai Levente
Csörgő Szabolcs
Lampert Gréta
Papp János
5. c jeles
Földes Máté
Guttyán Kitti
Perger Gábor
6. a kitűnő
Fábián Fanni
Forczek Krisztofer
Kovács Dóra
Perger Benjámin
Sass Nikolett
6. b kitűnő
Bábel Júlia
Doroszlay Dóra Lili
Kátai Dorottya
Pethes Vivien
Turcsán Pál
6. b jeles
Madarász Petra
7. a kitűnő
Gajár Klaudia
Szűcs Gergely
7. b kitűnő
Gonda Andrea
8. a kitűnő
Sáfrán Tamás
Szegedi Imre
8. b kitűnő
Gyimesi Viktória
8. b jeles
Csonka Orsolya
Nagy Tímea
EÁI jeles
Horváth Márió
Pergerné Kenesei Krisztina

Akadályverseny az iskolában

Június 8-án biztos szívesebben jöttek a felső tagozatos tanulók
iskolába, mint máskor. „Petőfi él…” címmel akadályversenyt rendeztünk, játszva tanultunk ezen a napon. Minden osztály két csapatot
alkotott, így 20 csapat járta végig a hat állomást. Az akadálypálya az
iskolából indult, majd a Községi Könyvtárban folytatódott. A gyerekek
felkeresték a Petőfi-emlékhelyeket is. Minden állomáson a költővel
kapcsolatos játékos feladatokat oldottak meg. A szellemi vetélkedő
kiegészült ügyességi feladatokkal is az egyes állomásokon, és végül
sportversennyel zárult az iskola udvarán.
Eredmények: 1. helyezett lett 5. c; 6. b; 7. b; 8. b. Gratulálunk!

XXI. évfolyam 7. szám

7

A Dezsõ Lajos Alapfokú Mûvészetoktatási
Intézmény júniusi hírei

Június első két hetében iskolánkban még folyt
a tanítás, voltak versenyek és bemutatók is.
5-én a színjáték tanszak mutatta be az Oscar
c. vígjátékot az Iringó Színjátszókör segítségével. Az „iringósoknak” innen is szeretném megköszönni azt az óriási munkát, amellyel a művészeti iskola színjátszóit segítik. Nemcsak a darab színrevitelével, hanem a színpadi díszletek
elkészítésével, a jelmezek kölcsönzésével is segítségünkre vannak. Még egyszer köszönet nekik és drámatanárunknak, Gábor Tündének, aki
a darabot rendezte!
Ugyancsak 5-én voltak versenyezni Mihó
Diána társastáncosai, akik szép helyezést értek
el. A versenyről a tanárnő bővebben ír cikkében,
én pedig gratulálok a versenyző pároknak és
felkészítő tanáruknak és további sok sikert kívánok nekik!
6-án Tóth Andrea társastáncosai és Bagi Ferenc néptáncosai búcsúztatták a tanévet, majd 14én Mihó Diána társastáncosai tartottak fergeteges
bemutatót. Köszönet a felkészítő pedagógusoknak a bemutatókért! Külön köszönöm, hogy a
14-ei bemutatón részt vett Mihó Diána felnőtt
tánccsoportja. Bizony, a felnőttek minden héten
egyszer próbát tartanak, sokat gyakorolnak, s a
gyakorlás meghozta eredményét. Aki ott volt a
bemutatón, láthatta! Köszönöm, hogy szinte valamennyi táncos programunkon ott voltak, és
megörvendeztettek minket produkcióikkal!
Valamennyi pedagógusunk nevében szeretnék kellemes pihenést kívánni a nyári szünetre
kedves tanítványainknak! Remélem, ősszel kipihenten, frissen jöttök majd vissza iskolánkba!
Köntös Ágnes igazgató

Ispán Karina és Nagy László

Sziget Dance Kupa

2011. június 05-én a Dezső Lajos Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény társastánc tagozatos növendékei részt vettek a Tökölön megrendezett Sziget Dance Kupán, ahol a párosok kimagasló eredményeket értek el.
Jároli Kristóf – Kolompár Petra, Bődi Gergely – Csiszár Dóra kezdő junior I. latin kategóriában a középmezőnyben végzett. Bődi Endre
– Sipos Evelin kezdő junior I. latin kategóriában
III. helyezést, Ács András – Kolompár Petra
kezdő gyermek II. latin kategóriában II. helyezést ért el.
Nagy László – Ispán Karina eredményei:
kezdő ifjúsági standard kategória I. hely, kezdő
ifjúsági latin kategória I. hely, haladó felnőtt
standard kategória IV. hely.
Gratulálok a párosoknak, a fáradságos munka meghozta gyümölcsét, további eredményes
versenyzést kívánok nekik.
Dia néni

Bődi Endre és Sipos Evelin

Kolompár Petra és Ács András

Élménybeszámoló a
Dabi Napokról

Idén is örömmel fogadtuk Bődi Endréné (Ica
néni) meghívását a Dabi Napi rendezvényre.
A műsoron felléptek a Dezső Lajos Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény társastánc tagozatos növendékei: Táncoló talpak, Babarózsa, Gézengúz csoportok, Horváth Balázs – Nagy Tímea, Nagy László – Ispán Karina, valamint a
felnőtt tánccsoport.
A színvonalas társastánc bemutató után a házigazdák szívélyes vendéglátásban részesítettek
minket, szendvicsekkel, üdítőkkel, nyalókával,
sőt még kürtőskaláccsal is kedveskedtek a gyerekeknek. A rendezvénysorozattal egybekötött
gyermeknapi programok, vetélkedők rendkívül
szórakoztatóak voltak, a gyerekek és a szülők
egyaránt részt vehettek a játékokban. A rossz
időjárás sem vetett véget a jó hangulatnak, köszönhető ez a két remek műsorvezetőnek, Kincses Pistának és Balaton Magdinak. Reméljük,
a jövőben is részesei lehetünk ennek a nagyszabású rendezvénynek, és további sikereket és kitartást kívánunk a rendezőknek.
Mihó Diána társastánc pedagógus
és rekreációs szakedző
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Kinek? A gyerekeknek…

Megalakult a Dömsödi Utánpótlás Sport Egyesület

A fenti kérdés volt az elmúlt két hónap leggyakrabban feltett kérdése és
a mögötte levő válasz a leggyakoribb. Mert miről is van szó? A május 7én megrendezett sportbál szervezése kapcsán merült fel talán legélesebben a kérdés, mely szerint mit kellene tenni, hogy a dömsödi gyerekeknek
jobb feltételeket biztosítsunk a sportoláshoz, és mit kellene tenni, hogy a
szülők kiadásait csökkentsük, mert a jelenlegi szintnél már nem tudnak
többet áldozni gyermekeik sportolására és versenyeztetésére?
A kérdés adott volt és a válasz sem sokáig késlekedett: „Alakítsunk egy
olyan egyesületet, amely maga köré gyűjti az összes sportolni vágyó gyereket, kiépítve belőlük egy tömegbázist a sportnak, és szakmai munkát az
egyesületi szakosztályokban lehet végezni”.
Amilyen egyszerű volt a megoldás, olyan nehéz volt az egyesületet
megszervezni, megtalálni a munkához a megfelelő embereket. Nehéz,
mert ilyen jellegű egyesület Dömsödön tudomásom szerint még nem volt,
és bizony tartottunk attól, hogy a változásokkal nem mindenki ért majd
egyet.
De itt kezdődtek a kellemes csalódások, mert amikor megismertettük
elképzeléseinket az egyesület működéséről az érdeklődőkkel és feltették a
címben szereplő kérdést – mi a címbeli válasszal feleltünk. És a „gyerek”
olyan hívószóvá vált, amire korábban nem is gondoltunk.
Polgármester úrtól kezdve, az Ipartestület elnökéig, és sok-sok helybelivel beszélve mindenki támogatta az elképzelést, és csak azon csodálkoztak, hogy miért éppen most kezdtük el ezt megvalósítani.
Olyan emberek is megmozdultak és ajánlották fel segítségüket, akik
már hosszú évek óta nem támogatták a sportot, de most hajlandóak pénzzel, eszközzel, személyes közreműködésükkel támogatni a gyereksportot,
a gyerekeket.
Két feltétel azonban minden támogatónknál előkerült:
– minden forint vagy támogatás, amit az egyesületnek adományoznak,
az kizárólag a gyerekekre fordítódjon,
– az egyesület működése átlátható és ellenőrizhető legyen!
Bármilyen egyszerű is ez a két feltétel, számomra furcsa volt, hogy támogatóink csak ennyit kérnek. A beszélgetésekből azután kiderült, hogy
korábban már voltak rossz tapasztalataik, de ebben az új szervezetben
hisznek, működésében megfelelő garanciákat látnak. Nekem nem tisztem
a korábbi problémákkal foglalkozni, de mindenesetre azokat nekünk nem
szabad elkövetnünk.
A kissé hosszú bevezető után szeretném bemutatni az új szervezetet és
működésünket. Az új egyesületet neve: Dömsödi Utánpótlás Sport Egyesület lesz, választott színei: fekete, fehér, zöld. Az egyesület hívja és várja
a jövőben mindazokat a sportolni vágyó gyerekeket, akik szervezett formában szeretnének sportolni és versenyezni. Az egyesület legfőbb célja,
hogy stabil és hosszú távra tervezhető gazdasági alapot biztosítson a különböző sportágaknak, a szülők vállára nehezedő terheket csökkentse. Jelenleg a tagdíjakon kívül a szülők állják a sportfelszerelések és az utazási
költségek döntő hányadát, de anyagi terheik már nem növelhetők tovább.
Szeretnénk elérni, hogy a tagdíjak fedezzék a versenyeztetés költségét, és
az egyéb kiadásokhoz (utazás, mez stb.) legalább 50% támogatást tudjon
biztosítani az egyesület.
Az egyesület méretéből következően (induláskor kb. 120 tagunk van(!))
jó eséllyel tud pályázni akár sportcélú, akár egészségvédelmi, akár ifjúsági
és gyermekvédelmi pályázatokon is. A sporttevékenység közhasznú tevékenység, így az egyesület a közhasznúsági bejegyzésünket követően jogosult rendszeres támogatásra. Bevételi forrásaink a pályázatok mellett
szponzoraink támogatása, saját sportversenyek szervezése, egyéb saját
rendezvények szervezése és az azokból származó bevételek lesznek.
Az új egyesület 3 önálló szakosztállyal kezdi meg működését: kézilabda, labdarúgás és természetjárás.

Kézilabda és a labdarúgás esetében korábbi edzőink folytatják munkájukat. Szakmai munkájukat előkészíti és segíti a kézilabda esetén egy kétfős stáb (szakosztályvezető és gazdasági vezető), a labdarúgásnál az 5 korosztály miatt háromfős háttérre van szükség (szakosztályvezető, technikai
vezető és gazdasági vezető). A természetjáróknál szintén kétfős csapat viszi a háttérmunkát, de mivel a természetjárás nem igazán versenysport, itt
edzőkről nem beszélhetünk. A szakosztályok munkáját kétfős elnökség
fogja össze és koordinálja – az elnök és a gazdasági vezető személyében.
A munkamegosztás a következőképpen alakul: az elnökség feladata az
egyesület működésének biztosítása, pénzügyi fedezet megteremtése. Felügyeli a szakosztályok munkáját, és a különböző pályázatokon való indulást készíti elő. A szakosztályok szervezői-, adminisztrációs- és háttérmunkáját a vezetőség látja el, a szakmai feladatokat, edzésmunkát, versenyeztetést pedig az edzők végzik. Megszűnik végre az a gyakorlat, hogy
az edzők mindennel foglalkoznak, beleértve a tagdíjbeszedést és az utazásszervezést is. Mostantól csak a gyerekekkel való foglalkozás lesz a feladatuk, így egy óriási teher kerül le a vállukról.
A legfontosabb azonban az ellenőrzés. Az ellenőrzésre 4 fős Felügyelő
Bizottságot választottunk, ahol a község fő szervezetei képviselve lesznek. Így az iskola alsó és felső tagozata, a képviselő-testület és sportbizottság. Ráadásul úgy választottuk a személyeket, hogy mindenkinek személyes kötődése is legyen gyermekei által a dömsödi sporthoz. Az alapszabályunk elkészült és az egyesület bejegyzése folyamatban van.
Augusztus végéig meg kell történni a bejegyzésnek, mivel a labdarúgók a
megyei bajnokságban már az új egyesület színeiben szeretnének indulni.

Az egyesület választott tisztségviselői név szerint:

– Dömsödi Utánpótlás Sport Egyesület
Elnök: Szűcs István
Gazdasági vezető: Burján Katalin
– Felügyelő Bizottság
Szabó Andrea
Ácsné Jaksa Szilvia
Budainé Doroszlay Judit
Nagy Zsolt
– Labdarúgó Szakosztály
Szakosztályvezető: Takács Zsolt
Technikai vezető: Csörgő Sándor
Gazdasági vezető: Hartai Zsuzsanna
– Kézilabda Szakosztály
Szakosztályvezető: Hartai Mária
Gazdasági vezető: Sassné Pénzes Valéria
– Természetjáró Szakosztály
Szakosztályvezető: Fülöpné Ispán Mária
Gazdasági vezető: Kudarné Papp Zsófia

Ha bárkinek ötletei, elképzelései vannak az egyesület működésével
kapcsolatban, vagy szeretne részt venni a munkában, esetleg támogatásokkal tudja segíteni a gyerekeket, kérem, keressen bennünket.
Remélem, a következő számban már a bejegyzésről és a megkezdett
működésről tudunk beszámolni. Addig is a gyerekeknek jó pihenést, az
edzőtáborokhoz egészséget és sok erőt, edzőinknek rövid szabadság után
sok-sok gyerkőcöt, a szervezőknek pedig kitartást kívánok ehhez a nehéz
feladathoz!
Szűcs István – DUSE elnök
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Sportnap a
Sportcsarnokban

A május 7-ei reggel kicsit hangosabban kezdődött
a megszokottnál a dömsödi
Sportcsarnok környékén.
A sok mozogni, játszani vágyó gyerek zsivaja, a Dömsödi Autocross SE versenyautóinak felbúgó motorja,
mentő-, tűzoltó- és rendőrautók szirénái nagyon érdekes hangulatot teremtettek a
sportnapnak.
9 órától sorversenyek
vették kezdetüket, olyan
feladatokkal, amiken időnként én magam is jókat derültem, a résztvevő gyerekekről nem is beszélve. Aki
nem kedvelte az efféle csapatjátékot, az pingpongozhatott, kosarazhatott, focizhatott akár a kézilabdás lányok ellen is. A kisebbeket arc- és testfestés várta, egy kis kézműves
sarokkal, ahol kedvükre munkálkodhattak 2 hozzáértő pedagógus segítségével. Keyháné Czeller Piroska és Tóth Kornélia tanárnőknek ezúton is
köszönet a segítségért. A kicsit nagyobbak és bátrabbak lehetőséget kaptak egy igazi crossautó kipróbálására. A Dömsödi Autocross SE versenyzői épített és karosszériás autókat hoztak magukkal és tartottak bemutatót,
valamint megautóztatták a bátor gyerekeket. Volt aki utasként az anyósülésen utazott, de volt olyan is, aki lehetőséget kapott pilótaként pár kört
menni a Sportcsarnok mögött megépített alkalmi pályán. Orosz Istinek és
lelkes csapatának nagyon köszönöm a türelmet és a hozzáállást, amivel az
autózni vágyó lelkes gyerekek rohamát állták. Aki elfáradt volna a programok alatt, azt Gábor Tünde várta egy kis frissítő masszázsra. Hozzáértő
kezei alatt valóban felfrissült az ember. A délelőtti programokat egy nagyszabású tűzoltó- és mentőbemutató zárta, amely minden korosztálynak
szolgált hasznos információkkal. Gábor Tamás felvezető szavai után egy
nagyon profi bemutatót láthattunk, amiért köszönettel tartozunk a ráckevei Mentőknek és Tűzoltóknak.
A délelőtti programok zárása után elkezdtünk pakolni, rendezgetni, díszíteni a Sportcsarnokban, és izgatottan vártuk az első vendégeket!
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Az I. Sportbál a
Sportcsarnokban

A május 7-én megrendezett sport délelőtt méltó folytatása volt az esti
bál, amit nagyon kíváncsian vártunk mi magunk, a szervezők is. Ilyen
típusú rendezvény még nem volt a Sportcsarnokban, és izgatottan vártuk,
hogy milyen lesz a fogadtatása a faluban.
Nagy fába vágtuk a fejszénket Béczi János sportcsarnok igazgatóval,
Balika Tímea kézilabdaedzővel, a kézilabdás lányok szüleivel és sok-sok
segítőkész helybéli támogatóval (az ő névsoruk a cikk alján részletesen
olvasható). Sok megbeszélés, szervezkedés, tárgyalás és az izgalomtól
álmatlanul töltött éjszaka után, ma már elmondhatom, hogy nagyszerűen
sikerült a bál, melynek folytatását akár holnap szívesen megejtenénk a
rengeteg dicsérő és biztató szó után, amit a bál lecsengése óta kaptunk.

A kézilabdás kislányok táncos-énekes műsorával kezdődött az este,
melyet Bencze István polgármester úr nyitott meg. Neki ezúton is
köszönjük a megjelenést és a közreműködést. Az estét tovább tarkította
egy zenés anyag vetítése a kézilabdás lányok munkájáról, eredményeiről,
illetve egy profin levezényelt darts verseny, mely Bődi Endre és felesége,
Erika érdeme, kiknek szintén köszönjük a segítséget, közreműködést és
az anyagi támogatást. A tombolahúzás mindig izgalommal teli pillanat
egy rendezvényen. A Sportbálon ez is egy kicsit rendkívülire sikerült. A
tombola főnyereménye ugyanis az NB I-es Győri Audi ETO KC női
kézilabdacsapatának minden tagja által dedikált póló volt. Sokan pályáztunk erre a nyereményre, aki kézilabda területén járatos, az tudja, hogy
egy ilyen ereklye pénzben nem kifejezhető, de eszmei értéke annál nagyobb. Akárcsak annak a kiállításnak, melyet a Sportcsarnok galériáján
rendeztünk a Dömsödi Kézilabda Club elmúlt 3 évéről. Pillanatképek
arról a munkáról, aminek idei évi gyümölcse egy országos elődöntőbe
jutás, az ország 16 legjobb csapata közé bekerülés, egy közép-magyarországi régiódöntőbe jutás, dobogós helyezés a Diákolimpián és a csapat
első aranyérme!
Nagy boldogság volt számunkra látni azt a sok embert, aki megtöltötte
a hatalmas Sportcsarnokot, aki segíteni szeretett volna megjelenésével a
helyi kézilabdás lányok támogatásában, és mindeközben még jól is érezte
magát. Szívet melengető érzés volt, hogy a sport és most ezen belül a
gyerekeinken keresztül a kézilabda nemcsak nekünk szülőknek a szívügyünk. Aki ott volt a bálon annak köszönjük, aki pedig idén kimaradt,
ahhoz már biztosan jutottak el információk arról, miről maradt le, így őt is
szívesen hívjuk és várjuk jövőre a II. Dömsödi Sportbálra. Valamennyi
Folytatás a köv. oldalon
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segítőnknek, támogatónknak szívből jövő óriási köszönet a csapattól, mindenki szuper volt (bízunk benne, hogy senkit sem felejtettünk ki, de ha mégis –
akkor külön millió köszönet!!!!)

Segítők, támogatók:

Béczi János és a Sportcsarnok munkatársai
Dömsödi Autocross SE
Keyháné Czeller Piroska
Tóth Kornélia
Gábor Tünde
Poromb Péter
Dömsöd Nagyközség Óvoda konyha
OMK munkatársai
Polgármesteri Hivatal munkatársai
Csinos Zoltán
Fogadó a Hat Testvérhez, Burjánné Zsuzsi
Fára Gábor és felesége, Ági
Bődi Endre és felesége, Erika
Ispánné Czibolya Andrea
Bécziné Németh Mónika
Kudar Zsolt
Ráckevei Mentőszolgálat
Dömsödi Tűzoltó Egyesület
Lacházi Fagyizó Kft.
Kapítány Cukrászda
Tóthné Porvay Zsuzsanna
Tóth Zita
Pergerné Kenesei Krisztina
Vas és Fém Kft.
Molnárné Heidth Anikó
Orsi Pékség
Mátrix hajstúdió, Pozsárné Mónika
Pereg Pékség
Muzsné Mara fehérnemű üzlet
Bélavári Tibor
Sallainé Zöldág Judit
Gyiviné Székely Ildikó
Fábiánné Cser Ilona
Richter Gyuláné
Tarrné Zsóka
Mészáros Pálné
Bányai Mihály és családja
Veres Róbert
Dobos György
Perger István és családja
Kovács Zoltán és családja
Baranya Csaba
Tompos Attila
Ács Balázs és családja
Jarosi Mihály és Niki
Dömsödi Polgárőrség
Csikós Lászlóné
Bődi Endréné – Dabi Söröző
Burján Húsbolt
Tóbisz László és családja
A Timó (Balika Tímea) csapattársai, családtagjai
Szigetszentmiklósról
Drága lányok! Köszönet nektek a kitartó, küzdelmes versenyekért, eredményekért! Köszönet az
együtt megélt „pillanatokért”! Sokat kérünk még
belőle!
A szülők
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A végén is jól
szerepeltek a
focisták

Dömsöd : Sülysáp 3 : 2 (1:0)
Dömsöd, 100 néző Jv.: Mikus Zoltán (Füzi Tamás, Tóth Szabina)
Dömsöd: Balázs – Fehérvári (Králik), Kardos, Nagy A, Demjén – Agócs, Kelemen,
Szarka Z. – Turcsán (Balogh V.), Végh (Bábel).
Edző: Halász Gyula
Góllövők: Végh, Demjén, Balázs (11-esből) a sülysápiak mindkét gólját a kapus,
Nagy szerezte 11-esből. Változatos mérkőzésen jó játékkal győzött csapatunk.
Pereg : Dömsöd 1 : 1 (0:0)
Pereg, 150 néző
Jv.: Laczkó (Tusa, Szigecsán)
Dömsöd: Balázs – Reibl (Király), Kardos, Nagy A., Bóna (Papp) – Turcsán (Farkas),
Agócs, Kelemen, Szarka – Balogh V., (Mózes T.), Végh (Králik).
Edző: Halász Gyula
Gólszerző: Ebekeme öngól, Juhász 11-esből.
Végh G. szabadrúgását a peregi védő fejelte saját kapujába.
A mérkőzés végén Papp került kétszer helyzetbe. Mindkét esetben Necsász bravúrral
védett.
Kiállítva: Králik, Kelemen.
Mindkét esetben jól döntött a bíró. Küzdelmes mérkőzésen a végén 9 emberrel is sikerült elhozni az egyik pontot.

A bajnokság végeredménye:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Alsónémedi
Tápiómetáll
Sülysáp
Bugyi
Újhartyán
Ráckeve
Gyál
Nagykáta
Pereg
Szentmártonkáta
Taksony
Dömsöd
Gyömrő
Kiskunlacháza
Hernád
Dány

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

20
18
18
15
14
14
13
13
10
10
9
8
8
8
5
5

6
9
1
8
8
7
5
3
12
10
8
9
5
4
5
4

4
3
11
7
8
9
12
14
8
10
13
13
17
18
20
21

89
73
77
58
73
71
57
44
48
49
60
42
51
47
43
43

35
26
58
39
55
60
52
54
42
46
62
50
77
79
107
83

66
63
55
53
50
49
44
42
42
40
35
33
28 (-1)
28
20
19

Az U19 bajnokságban ifjúsági csapatunk a 15. helyen végzett. Ha nem lett volna 3
büntetőpont levonás, abban az esetben a 13. hely lett volna a dömsödi csapaté. A helyezés ellenére dicséret illeti a csapatot, hiszen az ifiknél hosszú évek óta nem volt 18 vereség mellett 7 győzelem és 5 döntetlen. Nagyobb fegyelmezettséggel még jobb eredményt érhetett volna el a csapat.
Örvendetes dolog, hogy több mint száz gyerek kergeti a labdát a különböző korosztályos bajnokságokban. Sokszor az eredményük is kiváló.
Varsányi
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Dömsödi Tûzoltó Egyesület

Sajnos ebben a két hónapban is volt tennivalónk. Négy káresethez kellett vonulni, ami első
hallásra nem sok a két hónapra, de annak igen,
akinél bekövetkezett a baj.
Május 6-án éjjel a Határ utcába kaptunk riasztást, ahol családi ház villanyóra szekrénye
égett. A helyszínre gyorsan kiérve egy porral oltó és egy sugár segítségével elkezdtük a lángok
megfékezését. A villanyóraszekrényt azonnal
sikerült eloltani. A felette lévő tetőszerkezetet
viszont csak egy kis bontással és óvatos locsolással sikerült lefeketíteni, mert áram alatt volt a
ház. Miután a tüzet eloltottuk, az ELMŰ is megérkezett és áramtalanította a lakóházat. Szerencse a szerencsétlenségben, hogy egy éber szomszéd hölgy felkeltette az ott lakókat és gyorsan
értesítették a tűzoltókat, ezért nem lett személyi
sérülés és nagyobb anyagi kár.
Május 21-én viharos esténk volt, ennek eredményeképpen nem sokkal éjfél előtt kaptunk riasztást, mely szerint a Táncsics Mihály utcában
családi házba csapott a villám és tűz keletkezett.
A helyszínre érkezve az egyik szobában égett
egy flexibilis gázcső. A tűz a gáz elzárásával
azonnal kialudt, és szerencsére nem terjedt át a
lakásra. A villám ahogy becsapott a szoba csil-

Május és június hónap

lárkapcsolójánál távozott, ahol a mellette lévő
gázcsőre áthozott és is ki is gyújtotta azt. Személyi sérülés nem volt, de a ház villamos rendszere megrongálódott.
Június 2-án délelőtt a Tókert utcába riasztották egységünket és a ráckevei tűzoltókat, itt családi ház belső tere égett. A tüzet két sugárral sikerült eloltani, mely valószínűleg elektromos
zárlat miatt keletkezhetett. Személyi sérülés
nem történt.
Az év eddig eltelt részében 13 káresethez riasztottak minket Dömsöd területén, ez mind
tűzeset volt. Tavaly egész évben 12 tűzesetünk
volt, ezért is szeretnék megkérni mindenkit,
hogy aki megteheti, támogassa egyesületünket,
mert kevés pénz áll rendelkezésre a működésünkre és még az év felénél járunk, de láthatják,
hogy nagy szükség van a munkánkra.
Dömsödi Tűzoltó Egyesület
Számlaszámunk: 51700272-10903818
Személyesen az egyesület bármely tagja
felé jelezve vagy pedig a Dömsöd központjában lévő Fókusz Takarékszövetkezetben tudnak a számlánkra befizetni.

Megtisztelő segítségüket előre is köszönjük!
További információk és képek a
weboldalunkon, a
www.tuzoltosagdomsod.mlap.hu-n találhatók.
Pongrácz József titkár
Dömsödi Tűzoltó Egyesület
domsodote@gmail.com
www.tuzoltosagdomsod.mlap.hu
Ráckevei Tűzoltóság:
vonalas telefonról a 105 számon
mobiltelefonról pedig a 06-24-518-665 vagy
06-24-518-666 számokon lehet elérni.

Elérhetőségünk:
Ha baj van! 105

Egyéb elérhetőségünk:
Id. Tárkányi Béla
Dömsödi Tűzoltó Egyesület Parancsnoka
Telefonszám: 06-20-383-5407

KIS LAK ÁLL...

Dömsödön élünk, és mivel Petőfi Sándor, nagy költőnk valaha itt
töltötte élete egy részét, a helyiek őrzik ennek emlékét, és a Petőfi
Emlékmúzeumban, valamint a Petőfi-fa mellett (amely alatt szívesen
üldögélt és írta verseit) a „Dömsödi Napok” rendezvényein is megemlékeznek róla. Ilyen alkalommal sétálva a Duna-parton hallottam,
amint a sportpálya színpadán egy helyi kórus épp a költő megzenésített verseit énekelte.

– „Kis lak áll a nagy Duna mentében, ó mily drága e lakocska nékem, könnyben úszik két szemem pillája, valahányszor gondolok
reája.”
Lassan elhagytuk az ünnep helyszínét. Egy kis gyalog hidacskán
jöttünk át. Itt már nem hallani az emberek zaját, a bográcsverseny vigadalmát. Csak néhány horgászt látni, akik a kora délután melegében
megpróbálnak halat fogni. Ez a része a vízpartnak különösen szép,
hisz itt kezd elfordulni a Soroksári Duna-ág, hogy majd átölelve a
Csepel-sziget déli csücskét egyesüljön a főággal és ismét, mint a
nagy Duna hömpölyögjön tovább. A kis hidacska alatt folyik a Dunába egy festői szépségű patakocska vize, melynek mindkét partján nádasokkal szegélyezett stégek húzódnak meg, a vízen pedig tavirózsák
bontják tündéri szirmaikat a nagy zöld levelek, mint tálak közepén.

A dallam a Petőfi-vers szavaival még fülemben duruzsol. Most
már nem is a költő, nem a kórus, hanem saját szavaimként szólnak a
szívemből: Kis lak áll... ó mily drága e lakocska.
Hétvégeken gyakran ezen a helyen horgásztunk férjemmel (ami
többször előfordult sátorral is kint az övcsatornán, vagy itt, ahol sétálunk). Akkor is ezt tettük, mikor érdeklődésemre egy horgász ajánlott
egy téglaházat az utcájukban. Ez a kis ház egy csendes környéken
van, nem messze a parttól, melyre felcseréltük a főváros zaját, s bár
kicsi és egyszerű, szívünknek mégis oly drága lett e lakocska.
Albert Mária
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V. Dömsödi Hal-Víz Nap beszámoló

2011. június 18-án, kellemes időben került megrendezésre az V. Dömsödi Hal-Víz Nap.
Mielőtt magáról a rendezvényről írnék, néhány szó az előzményekről.
Sajnálatos tény, hogy a rendezvény ötletgazdája nem tudott részt venni
a közvetlen szervezésben, de bármilyen kérdés merült fel a szervezés során, készségesen segített. Az ötlet másik felét adó Dömsödi Horgász
Egyesület vezetése pedig úgy döntött, hogy ha kell, anyagi segítséggel is,
de a Hal-Víz Napot megszervezzük és megrendezzük. Partner volt ebben
a Kis-Dunamenti Civil Szervezetek Szövetsége, akik biztosították a főzőverseny díjait. A feladatok elosztódtak úgy, hogy a rendezvény főszervezője a Horgász Egyesület lett. A délutáni műsort Csikósné Ócsai Juli szervezte, míg az ide látogató vendégek és a fellépők részére az ebédet Takács
István – Colos – készítette el a Cosinus Gamma és Szomor Dezső vállalkozó által biztosított „nyersanyagok” megfőzésével. A helyszín biztosítását a Dömsödi Polgárőr Egyesület vállalta. Ezek után elkezdődött a szervezés, melynek végeredménye maga a rendezvény lett.
Szombaton reggel 6 órától kezdődött a Dömsödi Horgász Egyesület
meghívásos horgászversenye, mely a rendezvény előtti Duna-szakaszon
került megrendezésre. A felnőttek a horgászállásokról, a gyermekek a
strand területén horgászták végig a három és fél órás versenyt. A feltámadó szél próbára tette a versenyzőket, de végül jó eredmények születtek.
A versenyt Mihó György nyerte 5520 gramm kifogott hallal, aki
még a legnagyobb hal (300 g) különdíját is elnyerte. A fődíj pedig,
hogy egy évig őrizheti a Hal-Víz Nap – ÁCS-i Autósbolt által alapított
vándorkupát.
Második helyezett Siket Péter lett 5400 grammal, míg a harmadik Szigeti Barnabás 3360 g halat fogott. Barnabás ezenkívül elnyerte a Dömsödi Posta által felajánlott egyéves előfizetést a Magyar Horgász havilapra.
Gyermekeknél az első helyezett Balogh Réka, a második Fabula
Dominik, a harmadik István Patrik lett. Különdíjat kapott még Ács András, aki a negyedik helyen végzett.
Ezenkívül a verseny résztvevői etetőcsomagot vehettek át, melyet a
DOVIT Kft. ajánlott fel. A versenyzők ezt követően közösen fogyasztották el a Vella Szilárd által főzött halászlét, valamint a Kovács István felajánlásából főzött birkapörköltet.

Munkában a zsűri

A főzőversenyre a résztvevők 7 óra után kezdtek érkezni. Az előző
évekhez képest rekordnevezés érkezett, melyre nem számítottunk. Halétel kategóriában nyolc, vad- és különleges étel kategóriában tíz, míg a
magyaros ételek kategóriában 23 étel készült összesen 36 főzőhelyen. Tíz
órakor Bencze István polgármester nyitotta meg a rendezvényt, köszönve
azt, hogy a hagyomány nem szakadt meg. Bemutatta a zsűrit, melynek
tagjai voltak: Csiszár Katalin, a különleges ételek specialistája; Doroszlay
László, aki több évtizede kiváló vendéglátós szakember. A zsűri elnöki
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tisztét dr. Simon Tamás rendőr-dandártábornok töltötte
be, aki civilként a Szabadtűzi
Lovagrend kapitánya. Ez idő
alatt a gyermekek örömére
megérkezett az óriáscsúszda,
valamint megkezdődött az
arcfestés Tóth Kornélia és Picard Ancsa közreműködésével. A Ráckevei
Dunaági Horgász Szövetség halőrei pedig megkezdték a vendégek csónakáztatását.
A zsűri is megkezdte munkáját, azzal, hogy a főzőhelyeket végiglátogatva megtekintette az ott készülő ételek „előéletét”. Ez már szerves része
volt a végső döntésüknek. Egytől százig pontozták az ételeket, mely garancia volt arra, hogy a kategóriánként kiadott I-III. helyezés ténylegesen
a legjobb ételeknek jusson. Végül megszülettek az eredmények:
Hal-étel kategóriában:
I. helyezett: Rácz Márta halászléje lett 94 ponttal
II. helyezett: Láng András dorozsmai molnárpontya 90 ponttal
III. helyezett: Nagy Zsolt halatlan halászléje lett 86 ponttal
Magyaros étel kategóriában:
I. helyezett: Sass László kecskepörköltje 95 ponttal
II. helyezett: Bakó Gábor dömsödi „kerge-marha” gulyása 93 ponttal
III. helyezett: Ambruska Csaba vetrece étele lett 91 ponttal.
(hosszúra vágott, pörköltszerűen elkészített főtt marhahús)
Vad- és különleges ételek kategóriában:
I. helyezett: Keyha-Czeller Piroska muszaka étele 92 ponttal
(padlizsános görög étel)
II. helyezett: Hargitai Zoltán vaddisznó ragulevese 90 ponttal
III. helyezett: Sass István őzpörköltje lett 86 ponttal

Ebben a kategóriában adta át dr. Simon Tamás a Szabadtűzi Lovagrend
különdíját Keyha-Czeller Piroskának.
Ezenkívül mindhárom kategóriában különdíjak kerültek átadásra. A főzőverseny díjainak kiosztása után dr. Simon Tamás értékelte a főzőversenyt. Hangsúlyozta, hogy szükség van ilyen összejövetelekre, a hagyomány, a főzési kultúránk megőrzésére.
Az eredményhirdetést követően a szórakozás következett. Fellépők: Ju
és Zsu Társulat, Dezső Lajos AMI táncosai, a dunaföldvári Levendula
AMI tassi kihelyezett tagozata.
A műsort tombolasorsolás zárta, melyet Csikós Zsuzsi és Topi tett még
felejthetetlenebbé. Mindkettőjüknek köszönet, hogy a rendezvény zökkenőmentes vezetését lebonyolították.
A szervezők nevében köszönöm mindazoknak, akik támogatták az V.
Dömsödi Hal-Víz Nap létrejöttét. Úgy érzem, hogy községünknek szüksége van egy ilyen kirakodóktól mentes, családias összejövetelre, ahol feledve a mindennapok gondját, baját, felszabadulva jól érzik magukat.
Nem tisztem a rendezvényt minősíteni. Ezt döntsék el azok, akik részt
vettek rajta.
Remélem, hogy a mottó tovább fog élni: „Legyen egy jó napunk,
együtt a dömsödi Duna-parton!”
Hal-Víz Nap szervezői
nevében:
Gáspár László
Dömsödi Horgász Egyesület

Rendezvényünket támogatja az
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A Hal-Víz Nap támogatói voltak:
Cég – személy neve
ÁCS-I Autósbolt
BANYA KLUB
BIO PANNONIA Kft.
Cosinus Gamma Kft.
COLOS
CÉLPONTY
Horgászbolt
Szomor Dezső egyéni vállalkozó
Dezső Lajos AMI növendékei
4 Hegyi Kft.

DOVIT Kereskedelmi Gyártó és
Szolgáltató Kft.
Dömsödi Borászati Kereskedelmi
és Szolgáltató Kft.
Dömsödi Méhészek
Dömsödi Önkormányzat
Dömsödi Polgárőr Egyesület

Vezető neve
Ács Balázs cégvezető
Juhász László üzemigazgató
Csaplár János ügyvezető igazgató
Takács István
Ifj. Balogh László
és Vella Szilárd
Picard Anna és Hegyi Éva
ügyvezetők
ifj. Szikszai Bertalan
ügyvezető igazgató
Kudar Zsolt
ügyvezető igazgató
Ispán Ignác
Bencze István polgármester
Klszák Tamás

Dömsödi Horgász Egyesület
Családi – Baráti Csapatok
Horgászversenye
Tisztelt Sporttársak!

Ezúton tájékoztatjuk, hogy 2011. augusztus 7-én vasárnap rendezi
meg a Dömsödi Horgász Egyesület Családi – Baráti Csapatok Horgászversenyét, melynek lényege, hogy egyesületünk tagjai családtagjaikkal, más egyesületben lévő barátaikkal együtt, 3 fős csapatban
vehetnek részt a versenyen, mely után közös ebéden vesznek részt. A
csapatok meghívhatják családtagjaikat, barátaikat is.
A VERSENY NEVEZÉSES!
A NEVEZÉSI DÍJ CSAPATONKÉNT 4.000 FT + EBÉD A HOZZÁTARTOZÓK RÉSZÉRE: 1.500 FT
EZ ÉVTŐL NEM FELTÉTEL, hogy csak egyesületi tagok vehetnek
részt, tehát bármilyen összetételű csapat nevezhet, viszont abban az
esetben, ha a csapatból senki sem tagja a Dömsödi Egyesületnek, akkor
5000 Ft a nevezés / csapat.
A nevezési díj tartalmazza: ebéd, ital, díjazás, mobil WC bérlet
NEVEZÉS: LEGKÉSŐBB 2011. augusztus 3-ig postai úton, interneten, telefonon, ill. személyesen.
Fontos: A csapatból mindhárom főnek rendelkeznie kell érvényes
területi jeggyel vagy aznapra váltott napijeggyel, mert a halőrök verseny előtt ellenőrizni fogják!
Információ: 06/30-336-8113 vagy 06/30-950-6816
H.E. Versenybizottsága
Részletes kiírás: www.domsodi-he.hu
Jelentkezés és kiírás: www.haltarto.hu
Rendezvényünket támogatja az NCA!

Fabula László cipész mester szeretettel hív és vár minden
érdeklődőt a Vajdahunyad várában megrendezésre kerülő
kézműves kiállításra. Ünnepélyes megnyitó július 18-án 14
órakor. A kiállítás július 18-tól augusztus 7-ig látogatható.
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Dömsödi Sportegyesület
Kovács Ferenc elnök
Dunatáj Szövetkezet
Jaksa Imre, igazgatóság elnöke
Kovács István vállalkozó
Dr. Simon Tamás
rendőr-dandártábornok
Extreme Carp Bt.
Hajlemász Attila ügyvezető igazgató
FLOYD – LINE KFT.
Jakab Attila ügyvezető igazgató
RETRO VENDÉGLŐ
Doroszlay László
Kiskunlacháza
JU és Zsu Társulat
Csikósné Ócsai Juli társulatvezető
K&H Bank Zrt. Kiskunlacháza
Válóczi Attila fiókigazgató
Kis-Dunamenti Civil
Dr. Molnár Pál
Szervezetek Szövetsége
elnök
Madarász Áruház
Nemzeti Civil Alapprogram NCA
OMK és személyzete
Csikós Lászlóné igazgató
Posta Dömsödi Fiók
Badenczky Pálné fiókigazgató
Ráckevei Duna-ági
Tóth István
Horgász Szövetség
ügyvezető igazgató
…és mindazok, akik nevük elhallgatását kérve hozzájárultak a rendezvény különdíjaihoz, tombolájához! És a
Dömsödi Horgász Egyesület
Tóth István elnök

Megnyílt a Kisherceg Gyerekház

Településünkön június 25-én szombaton átadásra került a Kisherceg
Gyerekház, mely az egykori Piactéri Iskola épületében kapott helyet.
Az ünnepi és szakmai köszöntőket táncos és verses gyerekprodukciók tették emlékezetessé. A műsorszámok összekötő narrátora két
talpraesett kislány, Jakab Tünde és Kolompár Petra volt. Az izgőmozgó apróságokat arcfestők, lufihajtogatók, valamint zenei koncert
várta. A meghívott vendégek egyenként sétálhattak végig a frissen
felújított foglalkoztató helyiségeken. A termek birtokbavétele még zajlik, de az érdemi munka már június 27-től megkezdődött. A segítő szakemberek 9 és 13 óra közt várják az öt éven aluli gyermekeket nevelő
családokat, érdeklődőket.
Ha egy fának
nincs, vagy kicsi a
gyökere és csak a
lombját növeszti,
akkor egy váratlan vihar azt nagyon könnyen kiborítja.

Műsorvezetők
Jakab Tünde és
Kolompár Petra,
koordinátor
Csányiné
Laczó Judit

A Gyerekház megnyitásával, működésével
kapcso la tos
részletes beszámolót az
au gusz tusi
számban olvashatnak.

Arcfestés

Fotó és
szöveg:
-V.I.-
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I V. D A B I N A P O K

Szeretném megköszönni az önzetlen segítséget, amit kaptam a IV.
Dabi Nap megrendezéséhez.
Köszönöm a Fókusz Takarékszövetkezetnek, Dömsöd Nagyközség
Önkormányzatának, „Még 1000 év Dömsödért” Egyesületnek (ezen
belül pl. Korona – Kincses – Tarr családnak stb.), Kiskun néptáncegyüttesnek – Kiskunlacháza, Kis József Daloskörnek – Kunszentmiklós, Tassi Tűzoltó Egyesület Gyermek Színjátszó Csoportjának, Airsoft
csapatnak – Dömsöd, Tavaszváró Nyugdíjas Egyesületnek – Apaj, Banya Klubnak – Dömsöd, Polgárőrségnek – Dömsöd, Klszák Tamás,
Kisherceg Gyerekház – Dömsöd, Akti-Vill Kft. (Bajnóczi László és
Fülöp Tamás), Általános Ipartestület, Rakszegi Gyula (Dabi malom),
Bio-Pannónia Kft., Bajnóczi László és Gergely Mária, Bata György –
Varsányi Niki, Jarosi István, CBA, ifj. Móricz Lajos, Faragó András,
Markóné Marika, Muzsné Mara, Dobos György, Gyökeresné Burján
Erika, Madarász család, Szabó János, Szépséghibás áruk boltja, Markó
Pál, Kovács Zoltán (papír-írószer), Szűcsné Laczi Erika, Bélavári Tibor, Varsányi Elemér, Molnár Csaba, Ács Balázs, dr. Katona Ágnes,
Matula Gabriella – Gulyás Anett – Picard Ancsa, Fekete Fruzsina – Fekete Panka, Varga Anett, Fekete Miklós, Vass Ilonka, Guba Niki, Nagy
Zsolt, Balogh László (horgászbolt), Hunyadi Viktor, Eisenhoffer András (kertész), Bányai Mihály, Ila István, Földvári László és Marika, Ács
Gyuláné, Tóth Nelli, Nagyné Juli, Csinos Zoltán, Juno diszkont, Wolf
Miklós, Imre Péter, Kovács Sándor, Csehi Sándor, Korona Imre, Gyivi
János, Kovács Ferencné, Mészáros Péter (Kisbojtár), Korona Éva Nikolett, Vincze Viktória, Zsiba Dániel, Jóni Dániel, Jóni Mariann,
Gálpál István és János stb. Balaton Magdolna – Kincses István – Nagy
Szebasztián – Gábor Tamás, Csepi és Boxi.
Szeretnék köszönetet mondani minden fellépőnek, kicsiknek és nagyoknak, főzőknek, akik tartalmassá tették ezt a rendezvényt. Nem
utolsósorban családomnak köszönöm, hogy mellettem álltak és segítettek, hogy a Dabi Nap az mindenkié legyen és a szlogen igaz legyen.
„A Dabi Nap az egy jó nap.”
Bődi Endréné
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„Csókos asszony”

A Zenés Nyári Esték idei szezonnyitójaként nézhette meg a közönség június 25-én, este 6 órakor a Csókos asszony c. darabot. A
helyszín hagyomány szerint a Petőfi Emlékmúzeum udvara, mely
a hűvös idő ellenére is szép számmal benépesült.
A szórakoztató színmű fordulatai, a zenei betétek és természetesen a remekül alakító Iringó Színjátszókör tagjai felejthetetlen élményt nyújtottak az odalátogatóknak.
Falunk történetében mindig is jelen volt a színjátszás. Sokan
nosztalgiázva mesélnek ezekről az időkről. Mindig voltak olyan
emberek, akik profi szinten rendezték meg a darabokat, szerepeket
osztottak és szerepeket játszottak. Így van ez ma is.

Gerencsér József 1936-ban megjelent Dömsöd község állapotrajza c. írásában ezt olvashatjuk:
„Népművelési szempontból a tömeg inkább a szórakoztató bohóságokat kéri…”
Minden bizonnyal, de ne feledjük, hogy óriási nagy feladat maga a szórakoztatás! Nyilvánosan mókás dolgokat produkálni és komolynak maradni, miközben a nézőtéren pukkadoznak a
nevetéstől…, hát igen. Ez kihívás!
Sokan szinte nem is gondolják, hogy Dömsödön milyen lelkes
és tehetséges társulat működik. Ebben a társulatban a legkülönbözőbb korú és típusú emberek, rendkívül nagy fegyelemmel,
odafigyeléssel és odaadással közvetítik a nézők felé a humort, az
emlékezést, az emberi gyarlóságot s az emberi értékeket egyaránt!
Fedezzék fel Önök is az előadások nyújtotta kikapcsolódás örömét!
-V.I.-

Zenés
Nyári Esték
A Petőfi Múzeum udvarán
(Dömsöd, Bajcsy-Zs. u. 6.)

Sok szeretettel hívja Önt és kedves családját
a „Még 1000 év Dömsödért” Egyesület Közhasznú Szervezet
2011. július 16-án szombaton 18,00 órai kezdéssel
zenés irodalmi estre.
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„Filléres ötletek” lakása, háza biztonságáért
(PMRFK)

Ami pénzbe se kerül:
– A lakás, ház elhagyása alkalmával zárja
be az ablakokat (kamra, fürdőszoba, pince, vécé), ajtókat.
– Amennyiben van, aktiválja a biztonságtechnikai eszközöket.
– Ház környékén ne hagyjon szerszámokat (létra, balta, egyéb), ami segítené a
betörő munkáját, ezeket zárja el, a melléképületek bezárásáról is gondoskodjon.
– Ne rejtsünk pótkulcsot a házon kívül
(pl.: lábtörlő, virágcserép alá), mert a
betörni szándékozók egyrészt ismerik,
másrészt kifigyelhetik a rejtekhelyeket.
– Az emeletes házak esetén a kaput zárják,
a kapu PIN-kódját saját használaton kívül másnak ne adják oda (ebéd futárszolgálat, egyéb szolgáltatásokat végző cég).
– Abban az esetben, ha ismeretlen személy

azzal csenget be Önhöz, hogy egy házban lakót keres, vagy más okból kéri,
hogy engedjük be, ne tegyük!
– Végzettségét, címeit ne tüntesse fel a
névtábláján, ha nem feltétlenül szükséges, mert ebből vagyoni helyzetére lehet
következtetni.
– A postaláda tartalmát rendszeresen ürítse
ki.
– Távolléte idejére célszerű a csengőt kikapcsolni, hogy a lakás elhagyatottsága
ne legyen könnyen ellenőrizhető.
– Amennyiben hosszabb ideig távol tartózkodik otthonától, kérje meg rokonait,
megbízható szomszédait, hogy nézzenek
rá lakására, rendszeresen vegyék át érkező leveleit távolléte alatt.
– Figyeljünk egymás és szomszédjaink értékeire, valamint közvetlen lakókörnyezetünkre!

B ÛNMEGELÕZÉSI

A legtöbb embernek a szabadidő kikapcsolódást és szórakozást jelent, s talán épp olyan fontos, mint máskor, hogy a bűnözök ne tudják
megkeseríteni a jól megérdemelt pihenést. Kérem, fogadjon meg néhány jó tanácsot, hogy pihenése, szabadsága zavartalan legyen.

Gyakran előfordul, hogy többszázezer forintnyi értéket (kamerát, fényképezőgépet, pénzt, ékszert, bankkártyát, iratokat, lakás-, kocsikulcsot)
hagynak szanaszét (vízparton, strandon, törölközővel letakarva). Az elveszett vagy ellopott dolgok pótlása sokszor nem is olyan egyszerű, arról
nem is beszélve, mennyi pénzbe, utánjárásba és
nem utolsósorban idegeskedésbe kerül.
Sportoláshoz, különböző szabadtéri vagy
zárt rendezvényekre, vízpartra, strandra csak
azt vigye magával, amire ténylegesen, valójában szüksége van.
Ha nem tud lemondani, vagy szüksége van
értékeire (bankkártya, ékszer, némi készpénz,
iratok, lakás-, kocsikulcs) ne hagyja őrizetlenül, vigyázzanak rá felváltva, vagy tegye be értékmegőrzőbe vagy zárható szekrénybe. A
strandoláshoz nincs szükségünk feltűnő, értékes
vagyontárgyainkra, különösen ékszereinket
hagyjuk otthon. Beszerezhető olyan pénztárca,
ami vízálló, és amiben a strandon szükséges
pénzt magunkkal tudjuk vinni akár a vízbe is.

Ami kevés anyagi ráfordítással is
megvalósítható:
– Helyi riasztású hang- és fényjelző készülékek felszerelése, melyeknek jelenlétéről a szomszédokat szükséges tájékoztatni, a hatékonyság céljából.
– Vak kameráknak is van visszatartó ereje,
ha úgy vannak felszerelve, hogy eredetinek tűnjenek!
– Érdemes az interneten vásárolni, de szaküzletekben (munkavédelmi, biztonságtechnikai) is kaphatóak különböző méretű, megelőző tartalmú (kamerával ellátott
terület, riasztóval ellátott helyiség…)
matricák, amelyek kiragasztásával felhívjuk a figyelmet, hogy védett a terület.
VIGYÁZZON ÉRTÉKEIRE!

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság
Bűnmegelőzési Osztály

TANÁCSOK A NYÁRRA

Bankkártyáját soha ne tárolja együtt a PINkódjával. A kocsiban ne tárolja értékeit, iratait, a csomagtartó sem trezor, a bűnelkövetők
kifigyelhetik, hova „rejti” el értékeit! A gépkocsiját zárja be kellő módon, az oldalablakokat,
tetőablakokat se hagyja nyitva. A legkisebb rés
is elősegíti a tolvajokat a gépkocsi feltöréséhez.
Beszéljen gyermekeivel, hogy ők is tartsák
be a biztonsági szabályokat, legyenek mindig
szem előtt, még az idősebb korosztály is! A kisebbek biztonsága érdekében lehetőség a
névvel, telefonszámmal ellátott karszalag,
használják.

Ki ne szeretne utazni, világot látni? Fokozott
figyelmet és körültekintést igényel az utazásunk
megszervezése, néhány ezzel kapcsolatos útmutatás: leinformálható, ismert, nagy utazási
irodát válasszon, ha mindenképpen szervezett
úton szeretne részt venni. Mindig rendelkezzen a megfelelő biztosításokkal, nehogy külföldön rekedjen! Ne kísérletezzen illegális
valutaváltókkal, nem érdemes kockáztatni. A
legjobban akkor jár el egy európai utazás alkalmával, ha az egészségkártyát és az utasbiztosítást is párhuzamosan alkalmazza.
Hosszabb időre magára hagyott ház vagy lakás nagy csáberő egy betörőnek, érdemes

ügyelni a biztonságra. Ügyeljünk arra, hogy az
udvaron ne legyen elöl hagyva szerszám, növényei gondozottak legyenek, a melléképületet zárja.
Elinduláskor a nyílászárókat (ajtót, ablakot) zárja be, alkalmazzon időzített kapcsolókat, kapcsolja ki a csengőt, mondja le az újságot, értékes ékszereit, nagyobb összegű értékpapírját, készpénzét helyezze biztonságos
helyre. Készítsen érték leltárt. Kérje meg
megbízható szomszédját vagy rokonát, hogy
nézzen rá házára, lakására távolléte alatt, ők
szükség esetén tudják az Ön elérhetőségét. Ne
verje nagydobra, hogy nyaralni megy.
Amennyiben lehetősége engedi, alkalmazzon
jelző-riasztó rendszereket.
Vagyonunk, értékeink védelme mellett gondoljunk saját magunk és gyermekeink testi épségének, életének megóvására is a közlekedés
és a nyári fürdőzés szabályainak a betartásával.
Amennyiben mégis bűncselekmény áldozatává válna, kérjük, azonnal értesítse a
rendőrséget az ingyenesen hívható 107-es, illetve 112-es számon!
Jó pihenést, kellemes kikapcsolódást kíván:
Pest Megyei Rendőr-főkapitányság
Bűnmegelőzési Osztály munkatár-
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RENDÕRSÉGI HÍREK

Ea.: Szabó Sándor r. alezredes

Dömsöd területén az eltelt egy hónapban nem történt közlekedési baleset…
Dömsödi bűnügyek…

Május 25-re virradóra a Magyar utcában kivágták az ablakon a szúnyoghálót és nagymennyiségű készpénzt, laptop számítógépet vittek el a
házból, míg az otthoniak bent aludtak. Asztali körfűrészt loptak el
kerítéskivágás módszerével a Gesztenye utcában május 27-re virradóra.
Május 22-27. között eltelt időben az Attila utcában egy hétvégi házba
törtek be és televíziót, fűnyírót tulajdonítottak el. Május 27-én kora
délután a Kossuth Lajos utcán parkolt egy személygépkocsi, az ablakát
résnyire nyitva hagyta a tulajdonos, mert a kutyája bent tartózkodott az
utastérben. Mire 10 perc múlva visszaért a járművéhez, abból iratokat,
pénztárcát tulajdonítottak el, és hiába zárta le a személygépkocsi ajtajait,
azokat nyitva találta.
Elektromos sövényvágót loptak az Öreghegyen május 22-28. közötti
időben egy hétvégi házból, motiválatlanul meg is rongálták az épületet és
tartozékait. Június elején a Fűzfa utcában ablakfeszítés módszerével
televíziót és zsebrádiót loptak el egy hétvégi házból. Június 4-én észlelte a
tulajdonos, hogy a Középső-Dunaparton a víkendházától eltűnt a gázórája,
valaki szakszerűen leszerelte és alkalmi lopás módszerével ellopta. Június
03-án éjfél előtti órákban egy bárban észlelte az ott szórakozó helyi lakos
25 éves férfi, hogy eltűnt a tárcája, a pénze, a mobiltelefonja. Június elején
az Alsó-Dunaparton is betörtek egy víkendházba, ajtófeszítés módszerével
fűrészt, kerékpárt és televíziót tulajdonítottak el. Június 09-re virradóra a
Kossuth Lajos utcán egy családi ház udvaráról, a teraszról alkalmi lopás
módszerével szerszámokat, gépeket loptak el. A Petőfi utcában június 11én 19.00 óra körül a spájzablakon keresztül jutott be a tolvaj a családi házba, ott falat kellett betörnie és számítógépet lopott el.
Információikkal keressék Molnár László r. hdgy. urat, a Nyomozó
Alosztály vezetőjét, Kajdácsi Imre r. tzls. urat vagy bármelyik rendőrt.
Június 11-én 14.55 órakor intézkedést kezdeményeztünk egy 16 éves
szalkszentmártoni, egy 13 éves Dömsöd, tókerti és egy 19 éves ráckevei
lakos ellen, aki tartósan Dömsödön lakik, mert a víkendházak környékén
vagyon elleni cselekmények elkövetésével voltak gyanúsíthatóak. A polgárőrök segítségével és a Duna partján üdülő budapesti lakos bejelentése
alapján a Nagy tanyai úton feltartóztatásra és igazoltatásra került a 3 lány.
Mert manapság már nem a 120 kilós kopasz férfiemberek járnak betörni,
hanem 20 kg-os, vékony testalkatú lányok, akik a teraszajtó közepén lévő
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kis ablakon is simán átcsúsznak. Több víkendházbetörés írható a triumvirátus számlájára, és
részben beismerő vallomást is tettek. Az eljárás
során együttműködés volt részükről tapasztalható, bemutatták azokat a víkendházakat, ahol
cselekményeiket nagyrészt elkövették, és
életkoruk, valamint együttműködő magatartásuk miatt jelenleg
szabadlábon védekeznek. A gyermekkorú ellen az eljárás megszüntetésre
kerül, ő nem válhat a büntetőeljárás alanyává, mert még csak 13 éves.
Azért a Családsegítő Szolgálat kap tőlünk jelzést, és biztosan vizsgálni is
fogják az életkörülményeit.

Kisebb súlyú cselekményről

Május 22-én 22.30 órakor a Neptun Horgászegyesület környékéről,
június 05-én 03.20 órakor a Kék-Duna Étterem környékéről érkeztek sorban a bejelentések, mert hangos a zene. Sajnos ilyen ez, mert valaki
csendben pihen, van aki meg aktívan szórakozik és hallgatja a zenét. A
kiérkező rendőrök intelligens ügyfelekkel találkoztak, akik egy szóra
lehalkították a zenét, és a csendben pihenni vágyók örömmel tapasztalták
meg a nyugalmat. Köszönjük a toleranciát, így kellene minden esetben.
Május 23-27. közötti időben a vízről loptak el egy csónakot a Neptun
sétányon. A csónak Balaton típusú és alumíniumból készült. Május 20-án
15.00 óra körül a Széchenyi utcai játszótéren fociztak a gyerekek, és
egyikőjük az értékes mobiltelefonját lerakta a fűbe. Rövid meccs volt, de
ezalatt is lába kelt a telefonnak, keressük a tolvajt, aki ellopta.

Körözés

A Fővárosi Bíróság BV Csoportja és a Bp. XVIII. és XIX. ker. Bíróság,
valamint a Pesti Központi Kerületi Bíróság hivatalos személy elleni
erőszak, lopás és csalás miatt körözi Fehér István János 32 éves Dömsöd,
Védgát sor 7. tartózkodási helyű férfit. Tartózkodási helye lehet még a Bp.
XIV. ker. Cserei u. 6. szám is.
Csóka Andrea 19 éves, Dömsöd Tókert 39. vagy Tókert 46. sz. alatti
lakos ellen orgazdaság miatt adott ki körözést a Miskolci Városi Bíróság.
A Pest Megyei Bíróság BV Csoportja Kurilla Norbert 37 éves, Dömsöd, Szabadság u. 19. sz. alatti lakos körözését rendelte el.
Információ vagy egyéb adat esetén értesíthetik a körözési előadót is
vagy bármelyik rendőrt.
A Ráckevei Rendőrkapitányság telefonszámai: 06-24-518-680, 06-24518-690, 06-20-444-1268
R á c k e v e, 2011. június 28.

Polgármesteri Hivatal tájékoztatója

Sok félreértés származik abból, hogy a közterület mely részét kell az önkormányzatnak, melyiket az állampolgárnak rendben tartani. Ennek
tisztázására ad iránymutatást a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium 5/2004. (I. 28.) sz. rendelete.
„Ha jogszabály másként nem rendelkezik, az ingatlan tulajdonosának (kezelőjének, használójának) kell gondoskodnia az ingatlan előtti járdaszakasz (járda hiányában egy méter széles területsáv, illetve, ha a járda mellett zöld sáv is van, az úttestig terjedő terület), valamint a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyi tisztításáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok eltávolításáról.”
Idős, beteg embereknek, akik nem képesek önállóan megoldani a fűnyírást, az önkormányzat segítséget kíván nyújtani. Önköltségi áron (10
Ft/m2) rászorultság és bejelentési sorrend alapján a kapacitástól függően vállaljuk a fűnyírást. Ezen igényüket az önkormányzat udvarában lévő
karbantartó csoportnál lehet jelezni.
Polgármesteri Hivatal
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TA L Á LTA M E G Y K É P E T
ARA TÁS RÉ GEN ÉS MA...

Ezeket a felvételeket Sáfrán József kedves olvasónk bocsátotta
rendelkezésünkre. A képek segítségével nyomon követhetjük az
aratás munkafolyamatait. A dömsödi emberek egész éves mezőgazdasági munkái közül a legfontosabb a gabona betakarítása. Ez
a munka rendkívül nehéz fizikai igénybevételt kíván. Az aratást
egykor kaszával végezték a férfiemberek. Az asszonyok mögöttük haladva szedték kévébe a gabonát, őket marokszedőnek hívták. A kévéket a gabonaszárból font kötelekkel kötötték át, majd
keresztbe rakták, kalásszal befelé, védekezésül az időjárás viszontagságai ellen. Petrencerúddal kiszélesített lovas kocsikra

rakták és azzal szállították be a gazda udvarába, ahol asztagba
rakták. Ezt a cséplés követte. A 19. sz. elejétől a kézi cséplést fokozatosan főlváltotta a lóval hajtott járgányos, majd a gőzmeghajtásos cséplőgép. A búzaszemeket szeleléssel tisztították, hombárokban tárolták. A jobb minőségű szalmát takarmányként, a roszszabbakat almolásra használták az állattartásban.
A fejlődés során ma már kombájnok végzik a vágást, a cséplést,
a szelelést, és traktoros pótkocsikkal viszik a tiszta búzát a
tárolóhelyekre. A tarlón maradt szalmát fölbálázzák és úgy szállítják be a gazdaságba.

Ez a felvétel 1940-ben készült. Részesaratók a Horák és Mózes
családok

A felvétel 1975-ben készült (fotó: Toronyi, Solt).
Traktoros: Tóth Lajos;
a szovjet típusú Sz. K. kombájnok vezetői: Tóth László,
Budai László, Berki László, Tóth Pál, Szabó Imre

A kép 1938-ban készült. Búza asztag a gazdasági udvarban.

A felvétel 1986-ban készült.
Kombájn s. vezető: Papp János
Traktoros: Duzmath József
Kombájn s. vezető: ifj. Sáfrán József
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Cséplés 1938-ban.
A cséplőgéptulajdonos Imre János.
Gépész: Várkonyi Antal, segédgépész: Fehér János.
Mázsamester: Jung Sándor, etetők: Csinos Sándor és
Jarosi István. Kazlas: Csaplár Sándor.
További bandatagok: Fridrich Mihály, Fridrich István,
Túrú Mihály, Túrú István, Jaksa István, Jarosi Mihály,
Csinos István, Váradi István, Ispán István
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A felvételt Bábel László készítette 1987 júliusában.
A képen: Gábor József kombájnos; Mohácsi József agronómus; Csaplár János gépészmérnök, műhelyvezető; Szabó Imre
kombájnos; Brassó Lajos kombájnos; Kiss István kombájnos,
Szűcs Sándor kombájnos; ifj. Sáfrán József segédvezető;
Hriazik Ferenc kombájnos. Fent: Guttyán Zsolt segédvezető;
Dóczi István kombájnos; ifj Keresztes János segédvezető;
Papp János segédvezető

Köszönjük a féynképeket és továbbra is várjuk az érdekesnek vélt régi fotókat, melyek szép emlékeket ébresztenek bennünk.

Mezõgazdasági hírek
2011. év június hó

A legmelegebb nyári hónap általában a július, bár az idén már volt részünk
május, június hónapokban is harminc fok feletti meleg napokban. Tavaly
ilyenkor a sok eső okozott problémát, most az idén meg az eső hiánya a gond,
a meleg szeles idő a tavaszi, májusi esők jó részét már elpárologtatta a talajból. Ahol lehet, főleg a kiskertekben, öntözéssel kell a növényeket kellő mennyiségű vízhez juttatni.
De még mielőtt rátérnénk az aktuális időszerű mezőgazdasági feladatokra,
újra hadd hivatkozzam vissza az előző számban megjelent „Találtam egy képet” fényképre, illetve fényképekre. A felső képen a lányok között látható
Fizázy Kornél tánctanár, 1952-ben engem is tanított a társastáncra. A másik
képen dr. Székely Zsigmond és felesége látható, akiről márcsak azért is érdemes egy-két mondatot írni, mert a volt rendelőjét és lakását elérte a végzet és
lebontásra került. Mint tudjuk, minden földi dolognak, életnek, létesítménynek van kezdete és vége, és ezt tudomásul is vesszük, de az emlékek tovább
élnek. Az idősebb dömsödi lakótársaim tudják, hogy községünkben köztiszteletben álló, nagyrabecsült orvos volt. Nekem személy szerint is van egy-két
élményem a doktor úrral. Még ifjú koromban, valószínű 1949-ben gyomormérgezést kaptam, és nagyon beteg voltam. A doktor úr vénába adott injekciót, és így gyógyultam meg. A másik élményem, hogy sajnos 1954-ben (18
évesen) fogpótlást, azaz műfogat kaptam, amit szintén a doktor úr készített.
Akkoriban még nem volt külön fogorvos. Őszinte hálával és tisztelettel gondolok, emlékezek Reá, nyugodjon békében.
Július hónap a kalászos gabonák, a kenyérnek való betakarításának, az aratásnak az időszaka. Ha az idei terméskilátásokat nézzük, azt már most elmondhatjuk, hogy nem lesz nagy termés, egyrészben a tavalyi belvízkárok
miatti lényegesen kisebb területek miatt is, meg bizony a talajmunka fejtrágyázási hiányosságok miatt is. Arra kell törekednünk, hogy minél kisebb
veszteséggel takarítsuk be a kalászos gabonákat.
Az elmúlt két hónap – május, június – rendkívül szélsőséges időjárást hozott, és várható, hogy a július is szeszélyes lesz, amikor e sorokat írom –
június végén – rendkívüli meleg van, és várható, hogy jön a lehűlés, szélvihar,
ami komoly veszteségeket okozhat a már megtermett terményekben. A másik

-V.I.-

nagyon fontos nyári munka a növénytermesztésben a réti széna és a lucernaszéna betakarítása, mert most kell biztosítani az állatok szálastakarmányszükségletét.
A kapásnövények fejlődéséhez (napraforgó, kukorica), nagyon kellene a
csendes, kiadós eső, ami reméljük, hogy megérkezik. A vegyszeres gyomirtás
időszaka már elmúlt, de ahol szükséges és lehet, alkalmazzuk a sorközművelést, mert nem minden táblán sikerült a gyommentesítés. A gabona learatása
után fontos feladat a szalma letakarítása és a tarló mielőbbi megművelése,
mert ez már a jövő évi termés egyik alapja.
A kiskertek gondozása ebben a szélsőséges, nagyon változékony időjárásban nagyon nagy feladat. Öntözés nélkül már nem is érdemes kerti igényes
növényeket termelnünk. Aki fóliasátor alatti növénytermeléssel is foglalkozik, azoknak még jobban, szinte naponta kell figyelni a növények fejlődését,
öntözni kell és szellőztetni, mert a fólia alatt akár negyven fokra is felmelegszik a levegő. Úgy a fólia alatti, mint a szabadföldi kerti növényeket védeni
kell a gomba- és rovarkártevők kártétele ellen.
A meleg, száraz időjárás a szőlő fejlődésének kedvez, a gombabetegségek,
a peronoszpóra és a lisztharmat kevésbé léptek fel, nem úgy mint tavaly, amikor a sok eső miatt komoly károkat okozott a két betegség. De azért a kedvezőbb időjárás ellenére folyamatosan kísérjük figyelemmel a fürtök fejlődését,
és ha szükséges, főként a lisztharmat ellen permetezéssel védekezni kell. Hála
Istennek, községünket, házi kertjeinket, gyümölcsfáinkat csak kis mértékben
érintette a májusi, virágzáskori fagy, így elfogadható gyümölcstermésünk
van. Az érett, lehullott gyümölcsöket gyűjtsük össze, ne dobjuk a szemétbe,
mert most már háznál is főzhető – bizonyos szabályok betartása mellett – gyümölcspálinka. Én személy szerint nem vagyok a házi főzésnek a híve, mert a
hivatalos bérpálinka főzdében lehet a jó minőséget biztosítani.
Sajnos a rendkívüli hőség a kert pázsitját is nagyon megviseli, így ha van
lehetőségünk, öntözzük a füvet is és rendszeresen nyírjuk le, mert csak így
lesz szép a pázsitunk.
A fentieken túl még nagyon sok a tennivaló úgy a szántóföldi növénytermelésben, mint a kiskertekben, szőlőben, gyümölcsösben. A letermett területek gyommentesen tartása, az őszi ültetésű, vetésű növények talajelőkészítése.
Minden kedves olvasónak jó nyaralást és pihenést, végre egy kiadós, csendes esőt és jó egészséget kívánok!
Összeállította:

Tóth István nyugdíjas mezőgazdász
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Porosodó írásokból
Befejező részéhez érkezett az az írás, melyet Kovács Sándorné Tinike néni bocsátott rendelkezésünkre. A történet Dömsöd múltját
1928-ig dolgozza fel, mely rendkívül érdekes és egyben elgondolkodtató is.
A községi feljegyzések 1679-ben, az egyházi feljegyzések 1721-ben kezdődtek. Tehát 130 esztendeig nem áll rendelkezésünkre semmi
feljegyzés.
1669-ben Pongrácz György váci püspök jelentést tesz Rómában megyéje állapotáról s az eretnek plébániák közé sorolja Dab, Dömsöd, Tass stb. községeket.
1695-ben Dvornikovich a prímáshoz jelentést küld, melyben így ír: „Dömsöd falu van jó földön, katolikus temploma, kálvinista
prédikátora.”
Ráckeve történetében olvashatjuk, hogy Dömsödön 1632-ben egyházmegyei, 1715-ben kerületi gyűlés volt Pathai János szuperindentus elnöklésével. 1654-beli dömsödi határozat: „Ha valaki rablott marhát, tudva bitang, lopott marhát veszen: azért az Istennek templomából kitiltassék.
Az 1721 évbeli feljegyzések szerint a ma is virágzó családok közül szerepelnek: a Hajós, Papp, Bene, Mészáros, Molnár, Túróczi,
Rákai, Tóth, Dobos, Biró, Faragó, Zsiba, Hegedűs, Somogyi, Nyerges, Gulyás, Denke, Ispán, Laczi, Fehér, Bődi, Valkai, Nagy, Szűcs,
Ács, Kovács, Csilling, Kun, Cser, Domokos, Tar, Gyöngyösi, Fejes, Pálföldi, Csonka, Váczi, Boda, Kudar, Farkas, Balassa, Tőrbe,
Péter, Tatár stb. családok. 1724-ben Andorkó János, mint a falu mészárosa említtetik.
De találkozunk olyan nevekkel is, melyek viselői ma már nem szerepelnek. Így pl. Petze, Sigmond, Töröki, Újvári, Semléni, Vejti,
Fias, Ványoki, Bajnai, Mótsi, Péntek, Csekje, Harsányi, Domján, Lónai, Gregó, Drezdár nevű családokkal. Ezek vagy kihaltak, vagy
elköltöztek.
Az alszeg, felszeg elnevezés már ez időben is megvolt. 1724-ben említtetik Felszegi Szabó Mihály, 1726-ban Felszegi Juhász János.
De használtak a nevek előtt más megnevezést is, pl. sánta Harsányi, molnár Horvát, juhász Tóth, vak Tar Mihály. Ezek a családi nevek
elé írott, hogy úgy mondjam pótnevek az illető egyén pontosabb meghatározását célozták.
Nagyon érdekes a gyermekek keresztneveit megfigyelni. A fiúknál: András, István, György, Ferenc, János, Mihály, Péter, Gergely,
Miklós, Ádám. A leányoknál: Zsuzsánnna, Ráchel, Ilona, Panna, Kata, Erzsébet, Judit, Sára, Éva fordulnak elő.
1738-ban a meghaltak száma 39, 1739-ben pedig 70, ez pedig ugyancsak nagy szám.
Feltűnő, hogy a meghaltak életkorát nem jegyezték fel. Hanem ilyenformán: Ács Mihály fiacskája, Nagy András leánykája, Varga
Ferencné, Faragó Mihály sógorja stb.
A bírák nevei 1679-től vannak feljegyezve s mindenik feljegyezte a fontos eseményeket. Íme néhány 1702, 1703-ban a bíró volt Biró
János, akkor jöttek a kurucok elsőbben, 1704-ben Faragó Mihály a bíró, akkor laktak a dömsödiek Kunszentmiklóson, 1705-ben
Gyolcs András volt a bíró, akkor a dömsödiek Tasson laktak. De hogy miért, az nincs feljegyezve.
1712-ben Faragó István bírósága alatt csinálták a faluházát. 1723-ban Hidas János bírósága idején készült a mészárszék és az öreg
pince Koháry István földesúr engedelméből. 1728-ban Horvát János bírósága alatt kezdték a tornyot csinálni (tehát éppen 200 évvel
ezelőtt). 1729-ben Hajós György bírósága alatt elkészült a torony. Akkor volt a nagy bőség hogy ahol nem vetettek, ott is arattak, mint a
feljegyzés mondja. Mondanom sem kell, hogy most 200 esztendő után mi is örvendeznénk hasonló eseten.
Röviden még egy pár említésre méltót, 1731-ben zsindelyezték meg a templomot. 1732-ben készült az új iskola, 1736-ban zsindelyezték a templom kerítését.
Rövid egy pár esztendő alatt ekkora terhet könnyen, jó szívvel és jóakarattal meg tudták csinálni a dömsödi áldozatkész kálvinisták.
Nem tudom a mai világban volna-e olyan erős, tántoríthatatlan elhatározású áldozatkészség, mint az ősöknél volt? Alig hinném.
1741-ben a vármegye parancsolatjára 21 katonát kellett adni a frontra.
Feljegyezték a természetellenes jelenségeket is, pl. üstököst 1743 és 44-ben láttak, 1748-49-ben sáska volt, de minden kár elment
erről a tájról. 1747 készült a falu nagy kőháza. Az időben is voltak izgága, zavart csináló emberek. 1752-ben volt Faragó István a bíró.
Azon esztendőben volt nagy zenebona a faluban, kinek indítójai voltak Csécs István és Dobos György.
1763. január 17. nagy földindulás volt, 1769-ben körülmérték a határunkat, lánccal. 1772 készült a lányok iskolája a templomnál,
1773-ban adott szabadságot a császár a templomépítésre, amely 1776 karácsony másnapján lett felszentelve. 1783-ban építették a
parókiális házat, vagyis a lelkészi lakot, 1796-ban csinálódott a gyermekek iskolája. Íme a feljegyzett száz év rövid kivonatokban, jól
láthatjuk belőle népünk élni akarását és semminemű áldozattól – mely a község és az egyház javát szolgálta – vissza nem riadásait.
Az ősök tűrtek, szenvedtek, verejtékeztek és talán erejükön felül is áldozatot hoztak, hogy utódaikkal semmi néven nevezendő
mulasztással ne vádoltassanak.
Lebegjen szemünk előtt minden közügyben az ő nemes példaadásuk. Adja Isten, hogy úgy legyen!
Megjelent az 1928-as évben, május hó „Tárca”
című rovatban, az „Egyházi Híradó” c. ref. lapban

XXI. évfolyam 7. szám

21

40 éve...
Osztálytalálkozóra gyűltünk össze 2011. június 04-én délután
Schaller Ditke udvarán. Jeles alkalom volt ez számunkra, mert 40 éve
ballagtunk el az általános iskolánkból. 28-an indultunk el a „nagybetűs életbe”, s bizony a negyven év, a megélt események mindnyájunk
arcán látható nyomott hagyott, bármennyire bizonygattuk, hogy mi
még fiatalok vagyunk. 1967-ben találkoztunk először Kati nénivel és
Józsi bácsival, a Hajós-kastély udvarán, s ez sarokkő volt az Ő életükben is, mert velünk kezdték ezt a gyönyörű és egyben nehéz életelhívatást. Várakozás volt az Ő arcukon, ahogy ránk néztek, s a miénken
is, hogy mi vár ránk a felső tagozatban. De szeretetük, elhívatottságuk
átsegített minket is és Őket is a négy év nehézségein, problémáin.
S most rögtön megismertük egymást, hiszen nem változtunk „semmit”. Örültünk, hogy Kati néni és Józsi bácsi elfogadta a meghívásunkat, s eljöttek közénk. Megemlékeztünk Nagy Zsuzsannáról és Farkas
Lajosról, akik már nem lehettek közöttünk. A hiányzókat ezúton köszöntjük, s reméljük, hogy a következő kerek évfordulón együtt lehetünk.
Közösen főztük meg a paprikás krumplit, aminek most más volt az
íze, mert a régen, vagy talán naponta látott társainkkal ültünk egymás
mellett. Egyre bátrabban meséltük el, emlegettük fel az élményeinket,
bemutattuk családjainkat, mutogattuk a családi fotókat. Mindenki
számára jól telt az idő, s abban a reményben váltunk el, hogy 10 év
múlva újra együtt lehetünk.
Szűcs Gizella

P RO G R A M O K A Z
O M K - BA N
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.
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.
NYUGDÍJAS KLUB
kéthetente.

NYÁRI NYITVA TARTÁS
Az OMK és a Nagyközségi Könyvtár
2011. június 20-tól augusztus 31-ig a
következő nyitvatartási rend szerint tart nyitva
H.: 7.
30
K.: 7. -14
30
Sz.: 7 -14
.30-14
Cs.:7
.3
P.: 7. 0-14
30-12
Sz.: 8
-12

Álló sor: Végi Eszter. Szabó Magdolna, Schaller Edit, Bognár
László, Cser Julianna, Tarr Teréz, Lázár József, Szabó Margit
Ülő sor: Saller Julianna, Lázár Józsefné, Szűcs Gizella
Alul: Kovács Nóra, Balázs Lajos

A nyári szabadság időszakára szeretnénk
szüneteltetni a könyvtár nyitva tartását
2011. augusztus 1. – augusztus 14-ig.
Nyitás: 2011. augusztus 15.
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50, 60 éve konfirmáltak

Pünkösd vasárnapján immár
hagyomány a dömsödi református
gyülekezetben, hogy a lelkipásztor az
istentisztelet keretén belül ünnepélyes
keretek között köszönti az 50 és 60
évvel ezelőtt konfirmáltakat.
Iyenkor lehetőség nyílik közös
beszélgetésre, az élmények
felelevenítésére.
A felvételek a parókia udvarán
készültek.

ISMÉT

SZÓL A

TÁROGATÓ

50 éve konfirmáltak

Első sor: Boros Miklósné, Gyöngyösi Piroska; Lesi Györgyné, Csécs Krisztina; dr. Jaksa Margit;
Kozma Sándorné, Papp Erzsébet; Pénzes Tiborné, Tarr Katalin.
Második sor: Jávorka István; Ispán József; Kunsági János; Zima József; Ispán László; Szabó Péter
lelkipásztor.

Minden vasárnap du. 5
órakor zsoltárok, dicséretek,
magyar énekek és népdalok
zendülnek fel
a dömsödi református
templom tornyából.

PETŐFI
EMLÉKMÚZEUM

Bazsonyi Arany
és

Vecsési Sándor
állandó kiállítása

NYITVA TARTÁS:
kedd, péntek, szombat:
1000 – 1600 óráig
60 éve konfirmáltak

Szabó Péter lelkipásztor; Tóth István; Vida Jánosné, Váczi Eszter; Dragony Károly; Dudás
Lászlóné, Lacza Erzsébet; Juhász Lajosné, Rab Julianna.

BELÉPŐJEGYEK:
felnőtt: 200 Ft;
nyugdíjas, diák: 100 Ft

XXI. évfolyam 7. szám
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Állator vosi ügyelet

2011. július 9-10.
Dr. Mészáros János
Kiskunlacháza, Rózsa u. 5.
06-20-927-2366

2011. július 16-17.
Dr. Guba Sándor
Szigetszentmárton, Bercsényi u. 8.
06-30-265-2515
2011. július 23-24.
Ifj. Dr. Fábián Miklós
Kiskunlacháza, Báthory u. 8.
06-30-951-0507
2011. július 30-31.
Dr. Nagy Zoltán
Dömsöd, Kossuth L. u. 95.
06-20-934-7625

2011. augusztus 6-7.
Dr. Vona Viktor
Ráckeve, Kossuth L. u. 85.
06-20-926-4293

Anya köny vi hí rek
Születtek:

Nagy Katalin – Fazekas Mihály
BIANKA
Iván Anett – Kiss Péter
ÁRON
Pap Margit Zsófia – Kudar Zsolt
CSANÁD LEVENTE

Házasságkötés nem történt.
Elhunytak:

Ispán Ignác
Szekeres Lajos
Mucsi Aladárné Király Katalin
Szabó Balázsné Sárközi Ilona
Horváth János
Koós Józsefné Kónya Margit

63 éves
84 éves
96 éves
66 éves
51 éves
83 éves

SAROK
GYÓGYSZERTÁR

NYITVA TARTÁSA:
hétfőtől péntekig:
7.30-tól 19.00-ig,
szombaton: 7.30-tól 12.00-ig
Telefon: 06-24/434-393

Háziorvosok nyári szabadsága

Tájékoztatjuk a betegeket, hogy dr. Rókusfalvy Sylvia 2011. július hónapban szabadságon
lesz. Helyettesíti július első két hetében dr. Tóth István, harmadik és negyedik hetében pedig
dr. Szőnyi Alíz saját rendelőjében, saját rendelési idejében.
Augusztus hónapban dr. Szőnyi Alízt dr. Rókusfalvy Sylvia helyettesíti.

HA B AJ V AN:
defibrillátor

elérhetõsége a
Sion Security számán:
06-70-634-5434

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 20.
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, Kővári Zoltán,
Markóné Zöldág Ágnes, Mészáros Pálné,
Orbánné Kiss Judit, Orosz Lajosné,
Richter Gyuláné, dr. Rókusfalvy Sylvia,
dr. Siket Péter, Szabó Andrea, Szabó Péter, Tóth
István, Varsányi Antal
Készült 900 példányban.
Az újság Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat
támogatásával jelenik meg.

Szedés, tördelés, nyomda:
Press+Print Kft.
Kiskunlacháza, Gábor Áron u. 2/a

A Magyar Korona
Gyógyszertár
nyitva tartása:
Hétfőtől péntekig:
7.30 – 18.30
Szombaton:
7.30 – 12.00

Tel.: +36-24-519-720

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

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

Tûzoltóság elérhetõségei
Ha baj van!

105

domsodote@gmail.com
www.tuzoltosagdomsod.mlap.hu
id. Tárkányi Béla: 06-20-383-5407
Ha önök szeretnének nekünk segíteni!
Számlaszámunk: 51700272-10903818

Polgárõrök elérhetõsége
Észrevételeiket, bejelentéseiket az alábbi
telefonszámon tehetik meg:
Klszák Tamás elnök: 06-70-453-0743
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Ballagás 2011

8. a

Ülő sor: Sánta Istvánné; Tóthné Porvay Zsuzsa; Patonai Istvánné; Krnájszki Istvánné; Jarosi Istvánné; Pergerné Kenesei
Krisztina; Mészáros Pálné ig.; Varga Gézáné ig.; Gerenday Éva; Czibolya Andrea; Nagy Lászlóné; Szabó Tímea; Patonai Nóra
Első álló sor: Bábelné Varga Judit; Fabók Olivér; Horváth Judit; Lingurár Mária; Lingurár Tímea; Pokornyik Nikolett; Nagy
Szandra; Kovács Bálintné osztályfőnök; Vida Tünde; Pleskovics Judit; Szabó Mercédesz; Tassi Ivett; Bangó Barbara Beatrix;
Farkas Nikolett; Felföldi Richárd; Ácsné Jaksa Szilvia; Tóth Zita.
Második álló sor: Thamó Emőke; Fábián Balázs; Végvári József; Gecze Péter; Csaplár Szabolcs; Szomszéd Nándor;
Pencz Ádám Bence; Ispán Norbert; Sáfrán Tamás Erik; Takács Tibor Gyula; Perger Máté; Szegedi Imre; Böröcz Bence;
Fülöp Krisztián; Mihó Diána. Hátsó álló sor: Tóth Kornélia; Faragó Attila; Patonai István; Lázár József.

8. b

Fotó: Bábel László

Ülő sor: Sánta Istvánné; Tóthné Porvay Zsuzsa; Patonai Istvánné; Krnájszki Istvánné; Jarosi Istvánné; Pergerné Kenesei
Krisztina; Mészáros Pálné ig.; Varga Gézáné ig.; Gerenday Éva; Czibolya Andrea; Nagy Lászlóné; Szabó Tímea; Patonai Nóra.
Első álló sor: Bábelné Varga Judit; Cserni Henrietta; Kincses Veronika Szandra; Szabó Evelyn Mónika; Fabula Mária; Csonka
Orsolya; Gyimesi Viktória; Ácsné Jaksa Szilvia osztályfőnök; Nagy Tímea; Csehi Szilvia; Ispán Krisztina; Kovács Katalin;
Füki Beatrix; Bata Tamara; Budainé Doroszlay Judit; Kovács Bálintné; Tóth Zita.
Második álló sor: Nyári Katalin; Thamó Emőke; Horváth Tamás; Jóni Dániel Tamás; Csehi Csaba; Göllény Zsombor; Márkus
András; Szijártó László; Fabula Richárd; Sebők Dániel László; Sass Levente Péter; Mendi Tibor; Nagy Lászlóné; Polgár Edit.
Hátsó álló sor: Tóth Kornélia; Faragó Attila; Patonai István; Lázár József; Mihó Diána.

