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A K T U Á L I S

Fotó: Bábel László
„Ízek és Mesterségek Udvara” – cikk a 10-11. oldalon

Szeretettel köszöntjük a
pedagógusokat!
„felelősség nehéz vasával
vértezve jár, s – bár tán nem érzi –
hétköznapok nagy hőse köztünk,
szebb holnapok jobb emberéért
titkon vívott nehéz csatáknak
ismeretlen, hős katonája!”
Írás a 16. oldalon

(Füle Lajos)

Már többször jeleztem, hogy a vízminőség-javító pályázatunkról folyamatosan tájékoztatom az érdeklődőket. Nos, a jó hírt örömmel osztom
meg az olvasókkal: „Ivóvízhálózat-rekonstrukció és új víztorony építése
az egészséges ivóvízért Dömsödön” című, KEOP-1.3.0/09-11-2012-0004
jelű pályázatát a KEOP Irányító Hatóság vezetője 479 678 236 Ft összegű
támogatásra érdemesnek ítélte! Ez annyit jelent, hogy a következő években azt a beruházást valósíthatjuk meg, amely az eddig is jó minőségű vizünk további javítását célozza. Ez egyben némi garanciát is jelent számunkra, hogy továbbra is a saját vizünket ihatjuk! Mint már jeleztem, ez
az utóbbi évtizedek egyik legnagyobb beruházása lesz, így aztán köszönet
illeti a pályázatíró cégtől, a tervezőkön át, a kapcsolattartó munkatársamig
mindenkit, aki egy kicsit is tett a siker érdekében. Nagyon komoly munka
vár ránk a közeljövőben – képviselőkre, „vizes” szakemberekre egyaránt.
Természetesen továbbra is minden idevonatkozó, lényeges dologról tájékoztatjuk Dömsöd lakóit.
Szokásunkhoz hűen, június első vasárnapjához közel eső hétvégén tartotta önkormányzatunk a Pedagógusnapot. Az ünnepi köszöntőmben jeleztem, hogy úgy tűnik, intézményfenntartóként utoljára álltam pedagógusaink előtt, legalábbis az iskola és a művészeti iskola pedagógusai előtt.
A tervek szerint 2013. január elsejétől az állam veszi át az iskolák fenntartói feladatát, az önkormányzatok kezelésében csak az oktatási intézményeknek helyt adó épületek tulajdonjoga, illetve kezelői joga marad. Ez a
tény nem jelenti azt, hogy a tantestületek egy burokban élnek majd, elszakadva nagyközségünk lakóitól, hanem azt, hogy az átalakulás kínálta lehetőséget kihasználva arra törekedjünk, hogy ebben a helyzetben minél
több előnyt sajtoljunk ki gyermekeink és pedagógusaink számára. Ott is
elmondtam és most is úgy gondolom, hogy a pedagógusok talán már
meglévő erkölcsi megbecsülése mellett – a pedagógusi életpálya modell
bevezetésével – az anyagi megbecsülés lehetősége is megteremtődik, azé
a megbecsülésé, amely már évtizedek óta kijárt volna a pedagógusoknak!
Köszönöm szépen mindhárom oktatási intézményünk – iskola, művészeti
iskola és óvoda – pedagógus karának és segítőiknek az elmúlt tanévben is
nyújtott kiemelkedő munkáját, és a közelgő vakációra nagyon jó pihenést
kívánok Valamennyiüknek!
Mostanában talán sokan olvastak, hallottak a budapesti köztisztasági
rendelet érvényesítéséről és az ötvenezer forintos bírságokról. Már a múlt
hónapban jeleztem, hogy nálunk is vége a türelmi időnek, és keményen
megbírságoljuk azokat az ingatlantulajdonosokat, akik a felszólítás után
sem tartják be a több mint évtizedes köztisztasági rendeletünket. Legnagyobb sajnálatomra néhányan nem vették komolyan a figyelmeztetést,
ezért három tulajdonost is egyenként húsz-húszezer forintra kellett büntetnünk! Bízom abban, hogy a jövőben mindenki tudni fogja ilyen irányú kötelességét, és nem lesz szükség újabb büntetésre!
Folytatás a következő oldalon.
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Folytatás az előző oldalról.
Az óvoda évzáró, ballagási rendezvénye
ugyanolyan kedves, megható volt, mint az előző években. Számomra egy kicsivel talán azért
jelentett többet, mert az egyik unokám is azok
közé tartozik, akik szeptembertől iskolások
lesznek.
Új kezdeményezésként jelentkezett az „Ízek
és Mesterségek Udvara” rendezvény az Ipartestület szervezésében. Becsülendő a rendezők
kettős célkitűzése, amely szerint néhány kellemes óra eltöltése mellett piacot is keresnének az
élelmiszer-feldolgozással foglalkozó vállalkozóknak. Gratulálok a megújulást is jelentő ötletért!
Június negyedikénél egy nappal korábban
tartottuk meg Dömsödön a Nemzeti összetartozás napját a dabi templomkertben. Szabó Péter
nagytiszteletű úr megemlékezése felért egy korhű, mindenki számára tanulságos történelemórával. Köszönet érte, és természetesen köszönet a rendezőknek is.

Bár időm nem engedte, hogy részt vegyek a
IX. Europop Fesztiválon, de hallomásból tudom, hogy az idei könnyűzenei rendezvény is
nagyon jól sikerült. Gratulálok a győzteseknek
és helyezetteknek!
Az V. Dabi Napok rendezvénysorozata ismét
nagyszámú érdeklődőt vonzott. A változatos
program nagyon jó kikapcsolódást jelentett
mindenkinek, és ez ismét csak a házigazda Bődi
családot és a rendező Még 1000 év Dömsödért
Egyesület tagjait dicséri.
A június első vasárnapján tartott Gyermeknap is nagyon jól sikerült, nem is emlékszem,
hogy valaha is lett volna ennyi résztvevő, mint
most volt. Jó volt látni a sok gondtalanul játszó,
fénylő gyermekszempárt! Köszönet a rendezvénynek helyet adó OMK dolgozóinak, a soksok szervezőnek, támogatónak!
Befejezésül, mindenkit hívok június 23.-ára,
a Hal-Víz Napra! Biztos vagyok abban, hogy
idén is jó hangulatban, finom ételeket fogyasztva töltjük el ezt a napot.
Bencze István

KÉPVISELÕI
FOGADÓÓRA!
június 27-én szerdán 14-15 óráig

VARSÁNYI ANTAL
alpolgármester úr
tart fogadóórát.
Helye: Petőfi Sándor Oktatási és
Művelődési Központ

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
2012. MÁJUS
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 16-án tartotta meg
rendes ülését, amelyen az alábbi döntéseket
hozta.
A testületi ülésen jelen volt képviselők: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester, Balogh László Levente, Csikós
Lászlóné, Lázár József, dr. Rókusfalvy Sylvia,
Sallai Gábor, Szabó Andrea képviselők.
Napirend megállapítása
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület 6 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következő határozatot:
59/2012. (V. 16.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak
szerint határozza meg:
1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
2./ A polgármester tájékoztatója a két ülés között eltelt időszak eseményeiről
3./ Beszámoló a Nagyközségi Könyvtár működéséről
4./ A Dömsödi Hírnök főszerkesztőjének beszámolója
5./ Beszámoló a Petőfi Emlékmúzeum 2011.
évi munkájáról
6./ Beszámoló a Dömsödi Sportcsarnok működéséről

7./ Kérelem fenntartói engedélyre a zárolt óvodai csoport indításához
8./ A tiltott, közösségellenes magatartásról, az
elkövetőkkel szembeni pénzbírság kiszabásának szabályairól és szabálysértési tényállások hatályon kívül helyezéséről szóló rendelet elfogadása
9./ A köztisztaságról és a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről
szóló 5/2011. (II. 17.) rendelet módosítása
10./ Pályázat kiírása a dömsödi strandfürdő üzemeltetésére
11./ Szennyvízcsatorna tulajdonközösséggel
kapcsolatos döntések
12./ Egészségterv elfogadása
13./ Kovács László telekhatár rendezési ügye
Zárt ülésen:
14./ Önkormányzati hatósági ügyben érkezett
fellebbezések elbírálása
Felelős: képviselő-testület
Határidő: azonnal

viselő-testülete a lejárt határidejű határozatokról
szóló beszámolót elfogadja.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal
2./ A polgármester tájékoztatója a két ülés
között eltelt időszak eseményeiről
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület 7 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következő határozatot:
61/2012. (V. 16.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a két ülés közötti időszak eseményeiről szóló beszámolót elfogadta.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal
3./ Beszámoló a Nagyközségi Könyvtár
működéséről
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület 8 igen, 0 nem – egyhangú szavazattal meghozta a következő határozatot:

1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület 6 igen, 0 nem – egyhangú szavazattal meghozta a következő határozatot:

62/2012. (V. 16.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nagyközségi Könyvtár működéséről szóló beszámolót elfogadta.
Felelős: képviselő-testület
Határidő: azonnal

60/2012. (V. 16.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Kép-

4./ A Dömsödi Hírnök főszerkesztőjének
beszámolója

XXII. évfolyam 6. szám

3

(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület 8 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következő határozatot:

(Szavazás módja: minősített többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület 8 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal megalkotta a következő rendeletet:

63/2012. (V. 16.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Dömsödi Hírnök főszerkesztőjének éves beszámolóját elfogadta.
Felelős: képviselő-testület
Határidő: azonnal

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testületének
9/2012. (V. 17.) rendelete
a tiltott, közösségellenes magatartásról, az
elkövetőkkel szembeni pénzbírság kiszabásának szabályairól és szabálysértési tényállások hatályon kívül helyezéséről
A rendelet kihirdetve: 2012. május 17. napján.
A rendelet hatályos: 2012. május 31. napjától.

5./ Beszámoló a Petőfi Emlékmúzeum
2011. évi munkájáról
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület 7 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következő határozatot:
64/2012. (V. 16.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Petőfi Emlékmúzeum működéséről szóló beszámolót elfogadta.
Felelős: képviselő-testület
Határidő: azonnal

9./ 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 8 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal megalkotta a következő rendeletet:

6./ Beszámoló a Dömsödi Sportcsarnok
működéséről
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület 8 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következő határozatot:

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testületének
10/2012. (V. 17.) rendelete
a köztisztaságról és a szervezett köztisztasági
közszolgáltatás kötelező igénybevételéről
szóló 5/2011. (II. 17.) rendelet módosításáról
A rendelet kihirdetve: 2012. május 17. napján.
A rendelet hatályos: 2012. május 17. napjától.

65/2012. (V. 16.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Dömsödi Sportközpont éves
beszámolóját elfogadta.
Felelős: képviselő-testület
Határidő: azonnal

10./ Pályázat kiírása a dömsödi strandfürdő üzemeltetésére
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület 8 igen, 0 nem – egyhangú
szavazással meghozta a következő határozatot:

7./ Kérelem fenntartói engedélyre a zárolt
óvodai csoport indításához
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület 8 igen, 0 nem – egyhangú szavazattal meghozta a következő határozatot:

67/2012. (V. 16.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat a
3/2012. (II. 17.) önkormányzati rendelet 33. §
(1) bekezdése alapján az alábbi pályázati felhívást teszi közzé:

66/2012. (V. 16.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nagyközségi Óvoda vezetőjének kérelme alapján engedélyezi a Nagyközségi Óvodában 2012 szeptemberétől 1 új óvodai
csoport indítását azzal, hogy az az óvoda éves
költségvetési előirányzatainak növekedését
nem okozhatja.
Felelős: képviselő-testület
Határidő: azonnal
8./ A tiltott, közösségellenes magatartásról, az elkövetőkkel szembeni pénzbírság kiszabásának szabályairól és szabálysértési
tényállások hatályon kívül helyezéséről szóló
rendelet elfogadása

Pályázati felhívás
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete nyilvános pályázatot hirdet a
dömsödi 201 hrsz-ú, 7209 m2 nagyságú, természetben Dömsöd, Középső-Dunapart alatt lévő
szabad strand ingatlan bérletére.
1./ Az ingatlan főbb adatai:
használati módja: nem kijelölt fürdőhely
(szabad strand);
az ingatlanon lévő épületek: jegykiadó, büfé és raktár; öltözők; mosdók; rendőrségi épület
és hidroforház;
az épületek műszaki állapota: az épületek
kb. 40 évesek, műszaki állapotuk megfelelő;
felszerelések: zuhanyzótartály; beton pingpongasztal; gyermek mászóka; vízi csúszda és
ugróállás.
Bővebb információ a Polgármesteri Hivatal

műszaki csoportjától kérhető (tel.: 06-24-523123).
2./ A pályázat benyújtásának és elbírálásának feltételei:
A pályázatokat írásban két példányban kell
benyújtani Dömsöd Nagyközség Polgármesteri
Hivatalába (2344 Dömsöd, Petőfi tér 6.).
A pályázatokat a képviselő-testület a Gazdasági és Műszaki Fejlesztési Bizottság véleménye alapján bírálja el. A képviselő-testület a bérleti díj tekintetében a pályázati kiírásban meghatározott irányár alapulvételével versenytárgyalást tart. A versenytárgyalást követően az
összességében legkedvezőbb bérleti ajánlatot
tevő féllel köt bérleti szerződést a képviselő-testület. A nyertes pályázónak az ingatlant kijelölt
fürdőhelyként kell üzemeltetnie a jogszabályban meghatározott feltételek biztosításával. A
pályázat kiírója fenntartja magának azt a jogot,
hogy a pályázati eljárást eredménytelennek
nyilvánítja, és egyik pályázóval sem köt szerződést. Ez utóbbi esetben kárigénnyel a pályázó
nem léphet fel.
A pályázat benyújtásának határideje:
2012. június 30.
A pályázatok elbírálásának határideje:
2012. augusztus 8.
Szerződéskötés: 2012. szeptember 1-jétől
határozott időtartamra, maximum 10 évre.
Az ingatlan albérletbe nem adható.
3./ A bérleti díjára vonatkozó irányár:
330.000 Ft/év
4./ A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó pontos megnevezését,
– a kiírásban szereplő pályázati feltételek elfogadására vonatkozó nyilatkozatot,
– a pályázó elképzeléseit az ingatlan használatára, hasznosítására vonatkozóan.
Felelős: polgármester
Határidő: 2012. május 31.
11./ Szennyvízcsatorna tulajdonközösséggel kapcsolatos döntések
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület 8 igen, 0 nem – egyhangú
szavazással meghozta a következő határozatot:
68/2012. (V. 16.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi a polgármester
tájékoztatását, mely szerint a Ráckeve és Térsége Társult Települések Szennyvízcsatorna és
Tisztítómű Tulajdonközösség beruházása eredményeképpen létrejött 4.625.596.549 Ft értékű
– Ráckeve, Dömsöd, Apaj, Szigetbecse, Makád
és Lórév települések önkormányzatainak osztatlan közös tulajdonát képező – vagyon számviteli rendezése megtörténik. A rendezést követően valamennyi önkormányzat a vagyonrészét
a saját könyveiben tünteti fel, mely azonban a
tulajdonlás módját nem változtatja meg.
Folytatás a következő oldalon.
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Folytatás az előző oldalról.
Felelős: képviselő-testület
Határidő: 2012. június 30.
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület 8 igen, 0 nem – egyhangú
szavazással meghozta a következő határozatot:
69/2012. (V. 16.) Kt. számú határozat
1. Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Ráckeve és Térsége Társult Települések Szennyvízcsatorna és Tisztítómű Tulajdonközössége megvásárolja az apaji 368/1 hrsz-ú, 873 m2 területű,
beépítetlen ingatlant nettó 2.000 Ft/m2, összesen
nettó 1.746.000 Ft, azaz Egymillió-hétszáznegyvenhatezer forint vételárral. Az adásvétel tárgyát
képező ingatlanon kommunális szennyvízcsatorna végátemelő műtárgy helyezkedik el, mely
a Tulajdonközösséget alkotó önkormányzatok
osztatlan közös tulajdonát képezi.
2. Az 1. pontban szereplő ingatlan a vásárlással a hat település (Ráckeve, Dömsöd, Apaj,
Szigetbecse, Makád és Lórév) önkormányzatának osztatlan közös tulajdonába kerül, s a közös
beruházásban megvalósult szennyvízcsatornahálózat és szennyvíztisztító telep elválaszthatatlan részét képezi. Az egyes önkormányzatok tulajdoni hányadát a 2001. március 1-jén kötött
Társulási Megállapodás rögzíti.
3. A telek vételára a Tulajdonközösség pénzeszközeit terheli.
4. A képviselő-testület felhatalmazza Ráckeve Város Polgármesterét, Szadai Józsefet, hogy

gesztor önkormányzat polgármestereként a Tulajdonközösség nevében az adásvételi szerződést aláírja.
Felelős: képviselő-testület
Határidő: 2012. július 31.
12./ Egészségterv elfogadása
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület 6 igen, 1 nem szavazattal
és 1 tartózkodással meghozta a következő határozatot:
70/2012. (V. 16.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Dömsöd Nagyközség egészségtervét átdolgozásra visszaadja. A képviselő-testület az átdolgozás során az alábbi szempontok
fokozott figyelembevételét kéri:
– a statisztikai adatok során Dömsöd Nagyközségre vonatkozó felmérések adataira kell támaszkodni,
– a környezeti ártalmak során a levegő szenynyezettségre vonatkozó adatokat is figyelembe
kell venni.
A képviselő-testület felkéri dr. Bencze Zoltán
körjegyzőt, hogy a határozatot közölje a terv készítőivel.
Felelős: dr. Bencze Zoltán körjegyző
Határidő: 2012. június 30.
13./ Kovács László telekhatár-rendezési
ügye
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt
szavazás)

A képviselő-testület 8 igen, 0 nem – egyhangú
szavazással meghozta a következő határozatot:
71/2012. (IV. 18.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megvásárolja a Kovács László
2344 Dömsöd, Dózsa Gy. út 27/a szám alatti lakos tulajdonában lévő dömsödi 1841/1 hrsz.
alatti ingatanából a Nagyközségi Óvoda által jelenleg lekerítve használt 27 m2 nagyságú területrészt 50.000 Ft vételárért.
A képviselő-testület felhatalmazza Bencze István polgármestert adásvételi szerződés aláírására.
A képviselő-testület a telekmegosztás és ingatlan-nyilvántartási bejegyzés költségeinek viselését vállalja.
Felelős: képviselő-testület
Határidő: azonnal
A képviselő-testület következő munkaterv
szerinti ülésének időpontja 2012. június 27.
Tájékoztatjuk az olvasókat, hogy a képviselőtestület nyilvános üléseiről készült jegyzőkönyvek, továbbá az önkormányzati rendeletek a
www.domsod.hu 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.
dr. Bencze Zoltán körjegyző

Pályázati felhívás
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete nyilvános
pályázatot hirdet a dömsödi 201 hrsz-ú, 7209 m2 nagyságú, természetben Dömsöd, Középső-Dunapart alatt lévő szabad strand ingatlan bérletére.
1./ Az ingatlan főbb adatai:
használati módja: nem kijelölt fürdőhely (szabad strand);
az ingatlanon lévő épületek: jegykiadó, büfé és raktár; öltözők; mosdók; rendőrségi épület és hidroforház;
az épületek műszaki állapota: az épületek kb. 40 évesek, műszaki
állapotuk megfelelő;
felszerelések: zuhanyzótartály; beton pingpongasztal; gyermek
mászóka; vízi csúszda és ugróállás.
Bővebb információ a Polgármesteri Hivatal műszaki csoportjától
kérhető (tel.: 06-24-523-123).

ségében legkedvezőbb bérleti ajánlatot tevő féllel köt bérleti szerződést a
képviselő-testület. A nyertes pályázónak az ingatlant kijelölt fürdőhelyként kell üzemeltetnie a jogszabályban meghatározott feltételek biztosításával. A pályázat kiírója fenntartja magának azt a jogot, hogy a
pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítja és egyik pályázóval sem
köt szerződést. Ez utóbbi esetben kárigénnyel a pályázó nem léphet fel.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. június 30.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2012. augusztus 8.
Szerződéskötés: 2012. szeptember 1-jétől határozott időtartamra,
maximum 10 évre.
Az ingatlan albérletbe nem adható.
3./ Az bérleti díjára vonatkozó irányár: 330.000 Ft/év

2./ A pályázat benyújtásának és elbírálásának feltételei:
A pályázatokat írásban két példányban kell benyújtani Dömsöd
Nagyközség Polgármesteri Hivatalába (2344 Dömsöd, Petőfi tér 6.).
A pályázatokat a képviselő-testület a Gazdasági és Műszaki Fejlesztési Bizottság véleménye alapján bírálja el. A képviselő-testület a bérleti
díj tekintetében a pályázati kiírásban meghatározott irányár alapulvételével versenytárgyalást tart. A versenytárgyalást követően az összes-

4./ A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó pontos megnevezését,
– a kiírásban szereplő pályázati feltételek elfogadására vonatkozó nyilatkozatot,
– a pályázó elképzeléseit az ingatlan használatára, hasznosítására vonatkozóan.
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Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat
9/2012. (V. 17.) önkormányzati rendelete
a tiltott, közösségellenes magatartásokról, az elkövetõkkel szembeni pénzbírság
kiszabásának szabályairól és szabálysértési tényállások hatályon kívül helyezésérõl
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51. §
(4) bekezdésében, 143. § (4) bekezdés e) pontjában, 146/A. §-ában, a
szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 254. § (2) bekezdésében és a
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. törvény 94/B. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás
alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva rendeli el:
I. Fejezet
Általános szabályok
1. Általános rendelkezések
1. § (1) E rendelet alkalmazásában tiltott, kirívóan közösségellenes
magatartásnak az a magatartás minősül, amely a társadalomra nem veszélyes, ezért szabálysértésnek vagy bűncselekménynek nem minősül,
de a közösségi együttélés szabályaival ellentétes, és azt a képviselő-testület e rendeletében tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásnak minősíti.
(2) E rendelet azon magatartási szabályok megsértése esetén nem alkalmazható, amelyeket magasabb szintű jogszabály bűncselekménynek
vagy szabálysértésnek minősít, vagy más módon szankcionál.
2. A tiltott, közösségellenes magatartásokkal kapcsolatos pénzbírság
kiszabásának eljárási szabályai
2. § (1) Az e rendeletben meghatározott tiltott, közösségellenes magatartás elkövetőjével szemben a közigazgatási bírság kiszabásával kapcsolatos eljárásokban a jegyző jár el.
(2) Az e rendeletben meghatározott tiltott, közösségellenes magatartás
elkövetőjével szemben ezertől százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírság szabható ki, vagy a magatartás csekély súlyára tekintettel feddés alkalmazható.
(3) Az e rendeletben meghatározott tiltott, közösségellenes magatartás
elkövetőjével szemben a közterület-felügyelő ezertől ötvenezer forintig
terjedő helyszíni bírságot szabhat ki.
(4) Az e rendelet hatálya alá tartozó ügyekben az eljáró hatóság elkobzást alkalmazhat.
(5) Az eljárás lefolytatása során a közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni az e rendeletben foglalt eltérésekkel.
(6) A kiszabott közigazgatási bírság összege különös méltánylást érdemlő esetben mérsékelhető vagy elengedhető, vagy a tiltott, közösségellenes magatartás csekély súlyára tekintettel figyelmeztetés alkalmazható.
(7) A 2. § (6) bekezdés alkalmazásában különös méltánylást érdemlő
körülménynek kell tekintetni, ha a szabályszegő
a) igazolja, hogy a vele közös háztartásban élők egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 80%át, és az elkövetést megelőző egy évben nem volt tiltott, közösségellenes
magatartás miatt marasztalva, vagy
b) rajta kívül álló ok miatt mulasztotta el a helyi rendeletben előírt kötelezettség teljesítését.

II. Fejezet
Tiltott, közösségellenes magatartások
3. A közterületek rendje
3. § (1) Tiltott, közösségellenes magatartást követ el, aki a közterületet
érvényes közterület-használati hozzájárulás nélkül, a hozzájárulásban
foglalttól eltérő célra használja, vagy a közterület meghatározott célú
használatára vonatkozó tilalmat megszegi,
(2) Tiltott, közösségellenes magatartást követ el
a) aki a közterület-névtáblát, a házszámot, a szöveges ismertető táblát
vagy az emléktáblát beszennyezi, eltakarja, jogosulatlanul kihelyezi vagy
leszereli,
b) aki a tulajdonában, használatában álló épületen a házszám közterületről jól látható módon történő kihelyezését elmulasztja.
(3) Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el az az ingatlantulajdonos, aki az ingatlana előtti árkot engedély nélkül betemeti.
4. A helyi környezet védelme
4. § Tiltott, közösségellenes magatartást követ el,
a) aki szabadban háztartási hulladékot éget,
b) aki a nem komposztálható, illetve nem komposztálandó kerti hulladékot, avart nem a köztisztaságról és a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 5/2011. (II. 15.) önkormányzati
rendelet 31. § (2) bekezdésében meghatározott időszakban égeti,
c) aki a hangosító berendezést igénylő közterületi rendezvényt a környezeti zajvédelemről szóló önkormányzati rendeletben meghatározott
megengedett időhatárokon túl tartja,
d) aki közterületen környezeti zajt előidéző kulturális, szórakoztató,
vendéglátó, kereskedelmi vagy sport célú tevékenységet engedély nélkül,
vagy engedélytől eltérően végez,
e) aki hangosító berendezést engedély nélkül vagy az engedélyben
meghatározott feltételektől eltérően használ,
f) aki a fél órát meg nem haladó időtartamú közterületi rendezvény hangosító berendezéseinek üzemeltetését a környezeti zajvédelemről szóló
önkormányzati rendeletben meghatározottak szerint nem jelenti be,
g) aki nem tesz eleget a környezeti zajvédelemről szóló önkormányzati
rendelet alapján előírt zajmérési és -ellenőrzési kötelezettségének,
h) aki a tulajdonában, használatában lévő belterületi ingatlanon a háztartási igényeit kielégítő kertépítéssel és zöldfelület-fenntartással kapcsolatos, zajt keltő tevékenységet, így különösen: motoros kerti gépek használatát vagy motoros fakivágást – a rendkívüli kár- és balesetveszély elhárítását
kivéve – hétköznap 0 órától 7 óráig, 20 órától 24 óráig, szombaton és ünnepnapokon 0 órától 9 óráig és 19 órától 24 óráig, vagy vasárnap végez,
i) aki szennyvizet nem a külön jogszabályban meghatározott előírásoknak megfelelően létesített zárt szennyvíztárolóba vagy szennyvízcsatornába gyűjti, elhelyezi vagy bevezeti,
j) aki a szennyvizet élővizekbe, felhagyott kutakba, útárokba, talajvízbe, csapadékcsatornákba vezeti, gyűjti vagy bevezeti,
k) aki a település területén a települési folyékony hulladékot (szippantott kommunális szennyvíz) nem a tevékenység gyakorlására jogosító engedéllyel rendelkező vállalkozónak adja át,
Folytatás a következő oldalon.
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Folytatás az előző oldalról.
l) az az ingatlan-tulajdonos, aki ha közterületi csatorna hiányában kommunális szennyvíz elhelyezésére egyedi közműpótló berendezést nem
alakít ki, a szennyvíztisztító rendszeres karbantartásáról és szükség szerinti ürítéséről nem gondoskodik.
5. Köztisztasági rendelkezések megsértése
5. § Tiltott, közösségellenes magatartást követ el,
a) aki az ingatlana előtti járdaszakasz, továbbá a járda és közút közötti
kiépített vagy kiépítetlen terület tisztántartásáról, gyommentesítéséről,
vagy az ingatlana előtti járdaszakasz hóeltakarításáról és síkosságmentesítéséről, továbbá nyílt árok és annak műtárgyai tisztántartásáról nem gondoskodik,
b) aki az üzletek és egyéb elárusítóhelyek, vendéglátó egységek, intézmények és szolgáltatóhelyek előtti járda és közút közötti kiépített vagy kiépítetlen terület tisztántartásáról, gyommentesítéséről, a hóeltakarításról
és síkosságmentesítésről, továbbá nyílt árok és annak műtárgyai tisztántartásáról, hulladékgyűjtő edényzet elhelyezéséről és a hulladék eltávolításáról nem gondoskodik,
c) aki az ingatlana gyom-, rovar- és rágcsálómentesítéséről folyamatosan nem gondoskodik,
d) aki anyagszállításnál közterület-szennyezést követően tisztítási kötelezettségének nem tesz eleget, közterületen gépjárművet mos,
e) aki a települési szilárd hulladék gyűjtéséről és annak a közszolgáltató részére történő átadásáról a köztisztaságról és a szervezett köztisztasági
közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló önkormányzati rendelet
előírásai szerint nem gondoskodik,
f) aki a közterületen elhelyezett állványos szemétgyűjtőbe háztartási
hulladékot helyez el.
6. Köz- és felekezeti temetők rendjének megsértése
6. § Tiltott, közösségellenes magatartást követ el,
a) aki a temetőbe kutyát bevisz, a vakvezető kutya kivételével,
b) az üzemeltető előzetes hozzájárulása nélkül a temetőbe építőanyagot
beszállít, építési vagy bontási munkát megkezd, a bontási anyagot elszállítja,
c) hulladékot, koszorú- és virágmaradványt a kijelölt lerakóhelyen kívül egyéb helyen rak le,
d) hulladékot, koszorú- és virágmaradványt a temetőben éget,
e) hangoskodással, zajkeltéssel a szertartások rendjét zavarja, a temetőlátogatók kegyeleti érzéseit megsérti.
7. Állattartás
7. § Tiltott, közösségellenes magatartást követ el,
a) aki közterületen állatot tart,
b) aki belterületi közterületen haszonállatot legeltet,
c) aki a település külterületén az eb tartási helyéről közterületre való kijutását vagy magánterületre való átjutását nem akadályozza meg, vagy az
ebet kóborolni hagyja.
8. Utak használatával kapcsolatos szabályok megsértése
8. § Tiltott, közösségellenes magatartást követ el,
a) engedély nélkül utat elzár, az úton, az alatt vagy a felett építményt
vagy más létesítményt, továbbá ezekhez csatlakozást létesít,
b) utat engedély nélkül felbont vagy elfoglal,
c) az út árkába vagy átereszébe olyan anyagot juttat, amely a lefolyást
akadályozza vagy az árkot (átereszt) szennyezi.
III. Fejezet
Záró rendelkezések

9. § (1) Ez a rendelet a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel 2012.
május 31-én lép hatályba.
(2) A 4. § c)-h) pontjai a környezeti zajvédelemről szóló önkormányzati rendelet hatályba lépésével lépnek hatályba.
10. § Hatályát veszti
a) Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének a közműves szennyvízelvezetésről és a települési folyékony hulladék kezeléséről, szállításáról és a szervezett közszolgáltatásról szóló 6/2002. (VII. 24.)
önkormányzati rendeletének 13. §-a,
b) Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének a közterületek használatáról szóló 20/2003. (XII. 18.) önkormányzati rendeletének 18. §-a,
c) Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének a temetőkről és a temetkezésről szóló 6/2006. (III. 31.) önkormányzati rendeletének 16. §-a,
d) Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének a köztisztaságról és a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 5/2011. (II. 17.) önkormányzati rendeletének 33. §-a.
Bencze István polgármester
dr. Bencze Zoltán körjegyző
A rendelet kihirdetve Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának (2344 Dömsöd, Petőfi tér 6.) hirdetőtábláján 2012.
május 17-én.
dr. Bencze Zoltán
körjegyző
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Trianoni megemlékezés 2012-ben
Június 04. a trianoni békeszerződés aláírásának 92. évfordulója. A dabi templomkertben erre az eseményre emlékeztek az egybegyűltek
június 3-án. Az ünnepi műsor és koszorúzás
mellett beszédet mondott Szabó Péter ref. lelkipásztor. A teljes szöveget itt olvashatják:
Kedves Testvérek! Emlékező Gyülekezet!
1241-42, 1526, 1849, 1956. Vannak olyan
meghatározó évszámok a magyarság történelmében, amelyek hallatán fájdalom hasít minden
magyar ember szívébe. Ezek közé az évszámok
közé tartozik 1920 is. 92 évvel ezelőtt, 1920. június 4-én, pénteken írta alá a magyar küldöttség
a trianoni békediktátumot, a Versailles-hoz tartozó Kis-Trianon kastélyban. Az Országgyűlés
két éve nyilvánította e szomorú évfordulót a
nemzeti összetartozás napjává. Mi most azért
gyűltünk itt újból össze, hogy emlékezzünk. Nem
ünnepelni jöttünk, hanem emlékezni. Ahogy a
Nagypéntek sem ünnep, hanem emlékezés Jézus
Krisztus keresztre feszítésére, úgy e mai alkalom
sem ünnep, hanem emlékezés az egykori Magyarország keresztre feszítésére. S ha akarjuk,
ezt vehetjük akár szó szerint is. Mert a trianoni
békediktátum indította el azt a folyamatot,
amelynek következtében több százezer magyart
gyilkoltak meg, és több millió magyar vált hontalanná ezer éves országában. A nagy Magyarország területe 325 411 km2 volt, a csonka Magyarország területe 92 916 km2 lett. A nagy Magyarország lakossága 20 886 487 fő volt, a
csonka Magyarországé 8 522 230 főre csökkent.
Magyarország elveszítette területének több mint
kétharmadát, magyar nyelvű lakosságának pedig egyharmadát. Minden negyedik család érintett volt a trianoni tragédiában. Ezeknek a családoknak vagy a rokonai kerültek az államhatáron kívülre, vagy a földbirtokai és házai. A mi
családunk is érintett volt, hiszen anyai nagymamám a Szatmárnémeti melletti Óváriban, apai
nagymamám Aradon született. Dédapám a Bi-

har megyei Vedresábrányban volt lelkipásztor.
Keresztanyám Nagyváradon élt, s mi, akik 30
km-re laktunk tőle, a ’70-80-as években – a piros
útlevél idején – csak ritkán látogathattuk meg.
A trianoni békediktátumra azt mondta Foch
marsall, hogy az nem békeszerződés, csak fegyverszünet 20 évre. Lám, igaza lett. 19 év múlva
kitört a II. világháború.
Az I. világháború győztesei a legyőzöttek közül Magyarországot büntették a legjobban, nem
pedig azokat az országokat, amelyek azt kirobbantották. Magyarország megcsonkítása egyedülálló igazságtalanság a világtörténelemben.
Churchill egyetemes hatású tragédiának tartotta a békekötést. Lloyd George angol miniszterelnök, aki akkor még egyetértett a magyargyűlölő Clemenceau-val, később kijelentette:
„Minden bizonyíték, amellyel egyes szövetségeseink elláttak bennünket, hazugságon alapult és
hamisítvány volt, úgyhogy mi hamisítás alapján
döntöttünk.” A trianoni békeszerződés tehát hazugságokon alapult, de az igazságszolgáltatás
máig is késik. „Minden jócselekedet elnyeri a
maga büntetését.” Mi a trianoni békeszerződést
kaptuk hálából azért, mert több alkalommal is
Európa védelmében ontotta vérét a magyarság.
Őseink hősiessége tette lehetővé a később ítéletet mondó nagyhatalmak töretlen fejlődését. A
nagylelkű magyarság annak idején nemcsak a
saját érdekeit nézte, hanem ezen felülemelkedve
Európa keresztyén kultúrája védelmében indult
hadba. De ezt nem értékelte senki. A magyarság
megtette ezt 1956-ban is, amikor először roppantotta meg a legyőzhetetlennek hitt szovjet
nagyhatalmat, miközben a nyugati államok
cserbenhagyták Magyarországot. Hiába mondta a Szabad Európa rádió, hogy. „Tartsatok ki,
jövünk!”, ez csak szörnyű hitegetés volt. Azt
mondják – az Isten nélküli gondolkodás szerint
–, hogy az egyik legrosszabb érzés a hála. Nem
is gyakorolták a magyarsággal szemben soha.
Pedig lett volna, és lenne mit meghálálni. Ha
Magyarország a 16-17. században nem harcolt

volna a törökök ellen, akkor most Európa muzulmán lenne.
Persze voltak olyanok is, akik a mi oldalunkon álltak, mint pl. lord Rothermere angol miniszter, aki a magyarokért sokat harcolt, vagy
Frederik Böök svéd író.
Volt egyszer ennek az országnak egy kormányzója, akinek az volt az egyik fő érdeme,
hogy egy puskalövés nélkül visszaszerezte az elszakított területek egy részét. 1938-ban az I. bécsi döntés értelmében visszakerült Magyarországhoz Felvidék és Kárpátalja egy része. 1940.
aug. 30-án a II. bécsi döntés értelmében Erdély
40%-a is visszakerült. 1941. ápr. 10-én Bácska
déli részét is visszacsatolták Szabadkától Újvidékig. De a II. világháborút lezáró párizsi békeszerződés újra szentesítette a trianoni határokat. A visszacsatolt területek újra elvesztek. Ezzel folytatódott az a szörnyű korszak, amely
1920-ban vette kezdetét.
1944-ben 16 és 60 év között 60 000 férfit vittek kényszermunkára Kárpátalján. Az első koncentrációs tábort 1944. nov. 13-án Szolyván állította fel a szovjet hadsereg, ahol a magyarokkal olyan cukrot etettek, amibe üvegszilánkokat
kevertek. Így nem csoda, hogy a kényszermunkát 35 000 ember nem élte túl. A hajdani lágertemetőnél látható a magyar áldozatok emlékparkja. Romániában 1944. szept. 26-án
Szárazajtán 16 és 60 év között minden embert
összetereltek, és közülük több százat brutálisan
meggyilkoltak. Jugoszláviában 1944-47 között
a vajdasági magyarok tízezreit mészárolták le.
Emlékezetes az újvidéki vérengzés, amikor a
partizánok 1945-ben mintegy 60 000 magyart
öltek meg válogatott kínzásokkal.
A magyargyűlölet még 65 év után sem halt ki
ezeken a területeken. A vereckei honfoglalási
emlékművet rendszeresen meggyalázzák. Szerbiából újra és újra jönnek a hírek, hogy magyaFolytatás a következő oldalon.
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Folytatás az előző oldalról.
rokat vertek meg, mert magyarul beszéltek. Az új román kormány első intézkedései a magyarok ellen irányultak. És hosszasan folytathatnánk a
példákat.
Különösen fájdalmas az – és ezt a nemzetközi politika is elhallgatja –,
hogy ezek a magyarok olyan szülőktől és nagyszülőktől származnak, akik
Magyarországon születtek. A trianoni békediktátum miatt úgy kerültek
„külföldre”, hogy soha nem költöztek el otthonról. Nem azért gyűlölik
őket, mert illegális bevándorlók, hanem azért, mert a magyarok már hamarabb ott voltak. Ez pedig nagy különbség. Nem a magyarok vándoroltak be oda, hanem a betelepítettek üldözik az őslakos magyarokat saját
szülőföldjükön.
Az elmúlt 92 évre is igazak Kölcsey szavai:
Bújt az üldözött s felé
Kard nyúl barlangjában,
Szerte nézett, s nem lelé
Honját a hazában,
Bércre hág, és völgybe száll,
Bú s kétség mellette,
Vérözön lábainál,
S lángtenger felette.
Vár állott, most kőhalom;
Kedv s öröm röpkedtek,
Halálhörgés, siralom
Zajlik már helyettek.
S ah, szabadság nem virúl
A holtnak véréből,
Kínzó rabság könnye hull
Árvánk hő szeméből!
Június 4-én, a trianoni békediktátum megkötésének napján emlékezzünk arra a többmillió magyarra, akik különféle szenvedést és hátratételt
szenvedtek el pusztán magyarságuk miatt az elmúlt 92 évben.
Nem mondhatjuk, hogy nem tehetünk semmit a trianoni békediktátum
következményei ellen. Ha tehetjük, látogassunk el az elszakított területekre, és tanuljunk hazaszeretetet az ottani magyar testvéreinktől. Két hete
gyülekezeti kiránduláson voltunk Aradon. Megálltunk annál az úrasztalánál az Arad-belvárosi református templomban, ahol a már előbb említett
kormányzó, Horthy Miklós 1901-ben házasságot kötött. Fejet hajtottunk
az aradi tizenhárom vértanú emlékművénél, síremlékénél. Jézus szavait
idéztük fel: „Nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét
adja barátaiért.” (János 15,13) Egy tanárnő volt az idegenvezetőnk, aki
olyan szeretettel és lelkesedéssel beszélt szinte minden fontos épületről,
hogy utána elgondolkodhattunk azon, vajon mi tudnánk-e ennyi mindent
és így elmondani a saját hazánkról, lakóhelyünkről, annak múltjáról és
jelenéről.
Szeressük az Isten által nekünk ajándékozott hazánkat, és benne felebarátainkat, és különösen is azokat a magyar testvéreinket, akiket még ma is
határok választanak el tőlünk. Kossuth Lajos, természetesen még Trianon
előtt ezt írta: „Magyarországot már érték sorscsapások, területét fel is
darabolták, de Magyarország mindig talpraállott, sohasem is bukhatik el
vagy gyöngülhet meg véglegesen, mert tökéletes földrajzi egység, amelyet
ezer év munkája kovácsolt még széttörhetetlenebbé, s mert az erős, teljes
és független Magyarország a fajták s hatalmi törekvések ezen ütközőpontján Európa békéjének, egyensúlyának s fejlődési lehetőségeinek pótolhatatlan garanciája.” Adja Isten, hogy így legyen!
Elhangzott 2012. jún. 3-án vasárnap a trianoni megemlékezésen, a dabi
református templom kertjében.
Szabó Péter
református lelkipásztor

Felhívás fõzõversenyre
KISDUNAMENTI
CIVIL SZERVEZETEK
SZÖVETSÉGE
2300 Ráckeve, Kossuth L. u. 51.

Minden magánszemélyt, vállalkozást, civil szervezetet, intézményt, aki
barátokkal, ismerősökkel, munkatársakkal közösen egy kellemes és szórakoztató napot szeretne eltölteni a szépséges dömsödi Duna-parti sétányon, szereti és készíteni is tudja a finomabbnál finomabb ételeket, felhívunk, hogy a főzőversenyen vegyen részt!
Készítse el élete legfinomabb ételét, és azzal lássa vendégül társaságát
és velük együtt, közösen fogyassza el.
Az elkészített ételremekeket szakértőkből, országosan és helyben ismert, elismert személyekből álló zsűri bírálja és minősíti, majd döntésük
alapján díjazza az elkészült ételeket.
A versenyen való részvétel feltételei:
A múlt év tapasztalatai alapján ismételten három kategóriában lehet nevezést és jelentkezést leadni, adatlap kitöltésével, melyet a Kék Duna Kisvendéglőben, valamint a Polgármesteri Hivatalban lehet kapni, kitölteni
és leadni 2012. június 20-ig.
Nevezési kategóriák:
I. Halételek
(bármely méretű, fajtájú halból vagy vízi élőlényből készült sült, főtt
ételek tartoznak ebbe a kategóriába)
II. Hagyományos magyar ételek
(minden pörkölt, gulyás és más közismert magyar étel ide számít – pl.
lecsó, slambuc –, kivéve a vadhússal készült ételek)
III. Vad- és különleges ételek
(minden olyan étel is ide tartozik, ami nem tartozik a fenti kategóriákba,
pl. nemzetiségek konyhája)
A főzés napján a résztvevőknek 09.00 óráig a részükre kijelölt helyet el
kell foglalni, tekintettel arra, hogy a főzés zavartalansága és az ételek védelme miatt a gépkocsiforgalmat meg kívánjuk szüntetni.
Az ezt követő idő után a parkolás csak a kijelölt parkolókban történhet.
Az ételek alapanyagait, elkészítésükhöz és elfogyasztásukhoz szükséges eszközöket (asztal, szék, evőeszköz, tányér….stb.) kérjük, hogy a jelentkezők hozzák magukkal. A keletkezett hulladék gyűjtéséről és elszállításáról a szervezők gondoskodnak.
A versenyre benevezett ételeket a zsűri 11 órától folyamatosan bírálja el
kategóriánként. Az ételekkel 12 óráig kell elkészülni, mivel a további szórakoztató programok, valamint az eredményhirdetés időrendje és az illatok, valamint a látvány következtében farkasétvágyú vendégek kiszolgálása ezt indokolttá teszi.
A verseny eredményhirdetését 15 és 16 óra közötti időben tartjuk a Kék
Duna Kisvendéglő udvarán felállított kis színpadon.
A versenyben 1-2-3. helyezés kerül meghatározásra, illetve intézmények, magánszemélyek és vállalkozások, valamint szponzorok különdíjakat adnak át a résztvevőknek.
Elismerésben és díjazásban részesülteken kívül szándékunk és reményeink szerint minden kedves versenyben résztvevő és vendégeik nyertesei lesznek ennek a napnak szép környezetben, finom ételek, italok elfogyasztása után a szórakoztató műsor és programok megtekintése csak növelni fogja megelégedésüket.
06.00
Dömsödi Horgászegyesület meghívásos horgászversenye
a strandon és környékén.
09.00 órától a főzőverseny kezdete a „Petőfi sétányon”.
13.00 – 18.00 vegyes szórakoztató műsor a Kék Duna Vendéglő
udvarán.
Szervezők
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Tóth Lajos emlékére
89 éves korában,
2012. április 15-én elhunyt Tóth Lajos gépészmérnök. A kunszentmiklósi gimnáziumban érettségizett. Érettségi után a
Műegyetemen kezdte
egyetemi tanulmányait, azonban hamarosan a legkeményebb háborúban találta
magát. Budán estek fogságba Rátkai Antallal és Kabai Sándorral együtt. A három
dömsödi a fogságban majdnem végig együtt
volt. Tóth Lajos hazakerülése után elvégezte
a Műegyetemet. A folyamszabályzó és kavicskotró vállalatnál dolgozott, majd a vízügyhöz került. Különböző mérnöki beosztásokban dolgozott. Több szabadalmát és újítását fogadták el. Több nyelven beszélt, és
ezt kamatoztatta a külföldi tárgyalások alkalmával is. Munka Érdemrend arany fokozatát kapott munkája elismeréséül, pedig sosem volt párttag. A rendszerváltás után tevékenyen részt vett a hadifoglyok szövetségének munkájában. Érdekelte Dömsöd sorsa,
rendszeresen olvasta a Dömsödi Hírnököt.
Érdeklődött a dömsödi közélet iránt. Segítséget nyújtott a dömsödi múlt felidézésében.
Tavaly elhunyt felesége, ami lelkileg nagyon
megviselte.
Egy nagy tudású, közéleti embert vesztettünk, aki minden körülmények között dömsödinek vallotta magát, és haláláig hű volt
szülőfalujához. Emlékét megőrizzük. Nyugodjon békében.
Varsányi

Ügyvédi Iroda nyílt
Dömsödön, a Szüret utca
20. szám alatt.
Fogad: dr. Molnár Margit
és dr. Borbás Dóra
hétfõn és pénteken
15.00 – 18.00 óra között.
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A Baktay Ervin Gimnázium
(Dunaharaszti) jubileumi
találkozót hirdet!
Iskolánkat 1962-ben alapították. Ennek a fél évszázadnak a tiszteletére
jubileumi találkozót szervezünk 2012. szeptember 21-én és 22-én. A pénteki napon ünnepélyes megemlékezés a József Attila Művelődési Házban,
a szombati napon találkozó az iskola épületében (Dunaharaszti, Baktay tér
1.). Amennyiben Ön a Baktay Ervin Gimnáziumban (1973-ig Dunaharaszti Általános Gimnázium, 1975-2011 között Baktay Ervin Gimnázium
és Vízügyi Szakközépiskola) szerezte meg végzettségét, és a programmal
felkeltettük érdeklődését, szívesen látjuk a találkozón! Kérjük, regisztráljon az eseményre levélben a fenti postacímen, vagy a baktaytalalkozo@dhbeg.hu e-mail címen! Kérjük, jelentkezéskor jelölje meg, hogy mindkét rendezvényünkre el
tud-e jönni!
Várjuk Önt szeretettel, hogy méltó módon ünnepelhessük középiskolánk 50. születésnapját!
Sziráki György igazgató

Egyszerû tippek spórolásra
A tippeket Bucsi Mária bocsátotta
rendelkezésünkre.
Folytatás az előző számból.

A körömlakklemosó meglepő haszna
Billentyűzettisztítás
A számítógép billentyűzete könnyen tisztán
tartható körömlakklemosó és egy régi fogkefe
segítségével. Csak nedvesítse meg a kefét, és
finoman dörzsölje meg vele a billentyűket.
Hibajavító folyadék hígítása
Ha a hibajavító vagy egy régi körömlakk
besűrűsödik, oldja fel újra körömlakklemosóval! Csepegtessen pár cseppet az üvegbe, majd
rázza össze. Ha szükséges, adjon hozzá még
egy keveset, amíg a kívánt sűrűséget eléri.
Porcelántisztítás
Csontporcelánjain az évekig tartó használat
különféle foltokat hagyott? Csinosítsa ki készletét úgy, hogy a szennyezett részeket körömlakklemosóval dörzsöli be. Egy vattapamacscsal tisztítsa le a foltokat, majd a szokott módon mosogassa el az edényeket.

Lábszag megelőzése
A zsálya elpusztítja a szagért felelős baktériumokat, amelyek a cipő nyújtotta meleg, párás
környezetben szaporodnak el. Mielőtt belebújna a lábbelijébe, morzsoljon bele egy kis zsályát, aztán a nap végén egyszerűen szórja ki a
maradékot a szemetesbe.

Termosz belsejének frissen tartása
Ha hosszabb ideig nem használja, előfordul, hogy dohos szaga lesz. Ennek megelőzésére a kupak rácsavarása előtt tegyen bele
egy egész szegfűszeget vagy egy teáskanál
sót. Persze használat előtt ne felejtse el kiöblíteni.

Ezüstmoly távol tartása
Kedvelik a párás helyeket, a konyhát és
a fürdőszobát. Akasszon a fürdőszobaszekrénybe vagy a mosógép mögé zsályát
vagy babérlevelet tartalmazó illatszeres
zacskót.

Befőttesüvegek szagtalanítása
Szeretné későbbi használatra megmenteni
az üveget, de a mosogatószer nem tünteti el az
ecetszagot? Keverjen egy teáskanál őrölt mustármagot egy liter vízhez, töltse az üvegbe, és
hagyja benne éjszakára.

Mesterséges édesítőszer

Elérhetõség:
06 70 774 6833
06 20 322 6914
06 24 446 945

Hangyák visszaszorítása
A kis rovarok előtt a liszt, a cukor és a
paprika sincs biztonságban. Védekezésül ragasztószalaggal erősítsen egy-egy babérlevelet a tárolódobozok fedelének belső felére. Egyes fűszerek a konyhaszekrényből is
elriasztják a hangyákat. A babérlevél helyett
kipróbálhatja a zsályát, a fahéjat, a szegfűszeget is.

Ha főzés közben ráfröccsen a zsír a ruhájára, netán leeszi, gyorsan itassa fel a foltot mesterséges édesítővel – a finom por felszívja az
olajat is.

Tej
Kifolyt a toll a mellényzsebében? Áztassa
az inget éjszakára tejbe, majd másnap mossa
ki alaposan – a tej a színes ruhából is eltünteti a
tintát.
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A DÖMSÖDI ÁLTALÁNOS IPARTESTÜLET HÍREI
„Ízek és Mesterségek udvara” rendezvény
„Ízek és Mesterségek udvara” címmel ipartestületünk vezetősége elindított egy évenként ismétlődő és reményeink szerint hagyománnyá váló
rendezvényt.
Célja a helyi kistermelők, kézművesek, családi kisvállalkozások bemutatkozása, termékeik megismertetése a lakossággal és az egymás közötti jó
baráti kapcsolat ápolása, kulturált családias környezetben.
A rendezvény helyszínéül a testületi székházat körülvevő szépen rendben tartott udvar szolgált, berendezve várta a kiállításon résztvevő vállalkozásokat. A kiállítók, valamint a látogatók csak elismerően nyilatkoztak a látottak alapján.
Tóth Sándor elnök úr megnyitójában a rendezvény céljáról, annak fontosságáról beszélt, kiemelve az ipartestület szerepét a testület által képviselt családi, mikro- és kisvállalkozásoknak nyújtott segítségről. A vállalkozásokra nehezedő terhekről, valamint a hatékonyabb munkáról, a tradíció megtartásáról,
a lakosság szerepéről, mint a helyi vásárlóerő növekedéséről és ezáltal a vállalkozások megerősödéséről. Az ipartestület a nehézségek ellenére is felvállalta ezt a fontos kapcsolattartó szerepet a vállalkozások és a lakosság között.
Továbbiakban is célkitűzései között szerepel ez a fontos cél, ehhez azonban
kéri a vállalkozok és azon civil szervezetek és a lakosság segítségét, akik
egyetértenek ezzel a célkitűzéssel.
Szomor Dezső alpolgármester úr, a rendezvény védnöke köszöntőjében
beszélt olyan pozitív eredményekről, melyek segítik a vállalkozásokat,
beszélt a helyi gondokról is, amelyek nap mint nap érintik a vállalkozásokat, nehézzé teszik működésüket, fennmaradásukat. Veszélyeztetik az ország, de főleg a helyi gazdasági, szociális, jóléti helyzetét. Példaként saját
vállalkozását említette. Az Ipartestület rendezvényét fontosnak tartja, és
követendő példaként említette.
Szűcs György, az IPOSZ elnöke, meghívott vendégünk köszöntötte a
résztvevőket. Kiemelte az ipartestületek fontos szerepét, hogy az segítse,
összefogja a családi, mikro- és kisvállalkozásokat. Dicsérte és rendkívülinek tartotta kezdeményezésünket, más ipartestületeknek is követendő
példaként ajánlva. Az országos elnökség üdvözletét átadva jó egészséget,
sikeres munkát, eredményességet kívánt a vállalkozásoknak.
Bödő Mihály, mindenki Misi bácsija, Tiszteletbeli Elnök meghitt, szívhez szóló beszéde mindenkit megérintett. Köszöntőjében felidézte az
ipartestület múltját, az általa is átélt eseményeket, nehéz és szép időszakokat is. Az iparosság próbált minden kornak megfelelni és helytállni, megtartva fontos szerepét a helyi közéletben. Misi bácsit most is büszkeség
tölti el, mert munkássága nem volt hiábavaló, mivel a jelenlegi vezetőség
tovább viszi az ipartestület mindennapi nehéz életét nap mint nap megküzdve a gondokkal. Beszédében kihangsúlyozva, hogy a térségben már

csak ez a nagy múltú szervezet, a Dömsödi Általános Ipartestület van talpon. Elcsukló hangon köszönte meg, hogy itt lehet közöttünk, és
mindig gondolunk rá, nem felejtjük el. „Isten
Áldja a Tisztes Ipart” – búcsúzott Misi bácsi a
résztvevőktől.
Tóth Sándor elnök megköszönte az elismerő
szavakat, a kiállítóknak, vendégeknek sikeres,
szép napot kívánva megnyitotta a rendezvényt.
Délelőtt a Dezső Lajos Alapfokú Művészeti Iskola növendékei Köntös Ágnes vezetésével népzenei műsorral szórakoztatták a venFotó: Csiszár György
dégeket.

Fotó: Bábel László

Fotó: Bábel László

Fotó: Bábel László

A termelők színes palettával várták az érdeklődőket. Bemutatkoztak a
házi borok, sütemények, túró, tejföl, sajt, méz, aszalt gyümölcs, lekvár és
házias ízesítésű hústermékek készítői.
A kézműves kiállítókat a szíjgyártó, a cipőkészítő, a csipkekészítő, a
keramikus, a gyöngyfűző, a tűzzománcozó, fazekas korongozó képviselte.
Jó érzéssel töltött el bennünket, szervezőket, hogy a kiállítók között
nemcsak az idősebb korosztály, hanem sok fiatal kézműves és termelő
megjelent.
Délután Koronáné Szabados Terike népdalokból összeállított műsorával szórakoztatta a jelenlevőket.
A nap folyamán a vendéglátást Keresztes Ágnes biztosította, az alkalomhoz illően, a szabadban főzött babgulyást és frissen sütött palacsintát
lehetett fogyasztani.
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Fotó: Csiszár György
A kiállítók váltakozó létszámú közönségnek mutathatták be termékeiket. A rendkívüli jó idő ellenére szervezők és a kiállítók nagyobb érdeklődésre számítottak a lakosság részéről.
Azok a kedves látogatók, akik megtisztelték a rendezvényt, kellemes
emlékekkel, pozitív véleménnyel térhettek haza.

Fotó: Csiszár György
södért” Egyesületnek, Ács Balázsnak, a Klenáncz méhészetnek és Bábel
Lászlónak.
Kérjük, hogy véleményüket, építő hozzászólásukat osszák meg velünk
akár személyesen, akár a Hírnök hasábjain a következő rendezvények sikeresebb lebonyolítása érdekében.
Képes beszámoló a rendezvényről megtekinthető: Dömsödi Általános
Ipartestület facebook oldalán.
Dömsöd, 2012-06-06
Csiszár György, Dömsödi Általános Ipartestület alelnöke

Fotó: Bábel László
Az ipartestület vezetősége (szervezői), a kiállítók, valamint a látogatók
véleményét figyelembe véve értékelte a rendezvényt, és azt összességében jónak, sikeresnek találta, a továbbiakban szeretné, hogy hagyománynyá váljon, segítve ezzel a helyi termelőket, kézműveseket.
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani azoknak, akik a rendezvényünkhöz segítséget nyújtottak: Önkormányzatnak, Oktatási, Művelődési Központ vezetőjének és munkatársainak, A „Még 1000 év Döm-

Fotó: Bábel László

Új tisztségviselõk az Ipartestületek Országos
Szövetsége (IPOSZ) élén
2012. május 30-án összehívott IPOSZ XXVII. rendhagyó közgyűlésen történtekről.
Az előző közgyűlésen a küldöttek döntése alapján újra jelölést kellett
leadni az ipartestületeknek olyan személyekre, akik vállalnák a szövetség vezetését. A közgyűlés hangulatát befolyásolta az IPOSZ jelenlegi
nehéznek mondható helyzete, a vezetők, valamint a tagság megosztottsága. Parázs viták folytak, érvek és ellenérvek hangoztak el. Hogyan
tovább? A választási eredmény mutatta meg és adott választ erre a fontos
kérdésre.
A jelenlevő szavazati joggal rendelkező küldöttek szavazataik alapján
új vezetésnek adtak bizalmat.

Az IPOSZ elnökének megválasztotta
Németh Lászlót, Ajka Devecser és Térsége Ipartestület elnökét.
IPOSZ alelnökök:
Urbán Julianna – Magyar Fényképész Ipartestület elnöke
Majoros János – Hajdúhadházi Városi Ipartestület elnöke
Hancz István – Győri Ipartestület ügyvezetője
A új elnök megköszönte a bizalmat és megkezdte munkáját.
Programjáról bővebb információt a www.iposz.hu oldalon lehet
olvasni.
Dömsöd, 2012. 06. 03.
Csiszár György alelnök
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A Dezsõ Lajos Alapfokú Mûvészetoktatási
Intézmény májusi és júniusi hírei
A május nagyon mozgalmasan telt a művészeti iskolában, mivel a
vizsgákra való felkészülés mellett rengeteg más
tennivalónk is volt. Főként a hónap második
felében sűrűsödött be a
programunk.
20-án
zenészeink
énekszóval és hangszeres muzsikával köszöntötték az Iparoskör vendégeit. A műsorunkat
színesítette még Nagy
Rajmund néptáncosunk,
aki gyönyörű szólótáncával örvendeztette meg
a megjelenteket.
26-án a Dabi Napok vendégei voltak társastáncosaink és néptáncosaink, akik táncukkal a műsor igazi színfoltját alkották. Köszönet a felkészítő pedagógusoknak, Mihó Diána társastánc pedagógusnak és Bagi Ferenc
néptánctanárnak!

bemutatta vizsgaprogramját. Felkészítő tanáraik: Somos András,
Eichinger Tibor, Nyikes Krisztián, Csák Péter, Köntös Ágnes. Tóth Andrea társastáncosai három tánccal készültek a vizsgabemutatóra. A vizsgabemutatót Gábor Tünde tanárnő színjátékosai zárták, akik egy bábjátékot
mutattak be, amelynek címe „Az irigy testvér” volt. A pörgős mesejátékban a gyerekek szépen énekeltek, a szöveget érthetően, tisztán mondták.
Nem unatkoztunk!
A június többi eseményéről a következő lapszámban tájékoztatjuk az
olvasókat.
Korábbi lapszámokban már írtunk arról, hogy iskolánkban két uniós
projekt fut Varga Anett tanárnő vezetésével. Májusban többször is tartottunk a felnőtteknek foglalkozásokat a Grundtvig projekt keretében.
Május 18-tól június 23-ig a Comenius projekt záró meetingjére került
sor Dömsödön. A projekt jelszava „Egyetemes művészet az egyetemes
értékek védelmében” („Global art protecting global values”).

A júniust a pedagógusnapi köszöntéssel kezdtük. Június 1-jén a színvonalas műsort a Babarózsa csoport nyitotta meg keringővel. A műsorban
felléptek zenészeink is: Móricz Melinda furulyázott, Baranyi Virág fuvolázott. Befejezésül néptáncosaink – köztük Nagy Rajmund szólótáncos –
gyönyörködtették a megjelent pedagógusokat.

Ezen az utolsó találkozón a „Fifi, a pillangó” c. árnyjátékot mutatták be
a gyerekek a tolerancia jegyében. 65 külföldi vendég érkezett Olaszországból, Lengyelországból, Litvániából és Romániából. A résztvevők
gazdag programon vettek részt. Szombaton felkészültek a másnapi előadásra, vasárnap a vendégek Dömsöddel ismerkedtek és ellátogattak az
Iparoskörbe, majd este következett az előadás. Hétfőn Budapesten, kedden Ráckevén, szerdán Visegrádon jártak a vendégek. Nagyon jól érezték
magukat, mindannyian kellemes benyomásokkal távoztak tőlünk. Minden közreműködő magyar segítőnek köszönjük az önzetlen segítséget!
A részletes programot a következő lapszámban közöljük a kedves olvasókkal.

3-án a zenész növendékeink a trianoni megemlékezésen énekeltek.
Még ugyanezen a napon mutatta be a Comenius csoport a Fifi a pillangó
című előadást a Gyermeknap alkalmából az OMK-ban.
4-én tartottuk a „kicsik” évzáróját. Iskolánkban a tavaly feldolgozott
kérdőívek alapján megfogalmazódott egy olyan igény, hogy a kezdő zenészek koncertjét válasszuk külön a már több éve hangszert tanulókétól.
Nagyon jól sikerült a műsor, és nemcsak a zenészek, hanem a kezdő táncosok és színjátékosok is bemutatkoztak. Öröm volt látni a sok kis növendéket, ahogy ünneplőben, büszkén vonult fel a színpadra, hogy bemutassa
tudását. A koncert egyben vizsgabemutató is volt, így valamennyi zenész

Itt szeretnénk köszönetet mondani Ispán Ignácnak, Pongrácz Józsefnek, Tárkányi Bélának és Laczó Csabának, akik segítettek elhárítani a veszélyt a művészeti iskola udvarában. Történt ugyanis, hogy hatalmas, 4-5
cm-es darazsak lepték el az udvart, nem tudni, mi okból. A gyerekeket
sem mertük kiengedni, mert féltettük őket. Náciék a Tűzoltó Egyesület
kocsijával kijöttek és felszámolták a fészket. Még egyszer KÖSZÖNJÜK!
Minden növendékünknek jó pihenést, kellemes időtöltést kívánunk a
nyárra, és szeptemberben szeretettel várunk vissza benneteket!
A művészeti iskola tanárai
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Felhívás
A Dezső Lajos Alapfokú Művészetoktatási Intézmény felvételt hirdet az alábbi tanszakokon.
Zenei tanszakok: furulya, fuvola, klarinét, trombita, gitár, zongora,
óvodás előkészítő.
Tánc: társastánc, néptánc; képzőművészet: grafika; színművészetbábművészet: színjáték.
Szeretettel várjuk az érdeklődő gyerekeket és szüleiket a művészeti
iskolában!
A beiratkozáshoz adatlapot kell kitölteni a művészeti iskolában.
Bővebb információt a 06-24/435-338 és 06-20/489-8866 telefonszámokon, illetve személyesen lehet kérni az alább megjelölt időpontban.
Felhívjuk a kedves Szülők és Gyerekek figyelmét, hogy a művészeti
iskolába minden évben be kell iratkozni (vagyis azoknak a tanulóknak
is, akik már járnak a művészeti iskolába!).
A gyerekek tanulmányaiban fontos szerepet tölt be a művészeti nevelés. Kutatások sora bizonyította, hogy teljesen átformálódnak azok a
gyerekek, akik művészeti oktatásban vesznek részt. Mérhető a gyerekek teljesítményének javulása. Aki csak teheti, iratkozzon be a művészeti iskolába.
Nemcsak alsó tagozatos gyerekeket várunk. Nálunk be lehet kapcsolódni az oktatásba később is, tehát szeretettel várjuk az általános iskola
felső tagozatából a jelentkezőket, sőt a középiskolás korosztályok tanulóit is szívesen látjuk.
Június hónapban várjuk az érdeklődőket hétköznapokon 14 és 18 óra
között.

Teljesítménytúra
dömsödi ellenõrzõponttal
2012. június 3-án már második alkalommal szervezett
Dömsöd térségében teljesítménytúrát a Tápiószelei Természetbarát Egyesület. Ez a
gyalogtúra a Pest megyei Piros
túraútvonal egy szakasza,
melynek egyik állomása a Petőfi Emlékmúzeum volt. A
szervezők részéről gondos előkészület előzte meg a rendezvényt.
Bejárták a teljesítményre kijelölt szakaszokat, a már lekopott jelzéseket újra festették, emellett pedig még pontosan kiszalagozták az
útvonalat. Az állomásokon gondoskodtak bélyegzőkről és némi
frissítőről is. A távokat sikeresen teljesítők emléklapot és jelvényt
vehettek át. Ezen a rendezvényen mintegy félszáz természetet és
mozgást kedvelő ember vett részt. Volt köztük idős és fiatal, vakok
és gyengénlátók – természetesen kutyával. A mozgás és a szabadság öröme, ha egyszer megérinti az embert, akkor azt nem tudja abbahagyni, mert mindig vágyakozik utána. Ezt a sportot sem lehet
abbahagyni, csak lelkesen művelni, mint az összes többit.
Dömsödön immár két helyen, a Múzeumban és a Hat Testvér Fogadóban is bélyegeztethetnek azok, akik a Pest megyei Piros túraútvonalat teljesíteni kívánják.

A művészeti iskola pedagógusai

-V.I.-

18681189-1-13
Pro-Musica Alapítvány 2344 Dömsöd, Bajcsy-Zs. u. 5.

VII.
Szöveges beszámoló
Közhasznúsági jelentés a 2011. évi közhasznúsági tevékenységrõl
Az alapítvány 1998. junius 22-én került bejegyzésre az 1586.
sz. bírósági nyilvántartási szám alatt a Pest Megyei Bíróságon,
mint közhasznú alapítvány.
Közhasznú tevékenységeit az alapító okirat tartalmazza, mely
szerint a tevékenységei között szerepel a Dezső Lajos Alapfokú
Művészetoktatási Intézményben folyó oktatómunka támogatása,
a korszerű zeneoktatás feltételeinek megteremtése, jó minőségű
hangszerek beszerzése a művészeti iskola növendékei részére,
szakmai bel- és külföldi szakmai utazások szervezése és támogatása, zenei találkozók és versenyek szervezése és azok támogatása, ezek anyagi feltételeinek biztosítása, a versenyeken jó eredményt elérő tanulók jutalmazása.
Az Alapítvány vállalkozási tevékenységet nem végzett.
Adományokat 2011. évben magánszemélyektől nem kapott. A
bankkamatból származó bevétele 67 Ft volt
2011. évben az alapítványhoz az Apeh 1%-ból 48.834 Ft folyt

be, amit az alapítvány tartalékolt, a Zeneiskola munkáját segítő
hangszerek vásárlására kívánja fordítani.
A közhasznú tevékenység kiadásait a működési költségekkel
kapcsolatos költségek teszik ki, ebben az évben a 12.120 Ft
bankköltség.
Az alapítvány december 31.-i pénzkészlete 1.816 Ft, a bankszámlán 99.945 Ft van.
Az alapítvány az alapító okiratában foglalt közhasznú céljainak megfelelően végezte tevékenységét 2011. évben is.
Dömsöd, 2012-05-24.
Köntös Ágnes
Kuratórium elnöke
Záradék: A közhasznúsági jelentést a legfőbb testület határozatával 2012. 05. 24-én elfogadta.
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Gyermeknap a Dabi oviban
2012. május 21-i hétre terveztük óvodánkban a Gyermeknap megünneplését. Hétfőre a Gézengúz együttest hívtam meg ovinkba, akiket már az
OMK-s előadásokról ismerhettünk. Hangyási Szilvia elragadó egyéniségével minduntalan magával vonzza az aprónépet – ez most sem volt másképp. 40 perces interaktív előadásukkal lekötötték a gyerekek érdeklődését, aktívan részt vettek vele a közös zenés, mesés játékban. Ezen a napon
még az idő is kegyes volt hozzánk, s a szabadtéri programjainkat nem zavarta meg semmi. Gyermekeink a „Kirikiri manó”, „Répa mese”, „Hiszi a
piszi”… zenés játékok után kedvükre tombolhattak a két különböző méretű légvárban. Másnap Sándor Józsi bácsi lovaskocsiján utazott mindhárom
csoportunk – gyönyörködtünk a Duna szépségében, élővilágában. Gyermekeinknek szokásunkhoz híven ajándékot barkácsoltunk erre az alkalomra, de csoportonként más-más szülői közösség által vásárolt ajándékot

is kaptak. A következő szabadtéri programot péntekre terveztük, amikoris
csoportvezető kolléganőmmel sportos, ügyességi, versenyjátékokból állítottunk össze egy csokornyit állomásonként. A lajhármászástól a talicskatoló versenyen át a finommotorikát fejlesztő ügyességi játékon, kötélhúzó
versenyen stb.-n keresztül próbáltuk egy kicsit különlegesebbé, emlékezetesebbé tenni a Gyermeknapot. A mosolygó, önfeledt arcok, valamint a
szülői visszajelzések azt bizonyították, hogy ez sikerült!
Ezúton is köszönöm a gyermekek és közösségünk nevében Sándor Józsi bácsinak, hogy vállalta a túrát, valamint kollégáim csapatmunkáját és
a szülői támogatásokat, amelyek nélkül ez a program nem jöhetett volna
létre!
Zsidai Mónika
óvodavezető-helyettes, a 2012-es gyermeknapi program szervezője

A dömsödi Nagyközségi Könyvtár nyitva tartása
Az OMK és a Nagyközségi Könyvtár 2012. június 11-tõl augusztus 31-ig
a következõ nyitvatartási rend szerint tart nyitva
H.: 7.30-14 • K.: 7.30-14 • Sz.: 7.30-14 • Cs.: 7.30-14 • P.: 7.30-12 • Sz.: 8-12
A nyári szabadság idõszakára szeretnénk szüneteltetni a könyvtár nyitva tartását
2012. július 31 – augusztus 11-ig. Nyitás: 2012. augusztus 13.
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Iskolai hírek • Iskolai hírek • Iskolai hírek

Verseny
hírek
– Budapesten, a megyei prózamondó versenyen az 1. osztályos
Babity Misike II. helyezést ért el.
– Szigethalmon, a területi matematika versenyen Baranyi Barnabás III. helyezett lett.
Mindkét gyereket Patonai Istvánné készítette
fel.

Matematika versenyeredmények
Az előző éviekhez hasonlóan, ebben a tanévben is nagy létszámmal képviseltük iskolánkat az Alapműveleti
Matematika Verseny megyei fordulóján, melyet Kiskunlacházán rendeztek meg. Diákjaink kiválóan teljesítettek. Hat
tanulóval részt vettünk az ünnepélyes keretek között megtartott eredményhirdetésen is, ők bekerültek az első hat
helyezett közé. Gratulálunk Nekik és felkészítő tanáraiknak!
5. évfolyam:
Pethes Patrícia 5. hely
Jároli Kristóf
6. hely
Felkészítő: Ácsné Jaksa Szilvia
6. évfolyam:
Papp János
2. hely
Felkészítő: Ispánné Czibolya Andrea
7. évfolyam:
Perger Benjámin 2. hely
Pethes Vivien 3. hely
Felkészítő: Ácsné Jaksa Szilvia
8. évfolyam:
Gonda Andrea 1. hely
Felkészítő: Pergerné Kenesei Krisztina

18679212-1-13
Suli Persely Alapítvány 2344 Dömsöd, Széchenyi út 9.

VII.
Szöveges beszámoló
A 2011. évi közhasznúsági tevékenységrõl
Az alapítvány 1997. december 30-án került bejegyzésre a Pest Megyei
Bíróság AM.1502. sz. alatt, majd 1999. november 26-tól kiemelten közhasznú alapítványként lett bejegyezve.
Kiemelten közhasznú tevékenységeit az alapító okirat tartalmazza,
mely szerint tevékenységei között szerepel a Gróf Széchenyi Általános
Iskolában folyó oktatómunka támogatása, a magyar nyelv és irodalom tanítása, az ifjúság állóképességének javítása, a tanulók tudásának fejlesztése, az idegen nyelvi oktatás továbbfejlesztése érdekében támogatások
nyújtása rendezvényekhez, eszközvásárlásokhoz.

A 2011. évben felajánlott támogatást, 672.020 Ft-ot, ill. az apeh által
átutalt 1%-ot, 169.982 Ft-ot 2012. évre tartalékolta az alapítvány, ezek
felhasználásáról a 2012. évi közhasznúsági jelentésünkben adunk tájékoztatást.
2011. december 31-én az alapítvány pénzkészlete 27.046 Ft, az alapítvány bankszámláján 888.567 Ft van.
Az alapítvány az alapító okiratában foglalt közhasznú céljainak megfelelően végezte tevékenységét 2011. évben.
Dömsöd, 2012. 05. 24.

Az alapítvány vállalkozási tevékenységet nem végzett.
Támogatást 2011. évben gazdálkodó szervezettől 672.020 Ft-ot, valamint az apeh az 1%-ból 169.982 Ft-ot utalt ki az alapítványnak.
Bankszámlán levő pénzeszközök után 2011. évben 500 Ft kamatot írt
jóvá a bank.
A közhasznú tevékenység kiadásainak egy részét a működéssel kapcsolatos költségek teszik ki, a bankköltség 12.493 Ft.
A 2010. évben kiutalt apeh 1%-ból 180.621 Ft értékben projektort vásárolt az alapítvány, a fennmaradó 9174 Ft-ot működési költségre (bankköltség) fordítottuk.
A 2010. évben gazdálkodó szervezet által felajánlott 60.000 Ft-ot jutalomkönyvek vásárlására fordítottuk, a Gróf Széchenyi Általános Iskola
kiemelkedő eredményt elérő tanulóinak év végi jutalmazására.
Mind a projektor, mind a jutalomkönyvek a Gróf Széchenyi Általános
Iskolának kerültek átadásra.

Szücsné Ágh Anikó kuratóriumi elnök
Záradék: A közhasznúsági jelentést a kuratórium a 14. sz. határozattal
2012. május 24-én elfogadta.

Köszönjük az 1% esélyt!
A Suli Persely Alapítvány ezúton megköszöni mindazok támogatását, akik személyi jövedelemadójuk 1%-át felajánlották.
A NAV által 169.982 Ft került kiutalásra 2011. 10. 21-én a Suli
Persely Alapítvány bankszámlájára.
Az összeg felhasználásáról az alapítvány közhasznúsági jelentésében fogunk beszámolni.
Szücsné Ágh Anikó
Suli Persely Alapítvány kuratóriumi elnöke
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P ED AGÓGUSN APRA
Évről évre szeretettel és tisztelettel köszöntjük a pedagógusokat, így történt ez most is. Virágcsokrok, színvonalas előadások, meghatódott
örömkönnyek ami ezeket az alkalmakat jellemzi. Engedjék meg, hogy most ettől eltérjek, és egy írást adjak közre. Ezzel is rávilágítva a pedagógusok
személyének és munkájának társadalomformáló, valamint értékteremtő jelentőségére.

Dezsõ Lajos emlékezete
/ Elhangzott a Dezső Lajos Alapfokú Művészeti Iskola
jubileumi ünnepségén /
Kedves Ünneplők! Úgy gondolom, hogy mindenképpen magyarázatra
szorul az, hogy miért én emlékezem Dezső Lajosról. Személyesen nem
ismerhettem őt, amikor pedig ő itt élt, akkor az én családom a Dunántúlon. Miért lehet hiteles és érdekes ez az emlékezés, amely részemről most
sem nem egyházi szolgálat, sem nem önkormányzati feladat?
Amikor 15 évvel ezelőtt Dömsödre kerültem, édesanyám megkérdezte, hogy ismerik-e itt Dezső Lajos nevét? Azt mondtam, hogy igen, sőt a
Zeneiskola is róla van elnevezve. Ő pedig újra elmondta: „Ne feledd, Dezső Lajos nagyapád tanítója volt, és ő tette lehetővé, hogy nagyapád bekerüljön a Pápai Református Kollégiumba.”
Nagyapám, Fáber Kovács Gyula 1909-ben született egy nagyon szegény családba. Az édesapja, az én dédapám, az 1910-es évek elején kivándorolt Amerikába, hogy szerencsét próbáljon, hátrahagyva feleségét
és három gyermekét. A terv az volt, hogy ha sikerrel jár, akkor hazatérve
jobb életet tud biztosítani az övéinek. Sajnos azonban nem szerencse, hanem szerencsétlenség jött az itthon maradottakra. Dédanyám meghalt, és
a gyermekek, köztük az akkor ötéves nagyapám lényegében árván maradtak. A nagyszülők vették őket magukhoz, így került nagyapám idősebb testvéreivel Noszlopra. És itt jön a kapcsolat.
Noszlopon szolgált ugyanis 1927-ig, Dömsödre történt megválasztásáig Dezső Lajos, és így nagyapám az ő iskolájába került. Dezső Lajos karolta fel és támogatta. Ő érte el azt, hogy a lehetetlen helyzetben levő
gyermek ösztöndíjasként bekerüljön az akkor elitiskolának számító Pápai
Református Kollégium Gimnáziumába, tehetségének és szorgalmának
megfelelő jövőre kapva lehetőséget.
Ez egy nagyon régi történet, de eleven emléke él családunkban. Ezekből az emlékekből következtethetünk arra, hogy milyen tanító, pedagógus, milyen ember volt Dezső Lajos?

Dezső Lajos és felesége elöl. Hátul: Fáber Kovács Gyula és
felesége Szász Katalin, Jolán néni?, Dezső Jolánka és Fáber
Kovács Mária Márta

1. Dezső Lajos észrevette és mentette a kezeihez került tehetségeket. Nagyapámat, de másokat is. Azok az összeomlás évei voltak. A
Nagy Háború végének, veszteségeknek, gazdasági válságnak, Trianonnak évei. Olyan körülmények között élt az ország, hogy az emberek közömbössé váltak a szellemi, lelki értékek iránt. Noszlopon azonban olyan
tanító szolgált, akinek látását nem sötétítették el a bajok. Nem csak azt látta mi veszett el, hanem azt is észrevette, mit és kit lehet megmenteni a magyar jövő számára. Mentette a tehetséget. Következetességgel, szeretettel, szigorral emberré nevelte a rábízottakat, nem mondva le senkiről.
Nehéz idők jöhetnek most is. Az aggodalmaskodás és önzés hályogja
homályosítja el a szemeket és szíveket. Vakká lesznek sokan a szellemi,
lelki, jellembeli értékek iránt. Kesergésből, önzésből, materializmusból
azonban sohasem lesz sem élet, sem épülés.
2. Dezső Lajos külön áldozatot hozott azért, hogy felkészítse a nehéz sorsú tehetségeket a jövőre. A Pápai Kollégiumba az ösztöndíjas
helyekre sokszoros túljelentkezés volt. Szigorú felvételi vizsga után döntöttek a bekerülésről. A felkészítő tanítónak külön áldozatot kellett hozni
a felvételire készülő diákokért.
Dezső Lajosnak Noszlopon megvolt a maga munkája, küzdelme a
megélhetésért. 120 gyermeket tanított sokszor egyedül, nehéz körülmények között. Gondoskodnia kellett családjáról, négy gyermekéről. Ez embert próbáló feladat volt és ő hűséggel végezte.
Dezső Lajosnak ezek mellett volt kikapcsolódása, „hobbija” is. Zeneszerző, zenész, nótaíró volt. Nem hagyott fel a dallamok írásával. Tudta,
az élethez a színeket, érzéseket is hozzá kell keverni.

Főtisztelendő Fáber Kovács Gyula
ref. lelkész, püspökhelyettes úrnak
Oberwart, Burgenland, Deutschland
Kedves Gyulánk! Boldog örömmel gratulálunk szép megtiszteltetésedhez. Áldja meg a jó Isten működésedet. Hála Isten jól vagyunk. Lajos százados a fronton. Béla, Sanyi itthon. Jól vannak.
Jolánkánk oklevéllel itthon dolgozik a dömsödi községházán.
Csak vagyunk egyformán. Várjuk a győzelmes békét. – Lajos
tegnap írta, hogy a német kamerádokkal igen jól van, meghívták
magukhoz és ünnepelték. Lajos kiváló katona. A nyáron egy hónapig dolgoztam Béla irodájában. Itthon is mindig dolgozunk.
Minden jót kívánva csókolunk Benneteket szeretettel: Dezső Lajos isk. igazgató Dömsöd, Pest megye
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Volt azonban még egy terület, amelyet nem hanyagolt el, és amely által
kiteljesedett az élete. Dezső Lajosnak a munkája és a kikapcsolódása mellett megvolt az áldozatvállalása is. Külön támogatni, tanítani azokat, akik
erre fogékonyak, mindenfajta ellenszolgáltatás nélkül.
A jövőt alapozó teljes élethez meg kell vizsgálnunk: a munkán és a szórakozáson túl van-e áldozathozatalunk. Emlékeztessen minket erre is Dezső Lajos példája.
3. Dezső Lajos felelősséget vállalt az általa tanított diákokért.
Komoly dolog volt ösztöndíjas pályázót küldeni a Kollégiumba. A tanító szakmai és emberi becsületét kockáztatta. Bíznia kellett abban, hogy
áldozatos munkája a gyermekek életében nem lesz hiábavaló, nem válik a
tanuló a küldő tanár szégyenére.
Nagyapám önéletrajzi diákregényében leírja a beiratkozás napját. A
gazdag paraszt gyerekek, a jómódú zsidó és sváb fiúk a büszke szülőkkel
várakoznak, őt pedig tanítója vezeti kézen fogva, rendezve a helyét. A tanító vállalja a felelősséget a tanítványáért.
Napjaink talán legártalmasabb jelensége az, hogy felelősségvállalás
nélkül akarnak létezni, dolgozni, szólni az emberek. Így aztán szinte semminek sincs tétje, de valódi öröme sem az életükben. Nagyapám a Kollégium elvégzése után a Pápai Teológiát is elvégezte, német és holland
egyetemeken tanult, fontos egyházi megbízatásokat teljesített. Életének
minden kedvező fordulatáról hálásan értesítette tanítóját, aki örömmel
biztatta és erősítette. A felelősségvállalás örvendező és nemes kockázatokban érdekes élethez vezet.
Művészeti Iskolánk olyan ember nevét hordozza, akinek példája számon kér minket. Pedagógusokat, szülőket, döntéshozókat, a következő
nemzedékekre rálátó idősebbeket.
/ Balogh László Levente /

A IX. volt!
Nagy öröm számomra, hogy immár IX. éve kerül megrendezésre Dömsödön az Europop Nemzetközi Gyermek, Ifjúsági és Felnőtt Könnyűzenei
Énekes Fesztivál.
Európában szinte mindenütt rendeznek hasonló
versenyeket, Magyarországon Dömsödön sikerült
megvalósítanunk az első nemzetközi fesztivált.
A fesztivál az énekesek körében jól ismert – sőt
elismert. Büszkék vagyunk arra, hogy Magyarországon elsők között teremtettük meg a nemzetközi
énekes versenyek feltételeit.
A fesztiválon hazai és külföldi fiatalok mérik
össze énektudásukat pop-ban és musical-ben három korkategóriában.
Május 12.-én szombaton a program kiírása
alapján a magyar versenyzők mérettettek meg. A
6-14 éves, 15-20 éves, 21 éves kortól korcsoportban léptek színpadra. Innen jutott tovább korcsoportonként 8-10 fő a nemzetközi fordulóba, vasárnapra. A külföldi résztvevők hazájuk hasonló versenyein a legjobb helyezéseket érték el.
Vasárnap délelőtt 11,00 órakor kezdetét vette a
IX. Europop Nemzetközi Gyermek, Ifjúsági és
Felnőtt Könnyűzenei Énekes Fesztivál. Felhangzott az Európai Himnusz, és a nemzetközi döntőt
Varsányi Antal alpolgármester úr megnyitotta.
Nagyon erős volt a mezőny! Nem kis szerénységgel mondhatom el, hogy a dömsödi versenyzők
igazán megállták a helyüket!
Dömsödöt hat fiatal képviselte a vasárnapi
nemzetközi versenyen:

Könyvajánló
Fáber Kovács Gyula: Ballag már a vén
diák… regényének alcíme: A pápai diákok
regénye.
Ez az irodalmi alkotás híven tükrözi a
századforduló körüli diákélet tipikusan lázongó időszakait, a csínyeket, a félreértett
heccelődéseket, valamint az alma mater szigorú reguláit.
A szerző hosszasan, hangsúlyosan időz annál a témánál, ahol a főhős
kis Dabi Gyuri bekerül a kollégiumba… Már a beíratásakor más volt,
mint a többi idekerülő gyermek. Őt nem az édesapja, hanem a tanítója
fogta kézen és vitte be az iskolába. Ahol aztán nemcsak az intézmény
szabályaival, hanem a diákélet igazságtalanságaival is meg kellett birkóznia.
A könyv előszavában a következőket írja maga a szerző:
„A párnázott ajtók kérges szívű öregurait visszavezetem az első szekunda, az első tiszta csók csodafája alá, és ott belesúgom a lelkük fülébe: Szeressetek minket. Fogadjatok be minket. Ne zárjátok be a szíveteket az ifjúság előtt, mert az ifjúság a szépség, a jövő, a mámorosító boldog győzelem.”
A könyv első kiadása 1932- ben készült a Pápai Főiskola Nyomdájában. A második kiadása 1993-ban történt, a Magyarországi Református
Egyház Kálvin János Kiadója által.

Fehér Richárd Grand Prix díj felnőtt korcsoport
az idei év abszolút győztese, hiszen megnyerte
mind a két kategória legjobb helyezését.
Miskolczi Beáta IV. helyezés junior pop
Szabó Bettina IV. helyezés gyermek pop
Perger Ágnes
Különdíj
junior pop
Mészáros BettinaP.S.O.M.K különdíj
gyermek pop
Horváth Balázs Nagyközségi Önkormányzat
különdíj – junior pop – musical
Nagy volt az izgalom, de megérte! Szép volt!
Gratulálunk!
A nemzetközi zsűri 6-8 tagból álló, nagy szakmai hozzáértéssel rendelkező testület, ismert és kevésbé ismert zeneszerzőkből, zenészekből, énekesekből, énektanárokból és zenei szerkesztőkből áll.
A zsűri elnöke eddig minden évben Farkas Katalin,
a Petőfi Rádió ma már nyugdíjas zenei szerkesztője
volt, de zsűrizett nálunk már Dévényi Tibor, Géczi
Erika, Létrai Ákos, Lola, Rakonczay fivérek stb.
Az anyagi nehézségek végig jelen voltak és
vannak, mivel – elsősorban földrajzi okok miatt –
nagyon nehéz ezen a területen támogatókat találni.
Jelenleg csak a Nagyközségi Önkormányzat támogatja a rendezvényt. Mégis, a csekély számú szervezők nagy-nagy lelkesedése máig fenntartja a
fesztivált, gyakran társadalmi munkában látják el a
sokirányú tevékenységet. Nehezen tudjuk működtetni a rendezvénysorozatot. (Pedig ha látnák,
hogy a sokféle nemzetiségű gyerekek milyen
gyorsan megtalálják egymás között a hangot és
mennyire őszintén örülnek egymásnak! Itt nincsenek nemzetiségi ellentétek, nincsenek politikai felhangok, csak szeretet, barátság és megértés!)

-V.I.-

Szeretném megköszönni azoknak a kedves vendégeknek, akik idén is megtisztelték részvételükkel rendezvényünket, akik szívükön viselték a fiatalok ilyen irányú törekvéseit, szurkoltak a fellépő
gyerekeknek, fiataloknak.
Valamint tisztelettel megköszönöm a Banya
Klub minden tagjának a rendezvényen nyújtott segítségét, az O.M.K. minden dolgozójának, Bokor
Zsoltnak, aki most is nagy szakmai hozzáértéssel
végezte feladatát a hangosító pultnál, külön köszönet Csikós Zsuzsinak, Nagy Sebastiannak, Balaton Magdinak, akik ezen a két napon fáradtságot
nem ismerve végezték munkájukat.
Bízom benne, hogy az elkövetkező években is a
Dömsödi Petőfi Sándor Oktatási és Művelődési
Központ adhat otthont e színvonalas nemzetközi
versenynek.
Csikós Lászlóné
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V. JUBILEUMI DABI NAPOK
Hagyományunkhoz híven az utolsó
májusi
hétvégén
megtartottuk immár
az V. Dabi Napot.
Ezúton
szeretnék
köszönetet mondani
mindenkinek, aki
szívvel és segítséggel hozzájárult, hogy ez
egy „Jó nap legyen”.
Először is az égieknek, mivel nagyon szép
időt mértek ránk.
Köszönöm a szívélyes megnyitót: Varsányi Antal alpolgármester úrnak.
Köszönöm családomnak, akik maximálisan mellettem álltak. Férjemnek Bődi Endrének, fiamnak Endrének, menyemnek Erikának, vejemnek ifj. Takács Istinek, lányomnak Szilvinek. Unokáimnak: Eninek, Gerinek, Petinek, Timinek, akik külön-külön valamelyik csoportban táncoltak.
Köszönöm Hajlikné Jutka, Mohácsi József
segítségét.
Köszönöm szervezőtársaimnak: Korona
Sándornak, Balaton Magdinak, aki nem ismer lehetetlent és megszervezte a szórakoztatásunkat.
Köszönöm Boxy-nak, aki mind a két nap
alatt profi módon szolgáltatta a zenét.
Köszönöm Fülöp Tamásnak, hogy nem
sajnálta profi felszerelését, ránk bízta és támogatott minket.
Köszönöm: Gábor Tamásnak (Topi), Nagy
Sebastiánnak, Horváth Balázsnak, hogy
Magdit támogatták és segítették a műsorok
levezetésében.

Köszönöm a szereplőknek: dabi ovisok és
óvó nénik, Gábor Mariann és néptáncos tanulói, Katica ovisok és óvó nénik, művészeti
iskola növendékei, Mihó Diána és tanítványai (Gézengúz csoport, kezdő kiscsoport,
Szivárvány lány csoport, Babarózsa csoport,
felnőtt csoport).
Fehér Ricsi, Csikós Zsuzsi, Zátrok Vivien,
Horváth Balázs, Miskolczi Bea, Szabados
Teri, Solti János, Gödény Anikó, Olasz Csaba, Szabó Evelin, Csikósné Ócsai Julinak,
aki nemcsak a műsorban, de minden probléma megoldásában segített.
Szabó Bettina, Jagodics Anna, Mészáros
Bettina, Gyivi Ildikó, Sári Koppány.
Köszönöm: hip-hop csoportnak Boros Nikolett vezetésével, Kiskun néptánccsoportnak, Bagi Ferenc és Porvay Zsuzsa és néptáncos csoportjának, Zumba csoportnak
Perger Évi vezetésével, Air Soft-osoknak:
Kiss Gyula, Kiss István, Kiss Gergő, Héja
Dániel, Popcsák Tibor és Májer Tibor.
Köszönöm Nagyné Julinak a sok száz palacsintát, Turcsán Ferencnek és Szomor Dezsőnek a pörkölt alapanyagokat, Nagy Józsefnek.
Köszönöm segítségüket: Kiss Karina, Kiss
Diána, Mészáros Dóra, Csehi Szilvi, Csehi
Szimonetta; Picard Ancsának, Margónak és
Bábel Andinak a szép arcfestéseket, Győri
Szilvinek és csapatának.
Köszönöm a Rendőrségnek, Tűzoltóságnak, Polgárőrségnek a támogatását és felügyeletét.
Rakszegi Gyulának, aki befogadott minket
a Malom udvarába.

Köszönöm a főzőverseny résztvevőinek,
zsűrijének: Mészáros Péter, Vincze Viktória,
Szombati Norbert.
Köszönöm támogatásukat: Bányai Mihály
és Ida, ifj. Bajnóczi László, Bata György,
Katona Antalné, Földváriné Marika, Ila István, Jarosi István, Imre Péter, Capoeira büfé,
Vas-biznisz, Gyivi János, Szűcs István és
Erika, dr. Katona Ágnes, Rüsics István,
Manger Illés, ifj. Molnár Józsi, Gálpál István, Muzs János, Kazai Gyula, Hunyadi Viktor, Horváth László, Palóczné Erzsike, Fülöp
János, Kiss Zsolt, Kiss Lajos, Faragó Andris,
Mizsei Bea, Klenáncz család, Nagy Zsolt,
Pintér Ferenc, Gyökeresné Erika, Ács Balázs
és Erzsike, Mészáros Péter, Bélavári Tibor,
ifj. Bélavári Tibor és neje, Kovács Zoltán,
Matula Gabriella, Gulyás Anita, Picard Ancsa, Dobos György, Dobos Ildikó, Wolf Miklós, Kovács Gyula, Varsányi Elemér és neje,
Szakos Anita, Basa Csaba, Szépséghibás
áruk boltja, Büti Ádám, Virág Gábor, Valuck
Márton, House-Garden Kft., Kapitány cukrászda, Mátrix (Laczó Csaba és Denke Andi), Pozsár Móni, Mészárosné Horváth Margit, Fehér László, Még 1000 év Dömsödért
Egyesületnek a székeket és sátrakat, önkormányzatnak a sátrakat, Pál Dénes, Markóné
Marika.
Külön szeretném megköszönni Sándor Józsefnek és lovainak az egész napos kocsikázást a gyerekekkel.
Köszönöm mindenkinek, aki megtisztelt a
részvételével minket.
Remélem, a Dabi Nap továbbra is egy „Jó
nap” lesz.
Köszönettel:

Ügyességi vetélkedő

Bődi Endréné

XXII. évfolyam 6. szám

19

V. Dabi Napok
2012. május 26-27-én került megrendezésre.
A szervezők igyekeztek a legmesszebbmenőkig minden igényt kielégíteni. A hagyományos ÍZEK UTCÁJÁN a rendszeresen résztvevők mellett újabb csapatok is bemutatkoztak. Ismét volt ugrálóvár és
különféle szórakoztató programok. Kivételes és különleges volt a „Veterán” motorok kállítása, valamint a paraszti szobabelsőt bemutató enteriőr. Igényes foltmozaik kézimunkák, horgolt csipkecsodák és
gyöngyékszerek gyönyörködtették a látogatókat. Az érdeklődők tetszés szerint válogathattak a délutáni és esti zenés-táncos produkciók
közül.
-V.I.-

A banyák csapata

Veterán motorok

Kiskun Néptánc Együttes

Lendületes rock and roll

Foltmozaik (Patchwork) kézimunkák

Nagy József és csapata

20

RDHSZ horgász
csapatbajnokság
Április 29-én rendezte a Ráckevei Dunaági Horgász Szövetség
egyesületeinek az „A” csoportos csapatbajnokságot, melyen a Dömsödi HE csapata is részt vett. Minden csapat egy gyermek, egy ifi, egy
női, egy U21-es és 4 felnőtt versenyzőből áll, a csapat eredményét
szektorhelyezéseik száma adja, akinek ez a legkevesebb, az a csapat
nyer. Az időjárás finoman szólva sem kedvezett a versenyzőknek,
hiszen ezen a napon viharos erejű, keresztbe fújó szélben kellett
horgászni mindenkinek, ez sokak taktikáját teljesen felborította. A
keresztbeveréseknek köszönhetően végül a dömsödi csapat 8 közül a
hatodik helyen végzett, ami reálisnak tekinthető a jelen helyzetben.
Jövőre újra ott leszünk!
Balogh László HE titkár

VI. Duna-parti Általános Iskolák közötti horgászverseny
Május 20-án vasárnap rendezte a Ráckevei Dunaági Horgász Szövetség
és a Ráckevei Horgász Egyesület a már hagyományosnak mondható iskolák közötti horgászversenyét a ráckevei Piac téren. A verseny lényege,
hogy a meghívott általános iskolák 3 fős alsós és 3 fős felsős csapatot küldenek, akiknél a kategóriánkénti összfogás számít. Idén 7 iskola csapatai
vetélkedtek. Azért ez nem egy vérre menő verseny, mert a gyerekek közben a szervezőktől finom szendvicseket és üditőitalokat is kapnak, valamint a legkisebbeknek a horgászatban itt-ott segíteni is lehet, de mégis
minden induló meglehetősen komolyan veszi. A dömsödi csapat évről évre favoritnak számít, rendszeresen jó eredményeket érünk el, a legjobb iskolának járó vándorkupát is mi vittük vissza aznap reggel. Nagy reményekkel vártuk a 8 órai kezdést, a sorsolás is kedvezett, hiszen majdnem
minden gyerekünk szinte egymás mellett ült, így a csapatvezető is könynyebben rajta tarthatta szemét a kis versenyzőkön. Az alsós csapatot egy
harmadikos fiú és két elsős lány alkotta, és egyenletesen teljesítve végül az
első helyet szerezték meg. A felsősök – szintén két lány és egy fiú – dekákkal lemaradva a másodikról „csak” a harmadik helyen végeztek. Összességében elégedettek lehetünk az eredménnyel, minden versenyzőnk fogott halakat, ez ezen a napon erre volt elég. A vándorkupa idén Ráckevén
maradt, fél kilónyi fogás kellett volna még hozzá, de jövőre visszahozzuk!
A verseny végén minden induló a szponzorok jóvoltából helyezéstől függetlenül egy-egy spiccbotot és hozzá egy zsebpecát kapott ajándékba.
A dömsödi csapat: alsósok: Kakuk Zsanett, Harsányi Anna és Láng
Tege. Felsősök: Saller Tímea, Takács Daniella és Ács András. Csapatvezető: Balogh László. Köszönet még a segítségért a megjelent szülőknek
és Toma Istvánnak.
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A labdarúgóink
szereplésérõl

A felnõtt csapat eredményei
Pereg : Dömsöd 1:1 (0:1)
Értékes döntetlen a szomszéddal. A mieink gólját Dunai András
szerezte.
Dömsöd : Ráckeve 4:2 (3:0)
Gólszerzőnk Balogh V., Balázs I. 3, mind 11-esből.
Érdekes mérkőzésen fontos győzelmet aratott csapatunk. A második félidőben Turcsán kiállítása miatt emberhátrányban játszott a
Dömsöd.
Hernád : Dömsöd 1:2 (0:1)
Gólszerzőnk: Végh G., Demeter öngól
Dömsöd : Tápiómetáll 1:1 (1:0)
Igazságos döntetlen. Balogh Viktor szerezte gólunkat.
Halásztelek : Dömsöd 2:1
A félbeszakadt mérkőzést a szövetség a pályán elért eredménnyel
igazolta. A dömsödi gólt Balogh V. lőtte.
Dömsöd : Szentmártonkáta 1:1 (1:0)
Zsolnai távoli lövésével sikerült vezetést szereznünk. A többet támadó ellenfél azonban rendre elhibázta a helyzeteit. A mérkőzés végén Végh Gábor egyedül tört kapura. A védő utolsó emberként ráeset
csatárunk lábára. Szabadrúgást és kiállítást kellett volna ítélni, és a védőt ki kellett volna állítani, de Lülök Tibor játékvezető tovább-ot intett.
Az ellentámadásból a vendégek egyenlítettek. A játék képe alapján
igazságosnak mondható döntetlen. Mégis bosszantó, hogy az egyenlítés egy ilyen súlyos bírói tévedés során következett be.
Délegyháza : Dömsöd 1:1 (1:0)
Balogh Viktor egyenlített a második félidőben. Sok helyzetet hagyott ki csapatunk.
Dömsöd : Taksony 3:1 (1:0)
Végre a szerencse is mellénk szegődött. Miközben a taksonyi helyzetek kimaradtak, Palotai, Végh és Balogh góljaival biztosan győzött
csapatunk.
Dömsöd : Kiskunlacháza 3:0 (1:0)
Dömsöd, 120 néző, jv Nemes (Kovács, Kovács)
Dömsöd: Balázs I. (Csaplár S.) – Turcsán T., Faragó G., Nagy A.,
(Bóna) Hegedűs R., – Dunai A., Kelemen A., Zsolnai Z. – Palotai Gy.
(Síró M. a szünetben), Balogh V., Végh G. (Hóbor A. a szünetben).
Edző: Halász Gyula
Gólszerző: Balogh V., Hóbor, Síró.
Nem becsülte le a Dömsöd az idén gyengében szereplő szomszédvárat. Ezt jól is tette, hiszen annyival nem gyengébb Lacháza mint a mi
együttesünk. Szívós csapatmunkával őrölte fel csapatunk az ellenfelet.
Varsányi
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Dömsödi Tûzoltó Egyesület
Május hónap
Májusi hónapunk sokrétű volt, a XVIII.
Dömsödi Napok alkalmával bemutatót tartottunk a ráckevei kollegákkal. Nálunk jártak a
knüllwaldi és a gyergyócsomafalvi testvérvárosi tűzoltók, valamint két káresethez vonultunk,
amiből az egyik Kiskunlacházán volt.
Továbbra is kérek mindenkit, hogy fokozottan figyeljen a tűzgyújtásra és az avarégetésre a meleg és száraz idő miatt.
Április 27-én 10 órakor Dömsöd, Rákóczi úti
„régi” malom előtt tűzoltási és műszaki mentési
bemutató gyakorlatot tartottunk a ráckevei önkormányzati tűzoltósággal. Szabó Andrea felajánlásának köszönhetően (amit ezúton is köszönünk) egy Audi típusú gépkocsin mutattuk
be a gépkocsi tűzoltását, majd annak a feszítővágóval történő szétvágását. A bemutatón jelen volt Vásárhelyi Zoltán tű. őrnagy, a Szigetszentmiklósi Hívatásos Tűzoltóság parancsnoka, valamint Ficsor Tibor, a Ráckevei Önkormányzati Tűzoltóság parancsnoka is.
Április 28-án érkeztek meg a vendégeink, a
gyergyócsomafalvi önkéntes tűzoltók és a knüllwaldi tűzoltók. Őket tagságunk látta vendégül és
szállásolta el itt tartózkodásuk ideje alatt. Részt
vettek a jótékonysági bálon, megnézték a lovasversenyt és a kiskunmajsai fürdőbe is ellátogattak
néhány tagunk kíséretében. Mindezekről bővebben a parancsnok úr által írt cikkben olvashatnak.

Május 2-án a kiskunlacházi „málé parti” tűzhöz riasztottak minket segíteni az oltásban. 17
óra 10 perckor jött a segítségkérés a hivatásosoktól. Az IFA fecskendővel és 4 fővel a helyszínre vonultunk. A tűz mintegy 150 hektáron
égett fás, nádas területen. Az elsők között értünk
a helyszínre a dabasi tűzoltókkal, és azonnal védővonalat képeztünk velük a tűz és a kb. 3 méterre lévő házak között. Mi mintegy 5000 liter
vizet használtunk el az oltásra és a házak védelmére. A tűz nagysága és a sok veszélyeztetett
lakóház miatt 4-es kiemelt fokozatot rendeltek,
így a ráckevei, dömsödi, szigetszentmiklósi,
dabasi és a budapesti tűzoltók vonultak és dolgoztak. 8 fecskendő, 1 vízszállító, valamint 32
tűzoltó oltotta mintegy 3 órán át a tüzet. A helyszínen volt a ráckevei, a szigetszentmiklósi tűzoltó parancsnok és a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Irányítás is. A Ráckevei Rendőrkapitányság járőrei és a kiskunlacházi körzeti megbízott segédkezett a káresetnél.
Az ott élőktől a következő levelet kaptuk a
káreset után:
Tisztelt Dömsödi Tűzoltóság!
Két nappal ezelőtt Kiskunlacházán – mi úgy
mondjuk, hogy: a Völgyi részen – ismét tűz
ütött ki. Az „ismét” szót sajnos azért kell használnom, mert évek óta ez nálunk már várható,
hiszen az érintett terület ősidők óta vizenyős,

ezért a nád kinő rajta. A terület magántulajdon,
de tulajdonosaik nem gondozzák azt – mint kellene. Így a nádat sem vágják le. Az egyik tulajdonos mindezt tetőzve – saját tulajdonról lévén
szó – úgy gondolja, e területre mindenféle dolgot szállíthat, elhelyezhet. Ez esetben a nagy
menynyiségű, de évekkel ezelőtt ideszállított fatuskókról van szó (melyek kb.: 1 – 1,5 méter átmérőjűek).
A mostani tűz nagyobb volt, terjedését a szél
is segítette. Gondolom, a Ráckevei Tűzoltóságnak ezért is kellett segítséget hívni, akik egyike
az Önök Tűzoltósága volt. Mivel mi a tűzzel
érintett terület közvetlen szomszédságában lakunk, alkalmunk volt a megfeszített erővel dolgozó tűzoltók munkáját végigkísérni. Ezért tudom mondani, hogy az Önök csapata a dabasiakkal együtt nagyon szép munkát végzett, emellett nehezet is, hiszen éppen e farönkökkel teli
oldalon igyekeztek a tüzet megfékezni, eloltani.
Ez sikerült is! Igaz, közben a már égő – izzó tuskókat át kellett rakniuk, forgatni – hogy azok a
későbbiekben ne tudjanak újra lángot kapni.
Nem tudom, hogy a tulajdonosok vagy az önkormányzat Önöknek megköszönte-e áldozatos, kitartó munkájukat, de én a szomszédjaim
és a családom nevében is most megköszönöm.
Folytatás a következő oldalon.

A képen a knüllwaldi és a csomafalvi
tűzoltók, valamint a Dömsödi Tűzoltó
Egyesület tagjai, családtagjai láthatóak
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Folytatás az előző oldalról.
Az Önök egysége volt az, aki a legkésőbben távozott a helyszínről!
Munkájukat megköszönve:
Kiss Imre és családja, szomszédjai
Május 6-án a Rákóczi úti „régi malom” földszinti helyisége gyulladt ki. A jelzést a szigetszentmiklósi parancsnokságtól kaptuk 10 óra 10
perckor. A bejelentés úgy érkezett, hogy az ott
élő két hajléktalan is bent lehet a helyiségben. 4
fővel érkeztünk a tűzesethez egy sugárral, és
légzőkészülékek segítségével bementünk, hogy
kihozzuk a bent lévőket. De az épületben csak
két kiskutyát találtunk, és csak azokat kellett kimenteni. A tüzet a ráckevei és a szigetszentmiklósi kollegák kiérkezése előtt eloltottuk, így nekik már csak a papírmunka maradt. A tűz valószínűleg a helyiségben lévő kályhából kipattant
szikra miatt keletkezett.
Továbbra is várjuk anyagi támogatásaikat, mert nagy szükségünk van rá a biztos
működéshez!
Kérjük, aki teheti, segítse egyesületünket!
Köszönjük!
Megtisztelő segítségüket várjuk és 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

Dömsödre vonuló tűzoltóságok
elérhetőségei:
Ráckeve: 06-24-518-665, 06-24-518-666
Szigetszentmiklós: 105 vagy 06-24-444-704
Dömsödi Tűzoltó Egyesület Parancsnoka:
06-20-383-5407

Testvérvárosi tűzoltók látogatása
Dömsödön
Mint minden évben, így idén is ellátogattak
hozzánk a gyergyócsomafalvi és a knüllwaldi
tűzoltók. Április 28-án reggel érkeztek, hogy
részt vegyenek a XVIII. Dömsödi Napok rendezvényein. A németektől 3 fő, a csomafalviaktól pedig 15 fő érkezett.
28-án a lovasversenyben gyönyörködhettek,
amely a Duna-parton, a focipálya mellett került
megrendezésre. Este a jótékonysági bálra mentünk velük közösen, ahol Bencze István polgár-

Mezõgazdasági hírek
Idõszerû nyári munkák a szántóföldeken és a kiskertben

2012. év június hó
Amikor e sorokat írom – május végén –, végre
megjöttek a régen várt aranyat érő májusi esők.
Már hónapok óta, közel egy éve várjuk az égi áldást, és hála istennek nem viharokkal, jéggel jött
meg az eső, hanem csendes eső áztatta a régóta
szomjazó földeket. Az eddigi mostohának mondható időjárás bizony nem a legjobb terméskilátásokat feltételezte, de most már bizakodhatunk, hogy
ha nem is nagyon jó termés lesz, de azért egy jó
közepes termést remélhetünk. Sok múlik még a
nyári időjáráson, de aki kellő gondossággal, alapos
talajmunkát végzett a szántóföldeken, az reménykedhetik. Most májusban, júniusban a növényápolás, a növényvédelem a legfontosabb feladatunk,
hogy az elvetett haszonnövényeket megóvjuk a
kártevőktől és a gyomoktól.
Mint tudjuk, a mai világban a hagyományos növényápolást, a kapálást már felváltotta a vegyszeres gyomirtás, de azért a sorközművelést, ekézést,
kultivátorozást mindenképpen végezzük addig,
amíg azt a fejlődő növényállomány lehetővé teszi.
A szántóföldi növénytermelésnél most júniusban
az egyik legfontosabb aktuális munka a réti széna
és a lucerna széna betakarítása. Mint tudjuk, a
„rendes” ember ilyenkor nem kívánja az esőt, mármint akinek le van kaszálva a szénája, lucernája,
mert így a takarmány minősége sokat romlik. Itt az
ideje a felkészülésnek a kalászos gabonák aratásá-

ra. Ha a határt járjuk, megállapíthatjuk, hogy bizony az őszi, téli és tavaszi aszályos időjárás miatt
nem tudtak kellően kifejlődni a növények, és rövidebb a száruk, kevesebb lesz a szalma, de a szemtermés is.
Arra kell törekednünk, hogy a megtermelt gabona minél kisebb veszteséggel kerüljön betakarításra. Az aratás után mielőbb takarítsuk be a szalmát is, mert az idén annak is értéke lesz. Mint már
az előzőekben is említettem, fontos és időszerű feladat most júniusban a kapásnövények ápolása.
A kiskertben is van folyamatosan tennivaló, ha
száraz az időjárás, öntöznünk kell, főként a vízigényes növényeket (paradicsom, paprika, zeller és a
káposztafélék). Ugyancsak nagyon fontos a növényápolás, a kapálás és a kártevők elleni védekezés. A kiskertben a vegyszeres növényvédelmet
lehetőleg mellőzzük, már a vetéskor, ültetéskor
úgy alakítsuk a sorközeket, hogy használhassuk a
kézi ekézést vagy a motoros rotációs kapát. Mint
ismeretes, a burgonya legveszedelmesebb gombabetegsége a burgonyavész, és a rovarkártevők közül a burgonyabogár, illetve annak kikelt hernyója.
Folyamatosan figyeljük a burgonyatöveket, és ha
fellép a betegség, akkor permeteznünk kell, de lehetőleg környezetkímélő szerekkel.
A fóliasátorban termesztett növények gondozása még nagyobb figyelmet kíván. A sátor alatt fo-

mester úr köszöntötte őket. A bál annyira jól sikerült és olyan jól érezték magukat, hogy utolsóként hajnali 3 óra körül távoztunk.
29-én 11 órára a dömsödi borászatba voltunk
velük hivatalosak borkóstolásra. Kassai István
úr bemutatta a pincészetet és a bor előállításához szükséges különböző eszközöket. Többek
között láthattunk szüretelő, permetező, daráló,
valamint préselő gépeket. Aztán megkóstolhattuk azokat a borokat, amiket ezeknek a gépeknek a segítségével állítanak elő.
Vacsorára a Gyöngyösi tanyára Gyöngyösi
Antalhoz voltunk hivatalosak, ahol a kép is készült. (kép az előző oldalon)
30-án néhányan tagok és a vendégek elmentünk a kiskunmajsai fürdőbe, ahol egy kicsit fürödtünk és lazítottunk. Este pedig Ispán Ignáchoz,
az egyesület elnökéhez vacsorázni vittük őket.
Május 1-jén a reggeli után a knüllwaldi vendégek 9 órakor elindultak haza, a csomafalviak
pedig a nálam megtartott ebéd után keltek útra.
Szeretnénk köszönetünket kifejezni Bencze
István polgármester úrnak és a hivatalnak, hogy
az ő jóvoltukból a vendégekkel együtt részt vehetünk a lovas bemutatón és a jótékonysági bálon!
Id. Tárkányi Béla parancsnok
Dömsödi Tűzoltó Egyesület
domsodote@gmail.com
kozottan felmelegszik a levegő, így folyamatosan
kell öntöznünk, szellőztetnünk és a kártevők ellen
védekeznünk. A fólia alatti növényeket leginkább
árasztással öntözzük, bő vízzel, és utána lazítsuk,
kapáljuk a talajt. A túlmelegedés ellen zöld háló
borítással védekezhetünk, amit a fólia külső felére
húzhatunk fel. A meleg, párás levegő kedvez a levéltetvek és az úgynevezett hamuférgek fejlődésének, valamint a gomba- és vírusbetegségeknek, és
ezek ellen védekeznünk kell, ha szükséges permetezéssel, de a folyamatos szellőztetéssel csökkenthetjük ennek veszélyét. A ház körüli és a nyaralónál lévő pázsitfüvet is folyamatosan gondozzuk,
nyírjuk, ha szükséges öntözzük, mert csak így lesz
szép. Ha szükséges, a virágoskertet is öntözzük,
főként az egynyári, magról vetett virágokat. Az elnyílt, le nem vágott rózsaágakat vágjuk vissza,
mert csak így lesznek új hajtások, illetve virágok.
Sajnos a virágoskertben és a virágok levelén is
megjelennek a kártevők, és ezek ellen is védekeznünk kell.
A fentieken túl is még nagyon sok tennivaló van
szántóföldeken, kiskertben. A szőlőtőkéket is folyamatosan permeteznünk kell, mert ha már megjelenik a betegség, sokkal nehezebb a védekezés.
Az idei esztendőben nem várhatunk nagy termést,
úgy a gyümölcsfáknál, mint a szőlőnél, mert a téli
és a tavaszi fagyok sajnos jelentős károkat okoztak, így a megmaradt termést meg kell védenünk.
Reméljük, hogy a medárdi esők nem maradnak el,
és így a tavaszi vetésű kapásnövények jó termést
hoznak, és megtérül a sok költség és fáradság.
Befejezésül szép júniusi időjárást, jó munkát, jó
egészséget kívánok minden olvasónak.
Összeállította:
Tóth István ny. mezőgazdász
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M É Z E LÕ K Ó R Ó ?
– Csernus Méhészet cikksorozatának következõ része –
Itt a nyár a kapuban, így aktuális, hogy a nyári mézelő növényeket, mézfajtákat mutassam be Önöknek.
Ebben a hónapban a vaddohánnyal – másnéven
selyemfű, szíriai kender – foglalkozom.
Lássuk először magát a növényt.
Selyemkóró (Asclepiassyriaca), meténgfélék
(Apocynaceae) családjába tartozó növénynemzetség. Évelő növény, csirázás április közepétől
május közepéig tart. Júniustól augusztusig virágzik, és a termés szeptember közepéig érik be,
majd a magvak hamar újra csíraképesek.
Mérgező növény. Minden része tartalmaz mérgező tejnedveket, emiatt háziállatok nem nagyon fogyasztják. Vannak lepkefélék, akikre
nem hat. Ilyenek a bűzlepkefélék, a hernyóinak
ez az egyetlen tápnövénye, mi több, a mérget
mind a hernyók, mind az imágók elraktározzák,
és ettől maguk is mérgezővé, illetve ízetlenné
válnak, amire a potenciális ragadozókat feltűnő
színeikkel és mintázatukkal figyelmeztetik.
A növényt az akáccal megközelítőleg egy
időben hozták Magyarországra Észak Amerikából már az 1800-as években. Magyarországon
először 1937-ben említik. Egész Európában hazánkban a Duna-Tisza közén vannak a legnagyobb egybefüggő területei. Az akác után nyílik, száraz meleg (28-30 Celsius fokos) nyári
napokon járják a méhek a legjobban. A selyem-

fű mézet a világpiacon még nem ismerik, így
igazi hungarikumnak számít. Sivár homokon
ott is, ahol más növény nem terem meg, szépen
díszlik és mézel. Bár gyomnövénynek lett kikiáltva, nem kultúrnövény, de a sivár homokon
megköti a homokot, és méze kitűnő tulajdonságokkal rendelkezik. A selyemfű növényt a textilipar részére honosították meg nálunk, ám ott
nem vált be, így sokkal inkább keresett a méhészek körében mézelő növényként. 80-150 cm
magas, masszív szára van, nagy hosszúkás, szép
zöld, főeres levelei vannak, s szára tetején csomóban ül a virágzat, aminek sok apró virága a
halvány rózsaszíntől a mályvás liláig terjedő
színskálán pompázik. A dohány elnevezéssel
ellentétben semmi köze a dohány növényhez.
Mivel vadnövény, így káros anyagot soha nem
láthatott. Az alföldi homokon általában jól terem a vaddohány a méhlegelőkön, messze a tanyavilág mélyén, világos erdőkben szoktuk lepakolni méheinket.

Selyemfűméz
(népiesen a méhészek között:
vaddohányméz, selyemkóróméz):
Az akácmézhez hasonlóan víztiszta aranysárga színű, kissé mattdesszertmézfajta. Nehezen
kristályosodik a magas gyümölcscukor-tartalma miatt. Az akáchoz hasonlóan sokáig folyé-

kony marad. Sokan jobban szeretik, mint az
akácmézet. Kiváló aromájú, fűszeres ízű csemege. Jellegzetes magyar eredetű, kellemes,
erős illatú, vaníliás zamatú fajtaméz. Mivel a
növény nem termel virágport, így a pollentartalma elhanyagolható. Pollenérzékenyeknek ez az
ideális méz. Melegítéskor elveszíti különlegességét, emiatt önmagában is fogyasztható. Reggelente vajaskalácson, vajaskiflin irtó finom…
Nyers ételek különleges ízesítője, például húsok
pácolásához is jól használható. Kiemelkedő e
méz tápértéke, nyomelemtartalma, ásványi só
tartalma. Kiváló gyulladáscsökkentő, vérnyomásszabályzó és szervezeterősítő hatású. Erős
fertőtlenítő hatása van. A fajtamézekből nem
szabad kilószámra fogyasztani, ahogyan a
gyógyteákból sem iszunk literszám. Így 4-5 teáskanálnyit javasolt belőle naponta használni.
Sikerült kedvet csinálnom egy jó kóstolóhoz?
Ismerkedjen meg vele közelebbről Ön is!
Keressen meg bennünket, illetve vásárolhat
az Átrium Üzletház Bioboltjában, és válogathat
minden más méhészeti termékünkből is!
Várjuk szeretettel! Fogyassza Ön is jó étvággyal!
Ágfalviné Csernus Rita
őstermelő méhész

SISI KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY HÍREI
2011. november 19-én, a Stefánia Palotában
megrendezésre került III. Sisi Vadász
Jótékonysági Bál árverésén és a zsákbamacskán
összegyűlt adományt a Nagymarosi Futball
Club utánpótlás csapata vehette birtokba.

Az utánpótlás csapattal
Örömmel nyugtáztam, hogy az adomány a
lehető legjobb helyre került: május 15-én az
utánpótlás csapat tagjait elkísértem Vecsésre,
ahol egy továbbjutási lehetőségért folyó
meccsen vettek részt.

Meccs közben
Jó érzés látni és tudni, hogy minden forinttal
terveik megvalósulását, kiadásaik csökkentését
segíti az alapítvány, ha csak egy kis lépéssel is, de
hozzájárul előrejutásukhoz. Hajrá Nagymaros!
Rakszegi Zita kuratóriumi elnök

Taktikai megbeszélés

Versenycsapatok

Ünnepélyes átadás
A klubcsapat és az alapítvány azóta is fennálló jó kapcsolatát mi sem bizonyítja jobban, mint
a klubban történt többszöri találkozásom a csapat tagjaival.
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TALÁLTAM EGY KÉPET
A májusi számban leközölt osztálykép teljes névsorát nem sikerült kideríteni, ám néhány hiányosságra fény derült, ezért most a kiegészített névsort
olvashatják újra: 1964. 4. osztályos csoportkép: balról: Nagy Mihály, Berki Géza, Biricz József, Orosz Lajos, Szakos József, Szabó László, Ispán Zoltán,
Nagy István, Földvári József, Mészáros Margit, Illés Zoltán, Szekeres Zoltán, Tóbisz László, Orosz István, Csizmadia István, Galambos László, Várkonyi
Kálmán, Rogocz István. Balról ülő sor: Faragó Márta, Ispán Brigitta, Gáspár Erzsébet, Fehér Eszter, ÖTVÖS ERZSÉBET, Hegedűs Ilona, Ispán Lajosné (Ica
néni – tanítónő), Ambruska Margit, Matics Márta, Sánta Erzsébet, SZABÓ MÁRIA, HORVÁTH ÉVA. Törökülésben balról: Kiss György, Bajnóczi László.
A továbbiakban az 1952-ben és 1962-ben konfirmáltak csoportképe kerül közlésre. Mellette ugyancsak róluk készült a felvétel, immár 50 és 60 év
elteltével. Megköszönöm mindazoknak a segítségét, akik a fotón lévők azonosításában lelkesen közreműködtek!
-V.I.-

50 éve (1962-ben) konfirmáltak
Ülő sor: Denke Zsuzsa; Czékmán Lídia; Nemes Judit; Saller Etelka; Nagy Ágnes; Nagy
Gábor tiszteletes; Kislány; Kovács László tiszteletes, Kovács Judit; Csipán Kati; Ismeretlen;
Ispán Anna, Keresztes Julianna
Álló sor: Józan Judit; Keresztes Teréz; Farkas
Zsigmond, Gyökeres Lajos, Horváth Bálint;
Enzsel József; Ács Zsuzsa; Molnár Eszter; ismeretlen; Pék János; Orosz József; Ács Antal;
Jaksa Imre; Sass Erzsébet; Papp Judit
Hátsó sor: Horog István; Lacza Sándor;
Csonka József; Csécs Zsigmond; Ispán Sándor; Balogh László; Mayer József

A találkozón részt vettek:
Első sor: Bánkúti Sándorné Molnár Eszter; Nagy Attiláné Keresztes Julianna; Gugyella Mihályné Ispán Anna; Szabó Péter lelkipásztor; Lórántné Sass
Erzsébet; Bernáthné Nagy Ágnes, Gálpál Imréné Saller Eta; Sárközi Ferencné
Nemes Judit
Hátsó sor: Pék János, Lacza Sándor; Ács Antal; Orosz József; Farkas Zsigmond; Jaksa Imre

A találkozón részt vettek:
Márki Eszter (Farkas Imréné);
Rostás Mária; Komáromi Irén (Beke
Jánosné); Sass Ilona (Katona Antalné);
Bácsi Emília (Tóth Istvánné); Kopis
Irén (Tóth Pálné); Szabó Péter
lelkipásztor
Ispán Piroska (Gulyás Jánosné);
Sáfrán József; Végh Gyula; Menyhárt
Gábor

60 éve (1952-ben) konfirmáltak
Ülő sor: Bajnóczi Erzsébet; Márki Eszter (Farkas Imréné); Nagy Katalin; Gacs
Ilona; Komáromi Irén (Beke Jánosné); Nagy Gábor tiszteletes úr; Kopis Irén (Tóth
Pálné); Ila Zsófia (Földvári Sándorné); Sass Ilona (Katona Antalné); Bene Piroska
(Faragó Imréné); Gyökeres Mária (Ronyecz Lajosné). Álló sor: Őri László; Ispán Piroska (Gulyás Jánosné); Rostás Mária (Bárányos Györgyné); Túri Mária; Nagy Lídia
(Nagy Béláné); Váczi Vera; Ujj Piroska (Halász Ödönné); Bácsi Emília (Tóth Istvánné); Csécs Zsigmond; Imre János. Hátsó sor: Szujkó Zsigmond; Menyhárt Gábor; Vén
Antal; Végh Gyula; Sebestyén László; Gáspár Gábor; Bajerlen Tibor; Galambos Zsigmond; Tóth Lajos. A konfirmáltak közt volt még három fiatal, köztük Sáfrán József
is, akik a felvételen nincsenek rajta.
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Keresztény élet
Végre itt a vakáció! Az iskolások régóta várták már a nyári szünetet. Túl az „iskolai megpróbáltatásokon”, végre elkezdődik a pihenés és
a nyaralás időszaka. A meleg nyár és a tanulásmentes szabadság felüdíti a gyermeki lelket.
Pünkösddel véget ért a húsvéti időszak ötven
napja, amikor Jézus feltámadását, halál feletti
győzelmét ünnepeltük. A Feltámadott megígérte, hogy velünk marad „minden nap a világ végéig” (Máté 28,20). Pünkösd ünnepe a Szentlélek kiáradása által ígéretéhez híven Isten közöttünk marad. A Lélek, a harmadik isteni személy,
erőt és reményt sugározva átlendít minket az
„élet megpróbáltatásain”. A Titokzatos Lélek,
Isten szeretetének megszemélyesülése, az élet
végső értelmére mutat, a mindennapok fárasztó
hiábavalóságai között. A pünkösdi Lélek segítsége által többre leszünk képesek, az igazi boldogságnak „előszelét” érezhetjük meg.
Szentháromság vasárnapja, pünkösdöt követő vasárnap (június 3.) Isten misztériumára
világít rá. Isten az örök egység, megmutatja
magát a teremtő Atyában, megszemélyesült a
Megváltó Fiúban, Jézusban, és a Szentlélek
által van jelen közöttünk. Felfoghatatlan titok
ez, amit Rubljov Szentháromság ikonja a család képével tesz számunkra érthetővé. Isten
személyes kapcsolatra hív, „családja” nyitva

áll számunkra, és ő halkan kopogtat szívünk
ajtaján.
A második vasárnap pünkösd után Úrnapja
(június 10.). Jézus az Úr, a mennyország királya, aki megmutatja nekünk az Atyaisten szeretetét, és a Szentlélek által közöttünk van. Jézus
sajátos módon közöttünk marad az Oltáriszentségben. Az egyszerű fehér kenyér és a szívet vidámító bor, a test és lélek tápláléka, a templomban a Lélek által valóságosan Krisztus testévé
és vérévé lesz. E szent titok által Krisztus táplál
minket és mindennapi életünk elevenébe lép. A
vele táplálkozó közösség megéli az együvé tartozás örömét. Az elsőáldozás alkalmával ebben
az örömben részesült nemrég két dömsödi kislány, Lantai Cintia és Lantai Szilvia. Reméljük,
mindkettőjük és családjuk számára örömteli élmény volt ez az ünnep.
Június hónap végén két fontos szentre emlékezünk: június 27: Szent László király, bátor lovag, aki a rendvédelmi szervek védőszentje. Június 29: Szent Péter és Pál apostolok ünnepe,
melyhez a hagyomány szerint a gabona aratásának kezdete kapcsolódik. Isten éltesse mindazokat, akik az ő neveiket viselik!
A nyár a kikapcsolódás időszaka, kívánjuk,
hogy sikerüljön mindenkinek kilépni a hétköznapokból és lelkileg (!) is felfrissülni.

EGYHÁZKÖZSÉGEK
ELÉRHETÕSÉGEI
Dömsöd-Nagytemplomi Református
Egyházközség
2344 Dömsöd, Petőfi tér 7.
Tel.: 06-24-434-477
E-mail:
domsodnagytemplom.ref @gmail.com

Istentisztelet: Vasárnap 9 óra
Lelkipásztor: Balogh László Levente

Hivatali idő:
Hétfő:
9-12 óra
Csütörtök:
9-12 óra

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

Istentisztelet: Vasárnap 10 óra
Lelkipásztor: Szabó Péter
Beosztott lelkész: Szabóné Lévai Csilla

Dömsöd-Dabi Református Egyházközség
2344 Dömsöd, Szabadság u. 70.
Tel.: 06-24-435-178
E-mail: domsoddab.ref@gmail.com
Hivatali idő:
Szerda:
15-17 óra
Csütörtök:
9-11 óra

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

Szentmise:
Plébános:

Vasárnap 9 óra
Nemeskürti Ferenc

Baptista Gyülekezet
2344 Dömsöd, Szabadság u. 125.
Tel.: 06-20-886-08-45
Istentisztelet:
Vasárnap
1/2 10 óra
5 óra
Ügyintéző lelkész: Dr. Almási Mihály

Köszönetnyilvánítás
Bíztunk az életben, bíztunk a gyógyulásban,
de ha már abban nem, legalább a csodában –
csoda volt, hogy éltél, s minket szerettél,
Nem haltál meg, csak álmodni mentél –
Egy reményünk, mi éltet és vezet,
Hogy egyszer találkozunk még veled.
Köszönetet mondunk mindazon rokonnak, barátnak, ismerősnek aki
ILLÉS ÁGNES
drága gyermekünk temetésén megjelent,
sírjára virágot, koszorút helyezett és fájdalmunkban velünk érzett.
Gyászoló család

Köszönetnyilvánítás
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak,
akik
CSERVENCSIKNÉ NAGY IBOLYÁT
utolsó útjára elkísérték, fájdalmunkban
velünk éreztek és sírjára a kegyelet virágait
helyezték el.
Gyászoló család

Ismét szól a tárogató
A dömsödi református templom
tornyából
Immáron hagyomány, hogy nyaranta,
minden vasárnap du. 6 órakor zsoltárok, dicséretek, magyar énekek és népdalok zendülnek fel templomunk tornyából.
Érdemes meghallgatni és elgyönyörködni
abban, hogy miként szólaltatja meg Hajdú
László ezt a nem mindennapi és ritka hangszert. Miként tölti meg a tárogató erős hangzásával a templom előtti kis teret ?
Jöjjenek, és legyen Önöké ez a kivételes
élmény!
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Nádtetõ-javítás a Bazsonyi–Vecsési képtáron
Az utóbbi időben egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy a Bazsonyi–Vecsési
Képtár nádtetőzete egyre vékonyabb, és bizony imitt-amott kisebb lyukak
képződtek az egykor jobb időket megélt tetőn. 2011 őszén történt már egy
részleges javítás, ám a viszontagságos időjárás tovább tépázta az amúgy is
rég megkopott nádazást. A fenntartó hosszas keresgélés után végre megtalálta a megfelelő megoldást arra, hogy hogyan javíttassa meg a tetőt.
Nem volt egyszerű feladat!
–Dömsödön és Dabon egykor szinte csak fehérfalú nádtetős házakban
éltek az emberek. Tavasszal tapasztották a falakat, ahol azt a szükség
megkívánta, aztán szép fehérre lemeszelték. A nádtetőket pedig szintúgy
saját kezűleg javítgatták. A 60-as évektől, az életkörülmények változásával az emberek igényei is megváltoztak. Ezeknek a jellegzetes
nádtetőknek először a gerincét fedték le cseréppel, de akadt olyan
megoldás is, hogy hullámpalát tettek a teljes tetőzetre, majd ezt követően
a nádazást teljesen felváltotta a cseréptető. A folyamatot azért magyarázom ilyen hosszasan, mert ezzel a változással megszűnt az igény a
nádazásra, illetve annak javítására. Azok az emberek, akik ismerték a
nádazás gyakorlatát, már meghaltak, s mivel igény nem volt erre a
munkára, nem is adták tovább tapasztalataikat. Ma már igen kevesen rendelkeznek a nádazás ismereteivel.–
A kis kitérő után visszakanyarodva az alaptémához, manapság ezért
nehéz olyan embert találni, aki ilyen munkát vállal.
Jelenleg a képtár tetőzetének javítását Horváth László (Pulyka) és
segítői végzik: a fia, ifj. Horváth László illetve unokaöccse, Kun András.
A saját maga által vágott nádat használja fel, olyan növényt, ami itt nő a
faluszélen, a Máléban.
A felújítási, javítási folyamatot az esős idő gyakran akadályozza. A
vizes anyaggal nem lehet dolgozni, meg kell várni, hogy a szél kiszárítsa.
Horváth László mégis lelkiismeretesen, aprólékosan tesz eleget a rábízott
feladatnak. A nádkévék a múzeum udvarán várják, hogy 30-40 cm-es
méretűre vágják, majd csomókban, tövével lefelé a tetőbe veregessék.
Egyszerű szerszámokkal dolgoznak, mint a balta, amivel méretre
darabolják a kévéket, a speciálisan fogazott nádverő, amivel a nádcsomókat a tetőbe tömörítik, valamint a sima sulyokverő, ami szintén fából
készült. A munka menetét megosztják egymás közt. A két fiatalember
előkészíti a nádcsomókat és kéz alá adják, míg Horváth László a tető
nádazatába illeszti a csomókat és tömöríti azokat. Szemmel látható a változás! A képtár nádtetője lassan egységes képet mutat, köszönhetően a
nádazók precíz és kitartó munkájának!
Néhány beszélgetés alkalmával arra is fény derült, hogy Horváth László még ismeri a vesszőfonás és a gyékényfonás technikáját. Szívesen
készít ezekből az anyagokból olyan használati tárgyakat, mint a
vesszőkosár vagy a gyékény lábtörlő. Lelkesen meséli, hogy hogyan és
miként kell bánni ezekkel a természetes anyagokkal. Egyik alkalommal a
múzeumba látogató gyermekcsapatnak magyarázta a nádazás fortélyait.
Magyarázta, hogy mekkorára kell darabolni a kévéket, és annak a

csomózása se volt egyszerű feladat. A vállalkozóbb gyerekek ki is próbálhatták az eszközöket, mások meg fényképezték a folyamatot.
A képtár tető javítása lassan a végéhez közeledik, de a továbbiakban
reményeim szerint hamarosan találkozhatunk majd a háztartásokban a
Horváth László által készített kosarakkal, lábtörlőkkel!
-V.I.-

KÖZLEMÉNY
Új helyre költözött az Észak-budapesti
Adóigazgatóság Központi Ügyfélszolgálata
Június 4-étől a Dózsa György úton lehet ügyet intézni.
Új helyre költözött a NAV Észak-budapesti Adóigazgatóságának
Központi Ügyfélszolgálata. Június 4-én, hétfőtől az adózók a főváros
XIII. kerületében, a Dózsa György út 128-130. szám alatti Spirál irodaház B. épületében intézhetik ügyeiket, változatlan nyitva tartás mellett.
Az ügyfélfogadás rendjéről bővebb tájékoztatás a
www.nav.gov.hu/nav/ugyfelszolg/regiok/kozepmagyarorszag/ugyfelszolgálatok internetes felületen található.
Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Közép-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága
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A Magyar Korona
Gyógyszertár
nyitva tartása:
Hétfőtől péntekig:
7.30 – 18.30
Szombaton:
7.30 – 12.00

Tel.: +36-24-519-720

HA BAJ VAN:
defibrillátor
elérhetõsége a
Sion Security számán:

06-70-634-5434

Anyakönyvi hírek
Lakatos Károly – Kánisz Bernadett
PÉTER MÁTYÁS
Szombati István – Gudmon Ildikó
KORNÉL
Boros Sándor Zsolt – Berta Zsuzsanna
GERGŐ
Székely Tibor – Perger Szilvia
TIBOR MÁTÉ

Házasságot kötöttek:
Radó Tamás – Pék Anett

Elhunytak:
Necsász Józsefné Juhász Erzsébet
Jánoki Mártonné Cziráki Zsuzsanna
Cservencsikné Nagy Ibolya
Nyerges Sándor
Gábor Gyula
Kovács Imre
Cseh Zsigmondné Mendi Erzsébet
Grosz-Czimer Elisabeth
Orosz Istvánné Szűcs Juliánna

81 éves
83 éves
56 éves
89 éves
84 éves
71 éves
76 éves
99 éves
92 éves

Tûzoltóság elérhetõségei
Ha baj van!

Felelős szerkesztő: Vass Ilona Györgyi
Felelős kiadó: Dömsöd Nagyközségi
Önkormányzat, Dr. Bencze Zoltán körjegyző
Szerkesztôség címe: 2344 Dömsöd, Petôfi tér 6.
ISSN: 2060-2820
Lapzárta: június 20.
A lapzárta után beérkező anyagokat nem áll
módunkban adott számban megjelentetni!

Születtek:

105

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

2012. június 16-17.
Dr. Guba Sándor
Szigetszentmárton, Bercsényi u. 8.
06-30-265-2515
2012. június 23-24.
Ifj. dr. Fábián Miklós
Kiskunlacháza, Báthory u. 8.
06-30-951-0507

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

Állatorvosi
ügyelet

Várható megjelenés: július 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

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

2012. június 30-július 1.
Dr. Nagy Zoltán
Dömsöd, Kossuth L. u. 95.
06-20-934-7625

Háziorvosi rendelés
I. körzet: Dr. Szőnyi Alíz
Dömsöd, Zrínyi u. 8/b
Tel.: (+36-24) 435-103, +36-20/485-6060
Rendel: hétfő, szerda: 13.00-17.00 óráig
kedd, csütörtök, péntek: 7.30-11.00 óráig
II. körzet: Dr. Wagner Viktor
Dömsöd, József Attila u. 8.
Tel.: (24) 434-455, 06-70/605-7056
Rendel:
hétfő, kedd, szerda, péntek: 7.30-11.30 óráig
csütörtök: 13.00-17.00 óráig
III. körzet: Dr. Rókusfalvy Sylvia
Dömsöd, Zrínyi út 8/a
Tel.: (+36-24) 436-180, +36-30/9523-588
Rendel: hétfő, szerda: 07.30-11.00 óráig
kedd, csütörtök: 13.00-17.00 óráig
péntek: 07.30-11.00 óráig
Dr. Rókusfalvy Sylvia június 18-29-ig szabadságát tölti. Helyettesít dr. Szőnyi Alíz saját
rendelőjében, saját rendelési idejében.
Gyermekorvosi rendelő: Dr. Szakály Ilona
Dömsöd, Szabadság u. 42.
Tel.: (24) 435-153
20/9422-698
Rendel:
hétfő, kedd, csütörtök, péntek: 07.30-11.00 óráig
szerda: 13.00-16.30 óráig
Fogorvosi rendelés: Dr. Vass Ferenc
Szabadság u. 42. Tel.: (+36-24) 434-998
Rendel: kedden, szerdán és pénteken: 8-12
óráig, hétfőn és csütörtökön: 13-18 óráig

Polgárõrök elérhetõsége
Észrevételeiket, bejelentéseiket az alábbi
telefonszámon tehetik meg:
Klszák Tamás elnök: 06-70-453-0743
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Konfirmáció és elsõáldozás 2012

Fotó: Bábel László

Konfirmáció Dömsödön
Ülő sor: Sass Viktória; Varga Karolina; Lajos Alexandra; Kincses
Barbara; Gecző Loretta; Szabóné Lévai Csilla beosztott lelkipásztor,
Szabó Péter lelkipásztor; Tóth István gondnok; Székely Lilla;
Mészáros Bettina; Imre Katalin; Gyivi Ildikó; Földi Vivien
Álló sor: Gajár Klaudia; Gergely Nándor; Jancsó Attila; Gajár
Bence; Ambruska Tamás; Sipos Márton; Földvári Attila; Krizsik
Balázs; Szűcs Gergely; Jónás Tamás; Béczi Rita

Elsőáldozás
Konfirmáció
Dabon
A képen:
Dobrai Bence,
Végh Máté,
Tóth Dániel
látható
Balogh László Levente
lelkipásztorral és
Bődi László
gondnokkal.

Elsőáldozók voltak:
Lantai Szilvia és Lantai Cintia

