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A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

A K T U Á L I S
Édesanyám. Hányszor és hányszor mondjuk ki életünk során ezt a
csodálatos szót! Nincs is a nyelvünkben más olyan megszólítás gyermekkorunktól kezdve, amelyet ennyiszer használtunk volna! Anya és gyermeke élete – a magzati állapottól kezdve – felbonthatatlanul összefonódott,
amelyet semmi sem szüntethet meg! Ennek a gondolatnak a jegyében
köszöntöm az Édesanyákat, a Nagymamákat, a Dédmamákat! Kérem,
jelképesen fogadjanak el tõlem egy csokor virágot, köszönetem jeléül!
Friss élményként maradt bennem a XXI. Dömsödi Napok rendezvénysorozata. Nagyon jó, hogy az elsõ napi zenei programot végül is az OMK-ban
tartottuk meg, mert az idõjárás nem igazán fogadta kegyeibe ünnepünket. A
táncos könnyûzenei program az utóbbi évtized legszínvonalasabbika volt. A
vendégmûvészek közül Oszvald Marika, Charlie és Janicsák Veca vonzotta a
nézõket, de nagyon jól szórakoztunk a betétszámok alatt is, így az óvodások
mûsorán, a két mûvészeti iskola táncos produkcióin, vagy a Ju és Zsu Társulat elõadásán! Nekem személy szerint nagyon tetszett az újjáalakult Zenit
együttes mûsora is! A délelõtti öregfiúk focimeccsen minden együtt volt a
felhõtlen szórakozáshoz, csak az eredmény nem nagyon tetszett, mert nagy
küzdelmet követõen a tassi öregfiúk nyertek. Egy év kihagyás után ismét
megrendezésre került – az Alfonz Lovasklub szervezésében – a méltán híres
Dömsödi Díjugrató Verseny! A nagyszámú induló, a színvonalas versenyek
bizony egy kicsit több nézõt érdemeltek volna!
Ismét velünk ünnepeltek testvérvárosaink küldöttségei. Zachar Stepánka,
Fûr polgármester asszonya a több mint ötven éves testvéri barátságot méltatta, míg Knülwalld polgármestere, Jörg Müller az Európai Unió adta
lehetõségek maximális kihasználását szorgalmazta. A hagyományok szerint a német civil egyesület minden évben jelentõs pénzösszeggel támogatta valamely arra érdemes egyesületünket. Idén a Horváth Béla vezette
fafaragó szakkör nyerte el ezt a jelentõs támogatást. Köszönjük.
A képviselõ-testület 2015-ben is szépszámú díjat ítélt oda az arra érdemeseknek! Díszpolgári címet kapott Kudar Zsigmondné és Tárkányi Béla!
Mindkettõjük életpályája méltán jogosítja fel Õket a cím viselésére!
Kudarné Marika polgármesteri teljesítményével örökre beírta nevét Dömsöd történelmébe, míg Tárkányi Bélának ötven éves tûzoltói munkáját
koronázza meg a díszpolgári cím!
Dömsödért Emlékérmet öten kaptak. Dr. Rókusfalvy Sylvia, Kovács
Martinné, Balogh István Ferenc és Markóné Zöldág Ágnes a közéletünk
különbözõ szeletében nyújtottak olyan kiváló teljesítményt, amely méltán
vívta ki megbecsülésünket! A Ju és Zsu Társulat már régen megérdemelt
kitüntetést vehetett át, hiszen évek óta nincs olyan rendezvény, hogy valamilyen módon ne szórakoztatnák hallgatóságukat! Szívbõl gratulálok a
kitüntetetteknek! Még annyit mindenképp el kell mondanom, hogy nagyon
sokan segítettek a Dömsödi Napok sikeres lebonyolításában, köszönet érte!
Egy hónappal ismét közelebb léptünk a „vizes” beruházásaink befejezéséhez. A vízminõség-javító projektünk a kellõ ütemben halad, továbbra
is a tûrõképességünket próbára téve! Legnagyobb sajnálatomra vannak
olyan lakótársaink, akik a tényleg meglévõ hibákat felnagyítva, átalakítva

Szeretettel köszöntjük az édesanyákat!

Gyermeknapra szeretettel... (18. oldal)
próbálnak elégedetlenséget szítani, amely nem nagyon viszi elõre a közös
ügyünket! A „parti sáv” csatornázása olyan fázisba került, amikor már az
utak visszaburkolása a téma a kivitelezõk és az önkormányzatok között.
Ígéretet kaptam arra, hogy valamennyi érintett utcában az eredetinél jobb
minõségû burkolatot fogunk kapni!
A közelmúlt rendezvényei közül élre kívánkozik a Szõnyi otthon javára
megtartott jótékonysági est. A fellépõk egytõl egyig tudásuk legjavát nyújtották, nagy örömünkre. Az est fénypontja most is Csikósné Jutka és
Vesztergám Miklós közös produkciója volt!
A hatodik alkalommal sorra kerülõ fúvós szólisták és kamaraegyüttesek
baráti találkozója tovább erõsítette a térség mûvészeti iskoláinak barátságát.
Idõrendi sorrendben a Dömsödi Baptista Gyülekezet által szervezett
komolyzenei esemény következik. Meghívásukra a Junior Prima Primissima-díjas In Medias Brass elnevezésû fúvósötös adott nagysikerû koncertet.
Személy szerint nekem is nagy élményt jelentett a hangverseny, hiszen
valamikor a ’70-es évek elején hallottam utoljára élõben fúvósötöst!
Köszönjük az élményt!
A Dömsödi Utánpótlás Sportegyesület által szervezett bál megnyitóján
azt mondtam, hogy nagyon sokra értékelem azt az évekig tartó, tudatosan
építkezõ munkát, amelyet az egyesület vezetõi – a szülõkkel együtt –
végigvittek a kézilabda és a labdarúgó szakosztályban! Ezzel ellentétben a
kajak-kenu szakosztály nemcsak az egyesületbe robbant be, hanem a
közéletünkbe is! Nagyon jó, hogy már közel száz gyermek próbálja ki erejét ebben a sportágban! Egyébként a bál díszvendége Szabó Gabriella
olimpiai bajnok díszpolgárunk volt!
Bencze István
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
2015. ÁPRILIS

KÉPVISELÕI
FOGADÓÓRA!
2015. május 27. szerdán 15-16 óráig

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testülete 2015. április 29-én ülést tartott,
amelyen az alábbi döntések születtek.
A testületi ülésen jelen volt képviselõk: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester, Csikós Lászlóné, Ispán Ignác, Korona Sándor, Lázár József, Muzs János, Szabó
Andrea, Szûcs Julianna képviselõk.
Napirend megállapítása
(Szavazás módja: egyszerû többség, nyílt szavazás)
A képviselõ-testület 9 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következõ határozatot:
44/2015. (IV. 29.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testülete az ülés napirendjét az alábbiak
szerint fogadja el:
1./ Jelentés a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról
2./ A polgármester tájékoztatója a két ülés között eltelt fontosabb eseményekrõl
3./ Az önkormányzat 2014. évi költségvetésérõl
szóló beszámoló (zárszámadás) megvitatása
4./ Önkormányzati tulajdonú utak (Attila út,
Szõlõk útja, Karcagi út) felújítására érkezett
pályázatok elbírálása
5./ Könyvtárhasználati Szabályzat elfogadása
6./ Települési Értéktár Bizottság kérése mozi
épület használatára vonatkozóan
7./ Ráckevei Önkormányzati Tûzoltóság támogatási kérdése
8./ 2015. évi szúnyoggyérítés megrendelése
9./ Dömsöd, Rákóczi úti csomópont forgalmi
rendjének rendezése
10./ Képviselõi indítvány Helyi fejlesztési munkacsoport létrehozására
11./ Óvodavezetõi pályázat kiírása
12./ Honvédségi eszközök átvétele
13./ Elidegenítési és terhelési tilalom törlése
14./ Beszámoló a 2014. évi belsõ ellenõrzésrõl
Felelõs: képviselõ-testület
Határidõ: azonnal
1./ Jelentés a lejárt határidejû határozatok
végrehajtásáról
(Szavazás módja: egyszerû többség, nyílt szavazás)
A képviselõ-testület 9 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következõ határozatot:
45/2015. (IV. 29.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testülete a lejárt határidejû határozatokról
szóló beszámolót elfogadja.

Felelõs: Bencze István polgármester
Határidõ: azonnal
2./ A polgármester tájékoztatója a két ülés
között eltelt idõszak eseményeirõl
(Szavazás módja: egyszerû többség, nyílt szavazás)
A képviselõ-testület 9 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következõ határozatot:
46/2015. (IV. 29.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testülete a két ülés közötti idõszak eseményeirõl szóló beszámolót elfogadta.
Felelõs: Bencze István polgármester
Határidõ: azonnal
3./ Az önkormányzat 2014. évi költségvetésérõl szóló beszámoló (zárszámadás) megvitatása
(Szavazás módja: egyszerû többség, nyílt szavazás)
A képviselõ-testület 9 igen, 0 nem – egyhangú szavazással megalkotta az alábbi rendeletet:
8/2015. (V. 7.) önkormányzati rendelet
a 2014. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
Kihirdetve: 2015. május 7.
Hatályos: 2015. május 7.
4./ Önkormányzati tulajdonú utak (Attila
út, Szõlõk útja, Karcagi út) felújítására érkezett pályázatok elbírálása
(Szavazás módja: egyszerû többség, nyílt szavazás)
A képviselõ-testület 9 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következõ határozatot:

SZÛCS JULIANNA

képviselõ asszony
tart fogadóórát.
Helye: Petõfi Sándor Oktatási és
Mûvelõdési Központ

KISEBBSÉGI
KÉPVISELÕI
FOGADÓÓRA!
LAKAT OS MÁTYÁS

A Cigány Nemzetiségi Önkormányzat elnöke minden héten
kedden és csütörtökön délután
14 órától 16,30-ig tart fogadóórát.
Helye: a polgármesteri hivatal
tanácsterme

47/2015. (IV. 29.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testülete az önkormányzati tulajdonú utak
(Attila út, Szõlõk útja, Karcagi út) felújítására kiírt pályázatát eredménytelennek nyilvánítja.
A képviselõ-testület egyidejûleg ismételten
kiírja a fenti tárgyú építési beruházásra irányuló
pályázatot, az alábbi kiegészítésekkel:
– az új pályázati eljárás kétfordulós, melynek
során a második fordulóba a három legtöbb pontot elérõ ajánlattevõt tárgyalásra kell felhívni,
– a nyertes ajánlattevõt jóteljesítési garancia
nyújtására kell kötelezni, amely a vállalkozási
díj 10%-ának megfelelõ összegû.
Felelõs: Bencze István polgármester
Határidõ: azonnal

48/2015. (IV. 29.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testülete a Kluch Rózsa Nagyközségi
Könyvtár könyvtárhasználati szabályzatát az
elõterjesztés szerinti tartalommal hagyja jóvá.
Felelõs: képviselõ-testület
Határidõ: azonnal

5./ Könyvtárhasználati Szabályzat elfogadása

6./ Települési Értéktár Bizottság kérése
mozi épület használatára vonatkozóan

(Szavazás módja: egyszerû többség, nyílt szavazás)
A képviselõ-testület 9 igen, 0 nem – egyhangú szavazattal meghozta a következõ határozatot:
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(Szavazás módja: egyszerû többség, nyílt szavazás)
A képviselõ-testület 9 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következõ határozatot:
49/2015. (IV. 29.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testülete az önkormányzat tulajdonát képezõ régi mozi épület hasznosításával kapcsolatban a következõ döntést hozza:
1. A soron következõ képviselõ-testületi
ülésre a Települési Értéktár Bizottság részletesen határozza meg, hogy miként kívánja hasznosítani az épületet.
2. A soron következõ képviselõ-testületi ülésig el kell készíteni az épület mûszaki állapotfelmérését.
Felelõs: képviselõ-testület
Határidõ: 2015. május 27.
7./ Ráckevei Önkormányzati Tûzoltóság
támogatási kérdése
(Szavazás módja: egyszerû többség, nyílt szavazás)
A képviselõ-testület 9 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következõ határozatot:
50/2015. (IV. 29.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testülete Ráckeve Város Önkormányzatának kérését a ráckevei Önkormányzati Tûzoltóság támogatása kérdésében nem támogatja.
A képviselõ-testület az önkormányzat
2015. évi költségvetésében erre a célra elõirányzott 500.000 Ft-os támogatást továbbra
is fenntartja.
A képviselõ-testületület felhatalmazza Bencze István polgármestert, hogy tájékoztassa
Ráckeve Város Önkormányzatát a döntésrõl,
továbbá arról, hogy az Önkormányzati Tûzoltóság mûködésének racionalizálás kérdésében alkotott álláspontját a képviselõ-testület továbbra
is fenntartja.
Felelõs: képviselõ-testület
Határidõ: azonnal
8./ 2015. évi szúnyoggyérítés megrendelése
(Szavazás módja: egyszerû többség, nyílt szavazás)
A képviselõ-testület 9 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következõ határozatot:
51/2015. (IV. 29.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testülete úgy határoz, hogy 2015. évben a
szúnyoggyérítési feladatokat a ráckevei kistérség
településeivel együttmûködve kívánja ellátni.
A szúnyoggyérítéssel kapcsolatos feladatok
ellátását, a közbeszerzési eljárás lefolytatását
megbízási szerzõdés alapján Szigetszentmiklós
Város Önkormányzata látja el.
A képviselõ-testület vállalja, hogy a szúnyoggyérítési feladatok ellátásának a településre jutó költségét 2015. évi költségvetésében biz-
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tosítja, és a megbízási szerzõdés alapján az elszámolást követõen megfizeti.
A gyérítésbe bevont területek nagysága:
légi: 100 ha
földi : 200 ha
A képviselõ-testület felhatalmazást ad arra
Bencze István polgármesternek, hogy az egy
gyérítésre vonatkozó szerzõdést aláírja.
A képviselõ testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére,
hogy a határozatról értesíti Szigetszentmiklós
város polgármesterét, és aláírja a feladatellátásra vonatkozó megbízási szerzõdést.
Felelõs: polgármester
Határidõ: azonnal
9./ Dömsöd, Rákóczi úti csomópont forgalmi rendjének rendezése
(Szavazás módja: egyszerû többség, nyílt szavazás)
A képviselõ-testület 9 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következõ határozatot:
52/2015. (IV. 29.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testülete a Rákóczi úti csomópont forgalmi rendjének kialakítására a 2-es számú javaslatban foglaltakat fogadja el.
Felelõs: képviselõ-testület
Határidõ: azonnal
10./ Képviselõi indítvány helyi fejlesztési
munkacsoport létrehozására
(Szavazás módja: egyszerû többség, nyílt szavazás)
A képviselõ-testület 8 igen, 1 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett meghozta a következõ
határozatot:
53/2015. (IV. 29.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testülete a helyi fejlesztési munkacsoport
létrehozására irányuló javaslatot a következõ
képviselõ-testületi ülésre a munkacsoport javasolt tagjaira szóló személyszerû javaslattal kéri
kiegészíteni.
Felelõs: képviselõ-testület
Határidõ: 2015. május 27.
11./ Óvodavezetõi pályázat kiírása
(Szavazás módja: egyszerû többség, nyílt szavazás)
A képviselõ-testület 9 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következõ határozatot:
54/2015. (IV. 29.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testülete a módosított 326/2013. (VIII.
30.) Korm. rendelet alapján pályázatot ír ki a
Dömsödi Nagyközségi Óvoda (székhelye:
Dömsöd, Dózsa György út 27/A) óvodavezetõi
állására az alábbiak szerint:
– beosztás: magasabb vezetõ
– az állás betöltéséhez szükséges képesítés: a

munkakör betöltéséhez szükséges jogszabályban meghatározott felsõfokú iskolai
végzettség és képzettség (2011. évi CXC.
tv. 67. §)
– az állás betöltéséhez szükséges egyéb elõírás: a magasabb vezetõ, illetve a vezetõ beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a
munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejûleg
közalkalmazotti munkakörbe kinevezhetõ
– szakmai gyakorlat: legalább öt év szakmai
gyakorlat, elõnyt jelent közoktatási intézményvezetõi gyakorlat
– bérezés, egyéb juttatások: a jogszabályban
meghatározott illetmény és magasabb vezetõ pótléka
– a vezetõi megbízás kezdõ idõpontja: 2015.
augusztus 1.
– a vezetõi megbízás megszûnésének idõpontja: 2020. július 31.
– a vezetõi megbízás idõtartama: 5 év
– a pályázat benyújtásának határideje: a
pályázati hirdetés megjelenésétõl számított
30 nap
– pályázat mellékletei: 30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, a feltételeknek való megfelelést igazoló dokumentumok másolata, részletes szakmai önéletrajz, vezetési program, felhatalmazó nyilatkozat a pályázatba történõ betekintéshez
– a pályázat benyújtásának helye: A pályázatokat Dömsöd Nagyközség polgármesteréhez kell benyújtani (2344 Dömsöd, Petõfi tér 6.). A pályázatot három példányban,
lezárt borítékban kell benyújtani, a borítékra rá kell írni: „óvodavezetõi pályázat”
– a pályázat elbírálásának határideje: 2015.
július 31-ig
A képviselõ-testület a benyújtott pályázatok
ismeretében, megfelelõ pályázat hiányában a
pályázatot eredménytelennek nyilváníthatja.
A képviselõ-testület felkéri a jegyzõt a pályázati hirdetmény jogszabály szerinti közzétételére és a pályázati eljárással kapcsolatos további
elõkészítõ feladatok végrehajtására.
Felelõs: képviselõ-testület, jegyzõ
Határidõ: 2015. július 31.
12./ Honvédségi eszközök átvétele
(Szavazás módja: egyszerû többség, nyílt szavazás)
A képviselõ-testület 9 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következõ határozatot:
55/2015. (IV. 29.) Kt. számú határozat
I. Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat
Képviselõ-testülete a Magyar Állam tulajdonát
képezõ, jelenleg a Magyar Honvédség eszközállományában megtalálható egyes alább részletezésre kerülõ ingóságok tulajdonjogának térítésmentes átvételét kezdeményezi a Magyar
Nemzeti Vagyonkezelõ ZRt.-nél.
Folytatás a következõ oldalon.
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Folytatás az elõzõ oldalról.
Az átvenni tervezett ingóságok a következõk:
Fsz.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Megnevezés
Hõszig. háti éthordó 14 l-es
Vízsz. tartály 600 l-es, 69 m
65 m kabát bélés kimenõ
82 m legénys. téli alsónadrág
Zöld ing gyak. HS/40
65 m bakancs
Deréköv kimenõ
65 m legénys. téli ing, drapp
65 m kabát kimenõ
Sportnadrág
Tornatrikó
65 m gyakorló zubbony
65 m gyakorló nadrág

II. Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat
Képviselõ-testülete a fenti eszközöknek a tulajdonba adásig történõ birtoklása és használata
érdekében szerzõdést köt a Honvédelmi Minisztériummal, jelen határozat melléklete szerinti tartalommal.
III. A képviselõ-testület a korábbi megállapodásban szereplõ és át nem vett 50 db sportnadrágról ezzel egyidejûleg lemond.
IV. A képviselõ-testület felhatalmazza Bencze István polgármestert a szerzõdés aláírására,
valamint a térítésmentes átvétel kezdeményezésére.
Felelõs: Bencze István polgármester
Határidõ: azonnal
13./ Elidegenítési és terhelési tilalom törlése
(Szavazás módja: egyszerû többség, nyílt
szavazás)
A képviselõ-testület 9 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következõ határozatot:
56/2015. (IV. 29.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a dömsödi 4046 hrsz-ú ingatlanról, amely természetben a Dömsöd, Naposparton található, az önkormányzat, mint jogosult javára bejegyzett elidegenítési és terhelési tilalom törlésre kerüljön.
A képviselõ-testület felhatalmazza Bencze
István polgármestert, hogy a törlés iránt intézkedjen.
Felelõs: Bencze István polgármester
Határidõ: 2015. május 31-ig

HETK
00798314140008
00798345000001
00858111711101
00841211131100
00852811121209
00882219121107
00878621123103
00841214121110
00858111121100
00853241321305
00841113121100
00858161121103

Rendõrségi hírek
klt
db
db
db
db
pár
db
db
db
db
db
db
db

14./ Beszámoló a 2014. évi belsõ ellenõrzésrõl
(Szavazás módja: egyszerû többség, nyílt
szavazás)
A képviselõ-testület 9 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következõ határozatot:
57/2015. (IV. 29.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testülete a 2014. évi belsõ ellenõrzésekrõl készült beszámolót az elõterjesztés szerint
elfogadja.
Felelõs: képviselõ-testület
Határidõ: azonnal
A képviselõ-testület következõ munkaterv
szerinti ülésének idõpontja 2015. május 27.
16 óra.
Tájékoztatjuk az olvasókat, hogy a képviselõtestület nyilvános üléseirõl készült jegyzõkönyvek, továbbá az önkormányzati rendeletek a
www.domsod.hu önkormányzati honlapon olvashatók. A jegyzõkönyvek olvasására a Nagyközségi Könyvtárban ingyenes internetes hozzáférést biztosítunk.
A képviselõ-testület nyilvános üléseinek
meghívóit a polgármesteri hivatal hirdetõtábláján és az önkormányzati honlapon tesszük közzé. Az önkormányzati rendeleteket a polgármesteri hivatal hirdetõtábláján hirdetjük ki, és
az önkormányzati honlapon is közzé tesszük.
dr. Bencze Zoltán
jegyzõ

A Polgármesteri Hivatal
ügyfélfogadási rendje
Nap
Hétfõ
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek

Menny.
2
1
100
100
100
200
100
100
100
50
100
200
200

Idõ
8.00–12.00, 13.00–17.30
Nincs
8.00–12.00, 13.00–16.00
Nincs
8.00–11:30
dr. Bencze Zoltán jegyzõ

Végre itt a tavasz!
A szép idõ kicsalja az embereket a kertekbe, a nyaralókba, kirándulni. Ez a szép idõ
azonban a bûncselekmények elkövetõit is
megmozgatja. Az eddig bevált mesék mellett
a figyelem-eltereléssel „dolgozó” elkövetõk a
napi hírekben szereplõ információkat is felhasználva jelennek meg. Még mindig menõ
az EON-os látogatás, közüzemi visszatérítés,
pénzváltás, a hozzátartozó nevében történõ
pénzkérés, egy pohár víz kérése a szomjúság
ellen jó idõben.
Az ilyen jellegû adatgyûjtések sajnos lehetõséget adnak arra, hogy illetéktelen személyek, „trükkös tolvajok” keressék fel nemcsak
az idõseket, hanem bárkit, akinél a tájékozatlanságot kihasználva esélyt látnak bûncselekmény elkövetésére.
A tavaszi karbantartáshoz kapcsolódik
a nyílászárók cseréje, javítása, a csatorna tisztítása, felszerelése, kertrendezés. Akár szóban, akár írásban történik a megállapodás,
elõtte a megrendelõnek kell alaposan átgondolni, hogy az elvégzendõ munka és az érte
kért összeg arányban áll-e. Érdemes több vállalkozóval egyeztetni. Amennyiben a vállalkozó nem végzi el a munkát, csalásról beszélünk. Abban az esetben viszont, ha elkezdi
vagy elvégzi, de nem megfelelõen, polgári
peres eljárásban kereshetjük igazunkat.
A kertrendezés persze kellemes idõtöltés,
foglalatoskodás, különösen egy verõfényes
napon. Ám zárulhat a nap egy rossz élménynyel, anyagi kárral és rengeteg bosszúsággal,
ha nyitva hagyjuk a kertkaput, vagy a ház,
nyaraló ajtaját, ablakait, amíg szorgoskodunk
a friss levegõn. A besurranó tolvajoknak ez
ideális helyzet…
Javaink megóvása elsõsorban saját érdekünk és felelõsségünk, amelyhez segítséget
és tanácsot kapunk a rendõröktõl.
A Balatonalmádi Rendõrkapitányság tájékoztatása alapján készítette:
Sümegi Mónika r. törm.

Okmányiroda elérhetõsége
Cím:
Telefonszám:

2300 Ráckeve, Szent István tér 4.
06 (24) 523-310, 06 (24) 523-322, 06 (24) 523-325,
06 (24) 523-327, 06 (24) 523-311
Fax:
06 (24) 523-322
E-mail:
okmanyiroda@rackeve.pmkh.gov.hu
Honlap:
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest/hirdetmenyek/rackevei-jaras
Az ügyintézéshez kötelezõ az idõpontkérés.
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XXI. Dömsödi Napok kitüntetettjei
Dömsödért Emlékérem
Részlet Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat
Képviselõ-testületének 4/2000. (II. 1.) rendeletébõl:
(1) Dömsöd nagyközség nagyra becsüli a
település szolgálatában, fejlõdésének elõsegítésében, érdekeinek elõmozdításában, az egyetemes emberi értékek gyarapításában kifejtett
kimagasló, példamutató egyéni és közösségi,
szakmai és társadalmi célú tevékenységet. Ezek
elismerésére „Dömsödért Emlékérem” elnevezéssel kitüntetést alapít.

csolat révén segíti a családok szociális fejlõdését. Csoportjait egyedül vezeti hozzáértéssel,
nagy szakmai tapasztalattal.
Az óvodai közösségnek határozott, õszinte
egyéniségével értékes, hasznos tagja.
Szakkönyvek, továbbképzések és az internet
által folyamatosan képzi magát. Azon kevesek
közé tartozik, akiknek szakmai munkáját saját
kezdeményezésére az Oktatási Hivatal az idén
minõsítési eljárás keretében értékeli.
Tagja a Dömsödi Református Egyházközségnek, ahol presbiterként is segíti a lelkészek és a
gyülekezet munkáját.

Elsõsorban a Hal-Víz Napok magas színvonalú megszervezéséért Dömsöd Nagyközségi
Önkormányzat Képviselõ-testülete a „Dömsödért” Emlékérmet adományozza Balogh István Ferencnek.

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testülete 33/2015. (III. 25.) Kt. sz. határozatával dr. Rókusfalvy Sylvia részére a „Dömsödért” Emlékérmet adományozza.
Dr. Rókusfalvy Sylvia a ’90-es évektõl a II.
sz. háziorvosi körzet nagy tapasztalatú orvosaként, magas színvonalon végzi felelõsségteljes
munkáját.
Betegeivel kialakított kapcsolata garancia a
minél elõbbi gyógyulásukra.
Két cikluson keresztül nagy szavazatszámmal megválasztott képviselõje volt településünknek. Képviselõi tevékenységét nem könynyû munkájával nagyon jól összehangolta.
Képviselõi tiszteletdíjának felajánlásával tevékenyen részt vett településünk szebbé tételében.
Gesztusával a közterületekre kihelyezett padokat újítottuk fel.
A Dömsödi Hírnökben és más fórumokon is
jelentõs egészség-felvilágosító munkát végzett
és végez.
Évek óta nagy segítséget nyújt Knüllwald
testvértelepülésünkkel folytatott kapcsolat ápolásában.
Dr. Rókusfalvy Sylvia kiváló háziorvosi
munkája és közéleti tevékenysége arra inspirálta Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat képviselõ-testületét, hogy „Dömsödért” Emlékéremmel tüntesse ki.
***
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testülete 33/2015. (III. 25.) Kt. sz. határozatával Kovács Martinné részére a „Dömsödért” Emlékérmet adományozza.
Kovács Martinné 1977 óta az óvodapedagógusi pályán szolgálja Dömsöd nagyközséget.
Jelentõsen hozzájárult a település szellemi, erkölcsi értékeinek gyarapításához. A három-hat
éves gyermekeken keresztül kialakított jó kap-

Balogh István Ferenc az utóbbi fél évtized
közéletének jelentõs alakja, aki dömsödi ismertségét elsõsorban a Hal-Víz Napok fõszervezõi
teendõinek ellátásával vívta ki.
Szervezõkészségével, kapcsolatteremtõ képességével évrõl évre olyan rendezvényhez segíti a dömsödieket, amely évekig emlékezetes
marad minden résztvevõ számára.
A Hal-Víz Napi rendezvény vendégmûvészeit, zsûritagjait Õ biztosítja, illetve finanszírozza.
Nagyközségünk társadalmi rendezvényein a
mai napig aktív résztvevõ.

***
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testülete 33/2015. (III. 25.) Kt. sz. határozatával Markóné Zöldág Ágnes részére a
„Dömsödért” Emlékérmet adományozza.

Áldozatos, lelkiismeretes, közösségért végzett munkájáért Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testülete méltán tünteti ki a
Dömsödért Emlékéremmel.
***
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testülete 33/2015. (III. 25.) Kt. sz. határozatával Balogh István Ferenc részére a „Dömsödért” Emlékérmet adományozza.

Markóné Zöldág Ágnes 1991-tõl a Nagyközségi Könyvtár munkatársa, az utóbbi években a
könyvtár vezetõje.
Elsõsorban a könyvtárlátogatók körét kihasználva nagyon sok, fiataloknak szóló rendezvényt
szervez. Ezek közé tartozott pl. a történelmi emléknapok, a családi sportnap. Rendszeresen vállal szerepet a Kisherceg Gyerekház rendezvényeinek szervezésében. Itt munkájának középpontjában a gyermekek állnak, valamint azon
emberi értékek felmutatása, amelyek a közösségi alkotásnak elengedhetetlen feltételei.
Több éve szervez nagyobb közösséget megmozgató rendezvényeket, amelyek jellemzõje
Folytatás a következõ oldalon.
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Folytatás az elõzõ oldalról.
az értékközpontúság, kultúra és az emberi morál
középpontba helyezése. 2012-ben nagy sikerû
kiállítást szervezett Szabadság, Szerelem címmel, 2014-ben I. világháborús tárlatot szervezett,
mely a maga nemében egyedülálló kezdeményezés volt. Ugyancsak ebben az évben szervezte meg a Szõnyi Lakóotthon ünnepélyes átadása
kapcsán a nagysikerû egyháztörténeti kiállítást.
A fenti, közösséget formáló és erõsítõ tevékenysége elismeréseként Dömsöd Nagyközség
Önkormányzat Képviselõ-testülete Markóné
Zöldág Ágnes részére a „Dömsödért” Emlékérmet adományozza.
***
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testülete 33/2015. (III. 25.) Kt. sz. határozatával a Ju és Zsu Társulat részére a „Dömsödért” Emlékérmet adományozza.
A Ju és Zsu Társulat Csikós Lászlóné mûvészeti vezetõvel 2002-ben alakult meg. A társulat
célja a mai napig az, hogy az ifjú elõadómûvészeket a pályára segítse. Mára a musical, az operett, a könnyûzene szinte minden válfajában
magas szinten szórakoztatják a mindenkori nézõiket. Valamennyi dömsödi rendezvény ünne-

Dömsöd Díszpolgára
Kivonat Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testületének a Díszpolgári cím
adományozásáról szóló 2/2007. (II. 1.) rendeletének szövegébõl
„Díszpolgári cím és annak adományozása
1. § Dömsöd Nagyközség Önkormányzata,
attól a céltól vezérelve, hogy a helyi közösség
szolgálatában kiemelkedõ érdemeket szerzett, a
község lakossága által megbecsült, köztiszteletben álló személyeket méltó elismerésben részesíthesse, valamint személyüket és cselekedeteiket megfelelõképpen értékelve állíthassa példaként a jelen és az utókor elé, „Dömsöd Díszpolgára” elnevezéssel (továbbiakban: díszpolgári
cím) címet alapít.”
Tárkányi Béla 1954-ben született Dömsödön. Itt járt általános iskolába, itt él születése
óta. A tûzoltósággal, a tûzoltói feladattal 1965ben, 11 évesen ismerkedett meg. Az akkori úttörõ tûzoltó csapatnak lett a tagja. Ez 50 évvel
ezelõtt volt, azóta a tûzoltói tevékenység szinte
minden szintjét végigjárta. 15 éve, 2000-tõl a
Dömsödi Önkéntes Tûzoltó Egyesület parancsnoka. Kinevezését követõen alakította ki
udvarán azt a fûthetõ garázst, amely ma is otthont ad az egyesület tulajdonát képezõ tûzoltóautóknak.

pi mûsorában aktívan részt vállalnak, hitelesen,
tisztán csengõ hanggal, az adott eseményhez
hûen igazodva.
Folyamatos fejlõdésük mûvészeti vezetõjük,
Csikós Lászlóné munkáját dicséri.
A társulat tagjai nagyon sok nemzetközi és
hazai könnyûzenei eseményen kiváló eredményeikkel bizonyítottak, ezzel is öregbítve Dömsöd nagyközség hírnevét.

A társulat összetétele garancia arra, hogy a
következõ évtizedek rendezvényeinek méltó
mûvészeti keretet adjunk.

2013-ban a Polgárõrségben is nyújtott kiváló
teljesítményéért a Polgárõr Érdemkereszt arany
fokozatában részesült.
Tárkányi Béla 2006-ban településünk közéletében végzett tevékenysége elismeréseként
Dömsödért Emlékérmet kapott.
Dömsöd Nagyközség Képviselõ-testülete
úgy gondolja, hogy Tárkányi Béla 50 éves szolgálata és az a tény, hogy azóta az egyesület tagjaival karöltve óvja vagyonunkat, biztosítja
nyugodt álmunkat – érdemessé teszi a Dömsöd
Díszpolgára cím viselésére.

Kudar Zsigmondné Öregcsertõn született
1950-ben, ahol általános iskolai tanulmányait is
végezte. Kalocsán az I. István Gimnáziumban
érettségizett 1968-ban. Az Államigazgatási Fõiskolán 1997-ben szerzett diplomát.

Elõadásaik sora országunk bármelyik színpadán megállta volna a helyét, ezért és ifjúságformáló tevékenyégéért a Ju és Zsu Társulatnak Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testülete a „Dömsödért” Emlékérmet adományozza.

Házasságkötése révén 1971-ben került
Dömsödre, 1975-tõl dolgozott a dömsödi Tanácsnál, szinte ettõl a pillanattól kezdve nyugalomba vonulásáig nagyközségünk anyakönyvvezetõi tisztségét is ellátta. A hivatalban
szinte minden területen dolgozott, a ranglétrát
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végigjárva. A rendszerváltás elõtt éveken át
VB titkárként vezette a hivatalt. 1990–1994
között jegyzõként dolgozott. Az itt töltött
évek alatt a dömsödi emberektõl bizalmat és
megbecsülést kapott. Az 1994-es választáson
nagy többséggel polgármesterré választották,
amelyet 2006-ig nagy hozzáértéssel, Dömsöd
fejlõdésének szem elõtt tartásával látott el. Ez
idõ alatt intézményeink helyzete megszilárdult, az infrastrukturális beruházások jelentõs

szakasza erre az idõszakra esett. Tevékeny részese volt a gázberuházásnak, a telefonhálózat
kiépítésének, a köztisztasági közszolgáltatás
kialakításának, a szennyvízcsatorna-hálózat
kiépítésének, valamint a Sportcsarnok építésének, az óvoda átépítésének, felújításának.
Testvérvárosi kapcsolatainkat gondosan építette és ápolta, az Õ nevéhez fûzõdik a Dömsödi Napok rendezvénysorozat megteremtése is.
Kudar Zsigmondné neve összeforrt települé-

sünk történetével. Az irány, amelyet kijelölt,
hosszú idõre meghatározó volt. Évtizedeken keresztül magas szinten, nagy empátiával szolgálta Dömsöd polgárait, ezért méltán érdemelte ki
a Dömsöd Díszpolgára címet.

Ju és Zsu Társulat

– Rácz Vivi: Úgy egy éve járok ide, leginkább
az éneklés miatt. A többiek nagyon aranyosak, jól
elvagyok velük, s mivel a próbák leginkább hétvégére esnek, ilyenkor biztosan ráérek. Olykor anya
meg a tesóim is el szoktak kísérni. Legjobban a
pop mûfaj áll hozzám közel.
– Csikós Zsuzsi: Szinte a legelejétõl tag vagyok.
Nekem örömöt és boldogságot jelent ez a fajta tevékenység. Ugyanakkor az is örömmel tölt el, ha a
közönségnek örömet okozhatok. A faluból pozitív
visszajelzéseket kapunk, de tudom, hogy olyan is
van, aki nem szeret bennünket. A társulat tagjai
már több alkalommal részt vettek különféle megmérettetéseken és jó helyezéseket hoztunk el. Általában musical és pop kategóriában indultunk. Engem most az operett és az opera vonz, de szeretem
a popot is. Azt hiszem, különleges helyzetben vagyok a többiekhez képest, mert a vezetõnk egyben
az édesanyám is. Anyával jó együtt dolgozni, aztán
néha nem értünk egyet, de jó az összhang köztünk!
– Fehér Ricsi: Körülbelül nyolc-tíz éve vagyok
tagja az egyesületnek. Ez a második családom, és
nagyon szeretem ezt csinálni! A szabadidõmet
igyekszem úgy alakítani, hogy a próbákon itt lehessek, ha ez nem sikerül, akkor otthon gyakorlok.
Mivel dolgozom, volt rá eset, hogy szabadságot
vettem ki azért, hogy a fellépésen részt tudjak venni. Leginkább a lírai típusú énekeket, szerepeket
kedvelem, ezek állnak hozzám közel.

rettek a gyerekek a kellékek miatt is, úgy mint a nagy
tollas kalapok meg a szép ruhák stb. Késõbb szépen
belefolytunk az állami ünnepek, megemlékezések
mûsoraiba. Végül a gyerekek vetették fel, hogy miért
nem csinálunk komplett elõadást? No ekkor jött a
Vándorének, aminek aztán nagy sikere lett, kétszer
adtuk elõ telt ház elõtt. Mindeközben a környék falvaiban is folyamatosan fellépünk rendezvényeken s
tartottunk elõadásokat. Testvérvárosainkban is több
ízben vendégszerepeltünk, nagy sikerrel.
– Miért adták a Ju és Zsu nevet a csapatnak?
– Igazából nem tudtuk, hogy milyen nevet adjunk magunknak. Kitaláltuk, hogy mivel a keresztnevem Julianna, a lányomé meg Zsuzsi, a két keresztnév kezdõ szótagjából állítottuk össze, no és
természetesen a gyerekek, meg mindnyájan a társulat. Így lettünk Ju és Zsu Társulat.
– Van olyan társulati tag, aki ebben a szórakoztató mûfajban tovább tudott lépni?
– Nagy örömömre, igen! Elsõként a Nagy Seby
volt, aki elvégezte és meg is kapta a színész II. minõsítést. Õ többször leírta és elmondta, hogy mindig érdekelte a mûvészi irány, és sokat köszönhet nekem,
mert én voltam az, aki megerõsítettem abban az elhatározásában, hogy helye van a pályán. Másik tanítványom a Cserna Mariann volt. Ma Gyõrbe jár a zeneakadémiára, ahol magánének szakon tanul, és szeretné a tanárit is elvégezni. Horváth Balázs Bánfalvy
Ági Színészképzõ Iskolájába jár. Színésznek tanul és
jövõre õ is végez, s akkor megkapja majd a színész
II-t. Végül a lányomat említem, Zsuzsit, aki elõadómûvészi bizonyítványt szerzett pop-musical szakon, volt a Madách-ban, most pedig a Théba mûvészeti akadémián tanul magánének szakon.
– Ezek szerint a Társulatban töltött idõ jó
alapot ad a továbbiakban?
– Azt hiszem igen! Ha valakiben van tehetség,
tõlem meg tudja tanulni az alapokat. A légzéstechnikától kezdve, hogy hogyan bánjon a gégefõvel, a
rekeszizommal, a lengõbordával, tehát mindent
ami az énektanuláshoz szükséges. Egyet azonban
nem szabad elfelejteni, hogy nem iskolaként mûködünk, hanem egy amatõr társulatként. Tehát az
itt elsajátított ismeretekrõl papírt nem adhatunk.
– A színpadon látható, hallható produkciók
hogyan készülnek?
– Közösen! A vázat elõször otthon Zsuzsival
közösen rakjuk össze, majd a többiek segítségét és
ötletét kérve építjük fel a koreográfiát és magát a produkciót. A díszletezést, sminkelést, jelmezeket úgyszintén teljesen közösen készítjük el.
– Mit jelent Önnek a Társulat?
– Nekem mindent! Mint ahogy Õk is szokták
mondani, a második családom. Szeretem csinálni,
és nagyon szeretem a gyerekeket!
-V.I.-

Mikor 2012-ben a Vándorének c. musicalt játszották, a közönség állva tapsolta meg Õket. Ekkor a Hírnök hasábjain a következõ gondolatok jelentek meg:
„13 esztendeje alakult a Ju és Zsu Társulat.
Szakmai vezetõjük Csikós Lászlóné. Településünkön majd minden községi megemlékezésen vagy
egyéb rendezvényen szerepelnek. Prózában és
éneklésben, táncban egyaránt otthonosan mozognak a gyerekek. A Vándorének c. musical elõadásán önkéntelenül is rácsodálkoztam, hogy menyire
mások életkorban, más és más intézménytípus diákjaiként járnak próbákra, egyszóval mennyire
sokfélék Õk. Szinte szemünk elõtt válnak érett felnõttekké. A színpadon profi módon mozognak,
gesztikulálnak. Egyikük-másikuk társastáncra jár,
(mozgásuk arról árulkodik), van aki énekelni tanul.
Jó hanggal, jó orgánummal több mûfajban is megállják helyüket. Ezek a fiatalok már karaktereket
alakítanak, formálnak. Azoknak a gyerekeknek,
akiknek alaptermészete visszahúzódó, a színpadon
éppoly fontos és elengedhetetlen a szerepük, mint a
fõszereplõé. A társulatból már kinõtt egy generáció, s az utánpótlás is biztosított már. A közönség
elé vitt produkcióik mögött kitartó, összehangolt,
több éves kemény munka húzódik. Mindannyiunk
által becsülendõ dolog ez, gratulálok hozzá!”
Napjainkra mindez annyiból változott, hogy a
település anyagi korlátainak tekintetében, valamint más vonatkozásban sem lehetséges a Ju és
Zsu Társulat nélkül községi rendezvényt vagy
megemlékezést szervezni. Színvonalas, fegyelmezett, igényesen megszerkesztett mûsoraik élményt
nyújtanak a közönségnek, a falu lakóinak.
Hogy milyen eredményeket hozott az elmúlt egy
évtized és milyen érzés a Társulat tagjának lenni, annak próbáltam utánajárni. Több próbára elmentem,
hogy megszólaltassam a gyerekeket. Volt aki a rendes, megbeszélt idõben érkezett, volt aki a próba közben, de olyan is akadt, aki csak üzent, hogy nem tud
jönni, s olyan is, aki még csak nem is üzent… Szóval
a próbák mennek, a gyerekek gyakorolnak, a produkció pedig tökéletesre sikeredik. Röviden talán ez lehet
a képlet! Nekem pedig a teljesség igénye nélkül, csak
néhányukkal sikerült beszélgetnem s feltenni a kérdést, hogy mit jelent számukra a Társulat?
– Molnár Lili: Amikor úgy öt-hat éve elkezdtem
járni a Társulatba, én voltam a legkisebb. A nagyobbak simán befogadtak, és rengeteget viccelõdtünk egymással. Mindig várom a próbákat,
örülök, ha jöhetek. Szabadidõmben társastáncra
járok, emellett pedig még a Társulatba is. Leginkább azokat a darabokat kedvelem, melyekben
táncos betétek is vannak.

A Társulat szakmai vezetõje Csikós Lászlóné
Ócsai Jutka. Tõle több mindent kérdezhettem, hiszen
Õ az, aki a társulat minden tagját ismeri, tanította, formálgatta, látta sikereiket, lelki kapcsolataikat s vívódásaikat. A gyerekek méltán hívják Jutka maminak!
– Pontosan mikor is alakult a Társulat?
– Igazából sokkal korábban, akkor mikor még a
lányom általános iskolás volt. A Krnájszkiné Emi
néni volt az osztályfõnöke, és egy farsangi bulira
állítottunk össze egy show mûsort. Zsuzsi énekelt,
s az osztályból hat kislány táncolt mögötte. Ezt
egyszer megcsináltuk, és aztán felléptünk Dömsödi Napokon is, és a környék falvaiban. Ezt követõen egyre több gyerek jelentkezett nálam, hogy
szeretne részt venni ezekben a produkciókban.
– Volt felvételi vizsga?
– Nem mondható vizsgának, inkább meghallgatásnak. Meghallgattam a jelentkezõk énektudását,
és a mozgásukat is megnéztem. Rendszeres próbákat tartottunk hetente egyszer. Volt olyan év, amikor
30-on fölüli volt a létszámunk, de általában 20-21 fõ.
– A teljes létszám színpadra tudott állni?
– Igen! Eleinte nem komplett darabokat adtunk
elõ, hanem musical esteket szerveztünk, és egy-egy
musicalból dolgoztunk fel részleteket. Késõbb belekóstoltunk az operett mûfajba is, amit különösen sze-

Dömsöd, 2015. május 2.
Bencze István polgármester
Varsányi Antal alpolgármester
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Díjugrató és gyermekügyességi lovasverseny
Dömsöd, 2015. 05. 02-03.
Egy év kihagyás után az idén ismét megrendeztük a Dömsödi Napok
keretében hagyományos lovasversenyünket. Szombaton díjugrató verseny került megrendezésre, melyre az elõzetesen nevezett versenyzõk közül a reggeli rossz idõjárás miatt többen nem érkeztek meg. Az idõjárás javulásával a kilátogató szép számú közönség a kisebb mezõnytõl is élvezetes, izgalmas versenyzést láthatott.
7 versenyszámban összesen 73 startra került sor. Az egyik legizgalmasabb és leglátványosabb versenyszám, a kitartásos magasugratás nevezés
hiányában elmaradt. A pályákat Csete Gábor nemzetközi pályaépítõ építette. A B/3 nyitott kategória Kovács Mihály emlékére Dömsöd község
díjaként került megrendezésre. A gyõzelemért járó serleg, különdíjak és a
vándordíj ismét méltó helyre került, a versenyszámot a magyar díjugrató
válogatott egykori tagja, nemzetközi versenyek résztvevõje és az 1998-as
Budapesti Nemzetek Díja csapatverseny gyõztese, Fodor Gábor, az
Equirria Lovasklub lovasa nyerte. A B/4 nyitott kategóriás versenyszám a
Sion Security Kft. díjáért zajlott.
Klubunk lovasai is kitûnõen helyt álltak, több értékes helyezést
szerezve.
Eredmények:
lovas
B/0 nyitott kategória:
1. Dömsödi Gábor
2. Bucsi Laura

ló

egyesület

Herceg
Ede

3. Pál Bence
B/1a kezdõ lovasok:
1. Papp Krisztina
2. Szöllõsi Gréta
3. Bábel Barbara
B1/c nyitott kategória:
1. Kövecsy Bettina Roxana

Korax Óbester

Halásztelki Lovasklub
Szigetszentmártoni
Lovasklub
Ráckeve Korax

Titusz
Bestia
O’Conor

Karakán Kft.
Ráckeve Korax
Mustang lovasklub

Bonita

2. Dömsödi Gábor
3. Kapoli István
B/2 ifjúsági kategória:
1. Bránát Zsófia
2. Bodoki Bernadett
3. Imre Katalin

Herceg
Szöszi

Szigetszentmártoni
Lovasklub
Halásztelki Lovasklub
Karakán Kft.

B/2 nyitott kategória:
1. Urbán Miklós
2. Borzák Luca
3. Menyhárt Ildikó
B/3 nyitott kategória:
1. Fodor Gábor
2. ifj. Petrik Béla
3. Czabai László
B/4 nyitott kategória:
1. ifj. Petrik Béla
2. Pál Bence
3. ifj. Petrik Béla

Nandolo
Godzilla-G
Vándor

Sion Security Kft.
Karakán Kft.
Alfonz Dömsödi
Lovasklub

Corvin
Lordano
Franky

Equina SE
Lacházi LKE
Ördöglovas SE

zönség. Klubunkat 10 versenyzõ képviselte, akik jól helytálltak a népes mezõnyben.
Azt gondolom, hogy mindkét nap nagyon jó versenyekkel és jó hangulatban telt úgy a résztvevõk, mint a közönség részérõl.
A verseny támogatói voltak:
Dömsödi Önkormányzat, Molnár Kft., Sion Security Kft., TerminiRail Építõ és Szolgáltató Kft., Még 1000 év Dömsödért Egyesület, Cosinus Gamma Kft., CBA Plus Dick Kft., Trans-Metal Kft., Dömsödi Tûzoltó Egyesület, Dömsödi Polgárõrség, Aqua Land Termál- és Élményfürdõ
Ráckeve, Hat Testvér Fogadó, Bak Gábor, Imre László, Katona Antalné
és családja, Dobos ABC, Mizsi Élelmiszerüzlet, Bélavári Élelmiszerüzlet,
Dömsödi Lottózó, Alfonz Dömsödi Lovasklub tagjai.
Vendéglátás: Nagy István és Pál Dénes.
Dr. Siket Péter
Alfonz Dömsödi Lovasklub

NÖVÉNYVÉDELMI TANÁCSADÁST VÁLLALOK
– károsítók diagnosztizálása
– védekezési mód és készítmények ajánlása
– növényvédelmi terv összeállítása
– permetezési napló készítése
Elsõsorban gyümölcs, szõlõ és szántóföldi kultúrák növényvédelmi, tápanyag-utánpótlási és gyomirtási problémáinak orvoslását vállalom területnagyságtól függetlenül!
Varga László növényorvos, kertészmérnök
telefon: 06-30-6274-081
e-mail: vargalaci1990@gmail.com

Rádiháza-Echo Equirria Lovasklub
Larino Spirito
Sion Security Kft.
Rádiháza Etalon Ács József LSE
Guantago
Korax Gamma
Capable

Sion Security Kft.
Ráckeve Korax
Sion Security Kft.

A verseny második napján országos gyermekügyességi versenyre
került sor. Az idõjárás ezen a napon sem volt kegyes hozzánk, délelõtt többször is esõben versenyeztek a gyerekek. Ennek ellenére
nagy mezõny gyûlt össze, 148 startot regisztrált a versenybíróság.
Nagyon hangulatos, izgalmas versenyeket láthatott a kilátogató kö-

Vásárnaptár
Május 17.
Május 31.
Május 31.
Június 07.
Június 14.
Június 14.

Dunaföldvár, országos állat- és kirakodóvásár
Dunaújváros, országos kirakodóvásár
Nagykõrös (Orbán-napi vásár) országos állat- és
kirakodóvásár
Lajosmizse, országos állat- és kirakodóvásár
Dabas, országos állat- és kirakodóvásár
Dunaújváros, országos kirakodóvásár
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VIII. DABI NAPOK
2015. május 23. szombat:
13:00 Megnyitó – Bencze István polgármester
13:30 8. b népitánc Tóthné Porvay Zsuzsanna
vezetésével
14:00 Grósz Barbara vers
14:05 Boruzs Hanna Lídia furulyázik
14:15 4. b Strucc tánc
14:20 Liptai Melitta énekel
14:35 Óvodások mûsora
15:00 Zátrok Vivien musical színésznõ operett
mûsora
16:00 Motoros felvonulás
17:00 Dömsödi AMI társastánc bemutató
18:00 Ócsai Juli operett énekes mûsora, közremûködnek a Ju és Zsu Társulat tagjai
18:30 Kiskun Néptánc Együttes mûsora
19:30 BGB Zenekar utcabál
Gyermekfoglalkoztató, arcfestés stb. – egészségügyi sátor szûrõvizsgálatokkal – büfé,
gyros, tombola

2015. május 24. vasárnap:
Reggel 8 órától indul az Ízek utcája, a Dabi krt.
lezárt szakaszán alföldi és tájjellegû ételek fõzõés sütõversenye, grillezési lehetõséggel!
Nevezni a Dabi sörözõben lehet május 20-ig.
Az elsõ „Nyitott porta” keretén belül a Dabi
krt. melletti ingatlanok udvarán – képek,

rézkarcok, kézmûves munkák, fotók – helyi és
meghívott alkotómûvészek mûveibõl kiállítás,
népi játékok, foglalkoztatók. Helyi termékek
bemutatása. Kirakodóvásár Wolf, Balogh, Kiss
portán.
„Dömsöd-Dab Nosztalgia”, régi fotók Dömsöd múltjából.
Kocsikázás Sándor Józseffel a Szõlõk útja – K.
Nagy László utca – Szenttamási utca – Dabi
körút útvonalon. Ingyenes.
Pónilovaglás 9 órától a Kertész utca és a Dabi
krt. sarkán lévõ füves-árnyas területen.
Ingyenes.
Reggel 10 órától a Dabi krt. malom bejárótól
„mini” motoros felvonulás indul a GYEREKEK számára. Folyamatosan lehet jelentkezni Balaton Magdolnánál és Gábor Tamásnál (Topy) akár még vasárnap reggel is.
SAJÁT járgány szükséges.
8:00 Fõzõverseny
10:00 Gyermek motoros verseny, lisztfújás,
fánkevõ verseny, papucsos játék, célba
dobás, zsákban futás, KRESZ, rendõrségi totó, vetélkedõ
12:30 Fõzõverseny eredményhirdetés, rendõrségi totó ünnepélyes eredményhirdetése
13:00 Nacht And Day együttes (Kiskunlacháza) mûsora

14:15 Simon Zsóka
aranykoszorús
és Pál György
bronzkoszorús
nótaénekesek
mûsora
15:00 Száll a dal klub mûsora
17:00 Levendula AMI, Alex Moore TSE táncosai mûsora Nagy Nóra vezetésével
18:00 Gyerek tombola
19:00 BGB Zenekar (Gonda Sándor vezetésével) utcabál, záróbuli
24:00 Felnõtt tombola
Gyermek és felnõtt programok, arc- és hajfestés, ügyességi vetélkedõk, lángos- és fánkevõ verseny gyerekeknek, sörforgó és ügyeskedõ a felnõtteknek. Rendõrségi vetélkedõ,
bemutató, cross autó – Dobos ABC (Gyuris
Misi), tûzoltóautó – Dömsöd ÖTE! Lacikonyha, büfé!
Mindkét nap háziasszonya Balaton Magdolna,
házigazdája Topy (Gábor Tamás). DJ Kugli.
Sok szeretettel hívunk és várunk minden
kedves érdeklõdõt!

Dabi nap egy jó nap!
A mûsorváltozás jogát fenntartjuk.
Szervezõk

Ízek utcája, tájjellegû és grill ételek
fõzõ- és sütõversenye
2015. május 24.
(vasárnap) 8:00 órától Ízek utcája (Dabi
krt. – Dabi Sörözõ –
Szõlõk útja közötti
szakasz), alföldi tájjellegû ételek fõzõ- és
sütõversenyére kerül
sor, grillezési és tárcsás lehetõséggel, melyre
vállalkozó szellemû csapatok jelentkezését
várjuk.
Bárki nevezhet, aki szereti a hasát, szeret fõzni, és egyidõben tudását megmérettetni másokkal.
Helyszín: Dabi krt. – Dabi Sörözõ – Szõlõk
útja közötti szakasz, az úttest két oldala.
Csoportok, baráti társaságok, közösségek,
civil szervezetek jelentkezését várjuk a Dabi
Sörözõben (Dömsöd, Dabi krt.).

Jelentkezési határidõ: 2015. május 20., a
nevezési lapokat szintén itt vehetik át (Bõdiné
Ica: 06-20-232-2636, e-mail: ttimo01@citromail.hu).
Május 24-én 8:00 órától VIII. Dabi Napok
– Ízek utcája, alföldi tájjellegû és grill (tárcsás) ételek fõzõ- és sütõversenye
A fõzõ- és sütõversenyen való részvétel
feltételei:
• Az ételek készítéséhez szükséges alapanyagokat, hozzávalókat, eszközöket és a
fõzéshez-sütéshez szükséges faszenet, tüzelõanyagot (csak gázégõvel lehet fõzni) a
csapat biztosítja. Egy csapat kétféle ételt is
készíthet!
• A készített ételbõl 3 pici adagot a csapat
átad zsûrizésre 12 órakor.

• Az ételhez szükséges köretet külön
tálalóedényben kell a zsûrinek átadni, amihez a
tálalóedényt a résztvevõk biztosítják.
A csapatok a fõzõ- és sütõversenyre való
jelentkezésükkel elfogadják a következõ
részvételi feltételeket:
• Az elkészített ételt árulni tilos!
• A csapatok a fõzõhely tisztántartásáról
maguk gondoskodnak, az ételek elkészítése
során a tûzvédelmi óvintézkedéseknek eleget
tesznek, az esetleges károkért teljes körû anyagi
felelõsséget vállalnak. A fõzõhelyeket a jelentkezés sorrendjében osztjuk ki!
A fõzõhelyeket a verseny napján úgy kell
kialakítani, hogy reggel 9 óra után már csak
gyalogosan lehet közlekedni. A fõzõhelyeket a
program végén, délután 15 óra után lehet csak
elbontani!

10

XXV. évfolyam 5. szám

IX.

Meghívó
Dömsöd Nagyközség Önkormányzata tisztelettel Meghívja
Önt és Kedves Családját

Rendezvény elõzetes

„Ízek és Mesterségek
Udvara”
2015. 07. 05.

2015. június 20-án (szombaton)
Dömsödön a Kék Duna Vendéglõ udvarán
és a Duna-parton megrendezésre kerülõ

IX. HAL – VÍZ NAPRA

A bemutatón hagyományõrzõ programot láthatnak,
és megízlelhetik a magyar gulyás õsi ízeit.

Tervezett programok:
7.00 Horgászverseny
8.00 Fõzõverseny kezdete
13.00 Vegyes szórakoztató mûsor
gyermekeknek ugrálóvár és egyéb szórakoztatás.
Bencze István
polgármester
Balogh István Ferenc
fõszervezõ
18679212-1-13
Suli Persely Alapítvány
2344 Dömsöd, Széchenyi út 9.

VII.

Szöveges beszámoló
A 2014. évi közhasznúsági tevékenységrõl
Az alapítvány 1997. dec. 30-án került bejegyzésre a Pest Megyei Bíróság AM.1502. sz. alatt,
majd 1999. nov. 26-tól kiemelten közhasznú
alapítványként lett bejegyezve.
A Budapest Környéki Törvényszék 2015.
március 11.-i végzésében megállapította, hogy
az Alapítvány elvesztette közhasznúsági fokozatát, mely 2014. október 4. napján jogerõre
emelkedett.
Az alapítók 2014. 11. 25-én több kuratóriumi
tag lemondása miatt új kuratóriumot választottak,
és ügyvéd által módosított alapszabályt – melyben
a közhasznúsági jogállást is törölni kellett – a Budapest Környéki Törvényszéknek beadták. Mai
napig még nem került elfogadásra a Törvényszék
által a módosított alapszabály, ill. az új kuratórium
– a módosítás jogerõre emelkedésekor az új kuratóriumról tájékoztatást ad az alapítvány.
Kiemelten közhasznú tevékenységeit az alapító okirat tartalmazza, mely szerint tevékeny-

Az Ipartestület rendezvénye, amelyre várjuk mindazokat a dömsödi
iparosokat, kézmûveseket, kereskedõket, õstermelõket, akik
termékeiket (bor, pálinka, sajt, túró, szalámi, méz, sütemények)
valamint munkáikat (kézimunkák, bõrdíszmûvek, kerámiák,
egyéb termékek) szívesen bemutatnák a közönségnek.
Az élelmiszereket tetszés szerint meg is kóstolhatják.

Kérünk mindenkit, aki a rendezvényen szeretné
bemutatni termékeit, jelentkezzen!
A rendezvény megszervezésére szponzorokat is
szívesen látunk!!!
Elérhetõség:
Dömsödi Általános Ipartestület
2344 Dömsöd, Petõfi S. u. 11-13.
Szücsné Ágh Anikó 06 30 9 218 293 • ipartestulet.d@pr.hu

ségei 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.
Az alapítvány vállalkozási tevékenységet
nem végzett.
Támogatást 2014. évben gazdálkodó szervezettõl 460.000 Ft-ot, valamint az APEH az 1%ból 210.620 Ft-ot utalt ki az alapítványnak. A
Cetelem Bank 500.000 Ft-ot, a Budapest Bank
100.000 Ft-ot utalt át támogatás címén az iskolaudvar kialakítására. Valamint 50.000 Ft pályázati támogatást kapott az alapítvány a kézilabdás diákok táborának szállásköltségéhez.
Bankszámlán levõ pénzeszközök után 2014.
évben 77 Ft kamatot írt jóvá a bank.
A közhasznú tevékenység kiadásainak egy
részét a mûködéssel kapcsolatos költségek
teszik ki, a bankköltség 24.383 Ft, posta ktg.
525 Ft.
Az elõzõ években gazdálkodó szervezet által
felajánlott szabad-felhasználású összegekbõl
kézilabdahálót vásárolt 40.640 Ft értékben. A
matematika versenyre benevezett tanulók nevezési díját, 28.000 Ft-ot fizetett ki az alapítvány.
A megváltozott jogszabályok miatt az alapít-

Ipartestület vezetõsége

vány alapszabályának módosítása folyamatban
van, melynek ügyvédi költsége 50.000 Ft volt.
A sportágválasztó rendezvény útiköltségéhez
adtunk támogatást 10.000 Ft-ot, továbbá az iskolába a délutáni foglalkozásokhoz játékok vásárlásához nyújtottunk támogatást 100.000 Ft
értékben. A Pest Megyei Önkormányzat által
nyújtott támogatást, 50.000 Ft-ot a kézilabdások
szállásköltségére fizettünk ki.
Továbbá a Cetelem Bank és Budapest Bank
támogatásával 600.000 Ft értékben hozzájárult
az iskola udvarának kialakításához.
2014. december 31-én az alapítvány pénzkészlete 2.076 Ft, az alapítvány bankszámláján
889.940 Ft volt.
Az alapítvány az alapító okiratában foglalt
közhasznú céljainak megfelelõen végezte tevékenységét 2014. évben is.
Az Országos Bíróság Hivatal honlapján a
mérleg és eredmény levezetés elérhetõ a http://
www.birosag.hu/allampolgaroknak/tarsadalmiszervezetek-es-alapitvanyok-nevjegyzeke és a
www.domsod.hu címen.
Dömsöd, 2015. 04. 15.
Szücsné Ágh Anikó kuratóriumi elnök
Záradék: A közhasznúsági jelentést a kuratórium 2015. április 15-én elfogadta.
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Villámkérdések
Látogatóban a Holl – Nemes gazdaságban
Dömsöd csendes kis utcájában takaros kis gazdaság éli megszokott mindennapjait. A gazdaságot mûködtetõ család tagjai
Holl László és Nemes Rózsa, gyermekeik László, Virág és Viki.
A családi vállalkozásban mindenki összhangban és harmóniában
végzi napi teendõit. A gyerekek Dömsödön járnak iskolába,
édesanyjuk, Rózsa pedig finom sajtjaival került településünk
köztudatába.
Nemes Rózsával otthonukban beszélgettem.
– Amikor megérkeztem, nem tudtam megállni, hogy a gazdasági udvarban ne idõzzek el egy kicsit. Az volt az érzésem,
mintha egy állatsimogatóba csöppentem volna. A tehenek, a
birkák meg a kecskék odajöttek köszönteni, és igencsak nehéz volt õket odébb küldeni. Mindemellett az õshonos baromfiak is szemet gyönyörködtetõk! Mindig ilyen szelídek ezek
az állatok?
– Igen! Nálunk minden állatnak saját neve van, azon szólongatjuk õket pl. ha jön az állatorvos. De egyébként is mindig az
jön oda hozzánk, amelyiknek mondjuk a nevét. Mi úgy gondoljuk, hogy egy állattal akkor lehet gazdaságosan termelni, akkor
ad jó terméket, ha jól érzi magát és boldog. (Ezért a felfogásunkért elég furák vagyunk szarvasmarhás körökben.) Megesett,
amikor segítséget hívtunk fejéshez, hogy az illetõ elkezdte hajtani a teheneket. Azok meg nem tudták mire vélni a dolgot, hiszen
nem voltak hozzászokva, a segítség meg azt nem értette meg,
hogy ha az állatokat név szerint szólítja, akkor az oda fog jönni
hozzá. Szóval a Móni nevû tehenünk ezt megsokallta és kitette a
fickót a karámból.
– Mit kell tudni Móniról?
– Õ az elsõ tehenünk. Még pár napos boci korában állított be
vele egyik ismerõsünk. Az udvarban készítettünk neki házikót,
meg vettünk tejport és nevelgettük. Mikor a hátával már emelgette a háztetõt, akkor építettük meg a szemben lévõ telken az istállót. Közben kecskéztünk, sajtot is készítettem, a Móni meg már
annyi idõs lett, hogy ellett. Mivel városi emberek vagyunk, tehenet nemigen láttunk elleni, meg azt sem tudtuk hogyan kell fejni,
vettünk egy idõsebb tehenet, a Lujzát, akin szinte megtanultuk
mindennek a menetét.
– Ez egy elkötelezõdés, ami nem úgy mûködik, hogy ma elkezdem és ha nem tetszik holnap abbahagyom. Miért választották ezt az életformát?
– Szeretjük az állatokat, nemcsak egy simogatás erejéig. Szívesen gyógyítgatjuk õket, de van olyan állat is a gazdaságunkban, akirõl már lemondott a gazdája és idehozta nekünk, hátha mi
tudunk vele valamit kezdeni… Ma már meg sem lehet különböztetni egészséges társaitól. Tehát úgy gondoljuk, hogy kell a szeretet!
Férjem csepeli, de kertes házban laktak, és egy malacka meg
baromfi mindig volt náluk. Én Szigetszentmiklóson nõttem fel, a
település szélén, ahol mindig nagy szabadság volt, tapostuk a
meleg homokot, nyáron meg a nagyanyámnál (Hajdú-Biharban)
tereltük a libákat a legelõre. Késõbb aztán Csepelre költöztünk,
de nekem mindig hiányzott a szabadság s az állatok.
Fiatal házasok voltunk és albérletet kerestünk, s akkor akadtunk erre a dömsödi házikóra. Azelõtt sosem jártunk itt, ismerõs
vagy rokon nincs a faluban. Úgy döntöttünk, hogy ide költözünk,

engem a környezet gyerekkoromra emlékeztetett, és ez boldogsággal töltött el. Laci fiam itt kezdte az iskolát és késõbb születtek meg a lányok, s ez már erõsen meghatározó volt abban, hogy
itt maradunk. Kutyák meg kecskék voltak, aztán vettünk kitojt
tyúkokat, és így lett saját tojásunk. Amikor az ember elkezdi fogyasztani a sajátját, amit megtermel, akkor azzal együtt a szemlélete is változik.
Férjem zöldség-nagykereskedéssel foglalkozott, de a multik
megjelenésével a kis üzletek, ahová szállította az árut, sorra bezártak. Õ is döntés elõtt állt, s így jutottunk arra az elhatározásra,
hogy állatokkal foglalkozunk. Sokat olvastunk, meg mezõgazdasági kiállításokra mentünk el, hogy informálódjunk, képzéseken
vettünk részt, s ma már saját lábon állunk.
– Hogyan értékesítik a termékeket?
– Mi mindig közvetlenül értékesítünk. Egy kis számítással
alátámasztható, hogy akkor lehet egy gazdaságot jól mûködtetni, ha az értékesítés közvetlenül történik. A tejleadás nem kifizetõdõ.
A vásárlókör elsõsorban Budapesten van, hiszen a rokonok,
barátok, ismerõsök ott vannak. Termelõi piacok nyíltak, ahová
mi is visszük a termékeinket, emellett a VI. kerületben a Hunyadi úti piacra is járunk, ez utóbbihoz gyermekkori emlékek is
kötnek.
– Csak a fõvárosban értékesítenek?
– Természetesen nem! Helybe is jönnek tejet, sajtot vásárolni
idõsek, fiatalok egyaránt. A vevõk érdeklõdve kérdeznek, én meg
nagyon szeretek beszélni ezekrõl a kézmûves termékekrõl. Minden egyes sajt gurigának van elõélete, amit én ismerek. A piacon
pedig friss tejet árulunk.
– Ez pontosan mit jelent, hogyan lehet kivitelezni?
– Pénteken már este 9-kor lefekszünk, és ahhoz, hogy reggel
idõben a piacra érjünk, már szombaton hajnali 1-kor kelünk. Az
állatokat meg kell etetni, meg kell fejni, majd a tejet le kell hûteni,
és csak aztán lehet a flakonokba tölteni. Sokszor azt is tudom, melyik tehén teje melyik flakonba kerül, mert ahogy bekerül a tej,
már hûtjük és töltjük is. A vevõk nagyon értékelik, mikor mondom nekik, hogy épp melyik tehén tejét kapják. Az emberek szeretik a házi tejet, fõleg, ha jó is!
– A világhálón is nyomon követhetõ az önök gazdaságának
története.
– Igen. Nagyon érdekes, hogy Dömsödön két dologról ismernek. A facebook-on naplószerûen tudósítok a gazdaság mindenFolytatás a következõ oldalon.
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Folytatás az elõzõ oldalról.

napjairól, pl. hogy kisborjú született vagy egyéb, és ezt az emberek nagyon kedvelik. A másik pedig a Nemes sajtmûhely, amit
meg egyébként is ismernek.
– Milyen további terveik vannak?
– Szeretnénk kicsit terjeszkedni. Gazdaságunk elnevezése Holl
tejgazdaság. Jelenleg egy nyertes pályázat segítségével vásárolunk teheneket egy magyartarka törzstenyészetbõl. A pályázatban
megjelölt fõ tevékenység a magyartarka tenyészet és a tejtermelés. A megvalósítással lehetõség nyílik állásteremtésre is.
Az igazi értéket napjainkban is azok a családok hordozzák, melyek határozottságukkal, lendületességükkel, szorgalmukkal szeretik csinálni azt amivel foglalkoznak. Így mutatva példát gyermekeiknek s embertársaiknak.
-V.I.-

Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alap:
a vidéki területekbe beruházó Európa.
Hollné Nemes Rózsa induló mezõgazdasági vállalkozó a 34/2014.
(IV. 4.) VM rendelet alapján, a fiatal mezõgazdasági termelõk
indulásához a 2014. évben igényelhetõ támogatások jogcímre
(EMVA 6.122.01.01.) 2014. 05. 12. napján pályázatot nyújtott be,
melynek keretében 2014. 12. 18-án indult mezõgazdasági vállalkozásához 40000 eurónak megfelelõ forintösszeg támogatást nyert.
A vállalkozás fõ tevékenysége: magyartarka tenyészet/tejtermelés.
A vállalkozó célja a támogatás felhasználásával egy hosszú távon
versenyképes mezõgazdasági vállalkozás megalapozása, mely a
következõ öt évben két munkahelyet hoz létre, és hozzájárul a térség
fejlõdéséhez és a népesség megtartásához.

ISMERKEDÉS ÖNMAGUNKKAL
„Az igazi természetvédõ az, aki tudja, hogy a világot nem a szüleinktõl örököltük, hanem gyermekeinktõl kölcsönözzük.”
/John James Audubon/
Szeretettel köszöntöm a kedves olvasókat! Önöknek is van kertjük, sok
fából készült terméket használnak, naponta elhaladnak egy folyó mellett?
Napi kapcsolatban állnak a természettel?
Tudják-e, hogy április 22. a Föld Világnapja?
Vajon mindennapi életük függ-e a természettõl? Elgondolkodtak-e már
azon, hogy szinte gyorsabban éljük fel a természeti forrásokat, mint ahogyan azok pótlódnak? Ezek a személyiségük fiziológiai szükségleteit jelentik. A Föld természeti változatosságának a megõrzése nélkül nem lesznek jó ételeik, nem lesznek egészségesek. A természetet is lehet felelõtlenül kizsákmányolni!
Gyermekeik, unokáik élete már fizikai értelemben függ attól, hogy milyen szinten képesek megõrizni környezetük életvilágának változatosságát. Biztosan megtanították, illetve meg fogják tanítani gyermekeiknek a
természet tiszteletét. Sokszor mondják nekik azt, hogy ne tépjék le a fák
leveleit, ágait, mert az fáj a fának. Ezeket hallván, csemetéik máris elkezdik tisztelni a növényeket, hiszen érzékelik azt, hogy õk is élnek. Már kiskorukban elkezdik környezettudatosságra nevelni õket?
Ezen kérdések megválaszolására tolmácsolom a következõ tesztet, kellemes idõtöltést kívánok!

Környezettudatosan él Ön?
1. Szereti szabadidejét a természetben tölteni?
2. Szereti a természetet a maga valós formájában csodálni?
3. Úgy gondolja, hogy minden évszaknak megvan a maga szépsége?
4. Úgy érzi, hogy képes feltöltõdni a természetben?
5. Természetjárásuk alkalmával ügyel-e arra, hogy ne hagyjon hulladékot maga után?
6. Szokott-e vésni a fák kérgeibe?
7. Ismeri-e a faültetés és -kivágás szabályait?
8. Figyel-e arra, hogy védett növényeket ne szakítson, illetve vágjon ki?
9. Tanítja-e gyermekeit, hogy a virágot nem szabad tövestõl kitépni?
10. Tanítja-e gyermekeit, hogy gyümölcsszedéskor ne törje le a fák
ágait?
11. Egyetért a vadászattal?
12. Az erdõs területen figyel-e arra, hogy ne riassza meg az állatokat?
13. Szokta-e óvni a madárfészkeket?

14. Elkerüli-e azt, hogy a szabadban mossa le autóját?
15. Kirándulóhelyeiken elõforduló állatok szokásait ismeri-e?
16. Elõszeretettel néznek természetfilmeket?
17. Egyetért-e az állatvédõk megmozdulásaival?
18. Vett-e már részt aktívan ökológiai tevékenységen?
19. Utazott-e már annyit, hogy kellõképpen megismerje Magyarország
földrajzi sajátosságait?
20. El tud-e merülni a természet „csöndjében”?
21. A természet lágy ölén elkerüli-e a hangos zene- vagy rádióhallgatást?
22. Ön szerint tiszteletlenség a természet lágy ölén dohányozni?
23. Elõszeretettel használ természetes alapanyagból készült termékeket?
24. Úgy gondolja, hogy a természet tisztelete által önmagát is tiszteli?
Minden Igen válaszok 1 pontot, a Nem válaszok -1 pontot, a Nem tudom válaszok 0 pontot érnek.
Kiértékelés:
17-24 pont: Ön mélységes tiszteletet mutat a természet iránt. Nagyon
érdeklik a természettudományok is. Önnél sosem fordult még elõ, hogy
hulladékot hagy maga után egy kirándulás alkalmával. Teljesen nyitott a
környezetvédelemre, és ezt igyekszik jó példákkal gyermekeiben is tudatosítani. természetesen önmagát és környezetét is kellõképpen tiszteli.
9-16 pont: Általában tiszteli a természetet, de néha vannak kihágásai.
Ezt következetesebben kellene csinálnia, így gyermekeinek is elöl járó példát mutathatna. Lehet, hogy csak határozottabban kellene kiállnia az álláspontja mellett, és ezt megosztani a természetet rongálókkal szemben is.
0-8 pont: Teljesen függetlenül az iskolázottságtól Ön sajnos nem tudja
tisztelni a természetet. Sajnálatos módon néha részt is vesz a megrongálásában. Talán próbálja meg szem elõtt tartani azt a tényt, hogy csak egészséges környezetben nõhetnek fel gyermekei! Vagy egy kicsivel több tiszteletet mutasson maga, illetve környezete iránt!
Negatív pontozás: Siralmas, mennyire nem érdekli a saját környezete,
és milyen rombolásoknak képes kitenni! A környezetében élõk iránt sem
tud tiszteletet mutatni! Vajon milyen példát tud így statuálni gyermekeinek? Talán emiatt megváltozhatna, sohasem késõ!
(Forrás: V. Bodo)
Biricz Márta Enikõ
Mester okl. pszichoterapeuta

XXV. évfolyam 5. szám

13

Föld Napja az Új óvodában
A környezettel való ismerkedés az óvodai nevelés egészében érvényesülõ folyamat. Ebben
az életkorban teremtjük meg az érzelmi vonzódást a természethez. A környezet megszerettetésére, gondozására, a természet szeretetére való
nevelésnek át kell hatnia az egész óvodai életet.
Az önfeledt játék, a rácsodálkozás mellett észrevétlenül tanulják meg, hogyan óvják, védjék a
természet tisztaságát, szépségét. Minél több alkalmat adunk a környezetünk felfedezésére, annál jobban szeretik és védik majd.
Óvodáskorban alapozzuk meg a gyerekek
természetszemléletét, ezáltal elérhetjük hoszszú távon, hogy felnõttként is elkötelezettséget
érezzenek a természet iránt, környezettudatos
életet éljenek.
Célunk, hogy a hagyományos ünnepeink mellett jelentõsebb szerepet kapjanak az úgynevezett
Zöld ünnepek: a Takarítási Világnap, az Állatok
Világnapja, a Víz Világnapja és a Föld Napja.
Ezen kiemelt napokon az óvodások különféle játékos tevékenységeken keresztül oldjanak
meg környezeti témájú „feladatokat”.
A projekt napok alkalmával az elõdleges cél
ezeknek a napoknak a megünneplése, az önfeledt, vidám együttlét, változatos tevékenységek,
közös éneklés, verselés.
A JELES ZÖLD NAPOK tevékeny megélésével olyan örökérvényû értékeket kívánunk
közvetíteni, mely által a gyermekek kellõ információkat gyûjthetnek a környezetükrõl, a körülöttük lévõ élõvilágról, azok szépségérõl és védelmérõl.
A játékos formában szerzett tapasztalatok, élmények segítik a gyerekek környezettudatos
szemléletének fejlõdését. A tevékenységek során erõsödik problémamegoldó gondolkodásuk, kreativitásuk, vélemény-nyilvánító képességük. Olyan tapasztalatokra tesznek szert, melyek biztosítják a környezeti nevelés hatékonyságát és eredményességét.
A Föld Világnapja célja:
• A bolygó környezeti állapot romlásának megállítása.
• A gyermekeinkkel a gyönyörû Földünk és annak élõvilágának megismertetése, valamint
annak megláttatása, mit kell megvédenünk.

Feladatunk:
• Annak tudatosítása, hogy tevékenyen részt
kell vállalni a bolygómentésben egyénnek és
közösségnek egyaránt.
• A „földmentõ” értékeknek az életkornak megfelelõ közvetítése.
• A környezetvédelem fogalmának megismertetése.
• A természet szeretete, tisztelete és megbecsülése érzésének fejlesztése.
• A gyermekek közvetlen környezetében lévõ világ értékeinek megismertetése, megszerettetése.
• A környezeti problémák felismerésének, megoldásainak, jártasságainak, készségeinek kialakítása.
• Ismereteik bõvítése, hogyan óvhatják õk is a
Földet: Vigyázzanak a növényekre, virágokra,
állatokra, védjék és ne bántsák azokat! Vigyázzanak a vizek, az erdõk, a mezõk tisztaságára, bármerre járnak az országban! Óvják a
fákat, madarakat, az egész élõvilágot, járjanak
elöl jó példával, s akkor épségben megmarad
számunkra ez a csoda!
Az elõkészületek már a Föld Napját megelõzõ héten megkezdõdtek. A gyermekek feladata
az volt, hogy kavicsokat hozzanak, amiket az
óvó nénikkel különbözõ színûre be is festettek:
a kicsik és a Micimackó csoportba járó középsõsök kékre, a nagyok zöldre és a pillangó csoportos középsõsök barnára. Már ezekkel a színekkel is a vizeket, hegyeket és a füves területeket szerettük volna jelképezni.
A szülõket is próbáltuk bevonni a megemlékezésbe:
Kedves szülõk!
A Föld Világnapja alkalmából szeretnénk kiállítást rendezni
„Utazás a Föld körül” címmel!
A kiállításra várunk képeket, tárgyakat,
egyéb eszközöket, melyek a földhöz, a föld élõvilágához, országaihoz, népeihez, népi hagyományokhoz, kultúrákhoz kapcsolódnak (babák, képeslapok, makettek… stb.).
Óvodánk hagyományainak megfelelõen
2015. április 22-én a „Virágos Óvoda” keretében szeretnénk a gyermekekkel közösen virágokat ültetni. Kérjük, aki tud, virággal/virágfölddel segítsen a program megvalósításban.

A beküldött tárgyakból a tornaszobában állítottuk fel a kiállítást, amit a csoportok egy héten
keresztül meg is tekinthettek.
Április 22-én reggeli után a szülõk által beküldött sok szép virágot a gyermekekkel együtt
ültettük el. Ezúton szeretnénk még egyszer
megköszönni a sok felajánlott virágot, virágföldet, mert így ismét szebbé, zöldebbé varázsolhattuk az óvodánkat. Ezalatt a tevékenység alatt
is nagyon sok tapasztalatot szerezhettek óvodásaink, megtanulják, mi kell a növények fejlõdéséhez, folyamatosan figyelemmel kísérhetik
a virágok fejlõdését, változásait.
23-án reggeli elõtt Futóversenyt rendeztünk
az óvoda elõtti útszakaszon. A gyermekek biztonsága érdekében polgárõrség segítségét kértük az útszakasz lezárásában. Köszönjük.
Minden ovisnak földgömbös kitûzõt készítettünk, amit a futásra mindenki ruhájára feltûztünk, és amit haza is vihetett mindenki.
Jó volt látni, ahogy szurkoltak egymásnak,
ahogy minden gyermekünk végigfutotta az életkorához alakított távot.
A kiscsoportosok közül a helyezettek:
1. helyezett: Lakatos Károly (cica csoport)
2. helyezett: Timár Renáta (cica csoport)
3. helyezett: Szabó Nóra (cica csoport)
középsõ csoport:
1. helyezett: Csányi Dávid Flórián (pillangó
csoport)
2. helyezett: Stasinska Hanna Mária (pillangó
csoport)
3. helyezett: Gonda József (Micimackó csoport)
nagycsoport:
1. helyezett: Móricz Attila (méhecske csoport)
2. helyezett: Stasinski Hugó (méhecske csoport)
3. helyezett: Kincses Tamara (mókus csoport)
Reggeli után minden helyezett megkapta a
megérdemelt érmeket az eredményhirdetés keretében. Minden csoport emléklapot kapott a
futóversenyen való részvételért.
A programot különbözõ hulladékok elásásával zártuk. Gabi bácsi egy gödröt ásott az udvar
hátsó részén, amibe hulladékokat (üveg, konzerves doboz, papír, alma, burgonya…) ástunk
el, és egy év múlva majd kiássuk, hogy megnézzük közösen, mi az, ami lebomlik a természetben, és mi az ami nem, amivel szennyezzük a
Földet. A gyermekek érdeklõdve állták körbe a
gödröt. A munka befejeztével közösen elénekeltük az „Én kis kertet…” kezdetû dalt.
Madarász Mária és Tassi Lászlóné
óvodapedagógusok
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J Nálunk mindig történik valami… J / április
Áprilisban több versenyen sikeresen vettek részt alsó tagozatos gyermekeink, akik felkészítõ pedagógusaikkal együtt nagy örömmel és lelkesedéssel készültek. Az alábbiakról tudunk eredményt közölni:

Szavalóverseny:
Házi szavalóverseny helyezettjei:
1. évfolyam
Balogh Zoltán I. helyezett
Felkészítõje: Major Anna
Varga Máté I. helyezett
Felkészítõje: Major Anna
Mag Tamara II. helyezett
Felkészítõje: Sitnikiewicz Szilvia
Csepregi Zsanett, Varga Viktória, Bak Alexander
2. évfolyam
Liptai Áron I. helyezett
Felkészítõje: Patonai Istvánné
Bábel Levente II. helyezett Felkészítõje: Patonai Istvánné
Baranya Ábel II. helyezett
Felkészítõje: Patonai Istvánné
Kunu Rebeka III. helyezett Felkészítõje: Patonai Istvánné
Ambruska Bernadett, Izsák Fanni, Perger Panka, Torma Alexandra,
Gonda Gréta, Takács Zita
3. évfolyam
Balogh Virág I. helyezett
Felkészítõje: Patonai Nóra
Sándor Emma II. helyezett Felkészítõje: Patonai Nóra
Szabó Petra III. helyezett
Felkészítõje: Patonai Nóra
Ispán Kitti III. helyezett
Felkészítõje: Cserna Eszter
Lakatos Izabella
4. évfolyam
Balogh Boróka I. helyezett Felkészítõje: Patonai Istvánné
Harsányi Anna II. helyezett Felkészítõje: Budainé Doroszlay Judit
Bányai Dorina III. helyezett Felkészítõje: Patonai Nóra
Babity Mihály, Csóka Bernadett, Hermann Ramóna, Burján Dzsenifer,
Horváth József

A Tökölön megrendezett kistérségi vers- és prózamondó,
illetve rajzverseny eredményei:
2. osztály: Liptai Áron I. helyezett
3. osztály: Balogh Virág I. helyezett
3. osztály: Kun Virág III. helyezett
Sas Zsuzsanna különdíj
Balogh Boróka

Felkészítõje: Patonai Istvánné
Felkészítõje: Patonai Nóra
Felkészítõje: Patonai Nóra
Felkészítõje: Patonai Nóra
Felkészítõje: Patonai Nóra

Kiskunlacházán, az Alapmûveleti Matematikaversenyen
elért eredmények:
Baranyi Barnabás 4. b osztályos tanuló I. helyezést ért el, így továbbjutott az országos fordulóra.
Bõdi Péter 4. c osztályos tanuló sikeresen szerepelt a versenyen.
Gratulálunk nekik és nagyon büszkék vagyunk rájuk!
Az alsó tagozat kirándulása Budapesten:
2015. április 1-jén az egész alsó tagozat egy felejthetetlen kiránduláson
vett részt Budapesten. Tanulóim, a 4. a osztályosok tollából kiragadott idézetekkel szeretném összefoglalni, s egyben megköszönni ezt a szép napot.
„Volt a „Bolondok Napján” egy kirándulás, amire az alsósok mentek,
és sok jót hallottam róla. Én beteg voltam, ezért nagyon sajnálom, hogy
nem lehettem ott.” (Laczó Bence Mihály)
„Reggel fél nyolcra mentem, és nyolc órakor indultunk el öt busszal.
Amivel mi utaztunk, ott két osztály volt. Felértünk Budapestre és elõször
a fradisták focipályájára mentünk.” (Kiss Georgina Magdolna)
„Megérkeztünk a Groupama Arénába, körbejártuk, be is mentünk. Felmentünk a tetejére, láttuk a VIP részt. Fenn vannak kamerák és akkora tévé, mint a mi iskolánk.” (Bódog Zsolt Richárd)
„Egy bácsi… elmondta hogyan készült, mennyi pénzbe került, hány
dolgozó takarít a stadionban. Az emberek 21200-an férnek be a pályára.”
(Várkonyi Valéria Eszter)

„A Parlament elé érkeztünk. Ott megnéztük az õrségváltást.” (Földi
Melinda Valentina)
„Az õrök hangos trombitaszó kíséretében váltottak õrséget. Nagyon
szép, egyenletes lépéseket tettek. Díszes ruhájuk messzirõl is tiszteletet
parancsolt.” (Várkonyi Valéria Eszter)
„Az õrökkel még fényképezkedtünk is. Utána elmentünk az Olimpiai
játszótérre.” (Béczi Kinga Anna)
„…nagyon jó volt.” (Bódog Zsolt Richárd)
„Amikor mentünk volna a Gellért-hegyre, a buszunk késett.” (Kun
György Dominik)
„Amíg vártuk a buszmegállóban, sok hajót és motorcsónakot láttunk.
Még egy kétéltû buszt is felfedeztünk, hisz a buszmegálló a Duna mellett
volt.” (Béczi Kinga Anna)
„Már mindenki elment, csak mi meg a 4. c-sek várták a buszt. Miután
megérkezett, elindultunk a Gellért-hegyre. A magas hegyen szép kilátás
tárult Budapestre és a Dunára.” (Várkonyi Valéria Eszter)
„Sétálva mentünk a Citadellához.” (Kiss Georgina Magdolna)
„Láttunk gyíkokat, a Szabadság-szobrot közelrõl néztük meg.” (Szakos
Richárd)
A Vuk és a Cerka-firka játszótér sem maradt ki a programból. Mindenki jól érezte magát az osztályból.
„Otthon hosszasan beszámoltam, hogy mi történt a kiránduláson.”
(Béczi Kinga Anna)
A gyermekek fogalmazásaiból kiollózott mondatok összeolvasva egy
kerek fogalmazást tesznek ki, olyat, mint amilyennek éreztük magát a kirándulást is. Tanulóim õszinte szavaival köszönöm meg valamennyiünk
nevében a lehetõséget, hogy részt vehettünk rajta:
„Ez egy élmény volt számomra.” (Bódog Zsolt Richárd)
„Ez a nap a tanároknak is, de a gyerekeknek is nagyon tetszett. Remélem, lesz még egy ilyen jó nap!” (Várkonyi Valéria Eszter)
„Ó, de jól is éreztük magunkat! Remélem lesz még ilyen jó kirándulásunk!” (Vella Donát Antal)
„A bolondok napján nagyon sok gyerek viccelõdött.” (Pénzes Fanni
Mercédesz)
Nagyon jó volt az egész nap! Köszönjük az egész napot Mariann néninek. (Keresztes Adrienn)
BVJudit
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nõtt, kizöldült, melyen következõ évben már játszhatnak a gyerekek.
A tanulók óvják ezt a környezetet, figyelnek a rendre és tisztaságra.
Az iskola tervei között szerepel a játszótér apró lépésekben történõ felújítása is (amennyire az anyagi lehetõségek engedik), megvalósítása folyamatban van.
A májusban esedékes programról:

Anyák napja
Anyák napján szeretettel köszöntünk minden édesanyát és nagymamát!
Dömsöd, 2015. 04. 24.
Készítette:
Cserna Eszter

NYÁRI TÁBOR
A Dömsödi Széchenyi István Általános Iskola
minden tanulójának

Iskolaudvar
Íme, néhány kép az iskola udvaráról, melyen látható az eredménye a Dömsödi Általános Iskola tanulói, pedagógusai, a szülõk
és támogatók által befektetett
munkának és energiának.
Az iskolaudvarra történõ belépéskor vidám és üdítõ hangulat várja az ide érkezõket, miután a kert esztétikus, a növények
és virágok sokszínûségének köszönhetõen gazdag, színes látványvilág tárul elénk. A focipályán elültetett fû szépen meg-

A tábor helyszíne: Kisbajom.
Idõpont: 2015. augusztus 10-tõl augusztus 14-ig.
Utazás autóbusszal.
Idén nyolcadik alkalommal táborozhatsz velünk, ha van
hozzá kedved! Úti célunk: A festõi szépségû Kisbajom, Somogy megyében.
Amik várnak Rád, és persze szüleidre, ha van kedvük
elkísérni Téged:
• túrák • kézmûves foglalkozások • várlátogatások • Vidrapark meglátogatása • kincskeresés • fürdõzés • hagyományos
somogyi ételek • vetélkedõk • kerékpártúrák • számháború •
sok játék, kaland és nevetés

A tábor költsége: 28000 Ft.
Az ár, mint mindig, most is tartalmazza a teljes ellátást, a
szállást, az útiköltséget és az összes programot.
Az elsõ részlet befizetése (14000 Ft): 2015. május 10-ig
A második részlet befizetése (14000 Ft): 2015. június 10-ig
Kedves gyerekek, várjuk jelentkezéseteket!
A tábor szervezõi:
Keyha-Czeller Piroska – tel. 06/20- 801-42-02
Ácsné Jaksa Szilvia – tel. 06/30-678-9404
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„TeSzedd
a vízparton”
2015. május 16.
Dömsödön
A Dunaparty összefogásnak a TeSzedd
akció segít kesztyû, zsák, kötözõanyag és
szemétszállítás ügyben. A TeSzedd oldalán
közös megegyezéssel a „TeSzedd a vízparton” néven fogunk szerepelni. Mindemellett
segítenek médiát teremteni az „Összefogásnak”, hogy mindenkihez eljuthasson a
hírünk, és így országos szinten tiszták
lehessenek a vízpartjaink. (Tölcsér Tibor
fõszervezõ)
A Dunaparty összefogás Dömsöd facebook oldalon részletes tájékoztatás olvasható
a programról és a majdani eredményérõl.
2015. május 16-án 8,30 és 9,00 között lesz
a gyülekezõ Dömsödön, a Horgász Egyesület irodájánál, a Duna-parton. (Sportpályánál a Kék Duna vendéglõ mellett, a Petõfi-fától jobbra kb. 150 m-re.) Rövidesen
megadjuk a találkozóhely és a gyûjtõhelyek,
-pontok GPS-koordinátáit is.
Tisztelt Dömsödiek és Dömsödöt szeretõ
felnõttek, gyerekek, civilek, GYERTEK
MINÉL TÖBBEN május 16-án! Tisztítsuk
meg együtt a gyönyörû Duna-partjainkat
(Ráckevei-Duna-ág és a Belsõ-Kis-Duna).
Szervezõk, koordinálók: Dömsödi Horgász Egyesület, Még 1000 év Dömsödért
Egyesület

Jubileumi év 2015, ünnepeljünk együtt!
Egyesületünk 1995-ben, 20 évvel ezelõtt alakult meg, „Még 1000 év Dömsödért” Egyesület elnevezéssel, önálló jogi személyként – 45 fõvel –, saját Alapszabállyal, képviselettel, elkülönített gazdálkodással rendelkezõ társadalmi, civil szervezet. Azóta folyamatosan mûködünk és azon dolgozunk, hogy községünkben minél több olyan program, folyamat – gazdasági, társadalmi – induljon
el, ami még vonzóbbá és lakhatóbbá teszi Dömsödöt, növeli gazdasági szerepét és népességmegtartó erejét. Az elmúlt 20 évrõl méltó módon szeretnénk megemlékezni Önökkel közösen. Ezért kérjük Önöket, Önt, hogy legyen segítségünkre. Keressük a régi fotókat programjainkról – sajnos nem
minden esetben volt még akkor digitális kameránk és okostelefonunk –, melyekbõl egy kiállítást tervezünk. Örülnénk azoknak az írásoknak, elbeszéléseknek is, melyek megörökítik a programjaink élményeit – Falusi Gyermeknap, Zenés Nyári Esték, Mikulás-várás Dömsödön, Családi nap a Dabi
Játszótéren, Dabi Napok, Hal-víz Nap, Kisherceg Gyerekház, Dömsödi Napok, közös kirándulások, tévés szereplések stb. – mindenféle történet érdekel minket.
A képeket, netán tárgyi emlékeket s az írásokat leadhatják az egyesületünk vezetõségi tagjainál: Badenczki Csilla, Balaton Magdolna, Fehér Lászlóné, Ispán Ignácné, Tarr Istvánné, Zilling Christian, Zsiba Valéria, Zsiba Sándorné, vagy a Gyerekházban is.
A kiállítás mellett a régi programjainkat szeretnénk még színesebbé tenni, illetve kapcsolódni azokhoz, melyek létrehozásánál bábáskodtunk. De
van még számtalan új tervünk is, mely remélhetõleg új hagyományt, hagyományokat fog teremteni. Ehhez továbbra is számítunk Önökre, Önre, Rátok, Rád.
Korona Sándor elnök
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Túzokünnep – Bösztörpusztán
2015. április 11-én a Kiskunsági Nemzeti Park által negyedik alkalommal került megrendezésre a Túzokünnep. Természetet szeretõ emberek,
gyermekek és felnõttek válogathattak kedvük szerint a gazdag programkínálatból: termékkóstolás a kiskunsági régió területérõl származó kézmûves élelmiszerekbõl; kézmûves foglalkozás természetes alapanyagokból,
mint az agyag, a bõr; bábelõadások a jurta sátorban; ügyességi próbák,
mint íjjal célba lövés vagy a gólyaláb használatával való ismerkedés. A
fõépületben szakemberek elõadása mutatta be a táj jellegzetes sziki talajfajtáját, valamint madárvilágát. A pusztában rövid séta keretében hívták
fel a figyelmet a vetési varjak hasznára s a populáció csökkenésére.
A rendezõ erre az alkalomra pályázatot írt ki „Kedvenc pusztai állatom” címmel, amire a térségbõl szép számmal érkeztek egyéni és csoportos pályamunkák egyaránt.
A Dömsödi Széchenyi István Általános Iskola 2. c osztálya különdíjban részesült. Beadott munkájuk a pusztát ábrázoló kompozíció, ahol a
gémeskút, az itatóvályú és a naplemente jelenítette meg a pusztát. Erre a
jellegzetes alapkeretre helyezték el a gyerekek a saját maguk által megrajzolt állatokat. Így jelent meg a túzokcsapat, a juhnyáj, a szürkemarhák,
bivaly és az apró állatok közül a sikló és a gyík.
Egyéni munkák közt a Baksay Sándor Gimnázium tanulóiként Dömsödrõl Várkonyi Viktória és Várkonyi Petra harmadik helyezést, valamint
Tóth Levente különdíjat kapott.
A pusztai séta nagy élményt jelentett a gyermekek számára. Távcsõvel
pásztázták át a távoli horizontot, kutatva egy-egy állat után. Kémlelték a
vetési varjak fészkeit, melyek a szakember elmondása szerint késõbb kiváló költõhelyei lehetnek a vörös vércséknek. Élvezettel és nagy odafi-

Nünüke
gyeléssel lépegettek a kõkeménységûre megszáradt sziki talajon,
amit a szürkemarhák korábban alaposan összevágtak. Bogarat is találtak, s Czeller Piroska tanítónõ
segítségével beazonosították a nünükét, majd egy kicsi cserje tövében biztonságba helyezték.
Az idõ kellemesnek bizonyult, a gyerekek önfeledten fociztak, gólyalábaztak és mesét hallgattak.
A természet megóvása, védelme mindannyiónk feladata. Különféle
szervezetek hívják fel erre a figyelmet, iskolák is csatlakoznak ehhez, de
talán leghatásosabb, ha már a családban ebbe a szemléletbe nevelõdnek a
gyermekeink!
-V.I.-

Szikes talajon

A 2. c osztály különdíjas pályamunkája

Tóth Levente
különdíjas
pályamunkája

Díjkiosztás
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Gyermeknapra szeretettel...
Újabb mesekönyv jelent meg Szimonidesz
Kovács Hajnalka (festõmûvész-illusztrátor) rajzaival.
A könyv megvásárolható a nagyobb könyvesboltokban és az illusztrátornál (06-20-9119328).

A Gyémántmesék harmincegy története
1905-ben jelent meg elõször egy kötetben.
Krúdy egészen ifjan írta szépséges hangú, kicsiknek szóló meséit, amikor elsõ házasságából
sorra születtek gyermekei, s mint ifjú apa és
kezdõ író, tudta jól, mi kell a gyermeki szívnek,
fantáziának.

könyvet, bízva abban, hogy az épp olyan örömet szerez az önálló olvasással barátkozó mai
gyermekeknek, mint évszázaddal korábban élt
elõdeiknek.
Részlet a könyvbõl:
„Abban az idõben, mikor tündérek jártak a
világon, egy jó tündérnek eszébe jutott, hogy õ a
gyermekek álmát fogja meglesni, és
mindazokat a kívánságokat teljesíti,
amiket a gyerekek álmukban kívánnak.
Aranyesõnek hívták ezt a jó tündért.
Mégpedig azért, mert oly halk, csendes
volt a járása, mint a nyári permeteg suhogása. A szíve pedig színaranyból
volt. Elindult Aranyesõ Tündérországból, s vitt magával
minden jót, amit a gyermekek
szeretnek. ”

A Holnap Kiadó Szimonidesz Kovács Hajnalka friss illusztrációival bocsátja útjára a

Kisherceg Gyerekház
2344 Dömsöd, Petõfi tér 2-3., e-mail: gyerekhazdomsod@gmail.com

Pillanatképek a Kisherceg Gyerekház életébõl

Fenntartó:
„Még 1000 Év Dömsödért” Egyesület
2344 Dömsöd, Bajcsy-Zs. u. 6.
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A Dezsõ Lajos Alapfokú Mûvészeti Iskola hírei
Április 11-én, Dombóváron rendezték
meg a II. Országos Zeneiskolai Tanárok Versenyét, ahol iskolánkat Soós Mónika tanárnõ
képviselte. Ezen a versenyen különbözõ
hangszerekkel léphetnek fel a versenyzõk, és
a zsûri a szakmai tudást, a darabok kidolgozott interpretálását értékeli. Mónika szaxofonnal indult mind egyéniben, mind kamara
kategóriában. Egyéniben arany minõsítést,
kamara kategóriában pedig arany minõsítést,
I. helyezést és nívódíjat kapott. Valamennyi
kollégám nevében gratulálok az elért eredményekhez, és további szép sikereket kívánok a jövõben!

tököli Szárny-nyitogató Alapfokú Mûvészeti Iskolát.
A találkozót Bencze István polgármester
úr nyitotta meg, a rendezvényen részt vett
Bak Istvánné, tankerületünk oktatási szakreferense is. Iskolánk drámatanára, Bognár Gáborné volt az est háziasszonya. Iskolánkból
Csörgõ Lujza, Harsányi Anna, Horváth Petra, Sas Zsuzsanna, Tóth Ilona, Várkonyi Petra növendékek szerepeltek. Felkészítõ tanárok: Berki Artúrné, Kanderka Andrea, Somos András és Soós Mónika.
Iskolánk volt növendéke, Holl László, aki
most a budapesti Weiner Leó Zenemûvészeti
Szakközépiskola trombita szakos növendéke, két darabot adott elõ, ebbõl az egyik saját
szerzeménye volt. Laci felkészítõ tanára
Sztán István.
Növendékeinknek és felkészítõ tanáraiknak gratulálok a szép mûsorhoz!
Szeretnék köszönetet mondani a szülõknek és pedagógusoknak, valamint iskolánk
dolgozóinak, akik a vendéglátáshoz felajánlásokkal járultak hozzá, valamint a szervezésben, lebonyolításban segédkeztek!

növendéke is díjazott lett. Kincses Róbert az
I. korcsoportban különdíjat, Takács Nóra a
III. korcsoportban fõdíjat kapott. Felkészítõ
tanáruk Varga Anett. Gratulálok a díjazottaknak és a felkészítõ pedagógusnak a szép
eredményekhez.

Április 23-án a Csepel-sziget Ifjú Tehetségei képzõmûvészeti versenyen iskolánk két

Dezsõ Lajos Alapfokú Mûvészeti Iskola
Dömsöd, Kossuth Lajos u. 58.
hétköznapokon 14-18 óráig.

Az idén is aktív résztvevõi voltak növendékeink a Dömsödi Napoknak, május 1-jén
társastáncosaink léptek fel Mihó Diána tanárnõ felkészítésével, a grafika tanszakos
növendékeink pedig a kiállításon mutatták
be tudásukat. Felkészítõ tanáruk: Varga
Anett. Megköszönöm a résztvevõ tanulóinknak és a felkészítõ pedagógusoknak az aktív
részvételt!

Felhívom a kedves szülõk figyelmét,
hogy a mûvészeti iskolába június 5-éig
lehet jelentkezni a következõ tanszakokra: furulya, fuvola, klarinét, szaxofon, trombita, zongora, néptánc, társastánc, grafika és festészet, színjáték.
A jelentkezés helye, ideje:

Sajnos a térítési díj fizetése alóli
mentesség szabályai megváltoztak,
a mentesség csak a hátrányos, illetve
halmozottan hátrányos helyzetû tanulókra vonatkozik a következõ tanévtõl.

Soós Mónika tanárnõ
Április 15-én iskolánkban hetedik alkalommal került megrendezésre a Fúvós szólisták és kamaraegyüttesek baráti találkozója. Idén öt iskolát láttunk vendégül: a ráckevei Ránki György Alapfokú Mûvészeti
Iskolát, a szigetszentmiklósi Ádám Jenõ Zeneiskolát, a Szigetcsépi Általános Iskola
Alapfokú Mûvészeti Iskolát, a taksonyi
Hungaro-Art Alapfokú Mûvészeti Iskolát, a

A térítési díj mértékét elõreláthatóan
május közepén tudjuk meg.
Bõvebb információ a 24/435-338
telefonszámon kérhetõ.

Takács Nóri és Varga Anett

PETÕFI EMLÉKMÚZEUM

Bazsonyi Arany és Vecsési Sándor
állandó kiállítása.

Telefon: 06-20-253-2589
Belépõjegyek: felnõtt: 200 Ft; nyugdíjas, diák: 100 Ft.

Köntös Ágnes
igazgató
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Grafolegendák a mindennapokból II.
A grafológiai tévhitek második és egyben
utolsó csokrában további félreértéseket sorakoztatok fel, melyek magyarázatával tisztább
képet lehet kapni a szakértõk munkájáról. Érdemes-e jelentõséget adni a magazinokban fellelhetõ grafológiai tesztek eredményeinek? Diagnosztizálhat-e a grafológus? Miben különbözik
az írásszakértõ és az íráselemzõ? Megdorgáljuk-e a gyermeket, ha csúnya a kézírása? Ezen
kérdésekre a válaszok az alábbi bekezdésekben
találhatók.
5. Lehet-e az írás szép vagy csúnya? A grafológia szerint egyértelmûen nem létezik ilyen
megállapítás. Vigasz azoknak, akiket sokat bántottak az írásuk miatt: a csúnyának titulált írásokban sokszor rengeteg egyediséget, dinamizmust, kreativitást, energiát és játékosságot lelhetünk fel. Ezzel ellentétben már beszélhetünk
olvasható és olvashatatlan írásképrõl. Olvashatatlan minták esetében érdemes alaposan utánanézni az okoknak. Lehet, hogy az író személy
diszgráfiás, vagy sérült az írásra használt keze,
netán tudatmódosító szer használata közben készítette a mintát, esetleg nemes egyszerûséggel
nem célja az olvashatósággal információkat átadni. Gyermekek esetében többször szóba kerül
kézírásuk szépsége, külalakja. Ilyenkor sokan
nem veszik figyelembe az írástanulást akadályozó fiziológiai tényezõket. Az írás egy finommotorikus tevékenység, amihez egészséges érzékszervek, jól mûködõ idegrendszer és fejlett
csontrendszer szükséges. Ezen belül ki kell
emelnünk a kéztõcsontok rendszerét, aminek
fejlõdése (egyéni sajátosságokat figyelembe véve) megközelítõleg 12 éves korban zárul le. Eddig a korig a finommotoros mozgás természetébõl adódóan nehézkes. Mindemellett figyelembe kell venni a fiatalok változásra/változtatásra
irányuló vágyát is, mely az írásban ugyanúgy
megjelenik, mint viselkedésükben. Vizsgálatok
szerint a 3. osztályosok 70%-a részleteiben már
egyéniesíti az írását, de a bizonytalan vonalvezetésük sokszor megakadályozza a tervezett
kép kialakítását. A kamaszkor beköszöntével s
a fiziológiai háttér biztosítottságával az íráskép
újbóli szétesése, vagy a formák, távolságok s

méretek fokozatos harmóniájának elérése nagyban függ az egyén mentális érettségétõl.
A kusza vonalak okát ne a gyermek nemtörõdömségére írjuk, hanem próbáljuk megtalálni a
„miért”-ekre a választ, s a gondok gyökerét kezelni. Ha a szétesett íráskép idõszerû, legyünk
türelemmel és nyújtsunk segítõ kezet. Ha az
íráskép egyik hónapról a másikra változik meg,
s ez a változás nem mutat fokozatosságot, érdemes szakemberhez fordulni, s az õ segítségével
feltárni, majd megoldani a problémát.
6. Az írásszakértõ és a grafológus nem
ugyanazt a munkát végzi, viszont a két terület
nagyon jól kiegészíti egymást, így egyik szakma sem zárja ki a másikat. Az írásszakértõ kézeredet-azonosság megállapításával, aláírás- és
írógép-azonosítással, bélyegzõk hitelességének
megállapításával foglalkozik, és iratok hitelességét, hamisításokat, eltérõ íráskörülményeket
tár fel. Ezzel ellentétben a grafológus feladata a
személyiségjellemzõk és az aktuális pszichés
állapot feltárása és képességek megállapítása.
Az eszközeik igen hasonlóak, csupán terminológiájukban és céljukban található szembetûnõ
különbség.
7. A grafológus nem orvos, így nem diagnosztizálhat semmilyen betegséget. Bár vannak
próbálkozások különbözõ kóros állapotok írásban történõ feltárására, de kutatások egyelõre
még nem bizonyították a grafológia ilyen irányú
megbízható felhasználását. A felelõsségteljes
szakember tisztában van személyes kompetenciájával, így ha azon kívüli esettel találkozik,
köteles a kliensnek ezt tudtára adni és õt egy
másik, a problémához közelebb álló szakemberhez irányítani.
8. „Egy jel nem jel!” – Mondja minden grafológus, mikor arról érdeklõdik valaki, hogy mit
jelent, ha a „g” betûjének túl nagy az úgynevezett fecskefarka, vagyis alsó hurokrésze. Általában csalódottság kíséri azt a kijelentést, hogy bizony a heti magazin grafológiai rovatából megállapított információk nem teljesen állják meg a
helyüket. A grafológus több száz írásjegyet
vizsgál, és ezeket mint összefüggõ rendszert tanulmányozza. Egy tulajdonság megállapításá-

hoz legalább 9-15 jegyet kell szemügyre vennie, majd a kapott információt a személyiség
struktúrájában el is kell helyeznie. A példám pedig nem hiába a „g” betûrõl szólt, hiszen a köztudatban az a hír járja, hogy ez a szexualitás betûje (mint a lejtõ soroknál a depresszió jelenléte,
az emelkedõknél pedig az optimizmus megléte). Akik ilyen információkkal rendelkeznek,
nem tévednek, de nincs is teljesen igazuk. A
csavar az egészben az, hogy 1 jel több jelentéssel is bír, aminek (hogy még tovább bonyolítsam) egyaránt lehet a személyiség mûködésében építõ vagy destruktív jellege (Ludwig Klages nevéhez fûzõdik ennek feltárása). Ehhez
mérten érdemes óvatosan kezelni az ilyen írásokat, s messzemenõ következtetések nélkül továbblapozni a következõ oldalra.
Reményeim szerint a fenti és az elõzõ cikkekbõl látható, hogy a grafológia világa sokkal
színesebb és összetettebb annál, mint amit sokan képzelni mernének. Ezzel együtt kellõ alázattal és nagy szorgalommal mindenki számára
elérhetõ ez a tudás, hiszen nem kellenek a mûveléséhez természetfeletti képességek. Továbbá, ha már jelen van az az információ, amit képesek vagyunk mások segítésére felhasználni,
felelõtlenség lenne hátat fordítani neki és elzárkózni anélkül, hogy ne adtunk volna legalább
egy esélyt a megismerésére.
Mikus Csilla
grafológus

A Kluch Rózsa Nagyközségi Könyvtár
nyitvatartása
Hétfõ: Zárva, Kedd: 10-16, Szerda: 10-16, Csütörtök: 10-16, Péntek: 10-16, Szombat: 08-12

Tel.: 06-24-519-711. Mindenkit szeretettel várunk!
***

Dömsöd múltjából állandó helytörténeti kiállítás a könyvtárban Kovács László tanító úr gyûjteményébõl.
Nyitva tartás a könyvtári nyitvatartási rend szerint.
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Saját árnyékukat átlépve, önmagukat gyõzték le…
Tóth Árpád
Született: 1886. április 14. Arad
Elhunyt: 1928. november 7. (42 évesen) Budapest
Foglalkozása: költõ
„Az a tény, hogy
anyanyelvem magyar, magyarul beszélek, gondolkodom, írok, életem
legnagyobb eseménye, amelyhez nincs
fogható.
…Ebben az egyedülvaló életben csak így nyilatkozhatom meg igazán. Naponta sokszor gondolok erre. Épp annyiszor, mint arra, hogy születtem,
élek és meghalok.”
„Ábécé a nyelvrõl és lélekrõl” részlet – Kosztolányi Dezsõ.
Méltóbb bevezetést nem kaphatna a költõ, mint
a szeretett kortárs szavait.
Tóth Árpád életét taglalja minden iskolai tankönyv és sok esszéista érzékenységû „tanult” ember, akinek ráadásul még a kedvence is az õ mûvészete. Azt tehát, hogy az eminens, kiváló képességû fiatalember miként kényszerült abbahagyni a
tanulmányait 23 évesen, miközben tüdõbaja egyre
jobban elhatalmasodott, azt megtalálhatjuk akár a
számítógép megfelelõ címszavánál.
Ennél nyilván izgalmasabb költészetének boncolgatása, munkásságának figyelemmel kísérése.
„A Nyugat értékelése szerint Ady Endre után
a második legjelentõsebb költõ. Ezt az értékelést ma már túlzónak tartjuk, és inkább jelentõs,
de nem meghatározó érvényû költõi pályáról
beszélhetünk.”
Ezt a dilettantizmust! – Még ha ízlések és pofonok különbözõek is, mint tudjuk – akkor is!
A másik köztudatban rögzült sztereotípia róla,
hogy letargikus, mélabús és pesszimista volt, mely
tulajdonságai révén a modern költõk dekadenciájához kapcsolódott. – Nem tudom sajnos, hogy ki
volt aki a pesszimista jelzõt ráaggatta a költõre, s
valószínûleg már nem is él, mert biztosan felkeresném, és elmondanám neki, tudja-e, mi a különbség
pesszimizmus és realizmus között.
Tóth Árpád nem volt pesszimista! Sõt! Ilyen
„egészséggel”, ennyi – a családja által rátestált –
magánéleti problémával küzdve, úgy gördültek
tolla nyomán a szavak, mint igazgyöngyök a mûértõ ékszerész nagyítója alatt.
S hogy verseinek alaptónusa pesszimista volt?!
Hát igen – talán; bólint a lelkem engedékenyebbik
fele, mégse hajlok az elõzõ nemzedék „ítészeinek”
megállapításhoz…
Egyébként pedig mitõl lett volna optimista,
ugyan mondja már meg nekem valaki, ugyan
mitõl?! – Tóth Árpád realista volt, ami több mindennél, több az optimizmusnál is, mert aki realista,
az a jelen valóságával számol, s nem a jövõbeni,
lehetséges „tündér” életet várja. Tudja, hogy szá-

mára az idilli állapot sose következik be, de nyomorúságos jelene keretei közt is úgy szikráztatja
zsenijét, hogy abba beleszédül az olvasó.
Realitásérzékének igazolására nézzük néhány
versét. Itt van rögtön a „Meddõ órán” c. kis kilencsorosa:
„Magam vagyok.
Nagyon.
Kicsordul a könnyem.
Hagyom.
Viaszos vászon az asztalomon,
Faricskálok lomhán egy dalon,
Vézna, szánalmas figura, én.
Én, én.
S magam vagyok a föld kerekén.”

1908.

Másik kedvencem a „Körúti hajnal”. Én nem
vagyok kritikus – se képzett, se képzetlen – és
eszemben sincs boncolgatni ezt a gyönyörûséget.
Javaslom, olvassák el, amikor néha ad pár percet,
pihenõt a „vad tülekedés”, és ámuljanak el, ha
megérintette a lelküket.
„Vak volt a hajnal, szennyes, szürke. Még
Üveges szemmel aludtak a boltok,
S lomhán söpörtek a vad kõvidék
Felvert porában az álmos vicék*,
Mint lassú dsinnek, rosszkedvû koboldok.”
„Egyszerre két tûzfal között kigyúlt
A keleti ég váratlan zsarátja:”
„Egy kirakatban lila dalra kelt
Egy nyakkendõ; de aztán tompa, telt
Hangon a harangok is felmerengtek.”
„Bús gyársziréna búgott, majd kopott
Sínjén villamos jajdult ki a térre:
Nappal lett, indult a józan robot,
S már nem látták, a Nap még mint dobott
Arany csókot egy munkáslány kezére...”
Amikor meghalt, a Nyugat emlékszámmal adózott Tóth Árpád emlékének. Babits Mihály így
idézte meg az emlékét: „Mit lehet sokat beszélni
ilyen egységes, zárt és gáncstalan költõrõl? Õ
érezte a csöndet maga körül, s küzdelem nélkül
mondott le a dicsõségrõl, mint annyi minden másról. Halk és gyengéd hangja szinte elveszni látszott
az erõt és termékenységet harsonázó újabb hangok
között. Életében talán én voltam az elsõ és egyetlen, aki egyszer a nyilvánosság elõtt, kinyomtatott
cikkben, nagy költõnek neveztem õt!”
Kénytelen vagyok leírni, mert ezek a méltányoló
sorok eszembe villantották; néhány év múltán Babits mennyivel torzabb optikán keresztül nézte József Attila munkáit, aki soha nem heverte ki azt a
baklövést, amely zsenijének fel nem ismerése
volt…, de hát az íróember is csak ember. Tévedõ,
esendõ, irgalomra szoruló parányi emberiség. Az
én szememben ez teszi naggyá õket, s szívemben
meleg szeretetet ébreszt, még a súlyos tévedésük is.
*segéd, házfelügyelõ
Dömsöd, 2014. szilveszter
Szoóné Bodrogi Emõke

Könyvajánló
Lapunk XVII.
évfolyamának 5.
számában jelent
meg apa és fia,
dr. Bernáth Sándor és Bernáth
Attila közös kiadványának
ismertetése,
melynek címe:
Kunszentmiklós
régi képes levelezõlapokon és
emlékekben. Hét esztendõvel késõbb, 2014-ben
megjelent a kötet folytatása, melynek szerzõje:
dr. Bernáth Sándor, címe pedig: A régi Kunszentmiklós.
A könyvbemutató Kunszentmiklós városi
könyvtárában 2015. április 15-én került megrendezésre.
Már az új kiadvány címe is utal arra, hogy a
szerzõ ebben a kötetben nem a képeslapokra
teszi a hangsúlyt. Gyûjteményébõl, kutatásaiból
szemezgetve egy-egy részletet ragad ki a FelsõKiskunságban elterülõ város történetébõl.
Kiemelten foglalkozik a viasz- és papírfelzetû
pecsétekkel, megjelölve és bemutatva a dokumentumokat, melyeken fellelhetõek azok. A
kiadványból természetesen nem hiányozhatnak
a régi képeslapok és fényképek sem, emellett
néhány korabeli kunszentmiklósi kiadvány is
említést kap.
A két település, Kunszentmiklós és Dömsöd
több szálon kötõdik egymáshoz. Számos családi
kapcsolódás folytán is, melynek jeles példája
maga a szerzõ, hiszen felesége dömsödi származású, s ma is Dömsödre járnak „haza”. A
környék tanulni vágyó fiataljai számára rendkívül meghatározó a város 1679-ben alapított
gimnáziuma. S a könyvben részletesen bemutatott Dömsöd-Nagytemplomi Református Egyházközség úrasztali bortartó edénye (1888-ból)
azt bizonyítja, hogy Pruszák Mihály kunszentmiklósi fazekasmester mûhelyébõl került ki,
ugyanúgy mint egy esztendõvel késõbb (1889ben adományozott) Dab Egyházközség bortartó
edénye is. Tehát a kunszentmiklósi fazekasok
edényeit dömsödiek is vásárolták és használták.
A könyvben rendkívül értékes és érdekes
kutatási anyag található, mely a szerzõ alaposságát és igényességét igazolja. Ilyen különlegesség az az 1720-ból származó térképrészlet,
mely a Német Lovagrend központi levéltárából
származik (a felvételt Doza – Bécs U 161/1
térképérõl dr. Bernáthné Nagy Ágnes
készítette). A térképen jól kivehetõ többek közt
Kunszentmiklós, Dömsöd, Dab, Tass, Kiskunlacháza stb. elhelyezkedése a többi településhez
viszonyítva.
A kiadvány megvásárolható Kunszentmiklós
város könyvtárában és a szerzõnél.
-V.I.-
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TA L Á LTA M E GY K É P E T
E havi cikkemben új ismeretségbõl fakadóan láthatnak képeket. Papp
Lászlóné Halász Katika nénivel hozott össze drága fogadott nagymamám
a napokban, aki nagy szeretettel osztotta meg képeit és a hozzájuk fûzõdõ
történeteit. Katika néni édesapja, Halász József 1908. ápr. 12-én született.
Az elemi elvégzése után kitanulta a bognár mesterséget, ami annyira jól
ment neki, hogy még Pestrõl is lejöttek hozzá hintókhoz és szekerekhez
kereket csináltatni, javíttatni.

„Cím: Halász Józsefné részére, Pest Megye, Dömsöd. Kedves
Juliskám és kis Katokám! Tudatom veletek jól vagyok, amit nektek is
kívánok, most itt megyünk, keresztül Bicskén keresztül Pesten keresztül
valahova dolgozni megyünk, a Péterrel vagyunk együtt Dömsödiek. Csak
legyetek nyugodtak nincsen, semmi hiba majd csak letelik egyszer, csak
vigyázatok magatokra nagyon és minden szerszámra meg ne rozsdásodjanak és a ruhám is maradjon, meg ne egye a
moly. Majd csak megsegít, a jó Isten más újság
nincs, csókollak mindnyájatokat a mielõbbi viszont látásra csókolok
mindenkit.
Kérem, a megtalálót
szíveskedjen
eljuttatni
Halász Józsefné címére
Pest megye Dömsöd.
Feladó: Halász József
1945”
A fénykép célba ért,
így hírt kapott a család.
Hazaérkezése után pár év
múlva, 41 éves korában
mellhártyagyulladás
miatt hagyta itt a földi
világot.
/Jancsó Attila/

A háború kitörésével behívták szolgálatra, aminek köszönhetõen
fogságba esett, és Romániába vitték. Szanitécként szolgált elfogásáig.
1947-ben jött haza megviselten és kissé betegesen. A második képen
szanitéc társaival látható.

Értékek õrzõi
Szeretnék köszönet mondani két dömsödi lakosnak, akik
az elmúlt idõszakban fontos helytörténeti anyagokat bocsátottak rendelkezésünkre azzal a céllal, hogy ezek majd idõvel
egy nagyobb helytörténeti anyag részét képezzék. Igyekszünk
keresni a kiállítóhelyet e tárgyaknak, dokumentumoknak, s
reméljük nem túl sokat kell várnunk a megvalósulásra.
Köszönöm Ila Gáborné Ilonkának a berendezési tárgyakat, aki örömmel tette félre azokat egy helytörténeti tárlat
számára.
Köszönöm Mohácsi Józsefnek a nagyon régi dokumentumokat, amelyeket elhozott nekem azzal a céllal, hogy a
községnek szeretné ajándékozni azokat. Egyenlõre mindezt a
könyvtárban õrizzük, de nagyon szeretnénk a dömsödiek
számára nyilvánosan is látogathatóvá tenni.

Álló sor jobbról: ismeretlen, Halász József, Jancsó Ferenc,
a többi szintén ismeretlen.
Romániai fogolytáborba szállításakor a nála lévõ fényképére írt
feleségének és lányának üzenetet, amit a vagonból egy állomáson
kidobott, bízván Istenben, hogy megkapják szerettei. A levél szövege a
következõ:

Örömmel tölt el, hogy vannak akik nem dobják sutba a múlt
emlékeit, hanem azonnal felismerik bennük az értéket.
Szabó Andrea
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Nem várt gyõzelmek
a labdarúgók háza táján

Érdekes történet

Alsónémedi : Dömsöd 1:2 (0:2)
A tabella második helyén tartózkodó
Némedi esélyesként várhatta a mérkõzést.
Csapatunk az elsõ félidõben meglepte ellenfelét, és a második félidõben fegyelmezett játékkal sikerült megszerezni mind a
három pontot. A Dömsöd góljait Cziráky,
Kelemen szerezték.
Dömsöd : Dunaharaszti II. 2:1 (0:1)
Majdnem meglepte a sereghajtó Dömsödöt. A stílusosan játszó
ellenfél sokáig õrizte az egygólos vezetést. A mérkõzés hajrájában
nagy akarattal játszó hazaiak kis szerencsével tudtak gyõzni. A hazai gólokat Cziráky és Németh lõtte.
Bugyi : Dömsöd 2:1
A már-már mumusnak számító Bugyi ellen szoros eredmény is
hízelgõ. Ha gólhelyzeteinket jobban sikerül kihasználni akár gyõzhettünk is volna. A mieink gólját Ilonka Ferenc szerezte.
Dömsöd : Halásztelek 2:1 (0:1)
Az idény mérkõzésén jó játékkal gyõzte le csapatunk a listavezetõt. Gólszerzõ: Czigler, Németh.
Hernád : Dömsöd 0:2 (0:1)
A papírformának megfelelõen, küzdelmes mérkõzésen begyûjtötte csapatunk a három pontot.
Góljainkat Kelemen A. és Cziráky T. szerezte.
Dömsöd : Pereg 2:2 (0:2)
Dömsöd: Balázs – Faragó, Czigler, Kelemen A., Kardos, (Garai)
– Turcsán, Agócs, (Palotai), Bognár B., Németh, – Cziráky, Ilonka
(Kelemen Cs.). Edzõ: Székely János.
Pereg: Necsász, – Tóth S., Juhász B. Tóth R., Erdõs, Wonkfong,
Tóth D. Horák, Tóth So. Noah, Tóth J. (Horváth M.).
Edzõ: Dr. Agonglo Joel Geraldo.
Már a hatodik percben vezetést szerzett a Dömsöd. Németh egy
lecsorgó labdát juttatott Necsász Sándor hálójába. Agócs, Cziráky
és Ilonka két védõvel szemben vezette kapura a labdát, de elügyetlenkedték a kecsegtetõ helyzetet. A félidõ elõtt még Ilonka Ferenc
volt eredményes mintegy 18 méterrõl.
A második félidõben a Pereg csapatát támogatta jobban a szél, az
53. percben Noah, az 55.-ben Juhász Berci rúgott gólt. A 79. percben Kelemen Adriánt második sárga lap után a játékvezetõ kiállította. Már látszott Adrián játékán, hogy egy kicsit jobban pörög a
kelleténél, szerencsésebb lett volna, ha az edzõ idejében lecseréli.
A második félidõ teljesen a peregi csapaté volt. A végén mi örülhettünk jobban a döntetlennek.

A hátralévõ mérkõzések:
27
28
29
30

2015. 05. 16.
2015. 05. 24.
2015. 05. 30.
2015. 06. 07.

17:00
17:00
17:00
17:00

Taksony SE II. – Dömsödi SE
Dömsödi SE – FC Dabas II.
Felsõpakonyi KSE – Dömsödi SE
Dömsödi SE – Újlengyel DSE
VA

A minap a Polgármesteri Hivatal Gazdasági Irodájában egy idõs úr
tört magyarsággal Laczi Antal után érdeklõdött. Emlegetett istállót,
paprikaföldet, 90 pengõ fizetést, de nehezen értettük, hogy mit akar.
Némi tanakodás után Zsoldosné Ica és Habaczellerné kiderítették,
hogy Laczi Gábor édesapjáról van szó, akinek már csak a menye, Mariska néni lakik az õsi birtokon. Autóba ültünk, és a Kunszentmiklósi
útra hajtottunk, ahol a delelésbõl ébredõ Mariska néni kissé meglepve
fogadott bennünket. Az idõs úr egyenesen az istálló épülete felé vette
az irányt, és könnyek szöktek a szemébe. Kilenc hónapot, Laczi Antalt
és a paprikaföldet emlegette. Zsoldos Esztert kértük, segítsen a tolmácsolásban. Így kiderült, hogy Gyuri bácsi (így hívták az idõs urat) a
háborúban sodródott Laczi Antalékhoz, és kilenc hónapig lakott náluk, miközben a mezõgazdasági munkákban segített. A közben elõkerült régi családi képen felismerte a családtagokat, elmondta, hogy
nagy hálával emlékezik Laczi Antalékra. Azt is elmondta, hogy a vele
lévõ felesége és két gyermeke a 90. születésnapjára ajándéknak szánta
ezt a kirándulást. Nagyon örült, hogy még megtalálta az istállót, amely
lakhelyéül szolgált egy idõben. Említette, hogy még egy fia van, aki
Németországban velük együtt él, és viszi tovább a családi vállalkozást. A vele utazó lánya a családjával Argentínában, a fia Franciaországban él. A sokat emlegetett dömsödi istállót most meg tudta mutatni nekik. Mariska néni hosszabb tartózkodásra marasztalta õket, de
nem tudtak tovább maradni. A dömsödi emlékekkel boldogan indultak ausztriai szállásukra.
Nagy örömmel töltött el engem is, hogy tudtunk segíteni a hely felkutatásában. Mariska néni kedvességét ezúton is köszönjük!
Varsányi A.
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Köszönetnyilvánítás
Köszönetünket fejezzük ki mindazon ismerõsöknek, barátoknak, résztvevõknek, akik

MEGHÍVÓ

GONDA SÁNDORNÉ

„Hamis határt mutat a te térképed,
lelketlen körzõ mûve, semmi más.
Mit két karod ölelni tud, – miénk az!
Az én térképem nem lehet hibás!”
(Hangay Sándor)

született Karailiev Trifonoff Mária
temetésén részt vettek, sírjára koszorút,
virágot helyeztek.
A gyászoló család

Tisztelettel meghívjuk Önt és kedves családját

Köszönetnyilvánítás

Trianon megemlékezésünkre,

„Küzdöttél, de már nem lehet,
a csend ölel át és a szeretet.
Csak az hal meg, akit elfelejtenek,
Örökké él, akit nagyon szerettek.”
(Tóth Árpád)

amely 2015. június 7-én vasárnap 11 órakor lesz
a Dabi Református Templom kertjében.

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak,
akik

FEHÉR KÁROLYNÉ

Ünnepi beszédet mond Muszka János történelemtanár.
A megemlékezés elõtt 10 órakor istentisztelet lesz
a templomban.

Földi Éva
búcsúztatóján részt vettek, fájdalmunkban
velünk éreztek.
Gyászoló család

Az ünnepség koszorúzással zárul.
Mindenkit szeretettel várunk!

EGYHÁZKÖZSÉGEK ELÉRHETÕSÉGEI
Dömsöd-Nagytemplomi
Református Egyházközség
2344 Dömsöd, Petõfi tér 7.
Tel.: 06-24-434-477
E-mail: domsodnagytemplom.ref
@gmail.com
Hivatali idõ:
Hétfõ:
9-12 óra
Csütörtök:
9-12 óra
Istentisztelet: Vasárnap 10 óra
Lelkipásztor: Szabó Péter
Beosztott lelkész:
Szabóné Lévai Csilla
Dömsöd-Dabi Református
Egyházközség
2344 Dömsöd, Szabadság u. 70.
Tel.: 06-24-435-178
E-mail: domsoddab.ref@gmail.com
Hivatali idõ:
Szerda:
15-17 óra
Csütörtök:
9-11 óra
Istentisztelet: Vasárnap 9 óra
Lelkipásztor:
Balogh László Levente

Római Katolikus Plébánia
2344 Dömsöd, Szabadság u. 83.
Tel.: 06-24-513-031
Hivatali idõ:
Hétfõ:
9-11 óra
Szerda:
9-11 óra
Péntek:
9-11 óra
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
Ügyintézõ lelkész:
Dr. Almási Mihály
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Anyakönyvi hírek

Háziorvosi
rendelés

Születtek:
Kultsár Tomaj Solt – Balogh Heidi
LUCA ZOÉ
Joó Péter – Fekete Anett
BARNABÁS

Felelõs szerkesztõ: Vass Ilona Györgyi
Felelõs kiadó: Dömsöd Nagyközségi
Önkormányzat, Dr. Bencze Zoltán körjegyzõ
Szerkesztôség címe: 2344 Dömsöd, Petôfi tér 6.

Házasságot kötött:

ISSN: 2060-2820

Hriazik Ferenc – Szászvári Kitti

Lapzárta: május 25.

Fehér Károlyné Földi Éva

75 éves

A lapzárta után beérkezõ anyagokat, illetve a
pdf formátumban küldött cikkeket nem áll
módunkban adott számban megjelentetni!

Hubay Ádám

75 éves

Várható megjelenés: június eleje

Kiss József Gábor

58 éves

Elhunytak:

Horváth Istvánné Sárközi Katalin 75 éves
Pataky István

I. körzet: Dr. Szõnyi Alíz
Dömsöd, Zrínyi u. 8/b
Tel.: (06-24) 435-103, 06-20/485-6060
Rendel:
hétfõ, szerda: 13.00-17.00 óráig
kedd, csütörtök, péntek: 7.30-11.00 óráig

71 éves

Gonda Sándorné Karailiev Trifonoff Mária
65 éves

Tisztelt Lakosaink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy

a Ráckevei Rendõrkapitányság
Kiskunlacházi Rendõrõrs
Dömsödi Körzeti Megbízotti
Irodája közvetlenül hívható
telefonszáma a következõ:

Az írások elfogadása nem jelenti azok feltétlen
megjelentetését!
Rovatvezetõk, és az újság megjelenésében
közremûködõk: Balogh István Ferenc,
Bencze István, Biricz Márta Enikõ,
Bõdi Endréné, Budai Szilvia, Cserna Eszter,
Habaczellerné Juhász Judit, Jancsó Attila,
Korona Sándor, Köntös Ágnes, Mikus Csilla,
Orbánné Kiss Judit, Richter Gyuláné, Siket Péter,
Szabó Andrea, Szimonidesz Kovács Hajnalka,
Szoóné Bodrogi Emõke, Szücsné Ágh Anikó.
Készült 800 példányban.
Az újság Dömsöd Nagyközségi
Önkormányzat támogatásával jelenik meg.
Szedés, tördelés, nyomda:
Press+Print Kft. Kiskunlacháza,
Gábor Áron u. 2/a

06/20/508-4809
Amennyiben a fenti szám
bármely okból pillanatnyilag
nem kapcsolható, úgy kérjük,
hogy a 112-es központi számot
szíveskedjenek hívni.

Háziorvosi ügyelet
(Morrow Medical Zrt.)
Ügyeleti idõ: hétfõtõl–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.
(Rendelõintézettel szemben)
Ügyelet telefonszáma: 06/24-385-342

A Magyar Korona
Gyógyszertár
nyitva tartása:
Hétfõtõl péntekig: 7.30 – 18.30
Szombaton: 7.30 – 12.00
Tel.: 06-24-519-720

Dömsödi Tûzoltó
Egyesület:
Ha baj van, segítünk!
24 órában hívható számunk:
Tárkányi Béla parancsnok:

06-20-383-5407

II. körzet: Dr. Wagner Viktor
(Elõjegyzés telefonon és e-mailben is lehetséges!)
Dömsöd, József Attila u. 8.
Tel.: (06-24) 434-455, 06-70/605-7056
e-mail: dom2ren@gmail.com
Rendel:
hétfõ, 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.: (06-24) 436-180, 06-30/9523-588
Rendel:
hétfõ, szerda: 07.30-11.00 óráig
kedd, csütörtök: 13.00-17.00 óráig
péntek: 07.30-11.00 óráig
A szabadságok, helyettesítések a rendelõkben kifüggesztve találhatók.
Gyermekorvosi rendelõ: Dr. Szakály Ilona
Dömsöd, Szabadság u. 42.
Tel.: (06-24) 435-153, 06-20/9422-698
Rendel:
hétfõ, kedd, csütörtök, péntek: 07.3011.00 óráig
szerda: 13.00-16.30 óráig
Fogorvosi rendelés: Dr. Vass Ferenc
Dömsöd, Szabadság u. 42.
Tel.: (06-24) 434-998
Rendel:
kedd, szerda és péntek: 8-12 óráig,
hétfõ és csütörtök: 13-18 óráig

HA BAJ VAN:
defibrillátor elérhetõsége
a Sion Security számán:

06-70-634-5434

Polgárõrök elérhetõsége
Észrevételeiket, bejelentéseiket az alábbi
telefonszámon tehetik meg:
Klszák Tamás elnök: 06-70-453-0743
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XXI. Dömsödi Napok képekben
Fotó:
Fábián
Ilona Krisztina

Menyasszonyi
ruhák és torták
a kiállításon

A fûri Fürjecskék felvidéki viseletben
népdalcsokrot adott elõ

Májusfa a
Bajcsy-Zsilinszky utcában

Földvári Zsuzsi
virágkompozíciója

A SÁRI-METÁL KFT. MUNKATÁRSAKAT KERES
AZ ALÁBBI MUNKAKÖRÖKBEN

CO-HEGESZTÕ
CNC – GÉPKEZELÕ (Lézervágó, Élhajlító)
Feladat:
Légfûtéses és vízteres kandallók gyártása, valamint egyéb lemez
alkatrészek készítése a vevõi igényeknek megfelelõen.
Elvárások:
Precíz, méretpontos munkavégzés
Fogékonyság új dolgok megtanulására
Rugalmasság
Önálló munkavégzés
Amit kínálunk:
Igényes munkakörnyezet
Minõségi szerszámok, gépek
Versenyképes bérezés
Hosszú távú munkalehetõség
Egymûszakos munkarend
Azonnali kezdési lehetõség

Várjuk jelentkezését a következõ elérhetõségeken:
sarimetal@sarimetal.hu • +36-70-339-4143
A pályázó alkalmasságáról próbamunkán gyõzõdünk meg!
Munkavégzés helye: Ráckeve, Páskom Ipari Park
További információ: www.sarimetal.hu

Lovasverseny
és díjkiosztás

