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

rintot fordít karitatív célra. Sajnos a saját költ-
ségvetésünk nem igazán engedi meg részünkről
a nagyvonalú segítséget, de a képviselő-testületi
döntés szerint az augusztus 20-i tűzijátékra szánt
forintokat mi is eljuttatjuk valamelyik árvíz súj-
totta településre. Tehát már most jelzem, idén
nem lesz tűzijáték!

2010. év vége az az időpont, amikor lezárul a
csatorna-beruházás finanszírozása. Most jött el
az az időpont, amikor levélben keressük meg
azokat a dömsödi polgárokat, vállalkozásokat,
akik eddig nem fizették meg a mindenkire nézve
kötelező közműfejlesztési hozzájárulást. Ez év
végéig közel ötvenmillió forint hitelt kell vissza-
fizetnünk, amelynek a költségvetésünkben nincs
fedezete. Tudom, nagyon nehéz időket élünk, de
ez egy olyan fizetési kötelezettség, amely alól
senkit nem mentesíthetünk. Fizetési nehézségek
esetén bizonyos ütemezést fogunk ajánlani, az
egyértelmű elzárkózás esetén viszont jogunk
van a hozzájárulást adók módjára behajtani.
Csak remélni tudom, hogy ezzel a lehetőséggel
nem kell élnünk. Már szinte minden hónapban
témám a csatornába illegálisan bevezetett csapa-
dékvíz kérdése. A Keve-Víz Kft.-től kapott jel-

zés szerint még mindig vannak, akik nem veszik
figyelembe a tiltást.Atürelmi idő lejárt, és ha va-
lakit a szabály megszegésén kapunk, úgy szigo-
rú büntetés lesz a következménye!

Folyik a Petőfi szülők házának felújítása. A
Leader mozgalom keretében közel tízmillió forin-
tot nyertünk egy közösségi tér kialakítására. Szin-
tén ez a forrása az iskola és a sportcsarnok között
épülő játszótérnek, amelyet annyira várnak már a
dömsödi gyermekek. Nem múlik el nap, hogy a
saját unokám ne kérdezné meg, hogy mikor lesz
kész? Azt tudom válaszolni, amit most is mon-
dok, hogy legkésőbb augusztus 20-ra.

Taksonyban ma döntöttünk a szúnyoggyérí-
tés következő fázisáról. A térség polgármesterei
arról állapodtak meg, hogy a jogszabályoknak
megfelelő, de a legerősebb dózist kell alkalmaz-
ni a következő hetekben.Aföldi gyérítés terüle-
tét megnöveltük, így talán hatékonyabb lesz a
védekezés.Az eddigiekhez képest összehangol-
tabb is lesz a szúnyogok elleni harc, így nem
fordulhat elő az a helyzet, hogy hiába rendeltük
meg mi a legnagyobb területen a gyérítést, ha ez
a térség településein nem igazán volt hatékony.
A jövő évi védekezést már most előkészítjük –
elsősorban a biológiai védekezést –, hogy az
ideinél kevésbé legyünk kiszolgáltatott helyzet-
ben az időjárás viszontagságainak.

A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA
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��Riport Tóth Sándorral, az
Ipartestület elnökével 10-11. o.

��Kitűnő és jeles tanulók
névsora 13. o.

��Dabi napi beszámoló 16-17. o.

��Keresztrejtvény 18. o.

��Kertek, parkok... 22-23. o.

��Keresztyén oldal 26. o.

��Falugazdász rendelése 27. o.
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Folytatás a következő oldalon.

IV. Hal-Víz Nap a Duna-parton (20-21. oldal)
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A strand üze mel te té sé re ez év ben nem ta lál -
tunk vál lal ko zót, ezért meg nyi tot tuk a ka pu kat, de
olyan fel té tel lel, hogy min den ki sa ját fe le lős sé gé -
re fü röd het! Hang sú lyo zom, nem ki je lölt sza bad
strand, így ugyanazok a sza bá lyok ér vé nye sek itt
is, mint bár hol más hol a Du na part ján. Fel hí vom a
fi gyel met, hogy a víz mi nő sé ge nincs be vizs gál -
va! An  nyit meg te szünk, hogy a te rü le tet tisz tán
tart juk, és mos dóhasz ná la tot is biz to sí tunk.

A leg utób bi tes tü le ti ülé sen tár gyal tuk az ok -
ta tá si in téz mé nye ink négyéves be szá mo ló ját.
Jól eső ér zés sel ál la pí tot tam meg is mét, hogy jó
óvo dá ba, jó is ko lák ba jár nak gyer me ke ink
Dömsödön. Azt tu dom an nak mon da ni, aki el -
fo gult ság gal vá dol, hogy csak néz ze meg az
ered mé nye ket, a po zi tív tör té né se ket, és csak
utá na al kos son vé le ményt.

Év ről év re si ke res ren dez vé nyünk a Gyer -
mek nap, így volt ez most is. Az egész na pos pro-
g ra mot na gyon jól zár ta le a Grease cí mű mu si -
cal, ame lyet a mű vé sze ti is ko lánk nö ven dé kei és
az Irin gó Szín ját szó Kör tag jai ad tak elő. Kö szö -
nöm min den ki nek, aki egy ki csit is se gí tett a
gyer me kek fel hőt len szó ra koz ta tá sá ban.

Né mi szo ron gás sal vár tam a IV. Hal-Víz  Na -
pok ren dez vényt. Még pe dig azért, mert fél tem at -
tól, hogy az idő já rás nem fo gad ja ke gye i be a fő ző -
ver seny részt ve vő it. Nos, jól imád koz tunk, mert
igaz, hogy az elő ző és az utá na kö vet ke ző na pok -
ban is sok eső esett, de ezt a szom ba tot tény leg
sem mi sem za var ta meg. Gra tu lá lok a ren de zők -
nek, Il lés Gyu lá nak, a Dömsödi Hor gász egye sü let
tag ja i nak – Gás pár Lász ló ve ze té sé vel, és min den
részt ve vő nek, akik a zsű ri sze rint jobb nál jobb éte -
lek kel csa lo gat ták ma guk hoz ba rá ta i kat. Csikósné
Jut ka fi a tal csa pa ta is mét a meg szo kott ma gas
szín vo na lon szó ra koz ta tott ben nün ket!

Be fe je zé sül, kö szön töm az utób bi évek ben
mos to ha kö rül mé nyek kö zött, de ma xi má lis
helyt ál lás sal dol go zó egész ség ügyi mun ka tár sa -
kat, va la mint azo kat a köz al kal ma zot ta kat, akik
a fo lya ma tos nor ma tí va el vo nás után is – amely
eg zisz ten ci á ju kat is érin ti – ma gas szin ten szol -
gál ják a dömsödi pol gá ro kat. Bencze Ist ván

Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép vi -
se lő-tes tü le te 2010. jú ni us 17-én rend kí vü li ülést
tar tott, az ülé sen az aláb bi dön té se ket hoz ta. A
tes tü le ti ülé sen je len lévő kép vi se lők: Bencze Ist -
ván pol gár mes ter, Var sá nyi An tal al pol gár mes ter,
Ambruska Jó zsef, Ba logh Lász ló Le ven te, Ko ro -
na Sán dor, Láz ár Jó zsef, Patonai Istvánné, Sallai
Gá bor, Sza bó And rea kép vi se lők.

1. Na pi rend meg ha tá ro zá sa
(Sza va zás mód ja: egy sze rű több ség, nyílt

sza va zás)
A kép vi se lő-tes tü let 9 igen sza va zat tal, egy -

han gú sza va zás sal meg hoz ta a kö vet ke ző ha tá -
ro za tot:

70/2010. (VI. 17.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép -

vi se lő-tes tü le te az ülés na pi rend jét az aláb bi ak
sze rint ha tá roz za meg:

1.) A TÁMOP 5.2.2. kód szá mú Biz tos kez det
gye rek há zak pá lyá zat be nyúj tá sá nak tá mo ga tá sa

Fe le lős: Bencze Ist ván pol gár mes ter
Ha tár idő: azon nal
1.) A TÁMOP 5.2.2. kód szá mú Biz tos Kez  -

det Gye rek há zak pá lyá zat be nyúj tá sá nak
tá mo ga tá sa

(Sza va zás mód ja: mi nő sí tett  több ség, nyílt
sza va zás)

A kép vi se lő-tes tü let 9 igen sza va zat tal, egy -
han gú sza va zás sal meg hoz ta a kö vet ke ző ha tá -
ro za tot:

71/2010. (VI. 17.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Önkormányzat Kép vi -

se lő-tes tü le te, fi gye lem be vé ve az Ok ta tá si,
Köz  mű ve lő dé si és Sport Bi zott ság ja vas la tát, a
Még 1000 év Dömsödért Egye sü let (2344 Döm-
söd, Bajcsy-Zs. út 6.) TÁMOP 5.2.2. „Biz tos
Kez det Gye rek há zak” cí mű pá lyá zat ra be nyúj -
tan dó programal kap cso lat ban az aláb bi dön tést
hoz za. A kép vi se lő-tes tü let a pá lyá za ti prog ram
meg va ló sí tá sát tá mo gat ja. A pá lyá za ti prog ram
meg va ló sí tá sa ér de ké ben az ön kor mány zat tu -
laj do ná ban lé vő Pe tő fi té ri is ko la épü le tét (Döm-
söd 782. hrsz., Pe tő fi tér 2-3.) – si ke res pá lyá zat
ese tén – a pá lyá za tot meg va ló sí tó „Még 1000 év
Dömsödért” Egye sü let hasz ná la tá ba ad ja.

A kép vi se lő-tes tü let fel ha tal maz za Bencze
Ist ván pol gár mes tert az együtt mű kö dé si meg ál -
la po dás és a hasz ná lat ba adás ra vo nat ko zó meg -
ál la po dás alá írá sá ra.

Fe le lős: Bencze Ist ván pol gár mes ter
Ha tár idő: meg ál la po dá sok alá írá sá ra 2010.

jú ni us 20-ig.
A kép vi se lő-tes tü let 2010. jú ni us 30-án tar  -

tot ta mun ka ter ve sze rin ti kö vet ke ző ülé sét,
me lyen az aláb bi dön té se ket hoz ta.

A tes tü le ti ülé sen je len lévő kép vi se lők: Ben -
cze Ist ván pol gár mes ter, Var sá nyi An tal al pol -

gár mes ter, Ba logh Lász ló Le ven te, Csi kós
Lász lóné, Is pán Ig nác, Ko ro na Sán dor, Láz ár
Jó zsef, Patonai Istvánné, dr. Rókusfalvy Sylvia,
dr. Ros tás Klá ra, dr. Sza bó Gáborné, Sallai Gá -
bor kép vi se lők.

Na pi rend meg ál la pí tá sa
(Sza va zás mód ja: egy sze rű több ség, nyílt

sza va zás)
A kép vi se lő-tes tü let 12 igen sza va zat tal, egy -

han gú sza va zás sal meg hoz ta az aláb bi ha tá ro -
za tot:

72/2010. (VI. 30.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz ségi Önkormányzat Kép -

vi se lő-tes tü le te az ülés na pi rend jét az aláb bi ak
sze rint ha tá roz za meg:
1. Tá jé koz ta tó a le járt ha tár ide jű tes tü le ti ha tá -

ro za tok vég re haj tá sá ról
2. A pol gár mes ter tá jé koz ta tá sa a két ülés kö zött

el telt idő szak ese mé nye i ről
3. Apaj Köz ség mó do sí tó in dít vá nya a Dömsöd-

Apaj Ál ta lá nos Is ko la Köz ok ta tá si  In téz mény -
fenn tar tó Tár su lás és a Dömsöd-Apaj Óvo da
Köz ok ta tá si In téz mény fenn tar tó Tár su lás tár -
su lá si meg ál la po dá sá nak mó do sí tá sá ra

4. Be szá mo ló a Gróf Szé che nyi Ist ván Ál ta lá -
nos Is ko la szak mai mun ká já ról (2006-2010)

4.1. A 2010/2011. tan év ben in dít ha tó cso por tok
lét szá má nak meg ál la pí tá sa

4.1. Szü lői kez de mé nye zés az ál ta lá nos is ko la
He lyi Pe da gó gi ai Prog ram (HPP) mó do sí -
tá sá ra 

4.2. Be szá mo ló az In téz mé nyi Mi nő ség irá nyí -
tá si Prog ram (IMIP) végrehajtásáról 

5.    Be szá mo ló a Nagy köz sé gi Óvo da szak mai
mun ká já ról  (2006-2010)

5.1. A Nagy köz sé gi Óvo da he lyi ne ve lé si prog -
ram já nak (HNP) mó do sí tá sa

5.2. A Nagy köz sé gi Óvo da Mi nő ség irá nyí tá si
Prog ram já nak (IMIP) mó do sí tá sa 

5.3. A Nagy köz sé gi Óvo da ma xi má lis cso port lét -
szám túl lé pé sé nek fenn tar tói en ge dé lye zé se

6.    Be szá mo ló a De zső La jos Alap fo kú Mű vé -
szet ok ta tá si In téz mény szak mai mun ká já ról
(2006-2010) 

6.1. A De zső La jos Alap fo kú Mű vé szet ok ta tá si
In téz mény Mi nő ség irá nyí tá si Prog ram
(IMIP) vég re haj tá sá ról szó ló ér té ke lé s
meg  vi ta tá sa

7.    Az ön kor mány zat és in téz mé nyei 2010. évi
költ ség ve té sé ről szó ló 2/2010. (II. 19.) ren-
delet mó do sí tá sa 

8. Az ön kor mány zat ál tal fenn tar tott gyer mek -
in téz mé nyek ben fi ze ten dő té rí té si dí jak ról
szó ló több ször mó do sí tott 14/2002. (XII. 12.)
ren de let

9. A Cse pel-szi get és Tér sé ge Több cé lú Ön kor -
mány za ti Tár su lás és a tag ön kor mány zat ok
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kö zött meg kö ten dő, kis tér sé gi pe da gó gi ai szol gál ta tói fel ada tok el lá tá -
sá ról szó ló  együtt mű kö dé si meg ál la po dás vé le mé nye zé se 

10. Kö zép-Du na Vi dé ke Hul la dék gaz dál ko dá si Va gyon ke ze lő és Köz -
szol gál ta tó Zrt. pót be fi ze tés tel je sí té se

11. A Pe tő fi Sán dor Ok ta tá si és Mű ve lő dé si Köz pont, Nagy köz sé gi
Könyv tár, Dömsödi Sport köz pont, Köz sé gi Víz mű Ala pí tó Ok irat
mó do sí tá sa

12. Ön kor mány za ti ha tó sá gi ügy ben ér ke zett fel leb be zé sek el bí rá lá sa
(zárt ülé sen)

Fe le lős: Bencze Ist ván pol gár mes ter
Ha tár idő: azon nal
1. Je len tés a le járt ha tár ide jű tes tü le ti ha tá ro za tok vég re haj tá sá ról
(Sza va zás mód ja: egy sze rű több ség, nyílt sza va zás)
A kép vi se lő-tes tü let 11 igen sza va zat tal, egy han gú sza va zás sal meg -

hoz ta a kö vet ke ző ha tá ro za tot:
73/2010. (VI. 30.) Kt.számú ha tá ro zat

Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép vi se lő-tes tü le te a le járt ha -
tár ide jű ha tá ro za tok ról szó ló be szá mo lót el fo gad ja.

Fe le lős: Bencze Ist ván pol gár mes ter
Ha tár idő: azon nal
2. Tá jé koz ta tó a két ülés kö zött el telt idő szak ese mé nye i ről
(Sza va zás mód ja: mi nő sí tett  több ség, nyílt sza va zás)
A képviselő-testület 11 igen sza va zat tal, egy han gú sza va zás sal meg -

hoz ta a kö vet ke ző ha tá ro za tot:
74/2010. (VI. 30.) Kt. számú ha tá ro zat

Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép vi se lő-tes tü le te a 2010. au -
gusz tus 20-i köz sé gi ün nep ség ke re té ben tű zi já té kot nem mu tat be. A kép -

vi se lő-tes tü let 150.000 Ft-tal egy ár vízká ro sult te le pü lés ön kor mány za tá -
nak ajánl ja fel.

Fe le lős: Bencze Ist ván pol gár mes ter
Ha tár idő: azon nal
(Sza va zás mód ja: egy sze rű több ség, nyílt sza va zás)
A képviselő-testület 11 igen sza va zat tal, egy han gú sza va zás sal meg -

hoz ta a kö vet ke ző ha tá ro za tot:
75/2010. (VI. 30.) Kt. számú ha tá ro zat

Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép vi se lő-tes tü le te a két ülés
kö zöt ti idő szak ese mé nye i ről szó ló be szá mo lót el fo gad ja.

Fe le lős: Bencze Ist ván pol gár mes ter
Ha tár idő: azon nal
3. Apaj Köz ség mó do sí tó in dít vá nya a Dömsöd-Apaj Ál ta lá nos Is -

ko la Köz ok ta tá si In téz mény fenn tar tó Tár su lás és a Dömsöd-Apaj
Óvo da Köz ok ta tá si In téz mény fenn tar tó Tár su lás tár su lá si meg ál la -
po dá sá nak mó do sí tá sá ra

(Sza va zás mód ja: mi nő sí tett több ség, nyílt sza va zás)
A kép vi se lő-tes tü let 9 igen sza va zat tal, 3 nem sza va zat tal meg hoz ta a

kö vet ke ző ha tá ro za tot:
Dömsöd-Apaj Ál ta lá nos Is ko la Köz ok ta tá si In téz mény fenn tar tó Tár -

su lás tár su lá si meg ál la po dás mó do sí tá sa
76/2010. (VI. 30.) Kt. számú ha tá ro zat

Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép vi se lő-tes tü le te a Dömsöd-
Apaj Ál ta lá nos Is ko la Köz ok ta tá si In téz mény fenn tar tó Tár su lás tár su lá si
meg ál la po dá sát az aláb bi ak sze rint mó do sít ja:

A tár su lá si meg ál la po dás 5.2. pont ja he lyé be az aláb bi ren del ke zés lép:
5.2. A kö zös fenn tar tá sú in téz mény fel ada tai:

Szakágazat
Száma
852010

856000

931200
562900
855900

Neve
Alapfokú oktatás

Oktatást kiegészítő
tevékenység
Sporttev. és támogatása
Egyéb vendéglátás
M.n.s. egyéb oktatás

Szakfeladat
Száma
852011
852012

852021
852022

856011

931204
562913
855911
855912

855914

Ne ve
Ál ta lá nos is ko lai ta nu lók nap pa li rend sze rű ne ve lé se, ok ta tá sa (1-4. év fo lyam)
Sa já tos ne ve lé si igé nyű ál ta lá nos is ko lai ta nu lók nap pa li rend sze rű ne ve lé se, ok ta tá -
sa (1-4. év fo lyam). Szak ér tői és re ha bi li tá ci ós bi zott ság szak vé le mé nye alap ján a töb -
bi ta nu ló val nem együtt nevelhető:
– eny he ér tel mi fo gya té kos ta nu lók oktatása.
Szakértői és re ha bi li tá ci ós bi zott ság szak vé le mé nye alap ján a töb bi ta nu ló val együtt
nevelhető:
– testi, ér zék szer vi, be széd fo gya té kos ta nu lók ne ve lé se, ok ta tá sa
– a meg is me rő funk ci ók vagy vi sel ke dés fej lő dé sé nek or ga ni kus ok ra vis  sza ve zet he tő

tar tós és sú lyos rend el le nes sé gé vel küzdő,
– a meg is me rő funk ci ók vagy vi sel ke dés fej lő dé sé nek or ga ni kus ok ra vis  sza nem ve -

zet he tő tar tós és sú lyos rend el le nes sé gé vel küz dő ta nu lók ne ve lé se, ok ta tá sa.
Ál ta lá nos is ko lai ta nu lók nap pa li rend sze rű ne ve lé se, ok ta tá sa (5-8. év fo lyam)
Sa já tos ne ve lé si igé nyű ál ta lá nos is ko lai ta nu lók nap pa li rend sze rű ne ve lé se, ok ta tá -
sa (5-8. évfolyam). Szakértői és re ha bi li tá ci ós bi zott ság szak vé le mé nye alap ján a töb -
bi ta nu ló val nem együtt nevelhető:
– eny he ér tel mi fo gya té kos ta nu lók ok ta tá sa 5-8. évfolyamon.
Szakértői és re ha bi li tá ci ós bi zott ság szak vé le mé nye alap ján a töb bi ta nu ló val együtt
nevelhető:
– testi, ér zék szer vi , be széd fo gya té kos ta nu lók ne ve lé se, ok ta tá sa,
– a meg is me rő funk ci ók vagy vi sel ke dés fej lő dé sé nek or ga ni kus ok ra vis  sza ve zet he tő

tar tós és sú lyos rend el le nes sé gé vel küzdő,
– a meg is me rő funk ci ók vagy vi sel ke dés fej lő dé sé nek or ga ni kus ok ra vis  sza nem ve -

zet he tő tar tós és sú lyos rend el le nes sé gé vel küz dő ta nu lók ne ve lé se, ok ta tá sa.
Pe da gó gi ai szak szol gá lat (lo go pé di ai el lá tás)

Is ko lai di ák sport-te vé keny ség és tá mo ga tá sa
Is ko lai in téz mé nyi ét kez te tés
Ál ta lá nos is ko lai nap kö ziott ho ni ne ve lés
Sa já tos ne ve lé si igé nyű ta nu lók nap kö ziott ho ni nevelése. Szakértői és re ha bi li tá ci ós
bi zott ság szak vé le mé nye alap ján a töb bi ta nu ló val nem együtt nevelhető: enyhe ér tel -
mi fo gya té kos ta nu lók nap kö ziott ho ni ne ve lé se.
Ál ta lá nos is ko lai ta nu ló szo bai ne ve lés



4 XX.  évfolyam  7.  szám

A tár su lá si meg ál la po dás 8.) A tár su lás jog ál lá sa cí me 8.2. és 8.3. pont -
ja he lyé be az aláb bi ren del ke zés lép:

8.2. A kö zös fenn tar tá sú in téz mény köz szol gál ta tó költ ség ve té si szerv és
köz in téz mény. A fel adat el lá tás hoz kap cso ló dó funk ci ó ja sze rint önál ló an
mű kö dő költ ség ve té si szerv.

8.3. A kö zös fenn tar tá sú in téz mény gaz dál ko dá si, pénz ügyi fel ada ta it
Dömsöd Nagy köz ség Pol gár mes te ri Hi va ta la (Dömsöd-Apaj Kör jegy ző -
ség) vég zi. A gaz dál ko dás sal kap cso la tos fel adat el lá tás rend jét a Pol gár -
mes te ri Hi va tal Gaz da sá gi Szer ve ze ti Egy sé gé nek Ügy rend je és mun ka -
meg osz tá si meg ál la po dás sza bá lyoz za.

A tár su lá si meg ál la po dás 10.2. pont ja he lyé be az aláb bi ren del ke zés lép:
„10.2. A kö zös fenn tar tá sú in téz mény sze mé lyi ki adá sa it és szak mai ki -

adá sa it (pe da gó gus to vább kép zés, in for ma ti kai nor ma tí va, pe da gó gus
szak könyv be szer zé se, pe da gó gi ai szak mai szol gál ta tá sok tá mo ga tá sa) a
tár sult ön kor mány zat ok oly mó don fi nan szí roz zák, hogy a tár su lá si mű kö -
dés hez biz to sí tott nor ma tí vát szá za lé kos arány ban egy más kö zött meg -
oszt ják. A tár su lá si nor ma tí vá ból Dömsöd Ön kor mány za tá nak a fi nan szí -
ro zás 60%-a, míg Apaj Ön kor mány zat ré szé re a fi nan szí ro zás 40%-a jut.
Az Arany Já nos Ál ta lá nos Is ko la sze mé lyi ki adá sa it a szá za lé kos arány -
ban fel osz tott tár su lá si nor ma tí ván fe lü li rész vo nat ko zá sá ban Apaj Ön -
kor mány za ta, a Gróf Szé che nyi Ist ván Ál ta lá nos Is ko la sze mé lyi ki adá sa -
it a szá za lé kos arány ban fel osz tott tár su lá si nor ma tí ván fe lü li rész vo nat -
ko zá sá ban Dömsöd Ön kor mány za ta fi nan szí roz za. Az ál ta lá nos is ko lá -
ban át ta ní tó pe da gó gu sok bé rét az át ta ní tás mér té ké ben és ará nyá ban fi -
nan szí roz zák, a pe da gó gus uta zá si költ sé gét a fo ga dó in téz mény vi se li. A
költ ség fel osz tás a 2010-es és 2011-es költ ség ve té si év re vo nat ko zik. A tár -
sult ön kor mány zat ok az in téz mé nyek eset le ges át szer ve zé se ese tén a költ -
ség fel osz tás mód ját fe lül vizs gál ják.”

A szer ző dés mó do sí tá sa 2010. au gusz tus 1-jétől lép ha tály ba.
A kép vi se lő-tes tü let fel ké ri dr. Vö rös And rea kör jegy zőt, hogy a tár su -

lá si meg ál la po dás fen ti ek sze rin ti mó do sí tá sát a szer ző dés szö ve gén ve -
zes se át, és ké szít se el a mó do sí tá sok kal egy sé ges szer ke ze tű szer ző dés
szö ve gét.

Fe le lős: Bencze Ist ván pol gár mes ter, dr. Vö rös And rea kör jegy ző
Ha tár idő: azon nal
Dömsöd-Apaj Óvo da Köz ok ta tá si In téz mény fenn tar tó Tár su lás tár -

su lá si meg ál la po dás mó do sí tá sa
(Sza va zás mód ja: mi nő sí tett több ség, nyílt sza va zás)
A kép vi se lő-tes tü let 12 igen sza va zat tal, egy han gú sza va zás sal meg -

hoz ta a kö vet ke ző ha tá ro za tot:
77/2010. (VI. 30.) Kt. számú ha tá ro zat

Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép vi se lő-tes tü le te a Dömsöd-
Apaj Óvo da Köz ok ta tá si In téz mény fenn tar tó Tár su lás tár su lá si meg ál la -
po dá sá nak mó do sí tá sá val kap cso la tos ja vas lat ról az aláb bi ha tá ro za tot
hoz za.

A tár su lá si meg ál la po dás 5.2. pont ja he lyé be az aláb bi ren del ke zés lép:
5.2. A kö zös fenn tar tá sú in téz mény fel ada tai:
a./ Az óvo da a gyer mek há rom éves ko rá tól el lát ja – a gyer mek vé del -

mé ről és a gyám ügyi igaz ga tás ról szó ló tör vény ben meg ha tá ro zot tak sze -
rint – a gyer mek nap köz be ni el lá tá sá val ös  sze füg gő fel ada to kat.

b./ Az óvo da a gyer me kek há rom éves ko rá tól el lát ja a te rü le ti leg il -
le té kes Re ha bi li tá ci ós Szak ér tői Bi zott ság vé le mé nye, ál lás fog la lá sa
alap ján az ún. sa já tos ne ve lé si igé nyű gyer me kek fej lesz té sét, ne ve lé -
sét, akik a töb bi – óvo dás ko rú – gyer me kek kel együtt ne vel he tők. Ide
tar to zik az in téz mény ál tal nyúj tott lo go pé di ai szol gál ta tás biz to sí tá -
sa is.

c) a kö zös fenn tar tá sú in téz mény ki egé szí tő te vé keny sé ge 

A szer ző dés mó do sí tá sa 2010. au gusz tus 1-jétől lép ha tály ba. 
A kép vi se lő-tes tü let fel ké ri dr. Vö rös And rea kör jegy zőt, hogy a tár su -

lá si meg ál la po dás fen ti ek sze rin ti mó do sí tá sát a szer ző dés szö ve gén ve -
zes se át, és ké szít se el a mó do sí tá sok kal egy sé ges szer ke ze tű szer ző dés
szö ve gét.

Fe le lős: Bencze Ist ván pol gár mes ter, dr. Vö rös And rea kör jegy ző
Ha tár idő: azon nal
(Sza va zás mód ja: mi nő sí tett több ség, nyílt sza va zás)
A kép vi se lő-tes tü let 12 igen sza va zat tal, egy han gú sza va zás sal meg -

hoz ta a kö vet ke ző ha tá ro za tot:
78/2010. (VI. 30.) Kt. számú ha tá ro zat

Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép vi se lő-tes tü le te a Dömsöd-
Apaj Óvo da Köz ok ta tá si In téz mény fenn tar tó Tár su lás tár su lá si meg ál la -
po dá sá nak mó do sí tá sá val kap cso la tos ja vas lat ról az aláb bi ha tá ro za tot
hoz za. A tár su lá si meg ál la po dás 8.) A tár su lás jog ál lá sa cí me 8.2. és 8.3.
pont ja he lyé be az aláb bi ren del ke zés lép:

8.2. A kö zös fenn tar tá sú in téz mény köz szol gál ta tó költ ség ve té si szerv és
köz in téz mény. A fel adat el lá tás hoz kap cso ló dó funk ci ó ja sze rint önál ló an
mű kö dő költ ség ve té si szerv.

8.3. A kö zös fenn tar tá sú in téz mény gaz dál ko dá si, pénz ügyi fel ada ta it
Dömsöd Nagy köz ség Pol gár mes te ri Hi va ta la (Dömsöd-Apaj Kör jegy ző -
ség) vég zi. A gaz dál ko dás sal kap cso la tos fel adat el lá tás rend jét a Pol gár -
mes te ri Hi va tal Gaz da sá gi Szer ve ze ti Egy sé gé nek Ügy rend je és mun ka -
meg osz tá si meg ál la po dás sza bá lyoz za.

A szer ző dés mó do sí tá sa 2010. au gusz tus 1-jétől lép ha tály ba. 
A kép vi se lő-tes tü let fel ké ri dr. Vö rös And rea kör jegy zőt, hogy a tár su -

lá si meg ál la po dás fen ti ek sze rin ti mó do sí tá sát a szer ző dés szö ve gén ve -
zes se át, és ké szít se el a mó do sí tá sok kal egy sé ges szer ke ze tű szer ző dés
szö ve gét.

Fe le lős: Bencze Ist ván pol gár mes ter, dr. Vö rös And rea kör jegy ző
Ha tár idő: azon nal
(Sza va zás mód ja: mi nő sí tett több ség, nyílt sza va zás)
A kép vi se lő-tes tü let 9 igen, 2 nem sza va zat tal egy tar tóz ko dás mel lett

meg hoz ta a kö vet ke ző ha tá ro za tot:
79/2010. (VI. 30.) Kt. számú ha tá ro zat

Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép vi se lő-tes tü le te a Dömsöd-
Apaj Óvo da Köz ok ta tá si In téz mény fenn tar tó Tár su lás tár su lá si meg ál la -
po dá sá nak mó do sí tá sá val kap cso la tos ja vas lat ról az aláb bi ha tá ro za tot
hoz za. A tár su lá si meg ál la po dás 10.2. pont ja he lyé be az aláb bi ren del ke -
zés lép:

Szakágazat
Száma
8510

5629

Neve
Iskolai előkészítő
oktatás
Egyéb
vendéglátás

Szakfeladat
Száma
851011

562912

Ne ve
Óvodai
nevelés
Óvodai intéz mé -
nyi étkeztetés

Szakágazat
Száma
5629

Neve
Egyéb
vendéglátás

Szakfeladat
Száma
562917

Ne ve
Munkahelyi
étkeztetés

Szakágazat
Száma
8510

8560

Neve
Iskolai előkészítő
oktatás

Oktatást kiegé -
szí tő tevékenység

Szakfeladat
Száma
851012

856011

Ne ve
Sajátos nevelési igényű
gyermekek óvodai neve -
lése. Szakértői és reha -
bi li tációs bizottság véle -
mé  nye alapján a megis-
merő funkciók vagy a
viselkedés fejlődésének
organikus okra vissza
nem vezethető tartós és
súlyos rendellenes sé gé -
vel küzdő gyermekek
fej lesztő foglalkoztatása
Pedagógiai szakszolgál-
tató tevékenység
(logopédiai ellátás)



„10.2. A Pity pang Óvo da Tag óvo da sze mé lyi ki adá sa it Apaj Ön kor -
mány za ta, a Nagy köz sé gi Óvo da sze mé lyi ki adá sa it Dömsöd Ön kor -
mány za ta fi nan szí roz za. A szak mai ki adá sok (pe da gó gus to vább kép zés,
in for ma ti kai nor ma tí va, pe da gó gus szak könyv be szer zé se, pe da gó gi ai
szak mai szol gál ta tá sok tá mo ga tá sa) fel osz tá sa az in téz mé nyi gyer meklét -
szám ará nyá ban tör té nik. 

Az eset le ges he lyet te sí té si fel ada tok ra ki ren delt óvo da pe da gó gus bé rét
a ki ren de lés mér té ké ben és ará nyá ban fi nan szí roz zák az ön kor mány zat ok,
az uta zá si költ sé gét a fo ga dó in téz mény vi se li.”

A szer ző dés mó do sí tá sa 2010. au gusz tus 1-jétől lép ha tály ba.
A kép vi se lő-tes tü let fel ké ri dr. Vö rös And rea kör jegy zőt, hogy a tár su -

lá si meg ál la po dás fen ti ek sze rin ti mó do sí tá sát a szer ző dés szö ve gén ve -
zes se át, és ké szít se el a mó do sí tá sok kal egy sé ges szer ke ze tű szer ző dés
szö ve gét.

Fe le lős: Bencze Ist ván pol gár mes ter, dr. Vö rös And rea kör jegy ző
Ha tár idő: azon nal
Dömsöd-Apaj Ál ta lá nos Is ko la Köz ok ta tá si In téz mény fenn tar tó Tár -

su lás és a Dömsöd-Apaj Óvo da Köz ok ta tá si In téz mény fenn tar tó Tár su -
lás fenn tar tá si költ sé ge i nek el szá mo lá sa

(Sza va zás mód ja: mi nő sí tett több ség, nyílt sza va zás)
A kép vi se lő-tes tü let 5 igen sza va zat tal, 7 nem  sza va zat tal meg hoz ta a

kö vet ke ző ha tá ro za tot:
80/2010. (VI. 30.) Kt. számú ha tá ro zat

Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép vi se lő-tes tü le te a Dömsöd-
Apaj Ál ta lá nos Is ko la Köz ok ta tá si In téz mény fenn tar tó Tár su lás és a
Dömsöd-Apaj Óvo da Köz ok ta tá si In téz mény fenn tar tó Tár su lás 2009. évi
ve ze tői költ sé ge i nek meg osz tá sá val kap cso lat ban Apaj Köz ség Ön kor -
mány za ta ál tal be nyúj tott ké rel met el uta sít ja.

Fe le lős: Bencze Ist ván pol gár mes ter
Ha tár idő: azon nal
(Sza va zás mód ja: mi nő sí tett több ség, nyílt sza va zás)
A kép vi se lő-tes tü let 6 igen sza va zat tal, 6 nem sza va zat tal meg hoz ta a

kö vet ke ző ha tá ro za tot:
81/2010. (VI. 30.) Kt. számú ha tá ro zat

Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép vi se lő-tes tü le te a Dömsöd-
Apaj Ál ta lá nos Is ko la Köz ok ta tá si In téz mény fenn tar tó Tár su lás és a
Dömsöd-Apaj Óvo da Köz ok ta tá si In téz mény fenn tar tó Tár su lás 2010. évi
ve ze tői költ sé ge i nek meg osz tá sá val kap cso lat ban Apaj Köz ség Ön kor -
mány za ta ál tal be nyúj tott ké rel met el uta sít ja.

Fe le lős: Bencze Ist ván pol gár mes ter
Ha tár idő: azon nal
4. Be szá mo ló a Gróf Szé che nyi Ist ván Ál ta lá nos Is ko la szak mai

mun ká já ról (2006-2010)
(Sza va zás mód ja: egy sze rű  több ség, nyílt sza va zás)
A kép vi se lő-tes tü let 12 igen sza va zat tal, egy han gú sza va zás sal meg -

hoz ta a kö vet ke ző ha tá ro za tot:
82/2010. (VI. 30.) Kt. számú ha tá ro zat

Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép vi se lő-tes tü le te a több ször
mó do sí tott 1993. évi LXXIX. tör vény (to váb bi ak ban: Közokt. tv.)  102. §
(2) be kez dés ben  meg ha tá ro zott jog kör ében el jár va, fi gye lem be vé ve az
Ok ta tá si, Köz mű ve lő dé si és Sport Bi zott ság vé le mé nyét, az aláb bi ha tá ro -
za tot hoz za.

A kép vi se lő-tes tü let a Gróf Szé che nyi Ist ván Ál ta lá nos Is ko la (OM
azo no sí tó ja: 032537) 2006-2010. évek ről ké szí tett szak mai be szá mo ló ját
el fo gad ja.

Fe le lős: Mé szá ros Pálné igaz ga tó
Ha tár idő: azon nal
4.1. A 2010/2011. év ben in dít ha tó ta nu ló cso por tok szá má nak meg ha -

tá ro zá sa
(Sza va zás mód ja: egy sze rű  több ség, nyílt sza va zás)
A kép vi se lő-tes tü let 12 igen sza va zat tal, egy han gú sza va zás sal meg -

hoz ta a kö vet ke ző ha tá ro za tot:
83/2010. (VI. 30.) Kt. szá mú ha tá ro zat

Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép vi se lő-tes tü le te a mód.

1993. évi LXXIX. tör vény 102. § (2) bek. c.) pont já ban fog lalt fel ha tal -
ma zás alap ján a Gaz da sá gi Bi zott ság vé le mé nyét fi gye lem be vé ve az
aláb bi ha tá ro za tot hoz za:

A Gróf Szé che nyi Ist ván Ál ta lá nos Is ko lá ban 2010/2011. tan év ben az
aláb bi cso por tok in dít ha tók:

Al só ta go zat:
– 1. év fo lyam 3 ta nu ló cso port
– 2. év fo lyam 2 ta nu ló cso port
– 3. év fo lyam 3 ta nu ló cso port, eb ből egy ta nu ló cso port is ko la ott ho nos
– 4. év fo lyam 3 ta nu ló cso port
– 1-4. év fo lya mon 3 nap kö zis cso port
Fel ső ta go zat:
– 5. év fo lyam 3 ta nu ló cso port
– 6. év fo lyam 3 ta nu ló cso port
– 7. év fo lyam 2 ta nu ló cso port
– 8. év fo lyam 2 ta nu ló cso port
– 5-8. év fo lyam 1 nap kö zis cso port
 EÁI ta go zat:
– 1 ta nu ló cso port.
A kép vi se lő-tes tü let a fenn tar tó ál tal en ge dé lyez he tő óra tö me get 7%-

ban ha tá roz za meg.
A kép vi se lő-tes tü let a Gróf Szé che nyi Ist ván Ál ta lá nos Is ko la 2010. ja -

nu ár 1-jétől 1 pe da gó gus ál lás he lyet nem tölt het be.
Fe le lős: Bencze Ist ván pol gár mes ter és Mé szá ros Pálné igaz ga tó
Ha tár idő: 2010. szep tem ber
4.2. Szü lői kez de mé nye zés az ál ta lá nos is ko la He lyi Pe da gó gi ai Prog -

ram (HPP)  mó do sí tá sá ra 
(Sza va zás mód ja: egy sze rű  több ség, nyílt sza va zás)
A kép vi se lő-tes tü let 11 igen sza va zat tal, 1 tar tóz ko dás mel lett meg hoz -

ta a kö vet ke ző ha tá ro za tot:
84/2010. (VI. 30.) Kt. számú ha tá ro zat

Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép vi se lő-tes tü le te a több ször
mó do sí tott 1993. évi LXXIX. tör vény (to váb bi ak ban: Közokt. tv.)  102. §
(2) be kez dés ben  meg ha tá ro zott jog kör ében el jár va, fi gye lem be vé ve az
Ok ta tá si, Köz mű ve lő dé si és Sport Bi zott ság vé le mé nyét, az aláb bi ha tá ro -
za tot hoz za.

A kép vi se lő-tes tü let fel ké ri a Gróf Szé che nyi Ist ván Ál ta lá nos Is ko la
igaz ga tó ját, hogy az in téz mény He lyi Pe da gó gi ai Prog ram já nak mó do sí -
tá sá val kap cso lat ban, az in téz mény ben mű kö dő szü lői szer ve zet ál tal be -
nyúj tott kez de mé nye zé sét  vizs gál ja meg, és szak mai ja vas la tát ter jes  sze a
kép vi se lő-tes tü let elé.

Fe le lős: Mé szá ros Pálné igaz ga tó
Ha tár idő: azon nal
4.3. Be szá mo ló az In téz mé nyi Mi nő ség irá nyí tá si Prog ram (IMIP)

vég re haj tá sá ról
(Sza va zás mód ja: egy sze rű  több ség, nyílt sza va zás)
A kép vi se lő-tes tü let 12 igen sza va zat tal, egy han gú sza va zás sal meg -

hoz ta a kö vet ke ző ha tá ro za tot:
85/2010. (VI. 30.) Kt. számú ha tá ro zat

Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép vi se lő-tes tü le te a több ször
mó do sí tott 1993. évi LXXIX. tör vény (to váb bi ak ban: Közokt. tv.)  102. §
(2) be kez dés ben meg ha tá ro zott jog kör ében el jár va, fi gye lem be vé ve az
Ok ta tá si, Köz mű ve lő dé si és Sport Bi zott ság vé le mé nyét, az aláb bi ha tá ro -
za tot hoz za.

A kép vi se lő-tes tü let a Gróf Szé che nyi Ist ván Ál ta lá nos Is ko la (OM
azo no sí tó ja: 032537) In téz mé nyi Mi nő ség irá nyí tá si Prog ram já nak vég re -
haj tá sá ról szó ló be szá mo lót el fo gad ja.

Fe le lős: Mé szá ros Pálné igaz ga tó
Ha tár idő: azon nal
5. Be szá mo ló a Nagy köz sé gi Óvo da szak mai mun ká já ról (2006-

2010)
(Sza va zás mód ja: egy sze rű  több ség, nyílt sza va zás)
A kép vi se lő-tes tü let 11 igen sza va zat tal, egy han gú sza va zás sal meg -

hoz ta a kö vet ke ző ha tá ro za tot:
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86/2010. (VI. 30.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép vi se lő-tes tü le te a több ször

mó do sí tott 1993. évi LXXIX. tör vény (to váb bi ak ban: Közokt. tv.)  102. §
(2) be kez dés ben  meg ha tá ro zott jog kör ében el jár va, fi gye lem be vé ve az
Ok ta tá si, Köz mű ve lő dé si és Sport Bi zott ság vé le mé nyét, az aláb bi ha tá ro -
za tot hoz za. A kép vi se lő-tes tü let a Nagy köz sé gi Óvo da (OM azo no sí tó ja:
037286) 2006-2010. évek ről ké szí tett szak mai be szá mo ló ját el fo gad ja.

Fe le lős: Orosz Lajosné óvo da ve ze tő
Ha tár idő: azon nal
5.1. A Nagy köz sé gi Óvo da he lyi ne ve lé si prog ram já nak (HNP) mó do -

sí tá sa
(Sza va zás mód ja: egy sze rű  több ség, nyílt sza va zás)
A kép vi se lő-tes tü let 11 igen sza va zat tal, egy han gú sza va zás sal meg -

hoz ta a kö vet ke ző ha tá ro za tot:
87/2010. (VI. 30.) Kt. számú ha tá ro zat

Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép vi se lő-tes tü le te a több ször
mó do sí tott 1993. évi LXXIX. tör vény (to váb bi ak ban: Közokt. tv.)  102. §
(2) be kez dés ben meg ha tá ro zott jog kör ében el jár va, fi gye lem be vé ve az
Ok ta tá si, Köz mű ve lő dé si és Sport Bi zott ság vé le mé nyét, az aláb bi ha tá ro -
za tot hoz za.

A kép vi se lő-tes tü let a Nagy köz sé gi Óvo da (OM azo no sí tó ja: 037286)
He lyi Ne ve lé si Prog ram já nak mó do sí tá sát jó vá hagy ja.

Fe le lős: Orosz Lajosné óvo da ve ze tő
Ha tár idő: azon nal
5.2. A Nagy köz sé gi Óvo da Mi nő ség irá nyí tá si Prog ram já nak (IMIP)

mó do sí tá sa 
(Sza va zás mód ja: egy sze rű  több ség, nyílt sza va zás)
A kép vi se lő-tes tü let 11 igen sza va zat tal, egy han gú sza va zás sal meg -

hoz ta a kö vet ke ző ha tá ro za tot:
88/2010. (VI. 30.) Kt. számú ha tá ro zat

Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép vi se lő-tes tü le te a több ször
mó do sí tott 1993. évi LXXIX. tör vény (to váb bi ak ban: Közokt. tv.)  102. §
(2) be kez dés ben meg ha tá ro zott jog kör ében el jár va, fi gye lem be vé ve az
Ok ta tá si, Köz mű ve lő dé si és Sport Bi zott ság vé le mé nyét, az aláb bi ha tá ro -
za tot hoz za.

A kép vi se lő-tes tü let a Nagy köz sé gi Óvo da (OM azo no sí tó ja: 037286)
In téz mé nyi Mi nő ség irá nyí tá si Prog ram já nak mó do sí tá sát jó vá hagy ja.

Fe le lős: Orosz Lajosné óvo da ve ze tő
Ha tár idő: azon nal
5.3. A Nagy köz sé gi Óvo da ma xi má lis cso port lét szám túl lé pé sé nek

fenn tar tói en ge dé lye zé se
(Sza va zás mód ja: egy sze rű  több ség, nyílt sza va zás)
A kép vi se lő-tes tü let 11 igen sza va zat tal, egy han gú sza va zás sal meg -

hoz ta a kö vet ke ző ha tá ro za tot:
89/2010. (VI. 30.) Kt. számú ha tá ro zat

Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép vi se lő-tes tü le te a több ször
mó do sí tott 1993. évi LXXIX. tör vény (to váb bi ak ban: Közokt. tv.)  102. §
(2) be kez dés c.) pont já ban meg ha tá ro zott jog kör ében el jár va, fi gye lem be
vé ve az Ok ta tá si, Köz mű ve lő dé si és Sport Bi zott ság vé le mé nyét, az aláb -
bi ha tá ro za tot hoz za.

I.
A Nagy köz sé gi Óvo dá ban a Közokt. tv. 3. szá mú mel lék le te 7. pont ja

alap ján en ge dé lye zi a ma xi má lis cso port lét szám túl lé pé sét 20%-kal a D/2
kis-kö zép ső cso port ban.

II.
A Nagy köz sé gi Óvo dá ban a Közokt. tv. 3.számú mel lék le te 8. pont ja

alap ján en ge dé lye zi a ma xi má lis cso port lét szám túl lé pé sét to váb bi 10%-
kal az Ú/4 nagy-kö zép ső cso port ban; Ú/5 nagy-kö zép ső cso port ban; Ú/6
nagy cso port ban; D/3 nagy cso port ban, D/1 kis cso portban.

Fe le lős: Orosz Lajosné óvo da ve ze tő
Ha tár idő: 2010/2011. ne ve lé si év
6. Be szá mo ló a De zső La jos Alap fo kú Mű vé szet ok ta tá si In téz mény

szak mai mun ká já ról (2006-2010) 
(Sza va zás mód ja: egy sze rű  több ség, nyílt sza va zás)

A kép vi se lő-tes tü let 10 igen sza va zat tal, egy han gú sza va zás sal meg -
hoz ta a kö vet ke ző ha tá ro za tot:

90/2010. (VI. 30.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép vi se lő-tes tü le te a több ször

mó do sí tott 1993. évi LXXIX. tör vény (to váb bi ak ban: Közokt. tv.)  102. §
(2) be kez dés ben  meg ha tá ro zott jog kör ében el jár va, fi gye lem be vé ve az
Ok ta tá si, Köz mű ve lő dé si és Sport Bi zott ság vé le mé nyét, az aláb bi ha tá ro -
za tot hoz za. A kép vi se lő-tes tü let a De zső La jos Alap fo kú Mű vé szet ok ta -
tá si In téz mény (OM azo no sí tó ja: 040034) 2006-2010. évek ről ké szí tett
szak mai be szá mo ló ját el fo gad ja.

Fe le lős: Kön tös Ág nes igaz ga tó
Ha tár idő: azon nal
6.1. Be szá mo ló az In téz mé nyi Mi nő ség irá nyí tá si Prog ram (IMIP)

vég re haj tá sá ról 
(Sza va zás mód ja: egy sze rű  több ség, nyílt sza va zás)
A kép vi se lő-tes tü let 10 igen sza va zat tal, egy han gú sza va zás sal meg -

hoz ta a kö vet ke ző ha tá ro za tot:
91/2010. (VI. 30.) Kt. számú ha tá ro zat

Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép vi se lő-tes tü le te a több ször
mó do sí tott 1993. évi LXXIX. tör vény (to váb bi ak ban: Közokt. tv.)  102. §
(2) be kez dés ben meg ha tá ro zott jog kör ében el jár va, fi gye lem be vé ve az
Ok ta tá si, Köz mű ve lő dé si és Sport Bi zott ság vé le mé nyét, az aláb bi ha tá ro -
za tot hoz za. A kép vi se lő-tes tü let a De zső La jos Alap fo kú Mű vé szet ok ta -
tá si In téz mény (OM azo no sí tó ja: 040034) In téz mé nyi Mi nő ség irá nyí tá si
Prog ram já nak vég re haj tá sá ról szó ló be szá mo lót el fo gad ja.

Fe le lős: Mé szá ros Pálné igaz ga tó
Ha tár idő: azon nal
7. Az ön kor mány zat és in téz mé nyei 2010. évi költ ség ve té sé ről szó ló

2/2010. (II. 19.) ren de let mó do sí tá sa
(Sza va zás mód ja: mi nő sí tett több ség, nyílt sza va zás)
A kép vi se lő-tes tü let 10 igen sza va zat tal, egy han gú sza va zás sal meg al -

kot ta a kö vet ke ző ren de le tet:
Dömsöd Nagy köz ség Képvi se lő-tes tü le té nek 5/2010. (VII. 2.) ren de le te

Az ön kor mány zat és in téz mé nyei 2010. évi költ ség ve té sé ről szó ló
2/2010. (II. 19.) ren de let mó do sí tá sá ról.

A ren de let ki hir det ve 2010. jú li us 2-án.
A ren de let ha tály ba lép 2010. jú li us 2-án.
A kép vi se lő-tes tü let a költ ség ve tés ki adá si és be vé te li fő ös  sze gét

926.179.000 fo rint ról 1.177.965.000 fo rint ra; a költ ség ve tés hi á nyát
39.700.000 forintról 39.403.000 fo rint ra mó do sí tot ta. A költ ség ve tés mó -
dosí tott ál ta lá nos tar ta lé ka 2.500.000 fo rint, cél tar ta lé ka 30.000.000 fo -
rint. A költ ség ve tés mó do sí tá sa so rán át ve ze tés re ke rül tek a köz pon ti költ -
ség ve tés ből be folyt tá mo ga tá si be vé te lek. A kép vi se lő-tes tü let a költ ség -
ve té si lét szám eme lé sét a köz mun ka prog ram mal ös  sze füg gés ben 10 fő -
vel, és az I. szá mú fel nőtt há zi or vo si kör zet ben egy or vo si ál lás hel  lyel en -
ge dé lyez te. Az ön kor mány zat elő ző évi út épí té si be ru há zá sa i val kap cso -
lat ban 85,4 mil lió fo rint pá lyá za ti tá mo ga tás ér ke zett. 

8. Az ön kor mány zat ál tal fenn tar tott gyer mek in téz mé nyek ben fi -
ze ten dő té rí té si dí jak ról szó ló több ször mó do sí tott 14/2002. (XII. 12.)
ren de let mó do sí tá sa

(Sza va zás mód ja: mi nő sí tett több ség, nyílt sza va zás)
A kép vi se lő-tes tü let 10 igen sza va zat tal, egy han gú sza va zás sal meg al -

kot ta a kö vet ke ző ren de le tet:
Dömsöd Nagy köz ség Képvi se lő-tes tü le té nek 6/2010. (VII. 2.) ren de le te

az ön kor mány zat ál tal fenn tar tott gyer mek in téz mé nyek ben fi ze ten dő
té rí té si dí jak ról szó ló több ször mó do sí tott 14/2002. (XII. 12.) ren de let
mó do sí tá sá ról.

A ren de let ki hir det ve 2010. jú li us 2-án.
A ren de let ha tály ba lép 2010. jú li us 2-án.
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat gyer mek in téz mé nye i ben fi ze -

ten dő brut tó ét ke zé si té rí té si dí jak 2010. szep tem ber 1-jétől az aláb bi ak: 
a) óvo dás gyer mek 410 Ft/nap
b) fél na pos óvo dás 100 Ft/nap
c) nap kö zis is ko lás 490 Ft/nap

6 XX.  évfolyam  7.  szám



d) tí zó ra i zó és ebé de lő  is ko lás 415 Ft/nap
e) ebé de lő is ko lás 310 Ft/nap
f) tí zó ra i zó is ko lás 110 Ft/nap
Fel nőtt ét ke zők ebéd 560 Ft/nap
Fel nőtt ét ke zők tí zó rai 260 Ft/nap
9. A Cse pel-szi get és Tér sé ge Több cé lú Ön kor mány za ti Tár su lás és

a tag ön kor mány zat ok kö zött meg kö ten dő, kis tér sé gi pe da gó gi ai
szak szol gá la ti fel ada tok el lá tá sá ról szó ló együtt mű kö dé si meg ál la po -
dás vé le mé nye zé se

(Sza va zás mód ja: mi nő sí tett több ség, nyílt sza va zás)
A kép vi se lő-tes tü let 10 igen sza va zat tal, egy han gú sza va zás sal meg -

hoz ta a kö vet ke ző ha tá ro za tot:
92/2010. (VI. 30.) Kt. számú ha tá ro zat

Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép vi se lő-tes tü le te a Cse pel-
szi get és Kör nyé ke Több cé lú Ön kor mány za ti Tár su lás és Dömsöd Nagy -
köz sé gi Ön kor mány zat kö zöt ti, a köz ok ta tás ról szó ló 1993. évi LXXIX.
tv. 21. és 34. §-ában meg ha tá ro zott pe da gó gi ai szak szol gá la ti fel ada tok
kö zös, kis tér sé gi szin tű el lá tá sá ról szó ló Együtt mű kö dé si Meg ál la po dást
az elő ter jesz tés sze rint el fo gad ja.

A kép vi se lő-tes tü let az Együtt mű kö dé si Meg ál la po dás ban fog lal ta kat
ma gá ra néz ve kö te le ző nek fo gad ja el. Vál lal ja a Meg ál la po dás „III. A fel -
adat el lá tás fel té tel rend sze re” fe je zet „2. A fel adat el lá tás fi nan szí ro zá sa, a
költ sé gek vi se lé se, meg osz tá sa” pont ja sze rin ti és éven te fe lül vizs gált
költ sé gek, pénz ügyi hoz zá já ru lás vi se lé sét, tel je sí té sét.

A kép vi se lő-tes tü let fel ké ri Bencze Ist ván pol gár mes tert, hogy a ha tá -
ro zat ról a Cse pel-szi get és Kör nyé ke Több cé lú Ön kor mány za ti Tár su lás
Mun ka szer ve ze tét ér te sít se.

Fe le lős: Bencze Ist ván pol gár mes ter
Ha tár idő: azon nal
10. Kö zép-Du na Vi dé ke Hul la dék gaz dál ko dá si Va gyon ke ze lő és

Köz szol gál ta tó Zrt. – pótbefizetés tel je sí té se
(Sza va zás mód ja: mi nő sí tett több ség, nyílt sza va zás)
A kép vi se lő-tes tü let 10 igen sza va zat tal, egy han gú sza va zás sal meg -

hoz ta a kö vet ke ző ha tá ro za tot:
93/2010. (VI. 30.) Kt. számú ha tá ro zat

Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép vi se lő-tes tü le te – mint a Kö -
zép-Du na Vi dé ke Hul la dék gaz dál ko dá si Va gyon ke ze lő és Köz szol gál ta tó
Zrt. (szék he lye: 8154 Polgárdi, Bat thyá ny u. 132.) tag ja – kö te le zett sé get
vál lal ar ra, hogy a tár sa ság sa ját tő ké jé nek ki egé szí té sé hez pót be fi ze tés cí -
mén 32.000 Ft-ot meg fi zet a Kö zép-Du na Vi dé ke Hul la dék gaz dál ko dá si
Va gyon ke ze lő és Köz szol gál ta tó Zrt.-nek.

A kép vi se lő-tes tü let fel ké ri Bencze Ist ván pol gár mes tert, hogy a ha tá -
ro zat vég re haj tá sá ról in téz ked jen.

Fe le lős: Bencze Ist ván pol gár mes ter
Ha tár idő: azon nal
11. Pe tő fi Sán dor Ok ta tá si és Mű ve lő dé si Köz pont – Nagy köz sé gi

Könyv tár; Dömsödi Sport köz pont; Köz sé gi Víz mű – Ala pí tó Ok ira -
tá nak mó do sí tá sa

11.1. Pe tő fi Sán dor Ok ta tá si és Mű ve lő dé si Köz pont – Nagy köz sé gi
Könyv tár Ala pí tó Ok ira tá nak mó do sí tá sa

(Sza va zás mód ja: mi nő sí tett több ség, nyílt sza va zás)
A kép vi se lő-tes tü let 10 igen sza va zat tal, egy han gú sza va zás sal meg -

hoz ta a kö vet ke ző ha tá ro za tot:
94/2010. (VI. 30.) Kt. számú ha tá ro zat

Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép vi se lő-tes tü le te a Pe tő fi Sán -
dor Ok ta tá si és Mű ve lő dé si Köz pont – Nagy köz sé gi Könyv tár Ala pí tó
Ok ira tát az ál lam ház tar tás mű kö dé si rend jé ről szó ló 292/2009. (XII. 19.)
Korm. rendelet (Ámr.) ren del ke zé sei sze rint fe lül vizs gál ta, és a ha tá ro zat
mel lék le té nek meg fe le lő en az Ala pí tó Ok ira tot mó do sít ja.

A kép vi se lő-tes tü let fel ké ri dr. Vö rös And rea kör jegy zőt, hogy az in téz -
mény Ala pí tó Ok ira tá nak mó do sí tá sok kal egy sé ges szö ve gét a ha tá ro zat
sze rint ké szít se el.

Fe le lős: Dr. Vö rös And rea kör jegy ző;  Csi kós Lászlóné igaz ga tó
Ha tár idő: azon nal

11.2. Dömsödi Sport köz pont Ala pí tó Ok ira tá nak mó do sí tá sa
(Sza va zás mód ja: mi nő sí tett több ség, nyílt sza va zás)
A kép vi se lő-tes tü let 10 igen sza va zat tal, egy han gú sza va zás sal meg -

hoz ta a kö vet ke ző ha tá ro za tot:
95/2010. (VI. 30.) Kt. számú ha tá ro zat

Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép vi se lő-tes tü le te a Dömsödi
Sport köz pont Ala pí tó Ok ira tát az ál lam ház tar tás mű kö dé si rend jé ről szó -
ló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet (Ámr.) ren del ke zé sei sze rint fe lül -
vizs gál ta, és a ha tá ro zat mel lék le té nek meg fe le lő en az Ala pí tó Ok ira tot
mó do sít ja.

A kép vi se lő-tes tü let fel ké ri dr. Vö rös And rea kör jegy zőt, hogy az in téz -
mény Ala pí tó Ok ira tá nak mó do sí tá sok kal egy sé ges szö ve gét a ha tá ro zat
sze rint ké szít se el.

Fe le lős: Dr. Vö rös And rea kör jegy ző; Béczi Já nos igaz ga tó
Ha tár idő: azon nal
11.3. Köz sé gi Víz mű Ala pí tó Ok ira tá nak mó do sí tá sa
(Sza va zás mód ja: mi nő sí tett több ség, nyílt sza va zás)
A kép vi se lő-tes tü let 10 igen sza va zat tal, egy han gú sza va zás sal meg -

hoz ta a kö vet ke ző ha tá ro za tot:
96/2010. (VI. 30.) Kt. számú ha tá ro zat

Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép vi se lő-tes tü le te a Köz sé gi Víz -
mű Ala pí tó Ok ira tát az ál lam ház tar tás mű kö dé si rend jé ről szó ló 292/2009.
(XII. 19.) Korm. rendelet (Ámr.) ren del ke zé sei sze rint fe lül vizs gál ta, és a ha -
tá ro zat mel lék le té nek meg fe le lő en az Ala pí tó Ok ira tot mó do sít ja.

A kép vi se lő-tes tü let fel ké ri dr. Vö rös And rea kör jegy zőt, hogy az in téz -
mény Ala pí tó Ok ira tá nak mó do sí tá sok kal egy sé ges szö ve gét a ha tá ro zat
sze rint ké szít se el.

Fe le lős: Dr. Vö rös And rea kör jegy ző; Jaksa Istvánné, a víz mű ve ze tő je
Ha tár idő: azon nal
A kép vi se lő-tes tü let zárt ülé sen az ön kor mány za ti ha tó sá gi ügy ben ér -

ke zett fel leb be zé se ket bí rált el.
A kép vi se lő-tes tü let kö vet ke ző mun ka terv sze rin ti ülé sé nek idő -

pont ja 2010. au gusz tus 11.
Tá jé koz tat juk az ol va só kat, hogy a kép vi se lő-tes tü let nyil vá nos ülé se i -

ről ké szült jegy ző köny vek, to váb bá az ön kor mány za ti ren de le tek az ön -
kor mány za ti hon la pon ol vas ha tók. A jegy ző köny vek ol va sá sá ra a Nagy -
köz sé gi Könyv tár ban in gye nes internetes hoz zá fé rést biz to sí tunk. 

A kép vi se lő-tes tü let nyil vá nos ülé se i nek meg hí vó it a pol gár mes te ri hi -
va tal hir de tő táb lá ján és az ön kor mány za ti hon la pon tes  szük köz zé. Az ön -
kor mány za ti ren de le te ket a Pol gár mes te ri Hi va tal hir de tő táb lá ján hir det -
jük ki, és az ön kor mány za ti hon la pon is köz zé tes  szük.

Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép vi se lő-tes tü le te
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PROG RA MOK AZ OMK-BAN
ÁL LAN DÓ PROG RA MOK
Döm söd múlt já ból ál lan dó hely tör té ne ti ki ál lí tás a könyv tár ban
Ko vács Lász ló ta ní tó úr gyűj te mé nyé ből.
Nyit va tar tás a könyv tá ri nyit va tar tá si rend sze rint.
ENER GIA TOR NA
Az egész sé ges élet mód je gyé ben, szerdán ként 19.00 órá tól.
Ve ze ti: Oprea Arthúr Mi hály.
MUSICA NOSTRA NŐI KAR PRÓ BÁI
Pén te ken ként 18.00 órá tól a Szé che nyi úti Ál ta lá nos Is ko lá ban.
SZÍN JÁT SZÓ KÖR
Kedden ként az Irin gó Szín ját szó Kör pró bái 18.00 óra kor.
KI ÁL LÍ TÁS
Óvo dá sok és is ko lá sok al ko tá sa i nak be mu ta tó ja az OMK elő te ré ben.
FEL HÍ VÁS KI ÁL LÍ TÁS RA
Ipa ro sok, vál lal ko zók te vé keny sé gét be mu ta tó ki ál lí tás ra hí vunk
min den vál lal ko zó ked vű be mu tat ko zót.
BANYA KLUB
Kéthetente hétfőnként 18.00-tól.
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Ze nés nyá ri
es ték 2010.

A Pe tõ fi Mú ze um ud va rán (Dömsöd, Baj csy-Zs. u. 6.) 

Nyi tó elő adás: 2010. jú ni us 26. szom bat
Vers – Ma gyar nó ta mű sor. Fel lép nek: Kiss Jó zsef Da los kör és

Pol gár Lász ló, ma gyar nó ta és ope rett elő adás.

Jú li us 10. szom bat
Vers – Zsiros Si mon Má ria író-ol va só ta lál ko zó – Apaji Nyug dí jas Klub

Jú li us 24. szom bat
Vers – Irin gó Szín ját szó Kör 4 szín mű

Au gusz tus 7. szom bat
Vers – Hang sze res mű sor szám ok, ma gyar és vi lág ze ne

Au gusz tus 21. szom bat
Vers – Nyár bú csúz ta tó – ve gyes mű sor 

Tom bo la  be lé pő: 450 Ft,  nyug dí ja sok nak és  14 év alat ti gye re -
kek nek 250 Ft.

Sok  sze re tet tel  hív  és  vár  min den  ked ves  ér dek lő dőt  a „Még
1000 év Dömsödért” Egye sü let, a Pe tő fi Mú ze um.

Esős,  sze les  idő  ese tén  az  elő adás el ma rad!
Esőnap  nincs!

Dömsödön több he lyen is fog nak kü lön bö ző idő pont ok ban
ár vízká ro sul tak pi hen ni, nya ral ni! Ez úton ér te sít jük a szer -
ve ző ket, hogy a Ze nés Nyá ri Es té ken ven dé ge ik díj men te sen

ve het nek részt! Fe led tes sük kö zö sen a tra gé dia em lé két!

KÖZ LE MÉNY
Az ügy tár gya: GreenBalance Kft. (8800 Nagy ka ni zsa, Csengery u.

9.) ál tal Dömsöd 057/41 hrsz.-ú te rü le ten üze mel te tett bio gáz üzem bő -
ví té sé nek kör nye ze ti ha tás vizs gá la ti el já rá sa a kör nye ze ti ha tás vizs gá -
la ti és az egy sé ges kör nye zet hasz ná la ti en ge dé lye zé si el já rás ról szó ló
314/2005. (XII. 25.) Korm. ren de let alap ján.

Az ügy ik ta tószá ma: KTVF: 39893/2010.
Az el já rás meg in dí tá sá nak nap ja: 2010. jú li us 5.
Az ügy in té zé si ha tár idő: 90 nap
(A ha tár idő be nem tar to zik be le – töb bek kö zött:
–  a hi ány pót lás ra, il let ve a tény ál lás tisz tá zá sá hoz szük sé ges ada tok

köz lé sé re irá nyu ló fel hí vás tól az an nak tel je sí té sig ter je dő idő,
–  a szak ha tó ság el já rá sá nak idő tar ta ma.)
Az ügy in té ző ne ve és el ér he tő sé ge: Hor váth Kin ga. Tel.: 478-4437.
A ter ve zett lé te sít mény rö vid is mer te té se:
A ter ve zett te vé keny ség: a GreenBalance Kft. (8800 Nagy ka ni zsa,

Csengery u. 9.) ál tal Dömsöd 057/41 hrsz.-ú te rü le ten üze mel te tett
bio gáz üzem 29.200 t/év ka pa ci tás ról 90.200 t/év ka pa ci tás ra tör té nő
bő ví té se.

A ter ve zett te vé keny ség he lye: a bio gáz üzem Dömsöd te le pü lés
kül te rü le tén ta lál ha tó, szán tó mű ve lé si ágú te rü le tek és a Dunatáj Szö -
vet ke zet Te he né sze ti Te lep és Tej fel dol go zó Üzem mel lett. 

A ter ve zett lé te sít mény köz vet len ha tás te rü le té nek vé lel me zett ha tá -
rai: Dömsöd köz igaz ga tá si ha tá rán be lül.

A konk rét ügy ben – a kör nye ze ti ha tás vizs gá la ti és az egy sé ges kör -
nye zet hasz ná la ti en ge dé lye zé si el já rás ról szó ló 314/2005. (XII. 25.)
Korm. ren de let 10. § (2) be kez dé se alap ján – a Fel ügye lő ség le het sé ges
dön té sei:
– ki ad ja a te vé keny ség gya kor lá sá hoz szük sé ges kör nye zet vé del mi en -

ge délyt,
– ha a kör nye ze ti ha tás vizs gá lat so rán a te vé keny ség kör nye zet vé del mi

en ge dé lye zé sét ki zá ró ok me rül fel, ha tá ro za tá ban e tény rög zí té se
mel lett meg ál la pít ja, hogy az adott te vé keny ség ké re lem sze rin ti
meg va ló sí tá sá ra en ge dély nem ad ha tó,

– ös  sze kap csolt kör nye ze ti ha tás vizs gá la ti és egy sé ges kör nye zet hasz -
ná la ti en ge dé lye zé si el já rás ese tén, ha a Fel ügye lő ség az el ső sza -
kasz ban nem uta sít ja el a ké rel met, a ren del ke zés re ál ló in for má ci ó -
kat fi gye lem be vé ve vég zés ben ál la pít ja meg, hogy a kör nye ze ti ha -
tás vizs gá lat so rán a te vé keny ség meg va ló sí tá sát ki zá ró ok nem me -
rült fel, to váb bá me lyek az egy sé ges kör nye zet hasz ná la ti en ge dély -
ben a kör nye ze ti ha tás vizs gá lat alap ján ér vé nye sí ten dő fel té te lek, és
szük ség ese tén az el já rás má so dik sza ka szá hoz be nyúj tan dó do ku -
men tá ció tar tal má ra és pél dány szám ára vo nat ko zó ren del ke zé se ket.
A Fel ügye lő ség fel hív ja az ügy ben érin tet tek fi gyel mét, hogy a te le pí -

tés he lyé vel kap cso la tos ki zá ró okok ra, il let ve a kör nye ze ti ha tás ta nul -
mány tar tal má ra vo nat ko zó an a köz le mény meg je le né sét kö ve tő har -
minc na pon be lül köz vet le nül a Fel ügye lő ség hez ész re vé telt le het ten ni.

Tár gyi ügy ben a Fel ügye lő ség 2010. au gusz tus 10-én ked den 14
óra kor a Pe tő fi Sán dor Ok ta tá si és Mű ve lő dé si Köz pont ban (2344
Dömsöd, Bé ke tér 2.) köz meg hall ga tást tart.

A Fel ügye lő ség a köz le ményt a hi va ta lá ban, va la mint a hon lap ján
(http://kdvktvf.zoldhatosag.hu/) tet te köz zé.

Tá jé koz ta tás a Csepel-sziget és Kör nyé ke 
Több cé lú Ön kor mány za ti Tár su lás te rü le tén

vég re haj tan dó csí põ szú nyo gok el le ni 
vé de ke zé si mun kák ról

A csí pő szú nyo gok szá má ra ki emel ke dő en ked ve ző ta va szi idő já rás,
va la mint a fo lyók ma gas víz ál lá sa (Du na ára dá sa, ár te rü le tek el ön té se)
ext rém mér té kű szú nyog ár tal mat ered mé nye zett, lé nye gé ben az egész or -
szág ban. Tár su lás te rü le tén is az el múlt év ti zed leg sú lyo sabb idő sza ka kö -
vet ke zett be a csí pő szú nyog po pu lá ció ki ter jedt sé gé ben. Te kin tet tel az
ext rém mér té kű szú nyog ár ta lom ra, a CSÖSZ RSD és Kör nye zet vé del mi
Bi zott sá ga 2010. jú li us 5-én tar tott ülé sén szak ér tői ja vas lat alap ján dön -
tött ar ról, hogy a kö vet ke ző he tek ben rész ben ki ter jesz tett te rü le ten, mó -
do sí tott tech no ló gi á val ren de li meg a szú nyog gyé rí té se ket. A ki vi te le zé -
sek az el kö vet ke ző idő szak ban há rom al ka lom mal, ~5 na pon ta ke rül -
nek vég re haj tás ra 2010. jú li us 8-ától kez dő dő en, to váb bi ak ról a ke ze lé sek
ér té ke lé sé vel egyi de jű leg kell dön tést hoz ni. A lé gi ké mi ai gyé rí tés el ső -
sor ban a Du na és a Rác ke vei(So rok sá ri-)Duna-ág men tén, il let ve szi ge te -
ken zaj lik, te hát ös  sze sít ve a ko ráb bi ak nál ki sebb te rü le ten (1890 ha). A
te le pü lé sek kö zöt ti part sza kasz okon is lesz gyé rí tés, így csök kent ve a szú -
nyo gok gyors vis  sza te le pü lé sét. A föl di ké mi ai gyé rí tés te rü le tei je len tős
mér ték ben ki bő ví tés re ke rül nek (4320 ha), a part sza kasz ok ra kon cent rál -
va, és azon túl rész ben a ko ráb ban lé gi mó don ke zelt te rü le te ket he lyet te -
sí tik, il let ve az ed dig nem érin tett bel te rü le tek na gyobb ré szén, és az el ér -
he tő kül te rü le ti part sza kasz okon is lesz ki jut ta tás. A lár vák el le ni bi o ló gi ai
vé de ke zés je len hely zet ben még nem ke rül be ve ze tés re, an nak hosz  szabb
elő ké szü le ti ide je mi att. A szú nyog in vá zió fen ti in téz ke dé sek ha tá sá ra
meg szűn ni bi zo nyo san nem fog, azon ban vár ha tó an az ed di gi ek nél ha té -
ko nyabb ke ze lé sek el vi sel he tő ál la po tot ered mé nyez nek.

Dr. Fe ke te Gá bor entomológus

ZZZZ ÖÖÖÖ LLLL DDDD JJJJ ÁÁÁÁ RRRR AAAA TTTT
Tájékoztatjuk a lakosságot és az üdülőingatlan-tulajdonosokat,

hogy a Bio-Pannónia Kft. legközelebb 2010. július 14-én (szerdán)
szervez zöldjáratot a lakosság és az üdülők részére. 
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GRATULÁLUNK!
Fa bu la Lász lót hos  szú évek óta is me rem.

Kü lö nös nek tar tot tam min dig, hogy egy ki -
ve sző fél ben lé vő ne mes ré gi mes ter sé get vá -
lasz tott szak má já ul. Ezért a vá lasz tá sá ért na -
gyon tisz tel tem. Év ről év re lát ha tó volt, hogy
mint ha lad elő re szak mai pá lya fu tá sá ban,
több év kül föl di te vé keny ség után már itt hon
is el is mert szak em ber, aki ez év ben meg sze -
rez te a mes ter vizs gát is, amely hez gra tu lá -
lunk! Ha ös  sze ha son lí tom már ko ra be li if -
jak kal, azt kell mon da nom, amit el ért, azt
ma gas mér cé vel le het mér ni. Tet te mind ezt
sze ré nyen, szor gal ma san, csend ben. Ma ga
mö gött tud hat ta szü lei se gí tő ke ze it, biz ta tá -
sát, lan ka dat lan tá mo ga tá sát. Ami kor be lé -
pek a csi nos kis ci pészüz let be, va la mi ré gi-
ré gi ér zés tölt el még kis lányko rom ból, ami -
kor az öreg susz ter bá csi üz le té be nyi tot tam
be  bá tor ta la nul. A bő rök il la ta, a ré gi esz kö -
zök, a pol cokon so ra ko zó fé nyes ci pők, a ré -
gi hangulat…

La ci új rate rem tett egy mes ter sé get. Az or -
szág leg if jabb ci pész mes te rét tisz tel het jük
ben ne !

Sza bó And rea

Su li Per sely Ala pít vány
2344 Dömsöd, Szé che nyi út 9.
Adó szám: 18679212-1-13

Köz hasz  nú sá  g i  je  len  tés
2009. év

Az ala pít vány 1997. de cem ber 30-án ke rült be jegy zés re a Pest Me gyei Bí ró ság AM.1502. sz.
alatt, majd 1999. november 26-tól ki emel ten köz hasz nú ala pít vány ként lett be je gyez ve.

Ki emel ten köz hasz nú te vé keny sé ge it az Ala pí tó Ok irat tar tal maz za, mely sze rint fő (a tel jes -
ség igé nye nélkül) te vé keny sé gei kö zött sze re pel a Gróf Szé che nyi István Ál ta lá nos Is ko lá ban
fo lyó ok ta tó mun ka tá mo ga tá sa, a ma gyar nyelv és iro da lom ta ní tá sa, az if jú ság ál ló ké pes sé gé -
nek ja ví tá sa, a ta nu lók tu dá sá nak fej lesz té se, az ide gen nyel vi ok ta tás to vább fej lesz té se ér de ké -
ben tá mo ga tá sok nyúj tá sa ren dez vé nyek hez, esz köz vá sár lá sok hoz.

Tá mo ga tást 2009. év ben az Ala pít vány gaz dál ko dó szer ve zet től ka pott 16.541 Ft-ot könyv -
vásárlásra. 2009. év ben 2.207 Ft ka mat folyt be. Az adó zók ál tal fel aján lott 1%-ból pe dig
265.334 Ft.

Az ala pít vány 2009. december 31-i pénz kész le te: 27.046 Ft, a bank szám lán 312.473 Ft volt.

A ki adá sa ink a kö vet ke ző kép pen ala kul tak:
– A köz hasz nú te vé keny ség ki adá sa i nak egy ré szét a mű kö dés sel kap cso la tos költ sé gek tet ték ki,

a bank költ ség 13.325 Ft volt.
– Az APEH 1% ös  sze gnek, me lyet tar ta lé kol tunk 2006 óta, így ez az ös  szeg 1.319.243 Ft volt, a

ku ra tó ri um dön tött a fel hasz ná lá sá ról az aláb bi ak sze rint: az OMK-nál is ko lai ját szó ud var ki -
ala kí tá sá hoz ud va ri fa já té ko kat vá sá rol tunk 1.050.810 Ft ér ték ben, 49.195 Ft-ot az is ko la
könyv tá rá nak fej lesz té sé hez  könyv vá sár lá sá ra for dí tunk, va la mint 220 ezer Ft ér ték ben ve ze -
ték nél kü li há ló zat ki ala kí tá sá hoz já rul tunk hoz zá az is ko la ré szé re. 20.900 Ft volt a  nonpro fit
szer ve ze tek ré szé re elő adás költ sé ge.
Az elő ző év ben gaz dál ko dó szerv ál tal fel aján lott 30.000 Ft a  6. a osz tály ki rán du lá sá ra lett

for dít va, mi vel a tá mo ga tást er re a cél ra aján lot ták fel.

A 2009. év  vé gén be folyt 265.334 Ft-os APEH 1%-felhasználásáról a ku ra tó ri um 2010. áp ri lis
5.-i ülé sén ha tá ro zott: a Gróf Szé che nyi Ist ván Ál ta lá nos Is ko lából egy kétéves nem zet kö zi pá -
lyá zat kap csán ta nu lók és kí sé rők Lettor szág ba utaz tak, s an nak busz költ sé gé hez já rult hoz zá
250.000 Ft-tal az ala pít vány. A fennmaradó 15.334 Ft-ot mű kö dé si költ ség re (bank szám lave ze -
tés költ ség pl.) for dít ja 2010. év fo lya mán.

Az ala pít vány az ala pí tó ok ira tá ban fog lalt köz hasz nú cél ja i nak meg fe le lő en vé gez te a te vé -
keny sé gét 2009. év ben is.

Dömsöd, 2010. 05. 21.

Szücsné Ágh Ani kó, ku ra tó ri um el nö ke

Zá ra dék:A köz hasz nú sá gi je len tést a ku ra tó ri um a 12. sz. ha tá ro zat tal 2010. má jus 21-én el fo -
gad ta, a Dömsödi Hír nök ha sáb ja in köz zé te szi.

M E G N Y Í LT ! ! !M E G N Y Í LT ! ! !

ENN Mûterem Galéria
Encsev Nacsev Nándor életmű kiállítása nyitva naponta

10-18 óráig.

Belépés díjtalan.

Dömsöd, Szabadság u. 75.Dömsöd, Szabadság u. 75.

Dömsödi
Sportközpont

Elérhetőségek: tel.: 06-24/533-010; 

e-mail: domsodsport@vnet.hu 

Béczi János intézményvezető • mobil: 06/20/3145-794 
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A Dömsödi Ál ta lá nos Ipar tes tü let több év ti ze des múlt ra te kint vis  sza.
Vol tak kön  nyebb és  ne he zebb idő szak ok, ki sebb vál to zá sok, de a szer ve -
zet min dig a he lyi ipa ro sok, ke res ke dők, vál lal ko zók lét jo go sult sá gát hi -
va tott kép vi sel ni. Így van ez ma is! Az el nö ki fel ada to kat im már 20 éve
Tóth Sán dor lát ja el. Lel ki is me re tes, ala pos mun ká já nak kö szön he tő en
a szer ve zet ak tí van mű kö dik, elő se gít ve ez zel a fa lu vál lal ko zó i nak ha té -
kony sá gát.

Csi szár György al el nök ja vas la tá ra a ve ze tő ség , va la mint a tag ság  az
Ipar tes tü le tek Or szá gos Szö vet sé ge (IPOSZ) el nök sé gé nek ja vas la tot
tett Tóth Sán dor több év ti ze des mun kás sá gá nak el is me ré sé re. Az
IPOSZ el nök sé ge fi gye lem be vette, hogy hos  szú  tá von ki emel ke dő,
ered mé nyes mun kát vé gez, meg va ló sít va ev vel  az IPOSZ és az Ipar tes -
tü le tek cél ki tű zé se it, prog ram ja it, ezek nek ön zet le nül, ma ra dék ta la nul
ele get tesz. Hasz nos vál lal ko zói te vé keny sé get foly tat – szak mai tu dá sá -
val és köz éle ti te vé keny sé gé vel nö ve li az ipar tes tü le tek va la mint az
IPOSZ te kin té lyét. A fen ti ek alap ján Tóth Sán dor el nök úr nak IPOSZ
DÍJ ki tün te tő cí met ado má nyoz tak.

Az ok le ve let és a pla ket tet 2010. má jus 27-én ün ne pé lyes ke re tek közt,
Szűcs György, az IPOSZ el nö ke és Kurucz Zsig mond tisz te let be li örö kös
el nök ad ta át.  

En nek a kü lön le ges al ka lom nak kap csán szó lal tat tuk meg Tóth Sán -
dort, gra tu lál va a sokéves ön zet len mun ká já hoz. (A be szél ge tés lét re jöt -
té ben, le bo nyo lí tá sá ban Csi szár György al el nök volt se gít sé gem re.)

– Az el is me rés ho gyan
érin tet te Önt?

– Nagy meg tisz tel te tés
volt ez szá mom ra! Tu laj -
don kép pen a szer ve ze ti
mun kám nem csak er re a
húsz év re te kint vis  sza.
Az Ipar tes tü let előd jé nél,
a Kis ipa ros ok Or szá gos
Szer ve ze té ben mint ak tív
ve ze tő sé gi tag te vé keny -
ked tem, te hát nem csak a
20 éves szer ve ze ti mun -
kám nak tud ha tó be ez az
el is me rés, ha nem az azt
meg elő ző szin tén 20 éves
KIOSZ te vé keny ség nek
az el is me ré se is egy ben.

– Hogyan lett vál lal ko -
zó, volt-e va la mi lyen
min ta Ön előtt?

– Anyai rész ről a nagy -
szü lők ipa ros em be rek
vol tak, és ta lán a gén je im -
ben ben ne volt az önál ló
élet mód. Igaz, az el múlt rend szer ben ez nem ki vált sá gos ál la pot volt, in -
kább osz tály ide gen ként ke zel tek ben nün ket. Mint „ma sze kok ra” min dig
is fer de szem mel te kin tet tek, és úgy is bán tak ve lünk, de mind ezek el le né -
re az önál ló ság min dig is na gyon fon tos volt szá mom ra. Az ipa ri tech ni -
ku mi vég zett ség mel lett meg sze rez tem az „au tó sze re lői mes ter” cí met is,
és mint  au tó sze re lő kezd tem el ma gán ipa ro si te vé keny sé ge met. Kö zel 8-
10 év után vál tot tam a te her fu va ro zás ra. Ezt az ele jén még „ge bi nes”, vo -
lá nos au tó val vé gez tem, majd 1982-ben, mi kor le he tő ség nyílt rá, tel je sen
önál ló sod tam, ma gán fu va ro zó let tem. Ab ban a rend szer ben ez ne héz kö -
rül mé nyek közt mű kö dött, de a ’90-es évek rend szer vál tá sa után egy re na -

gyobb te ret hó dí tott a ma gán vál lal ko zói for ma. Töb ben nagy vá ra ko zás -
sal te kin tet tek a rend szer vál tás elé, ami nem iga zán úgy tör tént, ahogy mi
el vár tuk. Bi zony vol tak is, és a mai na pig is van nak ne héz sé gek. Mind -
ezek től füg get le nül azért na gyon jó do log, ha az em ber a sa ját ma ga ura.
De tud nunk kell, hogy az el kép ze lé se ket nem le het na pi 8 órá ban meg va -
ló sí ta ni!

– Az önál ló so dás nem csak a sa ját vál lal ko zá sá ban, ha nem az ipa ros
köz élet ben is be kö vet ke zett. Ho gyan tör tént ez meg he lyi vo nat ko zás ban?

– A dömsödi Ipar tes tü -
let tag sá ga mint egy kis
kö zös ség, a ko ráb bi rác -
ke vei KIOSZ alap szer ve -
zet éhez tar to zott, in nen
sza kadt ki. Ami kor meg -
szűnt a kö te le ző KIOSZ
tag ság, ak kor a dömsödi
ipa ro sok és ke res ke dők
úgy dön töt tek, hogy ki -
lép nek a rác ke vei kör ze ti
szer ve zet ből, és meg ala -
pít ják a Dömsödi Ál ta lá -
nos Ipar tes tü le tet, mint
önál ló ipar tes tü le tet. Er re
már ko ráb ban, a KIOSZ
idő ben is tet tünk lé pé se -
ket, de az ak ko ri ha ta lom
ezt nem tet te le he tő vé.
An nak a rend szer nek kö -
te le ző jel leg gel a kör ze te -
sí tés volt a  cél ja.

A ki lé pés nél, önál ló so -
dás nál nagy se gít sé günk -
re volt az ak ko ri ön kor -

mány zat, az el ső sza ba don vá lasz tott kép vi se lő-tes tü le té vel. Ezt azért
hang sú lyo zom ki, mert meg sza vaz ták, hogy az ipa ros elő de ink ál tal lét re -
ho zott szék há zat vis  sza kap juk. Így lett ott ho nunk. Ak kor 30 fő vel ala pí -
tot tuk meg a Dömsödi Ál ta lá nos Ipar tes tü le tet. Ez a lét szám év ről év re
sza po ro dott, volt ami kor 100-120 ta gunk volt, ma ez in kább 90-100 fő re
te he tő.

– Ön 1990 óta el nö ke a he lyi tes tü let nek. Ho gyan telt el ez a 20 év?
– Az önál ló Ipar tes tü let Dömsödön 20 éve ala kult meg. A tag ság bi zal -

mat sza va zott, és az óta töl töm be az el nö ki tiszt sé get. Ezt az idő sza kot ki -
emel ném, hi szen nagy ered mény nek tar tom, hogy tal pon va gyunk és

Kurucz Zsigmond örökös tiszteletbeli elnök adta át az oklevelet Tóth Sándornak

Húsz éve az Ipar tes tü let élén
– interjú Tóth Sán dor ral –



ered mé nye sen mű kö dünk. Az el múlt 20 év ben na gyon sok ipar tes tü let ju -
tott csőd be vagy szűnt meg, el ső sor ban anya gi prob lé mák mi att.

Ne künk is van nak ilyen gond ja ink. Év ről év re a fenn ma ra dá sunk és a
meg él he té sünk a tét, de a tag ság ön fel ál do zó mun ká já nak ered mé nye -
képp tal pon tu dunk ma rad ni. A szék há zun kat rend ben tud juk tar ta ni, szol -
gál ta tá sa in kat úgy szin tén tud juk mű köd tet ni, és egy fő al kal ma zot tat fog -
lal koz ta tunk. Ezek ko moly ter het je len te nek a tes tü let nek, de bí zom ben -
ne, hogy kü lön bö ző vál lal ko zá sok kal, egyéb te vé keny sé gek kel, me lyek
az ipar tes tü le ti mun ká val ös  sze egyez tet he tő ek (a tag díj mel lett) pó tol ni
tud juk az anya gi a kat.

– Ké rem be szél jen ar ról, hogy az ipar tes tü let nek nap ja ink ban mi lyen
a hely ze te?

– Sem a vál lal ko zók nak, sem az tes tü let nek nem ró zsás a hely ze te! A
tag lét szá munk in kább csök ke nő ten den ci át mu tat. Az em be rek nek anya gi
ter mé sze tű gond ja ik van nak, eb ből fa ka dó an a tag díj be fi ze té se so kak nak
nagy ter het je lent, ezért ki lép nek kö re ink ből. Ugyan ak kor az em be rek
pas  szi vi tá sa is ki ha tás -
sal van az Ipar tes tü let
éle té re. Egy re ke ve -
seb ben tart ják fon tos -
nak a kö zös sé gi éle tet,
hogy tar toz za nak va la -
ho vá. Ezen a szem lé le -
ten vál toz tat ni kell, és
na gyon re mé lem, hogy
mi ha ma rabb rá döb -
ben  nek ar ra, hogy a
kö zös sé gek nek van
ere je, és csak raj tuk ke -
resz tül le het cé lo kat,
ered mé nye ket el ér ni.

– Beszélhetünk-e
klas   szi kus ér te lem ben
mes ter sé gek ről?

– A mai mo dern vi -
lág ban hasz ná la tos
meg fo gal ma zás ban is
ben ne van, hogy most
már csak vál lal ko zói
en ge dé lye ket ad nak ki
– nem pe dig ipa ri v. ke -
res ke dői mű kö dé si en -
ge délyt. A ki mon dot tan ha gyo má nyos ipa ros ság, kéz mű ves ség ki ve sző ben
van. Nagy szük ség len ne a klas  szi kus ipa ros szak mák gya kor lá sá ra, mert
igény mu tat ko zik ezek nek az ipa ro sok nak a te vé keny sé gé re. A jö vő nek na -
gyon fon tos cél ki tű zé se kell le gyen a ré gi szak mák új bó li fel ele ve ní té se, az
ipa ros em be rek nek a kép zé se. A kő mű ves re, az ács ra, a víz ve ze ték sze re lő -
re, az au tó sze re lő re, a la ka tos ra min den te le pü lé sen szük ség van. Min den ki -
nek akad nak olyan prob lé mái, amit csak ezek a szak em be rek tud nak meg -
ol da ni. A fi a ta lo kat is pró bál juk eb be az irány ba te rel ni, hogy ne min den
gye rek csak me ne dzser vagy ban kár akar jon len ni, ha nem fe dez zék fel
ezek nek a szak mák nak a szép sé gét és fon tos sá gát. Ugyan is mind egyik nek
meg van a ma ga egye di sé ge, ami mi att sze ret ni le het, mind egyik ben le het
ön meg va ló sí tást pro du kál ni. Al kot ni kell a kő mű ves nek vagy bár me lyik
ipa ros nak. Te hát az al ko tó mun ka szép sé gét kell hogy fel fe dez zék a fi a ta -
lok. Ha egy-egy szak má ba iga zán be le sze ret va la ki, ak kor azt lel ke sen gya -
ko rol ja, és az tán ezek az ipa ros em be rek  meg ta lál ják az ipar tes tü le ten be lül
is a kö zös sé gi élet szép sé ge it. Szük ség van a szak em be rek re. A ma gán ipa ro -
sok nem ki ve tett jei, ha nem meg be csült tag jai a tár sa da lom nak. Egy re in -
kább ér té ke lik és fel fe de zik ezek nek az em be rek nek a mun ká ját!

A dömsödi köz élet ben a he lyi Ipar tes tü let je len van, min den egyes
hely ha tó sá gi vá lasz tá son egy-két vál lal ko zó be jut a tes tü let be, így a fa lu
éle té ben is kép vi sel jük ma gun kat. Dömsöd gaz da sá gi éle té ben szin tén
meg ha tá ro zó sze re pe van a mik ro-, kis- és kö zépvál lal ko zá sok nak.

– Hogyan lát ja az Ipar tes tü let jö vő jét, mi lyen el kép ze lé sei van nak er -
re vo nat ko zó lag?

– Előre te kint ve, a 20 éves ipar tes tü le ti el nö ki te en dő i met sze ret ném le zár -
ni és azt át ad ni a fi a ta labb ge ne rá ci ó nak. A ve ze tő ség se gí tet te mun ká mat,
azon ban itt is fi a ta lí tás ra van szük ség. Az egész sé ges „vér fris sí tés” min den
te rü le ten jót tesz egy-egy szer ve zet nek. Ter mé sze te sen egyik pil la nat ról a
má sik ra nem le het át ad ni a sta fé tát, mert a to váb bi ak ban is szük ség lesz az
idő sebb ve ze tő sé gi ta gok ta pasz ta la ta i ra és az ed dig ki ala kí tott kap cso la tok -
ra. Se gí te nünk kell majd az újak nak, mert ez a vál tás nem je lent het meg tor -
pa nást az Ipar tes tü let éle té ben, sőt in kább új len dü le tet kell hogy kap jon! Eb -
ben a vál to zó vi lág ban újabb ki hí vá sok kal, fel ada tok kal kell szem be néz ni,
mint 20 év vel ez előtt. Eh hez új em be rek re, új ener gi á ra van szük ség. 

– Ma gán em ber ként, vá lasz tott hob bi ját ver seny sze rű en űzi. Egész pá -
lya fut á sát vé gig kí sér te az AUTOCROSS. So ha nem gon dolt ar ra, hogy
eset leg vál lal ko zó ként is autocross-ozik?

– Több mint 30 éve űzöm, és tény leg nem ki egé szí tő  hob bynak le het
mon da ni.

Az autocross-ozás
mond hat ni, ki ala kult
élet for mát je lent szá -
mom ra. Ezt pró bá lom
a fi a tal cross-osokba
be plán tál ni. Szak ma i -
lag is ko moly ki hí vás,
mert nagy fej lő dé si le -
he tő sé get je lent az au -
tó sze re lés és au tó épí -
tés te rén. Gya kor la ti -
lag egy szak mát meg
le het ta nul ni ál ta la.

A má sik fon tos do -
log, hogy amíg az
autocross ver seny pá -
lyán élik ki a fi a ta lok
az ilyen irá nyú am bí ci -
ó i kat, ad dig sem a köz -
uta kon pró bál ják fi tog -
tat ni a tu dá su kat vagy
az au tó juk ere jét. Ez
sok kal egész sé ge sebb
do log, így sza bá lyos
ke re tek közt, egy faj ta

ru tint is sze rez nek a pá lyán, és a ve ze tés tech ni ká ju kat is fi no mít hat ják.
Örü lök, hogy a ma gyar autocross meg ho no sí tá sá ban részt vet tem, és

ezt a spor tot fa lunk éle té be úgy szin tén si ke rült be le vin ni.
Dömsödöt ez ál tal nem csak or szá gon be lül, ha nem nem zet kö zi vi -

szony lat ban úgy is me rik, mint az autocross fel leg vá rát. A sport ál tal na -
gyon sok ide gen meg for dul köz sé günk ben, sok is me ret ség és ba rát ság
szö vő dik.

Hob bymat il le tő en a köz ség ben van nak kö ve tő im, ha a csa lád ban nem
is an  nyi ra. Tu laj don kép pen Sa nyi fi am tel jes erő be do bás sal részt vesz az
én hob bim ban mint hát tér har cos. Hogy med dig tu dom csi nál ni, azt tel jes
mér ték ben egész sé gi ál la po tom tól  te szem füg gő vé. 

Meg ra gad va az al kal mat, jó egész sé get, sok si kert és to váb bi pél da mu -
ta tó mun kát kí vá nunk a jö vő ben is! Az ipar tes tü let tag sá ga, ve ze tő sé ge és
a Hír nök ol va sói ne vé ben, kü lön gra tu lá lunk az IPOSZ DÍJ-hoz!

A to váb bi ak ban az Ipar tes tü let, „Őszin tén ma gunk ról” cím mel egy
so ro za tot sze ret ne el in dí ta ni a Dömsödi Hír nök ben, amely a tag ja it mu -
tat ná be. Tisz te let tel vár juk azon ta gok je lent ke zé sét, akik őszin tén be -
szél né nek si ke re ik ről, gond ja ik ról, ho gyan sze ret nék lát ni a fa lu éle tét a
jö vő ben? Je lent kez ni az Ipar tes tü let szék há zá ban, il let ve a 06-24-435-
416-os te le fon szá mon le het sé ges. -V.I.-
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Szűcs György átadja az érmet
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Ro ma és nem ro ma em be rek lét re hoz tak egy
egye sü le tet, ci vil szer ve ze tet itt Dömsödön.

A szer ve zet fő fel ada tá nak te kin ti a ro ma kul -
tú ra meg őr zé sét, a ha gyo má nyok élet ben tar tá -
sát, va la mint a ro ma és nem ro ma em be rek,
gyer me kek kö zöt ti együtt mű kö dést, össz han -
got, egy más el fo ga dá sát, va la mint az egy más
irán ti tiszt e let ki ví vá sát! A szer ve zet meg kí ván -
ja em lí te ni, hogy nem csak ro ma szár ma zá sú
em be rek kel sze ret ne együtt mű köd ni. Prog ram -
ja ink ban sze re pel nek sza va ló-, tánc-, ügyes sé gi
ver se nyek, va la mint kü lön fé le kul tu rá lis és
sport fog lal ko zá sok.

Sze ret nénk a jö vő ben a ci gány nyelv ok ta tá -
sát elő tér be he lyez ni.

Tá bort ezen a nyá ron Fo nyód ra szer vez tünk
az Or szá gos Ci gány Ön kor mány zat köz re mű -
kö dé sé vel, ugyan is le he tő sé get kap tunk ar ra,
hogy pá lyá zat út ján na gyon ju tá nyos áron el tölt -
hes sünk egy he tet a Ba la ton part ján. Hát rá nyos
hely ze tű gyer me kek vagy va la mely ki sebb ség -
hez tar to zó gyer me kek ré szé re ki írt pá lyá za ton
si ke rült ezt el ér nünk.

2010. má jus 22-én meg ren de zés re ke rült itt
hely ben az el ső ci gány sza va ló ver seny. Köz sé -
günk pol gár mes te re is részt vett ezen ese mé -
nyen, és ott a ren dez vé nyen han got is adott el is -
me ré sé nek! Kö szön jük!

Há romta gú zsű ri ér té kel te a gyer me keket,
akik nagy lel ke se dés sel és tisz te let tel vág tak ne -
ki a ver seny nek. Kö zel 20 in du ló volt, akik min-
d annyi an fel ké szül ten ér kez tek. A ver set elő ször
ma gya rul, majd ci gá nyul is el sza val ták. Öröm
volt hall gat ni őket! Min den részt ve vő ka pott
könyv ju tal mat, ami ért a fel aján ló nak kö szö net!
A he lye zés kor cso por ton ként tör tént.

A ver seny vég ered mé nye:

1-2. osz tály:
Ja kab Tün de és Ko lom pár Petra 1. he lye zett
Sztojka Jó zsef 2. he lye zett

Hor váth Senon és Ko lom pár Iza bel la 3. he ly

3-4. osz tály:
Ko lom pár Dá ni el 1. helyezett
Zsákai Lász ló 2. he lye zett
Kun An gé la 3. he lye zett

5-6. osz tály:
Pin tyi Bri git ta 1. he lye zett
Far kas Ra mó na 2. he lye zett
Bak Vi vi en és La ka tos Rebeka 3. he lye zett

7-8. osz tály:
Ko lom pár Zsa nett 1. he lye zett
Kun Be at rix 2. he lye zett

2010. má jus 29-én Tak sony ban ren dez ték
meg az Or szá gos Ci gány Sza va ló ver senyt, mely-
re Dömsödről tíz gyer me ket vit tünk az itt hon na -
gyon jó ered ményt el érők kö zül. El mond hat juk,

hogy mes  sze a me zőny leg jobb jai kö zött vol tak
a mi e ink! Itt sze ret nénk kö szö ne tet mon da ni a
fel ké szí tő pe da gó gu sok nak és szü lők nek! Jó ér -
zé sek kel tér tünk ha za er ről a ver seny ről, hi szen
ki emel ke dő en sze re pel tek a dömsödi gye re kek,
és a kö vet ke ző he lye zé se ket, dí ja kat hoz ták el:

1-2. osz tály:
Ja kab Tün de 1. he lye zett
Ko lom pár Pet ra 3. he lye zett

3-4. osz tály:
Ko lom pár Dá ni el 1. he lye zett
Zsákai Lász ló kü lön díj

5-6. osz tály:
Pin tyi Bri git ta 2. he lye zett
Bak Vi vi en kü lön díj

ROBE CI VIL SZER VE ZET

Megalakult Dömsödön a ROBE civil szervezet

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

Fotó: Simon Katalin

MEGALAKULT A NYUGDÍJAS KLUB

A KÖVETKEZŐ ÖSSZEJÖVETELEK IDŐPONTJA

06. 29-én délután 5 óra
07. 13-án délután 5 óra
07. 27-én délután 5 óra

A MŰVELŐDÉSI HÁZBAN.

MINDEN ÉRDEKLŐDŐT, RÉGI ÉS ÚJ NYUGDÍJAST 
SZERETETTEL VÁRUNK!

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

Június 14-től augusztus 31-ig:

Hétfőtől péntekig: 7.30-14-ig
Szombat: 8-12-ig

Nyári zárásunkat
július 26-tól augusztus 15-ig

tervezzük.
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WWaassss  AAll  bbeerrtt  ––  HHaaggyyaattéékk
Ott volt pél dá ul a vargyasi vén em ber, akit Lá tó em ber nek meg Tál tos Em ber nek ne vez tek volt a

kör nyé ken, ami kor nagy rit kán szót ej tet tek ró la ide gen előtt. Halk szó val és nagy tisz te let tel em le -
get ték ilyen kor, egyik-má sik cso dá la tos tet té re em lé kez ve. Mint ami kor pél dá ul a Sza bó Jánosék
há za tü zet fo gott, míg ők ma guk a szé nát hoz ták le a hegy ről, s bi zony oda égett vol na min de nük, ha
egy szer re csak a vi zes vöd rök kel ös  sze sza la dó szom szé dok sze me lát tá ra meg nem je le nik a vén em -
ber ott a ház megetti nagy vac kor fá nál, s el nem olt ja a lán go kat ke zé nek egyet len moz du la tá val. 

Na meg az tán két év múl va ki men tet te ki Tar gon cás Bálinték ki csi fi át, Sa nyi kát a meg áradt
pa tak ból, ami kor a hos  szú eső zés után át sza kadt oda fönt a fű rész te lep gát ja, s om lott alá a sok ha -
ra gos víz, vit te a hi da kat, paj tá kat s min den egye bet, ami út já ba ke rült? Sa nyi kát ott kap ta volt el a
szé rű megett, ahogy a meg ri adt bor jak kal ve sző dött, me lyek min den áron át akar tak gá zol ni a pa -
ta kon a fen ti legelő re, ahol any ju kat tud ták.

El or dí tot ta ma gát Tar gon cás Bá lint, s ro han ni kez dett eszét veszt ve az ár fe lé, de ak kor ra már a
szom szé do kat is elő hoz ta a zú gás, s lát ták ők is, ahogy a sok víz so dor ta ma gá val a gyer me ket
meg a bor ja kat, egye nest, le fe le, ne ki a nagy zú gó nak, ahol a sok  éles szik la kő por rá szag gat ta
vol na mindegyiküket… ha csak… Itt az tán meg osz lott a szem ta núk be szé de asze rint, hogy ki
hon nan lát ta azt, ami tör tént.

A bal par ton lé vők Tar gon cás Bá lint tal együtt es küd tek, hogy a meg áradt pa tak kel lős kö ze pén,
ahol az a nagy, he gyes kő szik la me re de zik elő a víz ből a zú gó fe lett, egy szer re csak ott állt a vén -
em ber, ka ri más, fe ke te ka lap já val a fe jén, el kap ta nad rág szí já nál fog va a gye re ket, len dí tett egyet
raj ta, s át ha jí tot ta a Sántáék kert jét sze gé lye ző fűz fa bok rok kö zé. Mi kor ap ja oda sza ladt, Sán ta
Esvánnyal a sar ká ban, ott lelt fi á ra a bo kor ban, vér ző or ral, tér dig érő víz ben. Akik azon ban a túl -
só ol dal ról néz ték, a domb fe lől, azok vi szont es küd tek, hogy az öreg em ber né ma szik lán állt, ha -
nem csak úgy le be gett a meg áradt víz fö lött, mint ha nem is ő ma ga lett vol na, csu pán a kí sér te te.
Olyan köd sze rű va la mi volt, ami ott le be gett a nagy fe ke te ka lap alatt.

Szép ma gyar be széd
Pró za mon dó ver seny

Eb ben a tan év ben má jus 31-én ren dez tük
meg is ko lánk ban a „Szép ma gyar be széd”
pró za mon dó ver senyt, mely nek ala pí tó ja
Tóth Ist ván nyug dí jas pe da gó gus. A kö te le ző
pró za Wass Al bert: A funtineli bo szor kány cí -
mű re gé nyé ből volt egy szép le író rész ar ról,
ho gyan szü let nek a sza vak fenn a Ha va so kon.
A di á kok a sza ba don vá lasz tott el be szé lő ré -
sze ket ősi ma gyar mon dá ink ból, Gár do nyi
Gé za no vel lá i ból és Wass Al bert mű ve i ből
vá lasz tot ták. Tíz ver seny ző in dult, kö zü lük: 

Tabajdi Fru zsi na, Sán dor Ni ko let ta, Göl-
lény Pi ros ka bronz mi nő sí tést;

Csi szár Kin ga, Si ket Blan ka, Ha lász Pet ra,
Papp Zi ta ezüst mi nő sí tést;

Bu dai Pet ra arany mi nő sí tést szer zett, egy -
ben ő az ala pít vá nyi díj nyer te se.

Sza ba don vá lasz tott pró zá ja Wass Al bert:
Ha gya ték cí mű mű vé ből vett rész let. Jó szív -
vel ajánl juk min den ki nek el ol va sás ra.

Fel ké szí tő
Krnájszki Istvánné

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

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

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

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

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

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

Nevelőtestületi dicséretben
részesülnek 2009/2010
5. a Perger Benjámin
5. b Kátai Dorottya

Pethes Vivien
6. a Baranyi Virág
6. b Gonda Andrea
7. b Nagy Tímea
8. a Göllény Piroska
8. b Csiszár Kinga

Halász Petra
Kovács Anna

Bazsonyi Arany és Vecsési
Sándor felajánlásából ju -
ta lomkönyvet kapnak:
1. b Halász Dorottya Janka
1. b Várkonyi Viktória
2. a Szarka Nóra
6. a Jancsó Attila

Kitûnõ és jeles tanulók a 2009/2010-es tanévben
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Túl va gyunk a vizs gá kon, év vé gi be mu ta tó kon, ahol na gyon szé pen
sze re pel tek nö ven dé ke ink. Jú ni us 1-jén és 3-án a ze nei tan sza ko sok vizs -
gáz tak.

5-én tar tot tuk a II. há zi tár sas tánc ver senyt. A gye re kek nagy iz ga lom -
mal ké szül tek a ver seny re, szé pen fel ké szül tek a be mu ta tó ra. Az aláb bi ak -
ban kö vet kez ze nek a he lye zé sek.

Gyer mek ka te gó ria (nyol cas dön tő)

Név He lye zés  stan dard He lye zés la tin
Papp And rás – Ga lam bos La u ra 1. 2.
Bődi End re – Rüsics Ale xa 2. 1.
Rácz I. Ben ce – Szemán Ka mil la 7. 8.
Bődi Ger gely – Draskovich Zoé 5. 3.
Lantai Cintia – Boj tos Be at rix 4. 5.
Szücs Esz ter – Hor váth Senon M. 6. 6.
Szi ge ti Mó ni ka 8. 7.
Piróth Krisz ti na – Vank Vik tó ria 3. 4.

Kez dő ju ni or I. (ha tos dön tő)

Név He lye zés  stan dard He lye zés la tin
Sám son Ni ko lett – Huszti Bar ba ra 5. 4.
Ko lom pár Pet ra – Ko lom pár Iza bel la 1. 2.
Her má nyi Ger gely – Pék Bi an ka 2. 5.
Zsákai Lász ló – Zsákai Melissza 3. 1.
Bődi Ger gely – Csi szár Dó ra 4. 3.
Ke resz tes Márk – Perger Pet ra 6. 6.

Ha la dó ju ni or I. ka te gó ria
(stan dard – he tes dön tő, la tin – ha tos dön tő)

Név He lye zés  stan dard He lye zés la tin
Ács And rás – Fá bi án Bi an ka 7. 6.
Perger Gá bor – Jancsó An na 5. 2.
Papp Já nos – Belencsik Krisz ti na 3. 3.
Bődi End re – Guttyán Kit ti 6.
Perger Ben já min – Ko vács Szil via 2. 1.
Sáfrán Mi hály – Fá bi án Fan ni 1. 4.
Piróth Krisz ti na – Koz ma Lu ca 4. 5.

Ha la dó ju ni or II. ka te gó ria (stan dard, la tin)

Név He lye zés  stan dard Helyezés latin
Sass Le ven te – Füki Be at rix 4. 2.
Göllény Zsom bor – Sza bó Eve lin 6. 6.
Már kus And rás – Cse hi Szil via 5.
Hor váth Ba lázs – Nagy Tí mea 3. 3.
Föld vá ri At ti la – Fa bu la Má ria 7. 5.
Jancsó At ti la – Is pán Kar ina 2.
Nagy Lász ló – Bu dai No é mi 1.
Jancsó At ti la – Bu dai No é mi 1.
Jó zan Ju dit – Fá bi án Ka ro la 4.

Ha la dó if jú sá gi ka te gó ria (stan dard, la tin)

Név He lye zés  stan dard Helyezés latin
Nagy Lász ló – Is pán Kar ina 1. 4.
Sass László – Tillinger Tí mea 2. 3.
Er dős Sán dor – Bak Bar ba ra 3. 2.
Bá bel Bri git ta – Bá bel Bar ba ra 1.

Az elő ző szám ban ír tam, hogy tár sas tán cos nö ven dé ke ink si ke re i re vis-
sza té rünk a mos ta ni szám ban. Má jus 30-án nö ven dé ke ink részt vet tek az
V. Szigetdance Ku pán, Tökölön, ahol egyé ni ben is és cso por tos ban is na -
gyon szép ered mé nye ket ér tek el. Az aláb bi ak ban kö vet kez ze nek az el ért
he lye zé sek:

Pá ros ne ve Ka te gó ria He lye zés
Papp Já nos – Belencsik Krisz ti na kez dő la tin – gyer mek I.
Perger Gá bor – Jancsó An na kez dő la tin – gyer mek IV.
Perger Ben já min – Ko vács Szil via kez dő la tin – gyer mek I.
Nagy Lász ló – Is pán Kar ina kez dő la tin – ju ni or II. II.
Jancsó At ti la – Bu dai No é mi kez dő la tin – ju ni or II. IV.
Nagy Lász ló – Is pán Kar ina kez dő stan dard – ju ni or II. IV.
Sass Lász ló – Bu dai No é mi kez dő stan dard – ju ni or II. V.
Er dős Sán dor – Bak Bar ba ra ha la dó fel nőtt stan dard I.
Kiss Ger gő – Is pán Kar ina ha la dó fel nőtt stan dard II.
Er dős Sán dor – Bak Bar ba ra ha la dó fel nőtt la tin I.

A lány for má ció III. he lye zést ért el, tag jai: Bu dai No é mi, Fá bi án Ka ro -
la, Is pán Kar ina, Izsák Nó ra, Nagy Tí mea, Jó zan Ju dit, Var ga Re be ka,
Füki Be at rix.

Jú ni us 6-án, va sár nap 15 óra kor szín já ték tan sza ko sa ink az Irin gó Szín -
ját szó Kör rel kö zö sen be mu tat ták a Grease c. mu si cal át ira tát. 

A da ra bot Gá bor Tün de ta nár nő vit te szín re. A ké szü lést nagy si ker ko ro -
náz ta. Bát ran mond ha tom, hogy telt  ház volt a mű ve lő dé si köz pont szín ház -
ter mé ben. Na gyon szé pek vol tak a dísz le tek, öt le te sen ké szí tet ték el az
egyes szí nek be ren de zé sét. A dísz le te zés ben és smin kek el ké szí té sé ben is az
Irin gó Szín ját szó Kör tag jai se gí tet tek, Bábelné Ma ri ka volt a sú gó. Kö szö -
net ezért Ne kik! A be mu ta tón a Ju és Zsu Tár su lat is köz re mű kö dött. Kö szö -
nöm a tár su lat nak és ve ze tő jé nek, Csi kós Lászlónénak a se gít sé get. A főbb
sze re pe ket Necsász Mó ni ka, La ka tos Gá bor, Sán dor Ni ko lett, Csap lár Ben -
ce, Bajnóczi An na má ria, Jóni Da ni, Fel föl di Bri git ta, Papp Zi ta, Bá bel And -
rea, Tarrné Zsóka, Csap lár Sán dor, ifj. Tarr Ist ván ala kí tot ta. 

Kö szö net a fer ge te ges elő adá sért, és na gyon re mé lem, fog juk még lát ni
a da ra bot!

A Dezsõ Lajos Alapfokú Mûvészetoktatási
Intézmény júniusi hírei
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2010. jú ni us 6-án szom ba ti nap az OMK ud va rán, csa lá di as han gu lat -
ban kez dőd tek 10,00 órá tól a gyer mek na pi prog ra mok. Meg telt az ud var.
A nap fo lya mán ki csik és na gyok is ta lál tak ma guk nak ját szá -
si le he tő sé get. Le he tett lab dáz ni, fo ciz ni, ug rá lókö te lez -
ni, te kéz ni, va la mint hül lőki ál lí tás, arc fes tés, ko ron -
go zás, pó lófes tés, haj fes tés, ug rá lóvár, tram bu lin,
óri áscsúsz da, lu fihaj to ga tás, lisztfú jás, sé ta ko csi -
ká zás vár ta a ját sza ni vá gyó kat.

13,00 órá tól kez dőd tek a sza bad té ri szín pa -
don a kul tu rá lis ren dez vé nyek. Óri á si si ke re
volt a gye re kek kö ré ben, hi szen együtt éne -
kel het tek és tán col hat tak a fel lé pők kel a szín -
pa don.

15,00 órá tól a De zső La jos A.M.I. szín já ték
tan sza ka és az Irin gó Szín ját szó Kör be mu tat ta a
GREASE cí mű mu si cal át ira tát.

Az elő adás után egé szen es tig foly ta tó dott a jó han -
gu lat az ud va ron.

Sze ret ném meg kö szön ni a mun ká ját mind azok nak, akik részt
vet tek a gye rek na pi prog ram lét re jöt té ben, hi szen az Ő ön zet len fel aján lá -

suk nak kö szön he tő en ve het tek részt az ér dek lő dők az egész na pos ren -
dez vé nyen: kö szö nöm Gerenday Éva, Tóth Kor né lia, Keyha Czeller Pi -

ros ka egész na pos arc- és haj fes tés ét, Cse hi Sán dor nak a lo -
vas ko csi káz ta tást, a Gyer mekba rát Egye sü let nek a pó ló -

fes tést, a Ba nya Klub nak, akik fá rad ha tat la nul sü töt -
ték egész  nap a fi no mabb nál-fi no mabb pa la csin tá -

kat, a Ju és Zsu Tár su lat fan tasz ti kus show mű so -
rát, Nagy Sebastiannak és Hor váth Ba lázs nak a
mű sorve ze tést, va la mint hogy egész  nap bo -
hócjel mez ben szó ra koz tat ták a ki csi ket, a
dömsödi De zső La jos A.M.I. tár sas tán co sa i -
nak, Bőcze Ber na dettnek és ta nít vá nya i nak, a
kiskunlacházi Volly Ist ván A.M.I. tár sas tán co -

sa i nak, Nagyné Licsei Ágo tá nak, aki ko ron go -
zott és is mer tet te a fa ze kas népi mesterség szép -

sé ge it, Bo kor Zsolt nak, aki a tech ni ka fe le lő se volt,
az O.M.K. min den mun ka tár sá nak a se gít sé get.  

Még egy szer kö szö net mind azok nak, akik részt vet tek,
segítkeztek ezen a szép nap sü té ses hét vé gén, és vi dám sá got hoz -

tak a gye re kek, va la mint a nagy köz ség éle té be!                Csi kós Lászlóné

CCssaallááddiiaass   hhaanngguullaatt   aa  ggyyeerreekknnaappoonn

Jú ni us 8-án tar tot tuk a ze nei tan sza kos nö ven dé ke ink év vé gi be mu ta -
tó ját és a gra fi ka tan sza ko sok év vé gi ki ál lí tá sát.

Na gyon jól si ke rült a be mu ta tó, a gye re kek na gyon szép tel je sít ményt
nyúj tot tak. Szé pen, ös  sze sze det ten ze nél tek, a kon cert vé gén még egy sa -
ját ala ku lá sú trió is be mu tat ko zott Baranyi Vi rág (fu vo la), Kun Or so lya
(gi tár) és Radványi Patrik (zongora) sze mé lyé ben.

A ze né sze ket Csák Pé ter, Nyikes Krisz ti án, Povázai Gyu la, Se bes tyén
Gá bor és So mos And rás ké szí tet te fel.

A gra fi ka
tan sza kos gye -
re kek egész
éves al ko tá sa i -
ból szép ki ál lí -
tást nyi tot tunk
meg a kon cert
előtt. A gra fi -
ká so kat fel ké -
szí tet te és a ki -
ál lí tást el ké -
szí tet te: Kér -
ges Tün de ta -
nár nő.

Jú ni us 14-én volt a tár sas tánc és nép tánc tan sza kos nö ven dé ke ink év
vé gi be mu ta tó ja, mely re An gyal Lász ló, Bagi Fe renc, Mihó Di á na és Tóth
And rea ké szí tet te fel a gye re ke ket. Kö szö net ér te! 

Jú ni us 19-én a tár sas tán co sok fel lép tek a Hal-Víz Na po kon és 27-én a
kiskunlacházi mű ve lő dé si ház ban a Lász ló Na pi Vi gas sá gok c. ren dez vé -
nyen. Fel ké szí tő jük Mihó Di á na ta nár nő volt.

Is ko lánk volt nö ven dé ke, Holl Lász ló, aki most a bu da pes ti Weiner Leó
Ze ne mű vé sze ti Szak kö zép is ko la és Ze ne is ko la nö ven dé ke, a „Fesz ti vál -
ze ne kar a ze ne is ko lá so kért” ver seny el ső for du ló já ban to vább ju tott. Fel -
ké szí tet te Kis And rás ta nár úr. Kol lé gá im és nö ven dé ke ink ne vé ben gra tu -
lá lok és to váb bi ered mé nyes ver seny zést kí vá nok!

Kö szö nöm az Óvo da, az Ál ta lá nos Is ko la és az OMK ve ze tő i nek, pe -
da gó gu sa i nak, dol go zó i nak a mű vé sze ti is ko la ré szé re nyúj tott egész évi
se gít sé get, tá mo ga tást!

Sze ret ném meg kö szön ni va la men  nyi kol lé gám nak az egész évi mun -
ká ját, ne kik és nö ven dé ke ink nek jó pi he nést kí vá nok a nyá ri szü net re! 

Kön tös Ág nes igaz ga tó

Fotó: Kővári
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Ez zel a szlo gen nel hí vo gat tuk a III. Dabi Na pok ren dez vé nyé re a döm-
södieket és a ked ves ér dek lő dő ket! A ko ráb bi évek ta pasz ta la tai és a részt -
ve vők ké ré sé nek meg fe le lő en idén már két nap ra (jó más fél re) szer vez tük
a prog ra mot! Mi vel a több ség kérte, hogy le gyen vég re a fi a ta lok és a fi a -
ta los fel nőt tek szá má ra is bu li, amo lyan ut ca bál, így már szom ba ton el -
kez dőd tek a szí nes szó ra koz ta tó prog ra mok! Az idő já rás is a ke gye i be fo -
gad ta a III. Dabi Nyi tó Na pot, ko ra dél után tól egé szen va sár nap haj na li 4
órá ig folyt a vi ga lom! Jó volt lát ni, hogy mi lyen jól ér zik ma gu kat az em -
be rek – idő sek és fi a ta lok –, szó ra koz nak kö zö sen, ön fe led ten a szín vo na -
las mű so ro kon, él vez ték a kel le mes sza bad té ri nyá ri es tét! Mind az éne -
kes és ze nei mű so rok, mind pe dig a gyer mek, if jú sá gi és fel nőtt táncpro -
duk ci ók csak fo koz ták a han gu la tot! Amo lyan iga zi nyár es te volt, pro fi
mű sor ve ze tés sel, tom bo lá val! 

Va sár nap is bő vült a prog ramkí ná lat!  A szo ká sos csa lá di és gyer mek -
na pi prog ra mok ki e gé szül tek az Ízek ut cá ja el ne ve zé sű fő ző- és sü tő ver -
sen  nyel! A ven dég lá tás ról két bü fé (gyros, sült csir ke, ham bur ger, pék lán -
gos) gon dos ko dott (jö vő re már bát ran hív ha tunk töb bet és vál to za to sab -
bat) szom ba ton és va sár nap, ki e gé szül ve kür tős ka lác  csal és bir ka pör költ -
tel! A má sik új don ság az volt, hogy a Dabi Ma lom ban le he tett cso por to -
san lá to ga tást ten ni, va la mint a ma lom egyik  tá ro ló já ban – mag tár – volt
fo tóki ál lí tás Dömsöd múlt já ból, il let ve egy si ke res film ve tí tés is a 70-es,
80-as évek be li tör té né sek ről fe ke te-fe hér ben és szí nes vál to zat ban! Saj -
nos va sár nap már nem volt an  nyi ra ke gyes hoz zánk az idő já rás, így szin te
„le mos ta” a nagy zuhi a jó ebéd hez szó ló nó ta mű sort, az íjász be mu ta tót, a
ke rí téstár la tot, a ki ra ko dóvá sárt, a ta vasz vá rók tánc mű so rát, a ze nés szó -
ra koz ta tó zá rómű sort, a kü lön bö ző ve tél ke dők, to tók ered ményhir de té -
sét, a tom bo lát és a zá róak kor do kat! 

Mind ezek el le né re meg ál la pí tot ták igen so kan a ren dez vé nyek nap ja in,
s utá na is, hogy egy re job ban si ke rül nek a dabi prog ra mok, az idei meg
„tök jó volt”! S re mé lik, hogy jö vő re is lesz ilyen jó bu lis hét vé ge, gye re -
kek, fi a ta lok és csa lá dok  szá má ra!

Kö szön jük az el is me rő sza va kat, az osz tály za to kat, me lye ket a részt ve -
vők től kap tunk (az á tlag 5 alá, van még mit ja ví ta nunk), a gra tu lá ci ó kat!
Kö szön jük a sok ér dek lő dő nek, se gí tő nek és tá mo ga tó nak a mun ká ját!

Te hát jö vő re 2011. május 27-28-29. (mert há rom a ma gyar igaz ság),
új ra vá runk min den ked ves ér dek lő dőt a IV. Dabi Na po kon, Dömsödön!

(Elő ze tes: pén te ken es te nó ta est vagy ze nés szín da rab – szom ba ton
délután vonulós ze ne kar ok, ha gyo má nyos fel nőtt, if jú sá gi és csa lá di
prog ra mok, es te utcabuli, úgy  mint idén – va sár nap gyer mek és csa lá di
nap – Ízek ut cá ja – ki ra ko dóvá sár, vurst li!)

Vár juk to vább ra is az öt le te ket, ja vas la to kat, me lyek ből már most igen
sok új és jó ke rült a tar so lyunk ba a jö vő évi prog ra mok ra vo nat ko zó an!

A Dabi Na pos logóval el lá tott pó lót – mely nek igen nagy si ke re volt –
egész év ben meg le het  ren del ni a Dabi sö rö ző ben!

Jö vő re Ve le tek ugyan itt! 
Dabi Sö rö ző                                   Még 1000 év Dömsödért Egye sü let

„A Dabi Nap egy jó nap!”
Szív bõl jö võ kö szö net!

Akik nél kül a III. Dabi Na pok nem jö he tett vol na lét re,
és kö szö net a mun ká ju kért, tá mo ga tá su kért! Az öt le tet adó
és hely színt biz to sí tó há zi gaz da Bődiné Ica és Bődi End re,
a Dabi sö rö ző, az ál mok meg va ló sí tó ja: „Még 1000 év
Dömsödért” Egye sü let Köz hasz nú Szer ve zet tag sá ga, a
Dabi Ma lom, Rakszegi Gyu la, Ba la ton Mag dol na, Kin cses
Ist ván, Nagy Sebastian, Rend őr ség Orosz Ka ta lin ve ze té -
sé vel, Tűz ol tó Egye sü let – Tárkányi Bé la ve ze té sé vel, Pol -
gár őr ség – Klszák Ta más ve ze té sé vel, Ipar tes tü let, Mol nár
Ipa ros Cen ter, Bá bel Lász ló, Koronáné Sza ba dos Te réz,
Rá bai Né meth Fe renc, Hor váth Fe renc, Angelo, Bor dás Jó -
zsef, Sol ti Já nos, K.O. La ci és le á nyai: Ri ta, Ka ti, Te réz,
Hesz Mag dol na, Balatoni Blázs Ma ri ka, Csu kás Zsu zsi,
Kiss Kar ina, Mihó Di á na és a tán co sai (gyer mek és fel -
nőtt), Tassi Lászlóné és ovi sai, Hor váth Bé la, Cse hi Sán -
dor, Ke néz Sán dor, OMK, Pol gár mes te ri Hi va tal, Papp La -
jos, Nagy And rás, Szar vas Pé ter, Bio-Pannónia Kft., Tarr
To mi és csa pa ta, Tóth Kor né lia, Ko ro na Sándorné, Czeller
Pi ros ka, Győ ri Szil vi, Ba ba-Ma ma Bör ze szer ve zői, Gu ba
Ni ki, Fe hér Lász ló, Bá nyai Mihály né, Jóni Ma ri ann, Jóni
Richárd, Zilling Christian, Vass Ilo na, Zillingné Or szág
Katalin,Imre Lász ló és Im re Pé ter, Ko vács Sán dor, Csi szár
György, Tóthné Ju li ka, Fa ra gó And rás, Jaro si Ist ván, ifj.
Ta kács Ist ván, Moh ácsi Jó zsef, ifj. Bődi End re, Per gel Re -
ná ta, Várkonyi György, Bődi Zsigmond, Kovács Lász ló,
Szűcsné Laczi Eri ka, Ko vács Zol tán, Béla vá ri Ti bor, Hor -
kai Ma ri ann, Gyökeresné Bur ján Eri ka, Nagy Sán dor, Nag-
y né Ju li, Gyivi Já nos és csa pa ta, Szi ge ti Gyula, Kocsis
And rás, Paál Ist ván, Ács Gyuláné, Csí nos Zol tán, Hu nya di
Vik tor, ifj. Ma da rász And rás, Turcsán Fe renc, Paál Dé nes! 

Kü lön kö szön jük a meg ér tést és tü rel met a Dabi kör út la -
kó i nak!
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2010. má jus
30. (va sár nap)
9.00 órá tól az
Ízek ut cá ján al -
föl di tájjel legű
éte lek fő ző- és
sü tő ver se nyé re
ke rült sor, gril le -
zé si le he tő ség -
gel, mely re vál -
lal ko zó szel le mű

csa pa tok je lent ke zé sét vár tuk. Bár ki ne vez he -
tett, aki sze re ti  a ha sát, sze ret főz ni és egyidő -
ben tu dá sát is sze ret te vol na meg mé ret tet ni má -
sok kal! A helyszín a Dabi krt. – Li la sö rö ző –
Sző lők út ja kö zöt ti sza kasz volt!

El ér ke zett a va sár nap reg gel, a „nagy meg -
mé ret te tés” ide je. Nap sü té ses, ra gyo gó idő fo -
ga dott min ket, ren de ző ket és a „ver seny ző ket”!
Se gí tőtár sa im mal ki je löl tük a csa pa tok fő zőhe -
lyét. Ki lenc órá ig kel lett  el fog lal ni a fő ző- és
sü tőhe lye ket! Ki előbb, ki ki csit kés ve ne ki állt a
fel adat nak! Há romfé le étel lel le he tett ne vez ni,
(1.) Ha gyo má nyos ma gya ros bog rá csos éte lek,
(2.) Grill éte lek, (3.) Egyéb, tár csás éte lek! 

A csa pa tok nagy iz ga lom mal és lel ke se dés sel
ve tet ték ma gu kat a nagy mun ká ba! Rö vid időn
be lül ro tyog tak a bog rá csok ban a fi no mabb nál
fi no mabb éte lek! Volt ott mar ha-, ka kas-, ap ró -
lékpör költ, na ran csos töl tött ká posz ta, bab gu -
lyás, sült a tár csán a lát vá nyá ban és il la tá ban is
iz gal mas pá colt hús s a krump li! Ter jeng tek a fi -
nom il la tok az Ízek ut cá já ban!

Mi re meg főtt, meg sült min den, már úgy 1,00
óra fe lé járt az idő! Ép pen a tál cák ra ké szí tet tük
a fi nom fa la to kat, hogy a zsű ri elé tá lal juk azo -
kat! Nos ek kor meg tré fált min ket Szent Pé ter, s
a nya kunk ba zú dí tot ta az égi ál dást! Kis se gí tő -

im mel be vit tük a zsű ri elé az el ké szült ét ke ket,
szi go rú an sor szá moz va, hogy ob jek tív le gyen a
must ra! 

A zsű ri tag jai is iz ga lom mal vár ták a fel ada -
tuk be tel je sü lé sét! A zsű ri tag jai Vincze Vik tó -
ria, a Kis-Dunamenti Vi dék fej lesz té si Egye sü let
pro jekt me ne dzse re, Ódor Zol tán a Rác ke vei
Rend őr ka pi tány ság ról, Mé szá ros Pé ter, a Kun-
szentmiklósi Kisboj tár tu laj do no sa volt!

Saj nos az idő já rásfe le lős fel bo rí tot ta a ter ve -
in ket, hogy a fő ző ver seny részt ve vői, ba rá ti tár -
sa sá gai ké nyel me sen, a bog rá cso zás, a fő zés
hely szí nén fo gyaszt has sák el a fi nom éte le i ket!
Min den ki kap kod va, gyor san ös  sze pa kolt és
me ne dé ket ke re sett a sát rá ban, a Li la kocs ma te -

ra szán! Eköz ben a zsű ri min den ételt meg kós -
tolt, fel jegy zé se ket ké szí tett, meg vi tat ták a he -
lye zé se ket! S mi kor el csi tult az idő, s már alig
cse per gett az eső, a szín pad ra hív ták a részt ve -
vő ket, a nyer te se ket! Min den he lye zett egy-egy
szép ku pát és em lék la pot ka pott! 

A III. Dabi Na pok „Ízek ut cá ja” 2010. évi
nyer te sei, he lye zett jei:

1./ Ha gyo má nyos ma gya ros, bog rá csos éte lek:
I. he lye zett: „Bubu és ba rá tai” – Mar ha pör költ
II. he lye zett: Klenóczky La jos – Füki Zsom bor

duó – Kakaspörkölt tú rós csu szá val
III. he lye zett: „Ba nya Klub” – Csir ke ap ró lék

pör költ

2./ Grill éte lek ka te gó ri á ban nem in dul tak –
idén.

3./ Egyéb és tár csás éte lek:
I. he lye zett: Ju és Zsu tár su lat – Tár csás sült hús,

bur go nya
II. he lye zett: Pencz Ber na dett – Czeller Pi ros ka

– Na ran csos töl tött ká posz ta

Kö szö net azért, hogy részt vet tek a ne mes
ver sen gés ben és íze seb bé, il la to sab bá tet ték az
„Ízek ut cá ját” a III. Dabi Na po kon! Re mél jük,
hogy jö vő re még töb ben ne vez nek er re a ver -
seny re, s az idő já rás is a ke gye i be fo gad min ket! 

Kü lön sze ret ném meg kö szön ni Tarr Ist ván -
nak, Zsi ba Dá ni el nek, Mé szá ros Dó rá nak, Cse hi
Tímeának és Do bos Esz ter nek, se gí tő tár sa im -
nak a mun ká ju kat! Re mé lem, hogy jö vő re is ta -
lál ko zunk! Ne fe led jék, a Dabi Nap egy jó nap!

Tarrné Zsóka

A III. Dabi Na pok Ízek ut cá ja ke re tén be lül el sõ al ka lom mal
ke rült sor a táj jel le gû és grill éte lek fõ zõ- és sü tõ ver se nyé re!
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„Még 1000 év Dömsödért”
Egye sü let Köz hasz nú

Szer ve zet se gélyfel hí vá sa!
A má ju si eső zé sek ha tal mas ká ro kat okoz tak Eu ró pa

több or szá gá ban. Leg fő kép pen Len gyel or szág, Szlo vá kia és Ma gyar or szág la kos sá gát
sújt ják az ár vi zek. Észak-Ma gyar or szá gon kö zel négy ezer em ber nek kel lett el hagy nia ott -
ho nát, egész fal va kat ön tött el a víz, több te le pü lé sen há zak dől tek ös  sze. A me ző gaz da -
ság ban is mil li ár dos ká ro kat oko zott a víz. A hír adás ok nap mint nap em be ri tra gé di ák ról,
sem mivé vá ló épü le tek ről, a ter mé szet pusz tí tá sá ról szá mol nak be! Na gyon so kan aján lot -
ták fel se gít sé gü ket, or szá gos és he lyi gyűj té sek kez dőd tek a ká ro sul tak meg se gí té sé re!
Dömsödön is volt már több si ke res kez de mé nye zés a gyűj tés re szer ve ze tek, ma gán sze mé -
lyek ré szé ről! Saj nos a baj sok kal na gyobb mint ahogy azt a hír adás ok ban lát juk! Ezért
fel hí vás sal for du lunk a dömsödiekhez!

A Bor sod me gyei Felsőzsolca ár víz ká ro sult ja i nak meg se gí té sé re gyűj tést szer ve -
zünk! Azon ká ro sul tak szá má ra, fő leg idős, egye dülál ló em be rek tá mo ga tá sá ra,
akik nek esé lyük sem len ne egye dül az új ra kez dés fel tét ele it meg te rem te ni! Ke res sük
a kap cso la tot azok fe lé, akik nek sze mé lye sen tu dunk se gí te ni, Dömsöd lakossági,
vállalkozói fel aján lá sa ként! A Kor mány ígé re tet tett arra, hogy fel épí ti a há za kat!
Mi pe dig ren dez zük be a fel aján lá sa ink ból, akár több el esett em ber, csa lád szá má ra!

Ezért aki se gí te ni sze ret ne bár mi lyen la kásfel sze re lé si tárg  gyal, ru há val, más ado -
mánnyal, azt vár juk min den hé ten szer dán és csü tör tö kön dél után 18,00 órá tól 20,00 órá -
ig, szom ba ton dél előtt 10,00 órá tól 12,00 órá ig a pi ac té ri is ko lá nál, oda fog juk gyűj te ni a
meg üre se dett te rem be az ado má nyo kat! A gyűj tést 2010. au gusz tus 20-ig foly tat juk!

A fel hasz ná lás ról a la kos sá got tá jé koz tat ni fog juk!
Kér jük, hogy ha bár ki nek más se gí tő fel aján lá sa, öt le te len ne, az je lez ze a Még 1000 év

Dömsödért Egye sü let ve ze tő sé gi tag ja i nál: Bá bel And rea, Bá nyai Mihályné, Fe hér Lász -
lóné, Zilling Christian, Zsi ba Sándorné, Tarr Istvánné, Is pán Ignácné, Ko ro na Sán dor! A
Pe tő fi Mú ze um pos ta lá dá já ba is be dob hat ják üze ne te i ket, vagy a 2344 Dömsöd, Pf. 42
címre küld he tik el, és a megezerevdomsod@vipmail.hu, a koronas@invitel.hu és a 
zsibane@invitel.hu cím re is meg ír hat ják! Kér jük se gít se nek, nagy a baj!

VÍZSZINTES
1. A megfejtés
12. kopasz
13. nem a nagyot
14. orosz igen
15. juttat népiesen
16. elektronikai márka
17. ima vége
19. vasúti dolgozó
21. keleti nép
23. olasz TV-adó
24. amely dolog
26. némán léha!
27. éneklő szó
29. eladó
31. hajlat
32. árapály része!
34. szülői munka kö -

zös ség
36. angol vörös!
38. tömörített file ki -

terjesztése lehet
39. tollban van
41. egyik orvosi egye-

temünk
42. rendben van (fiata-

losan)
44. Németország ré sze
46. ételízesítő
47. magyar település
48. napon szárító

FÜGGŐLEGES
1. munkacsapat
2. horvát város
3. uraság
4. híres külföldi egyetem
5. fontos papír
6. rövidital
7. LC
8. földforgatás
9. összecsengő szavak
10. magyar popegyüt -

tes
11. cet
16. afrikai nemzet
18. NS
20. poénos jelenet
21. üreges képződmény

a testben
22. magzatot elveszít
25. ruhát tisztítanak
28. osztható kettővel
30. szemmel érzékel 
31. papírmunka hely -

színe
33. tevő, pakoló
35. becézett Mária 
37. portugál focista
40. német van!
41. ez is a pasizás része!
43. SD
45. némán vés!

K E R E S Z T R E J T V É N YK E R E S Z T R E J T V É N Y

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

A megfejtésben a békés halak legkedvesebb csemegéje olvasható!

Ki len ce dik he lyen vég zett a
fo cicsa pa tunk

29. for du ló
Dömsöd : Alsónémedi  0:4 (0:2)

Dömsöd, 150 né ző. Jv.: Pász tor (Csá vás, Bak).
Dömsöd: Ba lázs – Ke le men, (Rátkai) Riebl, (Almási),

Nagy A., Kun G. (Sza bó L.), Ki rály J., Var ga Z., Sza bó P.
(Bognár S., Papp Z., Turcsán T., Ba logh V.) Edző: Ha lász
Gyu la. (Ezen a mér kő zé sen nem lát tuk a kis pa don.)

A leg jobb dömsödi Mol nár Csa ba volt, de ő az Al só -
némedi csa pa tá ban ját szott. Az egész mér kő zé sen a Döm-
södnek egyet len gól szer zé si le he tő sé ge volt. Rend kí vül
gyen ge, el kép ze lés nél kü li já té kot pro du kált csa pa tunk. Az
egy kor Dömsödön is ját szó Vígh Lász ló edző er re a mér kő -
zés re jól fel ké szí tet t csa pa ta sú lyos ve re sé get mért a mi e -
ink re.

30. for du ló
Pe reg : Dömsöd  0 : 0

Pe reg, 400 né ző. Jv.: Kuti (Óno di, Sza ba dos).
Pe reg: Necsász – Horák, Tóth R., Ke le men, Szalacsi,

(Rácz) – Ko vács, (Tóth S.), Ár ki Cs., Hu szár O., Markó –
Far kas, Cserna. Edző: Ju hász B.

Dömsöd: Ba lázs – Ke le men (Nagy N.), Riebl, (Var ga Z.),
Nagy A., Kun G. –  Sza bó P., Bognár S. (Bognár B.) Zsolai,
Papp Z. (Szabó L.) – Turcsán T., Ba logh V. Edző: Ha lász
Gyu la.

Ez zel a dön tet len nel Dömsöd be biz to sí tot ta a ki len ce dik
he lyet, ami a kö rül mé nye ket il le tően jó nak mond ha tó.

VA
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A Rend õr ség rõl ment bi cik lit lop ni
2010. jú ni us 03-án Dömsödön gyanúsítotti ki hall ga tá sát kö ve tő en lo va sí tott meg

egy bi cik lit J. J. dömsödi la kos. A ke rék pár gaz dá ja be vá sá rol ni ment ve le, de mi re ki -
jött a bolt ból, a brigának hűlt he lyét ta lál ta. A dömsödi KMB-s fél óra alatt meg ta lál ta
az el lo pott bi cik lit, amit egy, a Rend őr ség ről ha za fe lé tar tó 18 éves he lyi la kos lo pott
el. A tol vaj ki hall ga tá sa so rán el mond ta, hogy mi vel a reg ge li ki hall ga tás tól ide ges
lett, ezért el ha tá roz ta, hogy fe szült sé gét lo pás sal ve ze ti le, és elő ször ez a ke rék pár
akadt az út já ba. A lo pás mi at ti bün te tő el já rást J. J.-vel szem ben a Rác ke vei Rend őr ka -
pi tány ság Bűn ügyi Osz tá lya foly tat ja.

Rác ke vei  Rend őr ka pi tány ság

A bá nya ta vaknak sa já tos sá gaik sze rint le het nek rend -
kí vül mély pont jai, ahol a víz nem tud fel me le ged ni. Hir -
te len be ug rás nál pld. izom gör csöt, akár szív le ál lást is
okoz hat nak, nem be szél ve a be lát ha tat lan, vál to zó mély -
ség ről, a fe né ken rej lő, sé rü lést is elő idéz he tő tár gyak ról. 

Jótanácsok víz par ton lé vők nek 
A nyá ri me leg ben mi sem le het kel le me sebb a hű sí tő

ha bok ban va ló meg már tó zás nál, azon ban a für dő zés
meg gon do lat lan és fe le lőt len ma ga tar tás sal ve szé lyes -
sé is vál hat. A Pest me gyei sza bad vi zek ben – fo lyók,
ta vak – igen gaz dag, ez ál tal szám ta lan le he tő sé get biz -
to sít a für dő zés re, a sport ra, a hor gá szat ra és a sza bad -
idő egyéb hasz nos és szó ra koz ta tó mó don tör té nő el -
töl té sé re. An nak ér de ké ben azon ban, hogy sza bad sá -
guk va ló ban kel le me sen tel jen és gond ta la nul vég ződ -
jön, kér jük szív lel jék meg ta ná csa in kat és tart sák be a
für dő zés alap ve tő sza bá lya it. 

A sza bad vi zek men tén a leg biz ton sá go sabb a ki je -
lölt für dő he lyen tör té nő für dő zés. Eze ket a he lye ket –
elő ze tes me der fe nék-vizs gá lat, va la mint a par ton és a
víz ben tör té nő ki tű zés és víz mi nő ség-el len őr zés után –
szak em be rek vá laszt ják és je lö lik ki. Itt je len van nak
azok a fel té te lek, ame lyek le he tő vé te szik – szük ség
ese tén – a gyors men tést. 

6 éven alu li, to váb bá úsz ni nem tu dó 14 éven alu li
gyer me kek csak fel nőtt kí sé re té ben fü röd het nek a sza -
bad vi zek ben. Az úsz ni nem tu dó gyer me kek nek min -
den fé le képp, de a jól úszók nak is cél sze rű a men tő mel -
lény vagy a men tő gal lér hasz ná la ta. 

Min den vízijárműnek, így a csó nak nak is fe le lős ve -
ze tő je, ka pi tá nya van, akit meg vá lasz ta nak, vagy a
min den ko ri kor mány eve zős, aki a csó nak vé gén ül. Az
ő fe le lős sé ge, ha va la ki a csó nak ból a víz be ug rik, s be -
le ful lad. Fon tos, hogy me net ben lé vő csó na kot csak a
ve ze tő en ge dé lyé vel le het el hagy ni. A vízijárművet el -
ha gyó für dő zőt mind ad dig kö vet ni kell, amíg az nincs
tel jes biz ton ság ban. A me net ben lé vő csó nak ban tar -
tóz ko dók nak ti los áll ni, to váb bá az úsz ni nem tu dó sze -
mély men tő mel lényt kö te les vi sel ni. A csó nak ve ze tő je
a be szál lás előtt kö te les tisz táz ni, hogy a csó nak ban he -
lyet fog la ló sze mé lyek tud nak-e úsz ni. 

Meg kell em lí te ni a má sik ve szély for rást, ame lyet a
szá munk ra is me ret len víz te rü let és an nak tu laj don sá -
ga i ból fa ka dó vá rat lan hely ze tek okoz hat nak (erős sod -
rás, ör vény lés, a me der fe nék egye net len sé gei, göd rök,
ahol nem ér le a láb). Vá rat lan ve szély hely zet ben pá nik
lesz úr rá a für dő ző kön, nem hoz nak he lyes dön tést,
meg ré mül nek, kap kod nak, a vég tag ja ik „le bé nul nak”
és el me rül nek. 

To váb bi ta nács ként ja va sol juk, hogy köz vet le nül ét -
ke zés után, te li gyo mor ral, fel he vült test tel, sze szes ital
és gyógy szer ha tá sa alatt ne fü röd jünk. Ke rül jük a se -
kély, va la mint az is me ret len víz te rü le ten a víz be ug rást,
va la mint a szív- és ke rin gé si be teg ség ben szen ve dők -
nél az egye dül tör té nő für dő zést. 

Fen ti ek kel nem a vi zek től va ló el ijesz tés a cél, ha -
nem a meg fon tol tabb, jó za nabb gon dol ko dás ra kész te -
tés, ma gunk és tár sa ink meg óvá sa. 
Rend őr ka pi tány ság ok tá jé koz ta tá sa alap ján: Feiglné

Fe ke te Ani ta r. fhdgy., Rác ke ve Rk. saj tó re fe ren se

Rendõrségi hírek

Felsõzsolcán jár tunk
A sze szé lyes ta va szi idő já rás ne héz hely zet be ho zott né hány bor so di te le -

pü lést, köz tük Felsőzsolcát. A tra gi kus ár ví zi ka taszt ró fa kap csán ar ra gon -
dol tam, meg pró bá lok gyűj tést szer vez ni a ká ro sul tak ja vá ra.

Fel vet tem a kap cso la tot a Felsőzsolcai Pol gár mes te ri Hi va tal lal, ér dek lőd -
tem, hogy mi vel tud nánk a se gít sé gük re len ni. Azt a vá laszt kap tam, hogy
leg na gyobb szük ség fer tőt le ní tő- és tisz tí tó sze rek re van. 

A gyűj tés azon nal meg kez dő dött. Rö vid né hány nap le for gá sa alatt
202.000 Ft gyűlt ös  sze, me lyet az aján lott anya gok be szer zé sé re for dí tot tam.
Ezenkí vül még ru ha ne mű, ágy ne mű, ta ka ró és egyéb hasz ná la ti cikk is ösz  -
sze gyűlt.

Két au tó val, jú ni us 15-én el in dul tunk Felsőzsolcára. Az el szál lí tás ban a
kunszentmiklósi ÉLBER KFT. volt se gít sé gem re egy OPEL VIVARO tí pu sú
kis bus  szal és an nak ve ze tő jé vel, Hor váth Já nos sal. Emel lett a cég dol go zói
anya gi ak kal is tá mo gat ták a rá szo rul ta kat. Az én kí sé rőm Horogh Pé ter volt. 

Szo mo rú és szí vet szo ron ga tó lát vány fo ga dott ben nün ket a kis vá ros ban.
Min den fe lé ös  sze dőlt há za kat, ho mok zsá ko kat és el ke se re dett em be re ket
lát tunk.

Az árut a sport pá lyá ra szál lí tot tuk, ahol azt a Pol gár mes te ri Hi va tal ré szé -
ről Sza bó Lász ló át vé te li elis mer vény el le né ben át vette tő lünk. Az ő köz re -
mű kö dé sé vel több csa lád hoz el ju tott a dömsödiek se gít sé ge.

Örü lök, hogy a fa lu ban sok em ber meg moz dult a baj hal la tán, ezen nel kö -
szö ne te met fe je zem ki az aláb bi tá mo ga tók nak:

Ács Ba lázs
Badics And rás
Bajnócziné Ger gely Má ria
Ba sa Csa ba
Bá bel Sándorné
Bá bel Vik tor
Bélavári Tibor
Csí nos Zol tán
ÉLBER Kft. kunszentmiklósi dol go zói
(Bábel Sán dor, Szap pa nos Jó zsef,
Szom ba ti György)
Fa ra gó Bá lint
Fá ra Gá bor
Ger gely Istvánné
Ger gely La jos
Horogh Imréné
Hor váth Károlyné
Kas sai Istvánné

Ka szás Istvánné
Ko vács Gyuláné (Németh Mária)
Ko vács Mihályné
Kudar Zsig mond
Ma da rász And rea
Még 1000 Év Dömsödért Egye sü let
Mikus La jos
Mizsei Já nos
Muzsné Mo ha ros Má ria
Nagy Lászlóné
Dr. Nagy Zol tán
Patonai Istvánné
Rakszegi Gyu la
Sö rös Gab ri el la
Tóth Jánosné (Ispán Ilona)
Tóth Lászlóné (Julika)
Tóthné Porvay Zsu zsan na 

Fa ra gó And rás
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Egész hé ten tar tó esős, sze les idő után 19-én
szom ba ton meg ren de zés re ke rült a Du na-par -
ton a HAL-VÍZ Nap. Eb ben az év ben a szer ve -
zés ben részt ve vők kö zül rám ke rült a sor, hogy
be szá mol jak prog ra munk ról.

A Hal-Víz Na p eb ben az év ben is ci vil össze fo -
gás sal, sok-sok dömsödi szer ve zet, vál lal ko zás,
ma gán sze mé lyek rész vé te lé vel ke rült meg szer ve -
zés re. Most, ami kor vis  sza te kint ve szám ba sze ret -
ném ven ni a szer ve zés ben se gí tő ket, a ren dez -
vény hez anya gi lag hoz zá já ru ló kat, el cso dál ko -
zom, mi lyen so kan is van nak, akik tesz nek és ten -
ni sze ret né nek va la mit a te le pü lé sün kért.

A sok-sok részt ve vő kö zött meg osz tód tak a
fel ada tok, vol tak olya nok, akik meg ter vez ték,
hogy mit és ho gyan sze ret né nek meg szer vez ni.
Ese tünk ben ezt  a Dömsödi Hor gász Egye sü let
ve ze té se, az OMK ré szé ről Csikósné Jut ka, és a
Kék Du na Ven dég lő dol go zói vé gez ték el.

Min den év ben konk rét tá mo ga tást ka punk a
Dömsödi Ön kor mány zat tól, va la mint a Kis-
Dunamenti Ci vil Szer ve ze tek Szö vet sé gé től.
Ezen szer ve ze tek ve ze tői egyút tal a fő véd nö kei
ren dez vé nyünk nek. Ezen tá mo ga tá sok nem
pénz be li ek az ön kor mány zat ré szé ről, an nak
más hol biz to san jobb he lye van, azon ban pó tol -
ha tat lan a kör nye zet ren de zé sé hez, esz kö zök
ren del ke zés re bo csá tá sá hoz és a szer ve zés hez
adott ad mi niszt ra tív se gít sé gük.

A Kisdunamenti Ci vil Szer ve ze tek Szö vet sé -
ge, va la mint a Rác ke vei Du na-ági Hor gász Szö -
vet ség és a Dömsödi Hor gász Egye sü let anya gi -
lag is tá mo gat ta a ren dez vényt a szer ve zés ben
va ló rész vé tel mel lett.

Ki sze ret ném emel ni az OMK se gít sé gét és
mun ká ját, ami mö gött be le se me rek gon dol ni,
hogy men  nyi ko ráb ban be fek te tett ener gia van.
Csikósné Jut ka, mint szám ta lan eset ben is más
ren dez vé nye ken, ki me rít he tet len ener gi á val
szer  vez te  meg a kom mu ni ká ci ós fel ada to kat és
a szó ra koz ta tó mű sort. A mű sor ban fel lé pő

Csernus Ri ta, Ba nya Klub, a JU és ZSU Tár su -
lat, a De zső La jos A.M.I. tán co sok,  mű sor ve ze -
tők (Csi kós Zsu zsi, Nagy Sebastian), a ze nét
szol gál ta tó Boxy, az arc fes tők (Gerenday Éva,
Tóth Nel li ke) mind-mind dömsödiek vol tak,
szám ta lan gye rek nek és fel nőtt nek okoz tak örö -
möt. Gon do lom, nem va gyok egye dül, aki a kö -
szö net mel lett há lát és büsz ke sé get ér zek, azért
mert te le pü lé sün kön olyan sze mé lyek is él nek,
akik er re ké pe sek, és azon a szín vo na lon, amit
ott lát hat tunk, er re már mond hat juk nyu god tan,
hogy ez nem sem mi, er re Ők és min den ki büsz -
ke le het.

Kö szö net il le ti Penczné Jutkáék ki ma gas ló an
igé nyes szak mai hoz zá ér tés sel nyúj tott se gít sé -
gét, az is te ni fi nom ke men cés lán gost, me lyet
Jut ka és fér je szin te egész  nap fá rad ha tat la nul
ké szí tet t in gyen a ven dé gek ré szé re.

Kö szö net il le ti se gít sé gü kért a Dömsödi Pol -
gár őr Szö vet sé get, a BIO Pan nó nia Kft.-t, Csap -
lár Já nost, dr. Fe ke te Jó zse fet, ifj. Ma da rász

And rást, Ko vács Ist vánt, Ta kács Ist vánt, Rácz
Ist vánt, Ők mind-mind anya gi lag, va la mint sze -
mé lye sen se gí tet tek ben nün ket.

A prog ram ban sze re pe lő meg hí vá sos hor -
gász ver se nyen 14 fő fel nőtt és 6 fő gyer mek
ver seny ző vett részt. El bí rá lást kö ve tő en fel nőtt
ka te gó ri á ban: 

I. he lye zett ifj. Si ket Pé ter
II.  he lye zett Katter Ró bert
III. he lye zett Sal ler And rás

Gyer mek ka te gó ri á ban:
I. he lye zett Láng Zete
II. he lye zett Pencz Ádám
III. he lye zett Ács And rás

A Rác ke vei Dunaági Hor gász Szö vet ség
különdíját a leg több hal fo gá sá ért ifj. Si ket Pé ter
nyer te, míg a leg na gyobb hal fo gá sá ért já ró kü -
lön dí jat Láng Zete nyer te.

Az ÁCS-I autósbolt ál tal ala pí tott ván dor ku -
pát eb ben az év ben ifj. Si ket Pé ter kap ta.

A főzőversenyen 26 csa pat vett részt, meg hir -
detett ka te gó ri ák ban  el ért ered mé nyek:

Hal éte lek ka te gó ria:
I. he lye zett Ba kó Gá bor: ha lász lé
II. he lye zett Ács Ba lázs: dömsödi ha lász lé
III. he lye zett Haincz Krisz ti án: ba jai ponty -

ha lász lé

A horgászverseny

A zsűri (Doroszlay László és Burjánné Zsuzsi) munka közben
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Ha gyo má nyos ma gya ros éte lek ka te gó ri á ja:
I. he lye zett Láng Ló ránt, Láng And rás,

Nagy Zsolt: ká posz tás bab
II. he lye zett Var sá nyi An tal: mar ha láb szár -

pör költ
III. he lye zett Ta kács Ist ván: mar ha pör költ

Vad és kü lön le ges éte lek ka te gó ri á ja:
I. he lye zett Ko lom pár La jos: hagy más pör költ
II. he lye zett Keyha Czeller Pi ros ka: csir ke

va dász mód ra
III. he lye zett Keyha Czeller Pi ros ka: ke men -

cés lán gos és pa rá zson sült csir ke

A zsű ri: Burjánné Zsu zsi, Doroszlay Lász ló,
Dr. Si mon Ta más, Bak Jó zsef és Feindert Mi -
hály. Kö szön jük a zsű ri mun ká ját!

A he lye zet tek dí jai mel lett min den részt ve vő
kü lön dí jat ka pott ha gyo má nya ink nak meg fe le -

lő en, mert a zsű ri ér té kel te azt az
igye ke ze tet és szán dé kot, ami a
rész vé tel re ösz tö nöz te a ver seny ző -
ket, és a tel je sít mé nyt amit nyúj tot -
tak.

A szer ve zők ne vé ben meg kö szö -
nöm min den ked ves részt ve vő nek, a
ren dez vényt meg lá to ga tó ven dé ge -
ink nek a rész vé telt, a ren dez vény -
hez bár mi lyen for má ban se gít sé get
nyúj tók nak a se gít sé gét.         

Kö szö net tel: Il lés Gyu la
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A magyaros ételek
kategóriájának nyertesei.

A dobogón Varsányi Antal,
Láng András, Nagy Zsolt és

Takács István

A kö röm vi rág tar tós, a sár ga min den ár nya la -
tá ban az el ső fa gyo kig pom pá zó nö vény. Az üde
nyí lá suk ban sze dett fész kes vi rág za tok ból ki -
tép ke dett su gár vi rá gok étel fes ték ként, sáf rány -
pót ló ként rég óta is mer tek. Meg szá rít va a fris sel
azo nos mó don hasz nál hat juk fel. 

A kö röm vi rág a Föld kö zi-ten ger vi dé ké ről
szár ma zik, Kö zép-Eu ró pá ban a 12. szá zad tól
ter mesz tik, ha zánk ban már igen rég óta ked velt
vi rág gyógy ha tá sa mi att. El ter je dé se Hildegard
von Bingen né met apá ca ne vé hez kap csol ha tó,
aki két köny vet is szen telt a kü lön bö ző gyógy -
nö vé nyek nek, köz tük a kö röm vi rág nak. A kö -
zép kor ban nem csak gyógy ha tá sa volt is mert,
ha nem ked velt volt a sza ká csok kö ré ben is: szir -
ma i ból le vest főz tek, il let ve sa lá ták hoz hasz nál -
ták még fel. Saj tos éte lek ben, om let tek ben, sós
sü te mé nyek ben mu tat ják meg iga zi za ma tu kat a
kö röm vi rág aro más, csöp pet ke ser nyés szir mai. 

A kö röm vi rág nak kü lön bö ző né pi el ne ve -
zé sei van nak: bo ron gó vi rág, nát ha vi rág,
gyű rű vi rág, ke nyér bél vi rág, körmice.
A né pi ha gyo mány idő jós lás hoz
hasz nál ta a vi rá got, ugyan is ha reg -
gel 7 órá ig nem nyí lik ki a vi rá ga,
ak kor nagy va ló szí nű ség gel az nap
es ni fog az eső.

A kö röm vi rág 30-60 cm-re nő
meg, vi rág za ta sár ga-na rancs sár ga
szín ben pom pá zik, szá ra és le ve lei
nedv dú sak és ra ga csos ta pin tá sú ak.
Kü lön bö ző vál to za tai le het sé ge sek: van
ame lyik nek sö tét, van ame lyik nek vi lá gos a
por zó tok ja. Gyógy ha tá su kat te kint ve azon ban
tel je sen egy for ma mind. A gyűj tést ér de mes ra -
gyo gó nap sü tés ben vé gez ni, mert ak kor a leg na -
gyobb a gyógy ha tá sa. Még ké ső ős  szel is le het
fris sen szed ni a ker tek ben, egé szen ad dig, amíg
a liszt har mat be nem le pi.

A tea, ha rend sze re sen fo gyaszt juk, vér tisz -
tí tó ha tá sú. Fer tő zé ses sár ga ság ese tén ered mé -
nyes nek mu tat ko zik, ki tű nő en al kal maz ha tó
máj meg be te ge dé sek nél is. Vi rág já ból, le ve lé -

ből és szá rá ból for rá zás sal ké szít jük a te át,
amit nem éde sí tünk. Már na pi egy-két csé sze
tea el fo gyasz tá sa cso dát tesz. A kö röm vi rág ja -
vít ja a ke rin gést, tisz tí tó ha tá sú és elő se gí ti a
se bek gyógy ulá sát. A mű té ti he gek szem mel
lát ha tó an gyö nyö rű en gyógy ul nak tő le. A kö -
röm vi rág-ke nőcs ki tű nő se gít ség láb gom bá so -
dás el len. A friss kö röm vi rág fő ze te is ered mé -
nye sen hasz nál ha tó ilyen kor. Ha a gom bá so -
dás a hü vely környékén je lent ke zik, le mo sás
és ülő für dő ja vallt. Ülő für dőt 50 gramm szá rí -
tott vagy két összmarék friss kö röm vi rág ból
ké szít sünk. 

A kö röm vi rá got bel ső leg – te a ként – a gyo -
mor és bél rend szer be teg sé gei, gyo mor gör csök

és fe ké lyek, va la mint vas tag bél gyul la dás
ese tén al kal maz zák. Na pon ta 3-4 csé -

szé vel kell meg in ni, min den ne gyed -
órá ban egy evő ka nál lal. Egy hölgy
már nyolc éve szen ve dett vas tag -
bél gyul la dás ban. Va la ki ja va sol ta
ne ki a kö röm vi rágte át. Négy na pig
két csé sze kö röm vi rág te át ivott

meg nap köz ben kor tyon ként, és rö -
vid idő alatt el múlt az ös  szes pa na sza.

Erős has me nés nél na gyon rö vid idő
alatt meg mu tat ko zik jó té kony ha tá sa a te -

á nak. Ví ru sos meg be te ge dé sek és bak té ri um -
mal fer tő zött vá la dé kok el len is se gít a te á ja.
Nem csak Kneipp tisz te len dő szállt sík ra amel -
lett, hogy a kö röm vi rág olyan ter mé sze tes gyó-
gy szer, amely rossz in du la tú fe ké lyek ese tén is
se gít, ha nem dr. Stager, dr. Bohn, dr. Halenser és
más köz is mert or vosok is. Dr. Bohn pél dá ul a
kö röm vi rá got tart ja a leg fon to sabb rák el le nes
gyógy szer nek, ha a be teg már nem ope rál ha tó,
és azt ta ná csol ja ilyen kor a pá ci ens nek, hogy
kö röm vi rág te át fo gyas  szon hos  szabb időn át.

Még bőr rák ese tén is si ker rel al kal maz ha tó a
kö röm vi rág ból pré selt friss lé. 

Ha hos  szabb időn át nap já ban több ször be ke -
nik friss lé vel, a vér öm le nyek is el tűn nek, csak -
úgy, mint az öreg ko ri máj folt ok és a pigment-
foltok. Az ér des, rák gya nús bőr fol to kat szin tén
meg szün tet het jük ve le. – Leg újab ban az ame ri -
kai ku ta tó or vos, dr. Drwey mu ta tott rá a kö röm -
vi rág rák el le nes gyógy ha tás ára, igen jó ered mé -
nyek ről szá molt be. Rák jel le gű da ga na tok és fe -
ké lyek, csont szú, comb fe kély, va la mint el mér -
ge se dett, gen  nye ző, ne he zen gyógy uló se bek
ese tén is se gí te nek a kö röm vi rág és zsur ló fű fő -
ze té vel tör té nő le mo sá sok (1:1 arány ban ke ver -
jük őket). Fél li ter víz hez egy pú po zott ka nál
tea ke ve ré ket adunk.

Fel hasz ná lá si mó dok:
• Tea ké szí tés: 1 pú po zott te ás ka nál kö röm vi rá -

got adunk 1 li ter víz hez. 
• Ülő für dő: két összmarék friss vagy 100

gramm szá rí tott nö vényt hasz ná lunk egy für -
dés hez. 

• Le mo sás: fél li ter víz hez egy pú po zott evő ka -
nál nyi nö vényt adunk. 

• Tink tú ra: egy ma rék vi rág za tot egy li ter va ló di
pá lin ká ban két hé tig a na pon vagy 20 fok kö -
rü li hő mér sék le ten áll ni ha gyunk. 

• Kö röm vi rág-ke nőcs: két összmarék kö röm fü -
vet (szá rát, vi rág ját, le ve lét) ös  sze vá gunk. Jó
mi nő sé gű disz nó zsír ból fél ki ló nyit úgy fel me -
le gí tünk, mint ha hús sze le tet akar nánk süt ni.
Eb be a for ró zsír ba tes  szük a fel ap rí tott kö -
röm vi rá got, hagy juk egy ki csit ser ceg ni, meg -
ke ver jük és le ves  szük a tűz ről. Le fed ve egy
na pig áll ni hagy juk az egé szet. Más nap ki csit
fel me le gít jük és egy vá szonken dőn át szűr jük
egy elő ké szí tett, tisz ta edény be. 

• Friss lé: meg mos suk a le ve let, szá rat és vi rá got,
és azon ned ve sen ki nyer jük a le vét gyü mölcs-
cent ri fu gá val. Ha ki csi fe lü let re kell ken ni, tö -
ké le te sen meg fe lel a fok hagy maprés is.

Közreadta: Guba Anita

Kö röm vi rág
(Calendula officinalis)
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A Ha jós kú ria kert je
A kö zép kor kö zép ső sza ka szá ban Dömsöd és

a Ha jós nem zet ség tör té ne te már ös  sze fo nó dott.
A köz ség írott tör té nel me sze rint az 1540-es
évek ben a tö rö kök Bu da kö rül por tyáz tak, s ek -
kor Dömsöd is elég gé ki ürült, az egy há zi jegy -
ző köny vek sze rint tel je sen pusz tán is ma radt
1558-ig.

A re for má tus egy ház protokolliuma  (jegy ző -
köny ve) fel so rol né hány ne ve ze te sebb sze mélyt,
akik vis  sza tér tek, pl. Ha jós Ist ván, Mé szá ros Ist -
ván, Kun Be ne dek, Cser György, Ha lász Já nos,
Si ket Pé ter, Gubatsi And rás, Föld vá ri Ist ván stb.
(Szi ge ti A. 1992, in D. Nagy, Sza bó, Stein).

A per irat ok sze rint 1709-ben Bot  tyán tá bor -
nok Vecsén le csu kat ja a kis kun ka pi tány ve jét, a
dömsödi Ha jós Györ gyöt, aki a Du nán mar há -
kat haj tott át a miklósi Baky György kí sé re té -
ben. To váb bá a Ha jó sok nagy ha tal mú föl des -
urak, akik an  nyi mar hát át haj ta nak az elő ző szá -
zad ban a rác ke vei ré ven, hogy elég len ne tíz ku -
pec nek /Illyés, 1975/.

A mar ha ke res ke dés ből és tő zsér ke dés ből
meg  gaz da go dott dömsödi Ha jós csa lád olyan
va gyon ra  és te kin té lyes fő úri párt fo gók ra tu dott
szert ten ni, hogy ké pes volt a ma gyar ne mes ség
meg vá sár lá sá ra is a „bé csi ki rály tól”.

A kú ria kert je
Csa lá di kú ri á ju kat és kö rü löt te a par kot a

dömsödi re for má tus temp lom tól és az 1872-ben
meg épült köz ség há zá tól csak né hány száz mé -
ter re, a mai Sza bad ság út mel lett hoz ták lét re. A
te rü le tet észak ról a mai Bajcsy-Zsi linsz ky út,
nyu gat ról a Sza bad ság út, ke le ti irány ból a Tán -
csics u., dél ről pe dig a Fürst Sán dor u. ha tá rol ta.
Ezen a te rü le ten be lül, a dé li rész kö zép tá ján
épült fel a kú ria, mö göt te a ke le ti ha tár rész nél a
gaz da sá gi épü le tek le het tek a mai Kony ha épü -
let he lyén, az észa ki ol da lon pe dig a sze mély zet
szá má ra épí tett há zak ta lál ha tók. Utób bi ak la kói

sze rint va ló szí nű, hogy több szö ri át épí tés után
vál tak kor sze rű mai ma gán ott ho nok ká. Ezek től
a há zak tól dél re, a kú ria park já ban épült fel egy
óvo da a II. vi lág há bo rút kö ve tő en, je len leg ez a

re ha bi li tá ci ós te rá pi ák he -
lyé ül szol gál.

A kú ria fő be já ra tá nál
ta lál ha tó négy ön tött vas
tar tó osz lop felszíni min tá -
za ta  a XIX. sz. má so dik
fe lé re utal.

Az egy ko ri sze mély ze ti
la ká sok, a Bajcsi Zsi linsz -
ky u. és Sza bad ság u. ál tal
ha tá rolt észa ki sar kon már
1874-ben meg nyílt a ma
is egye dül ál ló an szép Ma -
gyar Ko ro na Gyógy szer -
tár, ame lyet Füzy La jos
gyógy sze rész ho zott lét re.
A hoz zá  tar to zó la kást
Soós Ist ván és fe le sé ge
épít tet te 1925-ben. Kert -

jé ben áll Dömsöd ak ko ri el ső és egyet len szob -
ra, egy szik lák ra épí tett ma gas la ton a pré dá ra le -
csap ni ké szü lő bronz sas. Ké szí tő je szép, na tu -
ra lis ta áb rá zo lá sát ad ja a ma dár nak. (A tu rul ma -
dár el ne ve zés té ves. A ma gya rok to váb bi szál -
lás he lyén a sas és a ke re csen só lyom is ho nos
volt, s ez utób bit ne vez ték a ké sőb bi ek ben tu rul -
ma dár nak.) A sas fész ket jel ké pe ző kő ha lom
mö gött áll köz vet le nül a né hai Takó Mik lós ta -
nár úr há za.

A Sza bad ság u. és a Bajcsy-Zsi linsz ky u. sar -
kán köz vet le nül egy ré gi la kó ház állt, le bon tá sa
után, a föld alól bol to za tos pin ce ke rült elő.

A kú ria park já nak fás fa jai
A kú ria fő be já ra tát tar tó négy ön tött vas osz -

lop mö gött alá pin cé zett, vastagfalú épü let áll,
mely nek né hány aj ta ja még ere de ti. A II. vi lág -
há bo rú után, az ál la mo sí tást kö ve tő en is ko la -
ként mű kö dött, egé szen 1975-ig (Kudarné M.
szó be li köz lé se). 

Új funk ci ó ja és a kor di vat ja sze rint ek kor az
épü let ke le ti és nyu ga ti ol da lá ra hár mas iker ab -
lak ok ke rül tek, há tul kö zé pen ki já ra ti aj tó val,
előt te be ton pul pi tus észa ki és dé li le já ra ti lép -
csők kel. Ez volt az is ko lai ün nep sé gek köz pont -
ja. Az újon nan élet be  lé pett szi go rú egész ség -
ügyi fel té te lek ki ala kí tá sa a nem is ko lai cél ra
ké szült épü let ben olyan költ sé ges lett vol na,
hogy ehe lyett 1975-ben új is ko la és mű ve lő dé si
ház épí té sét ha tá roz ta el a köz ség ak ko ri ve ze tő -
sé ge, Ambruska Pé ter ta nács el nök irá nyí tá sa
alatt. A kú ria még né hány évig nap kö zi ott hon -
ként mű kö dött. A gaz da sá gi hely zet az óta sem
tet te le he tő vé a kú ria kor sze rű fel újí tá sát és
meg óvá sát.

A fő be já rat előtt ju har fák /Acer platanoides/
áll nak. Sá to ro zó, zöl des vi rá gai a le ve lek meg -
je le né se előtt nyíl nak. Mel let tük kis le ve lű hárs
/Tilia cordata/ dísz lik. A vi rág za tá ból ké szí tett
tea ki tű nő kö hö gés csil la pí tó. A fák ma gas sá ga
mind ös  sze 7-8 m, mu tat va, hogy újabbkori ül -
te tés.

A dé li ol da lon, a ke rí tés mel lett bo dzabok rok
/Sambucus nigra/ és sze der /Rubus ideus/ a leg -
újabb hon fog la lók.

A kú ria dél ke le ti front ján a kb. 12-14 m ma -
gas er dei fe nyő /Pinus silvestris/ kép vi se li itt a
fe nyő fé lé ket. Tűi ket te sé vel áll nak, ter mős
tobozkái két év alatt ér nek be. Fá ja, az ér té kes
bor ovi fe nyő sok gyan tát ad. Ter mé kei a bal -
zsam, gyan ta, kolofonium /hegedűgyanta/, ter -

Parkok, kertek, szép fasorok Dömsödön
† Júlia Szujkó-Lacza

A kúria főbejáratát tartó négy öntöttvas oszlop
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pen tin olaj. Fi a tal haj tá sai, le ve lei sok il ló ola jat
és C-vi ta mint tar tal maz nak. Mel let te, az er dei
fe nyő vel szin te egy ma gas sá gú a he gyi ju har
egy pél dá nya. Alat tuk, cser je for má ban a dé li os -
tor fa /Celtis australis/, akác /Robinia pseudo-
acaia/ kb. 3 m ma gas pél dá nyai együtt nő nek a
pla tán le ve lű ju har /A. platanoides/ és bo dza kb.
5 m ma gas bok ra i val. Az épü let dél nyu ga ti sar -
ká nál új ból meg je len nek a dé li os tor fa 12-25 m
ma gas egye dei alatt a spon tán lét re jött sza po ru -
lat, ugyan eb ből a faj ból.

A kú ria észak ke le ti sar ká nál a kis le ve lű hárs
/T. cordata/, a ko rom fe ke te rü gye i ről, si ma szür -
ke haj tá sa i ról, ős  szel szár nyas ter mé se i ről köny -
nyen fel is mer he tő, a ma gas kő ris /Fraxinus
excelsior/, amely ha zánk ban is ős ho nos. Mel let -
te a vad gesz te nye /Aesculus hippocastaneum/, a
nyu ga ti pla tán /Platunus occidentalis/ kb. 20 m
ma gas pél dá nyai cso por to sul nak. A cser je szin -
tet a pa pír eper fa /Broussenetia papyrifera/ és az
akác mint egy 1,5 m ma gas egye dei al kot ják. A
pa pír eper fa ha zá ja Ke let-Ázsia, fő leg Dél- és
Dél ke let-Eu ró pá ban gya ko ri dísz fa. Ja pán ban
kér gét pa pír ké szí tés re hasz nál ják.

Az épü let dél ke le ti sar kán egy újabb er dei fe -
nyő kb. 15 m ma gas pél dá nya dísz lik, az észa ki
ol da lán új ból meg je le nik az akác, kb. 10 m ma -
gas pél dá nyok kal, s fö lé jük ma ga sod nak a kö zel
20 m ma gas ja pán akác (Sophora japonica) vas -
tag tör zsű pél dá nyai. Ugyan ezek dísz le nek az
egy ko ri sze mély ze ti la ká sok ud va ra inak dé li,
le zá ró sza ka szá nál is. Né hány éve utób bi a kat
vissza  vág ták, új haj tá sa ik erő tel je sek. Az akác
alatt bő ven bur ján zik a csa lán (urtica dioica), az
al kör mös (Phytolacca americana). A csa lán ős -
ho nos, ki tű nő gyógy nö vény, ám a földbeni sar -
jai ré vén erő sza ko san ter jed. Az al kör mös észak  -
amerikai ere de tű, dísz nö vény ként ül tet ték, köny-
nyen el va dul. Ter mé se fes ték anya got tar tal maz,
de mér ge ző. Mel let tük új ból az akác cse me ték
és a pa pír eper fa cse me ték bur ján za nak.

Az észa ki ol da lon, a re ha bi li tá ci ós épü let
előtt, egy cse resz nye fa (Prunus avium), előt te a
fa gyal (Ligustrum vuklgare), pla tán le ve lű ju har
és fe ke te bo dza al kot sű rű, kb. 3 m ma gas bo zó -
tost. Tő lük kis sé tá vo labb a pa pír eper fa már el -
ér te a 6 m-es ma gas sá got.

Az ebéd lő és a re ha bi li tá ci ós épü let kö zött 5-
6 vad gesz te nye (Aesculus hyppocastaum) cso -
port áll. Le ve le ik fol tos sá ga a nyá ri idő szak ban
szá muk ra ked ve zőt len kö rül mé nye ket je lez. A
ko ráb ban szép vad gesz te nye fa sor ok ma gyak -
ran mu tat ják a ki szá ra dás je le it (fer tő zés), nyár -
kö zé pi lomb hul lás sal, má sod vi rág zás sal.

A ke le ti ol da lon, a Tán csics M. ut ca szé lén az
at lan ti – észak-ame ri kai ere de tű le pény fa vagy
krisz tus tö vis (Gleditsia triacanthos) ma gas,
egyenestörzsű pél dá nyai zár ják a par kot. Szá ra
tö vi ses, a tö vi sek gyak ran el ága zók. Hü vely ter -
mé sei 3-4 dm hos  szú ak, a mag vak kö rül sár gás,
édes kés lágy mas  sza, amely ré geb ben ked velt té
tet te a gye re kek kö ré ben. A hü velyt fel ha sít va,
ezt ki  le he tett szí vo gat ni. Ez a fa sor a dé li sa rok -
tól az ebéd lő sar ká ig tart.

A dé li sa rok ban, a krisz tus tö vi sek alatt is
meg te le pe dett az akác és a bál vány fa.

A park ban a fák és bok rok el osz lá sát te kint ve
egy részt kerítésközeli fa sor ok re konst ru ál ha tók,
itt van nak a leg ma ga sabb fák – nyugati os tor fa,
ja pán akác, akác, pla tán –, ame lyek a 25 m-es
ma gas sá got is el érik, tör zsük vas tag, egész sé -
ges. Más részt szá mos nö vényfaj a kú ria előtt ill.
kö rü löt te cso por to sul. Kö zöt tük kes ke nyebb-
szé le sebb fü ves tér sé gek. Az épü let kö rü li ek
mé re tük alap ján ké sőb bi ül te té sű ek, vagy in vá -
zió ré vén te le ped tek be a kert be.

A 20-25 m ma gas, vas tag tör zsű fák, ame -
lyek nek szép pél dá nyai ta lál ha tók a szom szé dos
kert ben is, jel zik hogy egy ma i nál na gyobb te rü -
le tű park vet te kö rül az épü le tet. Ezek a fák ma
Dömsöd élő kin csei, múltidézők, sze met gyö -
nyör köd te tők, vé den dők. Nem ke vés bé ér té ke -
sek a min den bi zon  nyal ké sőbb ül te tet tek a kú -
ria épü le tét mint egy kö rül fog va.

A re ha bi li tá ci ós épü let kö ze lé ben a cse resz -
nyefa ta lán utó da an nak a kertkor nak, ami kor
ott ró zsák és gyü mölcs fák dísz let tek. Sza bó Já -
nos és csa lád ja 1920-ban te le pe dett le Döm-
södön, el hagy va ko ráb bi csákvári lak he lyü ket.
Et től kez dő dő en Sza bó J. ker tész és vi rág kö tő
gon doz za a par kot. A gyü möl csös és ró zsa kert
szép sé ge má ig em le ge tett él mény az egy ko ri is -
ko lás di á kok nak, akik itt vé gez ték az ál ta lá nos
is ko lát. Az ő szak ér tel me hoz ta lét re a Ha jós-
szi get ben azt a mo gyo ró és dió (Corylus avel-
lana) faj ta gyűj te ményt, amely má ig di csé re té re
vá lik. 

Ér de kes ség képp, ez zel pár hu za mo san má sik
kert is volt Dömsödön, a XX. szá zad ban a „Vá -
ci-kert” volt még ne ve ze tes gyü mölcs ter mesz tő
hely. Tu laj do no sa a köz ség volt, kertésze Vá ci
Mi hály. Itt a gyü mölcs érés sor rend jé ben tar tot -
tak ár ve ré se ket, ahol egy-egy fa gyü möl cse volt
az ár ve ré si egy ség (Horoghné Ko vács J. szó be li
köz lé se):

A kert az 1941-42-es nagy té li ár víz után
szűnt meg.
Te rü le tét az ár víz ká ro sul tak nak osz tot ták ki,

ház hely nek. A gyü möl csös kert haj da ni lé té re a
mai Vá ci Mi hály ut ca el ne ve zés em lé kez tet.

Együttélés-szabályozás
A park ban a ha zánk ban ős ho nos nö vény fa jok

kö zül a bo dza, a fák ra fel fu tó bo ros tyán, a hárs,
ju har, er dei fe nyő, a csa lán, cse resz nye, kő ris,
sze der és a gyep szin tet al ko tó fű fa jok egy ré sze
található. No ha ezek nem mind al föl di er dei nö -
vé nyek, de jól al kal maz kod tak az it te ni kö rül -
mé nyek hez. 

Hét olyan fa faj is ta lál ha tó a park ban, ame lyek
nem ős ho no sak, ám fej lő dé sük erő tel jes. Ezek
az akác, dé li os tor fa, ja pán akác, nyu ga ti pla tán,
le pény fa, pa pír eper fa, vad gesz te nye. Ide gen
szár ma zá suk el le né re, pl. a dé li os tor fa (Celtis)
er dő al ko tó faj já vált egyes ár té ri er dők ben.

Kö zü lük leg je len tő seb bé az 1710-ben be ho -
zott akác (Robinia pseudo-acacia) vált. Ná lunk,
fá ja ked velt tű zi fa, vá gás for du ló ja kb. 60 év.
Sarj te le pei a 3. vá gás for du ló után el sat nyul nak.
Ha zai er dé sze ti ku ta tá sok ered mé nye ként, si -
ke re sen sza po rít ják és ül te tik. Pil lan gós vi rág-
fürt jei kö hö gés el le ni te ák al ko tó ré szei. Leg -
töb ben azon ban az akác vi rág ter mel te nek tár -
ból, a mé hek ál tal ké szí tett akác méz zel ta lál -
koz nak. Szám ta lan hasz na mel lett tud ni kell ró -
la, hogy hí res ta laj zsa ro ló faj. Erő sza ko san ter -
jed, ha son ló an a bál vány fá hoz (ecet fa) vagy pl.
a le pény fá hoz.

A je len le gi klí ma alatt a ha zai, ter mé sze tes és
ide gen te rü le tek ről be ho zott és ül te tett fa jok
együtt élé se, sza po ro dá sa gaz da sá gi, esz té ti kai
és ter mé sze te sen tu do má nyos as pek tu sú is.

Utób bi szem pont ból ér de kes az allelopatia
je len ség. Molish (1937) bé csi nö vény élet tan nal
fog lal ko zó pro fes  szor ír ta le el ső ként az
allelopatia je len sé gét (allelon = köl csö nös és
pathos = ár tal mas, el szen ved ni gö rög szó ös  sze -
té tel alap ján). A kú ria park já ban pl. az akác, az
ecet- vagy bál vány fa, a vad gesz te nyefa jok
olyan anya got ter mel nek (kolinok), ame lyek
gá tol ják más fa jok, gyak ran azon ban sa ját
egye de ik túl sza po ro dá sát vagy fej lő dé sét, ez zel
biz to sít va sa ját túl élé sü ket. Az allepatia fon tos
sza bá lyo zó sze re pet tölt be a nö vény fa jok
együtt élé sé ben, ám egyik-má sik faj ese té ben új
te rü let re tör té nő be te le pü lés nél gyak ran hi ány -
zik az allelopatikus part ner, s be kö vet ke zik a
túl sza po ro dás. Az akác és az ecet fa ese té ben ez
gya ko ri je len ség. A kú ria kert jé ben is gya ko ri
ven dé gek a „szép kis ecet facso por tok”. Sőt, az
ár nyé ko lást jól vi se lő fa jok a ha tal mas fák alatt
is dús cser je szin tet al kot nak. A kú ria meg men -
té sé re az Ön kor mány zat több szö ri pró bál ko zá -
sa sem ho zott még ered ményt, ám a kö rü löt te
lé vő park élő óri á sai és ki sebb tár sa ik vé del me
ta lán meg old ha tó.

KÖ SZÖ NET NYIL VÁ NÍ TÁS

Kö szö ne tet mon dunk mind azok nak, kik bár -
mi lyen in for má ci ó val szol gál tak a közlemény
meg írá sá hoz.

Az elő ző par ki le írá sok so rán édes anyám
egyez te tett kü lön bö ző ker té sze ti és bo ta ni kai
szak em be rek kel, de ez ha lá la mi att el ma radt.

A krisztustövis (lepényfa) hüvelytermései

Fotó: Vass
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Találtam egy képet...
Az alábbi képet a dabi református parókián találtam  szekrénytakarítás közben. A képen Borza Nándor  lelkipásztor látható konfirmandu-

saival, 1971-ből. Egy kis nyomozást végeztem, amelynek során nagyjából sikerült azonosítani a képeken szereplőket. Huszár Péterné Juliska
néni  illetve Balogh László Levente lelkipásztor segítettek a felismerésben.

A hely szín mind ket tő nél ugyan az; az ak kor még D. Nagy Im -
re tu laj do ná ban lé vő Te lek ta nya (ma Nagy ta nyá nak is mert) a
Duna-parton.

Ez a fel vé tel a tisz tá son ki kö tött Ru ca ne vű mo tor csó na kot és
uta sa it áb rá zol ja. (Ma is meg ta lál ha tó azon a he lyen le já ró nak és
für dő hely nek egy kes keny sáv a ná da sok kö zött.)

A csó nak mö göt ti part ré szen ma há zak so ra koz nak, pl. Vecsé -
si Sán dor fes tő mű vész ék nya ra ló ja is.

A csó nak mo tor ját D. Nagy Im re sa ját ke zű leg ké szí tet te, és
ha kér dez ték, hogy mi lyen már ka, ő büsz kén DIOGENÉSZ-nek
mond ta. Per sze sen ki sem is mert ilyen tí pust, mert ab ban az idő -
ben egy igen drá ga lu xus mo tor volt di va tos, az AR CHI ME -
DES. Azért meg cso dál ták so kan a las sú, de biz tos mű kö dé sét a
vil lám gyor san szá gul dó ele gáns csó na kok kö zött.

A bent ülő sze mé lyek: a csó nak or rá ban Soós Istvánné (gyó-
gy szerészné), D. Nagy Imréné, kö zé pen áll D. Nagy Im re, előt te
ül nek D. Nagy Ju dit és Soós Ilo na, há tul egy Hil da ne vű oszt rák
kis as  szony a kis négy év kö rü li D. Nagy Il di kó val.

A fel vé tel 1937-38-ban ké szül he tett.

A má sik kép két lo va sa ugyan azon a part sza ka szon, lo vat
úsz tat ni igye kez tek. Jó me leg nyár volt, és a lo vak szí ve sen úsz -
tak a hű sí tő víz ben. A fa so ron át a Te lek ta nyá ról per ce ken be lül
a Du ná hoz ér tek, és a há tu kon sző rén ül ve a lo va sok is fel fris -
sül tek.

A kép há tul já ra D. Nagy Imréné (a ké pen lát ha tó lá nyok édes -
any ja) a kö vet ke ző ket ír ta: „1951, az utol só nyár Te lek ta nyán -
kon.”

A lo va sok: D. Nagy Ju dit és D. Nagy Il di kó.

Kon fir má ció, 1971. má jus 9. 
Dabi re for má tus gyü le ke zet

Ál ló sor ból fel is mert sze mé lyek: Vass
Istvánné (Kiss ut ca), Pa ta ki Györgyné, Csécs
Antalné Bu gyi Ilon ka, Var sá nyi Ágota, Endzsel
Ka ta lin, Bu gyi Ma ri, Nagy Józsefné, Ko vács
Istvánné He ge dűs An na, Bűti Bálintné Pong -
rácz Éva, Nagy Józsefné, Fövényesi Bo ris ka,
Ila Jánosné, Bras só Gá bor.

A kon fir má ló gye re kek: Bűti Im re, Nagy
Jó zsef, Vass Ist ván, Bor sai Ju li an na, Csécs Ka -
ta lin, Ko má ro mi Ju dit, Ko ro na Ró zsa, Ko vács
Ka ta lin, Pa ta ki Má ria.

Köz re ad ta: Sza bó And rea

Két régi kép, két régi nyárról, melyet D. Nagy Judit bocsátott rendelkezésünkre.
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A kö vet ke ző fel vé telt Bo ros Ákos ked ves ol va sónk bo csá tot ta ren del -
ke zé sünk re, mely a dömsödi ka to li kus temp lom előtt ké szült, fel te he tő leg
a fel sza ba du lás után,  kb. 1943-ban. Mi kor át ad ta a fo tót, azt a meg jegy zést
tet te, hogy a mi sé ről ki jö vő em be rek, ahogy a temp lom előtt be szél get nek,
akár dömsödi vi ri lis ták is le het né nek.

A vi ri lis ta meg ha tá ro zás a WIKIPÉDIA: A sza bad en cik lo pé dia alap ján:
„A vi ri lis ták az 1871 és 1944 kö zött Ma gyar or szá gon az ön kor mány za ti
képviselő-tesületek vá lasz tás nél kül, sze mé lyi jo gon be so rolt tag jai vol tak,
akik az ál lam nak leg több adót fi ze tők lis tá já ra („VIR”) fel vett sze mé lyek
kö zül ke rü l tek ki. Virilizmusnak az olyan vá lasz tá si rend szert ne vez zük,
amely biz to sít ja, hogy a köz igaz ga tá si ön kor mány za ti kép vi se lő-tes tü let
tag ja i nak je len tős ré sze a leg va gyo no sab bak kö zül ke rül jön ki.

A köz igaz ga tás ren de zé sé nek évé től (1871) 1944-ig min den vi ri lis ta,
más né ven vi ri lis tás sze mély a kép vi se le ti tes tü let ben a va gyo ni cen zus
alap ján sze mé lyi jo gon vá lasz tás nél kül ka pott tag sá got. A cen zus he lyi leg
vál to zó volt, alap ja az egye nes és ke re se ti adó együt tes ös  sze ge volt; eze ket
bi zo nyos fog lal ko zá sok ban két sze re sen szá mí tot ták.”

A ké pen lát ha tó fe hér ka bá tos mo soly gó hölgy Rátkai Évi ke (Bo ros
Ákos édes any ja). A töb bi ek – is me ret le nek.

Köszönjük az értékes fényképeket és továbbra is várjuk azokat, hogy az újságban leközölhessük.                                                            Közreadta: -V.I.-

Ismételten foly tat juk a Ko vács Lászlóné Il di
né ni ál tal köz re a dott kis fü zet ből a hasz nos ta -
ná cso kat.

A friss hú so kat pár na pig fris sen tart hat juk, ha
egy na pig hi deg he lyen, pin cé ben vagy kút ban
tart juk, más nap tiszta hi deg víz zel jól le mos suk,
edény tör lő ru há val szá raz ra tö röl jük, azu tán új -
ra hi deg re tes  szük. Há rom na pig is el áll így, de
azért vi gyáz zunk, néz zük meg, ké szí tés előtt pe dig
ece tes víz zel mos suk át. A cson to kat azon ban már
más nap főz zük fel egy kis sós víz ben.

Ha a lisz tet so ká ig kell el tar ta nod, időn ként
szi táld át két szer vagy há rom szor. Nagy mun ka,
de meg éri, nem lesz do hos és a moly nem le pi
meg.

Ké szíts tar ho nyát, leb ben cset, koc kát, csi gát,
eper le ve let. Jól szá rítsd ki, szá raz, szel lős he -
lyen egy évig is el áll. Ha főtt tész tát ké szí tesz, ne
öntsd le hi deg víz zel, mert a le öb lí tés sel a tész ta
ve szít jó ízé ből. Ha bő sós víz ben fő zöd, ak kor
nem lesz sű rű, méz gás a le ve, te hát nincs mi ért
le ön te ni. De ha még is le aka rod ön te ni, me leg
víz zel öntsd le. Fő zés köz ben min dig le gyen a
tűz he lyen me leg víz.

Me le gí tés előtt szedd le a tej ről a pil lét, mert
a me le gí tés nél zsírszemecskék képződnek a tej
te te jén, és az el ol vadt pil le gusz tus ta lan. Ha a
te jet fel te szed for ral ni, tégy a lá bo son ke resz tül
egy fa ka na lat vagy egy ke vés vaj jal kend kö rül a
lá bos szé lét, a tej így nem fut ki.

Ha a vaj na gyon ke mény, mor zsás, a lisz tet
meg lan gyo sít juk fővő víz fe lett, így kön  nyen be -
le si mul a liszt be dör zsö lés sel. Mar ga rin ból 3-4
dkg-mal több kell, mint vaj ból, zsír ból pe dig
annyi val ke ve sebb.

Ha az aludt te jet ki he ví ted túrónak, ne szűrd le
me le gen, tedd ki hi deg re más nap, így sok tú ród
lesz. Ha to vább aka rod fris sen tar ta ni, 1-2 na -

pig  a sa vó ban is tart ha tod, egy na pig a csur-
gatózacskóban is eláll, nyertél három napot.

Ha jó tejszínhabot akarunk verni, kétszer
szedjük meg a tejet. Először az egész tejről az
üvegbe, azután az üvegből a habverőtálba, az
üveg alján látható tejig. Felverésig tartsuk
pincében vagy kútban. Este fejt tejről reggel,
reggel fejt tejről délután szedhetjük le a tejet. Ha
a tejszínt vásároljuk, nagyon megbízható
helyről vegyük, mert a rosszul kezelt tejszínt
nem lehet felverni.

Ha mindig egyforma, jó feketekávét akarsz
főzni, mérj 3 dkg Pátria vagy más márkájú
kávét, tégy hozzá 2 karika pótkávét, 1 liter hideg
vízzel tedd fel, ha jól elfőtte a habját, kész. Ne
öntsd le hideg vízzel, amikor leveted, anélkül is
lehiggad.

Ha mazsolát, meggy- vagy cseresznyebefőtt
szemeket teszel a kevert tésztába, hempergesd
meg lisztben, nem ül le a tészta fenekére.

A tűzhelyet, ha nem vasporozod is minden
nap, keféld le vizes kefével, ne legyen pecsétes
és ne dongják a legyek.

Legelső dolgod legyen minden evés után a
mosogatás, sőt ha ügyeskedsz, főzés közben is
elmoshatod a felesleges edényt. Nem forró, de
jó meleg vízben mosogass. Az öblítővíz is meleg
legyen. Megmutatja  az edénytörlő, hogy milyen
tisztán mosogatsz. A rosszul mosott edény szé-
gyen. Az összegyűjtött mosatlanra gyűlnek a
legyek. A mosogatórongyot tiszta meleg vízben
mosd ki, terítsd ki, szárítsd meg. Bűzös, piszkos
ronggyal egészségtelen mosogatni. Este inkább
egy kicsit később feküdj le, ne hagyj mosatlant
másnapra.

Nem szégyen kérdezni, ha valamit nem tudsz,
mert elrontani valamit kár és bosszúság. Ne
akkor tölts a lámpába petróleumot, amikor ég.

Reggel a hálószobát szellőztesd ki, mert a
levegő éjjel elhasználódik. Az ágyakat be ne
rakd addig, amíg legalább 10 percig nem szel-
lőznek. Csinosíts, takaríts, légy, pók és porsze-
mek ne tarkítsák a lakásodat. Az ágy és más
bútor alatt ne gyűljenek össze a pihék. Kamrád
éppen olyan tiszta legyen, mint a szobád és a
konyhád. Ha a konyhában jó huzatot tudsz
csinálni, nem lesz sok légy.

Ha nincs fürdőszobád, legyen a lakásodban
külön egy elkülönített mosdósarok, ahol
legalább egy kis fürdőkád elfér (ülőfürdőkád).
Ezt, ha nagyon akarod, meg tudod venni, 2-3
kanna víz elég bele. De ha csak egy lavórral
tudsz elhúzódni egy függöny mögé, addig ne
feküdj le, amíg le nem mosakszol. A család min-
den tagja mosakodjon meg lefekvés előtt, így az
ágyneműt is megkíméled. Hetenként egyszer,
mosakodás után jól szárazra törölve hintsd be
izzadó testrészed hintőporral.

H a s z n o s  t a n á c s o k . . .

Folytatás a következő számban
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Keresztyén élet
JÁTSZÓHÉT

A Dömsöd-Nagytemplomi Református Egyházközség ebben az esz-
tendőben is megrendezte 2010. június 14-18. között gyermek napközis
hittantáborát. A csak „Játszóhétnek” nevezett alkalmat a hittanos gyer-
mekeink már tavasszal elkezdik emlegetni, kérdezve tőlünk: „Ugye az
idén is lesz Játszóhét?” Hosszú előkészület, tervezés és szervezés szük-
séges ahhoz, hogy nap mint nap igényes lelki és testi táplálékkal tudjuk
megajándékozni azokat a gyermekeket, akik elfogadták a meghívásunkat.
Nagy örömünkre az idén is sok gyermek között szolgálhattunk. Hétfőn 70
gyermek jött el, de a részvételi csúcs csütörtökön volt, amikor 92-en
voltunk. Előre nem tervezhető módon volt két esőnapunk is, a szerda és a
péntek, amikor pont a kezdés előtt esett a legjobban az eső. Ennek ellenére
reménységünket megszégyenítő módon akkor is 68-68 gyermek vett részt
az alkalmakon.

A több mint két évtizede, mindig az iskolai tanítás befejezését követő
héten megrendezett táboroknak van egy vezérgondolata, amelyet egy bib-
liai történet alapján bontunk ki az egymást követő napokon.

Ebben az esztendőben az ószövetségi Ruth könyve alapján a hét címe
ez volt: Életre szóló döntések. Arra próbáltuk felhívni a gyermekek
figyelmét, hogy milyen különbség van aközött, hogy egy-egy döntésünk
előtt figyelembe vesszük-e Isten akaratát vagy sem. 

A programok minden nap délelőtt 9 órakor kezdődtek. Először a bibliai
történet hangzott el kihangsúlyozva az aznapi fő gondolatot. Majd ige és
énektanulás következett. Ezután tízórait kaptak a gyermekek, amelyet
változatossá tett a gyülekezet tagjai által felajánlott lángos és palacsinta.
(Ez 80 lángost és 160 palacsintát jelent!) A szünetben lehetett barkácsolni,
és egész héten folytak a foci, asztali foci és asztalitenisz versenyek. A pén-
teki zárónapon akadályverseny volt. Mivel az eső miatt nem lehetett a
szabadban megrendezni, ezért az egyes helyszínek a gyülekezeti házban,
a garázsban és a parókián voltak. Jutalmat természetesen nemcsak a
győztesek kaptak, hanem mindenki egy kis szerény ajándékkal térhetett
haza.

Hálát adunk Istennek, hogy adta nekünk ezt a hetet, és köszönetet mon-
dunk mindenkinek, aki kétkezi munkával és adományával hozzájárult
táborunk megrendezéséhez.

Soli Deo Gloria! Egyedül Istené a Dicsőség!

Szabó Péter lelkipásztor

Ismét szól a tárogató
A dömsödi református templom tornyában minden

vasárnap du. 5 órakor

Focimeccs a parókia parkjában

A fotókat Szabó Dorottya készítette
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Szü let tek:
Harasztosi Béla – Halfinger Ildikó

RÉKA
Ács Gyula – Bognár Zsuzsanna

DÓRA CSENGE

Házasságot kötöttek:
Kiss Márton – Sípos Júlia

Ábrahám György István – Juhász Beáta

El huny tak:
Gáspár Gáborné Bödő Margit 97 éves
Rupa László 65 éves
Sebők László 55 éves
Melikánt Gyuláné Tar Ilona 94 éves
Szabó Imre 60 éves

Anya köny vi hí rek A Ma gyar Ko ro na
Gyógy    szer tár
nyit va tar tá sa:

Hétfőtől pén te kig:
7.30 – 18.30 
Szom ba ton:
7.30 – 12.00 

Tel.: +36-24-519-720

Háziorvosi ügyelet
(Morrow Medical Zrt.)

Ügyeleti idő:
hétfőtől–csütörtökig: 17.00–07.00 óráig;

péntek: 12.00–07.00 óráig.
Hétvége és ünnepnap: 07.00–07.00 óráig. 
Ügyelet helye: Ráckeve, Szent István tér 5.

(Rendelőintézettel szemben) 
Ügyelet telefonszáma: +36/24-385-342

SAROKSAROK
GYÓGYSZERTÁRGYÓGYSZERTÁR
nyitva tartása: hétfőtől péntekig 7.30-tól

19.00-ig, szombaton 7.30-tól 12.00-ig

HÁZIORVOSI
RENDELÉS

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

II. körzet: 
Dr. Tóth István 
József Attila u. 8. 
Tel.: (+36-24) 435-137, +36-30/9705-250
Rendel: hétfőtől – péntekig: 07.30-11.00 óráig

csütörtök: 16.00-17.00 óráig

III. körzet: 
Dr. Rókusfalvy Sylvia 
Zrínyi út 8/a
Tel.: (+36-24) 436-180, +36-30/9523-588
Rendel: hétfő, szerda: 07.30-11.00 óráig

kedd, csütörtök: 13.00-17.00 óráig
péntek: 07.30-11.00 óráig

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

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

POLGÁRÕRÖK
ELÉRHETÕSÉGE
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Klszák Tamás elnök: 06-70-453-0743

Fe le lős szer kesz tő: Vass Ilo na Györ gyi
Fe le lős ki adó: Dömsöd Nagy köz sé gi 

Ön kor mány zat, Dr. Bencze Zoltán aljegyző
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2344 Dömsöd, Petôfi tér 6.
ISSN: 2060-2820

Lap zár ta: július 25.
A lapzárta után beérkező anyagokat nem áll
módunkban adott számban megjelentetni!

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

megjelentetését!

Ro vat ve ze tők, és az újság megjelenésében
közreműködők:

Bábel László, ifj. Balogh László, Bencze
Ist ván, Budai Ignácné, Csi kós Lászlóné,

D. Nagy Ju dit, Dulcz Dénes, Gáspár Lász ló,
Habaczeller né Ju hász Judit, Kancsár Pé ter,

Kővári Zoltán,  Mészáros Pálné, Or bánné Kiss
Ju dit, Orosz La josné, Richter Gyu láné,
dr. Rókusfalvy Sylvia, dr. Si ket Pé ter,

Sza bó And rea, Sza bó Pé ter, Tóth Ist ván,
Var sá nyi An tal, dr. Vörös Andrea

Ké szült 1000 pél dány ban. 

Az új ság Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat
tá mo ga tá sá val je le nik meg.

Sze dés, tör de lés, nyom da:
Press+Print Kft.

Kiskunlacháza, Gá bor Áron u. 2/a

Fa lu gaz dász fo ga dó órái
A fa lu gaz dász Rác ke vén, a te rü le ti

köz pont ban tart ja fo ga dó órá it
a kö vet ke ző idő pont ok ban:

Hét fő – Kedd – Szer da – Pén tek
9-12 órá ig,

il let ve Dömsödön pén te ki na po kon
(elő ze tes egyez te tés alap ján, ér dek -
lőd ni a pol gár mes te ri hi va tal ban)

8-12-ig.
A te rü let köz pont iro dai te le fon szá ma:

06-24-519-245.

Ál lat or vo si ügye let
2010. július 10-11.

Dr. Nagy Zoltán
Dömsöd, Kossuth L. u. 95.
06-20-934-7625

2010. július 17-18.
Dr. Vona Viktor

Ráckeve, Kossuth L. u. 85.
06-20-926-4293

2010. július 24-25.
Dr. Bécsi László

Ráckeve, Ady E. u. 48.
06-20-924-2367

2010. július 31. – augusztus 01.
Dr. Mészáros János

Kiskunlacháza, Rózsa u. 5.
06-20-927-2366

2010. augusztus 07-08.
Dr. Guba Sándor

Szigetszentmárton, Bercsényi u. 8.
06-30-265-2515
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8. E
Csordás Gábor, Keresztúri

Dá vid, Csepregi János, Hor -
váth Norbert, Rupa Erzsébet,
Ke resz túri Dóra, Pergerné
Kenesei Krisz tina ig. h., Mé -
szá ros Pálné ig., Gulyás Lász -
lóné osztály fő nök

8. A
Pethesné Nyá ri Ka ta lin, Bábel-

né Var ga Ju dit, Gyivi Já nos, Ha -
lász De zső Már ton, Ormándi
Márk, Bá bel Ben ce, Már kus Ta -
más Le ven te, Kin cses La jos, Var -
sá nyi Ist ván, Fa ra gó At ti la, Fel föl -
di Bri git ta, Göllény Pi ros ka, Ke -
resz tes And rea, Papp Bri git ta Zi ta,
Zó lyo mi Bar ba ra, Tabajdi Fru zsi -
na, Ispánné Czibolya And rea osz -
tály fő nök, La ka tos Dó ra, Turcsán
Tí mea, Duzmath Ibo lya, Szá ki Il -
di kó Jenifer, Sán dor Ni ko lett, Zse-
bők Me lin da, Amb rus ka Mar git,
Nagy Lászlóné, Krnájszki István-
né, Tóthné Porvay Zsu zsan na,
Per gerné  Kenesei Krisz  ti na ig. h.,
Mé szá ros Pálné ig., Varga Gézáné,
Bak Gáborné, Jároliné Láz ár Ka -
ta lin, Gerenday Éva, Tóth Zi ta

8. B
Pethesné Nyá ri Ka ta lin, Bá -

belné Var ga Ju dit, He ge dűs
Nor  bert La jos, Herczeg Ádám,
Len gyel Krisztofer, Végh Zol -
tán, Ke resz tes Gá bor, Rusz ko -
vics Pat rik, Zölei Ádám, Tóth
Ti bor, Radványi Pat rik, Simo -
ni desz Ben já min, Sán ta Le ven -
te, Fa ra gó At ti la, Ambruska
Mar git, Lé ber Ad ri enn Kár men,
Bu dai Pet ra, Si ket Blan ka, Bu -
dai No é mi, Bak Ad ri enn, Ko -
vács An na, Tóthné Porvay
Zsuzsanna, Sallai Ju dit, Ha lász
Pet ra, Győ ri Ivett, Kun Er zsé -
bet, Csi szár Kin ga, Kin cses Ju -
li an na, Járo li né Láz ár Ka ta lin,
Ispánné Czibolya And rea, Nagy
Lászlóné, Krnájszki Ist ván né,
Jarosiné Sza bó Ilo na, Pergerné
Kenesei Krisz ti na ig. h., Mé szá -
ros Pálné ig., Var ga Gézáné,
Bak Gáborné, Já vor ka Jó zsef -
né, Gerenday Éva, Tóth Zi ta.

A fotókat készítette Bábel László


