
Fájdalmasan rövid időn belül ismét egy díszpolgárunkat temettük el. El-
hunyt Tóth István TANÍTÓ úr. Most is nagybetűkkel írom, mert a temetési
búcsúztatómban is azt mondtam, hogy Pista bácsi azok közé a pedagógusok
közé tartozott, akiknek a titulusát csupa nagybetűvel lehet csak írni. Azok
közé tartozott, akik hivatásuk gyakorlása során valóban maradandót alkot-
tak. Természetes, hogy emlékét megőrizzük!

591.160.000 forint. Ennyi a 2013-as költségvetésünk bevételi és kiadási
főösszege. Az előző évi több mint egymilliárd forintos költségvetésünkhöz
képest bizony ez nagyon szerény pénzforrásnak tűnik.Az iskolák fenntartása
és működtetése kapcsán elvont normatív támogatáson kívül is százmilliós
nagyságrendű állami pénz hiányzik a feladataink ellátásához. A képviselő-
testület múlt év végi megszorító intézkedéseinek köszönhetően mégis sike-
rült olyan költségvetést elfogadnunk, amely nem tartalmaz hiányt. Ennek a
józan gondolkodásnak köszönhetően az év folyamán nem fenyeget bennün-
ket olyan pénzügyi kiszolgáltatottság, mint jó néhány települést az ország-
ban, akik úgy állították össze költségvetésüket, hogy az intézkedések helyett
szándékosan túlméretezték a bevételeik nagyságát a hiány eltüntetésére. Ez
így csak ideiglenes megoldást kínál az adott önkormányzatnak, és hosszú tá-
von tarthatatlan lesz. Még egyszer hangsúlyozom, bennünket nem fenyeget
ilyen veszély. Maga a költségvetésünk egy szolid, mértéktartó, de stabil for-
rást biztosító pénzügyi terv a 2013-as feladatok teljesítéséhez. A Falugyűlé-
sen is elmondtam, hogy helyén kell kezelnünk az anyagi helyzetünket. Nem
számíthatunk ebben az esztendőben valami olyan látványos fejlődésre, amely
egy konszolidált időszakban talán nem lenne földtől elrugaszkodott óhaj.

A Falugyűlésről néhány gondolatot. Nagyon sajnálom, hogy ilyen keve-
sen tiszteltek meg bennünket jelenlétükkel, mert úgy gondolom, hogy a kö-
zös problémáinkat csak közösen tudjuk orvosolni.Azt írtam az előzőAktuá-
lisban, hogy sokan jöjjenek el a Falugyűlésre, mert van mit megbeszélnünk.
Nem sokan gondolták így. A legegyszerűbb az lenne, ha azzal magyaráz-
nánk az érdektelenséget, hogy nálunk rendben mennek a dolgok, nincs mi-
ről beszélni, pedig valamennyien tudjuk, hogy ez csak féligazság! A képvi-
selő-testület mindent megtesz azért, hogy a településünk működtetésében
esetleg előforduló zavarokból semmit se érezzenek a dömsödi polgárok, de
egy közös gondolkodás azért megerősítené azt, hogy jó úton járunk még ak-
kor is, ha „húsbavágó” intézkedéseket is kell hoznunk. Nagyon sajnálhatják,
akik nem voltak jelen, mert dr. Bencze Zoltán jegyző prezentációjából min-
denki megtudhatta önkormányzatunk döntéseit és azok hátterét. A jövőnk-
kel kapcsolatos vita során megállapítottuk, hogy a Dömsöd fejlődését türel-
metlenül sürgetők nem biztos, hogy a valóság talaján állnak. Az infrastruk-
túra szinte teljesen kiépült Dömsödön.Ami továbbra is megoldatlan kérdés,
az az utak állapota. Ma is nagyon sok olyan utcánk van, amelyek a tél végén
vagy esős időben szinte járhatatlanok.Aközeli években minden erőnket en-
nek a problémának a megoldására kell összpontosítanunk. Eddig is megra-
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Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép -
vi se lő-tes tü le te 2013. ja nu ár 10-én sür gős kér -
dé sek ben rend kí vü li ülést tar tott, ame lyen az
aláb bi dön té sek szü let tek.

A tes tü le ti ülé sen je len volt 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, Láz ár Jó zsef, Is pán Ig nác, Rókusfalvy
Sylvia, Sallai Gá bor, Sza bó And rea 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 9 igen, 0 nem – egy han gú

sza va zat tal meg hoz ta a kö vet ke ző ha tá ro za tot:

1/2013. (I. 10.) 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./ Ré gi ós kü lön vá lás kez de mé nye zé se
2./ Is ko la fel adat el lá tá sát szol gá ló va gyon va -

gyon ke ze lé si szer ző dé se i nek meg kö té se
Fe le lős: kép vi se lő-tes tü let
Ha tár idő: azon nal

1./ Ré gi ós kü lön vá lás kez de 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 9 igen, 0 nem – egy han gú

sza va zat tal meg hoz ta a kö vet ke ző ha tá ro za tot:

2/2013. (I. 10.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép -

vi se lő-tes tü le te meg tár gyal ta Gom ba Köz ség
Ön kor mány za tá nak 242/2012. (XI. 22.) sz. kép -
vi se lő-tes tü le ti ha tá ro za tát a Kö zép-ma gyar or -
szá gi Ré gió szét vá lasz tá sá ra, ill. önál ló Bu da -
pest és Pest me gye ré gió lét re ho zá sá ra vo nat ko -
zó kez de mé nye zés re vo nat ko zó an, és az ab ban,
va la mint Gom ba köz ség pol gár mes ter ének
meg ke re sé sé ben fog lal tak alap ján az aláb bi ha -
tá ro za tot hoz ta:

1./ A kép vi se lő-tes tü let tá mo gat ja Gom ba
Köz ség Ön kor mány za tá nak kez de mé nye zé sét
ar ra vo nat ko zó an, hogy a je len le gi Kö zép-ma -
gyar or szá gi Ré gió az Eu ró pai Unió 2014–2020
kö zöt ti prog ra mo zá si idő sza ká ban két NUTS 2
szin tű te rü le ti egy sé get al kos son: Bu da pes tet és
Pest me gyét.

2./ A kép vi se lő-tes tü let fel ké ri a pol gár mes -
tert, hogy a tá mo ga tó ha tá ro zat ról Gom ba Köz -
ség Ön kor mány za tát írás ban tá jé koz tas sa.

Fe le lős: Bencze Ist ván pol gár mes ter
Ha tár idő: azon nal

2./ Is ko la fel adat el lá tá sát szol gá ló va gyon
va gyon ke ze lé si szer ző dé se i nek meg kö 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 9 igen, 0 nem – egy han gú
sza va zat tal meg hoz ta a kö vet ke ző ha tá ro za tot:

3/2013. (I. 10.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép -

vi se lő-tes tü le te fel ha tal maz za Bencze Ist ván
pol gár mes tert, hogy a Klebelsberg In téz mény -
fenn tar tó Köz pont tal az ál ta lá nos is ko lák és az
ál ta lá nos is ko lák fel adat el lá tá sát szol gá ló va -
gyon át adá sá ról va gyon ke ze lé si szer ző dé sét az
Ön kor mány zat ne vé ben alá ír ja.

Fe le lős: Bencze Ist ván pol gár mes ter
Ha tár idő: 2013. ja nu ár 15.

Ezt kö ve tő en egy hét ha lasz tás sal, 2013. ja -
nu ár 30-án ke rült sor a ja nu á ri ren des ülés re,
ame lyen már a kép vi se lő-tes tü let a 2013. évi
költ ség ve tés ét is tár gyal ta.

A tes tü le ti ülé sen je len volt 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

gad tunk min den pá lyá za ti le he tő sé get – 2012-ben
saj nos nem volt ilyen –, ez után is így te szünk,
mert sa ját for rás ból nem tu dunk szi lárd bur ko la tú
ut cá kat va rá zsol ni. Vis  sza tér ve a fej lő dé si üte -
münk re, úgy gon do lom, hogy iga zán az je len te ne
va ló di gaz da sá gi ala pot a jö vőnk re néz ve, ha vé -
let le nül ránk akad na egy olyan be fek te tő, aki vál -
lal ko zá sá ban fel szív ná azt a nagy szá mú kép zet len
mun ka erőt, ame lyet most a köz mun ka prog ram -
ban pró bá lunk fog lal koz tat ni. Ha ez nem így lesz,
ak kor tu do má sul kell ven nünk, hogy füttyen tés re
nem épül nek Dömsödön bér la ká sok, a kö zel jö vő -
ben nem lesz uszo dánk, és ta lán a tény leg lát vá -
nyos ha rang já ték meg épí té sé ről is egy elő re le kell
mon da nunk. Ez zel szem ben azért lesz le he tő sé -
günk – ha ara szol va is – olyan ap ró lé pé sek re,
ame lyek ki csit éde seb bé te szik az egyéb ként kis sé
ke se rű szájízünket. Gon do lok itt egy-egy jár da -
sza kasz fel újí tá sá ra, egy új köz vi lá gí tá si lám pa
fel sze re lé sé re, vagy akár csak va la mely ut cánk
ala pos ká tyú zá sá ra. Szo ro san ide tar to zik az a hír,
hogy vég re si ke rült ki vá lasz ta nunk a tér fi gye lő
ka me rás pá lyá za tunk ki vi te le ző jét. Biz tos va gyok
ab ban, hogy ez zel a rég óta várt rend szer rel je len -
tő sen meg fog erő söd ni Dömsöd köz biz ton sá ga.
Er ről is be szél get tünk a most be mu tat ko zó új rác -
ke vei rend őr ka pi tán  nyal, dr. Öv eges Kris tóf alez -
redes úr ral. Igéretet kap tam Tő le ar ra, hogy to -
vább fog ják sű rí te ni a rend őri je len lé tet Döm-
södön. Ezt erő sí tet te meg a Fa lu gyű lé sen Ki rály

And rás al ez re des úr, ka pi tány ságve ze tő-he lyet tes
is. Jó né hány víz- és csa tor na-szol gál ta tás sal kap -
cso la tos kér dést ka pott Sá gi Já nos úr is, aki a
DAKÖV Kft. üzem igaz ga tó ja.

A jegy ző úr ral a múlt hé ten a Bel ügy mi nisz té -
ri um ban jár tunk az ön kor mány zat ok adós sá gá -
nak kon szo li dá lá sa mi att. Je len tős se gít ség szá -
munk ra, hogy az Ál lam az adós sá ga ink 60 szá za -
lé kát min den kép pen át vál lal ja tő lünk. Ez az
arány né mi képp még ked ve zőb ben is ala kul hat –
plusz tíz szá za lék – amen  nyi ben si ke rült kel lő en
alá tá masz ta ni ké ré sün ket, hogy a ne héz hely zet -
ben lé vő te le pü lé sek kö zé tar to zunk, ezért az tán
min den se gít ség na gyon fon tos szá munk ra. Ezt
igye ke zett bi zo nyí ta ni Pánczél Kár oly kép vi se lő
úr is, aki el kí sért ben nün ket a mi nisz té ri u mi tár -
gya lás ra. Kö szö net ér te. 

Na gyon jó ér zés sel kons ta tál tam, hogy a kö -
zel múlt ban két dömsödi la kó tár sunk is ma gas el -
is me rés ben ré sze sült. Tóthné Porvay Zsu zsan na
ta nár nő a Ma gyar Di ák sport Szö vet ség ki tün te tő
ok le ve lét ve het te át több  év ti ze des ki vá ló mun ká -
já ért. Rakszegi Gyu la pe dig a VOSZ Kö zép-ma -
gyar or szá gi Szer ve ze te ál tal oda ítélt Év Vál lal -
ko zó ja díj ban ré sze sült. Gra tu lá lok mind ket tő -
jük nek, na gyon büsz kék va gyunk Rá juk!

Be fe je zé sül is mét ké rem Önö ket, hogy adó juk
egy szá za lé ká ról ren del kez ze nek a Dömsödért
Ala pít vány ja vá ra. Kö szö nöm elő re is. 

Adó szá muk: 18668456-1-13.   
Bencze Ist ván
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Lász lóné, Láz ár Jó zsef, Is pán Ig nác, Rókus-
falvy Sylvia, Sallai Gá bor, Sza bó And rea 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 9 igen, 0 nem – egy han gú

sza va zat tal meg hoz ta a kö vet ke ző ha tá ro za tot:

4/2013. (I. 30.) 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./ Je len tés a le járt ha tár ide jű ha tá ro za tok vég re -

haj tá sá ról
2./ Pol gár mes ter tá jé koz ta tó ja a két ülés kö zött

el telt ese mé nyek ről
3./ Gaz da sá gi sta bi li tá si ha tá ro zat el fo ga dá sa
4./ Az ön kor mány zat és in téz mé nyei 2013. évi

költ ség ve tés ének meg vi ta tá sa
a./ Be szá mo ló az át me ne ti gaz dál ko dás ról
b./ 2013. évi költ ség ve tés meg vi ta tá sa
5./ He lyi szo ci á lis ren de let fe lül vizs gá la ta
6./ Nagy köz sé gi Óvo da ala pí tó ok ira tá nak fe -

lül vizs gá la ta
7./ Köz te rü let át ne ve zé se
8./ Dr. Öv eges Kris tóf ka pi tány ság ve ze tői ki ne -

ve zé sé nek vé le mé nye zé se
9./ Tér fi gye lő ka me rák ra ki írt pá lyá zat ér té ke -

lé se
10./ Egye bek
a./ DUSE tá mo ga tá si ké rel me
b./Az ivó víz há ló zat bér le ti dí já nak jó vá ha gyá sa
c./ A köz te rü le tek hasz ná la tá ról szó ló 20/2003.

(XII. 18.) ren de let mó do sí tá sa
d./ Köz sé gi Víz mű tu laj do nát ké pe ző gép jár mű -

vek átiratása
Zárt ülé sen
11./ Ön kor mány za ti ha tó sá gi ügy ben ér ke zett

fel leb be zés el bí rá lá sa
Fe le lős: kép vi se lő-tes tü let
Ha tár idő: azon nal

1./ Je len tés a le járt ha tár ide jű 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 9 igen, 0 nem – egy han gú
sza va zat tal meg hoz ta a kö vet ke ző ha tá ro za tot:

5/2013. (I. 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./ A pol gár mes ter tá jé koz ta tó ja a két ülés
kö zött el telt idő szak ese mé nyei ről

(Sza va zás mód ja: egy sze rű több ség, nyílt
sza va zás)

A kép vi se lő-tes tü let 9 igen, 0 nem – egy han gú
sza va zat tal meg hoz ta a kö vet ke ző ha tá ro za tot:

6/2013. (I. 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 ta.

Fe le lős: Bencze Ist ván pol gár mes ter
Ha tár idő: azon nal

3./ Gaz da sá gi sta bi li tá si ha tá ro zat el fo ga -
dá 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, 0 nem – egy han gú
sza va zat tal meg hoz ta a kö vet ke ző ha tá ro za tot:

7/2013. (I. 30.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép -

vi se lő-tes tü le te az ál lam ház tar tás ról szó ló 2011.
évi CXCV. tv. 29. § (3) be kez dé sé ben meg ha tá -
ro zott kö te le zett sé gé nek ele get té ve a 353/2011.
(XII. 30.) Korm. ren de let sze rint meg ha tá ro zott
sa ját be vé te le i nek és a Ma gyar or szág gaz da sá -
gi sta bi li tá sá ról szó ló 2011. évi CXCIV. tv. 3. §
(1) be kez dé se sze rin ti adós sá got ke let kez te tő
ügy le te i ből ere dő fi ze té si kö te le zett sé ge i nek a
költ ség ve té si évet kö ve tő há rom év re vár ha tó
ös  sze gét je len ha tá ro zat mel lék le te sze rint ál la -
pít ja meg.

Fe le lős: kép vi se lő-tes tü let
Ha tár idő: azon nal

4./ Az ön kor mány zat és in téz mé nyei 2013.
évi költ ség ve tés ének meg vi ta tá sa

a./ Be szá mo ló az át me ne ti gaz dál ko dás ról
(Sza va zás mód ja: egy sze rű több ség, nyílt

sza va zás)
A kép vi se lő-tes tü let 9 igen, 0 nem sza va zat tal

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

8/2013. (I. 30.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép -

vi se lő-tes tü le te az ál lam ház tar tás ról szó ló 2011.
évi CXCV. tv. 25. § (4) be kez dé sé ben meg ha tá -
ro zott kö te le zett sé gé nek ele get té ve Dömsöd
Nagy köz ség Ön kor mány za tá nak 2013. évi át -
me ne ti gaz dál ko dá sá ról ké szí tett pol gár mes te ri
be szá mo lót je len ha tá ro zat mel lék le te sze rint
hagy ja jó vá.

Fe le lős: kép vi se lő-tes tü let
Ha tár idő: azon nal

b./ Könyv tá ri dol go zók mun ka ide jé nek fe -
lül vizs gá la ta

(Sza va zás mód ja: egy sze rű több ség, nyílt
sza va zás)

A kép vi se lő-tes tü let 8 igen, 0 nem sza va zat -
tal, 1 tar tóz ko dás mel lett meg hoz ta a kö vet ke ző
ha tá ro za tot:

9/2013. (I. 30.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé g Ön kor mány za tá nak

Kép vi se lő-tes tü le te a 181/2012. (XI. 28.) Kt.
számú ha tá ro za tát az aláb bi ak sze rint mó do -
sít ja.

A kép vi se lő-tes tü let el ren de li, hogy a könyv -
tá ri el lá tá son fog lal koz ta tott 2 fő köz al kal ma -
zot ti jog vi szo nyát na pi 6 órás ra kell mó do sí ta ni
2013. ja nu ár 1-jétől.

Fe le lős: Bencze Ist ván pol gár mes ter
Ha tár idő: azon nal

c./ 2013. évi költ ség ve tés meg vi ta 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, 0 nem – egy han gú

sza va zat tal meg al kot ta a kö vet ke ző ren de le tet:

Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat  Kép -
vi se lő-tes tü let ének 1/2013. (I. 31.) ren de le te

az ön kor mány zat és in téz mé nyei 2013. évi
költ ség ve té sé ről.
A ren de let ki hir det ve: 2013. ja nu ár 31. nap ján.
A ren de let ha tá lyos: 2013. ja nu ár 1. nap já tól.

A kép vi se lő-tes tü let az ön kor mány za ti tör -
vény elő írá sa i nak ele get té ve költ ség ve tés ét for -
rás hi ány nél kül fo gad ta el. A be vé te li és a ki adá -
si ol dal fő ös  sze gei 2013. év ben 591.160.000 Ft-
ot tesz nek ki.

5./ He lyi szo ci á lis ren de let fe lül vizs gá la ta
(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, 0 nem – egy han  -

gú sza va zat tal meg al kot ta a kö vet ke ző ren de -
le tet:

Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép -
vi se lő-tes tü let ének 2/2013. (I. 31.) ren de le te

a pénz be li és ter mé szet ben nyúj tott szo ci á lis
tá mo ga tá sok ról és az ön kor mány zat ál tal biz to -
sí tott szo ci á lis alap szol gál ta tá sok ról szó ló
17/2005. (IX.16.) ren de le té nek mó do sí tá sá ról.
A ren de let ki hir det ve: 2013. ja nu ár 31. nap ján.
A ren de let ha tá lyos: 2013. már ci us 1. nap já tól.

6./ Nagy köz sé gi Óvo da ala pí tó ok ira tá nak
fe lül vizs gá la ta

(Sza va zás mód ja: egy sze rű több ség, nyílt
sza va zás)

A kép vi se lő-tes tü let 9 igen, 0 nem sza va zat tal
– egy han gú sza va zás sal meg hoz ta a kö vet ke ző
ha tá ro za tot:

10/2013. (I. 30.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz ség Ön kor mány zat Kép vi -

se lő-tes tü le te Dömsöd Nagy köz ség Ön kor -
mány zat Pol gár mes te ri Hi va ta la ala pí tó ok ira tá -
nak mó do sí tá sát je len ha tá ro zat mel lék le te sze -
rint 2013. feb ru ár 1-jei ha tál  lyal jó vá hagy ja.

Fe le lős: kép vi se lő-tes tü let
Ha tár idő: 2013. feb ru ár 1.

7./ Köz te rü let át ne ve zé se
(Sza va zás mód ja: egy sze rű több ség, nyílt

sza va zás)
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A kép vi se lő-tes tü let 7 igen, 2 nem sza va zat -
tal, 0 tar tóz ko dás mel lett meg hoz ta a kö vet ke ző
ha tá ro za tot:

11/2013. (I. 30.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz ség Ön kor mány zat Kép vi -

se lő-tes tü le te az egyes tör vé nyek nek a XX. szá -
za di ön kény ural mi rend sze rek hez köt he tő el ne -
ve zé sek ti lal má val ös  sze füg gő mó do sí tá sá ról
szó ló 2012. évi CLXVII. tör vény, va la mint a
Ma gyar or szág he lyi ön kor mány za ta i ról szó ló
2011. évi CLXXXIX. tör vény 13. § (1) be kez -
dé sé nek 3. pont ja alap ján a Szilus ut ca el ne ve -
zé sét 2013. feb ru ár 1-jétől Szent ta má si út ra vál -
toz tat ja.

Fe le lős: kép vi se lő-tes tü let
Ha tár idő: 2013. feb ru ár 1.

8./ Dr. Öv eges Kris tóf ka pi tány ság ve ze tői
ki ne ve zé sé nek vé le mé nye zé se

(Sza va zás mód ja: egy sze rű több ség, nyílt sza -
va zás)

A kép vi se lő-tes tü let 8 igen, 0 nem sza va zat -
tal, 1 tar tóz ko dás mel lett meg hoz ta a kö vet ke ző
ha tá ro za tot:

12/2013. (I. 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 Pest Me gyei Rend őr-fő ka pi -
tány ság ve ze tő jé nek meg ke re sé se alap ján a kö -
vet ke ző ha tá ro za tot hoz za.

Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép -
vi se lő-tes tü le te dr. Öv eges Kris tóf rend őr al ez -
re des nek a Rác ke vei Rend őr ka pi tány ság ka pi -
tány ság ve ze tői be osz tás ba tör té nő ki ne ve zé sé -
vel egyet ért.

A kép vi se lő-tes tü let fel ha tal maz za Bencze Ist -
ván pol gár mes tert, hogy a ha tá ro za tot a Pest Me -
gyei Rend őr-fő ka pi tány ság ve ze tő jé vel kö zöl je.

Fe le lős: kép vi se lő-tes tü let, 
Bencze Ist ván pol gár mes ter

Ha tár idő: azon nal; a ha tá ro zat köz lé se 2013.
ja nu ár 31-ig

9./ Tér fi gye lő ka me rák ra ki írt pá lyá zat ér -
té ke lé se

(Sza va zás mód ja: egy sze rű több ség, nyílt
sza va zás)

A kép vi se lő-tes tü let 9 igen, 0 nem sza va zat tal
– egy han gú sza va zás sal meg hoz ta a kö vet ke ző
ha tá ro za tot:

13/2013. (I. 30.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép -

vi se lő-tes tü le te az „Ön kor mány za ti fel adat el lá -
tást szol gá ló fej lesz té sek hez kap cso ló dó, a köz -
biz ton ság nö ve lé sét szol gá ló fej lesz té sek meg -
va ló sí tá sá ra” cí mű pá lyá zat kap csán in dí tott tér -
fi gye lő rend szer ki épí tés re irá nyu ló köz be szer -
zé si ér ték ha tárt el nem érő be szer zé si el já rás ban
a be szer zé si el já rás le zá rá sa kor a kö vet ke ző
dön tést hoz za:

I. Ér vé nyes aján la tot be nyúj tó:
Aján lat te vő ne ve: HI TE LES Kft.
Aján lat te vő szék he lye: 
2300 Rác ke ve, Li li om u. 4.
Aján lat te vő kép vi se lő je: Mikola Pé ter
Aján la ti ár: 6.692.900 Ft

II. Nyer tes aján lat te vő:
Aján lat te vő ne ve: HI TE LES Kft.
Aján lat te vő szék he lye: 
2300 Rác ke ve, Li li om u. 4.
Aján lat te vő kép vi se lő je: Mikola Pé ter
Aján la ti ár: 6.692.900 Ft

III. A kép vi se lő-tes tü let fel ha tal maz za Ben -
cze Ist ván pol gár mes tert, hogy a 16 ka me rá val
ren del ke ző tér fi gye lő rend szer ki épí té sé re vo -
nat ko zó vál lal ko zói szer ző dést alá ír ja.

Fe le lős: Bencze Ist ván pol gár mes ter
Ha tár idő: azon nal

A tér fi gye lő rend szer ki épí té se ezt kö ve tő en
az idő já rás függ vé nyé ben vá lik le he tő vé. Re mé -
nye ink sze rint 2013. áp ri lis hó nap ban a tel jes
rend szer üzem ké pes lesz.

10./ Egye bek
a./ DUSE tá mo ga tá si ké rel me
A kép vi se lő-tes tü let a na pi ren di pont ke re té -

ben dön tést nem ho zott.

b./ Az ivó víz há ló zat bér le ti dí já nak jó vá ha -
gyá 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, 0 nem sza va zat tal
– egy han gú sza va zás sal meg hoz ta a kö vet ke ző
ha tá ro za tot:

14/2013. (I. 30.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép -

vi se lő-tes tü le te az ön kor mány zat tu laj do ná ban
lé vő és a DAKÖV Kft. ál tal üze mel te tett ivó víz
köz mű va gyon hasz ná la tá ért 2013. de cem ber
31-ig 4.000.000 Ft + ÁFA/év bér le ti dí jat ál la pít
meg, az zal, hogy a ha tá lyos „Bér le ti-üze mel te -
té si szer ző dés” sze rint a díj fi ze té si kö te le zett ség
2012. jú li us 1-jétől áll fenn.

Fe le lős: kép vi se lő-tes tü let
Ha tár idő: azon nal

c./ A köz te rü le tek hasz ná la tá ról szó ló 20/2003.
(XII. 18.) 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 9 igen, 0 nem – egy han -
gú sza va zat tal meg al kot ta a kö vet ke ző ren de -
le tet:

Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép -
vi se lő-tes tü let ének 3/2013. (I. 31.) ren de le te

a köz te rü le tek hasz ná la tá ról szó ló 20/2003.
(XII. 18.) ren de let mó do sí tá sá ról.

A ren de let ki hir det ve: 2013. ja nu ár 31. nap ján.
A ren de let ha tá lyos: 2013. már ci us 1. nap já tól.

d./ Köz sé gi Víz mű tu laj do nát ké pe ző gép jár -
mű vek átíratása

(Sza va zás mód ja: egy sze rű több ség, nyílt sza -
va zás)

A kép vi se lő-tes tü let 9 igen, 0 nem sza va zat tal
– egy han gú sza va zás sal meg hoz ta a kö vet ke ző
ha tá ro za tot:

15/2013. (I. 30.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz ség Ön kor mány za ta Kép -

vi se lő-tes tü le te a jog utód nél kül meg szűnt Köz -
sé gi Víz mű költ ség ve té si szerv tu laj do ná ban
volt aláb bi gép jár mű vek tu laj don jo gát az ál lam -
ház tar tás ról szó ló 2011. évi CXCV. tv. 11. § (5)
be kez dé se sze rint át ve szi.

Az érin tett gép jár mű vek ada tai:
For gal mi rend szám: IAW560
Gyárt mány: Mer ce des 
Tí pus: 1114
Al váz szám: WDB6750421K053418
Mo tor szám: 36690510022483
For gal mi rend szám: CJE439
Gyárt mány: IFA
Tí pus: W50LA/ZNDB22
Al váz szám: J503029
Mo tor szám: 27992378806603

A kép vi se lő-tes tü let fel ha tal maz za Bencze
Ist ván pol gár mes tert, hogy a gép jár mű vek tu laj -
don jo gá nak át írá sa iránt in téz ked jen.

Fe le lős: Bencze Ist ván pol gár mes ter
Ha tár idő: 2013. február 15-ig

Zárt ülé sen ho zott ha tá ro za tok

11./ Ön kor mány za ti ha tó sá gi ügy ben ér -
ke zett fel leb be zés el bí rá lá sa

16/2013. (I. 30.) kt. szá mú ha tá ro zat

A kép vi se lő-tes tü let kö vet ke ző mun ka terv
sze rin ti ülé sé nek idő pont ja 2013. feb ru ár 20.

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
a www.domsod.hu 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.

dr. Bencze Zol tán
kör jegy ző
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2013. ja nu ár 25-én kí sér tük el utol só út -
ján Tóth Ist ván ta nár urat. Ki emel ke dő en
pél da ér té kű élet út volt az övé. A szor gal -
mas, kö te les ség tu dó gyer mek kort vál tot ta
a te vé keny len dü le tű if jú kor, majd egész
éle tén át fe le lős hi va tá sá vá lett a ta ní tás, a
ne ve lés. Lám pás volt Ő mindannyiónk
szá  má ra: pél dás férj és csa lád fő, a ke zei
kö zül ki ke rü lő di ák ság és a fa lu kö zös ség
er köl csi és szel le mi irány mu ta tó ja.

Bencze Ist ván pol gár mes ter úr a kö vet -
ke ző képp bú csúz tat ta Tóth Ist vánt, Döm-
söd dísz pol gá rát:

„Van-e fon to sabb és szen tebb kül de tés,
mint el té vedt gyer me ke ket hazavezetni,
emberpalántákat tu dás sal, hit tel, sze re tet -
tel be ol to gat ni?”

Ta lán nem a vé let len műve, hogy ami kor
el ju tott hoz zám Tóth Ist ván ha lál hí re, szin -
te azon nal az előző idé zet ju tott eszem be.

Tisz telt Gyá szo ló Gyü le ke zet!

Ami kor egy ki emel ke dő, meg ha tá ro zó
sze mé lyi sé gé től bú csú zik va la mely kö zös -
ség, ak kor szin te min den em lé künk az el tá -
vo zó éle té nek je len tős ál lo má sa i ra fó ku -
szál. Dísz pol gá runk, Tóth Ist ván ham vai
mel lett is elő ször azok az em lé kek vil lan -
nak fel ben nünk, ame lyek ha bi tu sát, tisz ta -
sá gát, cél tu da tos sá gát ve tí tik elénk. Ő volt
a TA NÍ TÓ, csu pa nagy be tű vel. Tóth Ist ván
a TA NÍ TÓ, aki Dömsöd XX. szá za di tör té -
ne té nek egyik meg ha tá ro zó alak ja volt. A
mai na pig na gyon sok olyan pe da gó gus

ma radt meg em lé ke ze tünk ben, akik Döm-
söd if jú sá gá nak ne ve lé sé ben ma ra dan dót
al kot tak, akik fi a tal sá gu kat, ere jü ket, tu dá -
su kat a dömsödi em be rek szol gá la tá ba ál -
lí tot ták. Kö zü lük is az egyik je len tős ne ve -
lői ha gya té kot ránk testáló ta ní tó Tóth Ist -
ván volt. Nem csak a szo ro san vett pe da gó -
gu si mun ká ja emel te Őt az át lag pol gá rok
fö lé, ha nem a min den re ki ter je dő fel ké -
szült sé ge, em pá ti á ja, az ön zet len kö zös sé gi
mun ká ja is. Nem vé let len, hogy a kép vi se -
lő-tes tü let 2011-ben – egy han gú dön tés sel
– mél tó nak ta lál ta a Dömsöd Dísz pol gá ra
ki tün te tő cím re! 

Min den el mú lás, min den bú csú fáj dal -
mas, így Pis ta bá csié is az. Vi gasz tal jon
ben nün ket az a tu dat, hogy azon em be rek
kö zé tar to zott, akik – a ne héz sé gek el le né re
is – tel jes éle tet él tek. En nek a tel jes élet -
nek a je len tős ré sze volt – a csa lád sze re te -
te mel lett – az a fel tét len alá zat és tisz te let,
ame lyet Dömsöd fi a tal ja i nak ne ve lé se
iránt ta nú sí tott. Élet pá lyá ja, em be ri tu laj -
don sá gai pél da kép ként szol gál nak az utó -
kor szá má ra. An nak az utó kor nak, amely
min dent meg tesz azért, hogy Tóth Ist ván
ta ní tó úr em lé ke so ha ne hal vá nyul jon el.

Em lé két meg őriz zük, nyu god jék bé ké ben!

A Dömsödi Hír nök ha sáb ja in bú csúz nak
és em lé kez nek sze re tett ta ní tó juk ra az
1949-ben el ső ként bal lag ta tott di ák jai:

Eltávozott…
Az 1947-ben vég zett, ak ko ri 8. osz tá lyos

ta nu lók így em lé kez nek és bú csúz nak Tóth
Ist ván ta ní tó úr tól, a sze re tett osz tály fő -
nök től.

1946-ban kezd te ta ní tói pá lya fu tá sát
Dömsödön, és mi vol tunk – ak ko ri ha to di -
ko sok – az el ső ta nít vá nyai, há rom évig
volt osz tály fő nö künk.

Fi a tal ta ní tó lé vén új erő vel, hév vel ta ní -
tott, ne velt ben nün ket. Ne velt tisz te let re,
be csü let re, és a há rom év alatt úgy ös  sze -
ko vá csol ta osz tá lyun kat, hogy az mind a
mai na pig tart.

El ső ként sze re ná doz tunk év vé gén, és el -
sők vol tunk az osz tály ta lál ko zók meg tar tá -
sá ban ötéven ként. A leg utób bi, 60 éves ta -

lál ko zó is az ös  sze tar to zás pél dá ja, me lyet
mind Ne ki kö szön het tünk. Az utol só ta lál -
ko zón is részt tu dott ven ni – tanítóink kö zül
már csak egye dül… –, bol dog volt, jól
érez te ma gát kö zöt tünk.

Sza va i ból min dig a fe lénk irá nyu ló sze -
re tet csen gett ki. Olyan jó volt hal la ni ami -
kor azt mond ta, hogy „Gye re ke im!”

Amíg élünk em lé kez ni  fo gunk rá, és nem
fe lejt jük amit ér tünk tett.

Így bú csú zunk Ta ní tó úr tól, aki nek ré sze
volt ab ban, hogy fel nőtt ként is me gáll juk a
he lyün ket. Nyu god jon bé ké ben.

Bú csúz nak az 1947-ben vég zett osz tá lyá -
nak di ák jai, név sze rint: Bak Jó zsef, Balas-
sa Jó zsef, Bődi Lász ló, Ko vács La jos, Kris -
tóf Jó zsef, Laczi Gá bor, Bencze Klá ra, Bí -
ró Julianna, Bődi Ilo na, Bödő Er zsé bet,
Csa bai Krisz ti na, Csizmadi Mar git, Ger -
gely Irén, Gyön gyö si Bor bá la, Ha lász Ka -
ta lin, Kiss Ju li an na, Ko vács Ilo na, Nagy
Pi ros ka, Orosz Mar git, Raj kó Má ria, Sas
Má ria, Tassi Irén, Újj Má ria.

Fel hív juk ked ves ol va só ink fi gyel mét,
hogy a Tóth Ist ván ta nár úr ral ké szült in ter -
jút a Dömsödi Hír nök XVIII. év fo lyam 4.
szá má ban (2008. áp ri lis) ol vas hat ják.

2011-ben a dísz pol gá ri cím ado má nyo -
zá sá ról a ki vo nat szö ve ge a Dömsödi Hír -
nök XXI. év fo lyam 5. szá má ban  (2011.
má jus) ol vas ha tó.

A Dömsödi Hír nök ré geb bi szá mai el ér -
he tők a köz ség hon lap ján is (www.
domsod.hu).

Ös  sze áll.:                                           -V.I.-

Végsõ búcsú Tóth István tanár úrtól

Köszönetnyilvánítás

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, 
akik Édesapánk

TÓTH ISTVÁN
népiskolai tanító 

távozása okozta fájdalmunkban őszinte
szívvel osztoztak.

Tóth család
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2013. ja nu ár 1-jé vel meg vál toz tak, il let ve
2013. feb ru ár 1-jé vel vál toz ni fog nak a
föld hasz ná la ti nyil ván tar tá si el já rás ra vo -
nat ko zó sza bá lyok. A mó do sult sza bá lyo -
zást a ter mő föld ről szó ló 1994. évi LV. tör -
vényt (a to váb bi ak ban: Tft.) mó do sí tó
2012. évi CCXIII. tör vény és a föld hasz ná -
la ti nyil ván tar tás rész le tes sza bá lya i ról szó -
ló 356/2007. (XII. 23.) Korm. ren de le tet (a
to váb bi ak ban: Fönyr.) mó do sí tó 355/2012.
(XII.13.) Korm. ren de let, va la mint a
429/2012. (XII. 29.) Korm. ren de let tar tal -
maz za. 

1.) A föld hasz ná lók azo no sí tó ada ta i nak
kö te le ző be je len té se 

A Tft. 2013. feb ru ár 1-jé vel kö te le ző
adat szol gál ta tást ír elő a föld hasz ná la ti
nyil ván tar tás ba már be jegy zett föld hasz -
ná lók szá má ra. A Tft. új 25/G. § (1) be kez -
dé se ér tel mé ben a föld hasz ná la ti nyil ván -
tar tás ba be jegy zett ma gán sze mély föld -
hasz ná ló nak a sze mé lyi azo no sí tó ját és az
ál lam pol gár sá gát, gaz dál ko dó szer ve zet
föld hasz ná ló nak pe dig a sta tisz ti kai azo no -
sí tó ját kell be je len te nie az in gat lan ügyi ha -
tó ság fe lé. 

Ezen ren del ke zés azok ra a föld hasz ná -
lók ra vo nat ko zik, akik 2012. de cem ber 31-
ig a föld hasz ná la ti nyil ván tar tás ba be jegy -
zés re ke rül tek. Ezen föld hasz ná lók az adat -
szol gál ta tá si kö te le zett sé gük nek 2013. már-
ci us 30. nap já ig a „föld hasz ná la ti azo no sí -
tó adat köz lé si adat lap” hasz ná la tá val te -
het nek ele get. Az adat lap hoz csa tol ni kell
ma gán sze mély föld hasz ná ló ese té ben a
sze mé lyi azo no sí tót és lak cí met iga zo ló ha -
tó sá gi iga zol vány, gaz dál ko dó szer ve zet
föld hasz ná ló ese té ben a sta tisz ti kai azo no -
sí tót tar tal ma zó ok irat má so la tát is. Az adat -
köz lé si be je len tés sel in dult el já rás díj men -
tes, de csak ak kor, ha az zal együtt vál to zás
be je len té sé re nem ke rül sor. 

Az adat köz lé si adat la pot a hasz nált föld -
te rü let fek vé se sze rint il le té kes já rá si föld -
hi va tal hoz kell be nyúj ta ni. Ha a föld hasz -
ná ló több já rá si föld hi va tal il le té kes sé gi te -
rü le té hez tar to zó ter mő föl det hasz nál, úgy a
be je len té sét ki zá ró lag egy föld hi va tal fe lé
kell meg ten nie az zal, hogy az adat la pon fel
kell tün tet nie azok nak a te le pü lé sek nek a
ne vét, ame lye ken a nyil ván tar tás ba vett
föld  hasz ná la tá val érin tett föld rész le tek

van  nak. Az in gat lan ügyi ha tó ság föld -
hasz ná la ti bír ság gal sújt hat ja azt a be jegy -
zett föld hasz ná lót, aki adat szol gál ta tá si
kö te le zett sé gé nek ha tár időn be lül nem
tesz ele get. 

2.) 2013. ja nu ár 1-jé vel ki bő vült a föld -
hasz ná la ti nyil ván tar tás ba be je len ten dő
föld  hasz ná la tok kö re az ál tal, hogy a föld -
hasz ná lók nak te rü le ti mér ték től füg get le nül
min den ter mő föld, va la mint me ző- és er dő -
gaz da sá gi bel te rü le ti föld – ki vé ve az er dő
mű ve lé si ágú te rü le tek – hasz ná la tát be kell
je len te ni ük a föld hi va tal fe lé. (Ha tá lyon kí -
vül he lye zés re ke rült ugyan is az a ren del ke -
zés, mi sze rint a be je len té si kö te le zett ség
csak az 1 hek tár te rü let nagy sá got meg ha la -
dó föld hasz ná lat ra vo nat ko zik.) 

3.) A hasz ná lat, a hasz ná lat ban be kö vet -
ke zett vál to zás, va la mint a hasz ná lat meg -
szű né se be je len té se kor a ma gán sze mély
föld hasz ná lók kö te le sek meg ad ni – az ed di -
gi ada to kon túl – a sze mé lyi azo no sí tó ju kat
és az ál lam pol gár sá gu kat, a gaz dál ko dó
szer ve zet föld hasz ná lók pe dig a sta tisz ti kai
azo no sí tó ju kat, il let ve cé gek ese té ben a
cég jegy zék szá mu kat.  

Ezen ada tok kal ki egé szí tés re ke rült a már
ed dig is kö te le ző en hasz ná lan dó be je len té si
adat lap for ma nyom tat vány, mely a
www.foldhivatal.hu hon lap ról a „nyom tat -
vá nyok” me nü pont ból le tölt he tő. 

4.) A jog sza bá lyi vál to zá sok új for ma -
nyom tat vá nyok kö te le ző hasz ná la tát is
elő ír ják. Kö te le ző a for ma nyom tat vány
hasz ná la ta a föld hasz ná lat ban be kö vet ke -
zett vál to zá sok nak, il let ve a hasz ná lat
meg szű né sé nek be je len té se kor is. Az új
nyom tat vá nyok a 3. pont ban meg je lölt
hon lap ról a „nyom tat vá nyok” me nü pont -
ból tölt he tő ek le. 

Az új for ma nyom tat vá nyo kat 2013. ja nu -
ár 1-jé vel kell hasz nál ni, de kö te le ző az
aláb bi el já rá sok ban is hasz nál ni:

– azon fo lya mat ban lé vő el já rá sok ban,
ahol a be je len tés már meg tör tént a föld -
hi va tal fe lé, de a hasz ná lat be jegy zé sé -
re, a vál to zás át ve ze té sé re vagy a hasz -
ná lat tör lé sé re nem ke rült sor 2012. de -
cem ber 31-ig;

– a meg is mé telt el já rá sok ban.  

5.) 2013. feb ru ár 1-jét kö ve tő en a cé gek
ese té ben a cég ki vo nat be nyúj tá sa nem kö te -
le ző; az alá írá si cím pél dányt, il let ve az alá -
írás-min tát pe dig csak ak kor kö te le ző be -
nyúj ta ni a föld hi va tal hoz, ha azt a cég jegy -
zék nem tar tal maz za. Ar ról, hogy a cég nyil -
ván tar tás eze ket az ira to kat tar tal maz za-e, a
cég nek kell nyi lat koz nia a be je len té si adat -
la po kon. 

6.) A föld hi va tal a vál to zá sok be je len té -
sé nek hi á nyá ban a föld hasz ná la ti nyil ván -
tar tás ban hi va tal ból ve ze ti át a föld rész let
hely raj zi szá má ban, a hasz nált te rü let
arany ko ro na ér té ké ben, va la mint mű ve lé -
si ágá ban, il let ve ha a föld rész let az in gat -
lan-nyil ván tar tás sze rint alrészletekre
bon tott, a hasz nált alrészletek je le i ben,
mű ve lé si ága i ban be kö vet ke zett és az in -
gat lan-nyil ván tar tás ba már át ve ze tett vál -
to zá so kat. A hi va tal ból va ló át ve ze tés re
csak ak kor ke rül het sor, ha a föld rész let -
nek az adat vál to zást meg elő ző en be jegy -
zett föld hasz ná ló ja és az ál ta la hasz nált
te rü let mér té ke az adat vál to zást kö ve tő en
nem vál to zik. 

7.) Az azo no sí tó ada tok kö te le ző be je -
len té se a föld hasz ná la ti nyil ván tar tás or -
szá gos sze mé lyi adat bá zi sa lét re ho zá sá -
nak, il let ve 2013. jú li us 1-jét kö ve tő en a
föld hasz ná la ti nyil ván tar tás ból igé nyel he tő
új adat szol gál ta tá si for ma, a föld hasz ná la ti
ös  sze sí tő szol gál ta tá sá nak le he tő sé gét ké -
szí ti elő. 

A föld hasz ná la ti nyil ván tar tás köz pon ti
adat bá zi sá ból a nyil ván tar tás sze mé lyi
azo no sí tói alap ján lesz majd el ké szít he tő a
föld hasz ná la ti ös  sze sí tő. Az ös  sze sí tő a
föld hasz ná ló ál tal az or szág egész te rü le -
tén hasz nált egyes föld te rü le tek te rü le tét
és arany ko ro na ér té két tar tal maz za majd
jog cí men kén ti bon tás ban, il let ve or szá go -
san ös  sze sít ve, meg je löl ve a hasz nált föld -
te rü le tek fek vé se sze rint il le té kes föld hi -
va ta lo kat is. A föld hasz ná la ti ös  sze sí tő
igény lé sé re – a Tft.-ben ne ve sí tett ha tó sá -
gon és szer ve ze ten kí vül – ma ga a föld -
hasz ná ló lesz jo go sult, an nak ér de ké ben,
hogy mint ha tó sá gi bi zo nyít ványt be csa -
tol has sa, azt fel hasz nál has sa az őt érin tő
el já rá sok ban. 

Vi dék fej lesz té si Mi nisz té ri um 

TÁJÉKOZTATÓ
a földhasználati nyilvántartásban

bekövetkezett/bekövetkezendõ fontosabb változásokról
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FELHÍVÁS
valamennyi földhasználó számára
A földhasználati nyilvántartás teljes körűvé tétele érdekében a Ma -

gyar Országgyűlés döntése alapján módosult a termőföldről szóló 1994.
évi LV. törvény. A 2013. január 1-jével hatályba lépett rendelkezés
értelmében már nem kizárólag az 1 hektárt meghaladó ter-
mőföldterületet használó, hanem 

valamennyi földhasználó köteles 
bejelenteni a használatát 

a területileg illetékes járási földhivatalnál.
A törvény értelmében földhasználó az is, aki termőföld tulajdon-

jogával rendelkezik és annak használatát nem engedte át más
személy részére.

A földhasználati bejelentési adatlap beszerezhető a földhivataloknál,
vagy letölthető a www.földhivatal.hu honlapról.

A bejelentést elmulasztó földhasználót a földhivatal bírsággal sújtja,
amelynek mértéke a termőföld ingatlan-nyilvántartás szerinti AK
értékének ezerszerese, azzal, hogy nem lehet kevesebb a behajtható
köztartozás minimális összegénél. 

A FÖLDHASZNÁLATI
REGISZTRÁCIÓRÓL

A Vidékfejlesztési Minisztérium törvénymódosítást nyújt be annak
érdekében, hogy a mezőgazdasági területek használatának bejelentése
illeték- és díjmentes legyen. A belterületi fekvésű 1 hektár alatti
területekre – amit sokan tévesen „kiskerteknek” neveznek – ez a jog -
sza bály eddig sem vonatkozott, s ezután sem fog, tehát nem kell utánuk
6000 forintos regisztrációs díjat fizetni. 

Ajánljuk, hogy akik politikai haszonlesésből és hangulatkeltés
céljából szakmaiatlanul fogalmakat kevernek össze, tanulmányozzák
az egyes ingatlanok közti különbségről szóló irodalmat. 

Az erdő művelési ágú területek kivételével minden földterület
használatát be kell jelenteni, ha a földterület az ingatlan-nyilvántartás-
ban szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő (gyep), nádas, fásított
terület művelési ágban vagy halastóként van nyilvántartva. A bejelen-
tési kötelezettség kiterjesztésének célja, hogy a földhasználati viszo -
nyok átláthatóak legyenek. 

Vidékfejlesztési Minisztérium Sajtóirodája

2013. ja nu ár 1-jét kö ve tő en 
– ter mő föld re szer ző dés sel nem ala pít ha tó ha -

szon él ve ze ti jog, ki vé ve a kö ze li hoz zá tar to zó
ja vá ra ala pí tott ha szon él ve ze ti jo got. Az ezen
jog sza bá lyi ren del ke zés be üt kö ző szer ző dés
sem mis;

– a ha szon bér le ti szer ző dé sek meg kö té sé re vo -
nat ko zó sza bá lyo kat kell al kal maz ni a 2013.
ja nu ár 1-jén fenn ál ló ha szon bér le ti szer ző dé -
sek nek 2013. ja nu ár 1-jét kö ve tő mó do sí tá sa
ese té re is, ha a szer ző dés mó do sí tá sa a ha -
szon bér let idő tar ta má nak meg hos  szab bí tá sá -
ra, il let ve a ha szon bér le ti díj csök ken té sé re
irá nyul (ki vé ve azt az ese tet, ha eb ben a fe lek
ko ráb ban meg ál la pod tak, és a szer ző dés mó -
do sí tá sá ra e ko ráb bi meg ál la po dás nak meg fe -
le lő en ke rül sor);

– a ha szon bér le ti szer ző dés meg kö té se kor osz -
tat lan kö zös tu laj don ban ál ló olyan föld rész let
ese té ben, mely nél a szer ző dés fenn ál lá sa alatt
a föld ren de ző és föld ki adó bi zott sá gok ról szó -
ló tör vény sza bá lyai sze rint a kö zös tu laj don
meg szün te tés re ke rül, a ha szon bér be adó a
gaz da sá gi év vé gé re fel mond hat ja a ha szon -
bér le tet, fel té ve, ha a tu laj do ni há nya dá nak
meg fe le lő te rü le tet önál ló in gat lan ként kap ta
meg, és a ha szon bér lő fe lé meg tett fel mon dás -
sal egyi de jű leg úgy nyi lat ko zik, mi sze rint a
te rü le tet ma ga kí ván ja hasz nál ni. 

2033. ja nu ár 1-jén meg szű nik az olyan ha -
szon él ve ze ti jog, amely 2013. ja nu ár 1-jén fenn -

állt, fel té ve, hogy azt ha tá ro zat lan idő re, vagy
ha tá ro zott idő re, de 2032. de cem ber 30-a utá ni
le já rat tal, és nem kö ze li hoz zá tar to zó ja vá ra ala -
pí tot ták.

2013. feb ru ár 1-jét kö ve tő en új sza bá lyok vo -
nat koz nak az osz tat lan kö zös tu laj don ban ál ló
ter mő föl dek hasz ná la tá ra. Eze ket a sza bá lyo kat
a Tft. 11/B.-11/H. §-ai tar tal maz zák majd. A
sza bá lyo zás lé nye ge, hogy el ső lé pés ben a tu laj -
don kö zös ség nek kell az osz tat lan kö zös tu laj -
don ban ál ló föld rész let hasz ná la ti vi szo nya it
ren dez ni, még hoz zá oly mó don, hogy a tu laj do -
nos tár sak egy han gú dön tés sel meg ál la pod ja nak
az in gat lan tény le ges hasz ná la tá ban, va gyis ki -
je löl jék, hogy a tu laj do ni há nya dok nak meg fe -
le lő föld te rü let a föld rész le ten be lül kit hol il let
meg. Ez lesz az alap ja min den ké sőb bi hasz ná -
lat nak, il let ve hasz ná lat ba adás nak.

Az osz tat lan kö zös tu laj don ban ál ló föld rész -
le tek ese té ben az egy han gú dön tés meg ho za ta lá -
nak elő se gí té se ér de ké ben az új sza bá lyo zás té te -
le sen meg ha tá roz za azo kat az ese te ket, ami kor a
dön tés ben va ló rész vé tel hi á nya az egy han gú
dön tés meg ho za ta lát nem aka dá lyoz hat ja meg.
Ez az eset kör két nagy cso port ra oszt ha tó. Az
egyik cso port azon tu laj do nos tár sak nak a kö re,
akik nem akar nak vagy el ér he tet len sé gük mi att
nem tud nak részt ven ni a fo lya mat ban (pas  szí -
vak). A má sik cso port ba azon tu laj don tár sak tar -
toz nak, akik sze mé lye „bi zony ta lan”, va gyis ma -
ga a tu laj do nos nem ál la pít ha tó meg (pl. a be -

jegy zett tu laj do nos el hunyt, de a ha gya ték nem
ke rült le tár gya lás ra, így az örö kö sök sze mé lye is -
me ret len; az in gat lan-nyil ván tar tás ba be jegy zett
ada tok alap ján a tu laj do nos nem azo no sít ha tó be,
stb.). Ezek olyan ob jek tív és a töb bi tu laj do nos -
társ tól füg get len kö rül mé nyek, me lyek nem le -
het nek aka dá lyai a hasz ná la ti vi szo nyok ren de zé -
sé nek. Az új sza bá lyok sze rint a hasz ná la ti meg -
ál la po dást egy sé ges ok irat ba kell fog lal ni, és an -
nak ér vé nyes sé gi kel lé ke – a ki vé te lek től el te -
kint ve – a hasz ná la ti meg osz tá si váz rajz meg lé te. 

A hasz ná la ti meg osz tás ra vo nat ko zó sza bá -
lyo zás ered mé nyez te azt, hogy az új sza bá lyo -
zás ki ter jed ar ra is, mi sze rint a hasz ná la ti meg -
osz tás meg lé te mel lett mi lyen el já rást kell kö -
vet nie an nak a kí vül ál ló har ma dik sze mély nek,
aki a föld rész let egé szét, vagy an nak egy ré szét
kí ván ja hasz ná lat ba ven ni. A föld hasz ná la ti
szer ző dést egy sé ges ok irat ba kell fog lal ni. Ha a
föld hasz ná la ti szer ző dés a föld rész let nek csak
egy ré szé re jön lét re, úgy a szer ző dés a hasz ná -
la ti meg osz tá si váz rajz zal együtt lesz ér vé nyes. 

Az új sza bá lyo zás nak azon ban nem cél ja,
hogy a már meg lé vő hasz ná la ti vi szo nyo kat fel -
bo rít sa, ezért az új sza bá lyo kat nem kell al kal -
maz ni az olyan kö zös tu laj don ban ál ló föld rész -
le tet érin tő en, amely nek a tel jes te rü le tét a föld -
hasz ná la ti nyil ván tar tás 2013. ja nu ár 1-jei ál la -
po ta sze rint egy vagy több föld hasz ná ló hasz -
nál ja, il let ve a 2012. de cem ber 31-ig meg kö tött
szer ző dé sek ese tén. 

Vi dék fej lesz té si Mi nisz té ri um 

TÁJÉKOZTATÓ
a termõföldek használatát érintõ változásokról 
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Fa lu gyû lés 2013
A ja nu ár 25-én meg ren de zett fa lu gyű lés a meg -

szo kott for ga tó köny v szerint zaj lott le.
Bencze Ist ván pol gár mes ter úr hi va ta los kö -

szön tő jét kö ve tő en dr. Bencze Zol tán jegy ző úr
ala pos, min den re ki ter je dő rész le tes ség gel is mer -
tet te a te le pü lés mű kö dé sét és mű köd te té sét érin tő
vál to zá so kat.

Be szélt a ví ziköz mű-szol gál ta tás ról szó ló tör -
vény ről és ar ról, hogy ez mi lyen dön tés kény szer be
te rel te az ön kor mány za tot. Szó esett a hul la dék -
szál lí tás át ala kí tá sá ról, az ok ta tás ról, va la mint a
köz  igaz ga tást érin tő át ala kí tá sok ról. Vá zol ta az évi
költ ség ve tés irány vo na la it, mely ben  rész le te sen
ki  tért a for rás csök ke nés oka i ra is.

Ezt kö ve tő en a pol gár mes ter úr né hány mon dat -
ban is mer tet te az ön kor mány zat adós ság ál lo má -
nyá nak mér té két, majd ki tért azok ra a fel ada tok ra,
me lyek az idei esz ten dő ben meg va ló sí tás ra vár -
nak. Ide so rol ta az utak ál lag meg óvá sát, me lyet
csak pá lyá za ti for rás ból le het meg va ló sí ta ni. Szó
esett a ka me ra rend szer ki épí té sé ről, va la mint a
pol gár mes te ri hi va tal előt ti tér pá lyá za ti úton va ló
fel újí tá sá ról. Itt ka pott em lí tést az ivó víz pá lyá zat,
mely egy új víz to rony meg épí té sét is tar tal maz za.
Ki emel te a par ti sáv szenny víz el ve ze tés ét, ez zel
együtt a par ti sáv út ja i nak ren de zé sét, to váb bá a
sze lek tív hul la dék ke ze lé sét.

A Rác ke vei Rend őr ka pi tány ság kép vi se le té ben
megjelenő Király András alezredes tol má csol ta dr.
Öv eges Kris tóf ka pi tány ság ve ze tő ki ne ve zé sét. A
sta tisz ti kai ada tok is mer te té sét kö ve tő en nagy
hang súlyt ka pott az a ké rés a rend őr ség ré szé ről,
hogy a bűn cse lek mé nyek meg elő zé se és fel gön -
gyö lí té se ér de ké ben fo ko zot tan fi gyel jünk em ber -
tár sa ink ra, szom széd ja ink ra. Amen  nyi ben ide  gen
jár mű vet lá tunk la kó kör nye ze tünk ben cir kál ni, an -
nak rend szá mát in kább je gyez zük fel.

Sá gi Já nos, a Keve-Víz volt ügy ve ze tő je fel hív -
ta a fi gyel met a szám láz ta tás ban tör té nő vál to zá -
sok ra, mely nek meg fe le lő en a víz- és csa tor na díj
ha vi szin tű szám lán, egy ben ér ke zik majd meg a
fo gyasz tók hoz.

Var sá nyi An tal al pol gár mes ter úr ala pos rész le -
tes ség gel szá molt be a köz mun ka prog ram ke re té -
ben el vég zett mun ka fel ada tok ról. A mun ka cso port
el vé gez te a Ha jós-kas tély ál lag meg óvá sát. Fel újí -
tot ták a Jó zsef A. úti ren de lőt, le fes tet ték az OMK
25 m ma gas ké mé nyét, s az in téz mény be já ró ját
viacolor tér kő bur ko lat tal lát ták el. Fo lya ma to sak a
ki sebb fel újí tá sok, fes té sek, va la mint az egyéb kar -
ban tar tá si mun ká la tok.

A fa lu gyű lés má so dik fe lé ben kis sé kö tet le nebb
for má ban in dult el a pár be széd a je len lé vők közt.
Ész re vé telt nyert, hogy egy re ag gasz tóbb a fa lu ha -
tá rá ban egy re-más ra sza po ro dó sze mét ku pac ok
hal ma za. A to váb bi hoz zá szó lá sok az ös  sze fo gás,
egy más mun ká já nak meg be csü lé se, an nak meg se -
gí té se je gyé ben hang zot tak el.

A gyű lés be fe jez té vel a részt ve vők ki sebb cso por -
tok ban osz tot ták meg egy más közt gon do la ta i kat.

-V.I.-

Sérelmek a pszichiátrián
Ha Önnel vagy ismerősével, hozzátartozójával pszichiátriai kezelése során

visszaélést követtek el, illetve ha tudomása van ilyen esetről (jogtalan
beszállítás, szexuális zaklatás, bántalmazás, gyógyszer túladagolás stb.),

írja meg panaszát a következő címre, vagy hívja az alábbi telefonszámot: 

Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány
Cím: 1461 Budapest, Pf. 182

Telefon: 06 (1) 342-63-55, 06-70-330-5384
E-mail: info@cchr.hu

Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!

Felhívás! 
Pszichiátriai szerek viselkedési problémákra?
Ha gyermeke „tanulási problémára” vagy „viselkedési rendellenesség”

miatt pszichiátriai szereket szed, és úgy érzi, hogy a gyermek állapota sem-
mit sem változott vagy rosszabbodott emiatt, keresse az Állampolgári
Bizottság az Emberi Jogokért Alapítványt. Az alapítványtól ingyenes

tájékoztató kiadvány is kérhető a hiperaktivitás témájában.
Cím: 1461 Budapest, Pf. 182

Telefon: 06 (1) 342-63-55, 06-70-330-5384
E-mail: info@cchr.hu

Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!

Események a Dömsödi
Polgárõrség életében
A decemberben 05-én megtartott tisztújító közgyűlés határozata

alapján Klszák Tamás lett újra a Dömsödi Polgárőrség elnöke, elnök -
helyettesként Csányiné Laczó Juditot választották meg. A Felügyelő
Bizottság elnökeként Zilling Christian, elnökhelyetteseként Búsné

Máté Erzsébet és Tassi Szilvia kezdi meg munkáját. Az Etikai Bizottság új elnökeként Bi -
ricz Márta Enikőt, elnökhelyetteseiként Sebestyén Gábort és Molnár Lászlót szavazta meg
a közgyűlés.  

Az egyesület új céljai között szerepel a kiskorúak kiemelt védelme, közbiztonság javulása,
valamint az autós délutáni, esti polgárőr szolgálat mellett az éjszakai és gyalogos jelenlét biz-
tosítása nagyobb létszámmal, egy időben akár több egységgel. 

Köszönjük a polgárőr autó – Lada Niva – műszaki vizsgára való felkészítéséhez nyújtott
támogatását Szabó Andreának és Tóbisz Lászlónak, továbbá köszönjük Madarász Zoltán és
Szomor Dezső havi működési költségekhez való hozzájárulását.

Amennyiben módjukban áll és segítenének, akkor az 51700272-10901115 számú
bankszámlaszámra történő befizetéssel tehetik meg azt. 

Bármilyen észrevétel esetén hívja a 70/453-0743-as számot
és segítünk!

Klszák Tamás polgárőr parancsnok, Dömsödi Polgárőrség
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Dömsödi Tûz ol tó Egye sü let
Január hónap

Leg el ső dol gom hogy kö szö ne tet mond jak min den tá mo ga tónk nak
a ta va lyi év ből. Az ő hoz zá já ru lá suk kal sok kal ered mé nye seb ben tud tunk
dol goz ni.

Kö szö net tel tar to zunk:
Ma gyar Tüzép, Eper Fe renc, Muzs Já nos, Sza bó And rea, Szé kely Ti -

bor, Ko vács Zol tán, Fedor Já nos, Bődi Gá bor, Pejtsik Ár pád György,
Gyivi Já nos, Nálhi Elek, Ács Ba lázs, Mol nár Ta más, Szomor De zső,
Bajnóczi Jó zsef, dr. Bencze Zol tán, Bencze Ist ván, Dömsöd Nagy köz ség
Pol gár mes te ri Hi va ta la, Dunatáj Szö vet ke zet, Fire-Szi get Tűz- és Mun ka -
vé del mi Szol gál ta tó Kft., Vá sár he lyi Zol tán al ez re des, a Szigetszentmik-
lósi Hi va tá sos Tűz ol tó ság pa rancs no ka, Ju hász Pé ter al ez re des, a Pest
Me gyei Ka taszt ró fa vé de lem tűz ol tó sá gi fő fel ügye lő je, BM Or szá gos Ka -
taszt ró fa vé del mi Fő igaz ga tó sá ga, és vé gül, de nem utol sósor ban na gyon
sok kö szö net tel tar to zunk a Rác ke ve Vá ro si Tűz ol tó ság min den dol go -
zó já nak, akik el ső ként si et tek min den eset ben a se gít sé günk re!

Kö szön jük tá mo ga tá su kat, és bí zunk ben ne, hogy a jö vő ben is tá -
masz kod ha tunk se gí tő ink re.  

Is mét el telt egy év, és 2012-ben is sok dol ga volt egye sü le tünk nek, fő ként
az elő ző évek hez ké pest. Csak né hány sta tisz ti kai adat ez zel kap cso lat ban:

2012. év
–  Tűz eset: 32 eset
–  Mű sza ki men tés: 5 eset
–  Té ves jel zés/vak lár ma: 5 eset
2011. év
–  Tűz eset: 20 eset
–  Mű sza ki men tés: 3 eset
–  Té ves jel zés/vak lár ma: 2 eset
2010. év
–  Tűz eset: 12 eset
–  Mű sza ki men tés: 17 eset
–  Té ves jel zés/vak lár ma: 3 eset    
Utol já ra ilyen sok tűz eset (40 eset) 2007-ben volt, ami ak kor is a szá -

raz nyá ri idő já rás nak volt kö szön he tő, mint az el múlt nyá ron.
Ja nu ár 23-án 20 óra 57 perc kor kap tuk meg az év el ső ri asz tá sát Döm-

söd te rü le té re a For rás ut cá ba. Itt a se gít sé günk re CO-mér ge zés mi att volt
szük ség. A hely szín re ér ve az ud va ron 3 sze mélyt ta lál tunk, akik a men tő -
sök ápo lá sá ra szo rul tak. A la kás át vizs gá lá sa kor más sze mé lye ket nem ta -
lál tunk bent. A la kás ban erős szén mon oxid-kon cent rá ció volt, ami az ott
la kók nál ros  szul lé tet és áju lást ered mé nye zett. Mindhár mó ju kat a men tő -
sök kór ház ba szál lí tot ták to váb bi meg fi gye lés re. Ez úton utó lag is sze ret -
nénk job bu lást kí ván ni ne kik.

Már egy szer ezt meg ír tam, de a fen ti ek mi att úgy gon dol tam, is mét be -
le ra kom a cikk be a kö vet ke ző ket:
A szén mon oxid-mér ge zés re jel lem ző tü ne tek:
– Eny he mér ge zés: eny he fej fá jás, szé dü lés, há nyin ger, tüs  szen tés,
– Kö ze pes mér ge zés: erős fej fá jás, erős szé dü lés, fel gyor sult szív do -

bo gás,
– Erős mér ge zés: ne héz le ve gő vé tel, áju lás, sú lyos eset ben ha lál.
Ez zel kap cso la tos bal ese tek és tűz ese tek meg előz he tő ek:
– ha a fű tés re hasz nált ké szü lé ke ket éven te egy szer a fű tés meg kez dé se

előtt szak em ber rel át vizs gál tat juk,
– ha a ké mé nyünk ál la po tát is rend sze re sen el len őriz tet jük,
– ha ké rünk éven te fe lül vizs gá la tot gáz ké szü lé ke ink re (kon vek tor, gáz ka -

zán, gáz boj ler),
– ha nem ra kunk vagy tá ro lunk sem mi lyen tűz ve szé lyes dol got a ka zán kö rül,
– ha a kan dal ló köz vet len kö ze lé ben nem szá rí tunk ru hát és nem tá ro lunk

gyú lé kony dol go kat,
– ha a la ká sun kat fel sze rel jük fűst- és szén mon oxid-ér zé ke lő vel.

Ha baj van!  105
Tá mo ga tá su kat to vább ra is a Fó kusz Ta ka rék nál ve ze tett szám lánk ra

tud ják be fi zet ni (Dömsödi Tűz ol tó Egye sü let, szám la szá munk:
51700272-10903818) vagy egye sü le tünk ve ze tő sé gét meg ke res ve (Is pán
Ig nác el nök, id. Tárkányi Bé la pa rancs nok, Do bos György gaz da sá gi
fe le lős, Pongrácz Jó zsef tit kár).

Kér jük, aki te he ti, se gít se egye sü le tün ket!
Dömsödi Tűz ol tó Egye sü let
Szám la szá munk: 51700272-10903818
Meg tisz te lő se gít sé gü ket vár juk és elő re is kö szön jük!

To váb bi in for má ci ók és ké pek a weboldalunkon, 
a www.tuzoltosagdomsod.mlap.hu-n ta lál ha tók.

Pongrácz Jó zsef  tit kár
Dömsödi Tűz ol tó Egye sü let

domsodote@gmail.com

Pest Me gyei Tűz ol tói ügye let: 105
Rác ke ve Vá ro si Tűz ol tó ság ügye le te: 
06-24-518-665 vagy 06-24-518-666 

Szigetszentmiklósi Hi va tá sos Tűz ol tó Pa rancs nok ság ügye le te:
06-24-444-704

Tárkányi Bé la pa rancs nok, Dömsöd ÖTE:
06-20-383-5407

Duguláselhárítás
0–24-ig

SPIRÁLOS MAGASNYOMÁSÚ, VEGYSZERES 
DU GU LÁSELHÁRÍTÁS, ZSÍRTALANÍTÁS, 

CSATORNATISZTÍTÁS

Vállaljuk WC, mosdó, mosogató, szuez, pisoár, főlefolyó,
szennycsatorna dugulásának szakszerű megszüntetését!

(Igény szerint kamerás csővizsgálat!)

Egyedülálló garanciánk a biztosíték arra, hogy az
általunk végzett duguláselhárítást a legnagyobb 

szaktudással végezzük el.
Ezeken kívül vállalunk víz-, fűtésszerelést, a legapróbb

munkákig.

A munkát ingyenes kiszállással végezzük.

Hívja a06-20-944-3066és a06-20-331-5696-os

telefonszámot!
Forduljon hozzánk bizalommal!

Triffa Sándor
víz-, fűtésszerelő vállalkozó
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Is ko lánk 2013 ja nu ár já tól a Klebelsberg In -
téz mény fenn tar tó Köz pont hoz, a köz pon ton be -
lül a rác ke vei tan ke rü let hez tar to zik. Az ak tu á lis
te en dők ről ja nu ár ele jén igaz ga tói ér te kez le ten
tá jé koz ta tott min ket Nagy Zsu zsan na Ju dit, a
tan ke rü let ve ze tő je.

A ja nu ár hó nap leg in kább az át ál lás ról szólt,
mind amel lett ver se nyek re je lent kez tünk, és nem
utol sósor ban le zár tuk az el ső fél évet.

Feb ru ár 2-án ver seny re men tek tár sas tán co -
sa ink, a Pé csett meg ren de zett IV. Apá czai Tár -
sas tánc Fesz ti vá lon vet tek részt. Min den részt -
ve vő pá ro sunk és cso por tunk nye re mén  nyel ér -
ke zett ha za, amely nagy büsz ke ség gel tölt el va -
la men  nyi ün ket. Sok gye rek nek ez volt az el ső
ver se nye, nem kis iz ga lom mal ké szül tek rá. A
zsű ri tag jai Sziliné Csáky Emí lia, Gu lyás Mik -
lós és Zsámboki Mar cell vol tak.

A Ba ba ró zsa és a Szi vár vány lány csa pat egy-
egy BRONZ mi nő sí tést, a Gé zen gú zok két
EZÜST mi nő sí tést hoz tak ha za. A Bődi End re
Zsigmond –  Sipos Eve lin pá ros VI. he lye zést, a
Zsákai Lász ló – Jancsó An na pá ros BRONZ
mi nő sí tést nyert. 

Gra tu lá lok a szép ered mé nyek hez, sok-sok
ilyen szép ered ményt kí vá nok mind a gye re kek -
nek, mind fel ké szí tő ta ná ruk nak, Mihó Di á ná nak.

A zsű ri tag jai sze re tet tel hív ták a ta nár nőt és
csa pa ta it, hogy ve gye nek részt a szeg hal mi és sá -
tor al ja új he lyi ver se nye ken, de saj nos ezt már
nem tud ja sen ki sem finanszírozni… Re mé lem, a
kö zel ben is ren dez nek majd tár sas tánc ver se nye -
ket, ahol is ko lánk is tud ja kép vi sel tet ni ma gát.

Min den nö ven dé künk nek sok sze rep lést,
ered mé nyes fel ké szü lést és sok si kert kí vá nok a
má so dik fél év re.            Kön tös Ág nes igaz ga tó

KÖ SZÖ NET
Is ko lánk épü le te már nem fi a tal. Sok szor tör -

tén nek vá rat lan ese mé nyek, mint pl. az aláb bi
két eset ben. 

Ja nu ár ele jén a mű he lyünk ben láng ra lob bant
az egyik kon nek tor. Va la men  nyi dol go zónk és
nö ven dé künk ne vé ben sze ret ném meg kö szön ni
Var sá nyi An tal al pol gár mes ter úr nak és mun -
ka tár sa i nak a gyors és szak sze rű hi ba el há rí tást!

Sze re lé si mun ká la tok mi att a fo lyo són le esett
a va ko lat. Sze ret nék kö szö ne tet mon da ni Gon-
da Sán dor nak, aki a hely re ál lí tást el vé gez te! 

Tisz te let tel:                 Kön tös Ág nes igaz ga tó

AAAA    DDDDeeeezzzzssssõõõõ    LLLLaaaajjjjoooossss    AAAAllllaaaappppffffooookkkkúúúú    
MMMMûûûûvvvvéééé    sssszzzzeeeetttt    iiii     IIIIsssskkkkoooollllaaaa    hhhhíííírrrreeeeiiii

A Nagyközségi Könyv tár
új nyitvatartása

Örömmel értesítjük kedves
olvasóinkat, hogy a  könyvtár 

nyitvatartása 2013. február 26-tól
az alábbiak szerint módosul:

Hétfő: Zárva
Kedd: 10-16 
Szerda: 10-16 
Csütörtök: 10-16 
Péntek: 10-16 
Szombat: 08-12

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

***
Dömsöd 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 

gyûj te mé nyé bõl. 
Nyit va tar tás a könyv tá ri 
nyit va tar tá si rend sze rint.

TÁ JÉ KOZ TA TÁS
A Pro Musica Ala pít vány Dömsöd

ku ra tó ri u ma tá jé koz tat ja 
a ked ves la ko so kat, hogy 

az ala pít vány tech ni kai okok mi att
2012-ben az adó 1%-át 

nem tud ja fo gad ni.

Tisz te let tel:                     Kön tös Ág nes, 
a ku ra tó ri um el nö ke

Az idei évben

február
16-án

hagyomá nyo san kerül
megrendezésre immár 

20. alkalommal a 
VALENTIN-BÁL.
Jegyek válthatók:

Tóthné Porvay Zsuzsánál
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Köl csey Fe renc 1823. ja nu ár 22-én ír ta a
Him nuszt Csekén. Az óta 190 év telt el. 3. a  osz -
tá lyo sa i mat kér dez tem, hogy mit érez nek ak -
kor, ha hall ják a Him nuszt? Né hány fe le le tet
most meg osz tok az ol va sók kal.

„A Him nusz ne kem olyan mint az élet. Nem -
csak sze re te tet ad, ha nem jó ked vet is, és ha
meg hal lom min dig nagy pa pám ra gon do lok.”

Ko vács Kris tóf Mi hály

„A sze re tetet és a jóked vet, a ba rát sá got, a vá -
gya i mat. A gon do la ta i mat szé pet ked ve set a ba -
rá ta im ra. Jó sá got bő ség re jó sok do log ra, a csa -
lá dom ra, a gye re kek re és az ál la tok ra. A ha zám -
ra és a sze re tet re gon do lok.”

Kin cses Kris tóf

„A Him nusz na gyon szép, mert ami kor éne -
kel jük, ak kor szí vem ből ének lem a dalt.”

Bús Dominik At ti la

„Sze re te tet és hogy Is ten te rem tet te a föl det
és hogy sze ret min den kit. Ezt ér zem.”

Mendi Seron

„Ami kor a Him nuszt meg hal lom, ak kor egy -
ből fel ál lok. A Him nusz az egyik leg szebb
imád ság.”

Kreisch Iza bel la

„Ha a Him nuszt meg hal lom, jókedv re de rü -
lök. Olyan szép és bé kés, hogy el mon da ni nem
tu dom. Sze rin tem ez a Him nusz Ma gyar or szág
egyik leg szebb nem ze ti da la. Na gyon szép Köl -
csey Fe renc től, hogy meg ír ta a Him nuszt. Igaz,
hogy szo mo rú dal, de én ezt ér zem. Is ten áldd
meg a ma gyart, én ezt ér zem.”

Csepregi Sán dor

AA  MMaaggyyaarr  KKuullttúúrraa  NNaappjjaa
Jávorka Józsefné tanítónő a Magyar Kultúra Napjáról megemlékezve bocsájtotta rendelkezésemre tanítványainak gondolatait.

A Baj csy-Zs. u. 6. sz. alatt ál ló épü let együt tes
a te le pü lés egy ko ri la kó há za i nak jel le gét tük rö zi. 

Pe tő fi Sán dor 1846 áp ri li sá tól má ju sig la kott
az épü let ben. A köl tő ked venc tar tóz ko dá si he -
lye a Du na-par ton ál ló öreg tölgy, mely ma is
fon tos za rán dok hely az ide lá to ga tók nak. 

Az em lék ki ál lí tá son tab lók szem lél te tik a
köl tő élet út ját, mun kás sá gát. Az épü let ben el he -
lye zett gyűj te mény, he lyi ado má nyok ból és
gyűj tés ből a vi dé ki élet min den na pi tár gyi esz -
kö ze it, em lé ke it mu tat ja be.

Az 1823-ban épült ház alatt bolt íves pin ce
hú zó dik. Ben ne a sző lő mű ve lés, szü ret és a bor -
fel dol go zás kel lé kei kap tak he lyet.

Dömsöd jel lem ző en von zó kör nye zet a mű -
vészem be rek szá má ra is. A szem ben ál ló épü let -

ben Bazsonyi Arany és Vecsési Sán dor Mun -
kácsy-dí jas fes tő mű vész al ko tá sa i nak ál lan dó
ki ál lí tá sa vár ja az ér dek lő dő ket.

A Pe tő fi ut cá ban áll az az épü let, mely ben a
köl tő szü lei lak tak 1846-ban. Ab ban a re mény -
ben ér kez tek Dömsödre, hogy vál lal ko zá su kat
meg ment he tik a csőd től. Saj nos ez nem si ke -
rült, tel jes mér ték ben tönk re men tek, in gó sá ga i -
kat itt Dömsödön ár ve rez ték el. Az épü le tet az
Ön kor mány zat 2010-ben fel újí ttat ta. Je len leg
Szé kely Zsig mond köz sé gi or vos ren de lő jé nek
be ren de zé se ka pott itt he lyet, mely nek ér té kes
da rab ja az 1950-es évek ből egy Phi lips tí pu sú
rönt gen gép. To váb bá Vajnai Já nos kiskunlac -
házi fes tő-gra fi kus ado má nya is itt ka pott he -
lyet. Al ko tá sa i ban Pe tő fi és az al föl di pusz ta té -

má ját je le ní ti meg. Az épü let elő ze tes be je lent -
ke zés sel lá to gat ha tó.

Te le pü lé sün kön na gyon fon tos Pe tő fi em lé -
ké nek őr zé se-ápo lá sa, va la mint sa ját múl tunk
fel tá rá sa és tár gyi em lé ke ink be mu ta tá sa.

Az Em lék mú ze um és a Kép tár nyit va tar tá sa:
kedd, pén tek, szom bat: 10-16-ig.
Elő ze tes be je lent ke zés sel más idő pont ban is

fo ga dunk lá to ga tó kat.

Ér dek lőd ni le het Vass Ilo na mú ze um ve ze tő -
nél  a 06-20-259-2589-es te le fon szá mon, va la -
mint a fenn tar tó nál: 

Dömsöd Nagy köz ség Pol gár mes te ri Hi va ta la
(tel.: 06-24-523-123; domsod@domsod.hu).

MMMMúúúúzzzzeeeeuuuummmmiiii     iiiissssmmmmeeeerrrr tttteeeettttõõõõ,,,,     nnnnyyyyiiii ttttvvvvaaaattttaaaarrrr ttttáááássss
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Sza bó La jos ra
em lé kez tünk

2013. ja nu ár 19-én ren dez tük meg Dömsödön a
Sport csar nok ban a II. Sza bó La jos Után pót lás Lab da -
rú gó Em lék tor nát. A meg hí vott el len fe le ken kí vül –
Kunszentmiklós, Rác ke ve, Tak sony, Tö köl kor osz tá -
lyos csa pa tai – je len volt Sza bó La jos két lá nya, And -
rea és Krisz ti na, va la mint fe le sé ge, Er zsi né ni is. Így
vis  sza gon dol va re mek han gu lat ban telt a tor na, sok
lát vá nyos meg ol dást lát ha tott a kö zön ség.

A meg nyi tón Tóbisz Lász ló gon do la ta it ol vas tam
fel, ki egé szít ve La jos bá csi ön kor mány zat tól ka pott
Dísz ok le ve lé nek ide il lő szö ve gé vel, me lyet a gon do -
la tok mag vas sá ga mi att itt is kö zöl nék:

„A mai na pon má sod szor ren dez zük meg a Sza bó
La jos Után pót lás Lab da rú gó Em lék tor nát. Két fon tos
do log kell egy ilyen ese mény meg ren de zé sé hez: 1. a
SZÁN DÉK, mely csak ott szü let het meg, ahol em lé kez -
ni akar nak a múlt di cső sé gé re, azért hogy egy lel kes,
ál do zat ra is ké pes kö zös ség épít hes se a jö vőt; 2. egy
PÉL DA KÉP, aki te vé keny sé gé vel, ma gán éle té vel tisz -
te le tet és sze re te tet ví vott ki fa lu já ban, kör nye ze té ben,
a kö zös ségépí tés azon te rü le tén, ami pél dá ul a sport…
a fo ci. Ilyen em ber volt Sza bó La jos. 1969 óta több
mint 20 évig volt a he lyi lab da rú gó csa pat nál. Elő ször
mint já té kos-edző, majd szak osz tály ve ze tő, vé gül
sport kö ri el nök. Ke ze nyo mán a lab da rú gás pezs gő
éle tet élt, a he lyi csa pa tok az Ő mun ká ja és em be ri
kap cso lat tar tá si ké pes sé ge se gít sé gé vel öreg bí tet ték
te le pü lé sünk jó hír ne vét. Hoz zá ér té sé nek, szer ve ző
mun ká já nak kö szön he tő en biz tos hát te re volt a lab da -
rú gás nak. Cél ja volt a dömsödiek spor to lá si igé nye i -
nek ki szé le sí té se, mind ezt nem han go san, csend ben,
szív ből tet te.”

A tor nán min den csa pa tunk jól sze re pelt. Az U7 re -
mek já ték kal lett má so dik, a dön tő ben a Tak sony 1-es
csa pa tá tól kap tak ki, iga zá ból azért, mert a taksonyi
gye re kek kö zül 1 sta bi lan a ka pu ban állt, ho lott til tott
a ka pus az U7 kor osz tály ban.

Az U9-es csa pa tunk szin tén jó já ték kal let t har ma -
di k, így egy bronz érem ju tott ne künk is. Csa pa tunk
gól ki rá lya Bődi Pé ter lett 5 gól lal. A tor na leg jobb ka -
pu sá nak a dömsödi Vella Do ná tot vá lasz tot ták.

U11-ben is vi téz ked tek a srá cok, ha tal mas elő re lé -
pést tet tünk az elő ző tor na óta. Ve ret le nül lett har ma -
dik a csa pat, így hos  szú idő után ér met és ku pát is
nyer tek a gye re kek. Há rom dön tet len mel lett egy győ -
ze lem volt a mér le günk. Saj nos gó lok ban sze gé nyek
va gyunk, ös  sze sen ket tő gólt rúg tunk, egyet Szakál
Ben ce, egyet pe dig Mészáros Pe ti. A tor nán a leg ke ve -
sebb gólt is mi kap tuk, ös  sze sen 1-et Ráckevétől. En -
nek meg fe le lő en lett a tor na leg jobb ka pu sa Mé szá ros
Pe ti, hi szen alig ka pott, és még rú gott is gólt.

Kö szön jük a tor na meg ren de zé sé nek le he tő sé gét
Sza bó And re á nak, Sza bó Krisz ti ná nak, Sza bó Lajos-
né Er zsi né ni nek, kö szön jük Béczi Já nos nak a Csar -
nok ren del ke zés re ál lá sát, min den szer ve ző szü lő nek
a mun kát.

Nagy Zsolt DUSE el nök

TTTT AAAA LLLL ÁÁÁÁ LLLL TTTT AAAA MMMM     EEEE GGGG YYYY
KKKK ÉÉÉÉ PPPP EEEE TTTT

Bödő Misi bácsitól kaptam ezt a képet, amely az Iparoskörben 1931-ben rendezett
szüreti bál résztvevőiről készült.        

Középen a bíró: Bajnóczi Sándor, bíróné: Orr Julianna.
Álló férfi sor:  Hegedűs Lajos, Horváth Gábor, Gáspár Gábor, ismeretlen,

Hernádi Ferenc, Nemesányi János, Major Zsigmond, Józan Lajos.
Ülő női sor: Jancsó Piroska, 3 ismeretlen, Bárány Eszter, 2 ismeretlen, 

Sáfrán Julianna.

Köszönjük szépen a képet, Misi bácsinak jó egészséget kívánunk!
Összeállította: Szabó Andrea   

Balassa Imre; Mészáros István; Végh Sándor; Nagy Péterné Juhász Mária;
Baracskai Imréné Jónás Eszter; Juhász Józsefné Földi Mária; 

Papp Istvánné Váczi Mária; Szűcs Istvánné Ilonka; Bárány Teréz; 
Duzmath József és elöl a kislány: Nagy Erika.

Nagy Péterné Juhász Mária kedves olvasónktól kaptuk a következő fotófelvételt, mely
az 1970-es évek elején készült. A termelőszövetkezet dolgozói elsősorban a mezőgazdaság-
ban dolgoztak. Ez a felvétel akkor készült, mikor az egyik brigád lucernamagot rostált.

A képen levők közül sajnos jó néhányan eltávoztak már az élők sorából. Ezzel a fénykép-
pel adózunk emléküknek.

-V.I.-
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Béczi Já nos, a dömsödi sport csar nok igaz ga tó ja ke re sett meg az zal
az öt let tel, hogy mi lyen nagy sze rű len ne, ha a Hír nök ben le kö zöl -
nénk egy in ter jút Tóth Tí mea vá lo ga tott ké zi lab dá zó val. A be szél ge -
tés ap ro pó ját az ad ja, hogy Tí mea vál lal ta a 2013. évi Sport bál fő véd -
nök sé gét. Az in ter jú el ké szí té sé nek kö rül mé nye it egyez tet ve egyi -
kőnk sem sejt het te, hogy a spor to ló nő mi lyen be je len tést tesz jö vő je
te kin te té ben. Egész ség ügyi okok mi att saj nos be fe jez ni kény sze rül
ak tív pá lya fu tá sát. Mind ezek tük ré ben a ta lál ko zón bő ven akadt be -
széd té ma. Az in ter jú ké szí té sé nek sza bá lyos for má ja fel bo rult, és egy
kel le mes, kö tet len be szél ge tés be ment át, mely ben szó ba ke rült a
kézis pá lya fu tá sá nak kez de te, az ered mé nyes, szé pen íve lő sport kar -
ri er, jö vő ké pe, de szó esett töb bek közt a dömsödi sport csar nok ak tu -
á lis hely ze té ről is. 

(A to váb bi ak ban a kér de ző és a be szé lő ki lét ét ne vük mo nog ram já -
val je lö löm.)

V.I. – Ho gyan lé pett be az Ön éle té be a sport? Mi ért ép pen a  ké -
zi lab da?

T.T. – 8-9 éve sen at le ti zá lás sal kezd tem, jó adott sá ga im vol tak, jó
ta ná rom is volt, ami az tán jó ered mé nye ket ho zott. Eh hez 10-11 éve -
sen pá ro sult a ké zi lab da. Nyol ca di kos vol tam, ami kor meg ke re sett a
za la eger sze gi at lé ti kai klub, va la mint a Caola NB1-es női ké zi lab da
csa pa ta is, hogy sze ret né nek le iga zol ni. Vá lasz ta nom kel lett. 

B.J. – Fel ér tél a csúcs ra. Te het ség, el hi va tott ság, ne tán szeren -
cse… Mi a si ker re cept je? 

T.T. – El ső sor ban hoz zá ál lás kér dé se. Na gyon sok te het ség van, de
va la hogy el mú lik ná luk az az alá zat, amit ta nú sí ta ni kel le ne. Amint a
vá lo ga tott ba ke rül nek, len dü le tük alább hagy, pe dig épp ak kor kel le ne
a leg in kább dol goz ni. Én 22 éve sen ke rül tem a fel nőtt csa pat ba, de an -
nak is meg volt a foly to nos sá ga. Elő ször a vé de ke zé sem mi att ke rül -
tem oda, az tán tá ma dás ban is ki emel ke dő tel je sít ményt nyúj tot tam.
Fo lya ma to san, ki tar tó an dol goz tam, és ez meg is hoz ta a gyü möl csét.

B.J. – Mit je lent Ne ked a ki fe je zés „alá zat tal dol goz ni, edze ni”?
T.T. – Fi a ta lok kal kap cso lat ban hoz nék egy jel lem ző pél dát: Ha ne -

kem, mint „öreg nek” el gu rul a lab da, nemigen men nek el ér te. Kez dő -
ként sok szor men tem lab da után, és nem kel lett kü lön szól ni, hogy
ami kor vé ge az edzés nek pa kol junk el. Ter mé sze tes volt, hogy min -
dent a he lyé re te szünk. Fon tos, hogy egy csa pat ban is meg van a hi e r -
ar chia, ami töb bek kö zött pl. azt je len ti, hogy aki 30 éves, már nem pa -
kol, de a 15 éves nek igen is kell. An nak az a dol ga, vé gig kell men ni a
rang lét rán, hi szen min den ki vé gig ment ezen. És ez így van a mun ká -
ban is. A fi a tal nak sok kal töb bet kell dol goz ni, ten ni, hogy va la ha
ered ményt tud jon el ér ni. Az igaz ság az, hogy én még a mai na pig át fu -
tok a lab dá ért a pá lya túl ol dal ára, mert ne kem ez ter mé sze tes. Én ilyen
tí pus va gyok, bár azt hi szem, hogy szem lé let kér dé se is. So ha nem fe -
lej tet tem el, hogy hon nan jöt tem, és mek ko ra tel je sít mény volt ed dig
el jut nom.

V.I. – Mi tör tént, ami mi att úgy dön tött, hogy vis  sza vo nul?
T.T. – Va ló já ban au gusz tus ban is mét meg mű töt ték a tér dem. Ezt

kö ve tő en a lá ba do zás hos  szabb időt vett igény be, mint ami re szá mí -
tot tam. Az edzé se ken érez tem, hogy egy sze rű en nem ter hel he tem
olyan in ten zí ven a tér dem, ahogy azt kel le ne. Le het ne foly tat ni a ké zi -
lab dá zást, de én egy ma xi ma lis ta al kat va gyok és ha nem tu dom ma -
gam ból ki hoz ni a ma xi mu mot, ak kor tel je sen fe les le ges eről tet ni! 

V.I. – A spor to lás mel lett ké pe zi is ma gát. Be szél ne er ről né hány
mon dat ban?

T.T. – Azért kezd tem el a sport szer ve zést ta nul ni, mert úgy érez tem,
hogy a kéz izés mel lett is tu dom csi nál ni. Sze ren csé re nem volt an  nyi
gya kor la ti tan tárgy, így az edzé se ken is részt tud tam ven ni, csak na -
gyon rit kán ma rad tam tá vol egy-egy vizs ga mi att. Emel lett most je -

lent kez tem egy OKJ-s edzői kép zés re, ami majd ké zi lab da edző kö -
zép fo kú mi nő sí tést ad. Így gye re kek kel is fog lal koz ha tok.

B.J. – Úgy gon do lom, hogy spor to lói pá lya fu tá sod ta pasz ta la ta i -
val fel vér tez ve edző ként, eset leg sport ági ve ze tő ként ha son ló an si -
ke res út áll hat előt ted. Van konk rét el kép ze lé sed a jö vőt il le tő en?

T.T. – A női NB1-es mér kő zé se ken szakkommentátorkodni fo gok.
Mind emel lett sok más egyéb do log vesz kö rül, és nincs időm azon
gon dol kod ni, hogy mi lesz meg hogy lesz. Vá ra ko zás sal tölt el, hogy a
pá lyán kí vü li élet mi lyen ki hí vá sok elé ál lít majd.

B.J. – Kér dés, hogy a ma gyar tár sa da lom kel lő kép pen meg be csü -
li-e a si ke rei csú csán pél da kép ként be mu ta tott, vagy más ös  sze füg -
gés ben „országimázs-épí tő” spor to ló it? Kap nak-e tá mo ga tást, le he -
tő sé ge ket az új ra kez dés hez, ami kor ki ke rül nek a ri val da fény ből?

T.T. – A ta pasz ta la ta im alap ján nem jel lem ző. Sok he lyen az iránt
ér dek lőd nek, hogy mi hez ér tek? Ter mé sze te sen a ké zi lab dá hoz, mert
hi szen azt mű vel tem egé szen ed dig.

V.I. – Dömsöd egy vi dé ki te le pü lés. Fek vé sét te kint ve kü lön le -
ges, hi szen köz vet le nül a So rok sá ri Du na-ág bal part ján he lyez ke -
dik el. A te le pü lés ma gá é nak tud hat egy sport pá lyát és egy sport -
csar no kot. Van-e Ön nek dömsödi is me ret sé ge, járt-e már a te le -
pü lé sen, a csar nok ban?

T.T. – Saj nos még nem, il let ve a tér ké pen meg néz tem, hogy Rác ke -
ve a szom szé dos te le pü lés, ott vi szont már jár tam.

V.I. – In for má ci ó im sze rint idei Sport bá lunk fő véd nö ke lesz.
Mi ért dön tött úgy, hogy a dömsödi után pót lás sport tá mo ga tá sá ra
irá nyu ló kez de mé nye zés mel lé áll?

T.T. – El fo gad tam a fel ké rést, amely meg tisz te lő szá mom ra. Sport -
egye sü let ük cél ki tű zé se i nek is me re té ben és a csar no kuk mű köd te té sét
érin tő vál to zá sok tük ré ben ter mé sze tes, hogy ha tu dok, min den kép -
pen se gí tek a meg va ló sí tás ban. Ter mé sze te sen szem pont, hogy vég re
fel ve he tem a bá li ru há mat is.:)

B.J. – Elő re is kö szön jük a ked ves gesz tust, amely szá munk ra
meg tisz te lő! Vé ge ze tül mit üzen nél a vá lo ga tott ál mo kat dé del ge tő
ké zi lab dá sa ink nak és lab da rú gó ink nak?

T.T. – Csak a sa ját pél dá mat tu dom hoz ni. Nem vol tam ki ug ró te -
het ség. Gyer mek ko rom ban volt egy faj ta lövőerőm, ami le het, hogy
ext ra volt, de a töb bit, amit el ér tem, azt mind a mun kám nak kö szön he -
tem. Mi nél töb bet edzek, an nál jobb le szek fel fo gás ban spor tol tam,
ezért ter mé sze te sen nem volt kön  nyű. Fon tos a ki tar tó mun ka, az alá -
zat a sport és a csa pat tár sak iránt, mert ha ez meg van, ak kor na gyon
sok ra vi he ti az em ber.

Kézilabda ikon a Dömsödi Sportközpontban
Kö tet len be szél ge tés Tóth Tí mea vá lo ga tott ké zi lab dá zó val 

Fotó: Fábián Ilona
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Immár harmadik esztendeje működteti Kármán Tibor családi vál-
lalkozása a Sarok gyógyszertárat. Mindemellett kevesen tudják, hogy a
gyógyszertár épületében egy igényesen kialakított rendelő is működik.
Már egy éve, hogy szakorvosok várják a betegeket rendelési idejükben.
Ez egy újszerű vállalkozás Dömsödön.

– Honnan jött az ötlet arra vonatkozóan, hogy a gyógyszertár mel-
lett rendelőt is üzemeltessenek? – kérdezem Kármán Tibor tulajdonos-
tól.

– Az épület É-i irányú bővítését még az előző tulajdonos kivitelezte,
így eleve adott volt a helyiség. Több elképzelésünk is volt mind a helyi -
séggel, mind pedig az épület mellett lévő 70 m2-nyi területtel. Amikor itt
helyben felvettük a kapcsolatot a körzeti orvosokkal, akkor vetődött fel az
ötlet, hogy mi lenne, ha létrehoznánk itt egy rendelőt?  Úgy éreztük, hogy
a gyógyszertár mellett egészségügyi vonalon tökéletesen illeszkedne
egymáshoz a kettő. Arra gondoltunk, ha a dömsödiek helyben is kaphat-
nak szakellátást, akkor minek utaznának el máshová?

– Milyen szakrendeléseket vehetnek itt igénybe? 
– A lehetőségek feltérképezésekor egyenként kikértük a háziorvosok

véleményét, valamint azt is figyelembe vettük, hogy Ráckevén milyen
rendelések vannak, milyen gyakoriságúak és mennyire elégítik ki a velük
szemben támasztott igényeket. Mindezek tükrében jelenleg a bőrgyó-
gyászati rendelésen dr. Molnár László (kandidátus a János Kórházból), a
reumatológiai rendelésen dr. Kovács Magdolna (a szigetszentmiklósi sza-
k rendelőből), és a nőgyógyászati rendelésen dr. Csősz György szülész
nőgyógyász (a Péterfy Kórházból) várják a pácienseket.

Tervezzük még pszichológus és diabetológus szakemberek megke -
resését, a felmérések szerint erre lenne még igény.

– Formailag hogyan működnek ezek a magánrendelések?
– A mi kft.-nk nem egészségügyi szolgáltató. A működő rendelőnket

adjuk bérbe a működési engedéllyel rendelkező szakembernek. Így a
felelősségvállalás az orvosé. Tulajdonképpen mi csak egy jelképes
összeget kapunk a rendelő használatáért cserébe, a betegek pedig az
orvossal rendezik a vizitet.

– Vannak-e visszajelzések?
– Egy év távlatából talán mondhatom, hogy az itteniek kezdik

felfedezni, bár nagyon sokan még mindig nem tudják, hogy ez az új ren-
delő milyen lehetőségeket kínál számukra.

– A gyógyszertárban is számos új szolgáltatással várják az
embereket.  Melyek ezek?

– Az officinát úgy rendeztük át, hogy a pici gyerekek is el tudják foglal-
ni magukat, így kevésbé türelmetlenkednek, ha várakozni kell.

Könyveket tartunk helyes étrend,
életmód és egyéb egészségmeg -
őrzés témában. Vállalunk ingyenes
gyógy szer kiszállítást, különösképp
azoknak, akiknek fizikai gondot
jelent ennek megoldása. (Előfor-
dult, hogy késve jött a gyógyszer,
vagy egyéb okból nem tudták
elvinni amit szerettek volna.)

Próbálunk emberközeli hozzáállást tanúsítani. Becsülettel, szeretettel
látjuk el a gyógyszertári feladatokat, nagyon jó szakmai gárdával dolgo-
zunk.

–Vannak-e újabb elképzelések?
–Természetesen igen! Szeretnénk bővíteni a kínálatunkat állatgyó-

gyászati készítményekkel, hiszen kereslet mutatkozik ez irányban is. A
hivatalos engedélyek javarészét már megszereztük. Bízunk abban, hogy
megkezdhetjük ezen készítmények mielőbbi forgalmazását.

Úgy gondolom, örömöt jelent másokon segíteni, és ennek jegyében
végezni el a napi teendőt. Ez jót tesz az ideérkezőknek és mindannyi-
unknak. -V.I.-

Kamilla rendelõ
Dömsöd, Kossuth L. u 102.

Reumatológiai magánrendelés hétfő 14–18 óráig

Szolgáltatásaink:
• Gyulladásos, öröklődő megbetegedések
• Mozgásszervi megbetegedések – derékfájás, csontritkulás, gerincfer-

dülés, porckopás, izommerevség, fibromyalgia, izületi gyulladások,
gerincsérv diagnosztikája, terápiája, kezelése

Bőrgyógyászati magánrendelés kedd 16–19 óráig

Szolgáltatásaink:
• Allergiás bőrbetegségek, ekcémák diagnosztikája és terápiája
• Acne (pattanásos arc), Rosacea, Seborrhoea kezelése
• Pikkelysömör (psoriasis) kezelése
• Krónikus sebek, lábszárfekély kezelése
• Gombás köröm, bőr-, hajbetegségek diagnosztizálása, célzott kezelése
• Gyermekek bőrbetegségeinek kezelése (uszodai vírusos futó szemöl -

csök stb.)
• Anyajegy szűrés
• Jóindulatú bőrkinövések, fibrómák, szemölcsök eltávolítása
• Rosszindulatú bőr tumorok diagnosztikája
• Férfi és női nemi szervek gombás (candidás) fertőzések diagnosztikája

Bejelentkezni a
06-30-6553-701, 06-24-434-393 telefonszámon lehet.

Nõgyógyászati rendelés
pénteken 16–19 óráig a

Kamilla Rendelõben.
Telefon: 06-30-6553-701, 06-24-434-393. Dömsöd, Kossuth L. u. 102.

KKaammiillllaa  RReennddeellõõ  DDöömmssööddöönn

Fotó: Fábián Domokos
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Az ál la tok vé del mé ről és kí mé le té ről szó ló 1998. évi XXVIII.
tör vény alap ján 2012. év től a te le pü lé si ön kor mány zat ok
ebrendészeti fel ada ta ik el vég zé se ér de ké ben és a ve szett ség el le ni
ol tás jár vány vé del mi vo nat ko zá sa i ra va ló te kin tet tel há roméven te
leg alább egy al ka lom mal ebösszeírást vé gez nek, mely alap ján
elekt ro ni kus nyil ván tar tást kell ve zet ni az eb re és tu laj do no sá ra
vo nat ko zó ada tok ról.

Az ebnyilvántartás az aláb bi ada to kat tar tal maz za:
a) az eb tu laj do no sá nak ne vét, cí mét,
b) az ebtartó ne vét, lak cím ét, te le fon szá mát, elekt ro ni kus le vél -

cím ét,
c) az eb faj tá ját, ne mét, szü le té si ide jét, szí nét, hí vó ne vét,
d) az eb tar tá si he lyét,
e) a be ül te tett transzponder sor szá mát, a be ül te tés idő pont ját, a

be ül te tést vég ző szol gál ta tó ál lat or vos ne vét, ka ma rai bé lyeg -
ző je szá mát,

f) ivar ta la ní tott eb ese tén az ivar ta la ní tás idő pont ját, az ivar ta la -
ní tást vég ző szol gál ta tó ál lat or vos ne vét, ka ma rai bé lyeg ző je
szá mát,

g) az eb ol tá si köny vé nek szá mát, az azt ki adó szol gál ta tó ál lat or -
vos ne vét, ka ma rai bé lyeg ző je szá mát,

h) az eb ve szett ség el le ni vé dő ol tá sa i nak idő pont ját,
i) az eb ve szett ség el le ni vé dő ol tá sai so rán hasz nált ol tó anya got,

an nak gyár tá si szá mát, va la mint az ol tást vég ző szol gál ta tó ál -
lat or vos ne vét, ka ma rai bé lyeg ző je szá mát,

j) a ve szett ség szem pont já ból ag gá lyos eb meg fi gye lé si stá tu szá -
nak té nyét, idő pont ját,

k) kisállatútlevéllel ren del ke ző eb ese tén az út le vél szá mát, ki ál lí -
tá sá nak idő pont ját, a ki ál lí tó szol gál ta tó ál lat or vos ne vét, ka -
ma rai bé lyeg ző je szá mát,

l) az eb ve szé lyes sé mi nő sí té sé nek tényére és idő pont já ra vo nat -
ko zó ada tot,

m) el is mert te nyész tő szer ve zet ál tal törzs köny ve zett eb ese tén a
szár ma zá si iga zo lás má so la tát.

Az eb tu laj do no sa és tar tó ja az ebösszeíráskor kö te les a fen ti
ada to kat az ön kor mány zat ren del ke zé sé re bo csá ta ni. Aki ezen kö -

te le zett sé gé nek nem tesz ele get, ál lat vé del mi bír ság meg fi ze té sé -
re kö te lez he tő. 

Azon in gat la nok ese té ben, ahol a tu laj do nos vagy a hasz ná ló
nem nyi lat ko zott, hely szí ni el len őr zés so rán gyűj ti be a hi va tal az
ada to kat.

An nak ér de ké ben, hogy a nyil ván tar tás ak tu á lis in for má ci ó kat
tar tal maz zon, az ebtulajdonosok – az ös  sze írást kö ve tő en – kö te -
le sek lesz nek az ada tok ban be kö vet ke ző vál to zá so kat be je len te ni! 

Ké rünk min den la kost, nyi lat ko za tá val se gít se elő az ebek ös  sze -
írá sá hoz szük sé ges mun ka fo lya mat ok el vég zé sét. A nyi lat ko za -
tokat a Pol gár mes te ri Hi va tal ré szé re pos tán vagy sze mé lye sen le -
het vis  sza jut tat ni a Dömsöd, Pe tő fi tér 6. szám alá. 

Fel hív juk fi gyel mü ket, hogy az év fo lya mán pár hó na pos tü rel -
mi időt kö ve tő en hi va ta lunk el len őriz ni fog ja az ebösszeírásra vo -
nat ko zó kö te le zett sé gek tel je sü lé sét. Vé le mé nyünk sze rint az
ebek pon tos nyil ván tar tá sa va la men  nyi ünk kö te le zett sé ge, mi vel
ál ta la az eboltási és így be teg sé gek el le ni vé de ke zé si kö te le zett -
ség be tar tá sa is el len őriz he tő vé vá lik.

Tá jé koz tat juk to váb bá a Tisz telt La kos sá got, hogy a 41/2010.
(II. 26.) Kor mány ren de let ér tel mé ben 2013. ja nu ár 1-jétől a négy
hó nap nál idő sebb eb csak transzponderrel (mikrochippel) el lát va
tart ha tó.

A ku tya mikrochippel tör té nő el lá tá sá ról a tu laj do nos nak kell
gon dos kod ni. A mikrochip be ül te té se bár mely ál lat or vos tól kér -
he tő, dí ja a kor mány ren de let sze rint ma xi mum 3500 Ft le het,
mely ma gá ban fog lal ja a re giszt rá ci ós dí jat is. 

A mikrochip az eb azo no sí tá sát szol gál ja, így se gít sé get nyújt
az el kó bo rolt ál lat beazonosításához és gaz dá já hoz va ló vis  sza jut -
ta tás ához. A Pol gár mes te ri Hi va tal  chipolvasóval ren del ke zik,
így a jö vő ben ha té ko nyab ban tu dunk köz re mű köd ni a chippel el -
lá tott ebek vis  sza szol gál ta tá sá ban.

Ké rünk min den ku tya tu laj do nost, hogy kö te le zett sé gé nek te -
gyen ele get, an nak el mu lasz tá sa ál lat vé del mi bír ság ki sza bá sát
von ja ma ga után.

Kitöltési útmutató
Az I. pont esetében az eb tulajdonosa lehet ugyanaz, mint az ebtartó, de el is térhet a két személy.

A II. pontnál az eb fajtája a törzskönyv alapján vagy az eb külleme alapján azonosítható be, de meg nem határozható fajtajellegek hiányában
„keverék” megjelölést kell beírni.

A III. pontnál a transzponderes (mikrochip) jelölést végrehajtó állatorvos által kibocsátott okmányon feltüntetett mikrochip sorszámát kell
beírni, ezen, illetve a pecsét lenyomaton szerepel a beültetést végző állatorvos neve és a kamarai bélyegzőjének száma is. Ugyanez vonatkozik az
ivartalanításra és a kisállatútlevél kiállítására is.

A IV. pont az állatorvos által az eboltási könyvben rögzített adatok alapján tölthető ki, amel  lyel már minden ebtartónak rendelkeznie kell.

Az V. Egyéb adatok pontjában kell a helyes válasz bekarikázásával megjelölni a veszettség szempontjából aggályos eb megfigyelési státuszát,
azaz hogy az eb megfigyelés alatt áll vagy sem, illetve az eb veszélyessé lett-e minősítve vagy nem.

EEEE BBBB ÖÖÖÖ SSSS SSSS ZZZZ EEEE ÍÍÍÍ RRRR ÁÁÁÁ SSSS
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EBÖSSZEÍRÓ ADATLAP
I. Tulajdonosra, ebtartóra vonatkozó adatok:

1. az eb tulajdonosának neve: ....................................................................................................................................
címe: ....................................................................................................................................

2. az ebtartó neve: ....................................................................................................................................
lakcíme: ................................................................................................................................
telefonszáma: ......................................................................................................................
elektronikus levélcíme:........................................................................................................

II. A tartott ebre vonatkozó általános adatok: 
az eb fajtája: ..................................................................................................................................

neme: ....................................................................................................................................
születési ideje: ......................................................................................................................
színe: ....................................................................................................................................
hívóneve:..............................................................................................................................
az eb tartási helye:................................................................................................................

III. A tartott ebre vonatkozó speciális adatok:
1. transzponderrel ellátott eb esetén

a beültetett transzponder (mikrochip) sorszáma: ..........................................................................................................
a beültetés időpontja: ......................................................................................................................................................
a beültetést végző magánállatorvos neve: ......................................................................................................................
kamarai bélyegzője száma: ............................................................................................................................................

2. ivartalanított eb esetén 
az ivartalanítás időpontja:................................................................................................................................................
az ivartalanítást végző magánállatorvos neve: ..............................................................................................................
kamarai bélyegzője száma: ............................................................................................................................................

3. kisállatútlevéllel rendelkező eb esetén
az útlevél száma:..............................................................................................................................................................
az útlevél kiállításának időpontja: ..................................................................................................................................
az útlevelet kiállító magánállatorvos neve: ....................................................................................................................

kamarai bélyegzője száma: ........................................................................................................................

IV. Az eb oltására vonatkozó adatok:
az eb oltási könyvének száma:........................................................................................................................................
az oltási könyvet kiállító magánállatorvos neve: ..........................................................................................................

kamarai bélyegzője száma: ........................................................................................................................

V. Egyéb adatok:
a veszettség szempontjából aggályos eb megfigyelési státusza:         megfigyelt            nem megfigyelt* 
kezdő időpontja és időtartama:............................................................................................................................................
az eb veszélyessé minősítése: igen nem *
ha igen, akkor a veszélyessé minősítés időpontja: ..................év ..............................................hónap ....................nap

* a megfelelő válasz bekarikázandó                                                                            ..........................................................................
az adatlapot benyújtó aláírása
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Mi vel az elő ző hó nap ban – ja nu ár ban – nem je lent meg írá som,
így egy kis sé meg kés ve bár, de a leg na gyobb jó szán dék kal, na -
gyon bol dog új esz ten dőt, jó erőt és egész sé get, ked ve zőbb idő já -
rást, még jobb gaz da sá gi és pi a ci fel té te le ket kí vá nok min den gaz -
dál ko dó nak, ker tész ke dő nek, ol va só nak.

Feb ru ár még té li hó nap, így a ha tár ban a nö vény ter me lés ben
még nem na gyon van ten ni va ló. Ha vis  sza te kin tünk az el múlt év
vé gé re, il let ve an nak idő já rás ára, és a ja nu ár idő já rás ára, el mond -
hat juk, hogy az ősz sok kal ked ve zőbb volt az őszi ta laj mun -
kákra, az őszi ve té sek re, mint az elő ző év ben. Az idő ben
el ve tett őszi ka lá szos ga bo nák és az őszi rep ce szé pen
kikel tek és meg erő söd tek. A ga bo na ara tá sá ig még
sok min den tör tén het, a feb ru á ri, már ci u si fa -
gyok, ha nem lesz hó ta ka ró a nö vé nye ken,
még je len tő sen ká ro sít hat ják a ve té se ket,
de a jól fej lett nö vény ál lo mány job ban el len
tud áll ni a fa gyok nak is. Most, feb ru ár ban min den kép pen vá sá rol -
juk meg a ko ra ta va szi műt rá gyá zás hoz szük sé ges nit ro gén tar tal -
mú mű trá gyát, ha még ed dig nem vet tük meg.

Ha meg szik kad a ga bo na ta la ja, és rá le het men ni, mi e lőbb szór -
juk ki a fej trá gyát, a föld táp anyag-el lá tott sá gá tól füg gő en, hek tá -
ron ként 2–4 q, ami na gyon nem ol csó, de meg té rül a ter més több let -
ben, és re mél jük, hogy az el múlt év ben el fo gad ha tó an ala kult ter -
mény árak nem fog nak visszaes ni. A ta va szi ve té sű ga bo nák, a nap -
ra for gó, a ku ko ri ca ve tő mag ja it is már most ér de mes be sze rez ni,
mert most még na gyobb a vá lasz ték, és a leg jobb faj ták ve tő mag ja -
it vá sá rol juk meg.

Ha az idő já rás meg en ge di, a kis kert ben, gyü möl csös ben, sző lő -
ben is meg kezd het jük a ko ra ta va szi mun ká kat. Leg ha ma rabb a
gyü mölcs fák met szé sét vé gez het jük. A jó mun ká hoz jó szer szám,
éles met sző ol ló és fű rész kell, hogy a met szés fe lü le te si ma le gyen.
A ter mő fák met szé se, ko ro na ala kí tá sa egy ben nö vény vé del mi
meg elő zés nek is szá mít, mert a le ve gős ko ro ná ban nem sza po rod -
nak el a kár te vők, a gom ba be teg sé gek, ez zel je len tős mér ték ben
csök kent het jük a nö vény vé del mi költ sé ge ket, ke ve seb bet kell per -
me tez nünk, és ez ál tal a kör nye ze tün ket is kí mél jük. A gyü mölcs -
fák met szé se után kell el vé gez nünk a le mo só per me te zést.

Az őszi ba rack leg na gyobb, leg ve szé lye sebb kór oko zó ja a ko ra
ta vas  szal je lent ke ző le vél fod ro so dás, vagy más né ven tafrinás le -
vélfod ro so dás vagy dér gom ba. Ne vé ből adó dó an a rügy pat ta nás tól
kez dő dő idő szak ban ural ko dó hi deg, ned ves idő szak ban okoz nagy
gon dot. A vé de ke zést már ko rán, a rügy pat ta nás előtt el kell kez de -
ni. Ek kor réz tar tal mú le mo sást kell al kal maz ni. Nagy je len tő sé gű a
rügy pat ta nás idő sza ká ban el vég zett ke ze lés, szin tén réz tar tal mú
ké szít mén  nyel. A vi rág zás előtt még egy szer vagy – az idő já rás tól
füg gő en – két szer kell vé de kez ni kon takt vagy fel szí vó dó készít-
ménnyel.

A vi rág zás után még egy ke ze lés szük sé ges le het, majd áp ri lis
vé gé től, má jus ele jé től a fer tő zés ve szé lye meg szű nik.

A kony ha kert ben most még nincs ten ni va ló, a ta va szi ve te mé -
nyek ve tő mag ja it vá sá rol juk meg, most még na gyobb a vá lasz ték.

A fű tet len fó lia sát rat, ha az idő já rás meg en ge di, már feb ru ár vé -
gén fel húz hat juk, és a hi deg tű rő nö vé nye ket, mint pél dá ul ret ket,
hagy mát el vet het jük, mert azok ki bír ják az egy-két fo kos fa gyo kat.

A Sza bad Föld he ti vi dé ki új ság ban is ol vas hat tuk, és én is iga zo -
lom, hogy egy kö ze pes kony ha kert ben meg ter mel het jük a csa lád
zöld ség- és gyü mölcs szük ség le té nek nagy ré szét, és ez zel szá zez -

re ket ta ka rít ha tunk meg ki adá sunk ból. A má sik szem pont, hogy
min dig friss zöld sé get, gyü möl csöt fo gyaszt ha tunk. Az is igaz,
hogy egy kis szak tu dás, szor gal mas, ki tar tó mun ka hoz hat ja meg az
ered ményt. Saj nos az utób bi évek ben, év ti ze dek ben so kan el szok -
tunk a ki tar tó fi zi kai mun ká tól – tisz te let a ki vé tel nek, meg aki nek
nem in ge, ne ve gye ma gá ra. Ha a beltelki ker te ket, a fa lu szé li te rü -
le te ket néz zük, elég sok gyo mos, el ha nya golt tel ke t lá tunk, vagy a
job bik eset, ha be van nak fü ve sít ve, bár nem azt mon dom, hogy ne

le gye nek egy ál ta lán fü ve sí tett kert ré szek,
de csak mér ték kel, és ahol na gyobb ker tek

van nak, ott ter mel jünk ha szon nö vé nye ket. Már a
fi a ta lo kat is úgy kel le ne ne vel ni, hogy na -
gyobb be csü le te le gyen a két ke zi, fi zi kai

mun ká nak, és ne csak a mo dern tech ni kai esz kö zö ket
– mo bil te le fon, internet stb. – hasz nál ják, per sze az is kell, ha -

nem az ér ték te rem tő, ter me lő mun kát, mert ab ban is van si ker él -
mény, hogy ezt a mai mo dern ki fe je zést használjam.

Vé ge ze tül min den ked ves ol va só nak, gaz dál ko dó nak, ker tész ke -
dő nek – re mé lem, hogy egy re töb ben lesz nek – jó idő já rást, mi -
előb bi ki ta va szo dást kí ván egy ré gi ker tész ke dő, aki a fen ti e ket
job bí tó szán dék kal írta.

Ös  sze ál lí tot ta:
Tóth Ist ván ny. me ző gaz dász

Me zõ gaz da sá gi hí rek
2013. év február hó

Autóvezetõi tanfolya mot
indít a

Konflis Autósiskola 
az OMK-ban! 

Kezdés idõpontja: 
2013. február 14-én 17 órakor 

Minden érdeklõdõt várunk!

Tel.: 06-30-942-7757
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2012 karácsonyán az Alapítvány két helyszí-
nen is jótékonykodott, ahova személyesen vit-
tük el adományainkat:

• December 15-én a Music FM által
szervezett jótékonysági akcióban vettünk részt,
ahol a játékokon kívül tartós élelmiszert és
közel 100 pár valódi bőrcipőt adtunk át a
budapesti Ázsia Centerben lévő gyűjtőponton.
Itt interjú is készült az Alapítvány vezetőjével,
Rakszegi Zitával. 

• December 21-én pedig Kiskunlacházán, a
Művelődési Házban, ahol még a – húsvéti – Ka -
pi tány Családi Napon rendezett jótékonysági
cipővásáron befolyt összegek kerültek átadásra,
ünnepélyes keretek között, a Kiskunlacháza–
Ápor ka Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgá -
lati Társulás által kiválasztott családok között. 

A kuratórium örömmel állapította meg, hogy
az adományok a lehető legjobb helyre kerültek.

Ha Ön is részese szeretne lenni sikereinknek,
kérjük, támogassa az Alapítványt, hogy még
több rászoruló családnak segíthessünk évről
évre! 

Infovonal: 06-70/332-8852
Nagylelkű támogatását előre is köszönjük:

Rakszegi Zita kuratóriumi elnök

Sisi Közhasznú Alapítvány hírei

Dömsöd-Nagytemplomi Refor-
mátus Egyházközség
2344 Dömsöd, Petőfi tér 7.
Tel.: 06-24-434-477
E-mail: domsodnagytemplom.ref

@gmail.com
Hivatali idő:
Hétfő: 9-12 óra
Csütörtök: 9-12 óra
Istentisztelet: Vasárnap 10 óra
Lelkipásztor: Szabó Péter
Beosztott lelkész:
Szabóné Lévai Csilla

Dömsöd-Dabi Református Egy-
házközség
2344 Dömsöd, Szabadság u. 70.
Tel.: 06-24-435-178
E-mail: domsoddab.ref@gmail.com
Hivatali idő:
Szerda: 15-17 óra
Csütörtök: 9-11 óra
Istentisztelet: Vasárnap 9 óra
Lelkipásztor:
Balogh László Levente

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

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

Szentmise: Vasárnap 9 óra
Plébános: Nemeskürti Ferenc

Baptista Gyülekezet
2344 Dömsöd, Szabadság u. 125.
Tel.: 06-20-886-08-45

Istentisztelet:
Vasárnap 1/2 10 óra

5 óra

Ügyintéző lelkész: 
Dr. Almási Mihály

EE GG YY HH ÁÁ ZZ KK ÖÖ ZZ SS ÉÉ GG EE KKEE GG YY HH ÁÁ ZZ KK ÖÖ ZZ SS ÉÉ GG EE KK EE LL ÉÉ RR HH EE TT ÕÕ SS ÉÉ GG EE IIEE LL ÉÉ RR HH EE TT ÕÕ SS ÉÉ GG EE II

Interjú Horváth Szilárddal

Átadás

Tisztelt Dabiak és
kedves Dab-tisztelõk!

Június 23-án 
szeretnénk megünnepelni a

Dabi Református 
Egyházközség 

450 éves évfordulóját. 
Az évforduló alkalmából többek között

azt tervezzük, hogy Gyülekezeti
Házunkban egy kiállítást rendezünk.

Ezért szeretnénk a gyülekezettel és
Dab községgel kapcsolatos fény ké -
peket (konfirmáció, esküvő stb.),
dokumentumokat lemásolni és

megőrizni. Aki szívesen megosztja 
a birtokában levő emlékeket, 

kérjük, hozza el ezeket a 
Dabi Református Lelkészi Hivatalba
(Szabadság utca 70., tel.: 435-178).

Köszönettel: 

Balogh László Levente



Szü lettek:
Zsákai Richárd – Lakatos Zsuzsanna

DZSASZTINA

El huny tak:
Ágoston László 45 éves 
Korona László 52 éves
Fülöp Sándor 70 éves
Imre Ferenc 87 éves
Tóth István 95 éves
Jávorka Istvánné László Anna 87 éves
Zölei Istvánné Bencze Ibolya 76 éves
Alberti József 68 éves
Takács Istvánné Bosnyák Erzsébet 77 éves
Bögös Lajosné Rakszegi Eszter 76 éves
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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: 06/24-385-342

SAROKSAROK
GYÓGYSZERTÁRGYÓGYSZERTÁR

NYITVA TARTÁSA:
hétfőtől péntekig:
7.30-tól 19.00-ig,

szombaton: 7.30-tól 12.00-ig

Telefon: 06-24/434-393

Háziorvosi 
rendelés

I. körzet: Dr. Szőnyi Alíz 

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

II. körzet: Dr. Wagner Viktor 

Dömsöd, József Attila u. 8.
Tel.: (06-24) 434-455, 06-70/605-7056
Rendel:
hétfő, kedd, szerda, péntek: 7.30-11.30 óráig
csütörtök: 13.00-17.00 óráig

III. körzet: Dr. Rókusfalvy Sylvia 

Dömsöd, Zrínyi út 8/a
Tel.: (06-24) 436-180, 06-30/9523-588
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

Dömsöd, Szabadság u. 42.
Tel.: (06-24) 435-153, 06-20/9422-698
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.: (06-24) 434-998 
Rendel: 
kedden, szerdán és pénteken: 8-12 óráig, 
hétfőn és csütörtökön: 13-18 óráig 

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.: 06-24-519-720

HHHHAAAA    BBBBAAAAJJJJ    VVVVAAAANNNN::::
defibrillátor elérhetõsége a
Sion Security számán:

06-70-634-5434

Anya köny vi hí rek

Polgárõrök elérhetõsége
Észrevételeiket, bejelentéseiket az alábbi 

telefonszámon tehetik meg:
Klszák Tamás elnök: 06-70-453-0743

KÖSZÖNET NYILVÁNÍTÁS
Köszönetünket fejezzük ki mindazok-

nak, akik 

IFJ. ÁGOSTON LÁSZLÓT 

utolsó útjára elkísérték, fájdalmunkban
velünk éreztek, és sírjára a kegyelet virá-
gait helyezték el.

Gyászoló család

EMLÉKEZÉS
„Csendesen alszik,
megpihent végleg,
angyalok bölcsője
ringatja már.
Nem jöhet vissza, hiába hívjuk
Emléke szívünkben otthont talált.”

Szeretett édesanyánk 

SAS ISTVÁNNÉ 
szül.: Kis Eszter Idu

halálának 2013. 01. 14-én 
1 éves évfordulóján 

fájdalmasan emlékezünk.

Családja

SÓGOROM, NAGY JÁNOS
EMLÉKÉRE

Állj meg egy pillanatra, nézz le a sírhalomra.

Itt nyugszik egy ember, ki 60 évet élt le.

Hiába küzdött a betegséggel az elvitte.

A Jó Isten kérette és többé haza nem engedte,

mert a szíve megrepedt.

S Mi nagy fájdalommal siratjuk.

Őt el nem feledjük.

Míg élünk Reá emlékezünk és majd egykor

találkozunk.

Nagyné

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 körjegyző
Szerkesztôség cí me: 2344 Dömsöd, Petôfi tér 6.

ISSN: 2060-2820

Lap zár ta: február 20.

A lapzárta után beérkező anyagokat nem áll
módunkban adott számban megjelentetni!

Várható meg je le nés: március eleje

Az írások elfogadása nem jelenti azok
feltétlen megjelentetését!

Ro vat ve ze tők, és az újság megjelenésében
közreműködők: Béczi János, Bencze Ist ván,
Csányiné Laczó Judit, Habaczeller né Ju hász
Judit, Jávorka Józsefné, Köntös Ágnes, Nagy
Zsolt, Or bán né Kiss Ju dit, Pongrácz József,

Richter Gyu láné, Sza bó And rea, Tóth István.
Ké szült 800 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
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U11: Reibl György (edző), Turóczi Balázs (edző), Patkó Gábor, Nagy Ármin, Vakter Gergely, Szakál Bence, Papp András,
Ila Gergő, Mészáros Péter, Bődi Péter, Boruzs Milán, Juhász Levente

U7: Reibl György (edző), Varga Miklós, Madarász Zétény,
Liptai Áron, Nagy-Molnár Martin

U9: Reibl György (edző), Vella Donát, Nagy Csenger, 
Bődi Péter, Baranyai Barnabás, Demjén Kristóf

Szabó Lajos Emléktorna csapatai

Fotó: Nagy Zsolt

Április 13. szombat: J Ó T ÉKONY S ÁG I  S PORT BÁ LJ Ó T ÉKONY S ÁG I  S PORT BÁ L a dömsödi gyerekekért. 
A bál fõvédnöke Tóth Tímea válogatott kézilabdázó.


