
S P O RT B Á L
Jótékonysági bál a dömsödi sportoló gyermekek támogatásáért

Dömsödi Sportközpont – 2013. 04. 13.
PROGRAM:
19.00–20.00 VENDÉGVÁRÁS
20.00–20.30 MEGNYITÓ

Bencze István polgármester – köszöntő
Nagy Zsolt DUSE elnök – évértékelő
Tóth Tímea válogatott kézilabdázó,
az esemény fővédnöke – megnyitó

20.30– BÁL
élő zene, tombola, svédasztalos vacsora, amatőr darts
verseny

Jegyárak: felnőtt: 1500 Ft, támogatói jegy: 500 Ft,
gyermek: ingyenes (14 év alatt)

A bál kiemelt támogatója:

Burján húsbolt, Kisbojtár vendéglő és panzió Kunszentmiklós, CBA
Dömsöd, Noske Virágkertészet, Dobos ABC, Dömsödi Borászati Kft.,
Faragó Csemegebolt, PRC Precision, Csinos és Társa Bt., Dömsöd
Nagyközségi Önkormányzat
Jegyek és támogatójegyek értékesítése: Faragó Csemegebolt; Papír-
írószer, Burján húsbolt, OMK, Sportcsarnok.
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2013. március Ára: 250.- Ft
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10,00 órakor ÜÜnnnneeppii  mmûûssoorr a Mûvelõdési Házban
Megemlékezést tart: PPáánncczzééll  KKáárroollyy  országgyûlési képviselõ

ÜÜnnnneeppii  mmûûssoorr::
JJuu  ééss  ZZssuu  TTáárrssuullaatt,,  IIrriinnggóó  SSzzíínnjjááttsszzóó  KKöörr,,  DDöömmssööddii  FFiiaattaallookk

eellõõaaddáássáábbaann

Koszorúzás a Petõfi Emlékhelyeken:
PPeettõõffii  SSáánnddoorr  OOkkttaattáássii  ééss  MMûûvveellõõddééssii  KKöözzppoonntt,,  PPeettõõffii--hháázz,,  

PPeettõõffii  ttéérr,,  PPeettõõffii--ffaa,,  PPeettõõffii  EEmmlléékkmmúúzzeeuumm

Az emlékhelyeken közremûködnek:
aa  DDeezzssõõ  LLaajjooss  AAllaappffookkúú  MMûûvvéésszzeettii  IIsskkoollaa  nnöövveennddéékkeeii

Emlékezzünk, ünnepeljünk együtt!

az 1848-49-es magyar forradalom és 
szabadságharc évfordulójának 

ünnepi megemlékezésére.

Fi lo zó fu sok mond ják, hogy a po zi tív gon dol ko dás át se gí ti az em be re -
ket a ne héz sé ge ken, a ba jo kon. Én is egyet ér tek ez zel a meg ál la pí tás sal,
de szá munk ra még en nél is fon to sabb a kö zös si ker él mé nyek fo lya ma tos
je len lé te mun kánk so rán. En nek a meg ál la pí tás nak egy meg ha tá ro zó sze -
le te nap ja ink ban az ön kor mány zat ok adós ság kon szo li dá ci ó ja, amely
Dömsöd szá má ra egy ér tel mű si kert je lent.

Feb ru ár 27-én a Bel ügy mi nisz té ri um ban én is alá ír tam azt a meg ál la po -
dást, ame lyet a Ma gyar Ál lam és Dömsöd Nagy köz ség Ön kor mány za ta
kö tött az adós ság ál lo má nyunk és von za ta i nak rész be ni át vál la lá sá ról. Az
er re fel ha tal ma zást ka pó ál la mi szerv Dömsöd szá má ra elő ze te sen 60 szá -
za lé kos adós ság-át vál la lást irány zott elő. A Bel ügy mi nisz té ri um, a
Nemzetgazdasági Mi nisz té ri um és az Ál lam kincs tár mun ka tár sa i val le -
foly ta tott sze mé lyes tár gya lás so rán – a jegy ző úr ral együtt – az zal ér vel -
tünk, hogy an nak el le né re, hogy föld raj zi lag nem tar to zunk a hát rá nyos
hely ze tű kis tér ségek közé, azért tel jes jog gal kér jük a dön tés ho zó kat a ma -
xi má lis, szá munk ra mél tá nyos, 70 szá za lé kos kon szo li dá ció meg íté lé sé re.

Folytatás a következő oldalon.
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Így is tör tént, ezért a meg ál la po dás ba már ez az ös  szeg, az az 101.215.832
fo rint ke rült. A költ ség ve té sünk be vé te li ol da lán emi att nem szá mol ha tunk
na gyobb ös  szeg gel, de a kö vet ke ző évek ben a ter ve zett be vé te le ink tel je sü -
lé se ese tén még is több el költ he tő pénz fog a ren del ke zé sünk re áll ni, mert
nem kell ezt a száz mil li ós ös  sze get és ka ma ta it ki fi zet nünk. Kö szö nöm
szé pen a jegy zőnk nek és a pénz ügyi ve ze tőnk nek, akik a fen ti tár gya lás ra
ös  sze ál lí tot ták a meg győ ző írá sos anya got, és kö szö nöm szé pen Pánczél
Kár oly kép vi se lő úr nak is, hogy az el ső pil la nat tól kezd ve bá bás ko dott a
szá munk ra na gyon fon tos dön té sek po zi tív meg íté lé se ér de ké ben.

Tény leg na gyon fon tos ál lo más nak tar tom Dömsöd éle té ben a fen ti
meg ál la po dást. Az adós ság te her aló li csak nem tel jes fel men tés le he tő sé -
get nyújt szá munk ra más, ed dig el ér he tet len nek tű nő, de szük sé ges cé lok
re á lis ter ve zé sé re. Van ilyen cél bő ven!

Itt van mind járt a so kat em le ge tett út ja ink ál la po ta. Ilyen kor tél vé gén,
csa pa dé ko sabb idő szak ok ban lát juk iga zán azt a – túl zás nél kü li – ka taszt -
ro fá lis hely ze tet, amely jó né hány ut cánk ban elő for dul. A ki göd rö sö dött
út test, a bo ká ig, ten ge lyig érő víz, a sár bi zony ren ge teg bos  szú sá got okoz
az itt élők nek. Az ilyen ut cák mi nő sé gé nek ja ví tá sát – ki emelt cél ként –
ter ve zi a kép vi se lő-tes tü let a 2013-as, 2014-es évek ben. Na gyon re mél -
jük, hogy az elő ző évi pan gás után vég re meg élén kül nek az ez irá nyú pá -
lyá za tok, és is mét je len tős szá mú köz utat tu dunk por ta la ní ta ni. Ter mé sze -
te sen egy szer re nem tud juk majd va la men  nyi, ar ra meg érett utun kat asz -
fal toz ni, de azt őszig sze ret nénk el ér ni, hogy ne le gyen egy sem olyan,
amely csak tisz tán föl des. Már a leg mi ni má li sabb ál la potja ví tás is ko moly
for rást igé nyel, ezért lét reho zunk egy olyan pénz ügyi ala pot is, amely hez
kér jük a dömsödi pol gá rok ön kén tes se gít sé gét. Lá tom ma gam előtt, hogy
er re né há nyan fel kap ják a fe jü ket, hogy mit is aka runk, ami kor most
emel tük dup lá já ra a kom mu ná lis adót, mi ért nem fut ja ab ból? Hig  gyék el,
hogy ez nem elég. Az adót a kö te le ző fel ada ta ink el lá tá sá ra hasz nál juk fel,
ar ra is csak szű kö sen ele gen dő. Má ra egyet lenegy olyan ki adá sunk sincs,
amely ből a nem kö te le ző fel ada ta in kat fi nan szí roz nánk. Egye dül a Tűz ol -
tó Egye sü let nek jut tat tunk né mi tá mo ga tást, ta lán nem kell meg ma gya -

ráz nom, hogy mi ért. Vis  sza a pénz ügyi alap hoz. A tér sé günk ben is nem
egy te le pü lé sen dön töt tek úgy a kép vi se lők, hogy az ut cák asz fal to zá sá -
hoz kö te le ző en elő ír ják az in gat lan tu laj do no sok nak a 30-50 szá za lé kos
hoz zá já ru lá sát. Van, ahol több éves rész le tek ben is, de kö te le ző en elő ír ják
a pénz ügyi be fi ze tést, és ezt a bi zo nyos ös  sze get az adott in gat lan ra ter he -
lik. Ez ne künk nem ju tott eszünk be, hi szen a dömsödi csa lá dok – anya gi
hely ze tük nél fog va – kö zel sem ter hel he tők úgy, mint a gaz da gabb te le pü -
lé sek la kói. Ezért az tán csak ön kén tes ala pon kér nénk hoz zá já ru lást –
min den ki től ere jé hez mér ten – eh hez az élet mi nő ség-ja ví tó fel adat hoz.
Ké rem, ne ku nye rá lás nak ve gyék a ké rést, még olya nok tá mo ga tá sát is
vá rom, akik előtt már jól jár ha tó asz fal tút épült. Ta lán ez az ak ci ónk lesz a
so kat em le ge tett ös  sze fo gás nyil ván va ló pél dá ja, amely irányt mu tat na a
kö zös jö vőnk ala kí tá sá hoz.

Semjén Zsolt mi nisz ter el nök-he lyet tes úr fel hí vá sa – a szé kely zász ló
ki tű zé sé re – Dömsödön is ér tő fü lek re ta lált. Feb ru ár 11-én, há rom nap pal
a fel hí vás után már a pol gár mes te ri hi va tal zász ló tar tó já ban len gett az
égszínkék-arany sá vos, nap pal és hold dal dí szí tett lo bo gó, ez zel is de -
monst rál va szo li da ri tá sun kat az er dé lyi vá ro sok kal, em be rek kel!

Az el múlt hé ten két szer is Rác ke vén jár tam, má sod szor a jegy ző úr ral
együtt. Elő ször az új rác ke vei rend őr ka pi tány, dr. Öv eges Kris tóf al ez re -
des úr meg hí vá sá nak tet tek ele get a tér ség pol gár mes te rei. A kö tet len be -
szél ge té sen meg ha tá roz tuk a kö zel jö vő köz biz ton ság-ja ví tá sát cél zó fel -
ada ta it. Dr. Kereszturi Zi ta hi va tal ve ze tő as  szony in vi tá lá sá ra a Já rá si Hi -
va tal ban tet tünk lá to ga tást, amely so rán a já rá si hi va tal és az ön kor mány -
zat ok kö zös fel ada ta i val kap cso la tos te en dő ket be szél tük meg. 

A hul la dék szál lí tá si dí jak kal kap cso lat ban to vább ra sem tu dok újabb
in for má ci ó val szol gál ni. An  nyit min deneset re mon da nom kell, hogy mi -
vel 2013. ja nu ár el se jé től a le ra kó mű köd te tő jé nek ton nán ként 3.000 fo -
rint le ra ká si il le té ket kell meg fi zet nie az ál lam nak, ezért a la kos sá gi be -
szál lí tás után is (200 kg-ig le he tett díj men te sen) fi zet ni kell 600 fo rin tot.
Ma ga a le ra kás to vább ra is díj men tes, de az ál lam nak fi ze ten dő le ra ká si
adó a be szál lí tó kat ter he li!

Már az előbb em lí tet tem a Tűz ol tó Egye sü let tá mo ga tá sát. A múlt hé ten
részt vet tem az éves köz gyű lés ükön, ahol meg kö szön tem az el múlt évi ál -
do za tos mun ká ju kat, és kér tem, hogy to vább ra is ilyen ha té kony ság gal vi -
gyáz zák ál mun kat. Szo mo rú an vet tem tu do má sul, hogy fi nan szí ro zás hí -
ján le het, meg szű nik a rác ke vei tűz ol tó ság. Na gyon saj nál nám, mert so kat
se gí tet tek ne künk is, de anya gi lag tá mo gat ni nem tud juk Őket, mert nincs
for rá sunk er re a költ ség ve té sünk ben.

Feb ru ár kö ze pén ke rült sor a hu sza dik Va len tin-bál ra. A meg nyi tóm ban
azt mond tam, hogy a Va len tin-bá lok dömsödi tör té nel mé ben egy-egy fe -
je ze tet je len te nek a két év ti zed alatt érin tett osz tá lyok, így a mos ta ni VI. b
is. Gra tu lá lok Ne kik és osz tály fő nök ük nek, Tóthné Porvay Zsu zsá nak a
je les ju bi le u mon. Amit még a meg nyi tóm ban el kel lett vol na mon da nom,
hogy a húsz év mö gött men  nyi, de men  nyi ke mény mun ka van. El kel lett
vol na mon da nom, men  nyi, de men  nyi kö zös él mény és si ker hú zó dik
meg, és a si ker nél nem csak a fer ge te ges, meg ér de melt vas taps ok ra gon -
do lok, ha nem a ren ge teg kö zös él mény re, a szín ház lá to ga tás ok ra, a mú ze -
u mok ra, a ki rán du lá sok ra, az uszo dai prog ra mok ra, vagy csak az egyik
sze gé nyebb ta nu ló meg se gí té sé re. Mind ezek a Va len tin-bá lok be vé te lé -
ből va ló sul tak meg, ezért az tán csak azt mond ha tom, irány a hu szon ötö -
dik, a har min ca dik bál!

Is mét kö zös ün nep lés re hí vom Önö ket. Már ci us 15-én em lé kez zünk
együtt a for ra da lom hő se i re. Re mé lem, szép na pos, iga zi ta va szi idő lesz!
Ap ro pó, már ci us 15. Ezen a na pon ad ja át a köz nek Hor váth Bé la ká dár -
mes ter azo kat a pa do kat, ame lye ket kez de mé nye zé sé re örök be fo gad tak
dömsödi se gí tő kész em be rek, és ame lye ket Ő ké szí tett el. Re mé lem, ezek
a pa dok hos  szú ide ig szol gál ni fog ják a dömsödi és az ide lá to ga tó pi hen ni
vá gyó kat. Kö szö nöm szé pen ezt a szép gesz tust Hor váth Bé lá nak és az
örök be fo ga dók nak!

Is mét ké rem azo kat a dömsödi pol gá ro kat, akik még nem ren del kez tek
adó juk egy szá za lé ká ról, ked vez mé nye zett ként je löl jék meg a Dömsödért
Ala pít ványt. Adó szá muk: 18668456-1-13.

Bencze Ist ván
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Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép vi -
se lő-tes tü le te 2013. feb ru ár 20-án 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: Bencze
Ist ván pol gár mes ter, Var sá nyi An tal al pol gár -
mes ter, Szomor De zső al pol gár mes ter, Ba logh
Lász ló Le ven te, Csi kós Lászlóné, 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:

17/2013. (II. 20.) 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./ A pol gár mes ter tá jé koz ta tó ja a két ülés kö zött

el telt idő szak ese mé nye i ről
3./ Az ön kor mány zat és in téz mé nyei költ ség ve -

té sé ről szó ló 2/2012. (II. 17.) ön kor mány za ti
ren de let mó do sí tá sa

4./ Adóbe fi ze té si ha tár idők mó do sí tá sa
5./ A Szer ve ze ti és Mű kö dé si Sza bály zat ról szó -

ló 6/2007. (III. 29.) ren de let mó do sí tá sa
6./ Idő sek nap pa li el lá tá sá nak kér dé sei
7./ De zső La jos AMI gép jár műfor gal mi rend ki -

ala kí tá sa
8./ Dömsödi 1771, 1769 hrsz-ú in gat la nok te lek -

ha tár-ren de zé se
9./ Egye bek
a./ Ön kor mány za ti adós ság kon szo li dá ci ó ban va -

ló rész vé tel ről dön tés
b./ Cse pel-szi get és Kör nyé ke Több cé lú Ön kor -

mány za ti Tár su lás jog utód nél kü li meg szű né se
c./ A köz te rü let-fel ügye let ál tal hasz nált ön kor -

mány za ti gép jár mű cse ré je
Zárt ülé sen
10./ A Gyer mek jó lé ti és Csa lád se gí tő Szol gá lat

in téz mény ve ze tő jé nek egye di el lá tá si ügy -
ről szó ló dön té se el len ér ke zett pa nasz

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:

18/2013. (II. 20.) 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:

19/2013. (II. 20.) 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./ Az ön kor mány zat és in téz mé nyei költ -
ség ve té sé ről szó ló 2/2012. (II. 17.) ön kor -
mány za ti 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 8 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 4/2013. (II. 21.) ren de le te
az ön kor mány zat és in téz mé nyei költ ség ve té -

sé ről szó ló 2/2012. (II. 17.) ön kor mány za ti ren -
de let mó do sí tá sá ról.
A ren de let ki hir det ve: 2013. feb ru ár 21. nap ján.
A ren de let ha tá lyos: 2013. feb ru ár 21. nap já tól.

4./ Adóbe fi ze té si ha tár idők 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 5/2013. (II. 21.) ren de le te
az épít mény adó ról és ma gán sze mé lyek kom -

mu ná lis adó já ról szó ló 23/2003. (XII. 18.) ren de -
let mó do sí tá sá ról.
A ren de let ki hir det ve: 2013. feb ru ár 21. nap ján.
A ren de let ha tá lyos: 2013. feb ru ár 21. nap já tól.

5./ A Szer ve ze ti és Mű kö dé si Sza bály zat ról
szó ló 6/2007. (III. 29.) 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:
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alpolgármester úr
tart fogadóórát.

Helye: 
Petőfi Sándor Oktatási és

Művelődési Központ
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Az ide érkező felajánlásokat
olyan célokra fordítjuk

majd, amelyeket az önkor-
mányzat költségvetéséből

nem tud támogatni.
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Megtisztelő segítségüket
ezúton is köszönjük.



Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép vi -
se lő-tes tü let ének 6/2013. (II. 20.) ren de le te
a Szer ve ze ti és Mű kö dé si Sza bály zat ról szó ló

6/2007. (III. 29.) ren de let mó do sí tá sá ról.
A ren de let ki hir det ve: 2013. feb ru ár 21. nap ján.
A ren de let ha tá lyos: 2013. feb ru ár 21. nap já tól.

6./ Idő sek nap pa li el lá tá sá nak kér dé sei
A kép vi se lő-tes tü let a na pi ren di pont ke re té -

ben dön tést nem ho zott.

7./ De zső La jos AMI gép jár műfor gal mi
rend ki ala kí 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:

20/2013. (II. 20.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép vi -

se lő-tes tü le te kez de mé nye zi a Klebelsberg In téz -
mény fenn tar tó Köz pont nál, hogy az ön kor mány -
za ti tu laj do nú, de 2013. ja nu ár 1-jétől az In téz -
mény fenn tar tó Köz pont va gyon ke ze lé sé ben lé vő
2469 hrsz-ú in gat la non be lül ke rül jön par ko ló ki -
ala kí tás ra a De zső La jos Alap fo kú Mű vé sze ti Is -
ko la ré szé re.

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

8./ Dömsödi 1771, 1769 hrsz-ú in gat la nok
te lek ha tár-ren de zé 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 – egy han gú
sza va zat tal meg hoz ta a kö vet ke ző ha tá ro za tot:

21/2013. (II. 20.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz ség Ön kor mány za ta Kép vi -

se lő-tes tü le te Bu dai An tal Dömsöd, Kunszent-
miklósi út 9. te lek ha tár-ren de zé se ügyé ben a kö -
vet ke ző dön tést hoz za.

A kép vi se lő-tes tü let az ön kor mány zat tu laj do -
nát ké pe ző dömsödi 1769 hrsz-ú in gat lan ból a
GEOTEMPO Föld mé rő Kft. ál tal ké szí tett meg -
osz tá si váz rajz sze rin ti 318 m2 nagy sá gú te rü let -
részt el ad ja Bu dai An tal ré szé re brut tó 150.000
Ft-os vé tel ár ért. A kép vi se lő-tes tü let az ön kor -
mány zat tu laj do nát ké pe ző dömsödi 1874 hrsz-ú
in gat la na te rü le té ből a fen ti váz rajz sze rin ti 40
m2-es te rü let rész tu laj don jo gát el kí ván ja cse rél ni
a Bu dai An tal dömsödi 1771 hrsz-ú in gat la ná ból
az ön kor mány zat ál tal tény le ge sen hasz nált, a
meg osz tá si váz rajz sze rin ti 52 m2-es nagy sá gú
te rü let rés  szel.

A kép vi se lő-tes tü let a fen ti ek vég re haj tá sa ér -
de ké ben hoz zá já rul a te lek ala kí tás hoz az zal,
hogy az 1874 hrsz-ú in gat lan ból ki ala kí tan dó 40
m2-es nagy sá gú te rü let részt for ga lom ké pes in -
gat lan nak nyil vá nít ja.

A te lek ha tár-ren de zés sel kap cso la tos föld mé -
ré si és in gat lan-nyil ván tar tá si költ sé ge ket Bu dai
An tal fe de zi.

A kép vi se lő-tes tü let fel ha tal maz za Bencze Ist -
ván pol gár mes tert a vo nat ko zó jog nyi lat ko za tok
meg té te lé re és a szer ző dé sek alá írá sá ra.

Fe le lős: Bencze Ist ván pol gár mes ter
Ha tár idő: szer ző dé sek alá írá sá ra 

2013. áp ri lis 30.

9./ Egye bek
a./ Ön kor mány za ti adós ság kon szo li dá ci ó ban

va ló rész vé tel ről dön tés
(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:

22/2013. (II. 20.) Kt. számú ha tá ro zat
1. A kép vi se lő-tes tü let Ma gyar or szág 2013. évi

köz pon ti költ ség ve té sé ről szó ló 2012. évi CCIV.
tör vény (to váb bi ak ban: költ ség ve té si tör vény)
72-75. §-ai ban fog lal tak ra fi gye lem mel ki nyil vá -
nít ja, hogy a költ ség ve té si tör vény ben írt fel té te -
lek kel az adós ság ál lo má nya Ma gyar Ál lam ál tal
tör té nő át vál la lá sát igény be kí ván ja ven ni.

2. A kép vi se lő-tes tü let ki je len ti, hogy az ön -
kor mány zat nem ren del ke zik olyan be tét tel vagy
egyéb szám la kö ve te lés sel, ami ki fe je zet ten egy
adott adós ság elem hez kap cso ló dik, vagy an nak
fe de ze té re, tel je sí té sé nek biz to sí tá sá ul szol gál.

3. A kép vi se lő-tes tü let ki nyil vá nít ja, hogy a
Pol gá ri Tör vény könyv ről szó ló 1959. évi IV. tör -
vény 332. § alap ján meg ál la po dást kí ván köt ni a
Ma gyar Ál lam mal az ön kor mány za tot ter he lő,
az adós ság át vál la lás sal érin tett adós ság ál lo má -
nya át vál la lá sá ról.

4. A kép vi se lő-tes tü let az adós ság át vál la lás sal
ös  sze füg gés ben fel ha tal maz za a pol gár mes tert,
hogy:

a) meg te gye a költ ség ve té si tör vény 72-75. §-
ai sze rin ti nyi lat ko za to kat és in téz ke dé se ket;

b) az át vál la lás sal érin tett adós ság ré szét ké pe -
ző, hi tel vi szonyt meg tes te sí tő ér ték pa pí ro -
kat a költ ség ve té si tör vény 72. § (6) be kez -
dé sé re fi gye lem mel – az adott ér ték pa pír -
ban fog lalt pénz ügyi kö te le zett sé gek te kin -
te té ben azo nos fel té te lek kel – köl csön jog vi -
szon  nyá ala kít sa át;

c) a költ ség ve té si tör vény 74. § (5) és (6) be -
kez dé se sze rin ti meg ál la po dá so kat kös se meg. 

5. A kép vi se lő-tes tü let uta sít ja a pol gár mes tert,
hogy az adós ság át vál la lás sal kap cso la tos in téz -
ke dé se i ről a so ron kö vet ke ző ülé sén tá jé koz tas sa
a tes tü le tet.

Fe le lős: pol gár mes ter
Ha tár idő: 2013. jú ni us 28.

b./ Cse pel-szi get és Kör nyé ke Több cé lú Ön kor -
mány za ti Tár su lás jog utód nél kü li meg szű né se

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

A kép vi se lő-tes tü let 8 igen, 0 nem – egy han gú
sza va zat tal meg hoz ta a kö vet ke ző ha tá ro za tot:

23/2012. (II. 20.) Kt. számú ha tá ro zat
1. Dömsöd Nagy köz ség te le pü lés kép vi se lő-

tes tü le te úgy dönt, hogy az ál lam ház tar tás ról szó -

ló, több ször mó do sí tott 2011. évi CXCV. tör vény
11. § (1) be kez dé sé ben, va la mint az Áht. vég re -
haj tá sá ra meg al ko tott, az ál lam ház tar tás mű kö dé -
si rend jé ről szó ló, több ször mó do sí tott 368/2011.
(XII. 31.) Korm. ren de let (a to váb bi ak ban: Ámr.)
14. §-ában a költ ség ve té si szerv ként mű kö dő
Cse pel-szi get és Kör nyé ke Több cé lú Ön kor -
mány za ti Tár su lás jog utód nél kü li meg szű né sét
ja va sol ja a Tár su lás, a mel lék let ben sze rep lő
Meg  szün te tő Ok ira tá ban fog lal tak sze rint.

2. Fel ha tal maz za a te le pü lés pol gár mes ter ét,
hogy a Cse pel-szi get és Kör nyé ke Több cé lú Ön -
kor mány za ti Tár su lás mun ka szer ve ze té nek fel -
ada tát el lá tó Szigetszentmiklós Vá ros Pol gár -
mes te ri Hi va ta la és a Dömsöd te le pü lés kö zött
kö ten dő Meg ál la po dást a 2013. évi szú nyog gyé -
rí té si fel ada tok el lá tá sá val kap cso lat ban ír ja alá.

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

c./ A köz te rü let-fel ügye let ál tal hasz nált ön -
kor mány za ti gép jár mű cse ré je

(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:

24/2013. (II. 20.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép vi -

se lő-tes tü le te a köz te rü let-fel ügye let ál tal hasz -
nált ön kor mány za ti gép jár mű cse ré jé nek kér dé -
sé ben a dön tést a kö vet ke ző ülé sé re na pol ja el. A
kép vi se lő-tes tü let ké ri, hogy az ön kor mány zat
hasz nált To yo ta tí pu sú gép jár mű be szer zé sé re is
kér jen aján la tot.

Fe le lős: Bencze Ist ván pol gár mes ter, 
dr. Bencze Zol tán jegy ző

Ha tár idő: azon nal

Zárt ülé sen ho zott ha tá ro za tok
10./ A Gyer mek jó lé ti és Csa lád se gí tő Szol -

gá lat in téz mény ve ze tő jé nek egye di el lá tá si
ügy ről szó ló dön té se el len ér ke zett pa nasz

25/2013. (II. 20.) Kt. szá mú ha tá ro zat

Ezt kö ve tő en a kép vi se lő-tes tü let 2012. feb ru -
ár 26-án is mé tel ten ös  sze ült, amely rend kí vü li
ülé sen az aláb bi dön tés szü le tett.

A tes tü le ti ülé sen je len volt kép vi se lők: Bencze
Ist ván pol gár mes ter, Var sá nyi An tal al pol gár -
mes ter,  Láz ár Jó zsef, 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 5 igen, 0 nem – egy han gú

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

26/2013. (II. 26.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép vi -

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

1./ A köz te rü let-fel ügye let ál tal hasz nált ön -
kor mány za ti gép jár mű cse ré je
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Fe le lős: kép vi se lő-tes tü let
Ha tár idő: azon nal

1./ A köz te rü let-fel ügye let ál tal hasz -
nált ön kor mány za ti gép jár mű cse ré je

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

A kép vi se lő-tes tü let 5 igen, 0 nem – egy -
han gú sza va zat tal meg hoz ta a kö vet ke ző
ha tá ro za tot:

27/2013. (II. 20.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat

Kép vi se lő-tes tü le te a Dömsödi Pol gár mes -
te ri Hi va tal köz te rü let-fel ügye lői fel ada ta i -
nak el lá tásá hoz 1 db DA CIA Duster 1.6
16V LE 4x4 tí pu sú gép jár mű vet vá sá rol az
Auto-Motor Tra de Kft.-től (szék he lye:
6200 Kis kő rös, Izsá ki út 13.) brut tó
3.315.000 Ft vé tel ár ért, va la mint ezen felül
a for ga lom ba he lye zés költ sé ge i ért.

A kép vi se lő-tes tü let hoz zá já ru lt a je len -
leg az Ön kor mány zat tu laj do ná ban lé vő
LA DA Ni va tí pu sú sze mély gép jár mű ér té -
ke sí té sé re az Auto-Motor Tra de Kft. ré szé -
re 380.000 Ft-os vé tel áron.

A kép vi se lő-tes tü let hoz zá já rul ah hoz,
hogy a gép jár mű vá sár lá sá nak fi nan szí ro -
zá sá hoz hi telt ve gyen fel a Mer kan til Bank
ZRt.-től az aláb bi fel té te lek kel:

– ön erő: 1.000.000 Ft, és ezen felül az
ön kor mány zat tu laj do nát ké pe ző LA DA

Ni va tí pu sú sze mély gép jár mű 380.000 Ft-
os ér té ken be szá mí tás ra ke rül,

– fu tam idő: 24 hó nap.
A kép vi se lő-tes tü let fel ha tal maz za

Bencze Ist ván pol gár mes tert és dr. Bencze
Zol tán jegy zőt, hogy az új gép jár mű be -
szer zé se, a hi tel szer ző dés meg kö té se, va la -
mint a LA DA Ni va tí pu sú sze mély gép jár -
mű ér té ke sí té se ér de ké ben el jár jon, és a
szük sé ges szer ző dé se ket alá ír ja.

Fe le lős: Bencze Ist ván pol gár mes ter, 
dr. Bencze Zol tán jegy ző

Ha tár idő: azon nal

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.
már ci us 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
tesszük 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 jegy ző

SAJ TÓ KÖZ LE MÉNY
Já rá si hi va ta lok nál le het be nyúj ta ni 

az ál lam pol gár sá gi ké rel me ket

2013. már ci us 1-jé től nem a te le pü lé si anya könyv ve -
ze tők nél, ha nem a já rá si hi va ta lok nál le het be nyúj ta ni
az ál lam pol gár sá gi ké rel mek for ma nyom tat vá nya it.
Ter mé sze te sen to vább ra is el le het in dí ta ni az el já rást
min den kül kép vi se le ten, a Kor mány ab la kok nál, il let ve
a Be ván dor lá si és Ál lam pol gár sá gi Hi va tal nál, és to -
vább ra is bár mely pol gár mes ter előtt vagy bár mely
kül kép vi se le ten le le het ten ni az ál lam pol gár sá gi es küt.

Az Or szág gyű lés 2012 de cem be ré ben fo gad ta el azt a
tör vényt, amely az anya köny vi, az ál lam pol gár sá gi és a
sze mé lyi és lak cím-nyil ván tar tá si el já rá sok ese té ben csök -
ken tet te a bü rok rá ci át, az ad mi niszt ra tív ter he ket. Mind ez
ré sze a Magyary Zol tán Köz igaz ga tás-fej lesz té si Prog ram
ke re té ben ta valy el in dí tott Egy sze rű sí té si Prog ram nak,
amely nek cél ja, hogy csök ken jen a la kos sá got érin tő hi va -
ta li bü rok rá cia, ke ve sebb le gyen a pa pír mun ka, a ki töl ten -
dő nyom tat vány, a sor ban ál lás, de ki ter jed tebb és pon to -
sabb le gyen az üg  gyel kap cso la tos tá jé koz ta tás – az az mi -
nél egy sze rűbb ügy in té zé si fo lya mat se gít se az em be re ket.

Saj tó Fő osz tály
Tár sa dal mi Kap cso la to kért Fe le lős Ál lam tit kár ság

Köz igaz ga tá si és Igaz ság ügyi Mi nisz té ri um
H-1055 Bu da pest, Kos suth La jos tér 2-4.

Te le fon: +36-1-795-16-76
E-mail: sajto@kim.gov.hu • Web: www.kormany.hu
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Helyesbítés
A februári számban, a Végső búcsú Tóth István tanár úrtól címmel

megjelent cikkben gépelési hiba történt. 

Javítva:
Az 1949-ben végzett, akkori 8. osztályos tanulók így emlékeznek és

búcsúznak Tóth István tanító úrtól, a szeretett osztályfőnöktől.

Elkészültek örökbefogadott
padjaink

Horváth Béla kádármester kezdeményezése volt az az összefogás,
mely a köztereinken lévő pihenőpadok felújítását célozta meg. Összesen
23 darab padról van szó: 1 db az egykori Birka csárdánál, 2 db a Petőfi-
fánál, 3 db a hajóállomásnál, 7 db szintén a Duna-parton a komp
irányában, a Petőfi téren 4 db, a Sáfrán saroknál a buszmegállóban 1 db, a
Vasút úti buszmegállónál 1 db és a Kossuth Lajos utcában 4 db. A támo-
gatói összegből beszerzésre kerültek az alapanyagok: padtámlák, ülőkék,
festék, csavarok. Horváth Béla munkálta meg a faszerkezetet, majd míves
motívumokkal díszítette a támlákat. Lelkes önkéntesek vállalkoztak a fes-
tésre, és esténként munka után a felszerelésre.

Példaértékű ez az önzetlen lelkesedés, melynek jóvoltából március 15-
ig Dömsöd lakói és az idelátogatók birtokba vehetik az igényesen díszített
remekműveket. A padok támláin különböző mintázatok pompáznak, így
igazán kellemes lesz megpihenni és üldögélni rajtuk.

Reméljük, hogy az eset példáján még számos ilyen törekvéssel
találkozunk majd településünkön.

Ünnepélyes átadás március 15-én, a Petőfi Emlékmúzeum ud va -
rán, a koszorúzás keretében.

-V.I.-
PE TŐ FI EM LÉK MÚ ZE UM

BBaazzssoonnyyii  AArraannyy
és 

VVeeccssééssii  SSáánn  ddoorr
ál lan dó ki ál lí tá sa

Nyit va tar tás: kedd, pén tek, szom bat: 1000 – 1600 órá ig.
Be lé pő je gyek: fel nőtt: 200 Ft; nyug dí jas, di ák: 100 Ft.

Előzetes bejelentkezéssel a Petőfi Szülői Ház is láto-
gatható, melyben jelenleg dr. Székely Zsigmond néhai

községi orvos hagyatéka tekinthető meg.

Információs telefonszám: 06-20-253-2589
e-mail: vassilona@freemail.hu
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Tisz telt Szü lők!
A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI ren de let 20. § (1)

be kez dé se alap ján az óvo dai be irat ko zás ide jé ről,
az er ről va ló dön tés és a jog or vos lat be nyúj tá sá nak
ha tár ide jé ről az aláb bi köz le ményt tes  szük köz zé.

A 2013/2014. ne ve lé si év re a na gyobb lét szá mú
gyer me kek egy idő sza kon be lü li óvo dai  be íra tá -
sá nak idő pont ja 

2013. áp ri lis 15-én, 16-án és 17-én  lesz.
Óvo dai fel vé te li szán dé ku kat a szü lők/tör vé -

nyes kép vi se lők sze mé lye sen je lez he tik az „Új”
óvo dá ban (Dömsöd, Dó zsa Gy. út 27/A) na pon ta
8-16 órá ig.

Az újon nan je lent ke zők fel vé te lé ről a
2013/2014. ne ve lé si év re a jog sza bály ban meg fo -
gal ma zot tak alap ján, a fo lya ma tos fel vé tel re vo -
nat ko zó elő írá sok nak meg fe le lő en dönt az óvo da
ve ze tő je.

A gyer mek fel vé te le nem a je lent ke zés sor -
rend jé ben tör té nik. 
Szük sé ges ira tok:
• a gyer mek sze mély azo no sí tá sá ra al kal mas, a

gyer mek ne vé re ki ál lí tott sze mé lyi azo no sí tó ja és
lak cí met iga zo ló ha tó sá gi iga zol vá nya,

• a szü lő sze mé lyi azo no sí tó és lak cí met iga zo ló
ha tó sá gi iga zol vá nya,

• a gyer mek eset le ges be teg sé ge it iga zo ló do ku -
men tu mok,

• a gyer mek szü le té si anya köny vi ki vo na ta,  TAJ-
kár tyá ja,

• amen  nyi ben gyer me kük szak ér tői vé le ménnyel
ren del ke zik, a sa já tos ne ve lé si igény ről szó ló
szak vé le mény, beilleszkedési-tanulási-magatar -
tá si za var meg ál la pí tá sá ról szó ló szak vé le mény,

• az ét ke zé si té rí té si díj meg ál la pí tá sá hoz a gyer -
mek vé del mi ked vez mény ről, tar tós be teg ség ről, 

• 3 vagy több gyer mek ne ve lé se ese tén a csa lá di
pót lék fo lyó sí tá sá ról szó ló iga zo lá sok.
A be irat ko zás azon gyer me keket érin ti, akik

2007-2008-2009-ben és 2010. au gusz tus 31-ig
szü let tek. 

Kér jük, hogy azok a szü lők is je lent kez ze nek,
akik vár ha tó an mun ká ba áll nak, hogy előfel vé -
telisként elő je gyez tes sék a 2010. szep tem ber 1-jét
kö ve tő en szü le tett gyer me ke i ket. A már óvo dá ba
já ró gyer me kek nek nem kell be irat koz ni!

Fel vé tel ük re a ne ve lé si év fo lya mán fo lya ma to -
san ke rül sor a sza bad fé rő he lyek függ vé nyé ben.

A ha tá lyos jog sza bály ok sze rint az óvo da fel ve -
he ti azt a kör ze té ben la kó gyer me ket is (2,5 éves kis -
gyer me ket), aki a har ma dik élet év ét a fel vé te lé től
szá mí tott fél éven be lül be töl ti, fel té ve, hogy min -
den, a te le pü lé sen la kó hel  lyel, en nek hi á nyá ban tar -
tóz ko dá si hel  lyel ren del ke ző há roméves és an nál
idő sebb gyer mek óvo dai fel vé te li ké rel me tel je sít -
he tő. Ké rem, hogy elő fel vé te li szán dé ku kat a gyer -

me kek épü let be és cso port ba so ro lá sa mi att je lez zék
a be irat ko zá si idő szak ban. Az elő jegy zés be vé tel
nem je len ti a gyer me kek au to ma ti kus fel vé tel ét.

A köz ok ta tás ról szó ló 1993. évi LXXIX. tv. 24.
§ (3) be kez dé se alap ján a gyer mek ab ban az év -
ben, amely ben az ötö dik élet év ét be töl ti, a ne ve -
lé si év kez dő nap já tól (az az 2013. szep tem ber 1-
jé től) na pi négy órát kö te les óvo dai ne ve lés ben
részt ven ni. A 2013-2014-es ne ve lé si év ben a
2008-ban szü le tet tek nek kö te le ző a rész vé te le.

Az 5. élet évet be töl tött gyer mek be íra tá sá nak
el mu lasz tá sát a sza bály sér té sek ről, a sza bály sér té -
si el já rás ról és a sza bály sér té si nyil ván tar tá si rend -
szer ről szó ló 2012. évi II. tv. 247. § a) pont ja sza -
bály sér tés nek mi nő sí ti, és 5.000 Ft-tól 150.000 Ft-
ig ter je dő pénz bír ság gal sújt hat ja.

Az a szü lő vagy tör vé nyes képviselő, aki nek a
szü lői fel ügye le te vagy gyám sá ga alatt ál ló gyer -
me ke ugyan ab ban az óvo dai ne ve lé si év ben az is -
ko lai élet mód ra fel ké szí tő fog lal ko zá sok ról – iga -
zo lat la nul – a jog sza bály ban meg ha tá ro zott mér té -
kű nél töb bet mu laszt, szin tén száz öt ven ezer fo rin -
tig ter je dő pénz bír ság gal sújt ha tó.

Az óvo da ve ze tő je a szü lőt az óvo dai fel vé te li,
át vé te li ké re lem el bí rá lá sá ról, a dön tést meg ala po -
zó in do ko lás sal, a fel leb be zés re vo nat ko zó tá jé -
koz ta tás sal ér te sí ti jú ni us 15-ig.

A fel vé te li ké re lem el uta sí tá sa ese tén ho zott ha -
tá ro zat el len a tu do má sá ra ju tá sá tól szá mí tott 15
na pon be lül a szü lő a jegy ző nek cím zett, de az
óvo da ve ze tő jé nek át adott felülbírálati ké rel met
nyújt hat be. A gyer mek fel vé tel é ről má sod fo kon a
jegy ző dönt.                      dr. Bencze Zol tán jegy ző

KÖZLEMÉNY
A 2013. évi óvodai beiratkozás rendjérõl
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Adjon Nekünk
legalább 
1% esélyt!

Kérjük Önt, hogy támogassa a „Még 1000 év Döm-
södért” Egyesületet, Közhasznú Szervezetet adója 1%-
ával a 2012. évi adóbevalláskor. Nagylelkű felajánlását,

támogatását előre is köszönjük.
Az Egyesület adószáma: 18670062-1-13

Tisztelettel:                        Korona Sándor, Egyesület elnöke

Programok a Kisherceg
Gyerekházban

A 2012-es év vége izgalmasan telt a családok és a mi számunkra
egyaránt. Ez már a második ünnepségsorozat volt a gyerekházunk
életében. Ahogyan előző évben, úgy most is az adventi foglalkozá-
sokkal indult. Koszorúkat készítettünk, majd karácsonyfadíszeket,
közben zenét hallgattunk, beszélgettünk, a kicsik pedig, ha megunták a
kézműveskedést, verseket, mondókákat tanultak. December 6-án
megérkezett a Mikulás a krampuszával, sok-sok csomaggal a puttony-
ban, amit ezúttal már kevesebb sírás és sok szép vers és ének kísért.
Erre a napra esett a szeptemberben elindított „Gyermekfotó pályázat”
eredményhirdetése is, amin természetesen részt vett a másik két
szervező, a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat, illetve a Gyer-
mekbarát Egyesület. Az apróságok nagyon örültek, hogy a Fókusz
Takarék támogatásával még egy-egy csomagot kaptak, amelyekben ott
lapultak a dicsőségüket hirdető emléklapok is. December utolsó heté -
ben karácsonyfát állítottunk, majd 21-én megtartottuk a gyerekház
karácsonyát, amikor éneklés és finom sütik kíséretében az apró
ajándékok bontogatásával telt el a délelőtt. A két ünnep között sokat ját-
szottunk, majd szilveszteri trombitákkal búcsúztattuk az óévet. 

A 2013. január már sokkal csendesebb volt, a február viszont a
farsangi készülődés, a jelmezek tervezésével, szabással, varrással,
finomabbnál finomabb sütik receptjeinek a cseréjével, február 26-a a
jelmezek bemutatásával, játékkal, tánccal és fánkevéssel telt el. 

Az idei tavasz is sok programot ígér, tervezünk húsvéti készülődést,
tojásfestést, locsolkodást, virágültetést, kiskert-tervezést és -gondozást
(aminek a „gyümölcséből” nyáron salátákat és finom ételeket
készítünk majd), piknikeket, vízitúrát, újdonságként csecsemőprog -
ramokat, és persze nem feledkezünk meg a tavaszi ünnepekről sem,
mint például a nőnap, március 15., anyák napja, gyereknap és a
pünkösd.

A programjainkra és a mindennapokra minden 5 év alatti gyermeket
nevelő családot szeretettel várunk továbbra is!

Események a Dömsödi Polgárõrség életében
Az előző hónapban megjelent cikkben a tisztújító közgyűlés határozatának ismertetésekor a gazdasági vezető kimaradt a fel-

sorolásból, ezért elsőként ezt szeretném pótolni. Tehát a 2012. december 05-i tisztújító közgyűlés gazdasági vezetőként Radó-
Pék Anettet választotta. 

Néhány szó a működésünkről: szinte mindennap van autós polgárőr szolgálat minimum két fővel a délutáni, esti órákban.
Több alkalommal volt már és tervezzük továbbra is a gyalogos, illetve bevezetjük az éjszakai, hajnali szolgálatokat. A
rendőrséggel együttműködve több összevont akcióban is részt vettünk már, közúti balesetekhez az esetek döntő többségében
hívnak és jelen vagyunk. 

Köszönjük a havi üzemelési költségekhez való hozzájárulását minden támogatónknak – köztük Bábel Lászlónak – amely nélkül nem
működhetnénk.

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

A sok kicsi a játszótérre ment!
Egyesületünk 2008-ban kezdte el a helyi üzletek, iskola segítségével

az 1 és 2 Ft-osok gyűjtését a Dabi Játszótér és Pihenőpark pályázati
önrészének biztosításához. Nagyon nagy siker volt a gyűjtés, s az 1 Ft-
osok szintén azonnal hasznosultak, mert mézes csuporban égetve élik
tovább új életüket. A 2 Ft-osokat pedig február 28-án váltottuk be a
nagy beváltási lázban az MNB kijelölt pénztárában, nem kis
megrökönyödésére a sajtónak és a pénztárosnak. Ezúton szeretnénk
megköszönni a sok-sok aprópénzt, és azokat a felajánlásokat, munkát,
eszközt, anyagot, amivel segítették a játszótér létrehozását. Lassan
lezárul az elszámolásunk is az MVH-val, rendezni tudjuk még az
elmaradásainkat. Mivel még van bőven hely új játékok kihelyezésére,
továbbra is várjuk a pénzbeli felajánlásokat, támogatásokat, hogy még
több játék legyen a gyermekeinknek a dabi játszótéren.

Korona Sándor
„Még 1000 év Dömsödért” Egyesület KHSz elnöke
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Az aláb bi ak ban egy szép és tar tal mas; szo ci -
á lis kom pe ten ci á ra épí tő pá lyá zat ered mé nyé ről
fo gok pár szó ban ír ni. A pá lyá zat lé nye ge ér tel -
mé ben há rom jó tet tet kel lett vég re haj ta ni, s ezt
va la mi lyen öt le tes for má ban be mu tat ni. 

Az egész or szá got érin tő pá lyá za tot 2012
őszén hir det ték meg az ok ta tá si in téz mé nyek
szá má ra. Eb ben a pá lyá zat ban vett részt az osz -
tá lyom (8. a), s en nek fo lyo má nya képp büsz kén
szá mol ha tok be ar ról, mi sze rint a sa ját kor cso -
port já ban I. he lye zést ért el. (A pá lyá zat ra kö zel
6000 pá lya mun ka érkezett.)

A le írás ban egy részt a pá lyá zat meg va ló sí tá -
sát, más részt a gye re kek ér zé se it-gon do la ta it ol -
vas hat ják, né hány fény kép pel do ku men tál va az
ál ta lunk vég re haj tott jó tet te ket. Mél tán le he -
tünk büsz kék rá juk. 

S ter mé sze te sen a szü lők tá mo ga tá sa, bi zal ma
nél kül nem tud tuk vol na meg va ló sí ta ni a pá lyá -
zat cél ki tű zé se it. Kö szö nöm a se gít sé gü ket!

A pá lyá zat meg va ló sí tá sa 
pár szóban…

A haj lék ta lan szál ló ra (Bu da pest re), ill. a
Gyer mek fa lu ba (Kecs ke mét re) is au tók kal vit -
tük a gye re ke ket. Nagy részt a gyer me kek szü lei
vál lal ták a fu va roz ta tást. Az ő tá mo ga tá suk és
fel aján lá sa ik (ru hák, élel mi sze rek, ci pők, já té -
kok, me se köny vek stb.) nél kül a pá lyá zat cél ki -
tű zé se it nem tud tuk vol na meg va ló sí ta ni.

Az is ko lánk ban ki hir det tük, hogy Gyer mek -
fa lut lá to ga tunk, bíz va ab ban, hogy több ado -
mányt tu dunk így ös  sze gyűj te ni. Ez az el kép ze -
lés va ló ra is vált. A fa lu la kó i nak szánt tár gyak
egy kis ré sze más osz tá lyok fel aján lá sa i ból
szár ma zott. 

A fel nőt tek, akik „so főr szol gá la tot” tel je sí -
tet tek:

• Tánczos Mik lós (La la nagy pa pá ja)
• Fá bi án An tal és fe le sé ge, Ili (Fan ni szü lei)
• Ban gó Bá lint
• Ba ra nya Csa ba
• Gerenday Éva
A pá lyá zat ban részt ve vő gye re kek név so ra:
Alberczki Márk, Bá rány Gá bor, Fá bi án Fan -

ni, Fü löp Zol tán, Gonda Dó ra, Perger Ben já -
min, Pé te ri Sza bolcs, Sáfrán Mi hály, Sass Ni ko -
lett, Si mon Nor bert, Tabajdi La jos, Tóth Ta más.

TE REM REN DE ZÉS
2012. de cem ber 21. Dömsöd, OMK

„Meg lep tük Zo li bá csit! ”

A ha gyo má nyo san meg ren de zett Ka rá cso nyi
kon cer ten Dömsöd ap ra ja-nagy ja meg je le nik.
Az OMK nagy ter mé ben ke rül sor er re a han gu -
la tos ese mény re. A ven dé gek szé ke it a mű ve lő -
dé si ház gond no ka ren de zi el.

Az ő mun ká ját kön  nyí tet tük meg a kon cert
előtt, ill. an nak vé gez té vel. Se gí tet tünk el ren -
dez ni kb. 200 szé ket és né hány pa dot. 

ADO MÁ NYO ZÁS
2013. 01. 12.

SOS Gyer mek fa lu Kecs ke mét

„Va sár nap Kecs ke mét re utaz tunk az SOS fa -
lu ba, ahol gye re ke ket lát tak el és ne vel tek föl. A
fa lu egy nagy te rü le ten van, ahol sok ház van,
amik ben a gye re kek és ne ve lő any juk la kik. Egy
ház ban 7-9 gye rek la kik, plusz az anya.

Ami kor be ér tünk, egy em ber be ve ze tett min -
ket egy épü let be, és mon dott in for má ci ó kat er -
ről a fa lu ról és a gyer mek ne ve lés ről. Azu tán be -
hoz tuk a ru hák kal te li zsá ko kat, já té ko kat. Majd
a fér fi mond ta, hogy be me he tünk meg néz ni egy
há zat. A ház na gyon szép és han gu la tos volt, a
gye re kek pe dig bent ját szot tak és té véz tek.”

Perger Ben já min

„Kecs ke mét re men tünk az SOS Gyer mek fa lu -
ba. A fa lu ban na gyon sok gye rek volt. Vit tünk ne -
kik aján dé ko kat, ru hát, já té ko kat, na ran csot stb.
Az SOS fa lu ve ze tő je na gyon örült, hogy en  nyi
sok min dent vit tünk a fa lu ban élő gye re kek nek, és
hogy se gít jük őket. Én a Gye rek fa lu ban na gyon
jól érez tem ma gam az osz tály tár sa im mal.”

Pé te ri Sza bolcs

„Egész nap ar ra vár tunk, hogy ott le gyünk
már a Gyer mek fa lu ban, és na gyon örül tünk,
ami kor oda ér tünk. Na gyon sok egy for ma ház
volt, ami ben 8-9 gye rek la kott és a ne ve lő anyu -
ká juk. A há zak kö zött sé tál gat tunk, és egy bá csi,
aki ott dol go zott, me sél te ne künk, hogy mi kor
hoz ták lét re a Gyer mek fa lut, és hogy ki ta lál ta
ki. A bá csi be vitt min ket egy te rem be és el me -
sél te egy pár gye rek tör té ne tét, és azt is, hogy
kb. 8 hó na pos kor tól 18 éves ko rig van nak ott
gye re kek. Azt is mond ta, hogy se gí te nek a 18 év
fe let ti ek nek – azok nak, akik on nan el men nek –
mun kát és há zat vagy la kást ke res ni.”

Sass Ni ko lett

„Na gyon jó volt, a gye re kek na gyon ara nyo -
sak vol tak. Rossz le het ne kik, mert szü lők nél -

kül ne héz fel nő ni, és mi kor ki jön nek, nincs ho -
va men ni ük. Na gyon so kan vol tak, és ez fur -
csa is, mert ne kem nem len ne szí vem oda be -
ad ni. Jók a kö rül mé nyek, bár egy ki csit ki csi a
hely. Akik gon doz zák őket, egész év ben ott
van nak ve lük, és nem men nek ha za, csak nyá -
ron egy hó nap ra, ami kor a gye re kek tá bor ban
van nak, azok kal az em be rek kel, akik se gí te -
nek ne kik fel dol goz ni azt, ami ve lük tör té nik.”

Fá bi án Fan ni

„Ér de kes volt és ta nul sá gos. Jó volt se gí te ni
raj tuk. Vit tünk ne kik já té ko kat, köny vet meg
sok ru hát. Jó volt, na gyon tet szett.”

Már kus Pé ter

„Jó volt, ne kem tet szett, mert jó se gí te ni má -
so kon. Jó hely, mert nem ma rad gye rek az ut -
cán, mert ők be fo gad ják. A há zak ban 8 gye rek
el fért az „anyá val”. Ru hát, köny vet, man da rint,
já té ko kat vit tünk.”

Fü löp Zol tán

„Jó volt vin ni já té ko kat, ru há kat, csak kár,
hogy nem mi ad tuk oda ne kik. Jó volt a kör nye -
zet. Meg min dent el mon dott a bá csi ne künk,
hogy mit kell tud nunk az ot ta ni élet ről.”

Alberczki Márk

„Na gyon rossz le het ne kik ott él ni, de leg -
alább min de nük meg le het, még a sze re te tük is.”

Sáfrán Mi hály

„Vol tunk egy há zat is meg néz ni be lül ről.
Szép volt, ren de zett és tisz ta ság volt. A há zak,
ami kben él nek a gye re kek na gyon szé pek vol -
tak, a ház hoz tar to zó ud var ren de zett volt.”

Si mon Nor bert

„Szé pek, tisz ták vol tak a há zak, a gye re kek
vi dá mak vol tak. Jó he lyük van ott, jó ér zés volt
egy pil la nat ra be te kin te ni az éle tük be, ami nem -
igen tér el a mi énk től, bár nem ugyan olyan. Re -
mé lem, örül tek a já té kok nak, me se köny vek nek,
ami ket mi vit tünk ne kik.”

Tabajdi La jos

„Azt hit tem, hogy csak pár ház van, de nem, ha -
nem egy ki sebb fa lu. A há zak nem vol tak el ha nya -
gol va. Szé pek vol tak be lül ről. Azt mond ta a ve ze -
tő, hogy még épül egy ház, ami a sze gény csa lá -
dok nak lesz. Mi kor 18 éve sen el akar nak men ni
dol goz ni, vagy mi kor idő seb bek lesz nek, ak kor
pénzt is kap nak – ki in du lá si pénzt –, mert az em -
be rek, akik ott dol goz nak, fél re tet tek ne kik.”

Gonda Dó ra

HAJ LÉK TA LAN SZÁL LÓ
Bu da pest, Vajdahunyad u. 9.

Étel osz tás – 2013. ja nu ár 3.

„A haj lék ta lan szál ló Bu da pes ten van egy ré -
geb bi épü let ben. Ami kor oda ér tünk, elő ször be -
vit tük a mi ma gunk ál tal ké szí tett szend vi cse -
ket, te át, po gá csát és más sü te mé nye ket, meg az
ös  sze gyűj tött ru há kat. Az épü let fel ső ré szé ben
öreg haj lék ta la no kat lát tak el, az al só rész ben

20 perc alatt el ké szül tünk! 
Zo li bá csi na gyon örült.

„TE GYÉL 3 JÓ DOL GOT”



Feb ru ár 8-án a tár sas tán co sok tar tot tak be mu -
ta tót a szü lők nek. A szín vo na las pro duk ci ó kat
Mihó Di á na ta nár nő ta ní tot ta be a gye re kek nek.

Feb ru ár 16-án szin tén a tán co sok sze rep lé sét
lát hat ták, akik részt vet tek a ha gyo má nyo san
meg ren de zett Va len tin-bá lon. Tóthné Porvay
Zsu zsan na osz tá lya nép tánc ko re og rá fi á kat tán -
colt Bagi Fe renc ta nár úr fel ké szí té sé ben, az
osz tály tár sas tán co sai pe dig tár sas tánc ko re og -
rá fi át mu tat tak be Mihó Di á na irá nyí -
tá sá val.

Feb ru ár 23-án is ko lán kat a VIII. Or -
szá gos Czidra Lász ló Fu ru lya ver se -
nyen Hor váth Vi rág kép vi sel te, aki a
Szé kes fe hér vá ron meg ren de zett te rü -
le ti vá lo ga tón IV. he lye zést ért el. Fel -
ké szí tő ta ná ra So mos And rás, zon go -
ra kí sé rő je Csák Pé ter volt.

Már ci us 3-án tár sas tán co sa ink
Mihó Di á na vezetésével Szigetszent-
miklóson vet tek részt a Szigetdance
Ku pán, ahol gyö nyö rű ered mé nye ket
ér tek el. Íme a „díj eső”:

Pá ro sok:
Papp And rás – Pék Bi an ka: 
stan dard ju ni or 1 – arany mi nő sí tés
Papp Já nos – Rüsics Ale xa: 
stan dard ju ni or 2 – ezüst mi nő sí tés
Rátkai Ta más – Ko lom pár Iza bel la: 
stan dard ju ni or 2 – ezüst mi nő sí tés
Bődi Ger gely Má té – Ko lom pár Iza bel la:
kez dő ju ni or stan dard –  4. helyezés

Zsákai Lász ló – Jancsó An na: 
kez dő ju ni or 2 – 4. he lye zés
Bődi Pé ter Le ven te – Far kas Mer cé desz:
gyer mek 2 la tin ka te gó ri á ban 2. he lye zést ért

el. Ne kik ez volt az el ső ver se nyük, mi vel al só
ta go za to sok, 2. és 3. osz tá lyo sok.

Nagy Lász ló és Őri Cintia Tí mea, akik más -
fél hó nap ja tán col nak együtt, ha la dó fel nőtt
stan dard ka te gó ri á ban ki ma gas ló an tel je sí tet -

tek: 2. he lye zést ér tek el.
Cso por tos ver seny zők:
Szi vár vány lány cso port: 
Me sék ke rin gő je for má ció – 2. he lye zés
Ba ba ró zsa lány cso port: Euphoria – 5. he -
lye zés
Gé zen gúz csoport: Mask – 2. he lye zés
Gé zen gúz cso port: 
I’m Alivesamba for má ció – 5. he lye zés
Szív ből gra tu lá lok min den fel lé pő nek és
ver seny ző nek, valamint felkészítő taná -
ra iknak a szép si ke rek hez, to váb bi si ke res
fel ké szí tést és ver seny zést kí vá nok!

Kön tös Ág nes igaz ga tó
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pe dig csak es ti szál ló volt. Pár perc múl va jöt tek
be az em be rek. A be já rat ban kap tak egy szend -
vi cset, mi pe dig sor fa lat áll tunk és úgy osz tot -
tuk, amit mi hoz tunk. Kb. 35-40 em ber nek tud -
tunk örö met okoz ni.”

Perger Ben já min

„Jól fo gad tak min ket. Örül tek, hogy kap tak
ételt és italt. Más kor is el me het nénk hoz zá juk.
És ren de sek is vol tak.”

Alberczki Márk

„So kan ara nyo sak vol tak és el fo gad ták az ételt
és italt. Volt, aki nem akar ta el fo gad ni, mert azt
mond ta, hogy ő nincs rá szo rul va. Nem gon dol -
tam vol na, hogy ők szok tak fü röd ni. És a kö rül -
mé nyek hez ké pest nagy já ból tisz ta ság volt és fe -
gye lem volt, mert aki al ko holt fo gyasz tott, az 1
óra múl va me he tett be, ad dig kü lön he lyen vol tak.

Meg volt olyan em ber, aki ről meg se le he tett
vol na mon da ni, hogy haj lék ta lan, de én na gyon
saj nál tam őket. Sok szor meg kö szön ték az ételt,
ked ve sen. Se gí tő ké szek is vol tak pá ran. Vol tak
ijesz tő ki né ze tű ek. De at tól füg get len ara nyo sak
vol tak.”

Gonda Dó ra

„Kel le me sen csa lód tam, az ele jén ki csit fél tem,
hogy mi lesz, hogy lesz, de ott ked ves nek lát szód -
tak az em be rek. Örül tek ne künk, jó ér zés volt ez
az egy óra, bár na gyon nem len nék a he lyük ben.”

Tabajdi La jos

„Jó volt ételt osz ta ni a haj lék ta la nok nak. Volt,
aki szí ve sen fo gad ta, de volt, aki nem fo gad ta
el. Min den ki meg kö szön te az ételt, amit ad tunk.
Örül tek ne ki. Jó az a szál ló, mert leg alább kap -
nak ételt és tud nak tisz tál kod ni, meg me leg he -
lyen van nak.”

Fü löp Zol tán

„Én úgy lá tom, sok em ber nem is tud ta, ho gyan
kö szön je meg, és még is volt olyan, aki a mi se gít -
sé gün ket vis  sza uta sí tot ta, de va la hol meg ér tem.
Ami kor be men tünk a szál ló ra, meg le pőd tem,
mert nem olyan kö rül mény várt, mint én gon dol -
tam. Én azt gon do lom, ta nul ság volt szá munk ra.”

Si mon Nor bert

„Jó ér zés volt, hogy se gít het tünk eze ken az em -
be re ken, de lát tuk, hogy mi lyen kö rül mé nyek kö -
zött él nek. A szál ló ban jó kö rül mé nye ket biz to sí -
ta nak ne kik; kap nak ételt és tisz tál ko dá si le he tő sé -
get. Mi kor oda ad tuk ne kik, ami ket hoz tunk, na -
gyon örül tek. A fen ti rész az idő seb bek nek volt, az
al só pe dig azok nak, akik éj jel re jöt tek be. Volt
olyan, aki dol go zott, de nem volt la ká sa. A szál ló -
ban 40 em ber nek tud tak al vó he lyet biz to sí ta ni. Az
idő seb bek egész nap ott le het nek, de a fi a ta lab -
bak nak más nap reg gel el kel lett men ni ük.”

Sass Ni ko lett

„Jó volt. Ren de sek vol tak a haj lék ta la nok, és
iz gal mas is volt. Az ételt el fo gad ták, ez is jó ér -
zés volt. Tud ták, hogy se gí tünk raj tuk.”

Bá rány Gá bor

„Én na gyon örü lök, hogy ott vol tunk és be te -
kint het tünk az ő vi lá guk ba; hogy ott vol tunk és
vit tünk ne kik en ni va lót és ked ves ked tünk. Volt,
aki szé gyell te a hely ze tét, de őket is meg le het
ér te ni. Sok fi a tal fér fi en gem ki csit meg ré mí tett,
mert há zas ság vagy mun ka el vesz té se mi att volt
ott. Én a tör vé nyek kel nem ér tek egyet, mert ha
el vá lik egy há zas pár, nagy já ból egy for mán kel -
le ne el osz ta ni a pénzt, hogy ne jus son ilyen
sors ra a fér fi.”

Fá bi án Fan ni

„Jól érez tem ma gam, hogy tud tam má so kon
se gí te ni. Volt, aki nek nem kel lett, amit ad tunk,
de nem volt baj, mert oda ad tuk má sok nak, akik
örül tek ne ki. Tet szett, hogy se gít het tünk má so -
kon, akik rá szo rul nak. Bár ki el jut hat ide, aki
nem ar ra hasz nál ja az eszét, ami re kell. De on -
nan fel jön ni na gyon ne héz.

Nem kí vá nom sen ki nek, hogy oda ke rül jön.
Örü lök, hogy az osz tály tár sa im kö zül nincs
oda va ló.” 

Sáfrán Mi hály

Gerenday Éva, a 8. a osz tály osz tály fő nö ke

AAAA    DDDDeeeezzzzssssõõõõ    LLLLaaaajjjjoooossss    AAAAllllaaaappppffffooookkkkúúúú    MMMMûûûûvvvvéééé    sssszzzzeeeetttt    iiii     IIIIsssskkkkoooollllaaaa    hhhhíííírrrreeeeiiii
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Tisz telt La ko sok!
Meg kez dő dött a ta vasz, és el jött ve le a ker ti mun kák idő sza ka

is. Mind amel lett, hogy meg kö szön jük min den ki nek, aki a kör -
nyeze te, kert je ápo lá sá ról, gon do zá sá ról gon dos ko dik, fel kell
hív nunk a fi gyel met a ke let ke ző ker ti hul la dé kok el ége té sé re
vo nat ko zó, telep ülé sün kön ér vény ben lé vő sza bá lyo zás ra.

Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép vi se lő-tes tü let ének
5/2011. (II. 17.) ön kor mány za ti ren de le te sze rint:

„30. § (1) A la kó há zak ban a meg fe le lő en kar ban tar tott tü ze lő -
be ren de zé sek ben csak ar ra a be ren de zés re en ge dé lye zett tü ze -
lő anya got le het éget ni.

(2) A fű tő be ren de zés ben egész ség re ká ros égés ter mé ket ki bo -
csá tó anya got éget ni ti los.

(3) A sza bad ban ház tar tá si sze mét ége té se ti los.

(4) A tűz őr zé sé ről és ve szély ese tén an nak el ol tá sá ról a tűz
gyúj tó ja kö te les gon dos kod ni, a tűz hely szí nén olyan esz kö zö -
ket, il le tő leg fel sze re lé se ket kell ké szen lét ben tar ta ni, ame lyek -
kel a tűz ter je dé se meg aka dá lyoz ha tó, il le tő leg a tűz el olt ha tó.

Az ége tést vég ző nek ügyel nie kell ar ra, hogy az ége tés ből
vis  sza ma ra dó pa rázs őri zet le nül ne ma rad jon, az ége tést kö ve -
tő en er ről meg kell győ ződ ni, il let ve a pa ra zsat víz zel le kell ön -
te ni.

31. § (1) Avar és ker ti hul la dék meg sem mi sí té se el ső sor ban
kom posz tá lás sal tör tén het. Az ös  sze gyűj tött, de nem kom posz -
tált fa le ve let, gazt, gal  lya kat az ön kor mány zat éven te egy szer
(ős  szel) té rí tés men te sen el szál lít ja (ún. zöld já rat).

(2) Amen  nyi ben a nem kom posz tál ha tó, il let ve nem kom -
posz tá lan dó ker ti hul la dék, avar el ége té sé re ke rül sor, ak kor
az ége tést szep tem ber től no vem ber 15-ig ter je dő idő szak ban,
va la mint feb ru ár tól áp ri lis 15-ig ter je dő idő szak ban min den
szer dai és pén te ki na pon, dél től kell vég re haj ta ni. Nap nyug ta
után tör té nő avar és ker ti hul la dék ége té se cél já ból tűz nem
gyújt ha tó.

(3) A tűz gyúj tás fo lya mán a tűz gyúj tás ra vo nat ko zó sza bá -
lyo kat be kell tar ta ni.”

A fen ti ek sze rint te hát éget ni ott hon csak feb ru ár ele jé től áp ri -
lis 15-ig le het a ta va szi idő szak ban he ten te szer dán és pén te ken
dél től nap nyug tá ig.

Kér jük, hogy szom szé da ik za var ta lan sá ga ér de ké ben a fen ti
sza bá lyo kat szí ves ked je nek be tar ta ni!

dr. Bencze Zol tán
jegy ző

Vál lal ko zói Fó rum
Már ci us 4-én, a Dömsödi Ál ta lá nos Ipar tes tü let szék he lyén csa lá di as

han gu la tú fó ru mon ve het tek részt a dömsödi vál lal ko zók és ke res ke dők.
Bencze Ist ván pol gár mes ter úr rö vi den is mer tet te az ön kor mány zat költ -
ség ve tés ét. Hang sú lyoz ta a kon szo li dá ci ós meg ál la po dás je len tős é gét,
mely nek kap csán te le pü lé sünk 70%-os tá mo ga tás ban  ré sze sült. Ki emel -
ten be szélt az RSD (Rác ke vei (So rok sá ri)-Duna-ág) par ti sáv já nak csa tor -
ná zá sá ról, ahol a  ki vi te le zés so rán a he lyi vál lal ko zó kat sze ret nék hely -
zet be hoz ni. Szó volt az ivó víz pro jekt kap csán az eter nit ve ze té kek cse ré -
jé ről és a Bí ró ut cá ban meg épü lő új víz to rony ról is.

Pol gár mes ter úr tá jé koz ta tott a tér fi gye lő ka me ra rend szer ki épí té sé ről,
a te le pí tés és mű köd te tés fo lya ma tá ról.

Szó volt to váb bá a kény sze rű adó eme lé sek ről is. Ki emel ten is mer tet te
a LEADER prog ram le he tő sé ge it, me lyek 40-60%-os vis  sza nem té rí ten -
dő tá mo ga tást biz to sí ta nak a nyer tes pá lyá za tok nak.

A kö tet len be szél ge té sek so rán szó esett  út ja ink ja ví tá sá nak, fej lesz té -
sé nek fon tos sá gá ról. A la kos ság tá mo ga tá sá ra nagy mér ték ben szá mít az
ön kor mány zat, azon felül, hogy a kas  szá ba be ke rü lő ke vés  meg ta ka rí tást
is er re a cél ra kí ván ja majd for dí ta ni.

A je len le vők közt igen in ten zív pár be széd ala kult ki a hul la dék ke ze lés
te kin te té ben. A te lep meg telt, a to váb bi ak ban pe dig bő ví tés re és a  hul la -
dék át ra kó vá lo ga tó meg épí té sé re len ne nagy szük ség. A hely zet sú lyos -
sá gát fo koz za, hogy a fa lu ha tá rá ban egy re sza po rod nak az il le gá li san le -
ra kott sze mét ku pac ok.

Töb ben ne hez mé nye zik az 51-es fő út dömsödi be ve ze tő sza ka szá nak
út hasz ná la ti díj kö te le zett sé gét. Er re ke re sik kö zö sen a meg ol dást az ön -
kor mány zat és a vál lal ko zók. - v.  i. -



XXIII.  évfolyam  3.  szám 13

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

A kép egy szín da rab sze rep lő it áb rá zol ja,
1952-ből. A szín da rab cí me: Jan csi és Ju lis ka
me se fel dol go zás. A me sét fel dol goz ta és a szín -
da ra bot be ta ní tot ta: Decsov La jos igaz ga tó és
Takó Mik lós ta nár úr.

A ze nei anya got ös  sze ál lí tot ta és be ta ní tot ta
Szőnyi Kár oly ta nár. Az éne ket be ta ní tot ta
Szikora Sándorné ta nár nő (Szőnyi Mar git).

A dísz le te ket ter vez te és el ké szí tet te Laczi
Ist ván ta nár. 

Ze ne kar: Pálföldi La jos, Harsányi Mihány,
Is pán Im re, is me ret len, He ge dűs  La jos, Sáfrán
Jó zsef.

Szín pa don ül: Bajnóczi Mi hály, Ja kab Bá lint,
Csap lár Jó zsef, is me ret len, He ge dűs Mi hály,
Jarosi Sán dor.

Szín pad előtt áll: Decsov La jos, Gyar ma ti
Jú lia, Bene Pi ros ka, Denke Ju li an na, Bo kor
Má ria, Decsov Má ria, Csizmadi Már ta, Cza -
hesz Sán dor, Bödő  Ilo na, Kajdácsi…, Pin tér
Er zsé bet, Doroszlay Mar git, Nagy Ju dit, Bur ján
Er zsé bet, Se bes tyén Lász ló, Takó Mik lós, a kis
kram pusz Se bes tyén Ju dit.

Há tul ál ló: Ambruska Jó zsef, Fövényesi
Bor bá la, Bűti Il di kó, Csegei Már ta.

A kép a Pi ac té ri is ko la két ös  sze nyit ha tó ter -
mé ben ké szült. A Pi ac tér fe lő li ol da lon volt a
szín pad, ame lyet Végh An tal ké szí tett.

Kö szön jük a ké pet!
Ös  sze ál lí tot ta:

Sza bó And rea

Sáfrán Jó zsef ked ves ol va sónk tól kap tuk ezt a ké pet, aki  ren ge teg fon tos dol got tud fa lunk ról, és
egy iga zi pat ri ó ta oda adá sá val gyűjt és rend sze rez min den ré gi do ku men tu mot.

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.

Régi adósságom a következő felvétel közzététele, ahol 2011-ben ifj. Tóth Sándor Az Év Katoná-
ja elismerést vehette át. 

„Elöljáró parancsnokai javaslatára, a Honvédség érdekében végzett példamutató szolgálattel-
jesítés, valamint a tárgyévben nyújtott kiemelkedő teljesítménye elismeréséül, a Magyar Hon-
védelem Napja, május 21-e alkalmából „Az Év Katonája” kitüntető címet adományozta

Tóth Sándor József századosnak.”
A dömsödi gyökerekkel rendelkező fiatalember mára már őrnagyi rangban teljesít katonai szol-

gálatot.
-V.I.-
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20 év vel ez előtt az el ső sport osz tály ki rán du lá sán szü le tett meg a
gon do lat: ren dez zünk Va len tin-bált. A be vé tel ből te remt sünk le he tő -
sé get ar ra, hogy az osz tály min den tag ja részt ve hes sen a több na pos
ki rán du lá son, szín há zi elő adá son, és meg ta nul jon ki vá ló an úsz ni.

Ez volt az egyik cél. A má sik – és az leg alább olyan fon tos –, hogy
a gye re kek érez zék: az egész éven át tar tó mun ka, a mű sor ra va ló
tánc ta nu lás és az ös  sze fo gás te remt iga zán ér té ket. A di á kok meg is -
mer ked nek sa ját nem ze tük tán ca i val, da la i val, és a nép tánc tu dás bir -
to ká ban va ló ban ha za sze re tő em be rek ké vál hat nak.

Év ről év re 20-25 csa lád ös  sze fo gá sá val szü le tett meg egy szín vo -
na las szó ra ko zá si le he tő ség Dömsödön. Így volt eb ben az év ben is. A
6. b osz tály ta nu lói és szü lei már má so dik alk alom mal bi zo nyí tot ták
be, hogy ös  sze fo gás sal nagy sze rű dol got hoz nak lét re. A gye re kek
nép- és tár sas tánc pro duk ciói is nagy si kert arat tak. Kö szö net ér te a
tánc ta nár ok nak, Bagi Fe renc nek és Nagy Nó rá nak. A mű sort szí ne sí -
tet te Csi kós Lászlóné és nö ven dé ke i nek re mek fel lé pé se, va la mint  a
tassi és dömsödi fi a ta lok szín vo na las tán ca is. A talp alá va lót idén –
ahogy már an  nyi szor – Bőcze Ber na dett és Is pán Im re húz ta.

A kez de tek óta na gyon sok gye rek sze re tő fel nőtt tá mo gat ja az ado -
mány bá lun kat. Ez úton sze ret nék új ra kö szö ne tet mon da ni ne kik és az
osz tá lyom lel kes szü le i nek is. 

Tá mo ga tó ink:
Ács Jó zsef és Szilvi, Ács-i Au tó Kft., Bábel Lász ló és Judit, Bagi

Ferenc, Bak Gá bor és Csöpi, Bélavári Tibor, Bencze István, Bojtos
Mónika, Bődi End re és Erika, Bődi Endréné, Cs2ÉpGép Kft.,
Csaplár Já nos és Vera, Cserna Mariann, Csikós Lászlóné, Csikós
Zsuzsi, Csinos és Társa Bt., Csörgő István és családja, Doroszlay
Lász ló és Kati, Egri Judit, Fábián Antal és Ili, Fabók Éva, Faragó
András, Fehér Richárd, Földvári virágbolt, Gyiviné Székely Ildikó,
Hartai György, Horváth László, Jaksa István és családja, Jancsó Atti-
la és családja, Jarosi István és Ica, Jávorka József és Rózsa, Jónás
Katalin, Károly László, Kasza István és családja, Kelyha-Czeller
Piroska, Keresztes Ágnes, Klinkó Anett, Kolompár Lajos és Marcsi,
Kovács Gyula és Mari, Kovács Mihályné Marika, Kovács Zoltánné,
Madarász András, Madarász Andrea, Matula Gabriella, Még 1000 év
Dömsödért Egyesület, Mészáros Pálné, Mihó Diána, Miskolczi Bea,
Mizsei Bea, Mizsei János, Nagy Nóra, Papp Éva – Romantika
Cukrászda, Patonai István és Nóra, Perger Gábor, Perger István,
Pethes László és Kati, Picard Ancsa, Pozsár Viktor és Móni, Raksze-
gi Gyula és Móni, Ruszkovicsné Zima Mónika, Sallai Judit, Sass
Lászlóné, Sipos János és Zsuzsi, Sűrű Fillér Kft. Pereg, Székely
Tibor, Tóth András, Túrócziné Béki Katalin, Zöleiné Denke Ági.

Elnézést kérünk, ha valakit akaratlanul kihagytunk a felsorolásból.

Tóthné Porvay Zsuzsa
6. b osztály osztályfőnöke

2200.. VVaall eenn tt iinn -- bbáá ll

Fotó: Bábel László

ÁÁccss  AAnndd  rrááss:: Én an nak örül tem, hogy a mi kö -
zös sé günk együtt le he tett. Anyu kám mal na gyon
jót tán col tam, csak el fá radt a ke zem. Örül tem,
hogy Zsu zsa né ni vel mi ér tük meg a 20. Va len -
tin-bált.

KKee  rreesszz  tteess  BBaa  lláázzss::  Na gyon jó volt az egész éj -
sza ka, mert na gyon szé pek vol tunk. Az volt a leg -
jobb ér zés, hogy Édes apám na gyon büsz ke volt
rám, hogy nép tán col tam.

NNaaggyy  RRaajj  mmuunndd:: Én az elõ ké szü le tek nek
örül tem a leg job ban. A csa pat ös  sze fo gá sa, ki tar -
tá sa itt, be lül na gyon meg érin tett.

KKrreeiisscchh  BBee  aatt  rriixx:: A de ko rá ció fe lül múl ha tat -
lan volt. A hét vé gé re min den ki na gyon el fá radt,
de min den fá rad sá got meg ért. Örül tünk egy más
si ke ré nek.

CCssii  sszzáárr  DDóó  rraa:: Jó volt a Va len tin-bál, mert
eb bõl szép ki rán du lá sok ra tu dunk men ni. Úsz ni,
néptáncolni, társastáncolni ta nul tunk, és et tõl is
töb bek va gyunk, ahogy Zsu zsa né ni is mon da ná.
A Va len tin-bál szép dísz le te már ha gyo mány.
Örü lök, hogy en  nyi em ber sze re ti egy mást.

KKoo  vvááccss  GGeerr  ggõõ:: Az egész he ti
mun kánk si kert ho zott Dömsödön.
Nagy öröm volt, hogy pont mi ren dez -
het tük a 20. Va len tin-bált.

GGyyeerreekksszzáájj
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CC ss ee rr nn ii
KKrrii sszz  ttii  áánn::
Most volt a
má so dik Va -
len tin-bá lom,
de már vá rom
a kö vet ke zõt.
Jó volt a tom -
bo la-áru sí tás,
hogy a ki rán -
du lá sunk ra
ma gunk ke -
res het tük meg
a pénzt.

KKoo  vvááccss  EErrii  kkaa:: Leg job -
ban azt vár tam, hogy Fe ri
bá csi val tán col jak. Jó ér zés
volt lát ni, hogy õ is bol do -
gan tán colt ve lem. Ezt a
na pot so ha nem fo gom el fe -
lej te ni.

PPoozzssáárr  ZZssóó  ffii:: Az
egész na gyon szép és íz lé -
ses volt, és már má so dik
éve tu dom, hogy min de nért
meg kell dol goz ni. Na -
gyon él vez tem és na gyon
sze re tem ezt csi nál ni.

KKii  rráállyy  RRoodd  rrii  ggóó:: Büsz ke va gyok ma gam ra, mert be teg vol tam,
de még is ott vol tam és jól tán col tam.

KKoo  vvááccss  VVii  vvii  eenn:: Na gyon örül tem, hogy ré sze se vol tam a Va len -
tin-bá li elõ ké szü le tek nek, és hogy az egész osz tály részt vett ben -
ne. Min den ki na gyon vár ta a nagy na pot.

PPeetthheess  PPaatt  rríí  cciiaa:: Apá val új ra tán col hat tam és en nek örül tem. Az zal,
hogy se gí tet tem az osz tály pénz gyûj té sé ben, min den ki el tud jön ni az osz tály -
ki rán du lá sok ra, és ez jó, mert új ra együtt lesz az osz tály. Kö szö nöm, hogy
részt ve het tem eb ben az egész ben. Nagy ko rom ban biz tos meg ha tó dom ezen.

JJáárroollii  KKrriiss  ttóóff::
Én, ami ó ta bál ba
szok tam men ni,
nem volt ilyen jó
él mé nyem. Öröm
volt ki áll ni a sok
né zõ elé és tán col -
ni. Ha le het ne,
vissza pör get ném
oda az idõt.

JJaannccssóó  AAnn  nnaa:: Éle tem ben ez volt a leg szebb a bál, és re -
mé lem hogy jö võ re is foly tat juk majd ezt a cso dát.
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KEZDÕDIK A SZEZON
A DÖMSÖDI SE
JÁTÉKOSAINAK

Hosszú és eredményes téli felkészülést követően, helyenként
megváltozott kerettel, ám töretlen önbizalommal és lendülettel készül a
bajnokság tavaszi rajtjára a Dömsödi SE felnőtt és U19-es csapata.

Az első tavaszi bajnoki mérkőzésre hazai pályán kerül sor 2013.
március 03-án vasárnap, 14.00-kor, amikor a Dunaharaszti MTK csa -
pa tát fogadjuk. 

A hosszú szünet után várjuk szurkolóinkat ismét!!!

Egyben tájékoztatunk minden kedves Sportbarátunkat, hogy az idei
évben az Egyesület vezetősége szeretné, ha pályán kívül is összetar-
tanának a szurkolók, játékosok és a csapat vezetői, így megrendezésre
kerül első ízben a 

DÖMSÖDI SE SZEZONNYITÓ BÁLJA

HELYSZÍN: Petőfi Sándor Oktatási és Művelődési
Központ, Dömsöd

IDŐPONT: 2013. március 30. szombat 19.00

ÉLŐ ZENÉVEL, TOMBOLÁVAL, BÜFÉVEL 
VÁRJUK AZ ÉRDEKLŐDŐKET!!

A rendezvényről bővebb információ kérhető 
Kovács Ferenc elnöktől a 06-20-965-9452-es számon.

A további részleteket keressék a nemsokára kihelyezésre kerülő
plakátokon!

Minden érdeklődőt szeretettel várunk mind a hazai mérkőzéseinkre,
mind pedig egy felhőtlen szórakozást biztosító estére!

A Dömsödi SE vezetősége

Dömsöd : Dunaharaszti II. 4 : 0 (0 : 0)
Dömsöd, 50 néző. Jv: Kéri (Kéri, Kányási)
Dömsöd: Balázs – Turcsán, Kardos, Nagy A., Kelemen, Hegedűs –
Faragó, Agócs – Palotai (Csontos), Soóky, Végh (Dunai) 
Edző: Halász Gyula
Gólszerző: Soóky, Csontos, Balázs 11-esből, Hegedűs
Jó: Nagy A., Hegedűs, Faragó
Nehezen kerekedett az ellenfele fölé csapatunk. Kerezsi kiállítása után

könnyebb dolga volt a dömsödieknek. A csapat jelenlegi játékosai közül
Balázs István vezeti a házi góllövőlistát hat találattal. Az érdekesség
csupán, hogy Balázs István a csapat kapusa.

Fény és árnyék
Fény: az idény elején biztos győzelmet aratott a csapat.
Árnyék: Kovács Zsiga, a tehetséges dömsödi fiatal labdarúgó az ellen-

fél csapatát erősítette, mert a télen Harasztiba igazolt.

A TAVASZI SORSOLÁS
Újhartyán : Dömsöd márc. 10. 14.30
Dömsöd : Dunavarsány a Dunavarsány visszalépett
Kakucs : Dömsöd márc. 24. 15.00
Dömsöd : Dánszentmiklós márc. 31. 15.00
Pereg : Dömsöd ápr. 7. 15.30
Dömsöd : Hernád ápr. 14. 15.30
Taksony : Dömsöd ápr. 20. 16.00
Dömsöd : Üllő II ápr. 28. 16.00
Gyál : Dömsöd máj 1. 16.30
Délegyháza : Dömsöd máj. 04. 16.30
Dömsöd : Dabas-Gyón máj. 12. 16.30
Táborfalva : Dömsöd máj. 18. 17.00
Dömsöd : Ráckeve máj. 26. 17.00
Dömsöd : Bugyi júni. 1. 17.00 Varsányi

KÖNYVAJÁNLÓ
Vesztergám Miklós neve sokak

számára ismerősen cseng. Országos
hírű tárogatóművészként Dömsödön
is hallgathattuk csodálatos játékát. A
tárogató, mint népi hangszer, a 20.
században terjedt újra el a falusi nép
körében. A hangszer egyben szim-
bolizálja magyarságunkat, nemzet tu -
datunkat. Vesztergám Miklós teljes
mértékben azonosulni tud eme
szellemiséggel, és éppen ezért vál-
lalkozott arra, hogy összeállítson egy
útmutatót történelmi alkotmányunk,
valamint a Szent Korona meg ér té -
séhez.

AZ ELSŐ LÉPCSŐFOK A SZENTKORONA TANHOZ, írta v.
Vesztergám Miklós. A kiadvány külső megjelenésében is teljes mér té -
kig harmonizál a címmel és a  belső tartalommal egyaránt. A női kéz
Szűz Mária karja, mely lágyan körbefonja, óvja és védelmezi hazánkat.
Ebben az ölelésben jelenik meg a magyar nép által lakott vidék,
hegyeivel, rónáival. Fölötte a Szent Korona áll, szimbolizálva a ma -
gyar államot. Ide vezet az a lépcsősor, melyet végigjárva a kedves
olvasó megismerheti történelmi alkotmányunkat.

Dr. Bakos Batu, a Magyarok Nagyasszonya Szent Korona Lovag -
rendjének Nagymestere eképp véleményezi a kiadvány megjelenését:

„Oly keveset tud a közönség Szent Koronánkról, s még kevesebbet a
történelmi alkotmányáról. Szükség van tehát minden szóra. Ez a könyv
alkalmas is a figyelem felkeltésére. Aki elolvassa, megismerkedik az
alapokkal, s ha tovább akarna haladni, elkezdhet hosszabb, részlete-
sebb művekkel foglalkozni. Bizonyára sokan lesznek így, mert világos,
érthető stílusa, érdekes, de mégis pontos megfogalmazásai vonzóak,
továbblépésre ösztökélnek. Érezhető, hogy nem a szaktudós szól hoz-
zánk, hanem a hazáját szerető és féltő művész, aki írásaival is gyógyí-
tani szeretne.”

Mindazoknak, akiknek az ismertető kapcsán sikerült felkelteni az
érdeklődését a kiadvány tekintetében, jöjjön el az április 19-én, pén-
teken 17 órakor kezdődő könyvbemutatóra. Helye: OMK kama-
raterme, ahol a szerző személyesen mutatja be munkáját. Ezt követően,
19 órai kezdettel hallgathatjuk játékát, mely a dömsödi református tem-
p lom tetőszerkezetének felújításáért szól majd. -V.I.-

IDÉNYKEZDÉS A LABDARÚGÓKNÁLIDÉNYKEZDÉS A LABDARÚGÓKNÁL
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Február hónap az előző évekhez képest nagyon nyugodtan telt el. Egy
alkalommal kaptunk riasztást a már Ráckevéhez tartozó Somlyó-
szigetbe, ahol egy kisteherautó akadt el a sárban. A helyszínre a Pest
megyei ügyelet velünk együtt a Ráckevei Tűzoltókat is riasztotta. Az ő
fecskendőjükkel ki lett vontatva a teherautó.

Ismét eltelt egy év, és mint mindig, február utolsó hétvégjén megtartot-
tuk éves közgyűlésünket.

A közgyűlés témái a következőek voltak:
Elnöki beszámoló az egyesületben történt dolgokról. 
Parancsnoki beszámoló a tavalyi évi vonulásokról. 

Új tag felvétele egyesületünk tagságába Varga Ferenc (Frici autómen-
tés) személyében. Mint a képen is látható, beavatásképpen légzőkészülék
használata mellett futnia kellett egy kört.

Valamint elhangzott néhány hozzászólás az egyesület munkájáról a
támogatóink és a vendégeink részéről is.

Szeretnénk megköszönni a támogatóinknak és vendégeinknek az
egész éves segítséget, és hogy megtiszteltek minket a jelenlétükkel a
közgyűlésünkön. 

Ha baj van!  105

Támogatásukat továbbra is a Fókusz Takaréknál vezetett számlánkra
tudják befizetni (Dömsödi Tűzoltó Egyesület számlaszámunk:
51700272-10903818) vagy egyesületünk vezetőségét megkeresve

(Ispán Ignác elnök, id. Tárkányi Béla parancsnok, Dobos György
gazdasági felelős, Pongrácz József titkár).
Kérjük, aki teheti, segítse egyesületünket!

Dömsödi Tűzoltó Egyesület – számlaszámunk: 51700272-10903818

Megtisztelő segítségüket várjuk és előre is köszönjük!

További információk és képek a weboldalunkon,
a www.tuzoltosagdomsod.mlap.hu-n találhatók.

Pongrácz József titkár, Dömsödi Tűzoltó Egyesület
domsodote@gmail.com 

Dömsödi Tûz ol tó Egye sü let
Február hónap

PEST MEGYEI TŰZOLTÓI ÜGYELET: 105

Ráckeve Városi Tűzoltóság ügyelete: 
06-24-518-665 vagy 06-24-518-666 

Szigetszentmiklósi Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság
ügyelete: 06-24-444-704

Tárkányi Béla parancsnok Dömsöd ÖTE:
06-20-383-5407
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Piróth Andrásné szü le tett Csimma 
Ro zá lia (1922. au gusz tus 18. Dömsöd –

1999. jú li us 26. Tö rök bá lint)

Édes anyám 1952. má jus 1-jétől 1961 áp ri lis
30-ig volt a he lyi szü lő ott hon ban szü lész nő.
Ké pe sí té sét 1947-ben sze rez te a szol no ki bá ba -
kép ző ben. Az el töl tött idő ről nap lót ve ze tett. Az
1946-os év szo mo rú, időn ként fá jó, de itt-ott
szó ra koz ta tó nap ló be jegy zé se i ből né hány rész -
le tet meg osz ta nék a lap ol va só i val:

Szol nok, 1946. szep tem ber
15. va sár nap (el ső be jegy zés)
Reg gel nagy szív fáj da lom mal el vál tam szü -

le im től. Egy óra kor már Szol no kon ebé del tem
az in té zet ben.

Na pi kosz tom: ha zai.
16. hét fő
Reg ge li: hús, dél előtt is ko la és szo ba ta ka rí -

tás, ebéd: gríz le ves, krump li fő ze lék; dél után le -
vél írás. Va cso ra fő ze lék. Le fek vés es te nyolc
óra kor, ima, al vás.

19. csü tör tök
Reg ge li ke lés hét óra kor. Reg ge li: rán tott le -

ves. 8 óra kor szol gá lat. Ins pek ció alatt egy szü -
lés tör tént. 26 éves, má so dik szü lé se. 1946.
szep tem ber 19. reg gel 9 óra 28 perc, fiú, 2,10
dg, hos  sza 47 c., fe je 32 c., le pény le vált 28 per-
c re. Nyolc hó nap ra szü le tett. Ebéd: tész ta le ves,
ká posz ta, dinsz telt mar ha hús. Dél után igaz ga tó
vizs gá la ta. Va cso ra: pi rí tott gríz, hús kon zerv.
Le fek vés nyolc kor, ima, al vás.

26. csü tör tök
Reg gel ke lés hat óra kor, ágya zás, mos dás,

reg ge li: tej, ka lác  csal. Is ko lá ban egy ki csit az
öreg ma dám meg dor gált ben nün ket, óra nem
volt. Szi go rú an ta nu lok. Ebéd: zöld ség le ves,
székelygulás. Egész nap sza bad va gyok. Dél -

után sé tál ni vol tam a Ti sza-par ton. Sok szép
em lék mű vet lát tam. Le ve let küld tem ha za. Egy
hét múl va megint el me gyek a ka nyar gós Ti sza-
part ra. Ha za jöt tünk. Ci vil ben egy ki csit be szél -
get tünk. Jó volt ci vil ben. Va cso rá ra fi nom pi rí -
tott grízt és al ma szószt kap tunk. Utá na al vás, de
csak két óra hos  szá ra. Ti zen egy kor ins pek ci ós
le szek reg gel nyol cig. Ins pek ció (ügye let) alatt
nem tör tént sem mi.

29. szom bat
Ke lés hét kor, reg ge li tej utol só ha zai ka lács  -

csal. Is ko lá ban Igaz ga tó úr be jött és ho zott há -
rom le ve let és egy az enyém volt, na gyon ör -
vend tem, mert még csak az el ső le ve let kap tam
ha zul ról, me lyet bi zony kön  nyes szem mel ol -
vas tam. Öcsém egy ki csit meg dor gált. Igaz ga tó
úr meg ér tő en so ká ig fog lal ko zott ve lünk. Nyolc
órá tól négy órá ig ins pek ció. Ins pek ció alatt nem
tör tént sem mi. Dél után ta nu lás. Va cso ra: krump-
li pire, fa sírt, ebéd: rán tott le ves, bab fő ze lék.

Ok tó ber 14. hét fő
Ke lés fél nyolc kor. Reg ge li: ká vé (min dig te -

jes ká vét je lent). Órán ki kap tam, nem tud tam a
pe te érést. Igaz ga tó úr na gyon mér ges volt. Óra
után fi zet tünk egész évi tan dí jat 35 fo rin tot.
Egész nap sza bad va gyok, de ki men ni nem sza -
bad. Ta nul ni aka rok, fé lek, hogy ki ka pok. Ebéd
– olyan ne he zen jön, pe dig már éhe sek va -
gyunk. Na vég re meg jött az ebéd. – Bab le ves,
tök ká posz ta. Dél után ágy ban va gyok, meg va -
gyok na gyon fáz va. Egy ki csit lá zas va gyok, de
azért a va cso rát me get tem, ugyan nem sok volt,
egy kis le csó, krump li val. Nem na gyon jól alud -
tam és nem is so kat, mert éj jel ti zen egy óra kor

ins pek ci ós va gyok. Egy szü lés lett reg gel fe lé.
So kat szen ve dett sze gény as  szony. El ső szü lő
nő volt, szép nagy fi ú nak adott éle tet. Saj nos
nem tu dom pon to san le ve zet ni a nap lóm ban,
mert órá ra kel lett men ni.

27. va sár nap
Ke lés hat óra kor. Reg ge li: rán tott le ves, de

nem et tem meg. Van még jó ma mi kám (édes -
anya) aki gon dol rám egy kis ka csa zsír ral, és
et tem zsí ros ke nye ret. Ko rán be fű töt tem az
am bu lan ci án és jó me leg van. Ta nu lok na gyon
dé lig. Ebéd: zöld ség le ves, töl tött ká posz ta és
tal ked li. Na gyon jó volt min den, jóllak tunk
mind nyá jan. Dél után nem volt ked vem ta nul -
ni, ha za gon dol tam és egy ki csit rossz volt, és
kér tem köl csön egy la pot, mert pén zem sem
volt, csak an  nyi, hogy a koszt pénzt ki fi zes sem.
De nem le het el ha nya gol ni azo kat aki ket úgy
sze re tek, és a va cso ra na gyon rossz volt, nem
is et tem meg.

No vem ber 10. va sár nap
Reg ge li: ká vé, és nagy láz nap volt, mert itt

van Rá ko si. Min den ki nek el kell men ni, de én
megint ki húz tam ma gam. Pö röl tek is a nö ven -
déktár sa im, hogy én min den fé le fö lös le ges ki -
me né sek ből ki ma ra dok. Ebéd: tész ta le ves, sült
hús, dinsz telt ká posz ta, pi rí tott gríz, tö pör tyűs
po gá csa. Dél után ta nul tam, mert sok a lec ke.
Va cso ra: sza lon na, lek vár.

13. szer da
Ke lés hét óra kor. Reg ge li: ká vé. Órán sok be -

szá mo lás és sok ma gya rá zat. Igaz ga tó úr nak jó
ked ve van és ke vés lec két adott. Ebéd: ka ra lá -
béle ves és préz lis nud li. Dél után ír tam há rom
le ve let és ki vit tem a pos tá ra. Fő or vos úr ta ní tot -
ta a Leopold-fé le mű fo gást. Va cso ra: só ban-víz -
ben főtt krump li és cék la. Na gyon szűz va cso ra
volt, pe dig pén tek sincs. 

24. va sár nap
Reg ge li: ká vé. Dél előtt el vagy fog lal va a ha -

lot tal, még temp lom ban sem vol tam. Ebéd: tar -
ho nya le ves, tö rött krump li, disz nó sült, dinsz telt
ká posz ta, bun dás al ma. Dél után rossz volt, mert
a be te gem meg halt és sír tak a csa lád jai. Va cso -
ra: pap ri kás krump li.

29. pén tek
Reg ge li. Ká vé, de nem et tem meg, mert ki -

kap tam az egyik ma dám tól (bá ba, szü lész nő),
mert éj jel ins pek ci ós vol tam és meg csa pol tam
egy be te get. Baj nem volt sem mi, csak a ma dám
fél ti a bor ra va ló ját, és el is he lyez tek on nan, de
az nem baj, hogy ki cse rél tek, ha nem az a fon tos,
hogy a Fő or vos úr tól nem kap tam ki, sőt még
meg is dicsért, de saj nos nem a sze mem be. A
ma dám meg ki ka pott jól. Ebéd: ka porle ves, ma -
sza tos tész ta is, még mel lé kap tam egy cso ma -
got. Sok min dent kül dött az én ma mi kám. Jól is
lak tam. Dél után el kel lett men ni a szak szer ve -
zet be. Nem akar tam, de mu száj volt, mert bű -
nös nek gya ní tot tak. Va cso ra: só ban-víz ben főtt
krump li és cék la, na meg ha zai.

De cem ber 1. va sár nap
Reg ge li: ká vé. Temp lom ba nem tud tam el -

HISTÓRIÁNKBÓL
Nap ló rész le tek 1946-ból

– A vá lo ga tást Piróth Ró zsa ked ves ol va sónk bo csá tot ta rendelkezésünkre. –



XXIII.  évfolyam  3.  szám 19

men ni, el vol tam fog lal va. Ebéd: zöld ség le ves,
sült hús, tört krumpli, dinsz telt ká posz ta, gríz
fánk. Dél után le fe küd tem és so kat ha zagon dol -
tam. Szom ba ton és va sár nap biz tos em le get tek.
And rás-nap és disz nó tor van a  nagy apá nak. De
én is jól lak tam, mert le ül tem és me get tem egy
fél sült tyú kot. Jól is lak tam. Ta nul tam, ki csit
alud tam. Va cso ra: abált sza lon na és lek vár.

5. csü tör tök
Reg ge li: ká vé. Órát már az Igaz ga tó úr tar -

tot ta, na gyon bol do gok is va gyunk. El áru lom
ne ked ked ves nap lóm, úgy sze ret jük az Igaz -
ga tón kat, mint az apán kat, ál dott jó em ber.
Ebéd: hús le ves, pör költ krump li val. Dél után
is ko lá ban a fő ma dám tar tott órát, min den csü -
tör tö kön ő fog lal ko zik ve lünk. Va cso ra: ká vé
és tú ró, de az nem kell, mert én azt nem sze re -
tem.

7. szom bat
Reg ge li: ká vé. Reg gel nem volt víz és vil lany.

Nem tud tunk sem mit sem csi nál ni. Mű tét sem
volt. Órán Igaz ga tó úr nak rossz ked ve van, de
azért meg kér dez tük, hogy mi kor me he tünk sza -
bad ság ra. Meg mond ta és bol do gan kö szön tük
meg. Meg is ír tam ha za, de ők még nem ír tak,
pa nasz kod tam is egy ki csit. Ebéd: tar ho nya le -
ves, bab fő ze lék. Dél után fej mo sás és iz ga lom,
min dig a nap tárt néz tük, mi kor lesz hu sza di ka.
Örö münk ben da lol tunk, nem is ta nul tunk sem -
mit. Va cso ra: hagy más krump li és cék la.

19. csü tör tök
Reg ge li: ká vé, de nagy az iz ga lom, is ko lát ta -

ka rí tunk, asz talt le te rí tünk fe hér ab ros  szal és
úgy tet tünk rá vi rá got, és Igaz ga tó úr na gyon
bol dog volt és mi is. Is ko la után si e tünk a vo nat -
ra nö ven dék tár sam mal, kis Ró zsi ká val. Fél 2-
kor el in dult a vo na tunk Szol nok ról, las san le ér -
tünk Pest re 8 órá ra. El vál tunk egy más tól, én
vár tam éj jel fél egyig és na gyon fáz tam. El in -
dult a vo nat ha za fe lé, éj jel fél há rom ra ha za ér -
tem Kiskunlacházára, de a fá zás tól nem tud tam
be men ni (a fa lu ba) és vár tam az iro dá ban. Reg -
gel ko csi val (lovaskocsival) men tem be.

Hat órá ra ér tem ha za, nagy volt az öröm, el is
fe lej tet tem, hogy fá zok. Ágy ba men tem, me leg
bort it tam, és dé lig alud tam.

Ebéd: tész ta le ves, ka csa sült sa va nyú val és
alud tam to vább.

Va cso ra: sült krump li tö pör tyű vel és sa va -
nyú val, alud tam to vább.

28. szom bat (nap ló utol só be jegy zés)
Ke lés nyolc óra kor. Reg ge li: ká vé, ka lács

vaj jal. Dél előtt ra kod tam a ru há im kö zött. Vi zit -
ben vol tam Trencsikéknél, Ja ni bá tyám nál és
Dodó né ni nél (kiskunlacházi bá ba as  szony).  

Va cso ra fa gyos sza lon na.

Kép zé si és egyéb költ sé gek:
Ki adás 1946. szept. hó
Uta zás 26 fo rint szept. 15-én
Könyv 20 fo rint szept. 22-én
Koszt 20.40 fil lér okt. 1-jén
Tan díj 35 fo rint okt. 14-én
Koszt 52,26 fil lér nov. 1-jén
Koszt 46 fo rint dec. 1-jén

1947. évi költ sé gek:
Koszt  33 fo rint  jan. 1-jén
Koszt  40 fo rint  febr. 1-jén

26-an kezd ték el a ta nu lást, de november 12-
én, ked di na pon (be jegy zés sze rint) egy nö ven -
dék el hagy ta az in té ze tet, mert nem tud ta a kép -
zést fi nan szí roz ni.

Ed dig a vá lo ga tás. A be jegy zé se ket ol vas gat -
va szé pen ki raj zo ló dik előt tünk az or szág há -
bo rút kö ve tő idő sza ka. Kü lö nös képp  iz gal mas
a min den na pos ét kek, ét ke zé sek fel so ro lá sa.
Jól lát szik a sze rény, de táp ér ték ben meg fe le lő
ét rend, me lyet a nagy vá ro si in téz mény meg en -
ged het ma gá nak. Ter mé sze te sen a vi dé ki koszt,
aho gyan Ró zsi ka né ni mond ja: HA ZAI min -
dig íz le te sebb, ka ló ri á ban gaz da gabb, és min -
dig job ban is esik an nak el fo gyasz tá sa. A vas -
úti köz le ke dés az egyet len, mely az or szág ban

nagy tá vol sá go kat ké pes át hi dal ni, ám így is
több na pot igény be ve het egy-egy uta zás. Ma ga
a Bá ba kép ző tan díj kö te les kép zést biz to sí tott a
fi a tal le á nyok szá má ra, akik az is me ret anyag -
ok ala pos el sa já tí tá sá val ké sőbb ko moly tá ma -
sza i vá vál tak a gyer me ket szü lő as  szo nyok nak. 

A Dömsödi Hír nök III. év fo lyam 11. szá -
ma egy tel jes be szél ge tést kö zöl Piróth
Andrásné Ró zsi ka né ni vel. Mint egy rö vid
ös  szeg zés az az el be szé lés, mely ből az aláb bi
rész le tet idé zem.

„Meg kap tam az ok le ve let, in nen már hi va -
ta los bá ba let tem. Ha za jöt tem, mun kát ke res -
tem. Elő ször Lacházán akar tam el he lyez ked -
ni, de nem si ke rült. Egy ide ig Majosházán fi -
ze tés nél kül dol goz tam, csak ké sőbb kap tam
va la mi pénzt a mun ká mért. 1948. ja nu ár tól
1952. áp ri lis 25-ig 61 gyer me ket se gí tet tem
vi lág ra.

Mi kor bá ba ként Dömsödre ke rül tem, már
volt itt szü lő ott hon (a dabi bolt mel lett állt az
épü let). A két he lyi ség egyi ké ben vizs gá ló -
asz tal, a má sik ban négy fek vő ágy, a vé gé ben
kis ágy, a bá bá nak pót ágy. Akadt, mi kor mind
a négy ágy te le volt. Az, aki szü lő ott hon ban
akart szül ni, szólt. Ha el jött az ide je, be vo -
nult. A kis ba bát a ma ma lát ta el. En ni va lót az
ott ho ni ak hoz tak, a pisz kos ru hát is ha za vit ték
ki mos ni. Ki men  nyi re erő sö dött meg, 2-6 na -
pig itt tar tóz kod tak. Na gyon szi go rú an be tar -
tot tam a tisz ta sá gi sza bá lyo kat, nem is akadt
so ha sem mi prob lé mám. Mint bá ba nem csak
a szü lő ott hon ban akadt dol gom. Szül tek ház -
nál is az as  szo nyok. Éj jel-nap pal, ha kel let -
tem jöt tek ér tem. Em lék szem, egy szer éj jel
trak tor ral vit tek va la ho va Apajra, de olyan
úton, ahol a ló nem tu dott el men ni. Se géd kez -
tem én a Tó kert ben egy föld be vájt ház ban.
Hat gyer mek már volt, ők ott néz ték vé gig az
egész szü lést. Mind sza már kö hö gé ses volt, a
föl dön szal ma zsák. Sem mi ba ja nem lett sze -
ren csé re sem a kis ba bá nak, sem az any já nak.
1952. má jus 1-jétől 1961. ápirilis 29-ig 501
gyer mek szü le tett se gít sé gem mel.

A bá ba mun ká ja nem ért vé get a szü lés le -
ve ze té sé vel. Meg hív tak ke resz te lő re. A ke -
resz te lő kan csót ne kem kel lett ki hoz ni a pa ró -
ki á ról és vis  sza vin ni. Azu tán el vár tak az ebé-
d re is. Ha kis lány nak a fü lét kel lett ki lyu kasz -
ta ni, azzal is en gem ke res tek meg.”

Piróth Andrásné Csimma Ro zá lia meg be -
csült bá ba as  szony volt te le pü lé sün kön. Mun -
ká ját sze re tet tel, nagy oda adás sal és hoz zá ér -
tés sel vé gez te.

Azok az as  szo nyok, kik nek vi lág ra se gí tet te
gyer me ke it, a ná la szü le tett gyer me kek és azok
a le ány kák, kik nek fü lét Ő lyu kasz tot ta ki, tisz -
te let tel őr zik em lé két.

Ös  sze áll.: -V.I.-

A kép 1947-ben ké szült a bá ba nö ven dé kek ről. Igaz ga tó, or vo sok, ma dá mok, 
fő ma dám ok, or vo sok, fő or vos úr és az in té zet hez tar to zó sze mé lyek .

Csimma Ro zá lia ülő sor bal ról a 3.
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Me zõ gaz da sá gi hí rek
2013. év március hó

FEL HÍ  VÁS
az ál ta lá nos is ko lák ba 
tör té nõ be íra tás ra

Ér te sít jük az érin tett szü lő ket, hogy a
2013/2014. tan év re tör té nő ál ta lá nos is ko lai
be íra tá sok ra az aláb bi idő pont ok ban ke rül sor:

2013. áp ri lis 8-9. (hét fő, kedd) 
8.00 órá tól 18.00 órá ig.
Tan kö te les gyer me két a szü lő kö te les a

la kó he lye, en nek hi á nyá ban tar tóz ko dá si
he  lye sze rin ti il le té kes vagy a vá lasz tott is -
ko la el ső év fo lyam ára be írat ni.

A be íra tás he lye:
Az OMK is ko lai ré szén, I. eme let igaz -

ga tó he lyet te si iro da.
Ügy in té ző:  Ko vács Sándorné.
Az el ső év fo lyam ra tör té nő be íra tás kor a

gyer mek sze mély azo no sí tá sá ra al kal mas, a
gyer mek ne vé re ki ál lí tott sze mé lyi azo no -
sí tó és a lak cí met iga zo ló ha tó sá gi iga zol -
ványt és az is ko lá ba lé pés hez szük sé ges
fej lett ség el éré sét ta nú sí tó iga zo lást kell
be mu tat ni.

A fel vé tel ről el ső fo kon az is ko la igaz ga -
tó ja dönt, el uta sí tás ese tén fenn tar tó hi va tott
a felülbírálati ké rel met el bí rál ni.

2013
Az egyes ál ta lá nos is ko lák kör ze té -
be tar to zó te le pü lé sek, ut cák és te -

rek ne vét az aláb bi ak ban kö zöl jük:

Kör ze ti ál ta lá nos is ko la, Dömsöd
Nagy köz ség köz igaz ga tá si te rü le té ről:
Gróf Szé che nyi Ist ván Ál ta lá nos Is ko la,
Dömsöd, Szé che nyi út 9.

To váb bi, a tan ke rü let il le té kes sé gi te -
rü le tén mű kö dő ál ta lá nos is ko lák:

Apaj, Kiskunlacháza, Áporka, Rác ke ve,
Szi get be cse, Makád, Lórév, Szigetszent-
márton, Szigetújfalu, Szi get csép 

Gyógy pe da gó gi ai ne ve lé si-ok ta tá si in -
téz mé nyek: Kiskunlacháza

Ami kor e so ro kat írom – március el ső
nap ja i ban – na gyon kel le me sen süt a nap, és
már na gyon örü lünk, hogy a sok bo ron gós
idő után vég re meg jött a szép na pos idő. El -
mond hat juk, hogy ezen a té len, il let ve már
az ősz fo lya mán is, kel lő men  nyi sé gű csa pa -
dék esett, és így a ta laj ban meg fe le lő ned -
ves ség van, és re mél jük, hogy az idei esz -
ten dő nem lesz aszá lyos. Is mer ve az or szág
és a gaz dál ko dók anya gi hely ze tét, bi zony
jó vol na ha az idei év jobb ter més ered mé -
nyek kel zá rul na mint az elő ző év. Az is igaz,
hogy a me ző gaz da ság az or szág nem ze ti jö -
ve del mé nek csak ki sebb ré szét te szi ki, de
még is na gyon fon tos, hogy meg fe le lő le -
gyen a ha zai élel mi szer el lá tás, és kel lő men-
nyi sé gű ex port áru alap ter me lőd jön.

Ha a ha tárt jár juk meg ál la pít hat juk, hogy
jól te lel tek az őszi ve té sek, ed dig azt mond -
hat juk, hogy jó re mé nyünk van a ka lá szos
ga bo na ter més re, no per sze még sok min -
den, de fő ként az idő já rás ala ku lá sán sok
mú lik. Mint már a feb ru á ri hí rek ben is ír tam
a nö vény ter me lők nek, most a leg fon -
to sabb idő sze rű mun ka a ta va szi
fej trá gyá zás. Ha még ed dig nem
tud tuk ki szór ni a nit ro gén -
tar tal mú mű trá gyát,
azt mi e lőbb szór juk
ki, ha azt a ta laj ál la -
po ta meg en ge di, rá le het men ni a föl dek re a
gé pek kel. Nem ol csó a mű trá gya, de re mél -
jük, hogy a ga bo naárak nem csök ken nek
na gyon, és ak kor a hek tá ron ként kiszórt 2-3
q mű trá gya ára és a ki szó rá si költ ség meg té -
rül, mert az egy hek tár ho za ma akár 5-6 q-
val emel ked het.

Már ci us hó nap ban itt az ide je a ta va szi
ka lá szos ga bo nák (ár pa, zab) ve té sé nek,
ame lyet az ős  szel meg szán tott, majd most
ta vasszal el mun kált föld be ves sünk. Most
van itt az ide je az éve lő lu cer na táb lák meg -
fo ga so lá sá nak is, hogy az eset le ges va -
kond tú rás ok a ka szá lást és a be ta ka rí tást ne
aka dá lyoz zák, és a ki ke lő gyom nö vé nye ket
gyé rí te ni tud juk. Az egyéb ta va szi ve té sű
te rü le te ket, az őszi szán tást is aján la tos
meg mun kál ni, rész ben ugyan csak a gyo -
mok ir tá sa és a ta laj ban lé vő ned ves ség
meg őr zé se mi att.

A nap ra for gó és a ku ko ri ca ve tő mag ja it
is mi e lőbb ér de mes meg vá sá rol ni, mert
most még na gyobb a vá lasz ték, és a leg job -
ban ter mő faj tá kat vá sá rol hat juk meg.

Már ci us hó nap ban van a leg több mun ka
a kis ker tek ben, gyü möl csö sök ben és a sző -

lő ben. A gyü mölcs fák és a sző lő met szé sét,
ha még ed dig nem vé gez tük el, azt mi e lőbb
be kell fe jez ni, és a ta va szi le mo só per me -
te zést még a rügy fa ka dás előtt el kell vé -
gez nünk, mert ez a per me te zés az egész évi
nö vény vé del met ala poz za meg.

A zöld sé ges kert ben itt az ide je a bor só, a
hagy ma ve té sé nek, ül te té sé nek és az egyéb
nem túl me legigé nyes nö vé nyek, mag vak
el ve té sé nek.

Aki fó lia sát ras zöld sé gek ter mesz té sé vel
fog lal ko zik, már bi zony el kel lett vet ni a
hó na pos re tek, zöld hagy ma, és egyéb
ugyan csak nem túl me leg igé nyes nö vé nyek
ve té sét, de még már ci us vé gé ig is ér de mes
a nem fű tött fó lia sát rak ban ter mel ni, mert
az áp ri lis még hoz hat hűvös, sőt fa gyos reg -
ge le ket.

A vi rá goskert ben, ha még ed dig nem vé -
gez tük el a ró zsa bok rok met szé sét, ak kor
azo kat ala po san vág juk vis  sza, mert ak kor
lesz nek szép és fej lett ró zsa szá lak. Ugyan -

csak oda kell fi -
gyel nünk a gyep, a

pá zsit ápo lá sá ra, ala -
po san ge reb lyéz zük el,

az eset le ges va kond -
tú rá so kat egyen ges -

sük el, és ak kor lesz szép a pá zsit, ha
ki szó runk nit ro géntar tal mú mű trá gyát. Vis-
sza tér ve a fű tet len fó lia sá tor ban ter mesz tett
nö vé nyek re, a hó na pos retek, hagy ma, sa lá -
ta nem túl me leg igé nyes nö vé nyek, és bi -
zony már ci us, áp ri lis hó na pok ban a nap su -
gár zás ha tá sá ra már na gyon fel me le ged het
a bel ső le ve gő, így fo lya ma to san gon dos -
kod ni kell az ön tö zés ről és a szel lőz te tés ről,
mert egyéb ként tönk reme het nek a nö vé -
nyek, de leg alább is las sab ban fej lőd nek. A
me leg igé nyes ker ti nö vé nye ket, mint pél -
dá ul a bab, cse me ge ku ko ri ca, csak ké sőbb
ves sük el a sza bad föld be, ha már a ta laj fel -
me le ge dett. Ez az idő szak már in kább áp ri -
lis hó nap ele jé re te he tő. A fen ti ek ben le ír -
tak mel lett még bi zony sok egyéb te en dő is
van most ta vas  szal, mert jó ter mést ak kor
vár ha tunk, ha min den mun kát idő ben el -
vég zünk, ha meg lesz a nö vé nyek te nyé szi -
de je, és kel lő nö vény ápo lást, nö vény vé del -
met is el vé gzünk.

A ta va szi mun kák hoz, úgy a szán tó föl de -
ken mint a kis ker tek ben szép ta va szi idő já -
rást, jó egész sé get kí vá nok.

Ös  sze ál lí tot ta: 
Tóth Ist ván 

nyug dí jas me ző gaz dász

Sulipersely 
1%

Tisztelt Adózó!

Kérem, hogy ADÓJA 1%-ÁT 
ajánlja a Gróf Széchenyi István

Általános Iskola Suli Persely
Alapítványa részére.

Adószám: 18679212-1-13
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Tisztelt Együttműködő Partnereink!

Tájékoztatjuk a településeik fejlődésében tenni akaró Polgártár sa inkat
és vállalkozásokat, hogy 2013. február 15-tel Együt t mű kö dési Megálla po -
dást kötöttünk a Vidékfejlesztési Minisztériummal, hogy a jövőben az
Egyesületünk lesz a LEADER HACS jogcím jo gosultja a Szigetújfalu,
Szigetszentmárton, Szigetcsép, Ráckeve, Szi getbecse, Makád, Áporka,
Kiskunlacháza, Dömsöd, Apaj tér ség ben, amely megközelítőleg az új
Ráckevei Járás területét fedi le Lórév ki vé te lé vel (Lórév egy Fejér megyei
területhez csatlakozott).

A HACS – Helyi Akciócsoport fő feladata a különféle vidékfej lesz tési
célú programok helyi szer ve zése, a pályázatok kezelése, a pá lyázatok
támogatására javasolt rangsor felállítása és jó vá ha gyási ja vaslattal a VM –
Vidékfejlesztési Minisztérium, illetve az MVH – Mezőgazdasági és
Vidékfej lesz té si Hivatal felé történő to vábbítása.

A nyertes pályázatok megvalósítása során gondot jelenthet, hogy a
költségeket előzetesen be kell vál lalni, mert az elszámolások általában 3-4
hónapos határidővel utófinanszírozottak, ezért a nyer te sek nek megfelelő
anyagi háttérrel is kell rendelkezniük, hogy a költségeket ezen fizetési
határidőig meg tudják finanszí roz ni, és számlákkal el tudják számolni.

Javasolható lesz a mindenkori pályázati kiírások ismeretében, hogy csak
a jól előkészített, gyorsan meg valósuló, valóban célsze rű összegű pályáza-
tokat nyújtsuk be 2-5-10 millió Ft összeg ha tá rig.

A pályázati kiírásokat a VM, illetve az MVH időszakosan teszi köz zé,
de közben a LEADER HACS más működési feladatokat is ellát, így

tájékoztató programokat, előadásokat, kiadványokat szer  vez, és működ -
teti a HACS irodáját.

A LEADER-HACS működési központja a Ráckeve, Eötvös u. 67.
címen működő (gyorslakóház) iroda, amely munkanapokon ál talában 9-
17 óráig, hétfői napokon nyújtott időben 9-19 óráig van nyitva. 

Telefon/fax elérhetőségünk: (06-24)-385-289.

E-mail: drczernykaroly@t-email.hu
A pályázati kiírásokról és a végzett munkánkról a helyi újságokban és a

honlapunkon folyamatos tájékoztatást fogunk adni, de a személyes érdek-
lődőket is szívesen fogadjuk.

A sikeres, közös munka reményében.
Tisztelettel:                                          Dr. Czerny Károly egyesületi elnök

PEST-BUDAI ÉS RÁCKEVEI VÁROSSZÉPÍTŐ
ÉS MŰEMLÉKVÉDŐ EGYESÜLET – RÁCKEVE
LEADER-HACS TÁJÉKOZTATÓJA

Írókázzunk
Kertek alatt a húsvét – mondhatnánk, hiszen az idei esztendőben már-

cius 31-re és április 01-re esik. Honnan a tojásdíszítés, mikor végezték,
mivel és hogyan írókáztak? 

Nagyon röviden erre keresünk választ, néhány gondolatban, gyakorlati
útmutatással.

Egykor a hímes tojásnak varázserőt tulajdonítottak, hittek óvó, védő,
bajelhárító erejében, a szemmelverés ellenszerének tartották. A tojásra írt
hímekkel igyekeztek növelni a varázserőt, egyúttal rajzban kifejezett
jókívánság is volt.

Ha egy fiúra haragudtak, olyan hímes tojást adtak neki, amely
homokkal volt megtöltve. Ez azonban a fiúra nézve nagy szégyent
jelentett.

A tojásfestést nagyszombaton végezték. Maga a tojásdíszítés szokása
Közép- és Kelet-Európában a legelterjedtebb.

Az igazi hímesek íróeszköze az íróka, melyet a legalkalmasabb
rézlemezkéből hajtani, mert leginkább ez tartja a hőt. (2x2 cm-es
darabkákat harapófogóval tölcsérré formálunk. Nem túl vastag pálci-
ka felhasított végébe csúsztatjuk a tölcsért és rögzítjük vékony
madzaggal.) 

Tiszta főtt tojások héját díszíthetjük ezzel a technikával. 
Készítsünk méhviaszt – vagy sima viaszt is lehet –, hevítsük fel, és

az írókával elsőként az elosztó vonalakat, majd a főbb motívumokat
vázoljuk a felületre. 

Ezt követően lehet finomítani a kiválasztott mintát. 
Végül pedig színezzük a tojásokat festőlével, vagy vöröshagyma

héjával készült festőlével.

Ezek a hímesek igen tetszetősek, szemet gyönyörködtetők.  
Különlegességüket fokozhatjuk, ha leolvasztjuk felületükről az

írókával felvitt viaszt. Ez nagyon szép fényt ad a tojásoknak.
(Vigyázzunk, mert könnyen kormozódik!)

Összeáll.: 
-V.I.-
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KÖSZÖNET NYILVÁNÍTÁS
Elcsitult a szív mely sokat dolgozott.
Pihen a kéz mely annyit dolgozott.
Számomra ő sosem lesz halott.
Örökké élni fog, mint a csillagok.

Köszönetünket fejezzük ki mindazok-
nak, akik

PERGER JÓZSEF-et

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

Gyászoló család

DABI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG
Március 27. szerda bűnbánati alkalom
Március 28. csütörtök bűnbánati alkalom
Március 29. péntek 09.00 nagypénteki istentisztelet

bűnbánati alkalom
Március 30. szombat bűnbánati alkalom
Március 31. vasárnap 09.00 húsvéti istentisztelet és úrvacsoraosztás
Április 01.  hétfő 09.00 húsvéti istentisztelet és úrvacsoraosztás

BAPTISTA GYÜLEKEZET
Március 29. péntek 17.00 nagypénteki istentisztelet   
Március 31. vasárnap 10.00 istentisztelet

RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
Március 28. csütörtök 17. 00 nagyheti szertartás
Március 29. péntek 17. 00 nagyheti szertartás
Március 30. szombat 17. 00 nagyheti szertartás
Március 31. vasárnap 09. 00 ünnepi szentmise
Április 01. hétfő 09. 00 ünnepi szentmise

DÖMSÖDI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG
Március 27. szerda 18 00 bűnbánati istentisztelet
Március 28. csütörtök 18 00 bűnbánati istentisztelet
Március 29. péntek 10. 00 nagypénteki istentisztelet a templomban

18. 00 passiós istentisztelet a gyülekezeti házban
Március 31. vasárnap 10. 00 ünnepi istentisztelet a templomban
Április 01. hétfő 10. 00 ünnepi istentisztelet a templomban
Betegúrvacsoraosztás

Nagyheti és húsvéti alkalmak a 
dömsödi egyházközségekben

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

SZJA 1%
Ked ves Test vé rek!

Amen  nyi ben Önök sze mé lyi jö ve de lem adó fi ze tés re kö te le zet tek, kér jük, hogy egy há za ink ja -
vá ra ajánl ják fel jö ve de lem adó juk 1%-át:

– Magyarországi Re for má tus Egy  ház tech ni kai szá ma: 0066

– Magyar Ka to li kus Egy ház tech ni kai szá ma: 0011

– Magyarországi Bap tis ta Egy ház tech ni kai szá ma: 0286

Fel aján lá sa i kat kö szön jük!

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

EEggyyhháázzkköözzssééggeekk
eelléérrhheettõõssééggeeii
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Szü lettek:
Kiss Zoltán – Szabó Zsuzsanna Szilvia

NÁNDOR ANTAL
Szabó Imre – Orbán Noémi

EMESE

El huny tak:
Kati István Károly 80 éves 
Siket Antalné Hofmeiszter Ilona 83 éves
Nagy Edit 40 éves
Biró István 73 éves
Pethes Lászlóné Kaszab Piroska 69 éves

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

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: március 20.

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

Várható meg je le nés: április eleje

Az írások elfogadása nem jelenti azok
feltétlen megjelentetését!

Ro vat ve ze tők, és az újság megjelenésében
közreműködők: Bábel László, Béczi János,

Bencze Ist ván, Budai Ignácné, Csányiné
Laczó Judit, Csikós Lászlóné, Gerenday Éva,
Habaczeller né Ju hász Judit, Korona Sándor,
Köntös Ágnes, Or bán né Kiss Ju dit, Pongrácz
József, Richter Gyu láné, Sza bó And rea, Tóth
István, Tóthné Porvay Zsuzsa, Varsányi Antal.

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

VE SZETT SÉG 
EL LE NI KÖ TE LE -

ZŐ EBOLTÁS

Va la men  nyi 3 hó na pos
kort be töl tött eb ol tá sa

kö te le zõ!

Az ebek 2013. évi kö te le ző ve szett ség el -
le ni ol tá sát az aláb bi na po kon tart juk:

– Ren des ol tá sok:

2013. áp ri lis 13. (szom bat) 09 órá tól 12 órá ig

2013. áp ri lis 17. (szer da) 15 órá tól 18 órá ig

2013. áp ri lis 19. (pén tek) 15 órá tól 18 órá ig

2013. áp ri lis 24. (szer da) 15 órá tól 18 órá ig

– Pót ol tás: 
2013. má jus 4. (szom bat) 09 órá tól 12 órá ig

Az ol tás he lye:

– 2012. áp ri lis 13., má jus 4. Dömsöd, Pe tő fi
tér 6. (Pol gár mes te ri Hi va tal ud va ra)

– 2013. áp ri lis 17. Dunavecsei úton a Kanól
ital bolt tal szem ben

– 2013. áp ri lis 19. Rá kó czi úton a ma lom
előt ti sza bad té ren

– 2013. áp ri lis 24. Szé che nyi út – Esze T. út
sar kon az új par ko ló ban

Az ol tás dí ja: 
4.200 Ft/eb, amely tar tal maz za a fé reg -

haj tó tab let ta árát is!  
Kis ál lat egész ség ügyi könyv: 500 Ft (el -

vesz tés, pót lás, új ku tya ese tén)

Ház nál tör té nő ol tás ese tén ki szál lá si és
ad mi niszt rá ci ós dí jat szá mí tunk fel!

A ve szett ség el le ni vé de ke zés rész le tes
sza bá lya i ról szó ló 164/2008. (XII. 20.) FVM
ren de let 4. § (7) be kez dé se alap ján: ,,Ve -
szett   ség el len csak elekt ro ni kus transzpon-
derrel (mikrochip) meg je lölt eb olt ha tó.”

Dr. Nagy Zol tán ál lat or vos
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Fotó: Bábel László


