
Az első gondolatok az édesanyáké. Szeretettel köszöntök minden Édes-
anyát, Nagymamát, Dédnagymamát.Valamennyiüknek köszönöm gondos-
kodásukat, szeretetüket és egyáltalán az életünket! Kérem, fogadjanak el tő-
lem egy jelképes csokor virágot köszönetem jeléül.

A tavasz utolsó harmadában rendezzük a Dömsödi Napokat, immár 15.
alkalommal.Arendezvénysorozat ebben az évben is kitűnően sikerült, és ta-
lán nem csak én gondolom ezt így. Nagyon köszönöm mindenkinek, akik a
tényleg meglévő gondok ellenére is segítettek – erejükhöz mérten – ünne-
pünk sikerében. Nem kevesen voltak ezek a személyek, de közülük is ki kell
emelnem a Banya Klub tagjainak – Csikósné Jutka vezetésével – nélkülöz-
hetetlen jelenlétét. Ez évben is velünk ünnepeltek testvérvárosaink – Knüll-
wald és Für – küldöttségei Jörg Müller és Jávorka Flórián polgármester urak
vezetésével. Remélem, Ők is szívesen emlékeznek a Magyarországon töl-
tött napokra, és valamit viszonozni tudtunk abból a szíves vendéglátásból,
amelyben részesítettek bennünket mindkét országban. Itthon is megköszön-
hettem Nyerges László és felesége, Eszter asszony gesztusát, amelyet az el-
múlt nyáron tanúsított irányunkban, németországi utunk során.

Ez évben visszatértünk a hagyományainkhoz, és a Dömsödi Napok meg-
nyitóján adtuk át az arra érdemeseknek a kitüntetéseket. Díszpolgári címet
kapott vitéz Joó Sándor, Dömsödért Emlékérmet pedig Bede Kornélia, Ko-
vács Lászlóné, Varga Gézáné és Takács István. Méltatásukat a Hírnök más
oldalán olvashatják. Köszönöm munkásságukat, és szívből gratulálok a
megérdemelt elismeréshez!

Az elmúlt két és fél évben igyekeztem írásaimban távol tartani magam az
aktuális politikai kérdésektől. Igazán most sem szeretnék ettől a gyakorlattól
eltérni, deazújönkormányzatiminiszterúrnak,VargaZoltánnakakijelenté-
sét – felelős polgármesterként – nem hagyhatom szó nélkül.AMiniszter Úr
parlamenti meghallgatása során – miniszterjelöltként – azt a kijelentést tette,
hogy az önkormányzatoknál pazarlás folyik, és további lehetséges elvonás-
ról beszélt. Nagyon jó lett volna, ha a Miniszter Úr konkretizálja a kijelenté-
sét, mert így általában az önkormányzatokra ez nem igaz. Biztos, hogy van-
nak olyan szerencsés települések, ahol olyan mennyiségű helyi adó termelő-
dik, amelyet szinte nem tudnak elkölteni, de nem ez a jellemző. Én inkább
olyan településeket ismerek, ahol a túlélésért küzdenek, ahol napról-napra
filléres gondokat kell megoldani, ahol fejlesztésre egy fillér tartalék sincs.
Mi is ebbe a sorba tartozunk. Bár nem panaszkodhatunk, mert az elmúlt év
végén komoly segítséget kaptunk a kiesett adóbevételünk pótlására, azért
végérvényesen nem oldódtak meg a működési gondjaink. Tehát, tudom
ajánlani a Miniszter Úrnak, hogy töltsön nálunk egy hetet, ismerkedjen meg
a problémáinkkal, és biztos vagyok abban, hogy ezek után nem fog általáno-
sítani. Azért, ha már itt tartunk, talán tényleg el kellene gondolkodni egy
igazságosabb elosztásról. Tudomásom szerint például Százhalombattán
annyi iparűzési adó keletkezik, amennyi fél Pest megyében sem. Így aztán a
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Vecsési Sándor: Asszonyok, anyák, nők 1971
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Szü let tek:
Kincses Sándor – Horváth Ilona

TAMARA
Láng András – Fejes Franciska

REGE RÉKA
Madarász Zoltán – Vígh Ágota

ZALÁN
Zsákai Richárd – Lakatos Zsuzsanna

JÁZMIN DZSESSZIKA

Házasságot kötöttek:
Angyal László – Major Ildikó Éva

El huny tak:
Ujj Lászlóné Metzger Katalin 93 éves
Ócsai Pál 78 éves
Necsász Imre 79 éves
Benedek György 72 éves
Jarosi Mihály 77 éves
Bak Imréné Mendi Aranka 63 éves
Bauda József Sándorné Braun Éva 58 éves
Csia Ferenc Antal 84 éves
Vén Ferencné Tóth Mária 66 éves
Szilágyi Imre 47 éves
Pfund Józsefné Aradi Julianna Katalin

56 éves

Anya köny vi hí rek

HÁZIORVOSI RENDELÉS
I. körzet: Dr. Hornyák Edit
Zrínyi u. 8/b
Tel.: (24) 435-103; 20/432-1033
Rendel:  hétfő, szerda: 13.00–17.00 óráig
kedd, csütörtök: 07.30–11.00 óráig
péntek: 07.30–11.00 óráig

II. körzet: Dr. Tóth István
József Attila u. 8. 
Tel.: (24) 435-137; 30/9705-250
Rendel: hétfő–péntek: 07.30–11.00 óráig 
csütörtök: 16.00–17.00 óráig

III. körzet: Dr. Rókusfalvy Sylvia
Zrínyi u. 8/a
Tel.: (24) 436-180; 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
Sza bad ság u. 42.
Tel.: (24) 435-153; 20/9422-698
Rendel:  hétfő, kedd, csütörtök, péntek:

07.30–11.00 óráig
szerda: 13.00–16.30 óráig

fej lesz té se ik nek szin te sem mi sem szab ha tárt. És
ez nem azért van, mert an  nyi val oko sabb, kre a tí -
vabb em be rek él nek ott, mint mond juk Rác ke vén,
ha nem azért, mert va la mi kor – nagy-nagy sze ren -
csé jük re – oda te le pült az olaj fi no mí tó. Eze ket az
igaz ság ta lan egyen lőt len sé ge ket va ló ban jó len ne
ki egyen lí te ni, ez zel együtt mi is több esélyt kap -
nánk a fej lő dés re.

Ha már a fej lő dés nél tar tunk, ak kor tá jé koz ta -
tom az ér dek lő dő ket, hogy el kez dő dött a két nyer -
tes pá lyá za tunk köz be szer zé si el já rá sa. Fel állt az
a nyolc ta gú bi zott ság, amely majd ki vá laszt ja a
pá lyá zó ki vi te le zők leg jobb aján la tát. Re mé nye -
im sze rint má jus vé gén el kez dőd het nek a mun ká -
la tok. Ez zel kap cso la tos a ké ré sem az érin tett ut -
cák la kó i hoz. Az út épí tés so rán eset le ge sen fel -
me rü lő köz le ke dé si prob lé má kat tü re lem mel vi -
sel jék. Igye kez tünk a pá lyá za ti ki írás ban is pre fe -
rál ni azt a gesz tust a ki vi te le zők ré szé ről, ha va la -
mi jó meg ol dást kí nál nak a köz le ke dé si gon dok
egy sze rű meg ol dá sá ra. 

Az elő ző hó nap ban ír tam az „Út a mun ká hoz”
prog ram ról. Nos, el in dul tunk! Ta lán so kan ész re -
vet ték, hogy a te le pü lés-fenn tar tá si fel ada to kat

so ha nem lá tott nagy lét szám mal lát juk el. Van nak
még döc ce nők, de nem is kön  nyű fel adat en  nyi
em ber mun ká ját meg szer vez ni, ös  sze han gol ni.
Meg pró bá lunk min den ki nek kép zett sé gé nek, is -
ko lai vég zett sé gé nek meg fe le lő mun kát biz to sí ta -
ni. Saj nos, ez nem min dig si ke rül. A prog ram ke -
re té ben fel ál lí tot tuk a „csa tor na kom man dón kat”
is. Két cso port ban ház ról-ház ra jár nak mun ka tár -
sa ink, és el len őr zik az ivó víz-vé te le zés, a szenny -
víz el ve ze tés kö rül mé nye it. Is mé tel ten sze ret ném
fel hív ni a fi gyel met, hogy a csa pa dék víz be le ve -
ze té se a szenny víz csa tor ná ba SZA BÁLY TA -
LAN! Ezt is el len őriz zük! Ké rem, se gít sék az el -
len őrök mun ká ját, akik meg bí zóle vél fel mu ta tá -
sá val iga zol ják el já rá suk jo gos sá gát.

A szo ká sos kis kul tu rá lis blokk ban meg kell
em lí te nem az ál ta lá nos is ko la sza va ló ver seny ét, a
mű vé sze ti is ko la fú vós ta lál ko zó ját, a 8. b osz tály
ha gyo má nyos bál ját. Iga zán na gyon jól szó ra koz -
tam mind egyik ren dez vé nyen. Csak is mé tel ni tu -
dom ön ma gam, már so kad szor ál la pí tom meg,
hogy ren ge teg te het sé ges gyer mek van Döm-
södön, és ez a te het ség egy re in kább ki is bon ta ko -
zik. Az már csak má sod la gos, hogy ez a tény nem
kis büsz ke ség gel tölt el en gem is.

Bencze Ist ván

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 

Internetes ol da lun kat a
www. magyar-korona-gyogyszertar.hu

cí men ér he tik el!

Háziorvosi ügyelet 
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

Ál lat or vo si ügye let

2009. május 9-10.
ifj. dr. Fábián Miklós

Kiskunlacháza, Báthory u. 8.                                                        
Tel.: 06-30-951-0507

2009. május 16-17.
dr. Guba Sándor

Szigetszentmárton, Bercsényi u. 8.                                                        
Tel.: 06-30-265-2515

2009. május 23-24.
dr. Mészáros János

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

2009. május 30-31.
dr. Nagy Zoltán

Dömsöd, Kossuth L. u. 95.                                                        
Tel.: 06-20-934-7625

2009. június 1.
dr. Vona Viktor

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

Folytatás az előző oldalról.

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
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Rész let Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány -
zat Kép vi se lő-tes tü let ének 4/2000. (II. 1.) ren -
dele té ből: 

„1. § (1) Dömsöd nagy köz ség nagy ra be csü li
a te le pü lés szol gá la tá ban, fej lő dé sé nek elő se gí -
té sé ben, ér de ke i nek elő moz dí tá sá ban, az egye -
te mes em be ri ér té kek gya ra pí tá sá ban ki fej tett
ki ma gas ló, pél da mu ta tó egyé ni és kö zös sé gi,
szak mai és tár sa dal mi cé lú te vé keny sé get. Ezek
el is me ré sé re „Dömsödért Em lék érem” el ne ve -
zés sel ki tün te tést ala pít."

A kép vi se lő-tes tü let 43/2009. (III. 25.) Kt. sz.
ha tá ro za tá val az aláb bi sze mé lyek nek „Döm-
södért Em lék érem” ki tün te tést ado má nyo zott. 

Bede Kor né lia
Ma tild Rác    ke -
vén szü le tett
1948. au gusz -
tus 8-án. 1970-
ben szer zett dip-
lo má ját kö ve -
tő en a dömsödi
ál ta lá nos is ko -
lá ban he lyez  -
ke dett el, ahol
2006-os nyug -
dí ja zá sá ig ta ní -
tott. 

Köz éle ti te vé keny sé gét Dömsödön 1970-ben
a 2760. II. Rá kó czi Fe renc Út tö rő csa pat csa pat -
ve ze tő je ként kezd te. Mun ká ját 1972-ben Di csé -
rő Ok le vél lel, 1987-ben Ki vá ló Út tö rőve ze tő
érem mel ju tal maz ták. A rend szer vál tás után az
út tö rő csa pat jog utód ja ként lét re hoz ta a 2760.
„Mi kö zös sé günk” csa pa tot, en nek ve ze tő je -
ként te vé keny ke dett 2006-os nyug dí ja zá sá ig.
1995-ben a „Gyer me ke kért El is me rő Pla kett” I.
fo ko za tá nak, majd 1999-ben a „Gyer me ke kért
Ér dem érem” tu laj do no sa lett. Pe da gó gi ai ok ta -
tó-nevelő mun ká já nak cél ja: a sok ol da lú an kép -
zett gyer mek, me lyet a honismeretis, kör nye zet -
vé dős, ter mé szet já rós és sza bad idős prog ra mok
ke re té ben pró bált meg va ló sí ta ni. Esélyt adott a
fo gya té kos gyer me kek szá má ra is a tár sa da lom -
ba va ló zök ke nő men tes be il lesz ke dés re, fel zár -
kóz ta tás ra. Cél ki tű zé sit si ke rült meg va ló sí ta ni.
Rend sze re sen pá lyáz tat ta ta nít vá nya it, pá lyá za -
tot írt ki or szá gos szin ten „Ide gen ve ze tő ke res -
te tik” cím mel. Rend sze re sen tá bo roz ta tott, szin -
te az or szág min den tá já ra el jut tat ta kö zös sé ge
tag ja it. A Herman Ot tó Ter mé szet vé del mi Ve -
tél ke dőn or szá gos dön tő be is be ju tot tak. 

Mun kás sá gá ban ös  sze fo nó dott a ta ní tás és a
sza bad idős te vé keny ség. Min den ben az ér té ket
tar tot ta el sőd le ges nek. 

A „Mi közösségünk” egyesületben jó kö zös -
ség for má ló egyé ni sé gé nek kö szön he tő en a
gyer me ke ket na gyon sok él mény hez jut tat ta. A

lel ki is me re te sen vég zett kö zös sé gi mun ká ját,
el ért ver seny ered mé nye i ket, köz sé günk hír ne -
vé nek or szá gos szin ten va ló to vább vi te lét ez zel
az el is me rés sel ja va sol ta meg kö szön ni a nagy -
köz sé gi óvo da ve ze tő je. 

Ko vács Lász -
lóné Sep si -
s z e n t  g y ö r  -
gyön szü le tett
1942. szep -
tem ber 15-én. 
1965 óta él
Dömsödön, s
itt ta ní tott nyug -
dí ja zá sá ig. El -
ső dömsödi
éve i ben gyö -
nyö rű tor na -
ün ne pé lye ket

szer ve zett. A De me ter-fé le kísérleti ma te ma ti ka
ok ta tá sért, va la mint jó pe da gó gi ai mun ká já ért
ké sőbb mi nisz te ri ki tün te tés ben ré sze sült. 

39 évi köz szol gá la ta alatt so kat tá bo roz ta tott,
mint tá bor ve ze tő, volt já rá si út tö rő el nök sé gi
tag, he lyi kis do bosve ze tő. Fér jé vel együtt rend -
sze re sen vit ték ta nít vá nya i kat já rá si il let ve me -
gyei ta nul má nyi ver se nyek re, „Ki mit tud”-
okra, ahon nan sok dí jat el is hoz tak. 

A fa lu ért sok tár sa dal mi mun kát vál lalt és
szer ve zett, ilyen a víz tár su lás szer ve zé se, a Thö -
köly ut ca jár ha tó vá té te le; az ötö dik is ko la tan te -
rembő ví té se so rán sok tár sa dal mi mun ká val se -
gí tet te a mun ká la to kat. A köz sé gi is ko lát fér jé -
vel együtt min dig má so dik ott ho nuk nak te kin -
tet ték, az ud vart par ko sí tot ták, pa do kat ké szí tet -
tek a szü lők kel, gya kor ló ker tet lé te sí tet tek. Az
is ko la mú ze um lét re ho zá sá ban so kat se gí tett fér -
jé nek. Há zuk és kör nyé ke min dig pél dás rend -
ben van. Pél da mu ta tó csa lá di éle tet él. 

Az Ok ta tá si Bi zott ság ezek alap ján ja va sol ta
a ki tün te tés re. 

Var ga Gézáné
D ö m s ö d ö n
s z ü    l e  t e t t
1952. au gusz -
tus 13-án.

Év ti ze dek
óta a Dömsödi
Ál ta lá nos Is -
ko la ta ní tó ja,
az al só ta go zat
i r á  n y í  t ó  j a ,
igaz ga tóhe -
lyet tes ként.
M u n  k a  k ö  r i

fel ada tát ma gas szak mai szín vo na lon vég zi. 
Min den le he tő sé get meg ra gad, hogy to vább

ké pez ze ma gát, s a kor kö ve tel mé nye i nek, a

szak mai ki hí vá sok nak meg fe lel jen. Is ko lai fel -
ada ta in túl a fa lu éle té ben is ak tí van részt vesz.

Ala pí tá sa óta tag ja a női kó rus nak, így a kó -
rus ál tal szer ve zett mű so rok nak, kon cer tek nek,
test vér vá ro si ren dez vé nyek nek mind ré sze se.

Al kal man ként ki rán du lást, vá ros lá to ga tást
szer vez – Er dély, Sza bad ka, Palics.

A köz sé gi ün nep sé ge ken, ren dez vé nye ken
gyak ran fel vál lal ja a de ko rá lást.

Te het sé gét, kéz ügyes ség ét és szí nes fan tá zi á -
ját ka ma toz tat ja a ka rá cso nyi kon cer tek, a nem -
ze ti ün ne pek szín pa di dí szí té se so rán.

A Dömsödi Na pok ren dez vé nye in több ki ál -
lí tást is szer ve zett – ba ba ki ál lí tás, já ték ma ci-ki -
ál lí tás. Az idén ren de zett gyer mek olim pia jel -
me ze it és a dísz le te ket meg ter vez te, az el ké szí -
tést ő irá nyí tot ta.

Ak tív kö zös sé gi em ber, aki mun ká já val,
ered mé nye i vel so ha nem hi val ko dik, min dig
sze ré nyen a hát tér ben ma rad. 

Patonai Istvánné kép vi se lő ezen in do kok
alap ján ja va sol ta a ki tün te tés re. 

Ta kács Ist ván Dömsödön szü le tett 1948. ok -
tó ber 5-én. Az dömsödi is ko lai évek után a Cse -
pe li Vas mű ben kez dett dol goz ni. A több mint
negy ven évi mun ka so rán az élet na gyon sok te -
rü le tén dol go zott. A la ka tos se géd mun ká tól
kezd ve, az ét ter mi fel szol gá lá son át, a kü lön bö -
ző vál lal ko zá so kig tar tott az út ke re sé se. Ami
éle té nek ál lan dó jel lem ző je volt, az pe dig a fő -
zés szen ve dé lye. Eh hez kap cso ló dik az a te vé -
keny sé ge is, amely ar ra kész tet te a kép vi se lő-
tes tü le tet, hogy Dömsödért Em lék érem mel tün -
tes se ki Ta kács Ist vánt. Ta kács Ist ván év ti ze dek
óta köz sze rep lő je szin te min den dömsödi ren -
dez vény nek. Nem az el ső sor ban, ha nem a hát -
tér be hú zód va vé gez te nem lát vá nyos, de igen
íz le tes mun ká ját. Na gyon sok ren dez vé nyen fő -
zött a je len lé vők szá má ra, és ezért el len szol gál -
ta tást so ha nem fo ga dott el. Ne ki az iga zi si kert
az je len tet te, ha el fo gyott az étel, és eset leg még
meg is di csér ték. Az utób bi né hány év ki vé te lé -
vel az el múlt ne gyed év szá zad ban a Dömsödi
Sport egye sü let ve ze tő sé gi tag ja volt, az Ő je len -
lé te is hoz zá já rult az idő szak sport si ke re i hez. A
rend szer vál tás előt ti utol só ta nács tes tü let tag ja -
ként ré sze se volt te le pü lé sünk fej lesz té se i nek,
így az OMK épí té se kez de té nek is.

Rész let Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány -
zat Kép vi se lő-tes tü let ének 2/2007. (II. 1.) sz.
ren de le té ből. 

„1. § Dömsöd Nagy köz ség Ön kor mány za ta,
at tól a cél tól ve zérel ve, hogy a he lyi kö zös ség
szol gá la tá ban ki emel ke dő ér de me ket szer zett, a
köz ség la kos sá ga ál tal meg be csült, köz tisz te let -
ben ál ló sze mé lye ket mél tó el is me rés ben ré sze -
sít hes se, va la mint sze mé lyü ket és cse le ke de te i -
ket meg fe le lő kép pen ér té kel ve ál lít has sa pél da -

A XV. Dömsödi Napok kitüntetettjei
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Kedves Olvasók!
Az áprilisi számban, sajnálatos módon, hibásan jelent meg a

42/2009-es határozat.  Az alábbiakban a helyes változatot
közöljük!

14. „Szép Dömsödért” pályázat kiírása
(Szavazás módja: minősített többség , nyílt szavazás)
A képviselő-testület 13 igen szavazattal, egyhangú szavazással

meghozta az alábbi határozatot:

42/2009. (III. 25.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a

faluszépítő program keretében „Szép Dömsödért” elnevezéssel díjakat
adományoz. Ennek megvalósítása érdekében a képviselő-testület az
alábbiakat határozza meg:

a.) A díjak odaítélésére társadalmi bizottságot hoz létre, melynek
irányításával Ispán Ignác képviselőt bízza meg. A társadalmi bizott ságban
történő munkára – a Településfejlesztési, Környezet vé del mi és Idegenfor-
galmi Bizottság javaslatára – az alábbi személyeket kéri fel: Kovács Lász -
ló, Mayer Gáborné, Nagy Zsolt, Sánta István, Besenyői Lászlóné.

b.) A bírálat általános szempontjai: díjazható azon ingatlan tulaj-
donosa/használója, aki az ingatlan és az előtte lévő közterület karban-
tartását kiemelkedően gondosan végzi, és az ingatlan valamint az
előtte lévő közterület külső képe az ember általános értékítélete alapján
esztétikusnak minősíthető. 

A képviselő-testület „Szép Dömsödért” tárgyjutalmat adományoz
11 lakóingatlan tulajdonosának/használójának, és 1 egyéb rendeltetésu
(szolgáltató, középület stb.) ingatlan tulajdonosának / használójának.
A Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság
javaslatát elfogadva a lakosság ajánlásai és az önkormányzati hon-
lapon bonyolított szavazása alapján egy közönségdíjat is adományoz. 

c.) A díjak odaítéléséről a képviselő-testület 2009. augusztus 5-i
ülésén dönt. A díjak átadására a 2009. augusztus 20-i községi ünnepség
keretében kerül sor.

Felelős: Ispán Ignác képviselő
Határidő: 2009. augusztus

HELYESBÍTÉS

ként a je len és az utó kor elé, „Dömsöd Dísz pol -
gá ra” el ne ve zés sel (to váb bi ak ban: dísz pol gá ri
cím) cí met ala pít.

2. § (1) A dísz pol gá ri cím ado má nyoz ha tó
an nak a ma gyar vagy kül föl di ál lam pol gár nak,
aki va la mely ki emel ke dő en je len tős mun ká já val
vagy egész élet mű vé vel mind a te le pü lés, mind
pe dig or szá go san vagy nem zet kö zi vi szony lat -
ban olyan ál ta lá nos el is me rést szer zett, amely
hoz zá já rul a te le pü lés jó hír ne vé nek öreg bí té sé -
hez, vagy pél da mu ta tó em be ri ma ga tar tá sa mi -
att egyéb ként köz tisz te let ben áll.” 

A kép vi se lő-tes tü let 44/2009. (III. 25.) Kt. sz.
ha tá ro za tá val vi téz Joó Sán dor nak a „Dömsöd
Dísz pol gá ra” cí met ado má nyoz ta. 

Vi téz Joó Sán dor ma gyar ki rá lyi fő had nagy
1919. no vember 30-án szü le tett Dömsödön. Az
ele mi is ko lát Dömsödön vé gez te, míg a kö zép -
is ko lát Kunszentmiklóson, a Baksay Sán dor re -
ál gim ná zi um ban. 1938-ban érett sé gi zett.

1938 vé gén Akasz tón ka pott ál lást adó ügyi,
majd jegy zői gya kor nok ként. 1940-ben be hív -

ták ka to ná nak.
1941 jú ni u sá -
tól az 1945-ös
fog ság ba esé -
sé ig – ki sebb
meg sza kí tá -
sok kal – ak tív
sze rep lő je volt
a II. vi lág há -
bo rú Szov jet -
unió el len ví -
vott üt kö ze te i -
nek. Há rom
éves grú zi ai

fog ság után 1948. jú li us 9-én ér ke zett ha za, Ma -
gyar or szág ra. Ez év vé gé től lett a Dömsödi
Köz ség há zán a Kö zel lá tá si Hi va tal ve ze tő je, de
mi vel nem mű kö dött együtt az ak ko ri ha ta lom -
mal a ku lá kok fel je len té sé ben, ezért rö vi de sen
el bo csá tot ták. Rö vid ide ig tar tó kocs má ros ság
után az Apaji Ál la mi Gaz da ság ve ze tő bér el szá -
mo ló ja volt. 1956-tól húsz éven ke resz tül kü -
lön bö ző ven dég lők ve ze tő je ként dol go zott,
majd hús üzem ve ze tő és gond nok volt, nyug dí -

ja zá sá ig. A het ve nes évek ben ta nács tag ként is
szol gál ta te le pü lé sün ket. 2001-től Csobánkán él
le á nyá nál. 2006-ban a II. vi lág há bo rús ki tün te -
té sei alap ján vi téz zé avat ták. Ez év már ci u sá ban
je lent meg író vé ná ját bi zo nyí tó négy kö te tes
élet raj zi mű ve: Gyer mek ko rom, Ka to na éle tem,
Ha di fog sá gom tör té ne te, Éle tem a szo ci a liz -
mus ban cí mek kel. A Tör té nel mi Vi té zi Rend fő -
ka pi tá nya, vi téz Hu nya di Lász ló a kö vet ke ző
sza vak kal aján lot ta fi gyel münk be Joó Sa nyi bá -
csit: A Tör té nel mi Vi té zi Rend nagy sze re tet tel
és fi gye lem mel ve szi kö rül azo kat az idős rend -
tár sa kat, akik a Ha za meg ma ra dá sa, a ma gyar -
ság ér té ke i nek őr zé se ér de ké ben ön zet le nül fá -
ra doz tak egész éle tük ben. A sors fin to ra, hogy
ezek a de rék em be rek kap ták a leg ke ve sebb el -
is me rést. Vi téz Joó Sán dor magy. kir. fő had -
nagy úr azok kö zül va ló, akik nek min den nél
fon to sabb volt a rá bí zott fel ada tok ma ra dék ta -
lan el vég zé se, em ber tár sai gyá mo lí tá sa. Ki tar tó
hű sé gé nél ta lán csak a sze rény sé ge erő sebb. 

Eze ket a gon do la to kat is ma gá é vá té ve dön -
tött úgy a kép vi se lő-tes tü let, hogy vi téz Joó
Sán dort ki tün te ti.

ÜÜÜÜvvvveeeegggg ---- kkkkééééppppkkkkeeee rrrr eeee tttt

BBaalláázzss  LLaajjooss
2344 Dömsöd,

Gesztenye sor 10.
Telefon: 06 20/9411-779

TTTTüüüükkkk öööö rrrr     ––––
dddd íííí ssss zzzzmmmmûûûû     üüüüvvvveeeeggggeeeezzzzéééé ssss

Berni pásztor kiskutyák győztes szülőktől
június eleji elvitellel eladók.

Tel.: 06-20-9119-328
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Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat
Kép  vi se lő-tes tü le te 2009. áp ri lis 21-én meg -
tar tott rend kí vü li  nyil vá nos ülé sén az aláb bi
dön té se ket hoz ta.

45/2009. (IV. 21.) Kt. szá mú 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 ál la pít ja meg:
1. A Köz be szer zé si Sza bály zat mó do sí tá sa
2. A KMOP-2.1.1/B-2008-001 kód szá mú

„Elő re ut ca, Fel sza ba du lás ut ca, Ságvári
End re ut ca szi lárd bur ko la tú vá épí té se”
meg ne ve zé sű pro jekt vég re haj tá sa – köz -
be szer zés 

3. A KMOP-3.3.1/B-2008-003 kód szá mú
„Bel te rü le ti víz ren de zés Dömsödön”
meg  ne ve zé sű pro jekt vég re haj tá sa – köz -
be szer zés 

4. Dömsöd–Szigetbecse kö zött köz le ke dő
komp üze mel te té sé re pá lyá zat ki írá sa
Fe le lős: Bencze Ist ván pol gár mes ter
Ha tár idő: azon nal

1. A Köz be szer zé si Sza bály zat 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 egy han gú sza va zás -
sal meg hoz ta az aláb bi ha tá ro za tot:

46/2009. (IV. 21.) Kt. szá mú ha tá ro zat

Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat
Kép vi se lő-tes tü le te az Ön kor mány zat Köz -
be szer zé si Sza bály za tá nak mó do sí tá sá ra vo -
nat ko zó elő ter jesz tést el fo gad ja.

A mó do sí tott Köz be szer zé si Sza bály -
zat ha tály ba lé pé sé nek nap ja 2009. áp ri -
lis 22.

Fe le lős: kép vi se lő-tes tü let
Ha tár idő: 2009. áp ri lis 22., a sza bály zat

ha tály ba lé pé sé nek nap ja

2. A KMOP-2.1.1/B-2008-001 kód szá -
mú „Elő re ut ca, Fel sza ba du lás ut ca,
Ságvári End re ut ca szi lárd bur ko la tú vá
épí té se” meg ne ve zé sű pro jekt vég re haj tá -
sa – köz be szer zés 

Köz be szer zé si Bí rá ló Bi zott ság meg vá -
lasz 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 egy han gú sza va zás -
sal meg hoz ta az aláb bi ha tá ro za tot:

47/2009. (IV. 21.) Kt. szá mú ha tá ro zat

Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat
Kép vi se lő-tes tü le te az „Elő re ut ca, Fel sza -
ba du lás ut ca, Ságvári End re ut ca szi lárd
bur ko la tú vá épí té se” (pá lyá zat kód szá ma:
KMOP-2.1.1/B-2008-001) tár gyú köz be -
szer zé si el já rás elő ké szí té sé vel kap cso la tos
– a Köz be szer zé si Sza bály zat ban meg ha tá -
ro zott fel ada tok ra 8 ta gú Bí rá ló Bi zott sá got
hoz lét re.

A Bí rá ló Bi zott ság tag jai:
Var sá nyi An tal al pol gár mes ter, Is pán Ig -

nác, a Te le pü lés fej lesz té si Bi zott ság el nö ke,
dr. Ros tás Klá ra, az Ügy ren di Bi zott ság el -
nö ke, Sallai Gá bor, a Pénz ügyi Bi zott ság el -
nö ke, Var ga Lász ló fő ta ná csos, dr. Őszy Ta -
más köz be szer zé si ta nács adó, dr. Bencze
Zol  tán al jegy ző és Fa bók Fe renc mű sza ki
el len őr.

A bí rá ló bi zott ság el vég zi az ön kor mány -
zat Köz be szer zé si Sza bály za tá ban meg ha tá -
ro zott fel ada to kat. A Bí rá ló Bi zott ság meg -
bí za tá sa a köz be szer zé si el já rás le zá rá sá ig
tart.

Fe le lős: Bí rá ló Bi zott ság
Ha tár idő: azon nal

Köz be szer zé si el já rás meg in dí 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 egy han gú sza va zás -

sal meg hoz ta az aláb bi ha tá ro za tot:

48/2009. (IV. 21.) Kt. szá mú ha tá ro zat

Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat
Kép vi se lő-tes tü le te az „Elő re ut ca, Fel sza -
ba du lás ut ca, Ságvári End re ut ca szi lárd
bur ko la tú vá épí té se” (pá lyá zat kód szá ma:
KMOP-2.1.1/B-2008-001) meg ne ve zé sű
pro  jekt vég re haj tá sa ke re té ben köz be szer zé -
si el já rást in dít.

A kép vi se lő-tes tü let „Elő re ut ca, Fel sza -
ba du lás ut ca, Ságvári End re ut ca szi lárd
bur ko la tú vá építése” tárgyú köz be szer zé si
el já rás aján la ti fel hí vá sát a mel lék let sze rint
jó vá hagy ja.

Fe le lős: Bí rá ló Bi zott ság
Ha tár idő: azon nal

3. A KMOP-3.3.1/B-2008-003 kód szá -
mú „Bel te rü le ti víz ren de zés Dömsödön”
meg ne ve zé sű pro jekt vég re haj tá sa – köz -
be szer zés 

Köz be szer zé si Bí rá ló Bi zott ság meg vá -
lasz 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 egy han gú sza va zás -
sal meg hoz ta az aláb bi ha tá ro za tot:

49/2009. (IV. 21.) Kt. szá mú ha tá ro zat

Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat
Kép vi se lő-tes tü le te a „Bel te rü le ti víz ren de -
zés Dömsödön” (pá lyá zat kód szá ma:
KMOP-3.3.1/B-2008-003) tár gyú köz be -
szer zé si el já rás elő ké szí té sé vel kap cso la tos
– a Köz be szer zé si Sza bály zat ban meg ha tá -
ro zott fel ada tok ra 8 ta gú Bí rá ló Bi zott sá got
hoz lét re.

A Bí rá ló Bi zott ság tag jai:
Var sá nyi An tal al pol gár mes ter, Is pán Ig -

nác, a Te le pü lés fej lesz té si Bi zott ság el nö ke,
dr. Ros tás Klá ra, az Ügy ren di Bi zott ság el -
nö ke, Sallai Gá bor, a Pénz ügyi Bi zott ság el -
nö ke, Var ga Lász ló fő ta ná csos, dr. Őszy Ta -
más köz be szer zé si ta nács adó, dr. Bencze
Zol tán al jegy ző és Fa bók Fe renc mű sza ki
el len őr.

A bí rá ló bi zott ság el vég zi az ön kor mány -
zat Köz be szer zé si Sza bály za tá ban meg ha -
tá ro zott fel ada to kat. A Bí rá ló Bi zott ság
meg bí za tá sa a köz be szer zé si el já rás le zá rá -
sá ig tart.

Fe le lős: Bí rá ló Bi zott ság
Ha tár idő: azon nal

Köz be szer zé si el já rás meg in dí 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 egy han gú sza va zás -

sal meg hoz ta az aláb bi ha tá ro za tot:

50/2009. (IV. 21.) Kt. szá mú ha tá ro zat

Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat
Kép vi se lő-tes tü le te a „Bel te rü le ti víz ren de -
zés Dömsödön” (pá lyá zat kód szá ma:
KMOP-3.3.1/B-2008-003) meg ne ve zé sű
pro  jekt vég re haj tá sa ke re té ben köz be szer zé -
si el já rást in dít.

A kép vi se lő-tes tü let „Elő re ut ca, Fel sza -
ba du lás ut ca, Ságvári End re ut ca szi lárd
bur ko la tú vá építése” tárgyú köz be szer zé si
el já rás aján la ti fel hí vá sát a mel lék let sze rint
jó vá hagy ja.

Fe le lős: Bí rá ló Bi zott ság
Ha tár idő: azon nal

4. Dömsöd-Szigetbecse kö zött köz le ke -
dő komp üze mel te té sé re pá lyá zat ki írá sa

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

A kép vi se lő-tes tü let egy han gú sza va zás -
sal meg hoz ta az aláb bi ha tá ro za tot:

51/2009. (IV. 21.) Kt. szá mú ha tá ro zat

Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat
Kép vi se lő-tes tü le te Szi get be cse Köz ség
Ön kor mány za tá val együtt mű köd ve pá lyá -
za tot ír ki a Dömsöd–Szigetbecse RSD
9+820/B fkm szel vé nyé ben lé vő komp üze -
mel te té sé re.

A kép vi se lő-tes tü let az üze mel te tés re vo -
nat ko zó rész le tes aján la ti fel hí vást a ha tá ro -
zat mel lék le te sze rint jó vá hagy ja.

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

A kép vi se lő-tes tü let 2009. áp ri lis 29-i
so ros ülé sén az aláb bi na pi ren de ket tár -
gyal ta, il let ve dön té se ket hoz ta.

52/2009. (IV. 29.) Kt. szá mú 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 ál la pít ja 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 2008.

évi költ ség ve té sé ről szó ló be szá mo ló
(zár szám adás) meg vi ta tá sa

4. Tá jé koz ta tó a költ ség ve té si szer vek jog ál -
lá sá ról szó ló 2008. évi CV. tör vény vég re -
haj tá sá val kap cso la tos fel ada tok ról, dön -
tés az ön kor mány zat költ ség ve té si szer ve -
i nek be so ro lá sá ról

5. A gyer mek vé de lem hely ze té ről szó ló be -
szá mo ló meg vi ta tá sa

6. Be szá mo ló a Dömsöd-Apaj Csa lád se gí tő
és Gyer mek jó lé ti In téz mé nyi Tár su lás
mű kö dé sé ről

7. A pénz ben és ter mé szet ben nyúj tott szo ci -
á lis tá mo ga tá sok ról és az ön kor mány zat
ál tal biz to sí tott szo ci á lis alap szol gál ta tá -
sok ról szó ló 17/2005. (IX. 16.) ren de let
mó do sí tá sa

8. A Dömsöd Nyár fa sé tány 3761/14 hrsz-ú
és a 3761/32 hrsz-ú in gat lan (Nyár fa sé -
tány) te lek ha tár ren de zé se

9. A Dömsöd Al só-Du na part RSD 8+374/B
fkm szel vé nyé ben lé vő víziállás bér be
adá sa

10. A Strand für dő üze mel te té sé re meg kö tött
bér le ti szer ző dés mó do sí tá sa

11. Az OMK ud va rá nak bő ví té se, ját szó tér
ki ala kí tá sa

12. Ön kor mány za ti la kás cé lú tá mo ga tás ra
ér ke zett ké rel mek el bí rá lá sa (zárt ülé -
sen)

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

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

1. Je len tés  a le járt ha tár ide jű tes tü le ti
ha tá ro za tok vég re haj tá sá ról

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

A kép vi se lő-tes tü let egy han gú sza va zás -
sal meg hoz ta az aláb bi ha tá ro za tot:

53/2009. (IV. 29.) Kt. szá mú ha tá ro zat

Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat
Kép vi se lő-tes tü le te el fo gad ja a pol gár mes -
ter le járt ha tár ide jű ha tá ro za tok vég re haj tá -
sá ról szó ló tá jé koz ta tá sát.

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

2. A pol gár mes ter tá jé koz ta tá sa a két
ülés kö zött el telt idő szak ese mé nye i ről

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

A kép vi se lő-tes tü let egy han gú sza va zás -
sal meg hoz ta az aláb bi ha tá ro za tot:

54/2009. (IV. 29.) Kt. szá mú ha tá ro zat

Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat
Kép vi se lő-tes tü le te el fo gad ja a pol gár mes -
ter két ülés kö zött el telt idő szak ban tett in -
téz ke dé se i ről szó ló tá jé koz ta tá sát.

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

3. Az ön kor mány zat és in téz mé nyei
2008. évi költ ség ve té sé ről szó ló be szá mo -
ló (zár szám adás) meg vi ta tá sa

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

A kép vi se lő-tes tü let egy han gú sza va zás -
sal meg al kot ta az aláb bi ren de le tet

Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat
Kép vi se lő-tes tü let ének

6/2009. (IV. 30.) ren de le te 
Az ön kor mány zat és in téz mé nyei 2008. évi

költ ség ve té si zár szám adá sá ról

A ren de let ki hir de tésé nek  nap ja:
2009. áp ri lis 30.
A ren de let ha tály balé pé sé nek nap ja:
2009. áp ri lis 30.

A kép vi se lő-tes tü let 2008. évi költ ség ve -

tés ét az 4/2007. (II. 15.) rendeletében
1.042.333.000 fo rint ki adá si fő ös  szeg ben,
1.042.333.000 fo rint be vé te li fő ös  szeg ben,
hi á nyát 64.551.000 fo rint ban ha tá roz ta meg.
A költ ség ve té si ren de letet négy al ka lom mal
mó do sí tot ta. A ki adá sok és be vé te lek mó do -
sí tott elő i rány za ta 1.049.262.000 fo rint lett.
A mó do sí tott elő i rány za ton be lül a for rás hi -
ány 20.072.000 fo rint ra csök kent, a  költ ség -
ve té si cél tar ta lék ös  sze ge 1.710.000 fo rint
lett.

Az el múlt év ben az ön kor mány zat és in -
téz mé nyei te vé keny sé gi kö re két te rü le ten
vál to zott: 

– Dömsöd – Apaj köz sé gek ál tal kö zös
kör jegy ző ség lét re ho zá sá ról dön töt tek az
érin tett te le pü lé sek, így a ki adá si elő i rány -
zat ok tel jes év re tar tal maz zák a kör jegy ző -
sé gi hi va tal mű köd te té sé nek költ sé ge it, be -
vé te li ol da lon a kör jegy ző sé gi alap-hoz zá já -
ru lást és a mű köd te tés re Apaj köz ség től át -
vett pénz esz közt.  

– A 2008/2009-es tan év től óvo dai és is ko -
lai in téz mény fenn tar tó tár su lá so kat hoz tak
lét re Dömsöd és Apaj köz sé gek kép vi se lő-
tes tü le tei. Ok ta tá si in téz mé nye ink a Pity -
pang Óvo da és az Arany Já nos Ál ta lá nos Is -
ko la tag in téz mé nyek kel bő vül tek.

Az ön kor mány zat és in téz mé nyei 2008.
évi költ ség ve té sé ről szó ló ren de let ben fog -
lalt elő i rány zat ok tól va ló el té rést a kö vet ke -
ző té nye zők in do kol ták:

– Az év köz ben ke let ke ző va la men  nyi
olyan be vé telt, mel  lyel szem ben fo lyó évi
ki adás nem volt, a for rás hi ány csök ken té sé -
re for dí tott az ön kor mány zat. For rás hi ány-
csök ken tő té tel ként sze re pel tek azok a 2007.
év ről át hú zó dó pá lyá za ti tá mo ga tá sok, me -
lyek ese té ben a pro jekt ki adá sa it sa ját erő ből
ki fi zet tük, a tá mo ga tást pe dig 2008-ban
utal ta ki a tá mo ga tó szer ve zet.

– Hiánycsökkentő té tel volt a kör jegy ző -
sé gi tár su lá si alap-nor ma tí va is.

– 2008. év ben a he lyi adó be vé te li elő i -
rány zatot év köz ben kö zel 20%-kal, gép jár -
mű adó ból kép ző dő be vé te li ter vet 33%-kal
csök ken tet tük a be haj tá si ta pasz ta la tok ra fi -
gye lem mel. A be fi ze tett adó a he lyi ipar űzé -
si adó te kin te té ben meg ha lad ta vá ra ko zá sa -
in kat, gép jár mű adó vo nat ko zá sá ban a csök -
ken tés mér té ke re á lis volt.

– Az ok ta tá si tár su lá sok mű köd te té sé re
szol gá ló tár su lá si meg ál la po dá sok alap ján a
kép vi se lő-tes tü let mó do sí tot ta az óvo da és az
ál ta lá nos is ko la költ ség ve tés ét, az az idő ará -
nyo san be épül tek a mű kö dé si ki adá sok, va -
la mint a mű kö dé si cé lú pénz esz közát vé tel. 

– Fejlesztési cé lú be vé te lek és ki adá sok
el té ré se a nyer tes pá lyá za ti tá mo ga tá sok
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2009. év ben tör té nő ki uta lá sa mi att volt a
Kí gyó – Gyóni G. utcák bur ko lat épí té se és a
Gyer mek jó lé ti és Csa lád se gí tő Szol gá lat
épü le té nek aka dály men te sí té se pro jek tek nél.

– A szi lárd bur ko la tú utak épí té sé re 2008.
év ben nem ke rült sor, mi vel a be adott pá lyá -
za tot el uta sí tot ták, ezért a be ru há zá si ki adá -
sok nál és a hi tel fel vé tel nél a tel je sí té si ada -
tok el ma rad tak a ter ve zet től.

A fen ti ek fi gye lem be vé te lé vel a kép vi se -
lő-tes tü let a 2008. évi zár szám adást
1.020.299.000 Ft be vé tel lel és 1.007.006.000
Ft ki adás sal fo gad ta el. A fel hal mo zá si ki -
adá sok 70.390.000 Ft ös  szeg ben tel je sül tek,
eb ből 15.781.000 Ft-ot fel újí tás ra,
54.609.000 Ft-ot be ru há zás ra for dí tott az
ön kor mány zat. 

Az ön kor mány zat hi tel ál lo má nya

68.483.000 Ft – ami nek ka matter he
26.143.000 Ft – eb ből 52.695.000 Ft fej lesz -
té si cé lú és 15.788.000 Ft mű kö dé si cé lú hi -
tel. A tel jes hi tel ál lo mány ból a hos  szú le já ra -
tú hi te lek ös  sze ge 61.243.000 Ft. 

A költ ség ve té si zár szám adást a könyv vizs -
gá ló is ér té kel te, je len té sé ben po zi tí vum ként
ki emel te, hogy az el múlt év so rán az ön kor -
mány zat hi tel ál lo má nya 6 mil lió fo rint tal
csök kent, az ön kor mány zat tu laj do ná ban lé vő
esz kö zök 3,4 mil lió fo rint tal nö ve ked tek az év
vé gé re. Je len tős mér ték ben 12 mil lió fo rint tal
csök kent az ön kor mány zat kö ve te lé se i nek ér -
té ke is. Az adó be vé te lek po zi tív vál to zá sa az
ered mé nyes adó be haj tá si mun ka kö vet kez -
mé nye. Szá mot te vő en csök kent az ön kor -
mány zat szál lí tói tar to zá sa i nak ál lo má nya, az
év vé gén mind ös  sze 4,6 mil lió fo rin tot tett ki.

4. Tá jé koz ta tó a költ ség ve té si szer vek
jog ál lá sá ról szó ló 2008. évi CV. tör vény
vég re haj tá sá val kap cso la tos fel ada tok ról,
dön tés az ön kor mány zat költ ség ve té si
szer ve i nek be so ro lá sá ról

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

A kép vi se lő-tes tü let egy han gú sza va zás -
sal meg hoz ta az aláb bi ha tá ro za tot:

55/2009. (IV. 29.) Kt. szá mú ha tá ro zat

Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat
Kép vi se lő-tes tü le te a 2008. évi CV. tör vény -
ben biz to sí tott jog kör ében az ön kor mány zat
ál tal ala pí tott költ ség ve té si szer vek be so ro -
lá sá ról az aláb bi dön tést hoz za:

Költ ség ve té si szerv ne ve Költ ség ve té si szerv be so ro lá sa
Te vé keny ség jel le ge sze rint Fel adat el lá tás hoz gya ko rolt funk ci ó ja sze rint
(2008.: CV. tv. 3. § a) pont) (2008.: CV. tv. 3. § b) pont)

Dömsöd Nagy köz ség Pol gár mes te ri Hi va ta la Köz ha tal mi Önál ló an mű kö dő és gaz dál ko dó
Nagy köz sé gi Víz mű Köz szol gál ta tó – köz üzem Önál ló an mű kö dő és gaz dál ko dó
Gróf Szé che nyi Ist ván Ál ta lá nos Is ko la Köz szol gál ta tó – köz in téz mény Önál ló an mű kö dő
Nagy köz sé gi Óvo da Köz szol gál ta tó – köz in téz mény Önál ló an mű kö dő
De zső La jos Alap fo kú Mű vé szet ok ta tá si In téz mény Köz szol gál ta tó – köz in téz mény Önál ló an mű kö dő
Dömsödi Sport köz pont Köz szol gál ta tó – köz in té zet Önál ló an mű kö dő

Pe tő fi Sán dor Ok ta tá si és Mű ve lő dé si Köz pont – 
Köz szol gál ta tó – köz in téz mény Önál ló an mű kö dő

Nagy köz sé gi Könyv tár

A kép vi se lő-tes tü let fel ké ri dr. Vö rös
And rea kör jegy zőt, hogy a tes tü le ti dön tés -
ről a Ma gyar Ál lam kincs tár te rü le ti leg il le -
té kes szer vét ér te sít se, va la mint a költ ség ve -
té si szer vek ala pí tó ok ira tá nak mó do sí tá sát a
kép vi se lő-tes tü let 2009. má jus 27-i ülé sé re
ké szít se el. 

Fe le lős: Dr. Vö rös And rea kör jegy ző
Ha tár idő: 2009. má jus 15. adat szol gál ta -

tás ra, 2009. má jus 27. ala pí tó ok irat ok mó -
do sí tá sá ra

5. A gyer mek vé de lem hely ze té ről szó ló
be szá mo ló meg vi ta tá sa

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

A kép vi se lő-tes tü let egy han gú sza va zás -
sal meg hoz ta az aláb bi ha tá ro za tot:

56/2009. (IV. 29.) Kt. szá mú ha tá ro zat

Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat
Kép vi se lő-tes tü le te az Ok ta tá si, Köz mű ve -
lő dé si és Sport Bi zott ság vé le mé nyét fi gye -
lem be vé ve, a gyer mek vé de lem hely ze té ről
szó ló át fo gó ér té ke lést el fo gad ja.

Fe le lős: Dr. Vö rös And rea kör jegy ző
Ha tár idő: azon nal

6. Be szá mo ló a Dömsöd-Apaj Csa lád -
se gí tő és Gyer mek jó lé ti In téz mé nyi Tár -
su lás mű kö dé sé ről

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

A kép vi se lő-tes tü let egy han gú sza va zás -
sal meg hoz ta az aláb bi ha tá ro za tot:

57/2009. (IV. 29.) Kt. szá mú ha tá ro zat

Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat
Kép vi se lő-tes tü le te az Ok ta tá si, Köz mű ve -
lő dé si és Sport Bi zott ság vé le mé nyét fi gye -
lem be vé ve, a Dömsöd-Apaj Gyer mek jó lé ti
és Csa lád se gí tő In téz mé nyi Tár su lás szak -
mai be szá mo ló ját el fo gad ja.

Fe le lős: Csen gő di Józsefné mb. szak mai
ve ze tő

Ha tár idő: azon nal

7. A pénz ben és ter mé szet ben nyúj tott
szo ci á lis tá mo ga tá sok ról és az ön kor -
mány zat ál tal biz to sí tott szo ci á lis alap -
szol gál ta tá sok ról szó ló 17/2005. (IX. 16.)
ren de 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 egy han gú sza va zás -
sal meg al kot ta az aláb bi ren de le tet

Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat
Kép vi se lő-tes tü let ének 7/2009. (IV. 30.)
ren de le te 

A pénz ben és ter mé szet ben nyúj tott szo ci -
á lis tá mo ga tá sok ról és az ön kor mány zat ál -
tal biz to sí tott szo ci á lis alap szol gál ta tá sok ról
szó ló 17/2005. (IX. 16.) ren de let mó do sí tá -
sá ról

A ren de let ki hir de tésé nek nap ja:
2009. áp ri lis 30.
A ren de let ha tály balé pé sé nek nap ja:
2009. áp ri lis 30.

A ren de letmó do sí tás sal a kép vi se lő-tes tü -
let meg ha tá roz ta a rend sze res szo ci á lis se -
gély fo lyó sí tá sá nak fel tét ele it. Az ön kor -
mány zat rend sze res együtt mű kö dés re kö te -
le zi a se gély ben ré sze sü lő sze mé lye ket a
csa lád se gí tő szol gá lat tal. 

8. A Dömsöd Nyár fa sé tány 3761/14
hrsz-ú és a 3761/32 hrsz-ú in gat lan (Nyár -
fa sé tány) te lek ha tár ren de zé se

(Sza va zás mód ja: mi nő sí tett több ség, nyílt
sza va zás)
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A kép vi se lő-tes tü let egy han gú sza va zás -
sal meg hoz ta az aláb bi ha tá ro za tot:

58/2009. (IV. 29.) Kt. szá mú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat

Kép vi se lő-tes tü le te 129/2008. (IX. 10.) Kt.
számú ha tá ro za tá nak vég re haj tá sá val kap -
cso lat ban az aláb bi ha tá ro za tot hoz za.

Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat
Kép vi se lő-tes tü le te az ön kor mány zat tu laj -
do ná ban lé vő 3761/32 hrsz-ú in gat lan
(Nyár fa sé tány) szé le sí té sé re, fi gye lem be
vé ve a te rü le ten ki ala kult hasz ná la ti vi szo -
nyo kat, a GEODOLIT 2005. Kft. ál tal ké szí -
tett 25/2009. mun ka szá mú vál to zá si váz rajz
alap ján az aláb bi ha tá ro za tot hoz za: 

A kép vi se lő-tes tü let Tefner Nó ra (...)
szám alat ti és Tefner Il di kó (…) szám alat ti
la ko sok 1/2-1/2 tu laj do ni há nyad dal tu laj do -
ná ban lé vő 3761/12 hrsz-ú in gat lan ból 74 m2

te rü let részt vá sá rol, 103.600 Ft, az az Száz -
há rom ezer-hat száz fo rint vé tel ár ért.

A kép vi se lő-tes tü let a Do bo zi Ani ta (…)
szám alat ti la kos tu laj do ná ban lé vő 3761/13
hrsz-ú in gat lan ból 73 m2 te rü let részt vá sá rol
102.200 Ft, az az Száz két ezer-két száz fo -
rint vé tel ár ért.

A kép vi se lő-tes tü let Győrfy Ár pád (…)
szám alat ti la kos tu laj do ná ban lé vő 3761/15
hrsz-ú in gat lan ból  34 m2 te rü let részt vá sá rol
47.600 Ft, az az Negy ven hét ezer-hat száz
fo rint vé tel ár ért.

A kép vi se lő-tes tü let a Hú ri Lászlóné (…)
szám alat ti la kos tu laj do ná ban lé vő 3761/16
hrsz-ú in gat lan ból 34 m2 te rü let részt vá sá rol
47.600 Ft, az az Negy ven hét ezer-hat száz
fo rint vé tel ár ért.

A kép vi se lő-tes tü let fel ha tal maz za Ben -
cze Ist ván pol gár mes tert az adás vé te li szer -
ző dé sek alá írá sá ra.

Fe le lős: Bencze Ist ván
Ha tár idő: szer ző dés kö tés re 2009. má jus 15.

9. A Dömsöd Al só-Du na part RSD
8+374/B fkm szel vé nyé ben lé vő víziállás
bér be adá sa

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

A kép vi se lő-tes tü let egy han gú sza va zás -
sal meg hoz ta az aláb bi ha tá ro za tot:

59/2009. (IV. 29.) Kt. szá mú ha tá ro zat

Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat
Kép vi se lő-tes tü le te Fe hér Lász ló (…) szám
alat ti la kos nak bér be ad ja az ön kor mány zat
tu laj do ná ban lé vő Dömsöd, Al só-Du na part
RSD 8+374/B fkm szel vé nyé ben lé vő vízi -
állást.

A kép vi se lő-tes tü let a bér le ti szer ző dés lé -
nye ges tar tal mát az aláb bi ak sze rint ha tá roz -
za meg:
– a bér le ti szer ző dés idő tar ta ma 10 év; 
– a bér le ti díj (2000 Ft/hó) 12.000 Ft/év;
– a víziállás új já épí té sé nek költ sé ge tel jes

egé szé ben a  bér lőt ter he li;
– a bér lő vi se li a víziállást ter he lő dí ja kat

(me der bér le ti díj);
– a víziállás hasz ná la ti mód ja – kö zös sé gi

víziállás.
A kép vi se lő-tes tü let fel ha tal maz za Ben -

cze Ist ván pol gár mes tert a bér le ti szer ző dés
alá írá sá ra.

Fe le lős: Bencze Ist ván pol gár mes ter
Ha tár idő: szer ző dés kö tés re

2009. má jus 15.

10. A Strand für dő üze mel te té sé re meg -
kö tött bér le ti szer ző dés 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 egy han gú sza va zás -
sal meg hoz ta az aláb bi ha tá ro za tot:

60/2009. (IV. 29.) Kt. szá mú ha tá ro zat

Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat
Kép vi se lő-tes tü le te az ön kor mány zat tu laj -
do ná ban lé vő 201 hrsz-ú strand für dő üze -
mel te té sé re a Kék Du na Jacht Club Kft.-vel
2006. má jus 6. nap ján meg kö tött szer ző dést
az aláb bi ak sze rint mó do sít ja.

A strand für dő üze mel te té sé hez szük sé ges
sze mély ze tet 2009. év ben az ön kor mány zat
a köz mun ka prog ram ke re té ben fog lal koz ta -
tott lét szám ból biz to sít ja.

A szer ző dés mó do sí tá sa egye bek ben a
bér be adó és a bér lő jo ga it és kö te le zett sé ge it
nem érin ti.

A kép vi se lő-tes tü let fel ha tal maz za Ben -
cze Ist ván pol gár mes tert, hogy a bér le ti
szer ző dést mó do sí tó szer ző dést alá ír ja.

Fe le lős: Bencze Ist ván pol gár mes ter
Ha tár idő: szer ző dés kö tés re

2009. má jus 15.

11. Az OMK ud va rá nak bő ví té se, ját -
szó tér ki ala kí 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 egy han gú sza va zás -
sal meg hoz ta az aláb bi ha tá ro za tot:

61/2009. (IV. 29.) Kt. szá mú ha tá ro zat

Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat
Kép  vi se lő-tes tü le te az ön kor mány zat tu laj -
do ná ban lé vő 2050 és 2051/4 hrsz-ú in gat la -
nok kal a Pe tő fi Sán dor Ok ta tá si és Mű ve lő -

dé si Köz pont ud va rát bő ví ti ját szó tér ki ala -
kí tá sá ra.

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

A kép vi se lő-tes tü let zárt ülé sén az ön kor -
mány za ti la kás cé lú tá mo ga tás ra ér ke zett ké -
rel me ket és ön kor mány za ti ha tó sá gi ügy ben
ér ke zett fel leb be zést bí rált el. 

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 közzétesszük.

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

Fe le lős szer kesz tő: Vass Ilo na Györ gyi
Fe le lős ki adó: Dömsöd Nagy köz sé gi 
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A Ma gyar Köz tár sa ság El nö ke az Eu ró pai
Par la ment tag ja i nak vá lasz tá sát 2009. jú ni us
7. nap já ra tűz te ki.

Vá lasz tó jog
Azt, hogy az eu ró pai par la men ti vá lasz tá so -

kon ki ren del ke zik vá lasz tó jog gal, az Al kot -
mány a kö vet ke ző mó don sza bá lyoz za:

„A Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén la kó hel  lyel
ren del ke ző min den nagy ko rú ma gyar ál lam pol -
gárt és az Eu ró pai Unió más tag ál la má nak a
Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén la kó hel  lyel ren -
del ke ző nagy ko rú ál lam pol gá rát meg il let az a
jog, hogy az eu ró pai par la men ti vá lasz tá son vá -
laszt ha tó és vá lasz tó le gyen.”

Nincs vá lasz tó jo ga an nak, aki:
– jog erős íté let alap ján a cse lek vő ké pes sé get

kor lá to zó vagy ki zá ró gond nok ság alatt áll,
– a köz ügyek gya kor lá sá tól el til tó íté let ha tá lya

alatt áll,
– sza bad ság vesz tés bün te té sét töl ti,
– bün te tő el já rás ban jog erő sen el ren delt in té ze ti

kény szer gyógy ke ze lés alatt áll.

Lis ta aján lá sa
Az Eu ró pai Par la ment tag ja i nak vá lasz tá sát a

je lö lés elő zi meg. A lis ták aján lá sát a vá lasz tá si
ér te sí tők kel együtt kéz be sí tett aján ló szel vé nyen
le het meg ten ni, ame lye ket áp ri lis 10-ig min den
vá lasz tó jo go sult szá má ra a Ma gyar Pos ta kéz -
be sít.

Aján ló szel vényt az ál lam pol gár ok zak la tá sa
nél kül – az aláb bi ki vé te lek kel – bár hol le het
gyűj te ni.

Nem gyűjt he tő aján ló szel vény:
a) mun ka he lyen mun ka idő ben vagy mun ka vi -

szony ból, il le tő leg mun ka vég zés re irá nyu ló
más jog vi szony ból fa ka dó mun ka vég zé si kö -
te le zett ség tel je sí té se köz ben,

b) a Ma gyar Hon véd ség nél és a rend vé del mi
szer vek nél szol gá la ti vi szony ban le vő sze -
mély től a szol gá la ti he lyen vagy szol gá la ti
fel adat tel je sí té se köz ben,

c) tö meg köz le ke dé si esz kö zön,
d) ál la mi és he lyi ön kor mány za ti szer vek hi va -

ta li he lyi sé gé ben.
Az aján lá sért az aján ló nak vagy rá te kin tet tel

más nak előnyt ad ni vagy ígér ni, va la mint az
aján lá sért előnyt kér ni, il le tő leg előnyt vagy an -
nak ígé re tét el fo gad ni ti los.

Fel hí vom az aján lást gyűj tők fi gyel mét az
aján ló szel vé nye ken sze rep lő sze mé lyes ada -
tok vé del mé vel ös  sze füg gő jog sza bály ok be -
tar tá sá ra.

Az aján ló szel vé nyek ről má so la tot ké szí te ni
ti los. A je lö lés nek az aján ló sze mély re vo nat ko -
zó ada tai nem nyil vá no sak. A je lölt nek a be nem
nyúj tott aján ló szel vé nye ket a be nyúj tá suk ra
ren del ke zés re ál ló ha tár idő le jár tát kö ve tő há -
rom na pon be lül meg kell sem mi sí te nie, s er ről

jegy ző köny vet kell ké szí te nie. A jegy ző köny vet
há rom na pon be lül a vá lasz tá si bi zott ság nak át
kell ad ni.

Az aján lás ak kor ér vé nyes, ha azt a vá lasz tó -
pol gár tel jes ter je del mé ben va lós ada ta i val ki -
töl ti és sa ját ke zű leg alá ír ja.

Ér vény te len az az aján lás, ame lyet
a) nem a hi va ta los aján ló szel vé nyen ad tak le,
b) nem meg fe le lő en töl töt tek ki és ír tak alá,
c) az aján lá si sza bá lyok meg sér té sé vel gyűj töt tek.

Aki ugyan azt a lis tát több ször aján lot ta, an -
nak va la men  nyi aján lá sa ér vény te len. Aki több
lis tát is aján lott, an nak va la men  nyi aján lá sa ér -
vény te len. Az aján lá sok ér vé nyes sé gét a he lyi
vá lasz tá si bi zott ság el len őr zi, és ezt kö ve tő en
ve szi nyil ván tar tás ba a je löl te ket.

A lis tát és az azon sze rep lő je löl te ket az aján -
ló szel vé nyek át adá sá val leg ké sőbb 2009. má jus
8-án 16 órá ig kell be je len te ni az Or szá gos Vá -
lasz tá si Bi zott ság nál.

Vá lasz tá si kam pány
A vá lasz tá si kam pány ra vo nat ko zó sza bá lyo -

kat a vá lasz tá si el já rás ról szó ló 1997. évi C. tv.
tar tal maz za. A vá lasz tá si kam pány a vá lasz tás
ki tű zé sé től a sza va zást meg elő ző nap (2009. jú -
ni us 6.) 0 órá ig tart. A vá lasz tá si kam pány vé gé -
ig a je lö lő szer ve ze tek és je löl tek en ge dély nél -
kül ké szít het nek pla ká tot. A vá lasz tá si pla ká tot
épü let fa lá ra, ke rí tés re ki zá ró lag az in gat lan tu -
laj do no sa il let ve a bér lő hoz zá já ru lá sá val le het
el he lyez ni. Ál la mi vagy he lyi ön kor mány za ti
ha tó ság el he lye zé sé re szol gá ló épü le ten vagy
azon be lül pla ká tot el he lyez ni ti los. A pla ká tot
úgy kell el he lyez ni, hogy az ne fed je más je lölt
vagy je lö lő szer ve zet pla kát ját, és kor lá to zás
nél kül el tá vo lít ha tó le gyen. A sza va zást kö ve tő
30 na pon be lül a vá lasz tá si pla ká to kat el kell tá -
vo lí ta nia an nak, aki azt el he lyez te.

Az ön kor mány zat vá lasz tá si kam pány cél já ra
a je löl tek nek il let ve je lö lő szer ve ze tek nek azo -
nos fel té te lek mel lett bo csát ren del ke zés re he -
lyi sé get il let ve esz kö zö ket.

A je löl tek és je lö lő szer ve ze tek ké ré sé re –
igaz ga tá si szol gál ta tá si díj el le né ben – a he lyi
vá lasz tá si iro da át ad ja a kor lá to zott adat tar tal mú
vá lasz tó jo go sul tak név jegy zék ének má so la ti
pél dá nyát a sza va zás nap ját meg elő ző 20. na pot
kö ve tő en.

A vá lasz tás ról ál ta lá ban
A vá lasz tás ará nyos vá lasz tá si rend szer ben,

lis tás sza va zás sal tör té nik. A lis tán a je löl tek a
párt ál tal be je len tett sor rend ben sze re pel nek. A
meg sze rez he tő man dá tu mok szá ma: 22. A man -
dá tum ki osz tás ban csak azok a pár tok ve het nek
részt, ame lyek több sza va za tot kap tak, mint az
ös  szes lis tá ra le adott ös  szes ér vé nyes sza va zat
5%-a. A man dá tu mok ki osz tá sá hoz ös  sze kell
ál lí ta ni egy táb lá za tot, amely ben min den man -

dá tum szer zés re jo go sult lis ta ne ve alatt ké pez ni
kell egy szám osz lo pot. A szám osz lop el ső szá -
ma az adott lis ta sza va za ta i nak szá ma, a má so -
dik szám az adott lis ta sza va za tai szá má nak a
fe le, a kö vet ke ző szám a har ma da, ne gye de,
ötö de stb. Min den lis ta szám osz lo pá ban leg fel -
jebb an  nyi szám sze re pel het, mint a lis tán ál lí -
tott je löl tek szá ma. Meg kell ke res ni a táb lá zat -
ban elő for du ló leg na gyobb szá mot; ame lyik lis -
ta szám osz lo pá ban meg ta lál ha tó, az a lis ta kap
egy man dá tu mot. Ezt kö ve tő en meg kell ke res -
ni a kö vet ke ző leg na gyobb szá mot; ame lyik lis -
ta osz lo pá ban meg ta lál ha tó, az a lis ta kap egy
man dá tu mot. Ezt az el já rást kell foly tat ni ad dig,
amíg az ös  szes man dá tu mot ki nem osz tot ták.

Vá lasz tá si szer vek
He lyi Vá lasz tá si Iro da

A vá lasz tá sok kal ös  sze füg gő elő ké szí tő,
szer ve zé si fel ada to kat a he lyi vá lasz tá si iro dák
vég zik (a pol gár mes te ri hi va tal meg bí zott köz -
tiszt vi se lői).

A vá lasz tá si iro dák:
– el lát ják a vá lasz tás elő ké szí té sé vel, le bo nyo lí -

tá sá val kap cso la tos fel ada to kat;
– köz re mű köd nek a sza va za tok ös  sze sí té sé ben,

a vá lasz tá si ered mény meg ál la pí tá sá ban;
– biz to sít ják a vá lasz tá si bi zott sá gok mű kö dé sé -

nek és a sza va zás le bo nyo lí tá sá nak tár gyi,
tech ni kai fel tét ele it;

– el lát ják a vá lasz tá si bi zott sá gok tit kár sá gi fel -
ada ta it;

– dön tés re elő ké szí tik a vá lasz tá si bi zott sá gok
ha tás kö ré be tar to zó ügye ket;

– gon dos kod nak a vá lasz tá si ira tok ke ze lé sé ről,
biz ton sá gos őrzéséről, továbbá a le vél tár nak
tör té nő át adás ról, il le tő leg meg sem mi sí té sé ről.

A he lyi vá lasz tá si iro dá tól kér he tő tá jé koz ta -
tás a vá lasz tás sal ös  sze füg gő jo gi, igaz ga tá si,
tech ni kai kér dé sek ben.

He lyi Vá lasz tá si Iro da Dömsöd:
Ve ze tő je: Dr. Vö rös And rea
He lyet tes ve ze tő je: Orbánné Kiss Ju dit
Cím: Dömsöd, Pe tő fi tér 6.
Tel.: 24-523-123
Fax: 24-435-363
e-ma il: domsod@domsod.hu
Or szá gos Vá lasz tá si Iro da (OVI) levélcíme:

1450 Bu da pest, Pf. 81.; te le fax: 06-1-456-
6579

Vá lasz tá si Bi zott sá gok
A vá lasz tá si bi zott sá gok (te rü le ti vá lasz tá si

bi zott ság, Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság, sza va -
zat szám lá ló bi zott sá gok) a vá lasz tó pol gár ok
füg get len, ki zá ró lag a tör vé nyek nek alá ren delt
szer vei, ame lyek el sőd le ges fel ada ta a je löl tek
nyil ván tar tás ba vé te le, a sza va zás le bo nyo lí tá sa,
a vá lasz tás ered mé nyé nek meg ál la pí tá sa, a vá -

Tisz telt vá lasz tó pol gár ok!
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lasz tás tör vé nyes sé gé nek biz to sí tá sa, a pár tat -
lan ság ér vé nye sí té se és szük ség ese tén a vá lasz -
tás tör vé nyes rend jé nek hely re ál lí tá sa.

A sza va zat szám lá ló bi zott sá gok vá lasz tott
tag ja it a he lyi vá lasz tá si iro da ve ze tő jé nek ja -
vas la tá ra a kép vi se lő-tes tü let vá lasz tot ta meg. A
vá lasz tott ta gok je lö lé se kor vizs gál ni kel lett a
ta gok kal kap cso la tos ös  sze fér he tet len sé get.

A vá lasz tá si bi zott sá gok meg bí zott (de le gált)
tag ja it 2009. má jus 29. 16 órá ig je lent he tik be a
he lyi vá lasz tá si bi zott ság el nö ké hez azok a je -
löl tek és je lö lő szer ve ze tek, akik je löl tet in dí tot -
tak a te le pü lé sen.

Az Eu ró pai Par la ment tag ja i nak vá lasz tá sán
a kö vet ke ző vá lasz tá si bi zott sá gok mű köd nek:
– sza va zó kö rök ben sza va zat szám lá ló bi zott sá -

gok (egy sza va zó kö rös te le pü lé sen az en nek
fel ada ta it el lá tó he lyi vá lasz tá si bi zott ság),

– te rü le ti vá lasz tá si bi zott ság (19 me gyé ben és a
fő vá ros ban)

– Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság.

Sza va zat szám lá ló bi zott sá gok
A sza va zat szám lá ló bi zott ság leg alább öt tag -

ból áll.

A sza va zat szám lá ló bi zott ság fel ada tai:
a) el len őr zi a sza va zó he lyi sé get, le ve ze ti a sza -

va zást, gon dos ko dik a sza va zás tör vé nyes le -
bo nyo lí tá sá ról,

b) dönt a sza va zás fo lya mán fel me rült vi tás kér -
dé sek ben,

c) meg szám lál ja a sza va za to kat, és meg ál la pít ja
a sza va zó kör ben a sza va zás ered mé nyét,
ami ről jegy ző köny vet ál lít ki,

d) in dít vá nyoz za az il le té kes vá lasz tá si bi zott -
ság nak a sza va zás sza va zó kö ri ered mé nyé -
nek meg sem mi sí té sét, ha olyan tör vény sér -
tést ész lel, amely azt ér dem ben be fo lyá sol ta.

001. szá mú sza va zó kör 
Pe tő fi Sán dor OMK Dömsöd, Bé ke tér 2.
002. szá mú sza va zó kör 
Pe tő fi Sán dor OMK Dömsöd, Bé ke tér 2.
003. szá mú sza va zó kör 
Pol gár mes te ri Hi va tal Dömsöd, Pe tő fi tér 6.
004. szá mú sza va zó kör
Nagy köz sé gi Óvo da (Dabi Óvo da) Dömsöd,
Sza bad ság út 92.

A jog or vos lat ok ról
A jog or vos lat ok faj tái

A jog or vos lat há rom for má ja, a ki fo gás, a
fel leb be zés és a bí ró sá gi fe lül vizs gá lat irán ti
ké re lem áll a jog or vos la tot igény lők ren del ke -
zé sé re. A há rom jog or vos la ti for ma más-más
hely zet ben al kal maz ha tó. 

A ki fo gás a vá lasz tás ra irány adó jog sza bály,
il le tő leg a vá lasz tás és a vá lasz tá si el já rás alap -
el ve i nek meg sér té sé re hi vat ko zás sal be nyújt ha -
tó jog or vos la ti esz köz, amel  lyel bár ki él het. A
ki fo gást az el ső fo kon el já ró vá lasz tá si bi zott ság

bí rál ja el. 
A fel leb be zés a jog or vos la ti rend kö vet ke ző

lép cső fo ka. Fel leb be zést a vá lasz tá si bi zott ság
el ső fo kú ha tá ro za ta el len nyújt hat be bár mely
vá lasz tó pol gár, je lölt, je lö lő szer ve zet, il le tő leg
az ügy ben érin tett jo gi sze mély. 

Ki zárt a fel leb be zés a má sod fo kon el járt vá -
lasz tá si bi zott ság, va la mint az Or szá gos Vá lasz -
tá si Bi zott ság ha tá ro za ta el len.

A vá lasz tá si bi zott ság má sod fo kú ha tá ro za ta,
to váb bá az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság ha tá -
ro za ta el len bár mely vá lasz tó pol gár, je lölt, je lö -
lő szer ve zet, il le tő leg az ügy ben érin tett jo gi
sze mély bí ró sá gi fe lül vizs gá lat irán ti ké rel -
met nyújt hat be. A bí ró ság ha tá ro za ta el len to -
váb bi jog or vos lat nak he lye nincs.

A ki fo gás be nyúj tá sa és el bí rá lá sa
A ki fo gást úgy kell be nyúj ta ni, hogy az leg -

ké sőbb a sé rel me zett jog sza bály sér tés el kö -
ve té sé től szá mí tott há rom na pon be lül meg -
ér kez zen!A ki fo gás nak tar tal maz nia kell:
• a jog sza bály sér tés meg je lö lé sét;
• a jog sza bály sér tés bi zo nyí té ka it;
• a ki fo gás be nyúj tó já nak ne vét, lak cím ét

(szék hely ét) és – ha a lak cí mé től (szék he lyé -
től) el tér – pos tai ér te sí té si cí mét;

• a ki fo gás be nyúj tó já nak vá lasz tá sa sze rint te -
le fax szá mát vagy elekt ro ni kus le vél cím ét, il le -
tő leg kéz be sí té si meg bí zott já nak ne vét és te le -
fax szá mát vagy elekt ro ni kus le vél cím ét.
A ki fo gás be nyúj tá sá ra ren del ke zés re ál ló

ha tár idő jog vesz tő. Ha a ki fo gás el ké sett, azt
az el já ró vá lasz tá si bi zott ság ér de mi vizs gá lat
nél kül el uta sít ja. Ha a ki fo gás nem tar tal maz za
a be nyúj tó ne vét, lakcímét (székhelyét), il le tő -
leg et től el té rő pos tai ér te sí té si cí mét, az az el ké -
sett ki fo gás hoz ha son ló an ér de mi vizs gá lat nél -
kü li el uta sí tást ered mé nyez. 

A ki fo gás kö te le ző tar tal mi ele me a jog sza -
bály sér tés re va ló hi vat ko zás, il let ve a bi zo -
nyí té kok be nyúj tá sa. A ki fo gás csak ak kor va -
ló sít hat ja meg tör vé nyes cél ját – a vá lasz tá si el -
já rás tör vé nyes rend jé nek hely re ál lí tá sát –, ha
kel lő en meg ala po zott, ezért a kö te le ző tar tal mi
ele mek nél kül be nyúj tott ki fo gást ér de mi
vizs gá lat nél kül kell el uta sí ta ni.

A ki fo gás a vá lasz tá si bi zott ság ha tá ro za -
tá nak meg ho za ta lá ig vis  sza von ha tó.

A fel leb be zés be nyúj tá sa és el bí rá lá sa
A fel leb be zés min dig egy konk rét vá lasz tá si

bi zott sá gi dön tés el len irá nyul. Fel leb be zést
jog sza bály sér tés re hi vat ko zás sal, il let ve a vá -
lasz tá si bi zott ság mér le ge lé si jog kör ben ho zott
ha tá ro za ta el len le het be nyúj ta ni. 

A fel leb be zés nek – an nak jo gi alap ján túl –
tar tal maz nia kell 
• a fel leb be zés be nyúj tó já nak ne vét, lak cím ét

(szék hely ét) és – ha a lak cí mé től (szék he lyé -
től) el tér – pos tai ér te sí té si cí mét;

• a fel leb be zés be nyúj tó já nak vá lasz tá sa sze rint
te le fax szá mát vagy elekt ro ni kus le vél cím ét,

il le tő leg kéz be sí té si meg bí zott já nak ne vét és
te le fax szá mát vagy elekt ro ni kus le vél cím ét.
A fel leb be zés ben új té nyek és bi zo nyí té kok

is fel hoz ha tók, ame lye ket a bi zott ság az ed dig
fel me rül tek kel együtt ér té kel. 

A fel leb be zést úgy kell be nyúj ta ni a meg tá -
ma dott ha tá ro za tot ho zó vá lasz tá si bi zott -
ság nál – sza va zat szám lá ló bi zott ság dön té se
ese tén az el bí rá lás ra jo go sult vá lasz tá si bi zott -
ság nál! –, hogy az a meg tá ma dott ha tá ro zat
meg ho za ta lá tól szá mí tott há rom na pon be lül
meg ér kez zen.

Rö vi debb a ha tár idő a vá lasz tá si bi zott ság
sza va zó lap adat tar tal mát meg ál la pí tó dön té -
se el le ni fel leb be zés ese tén. A fel leb be zést ek -
kor úgy kell be nyúj ta ni, hogy az leg ké sőbb a
vá lasz tá si bi zott ság dön té sét kö ve tő na pon
meg ér kez zen.

A ha tár idő jog vesz tő, az el ké sett fel leb be zést
ér de mi vizs gá lat nél kül el kell uta sí ta ni. 

Ha a fel leb be zést nem a meg tá ma dott ha tá ro -
za tot ho zó, ha nem az el já rás ra jo go sult vá lasz -
tá si bi zott ság nál nyújt ják be, a fel leb be zés ezen
az ala pon nem uta sít ha tó el. A bár hol más hol
be nyúj tott fel leb be zést ér de mi vizs gá lat nél kül
kell el uta sí ta ni! 

Ha a fel leb be zés a meg ha tá ro zott for mai kö -
ve tel mé nyek kö zül nem tar tal maz za a be nyúj tó
ne vét, lakcímét (székhelyét), il le tő leg et től el té -
rő pos tai ér te sí té si cí mét, a fel leb be zés ér de mi
vizs gá lat nél kül el kell uta sí ta ni. Szin tén ér de mi
vizs gá lat nél kü li el uta sí tást von ma ga után, ha a
fel leb be zés jog alap já ra vo nat ko zó hi vat ko zás
nincs meg je löl ve.

A fel leb be zés ről az azt el bí rá ló vá lasz tá si bi -
zott ság a be ér ke zés től szá mí tott há rom na pon
be lül – sza va zó lap adat tar tal mát jó vá ha gyó
dön  tés el le ni fel leb be zés nél leg ké sőbb a fel ter -
jesz tést kö ve tő na pon – dönt.

A fel leb be zés a ki fo gás hoz ha son ló an a dön -
tés meg ho za ta lá ig vis  sza von ha tó.

Bí ró sá gi fe lül vizs gá lat irán ti ké re lem
A bí ró sá gi fe lül vizs gá lat a jog or vos la ti el já -

rás utol só ele me, to váb bi ga ran ci át je lent a vá -
lasz tá si jog vi ták tör vé nyes és jog erős ren de zé -
sé re, a vá lasz tás tör vé nyes rend jé nek hely re ál lí -
tá sá ra. 

Bí ró sá gi fe lül vizs gá lat irán ti ké rel met a vá -
lasz tá si bi zott ság má sod fo kú (fel leb be zést el -
bí rá ló) ha tá ro za ta, to váb bá az Or szá gos Vá -
lasz tá si Bi zott ság ha tá ro za ta el len bár mely
vá lasz tó pol gár, je lölt, je lö lő szer ve zet, il le tő leg
az ügy ben érin tett jo gi sze mély nyújt hat be.

Bí ró sá gi fe lül vizs gá lat irán ti ké rel met le het
be nyúj ta ni
• jog sza bály sér tés re hi vat ko zás sal, il let ve
• a vá lasz tá si bi zott ság mér le ge lé si jog kör ben

ho zott ha tá ro za ta el len.
A ké re lem jog alap ját a be ad vány ban meg

kell je löl ni. En nek hi á nyá ban a ké rel met a bí ró -
ság ér de mi vizs gá lat nél kül el uta sít ja.

A bí ró sá gi fe lül vizs gá lat vég ső esz köz jel le -
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gét mu tat ja, hogy csak ak kor ke rül het rá sor, ha
a vá lasz tá si el já rás ban a fel leb be zé si jo got ki -
me rí tet ték, vagy a fel leb be zés a tör vény ren del -
ke zé sei sze rint ki zárt.

A bí ró sá gi fe lül vizs gá lat irán ti ké rel met úgy
kell be nyúj ta ni, hogy az leg ké sőbb a meg tá ma -
dott ha tá ro zat meg ho za ta lá tól szá mí tott há rom
na pon be lül meg ér kez zen a sé rel me zett dön -
tést ho zó vá lasz tá si bi zott ság hoz. 

Ez alól a sza bály alól ki vé telt je lent a vá lasz tá si
bi zott ság nak a sza va zó lap adat tar tal má nak jó -
vá ha gyá sá val kap cso la tos dön té se el le ni bí ró sá gi
fe lül vizs gá lat irán ti ké re lem, ame lyet úgy kell be -
nyúj ta ni, hogy az leg ké sőbb a vá lasz tá si bi zott -
ság dön té sét kö ve tő na pon meg ér kez zen. 

A bí ró sá gi fe lül vizs gá lat irán ti ké re lem ről a
bí ró ság a fel ter jesz tés től szá mí tott há rom na pon
be lül ha tá roz (sza va zó lap adat tar tal mát meg ál -
la pí tó dön tés el le ni ké re lem ese tén a fel ter jesz -
tést kö ve tő na pon). 

A ké re lem be nyúj tó já nak le he tő sé ge van a
ké re lem vis  sza vo ná sá ra, ez eset ben a bí ró ság
az el já rást meg szün te ti.

A bí ró sá gi fe lül vizs gá lat irán ti ké re lem nek
meg ha tá ro zott for mai ele mei is van nak, amely
alap ján a ké re lem nek tar tal maz nia kell:
• a ké re lem be nyúj tó já nak ne vét, lak cím ét

(szék hely ét) és – ha a lak cí mé től (szék he lyé -
től) el tér – pos tai ér te sí té si cí mét;

• a ké re lem be nyúj tó já nak vá lasz tá sa sze rint te -
le fax szá mát vagy elekt ro ni kus le vél cím ét,
il le tő leg kéz be sí té si meg bí zott já nak ne vét és
te le fax szá mát vagy elekt ro ni kus le vél cím ét. 
Ha a ké re lem be nyúj tó ja be ad vá nyá ban nem

je lö li meg ne vét, lak cím ét, et től el té rő pos tai
ér te sí té si cí mét, il let ve nem a sé rel me zett
dön tést ho zó vá lasz tá si bi zott ság hoz nyújt ja
be azt, a ké rel met ér de mi vizs gá lat nél kül kell
el uta sí ta ni. 

A ké re lem nem uta sít ha tó el, ha a jo go sult a
ké rel met az el bí rá lá sá ra jo go sult bí ró ság nál –
ha tár idő ben – ter jesz ti elő. 

A bí ró sá gi fe lül vizs gá lat irán ti ké re lem fon -
tos ele me, hogy ab ban új té nyek és bi zo nyí té -
kok is fel hoz ha tók, ame lye ket a bí ró ság az el já -
rás ban már is mert té nyek és bi zo nyí té kok kö ré -
ben, egyen lő súl  lyal mér le gel.

A bí ró sá gi fe lül vizs gá la ti el já rás ban az
ügy vé di kép vi se let kö te le ző, azon ban a jo gi
szak vizs gá val ren del ke ző sze mély sa ját ügyé -
ben ügy vé di kép vi se let nél kül is el jár hat. 

A fe lül vizs gá lat fó ru mai a vá lasz tá si bi zott sá -
gok il le té kes sé gé hez iga zod nak. A bí ró sá gi fe -
lül vizs gá lat irán ti ké rel met a má sod fo kú ha tá ro -
za tot ho zó vá lasz tá si bi zott ság szék he lye sze rint
il le té kes me gyei, fő vá ro si bí ró ság bí rál ja el. Az
Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság ha tá ro za ta el len
be nyúj tott bí ró sá gi fe lül vizs gá lat irán ti ké rel met
a Leg fel sőbb Bí ró ság bí rál ja el.

A bí ró ság a bí ró sá gi fe lül vizs gá lat irán ti ké re -
lem ről nemperes el já rás ban, há rom hi va tá sos
bí ró ból ál ló ta nács ban ha tá roz.

A bí ró sá gi fe lül vizs gá lat irán ti ké re lem alap -

ján a bí ró ság a sé rel me zett ha tá ro za tot, va la mint
az azt meg elő ző el já rást meg vizs gál ja. A bí ró -
ság a ké rel me ző ré szé re – an nak ké ré sé re – biz -
to sít ja a szó be li nyi lat ko zat té tel le he tő sé gét. Ez
eset ben az el len ér de kű fél szá má ra is le he tő vé
kell ten ni a szó be li nyi lat ko zat té telt. 

A bí ró ság dön té se jog erős, el le ne to váb bi
jog or vos lat nak he lye nincs.

A ha tá ro za tok köz lé se, kéz be sí té se
A jog or vos la ti ké re lem kö te le ző kel lé kei

(jog sza bály sér tés meg je lö lé se, bi zo nyí té kok
csa to lá sa, pos tai ér te sí té si cím) mel lett a ki fo -
gás, fel leb be zés be nyúj tó ja meg ad hat ja te le fax -
szá mát, elekt ro ni kus le vél cím ét vagy kéz be sí té -
si meg bí zott já nak ezen el ér he tő sé ge it.

A ha tá ro za tot – ha je len van vagy ha te le fax -
szá ma vagy elekt ro ni kus le vél cí me ren del ke -
zés re áll – a meg ho za ta la nap ján rö vid úton kell
kö zöl ni a ké rel me ző vel, va la mint az zal, aki re a
ha tá ro zat jo got vagy kö te le zett sé get ke let kez tet
vagy szár maz tat. A ha tá ro zat rö vid úton va ló
köz lé se
• a je len lé vők ré szé re a ha tá ro zat át adá sá val,
• te le fa xon,
• elekt ro ni kus do ku men tum for má já ban (e-mail),

vagy
• a kéz be sí té si meg bí zott ré szé re a fen tebb meg -

ha tá ro zott mó do kon
tör tén het. A ha tá ro zat rö vid úton va ló köz lé -

sé nek mód ját (mód ja it) a ké rel me ző je lö li meg.
A ha tá ro za tot, ha a vá lasz tá si bi zott ság ülé sén

az nem ke rült át adás ra, kéz be sí te ni kell az érin -
tett nek. A kéz be sí tés pos tai úton tör té nik. 

A vá lasz tá si bi zott sá gok és a bí ró sá gok a ha -
tá ro za to kat meg ho za ta lu kat kö ve tő en nyil vá -
nos ság ra hoz zák. A nyil vá nos ság ra ho za tal kö -
te le zett sé ge nem vo nat ko zik a ha tá ro zat ba fog -
lalt sze mé lyes ada tok ra.

A sza va zás
Sza vaz ni 2009. jú ni us 7-én 6.00 órá tól

19.00 órá ig le het sze mé lye sen a vá lasz tá si ér -
te sí tő ben meg je lölt sza va zó kö ri sza va zó he lyi -
ség ben.

Sza va zás kül föld ön
Ha a sza va zás nap ján Ön kül föld ön tar tóz ko -

dik, a Ma gyar Köz tár sa ság nagy kö vet sé gén
vagy fő kon zu lá tu sán sza vaz hat. En nek ér de ké -
ben a kül kép vi se le ti név jegy zék be vé te lét 2009.
má jus 22-ig kér he ti sze mé lye sen vagy meg ha -
tal ma zott ja út ján a lak cí me sze rin ti he lyi vá lasz -
tá si iro da ve ze tő jé től (az az a te le pü lés jegy ző jé -
től). Aján lott le vél ben is be nyújt hat ja ké rel mét
úgy, hogy az 2009. má jus 22-ig meg ér kez zen a
he lyi vá lasz tá si iro dá ba.

Ha a kül kép vi se le ti név jegy zék be tör tént fel -
vé tel ét kö ve tő en meg gon dol ja ma gát, és még is
Ma gyar or szá gon sze ret ne sza vaz ni, ugyan csak
2009. má jus 22-ig kér he ti a lak cí me sze rin ti he -
lyi vá lasz tá si iro da ve ze tő jé től, hogy a kül kép -
vi se le ti név jegy zék ből tö röl jék és ve gyék vis  sza

a la kó he lye sze rin ti sza va zó kör be.

Ha a kül kép vi se le ti név jegy zék be tör tént fel -
vé tel ét kö ve tő en sze ret né meg vál toz tat ni kül -
föl di sza va zá sá nak hely szí nét, ugyan csak 2009.
má jus 22-ig kér he ti a lak cí me sze rin ti he lyi vá -
lasz tá si iro da ve ze tő jé től, hogy egy má sik kül -
kép vi se let név jegy zé ké be te gyék át.

Sza va zás Ma gyar or szá gon a la kó hely től tá -
vol

Ha a sza va zás nap ján Ön Ma gyar or szá gon,
de nem a la kó he lyén tar tóz ko dik, iga zo lás sal
sza vaz hat az azon meg je lölt te le pü lés egy ki je -
lölt sza va zó he lyi ség ében. Az iga zo lás sal a sza -
va zás nap ját meg elő ző en az iga zo lá son fel tün -
te tett te le pü lé sen a he lyi vá lasz tá si iro dá ban
vagy a sza va zás nap ján az iga zo lás sal sza va zás -
ra ki je lölt sza va zó kör ben kér he ti név jegy zék be
vé te lét.

Iga zo lást sze mé lye sen vagy meg ha tal ma zott -
ja út ján 2009. jú ni us 5-ig kér het a la kó he lye sze -
rin ti he lyi vá lasz tá si iro da ve ze tő jé től. Aján lott
le vél ben úgy kér het iga zo lást, hogy a ké re lem
2009. jú ni us 2-ig meg ér kez zen a la kó he lye sze -
rin ti he lyi vá lasz tá si iro dá ba.

Ha az iga zo lás ki adá sát kö ve tő en meg gon -
dol ja ma gát, és még is a la kó he lye sze rin ti sza -
va zó he lyi ség ben sze ret ne sza vaz ni, 2009. jú ni -
us 4-ig kér he ti a lak cí me sze rin ti he lyi vá lasz tá -
si iro da ve ze tő jé től, hogy – az iga zo lás be vo ná -
sá val egyi de jű leg – ve gyék vis  sza a la kó he lye
sze rin ti sza va zó kör be.

Sza va zás moz gó ur ná val
Ha Ön moz gá sá ban gá tolt, ké ré sé re – Ma -

gyar or szá gon – moz gó ur ná val sza vaz hat. Moz -
gó ur na csak írás ban kér he tő! Moz gó ur nát a sza -
va zás nap ja előtt a he lyi vá lasz tá si iro dá tól, a
sza va zás nap ján a la kó he lye sze rin ti sza va zat -
szám lá ló bi zott ság tól le het kér ni.

Sza va zás egész ség ügyi, szo ci á lis, bün te tés-
vég re haj tá si stb. in téz mény ben

Ha Ön moz gá sá ban gá tolt, de nem a la kó he -
lyén tar tóz ko dik, elő ször iga zo lást kell kér nie a
lak cí me sze rin ti he lyi vá lasz tá si iro dá tól, majd
az iga zo lás bir to ká ban kell moz gó ur nát igé nyel -
nie az in téz mény he lye sze rin ti he lyi vá lasz tá si
iro dá tól, vagy a sza va zás nap ján az iga zo lás sal
sza va zás ra ki je lölt sza va zó kör sza va zat szám lá -
ló bi zott sá gá tól. (Csak ab ban a ki vé te les eset ben
nincs szük ség iga zo lás ra, ha az in téz mény
ugyan azon sza va zó kör te rü le tén he lyez ke dik el,
ahol az Ön la kó he lye van.)

A fen ti ek az irány adók min den olyan eset -
ben, ha a moz gá sá ban gá tolt vá lasz tó pol gár
nem az ott ho ná ban tar tóz ko dik.

A sza va zás mód ja
Sza vaz ni csak sze mé lye sen le het.
A sza va zat szám lá ló bi zott ság meg ál la pít ja a
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sza vaz ni kí vá nó sze mély azo nos sá gát és azt,
hogy sze re pel-e a név jegy zék ben (az ér te sí tő
be mu ta tá sa nem szük sé ges). A sze mély azo nos -
ság és a lak cím iga zo lá sá ra a kö vet ke ző, ér vé -
nyes iga zol vá nyok al kal ma sak:

– lak cí met tar tal ma zó sze mély azo no sí tó iga zol -
vány („ré gi”, köny vecs ke for má tu mú) vagy

– sze mély azo no sí tó iga zol vány (kár tya for má -
tu mú) vagy út le vél vagy 2001. ja nu ár 1-jét kö -
ve tő en ki ál lí tott ve ze tői en ge dély (kár tya for -
má tu mú) és mind egyik fel so rolt iga zol vány
mel lett a lak cím iga zol vány (lak cím kár tya).

Vis  sza kell uta sí ta ni azt, aki sze mély azo nos -
sá gát és lak cím ét nem tud ja iga zol ni, vagy nem
sze re pel a név jegy zék ben. A sza va zat szám lá ló
bi zott ság a név jegy zék be nem ve het fel vá lasz -
tó pol gárt.

Ha a sza va zás nak nincs aka dá lya, a sza va zat -
szám lá ló bi zott ság át ad ja a vá lasz tó pol gár ré -
szé re a sza va zó la pot és a bo rí té kot. A sza va zó la -
pot a vá lasz tó pol gár je len lét ében kell le bé lye -
gez ni. A sza va zó lap át vé tel ét a vá lasz tó pol gár a
név jegy zé ken sa ját ke zű alá írá sá val iga zol ja.

A sza va zá sá hoz sza va zó fül ke áll ren del ke -
zés re. A vá lasz tó pol gár ki töl ti a sza va zó la pot.
Ér vé nye sen sza vaz ni csak egy lis tá ra le het, a
ne ve fe lett el he lye zett kör be tol lal írt x vagy +
jel lel! Egyéb meg je lö lés ér vé nyes sza va zat ként
nem ve he tő fi gye lem be.

Vé ge ze tül a vá lasz tó pol gár a sza va zó la pot
bo rí ték ba te szi, és a bo rí té kot a sza va zat szám lá -
ló bi zott ság előtt az ur ná ba he lye zi.

A sza va zás mód ja a kül kép vi se le ten
Sza vaz ni csak sze mé lye sen le het.
A sza va zást a kül kép vi se le ti vá lasz tá si iro da

bo nyo lít ja le. A kül kép vi se le ti vá lasz tá si iro da
meg ál la pít ja a vá lasz tó pol gár sze mély azo nos -
sá gát és azt, hogy sze re pel-e a kül kép vi se le ti
név jegy zék ben. A sze mély azo nos ság iga zo lá sá -
ra a kö vet ke ző, ér vé nyes iga zol vá nyok al kal -
ma sak: út le vél vagy sze mély azo no sí tó iga zol -
vány vagy 2001. ja nu ár 1-jét kö ve tő en ki ál lí tott
ve ze tői en ge dély.

Vis  sza kell uta sí ta ni azt, aki sze mély azo nos -
sá gát nem tud ja iga zol ni, vagy nem sze re pel a
kül kép vi se le ti név jegy zék ben. A kül kép vi se le ti
vá lasz tá si iro da a kül kép vi se le ti név jegy zék be
nem ve het fel vá lasz tó pol gárt.

Ha a sza va zás nak nincs aka dá lya, a sza va zat -
szám lá ló bi zott ság át ad ja a vá lasz tó pol gár ré -
szé re a sza va zó la pot és a bo rí té kot. A sza va zó la -
pot a vá lasz tó pol gár je len lét ében kell le bé lye -
gez ni. A sza va zó lap át vé tel ét a vá lasz tó pol gár a
név jegy zé ken sa ját ke zű alá írá sá val iga zol ja.

A sza va zá sá hoz sza va zó fül ke áll ren del ke -

zés re. A vá lasz tó pol gár ki töl ti a sza va zó la pot.
Ér vé nye sen sza vaz ni csak egy lis tá ra le het, a
ne ve fe lett el he lye zett kör be tol lal írt x vagy +
jel lel! Egyéb meg je lö lés ér vé nyes sza va zat ként
nem ve he tő fi gye lem be. A vá lasz tó pol gár a ki -
töl tött sza va zó la pot a bo rí ték ba he lye zi, ame lyet
le kell ra gasz ta nia (ér vény te len a sza va zó lap, ha
a bo rí ték nincs le ra gaszt va).

A kül kép vi se le ti vá lasz tá si iro da tag ja ki töl ti
a sza va zás ról szó ló nyi lat ko za tot, mely a vá -
lasz tó pol gár ne vét, lak cím ét, sze mé lyi azo no sí -
tó ját tar tal maz za. A sza va zás ról szó ló nyi lat ko -
za tot a vá lasz tó pol gár alá ír ja, a kül kép vi se le ti
vá lasz tá si iro da tag ja pe dig a vá lasz tó pol gár alá -
írá sát hi te le sí ti.

A sza va zó la pot tar tal ma zó le zárt bo rí té kot a
vá lasz tó pol gár át ad ja a kül kép vi se le ti vá lasz tá si
iro da tag já nak, aki azt a sza va zás ról szó ló nyi -
lat ko zat tal együtt a vá lasz tó pol gár je len lét ében
egy má sik bo rí ték ba he lye zi, a bo rí té kot le zár ja
és át ad ja a vá lasz tó pol gár nak. A vá lasz tó pol gár
a bo rí té kot a le ra gasz tá son alá ír ja, majd az ur ná -
ba he lye zi.

A sza va zat szám lá ló bi zott ság je len le vő tag -
jai együt te sen kö te le sek ös  sze szám lál ni va la -
men  nyi sza va zó la pot.

A sza va zat szám lá ló bi zott ság az ur nák fel -
nyi tá sát meg elő ző en a fel nem hasz nált, va la -
mint a ron tott sza va zó la po kat kü lön-kü lön kö -
teg be fog lal ja, és a kö te get le zár ja úgy, hogy a
pe csét meg sér té se nél kül sza va zó la pot ne le hes -
sen ki ven ni, il le tő leg be ten ni. Majd ezt kö ve tő -
en a sza va zat szám lá ló bi zott ság az ur na fel bon -
tá sa előtt el len őr zi az ur na sér tet len sé gét, fel -
bont ja az ur nát, és meg győ ző dik az el len őr ző
lap meg lé té ről, majd az ur ná ban le vő sza va zó -
lap ok szá mát ös  sze ha son lít ja a sza va zó kör ben
sza va zók szá má val. A vá lasz tás ered mé nyé nek
meg ál la pí tá sá hoz az ur ná ban le vő sza va zó la po -
kat szám ba ve szi, az ur ná ba üre sen do bott bo rí -
té ko kat fi gyel men kí vül hagy ja.

A sza va zat szám lá ló bi zott ság ezt kö ve tő en

kü lön cso port ba he lye zi és ös  sze szám lál ja az ér -
vény te len sza va zó la po kat. Az ér vény te len ség
okát a sza va zó lap hát ol da lá ra rá ve ze ti, és azt a
sza va zat szám lá ló bi zott ság je len le vő tag jai alá -
ír ják. Az ér vény te len sza va zó la po kat kü lön kö -
teg be fog lal ja, és a kö te get le zár ja úgy, hogy a
pe csét meg sér té se nél kül sza va zó la pot ne le hes -
sen ki ven ni, il le tő leg be ten ni. Ha a sza va zat -
szám lá ló bi zott ság meg ál la pít ja, hogy az ur ná ba
olyan sze mély ál tal le adott sza va zó lap ke rült,
aki az adott sza va zó kör ben sza va za ti jog gal
nem ren del ke zik, a je löl tek re le adott ér vé nyes
sza va za tok kö zül – a jo go su lat la nul sza va zók
szá ma sze rint – je löl ten ként egyet-egyet ér -
vény te len nek nyil vá nít.

Az ér vé nyes sza va zó la po kat je löl ten ként kü -
lön-kü lön meg kell szá mol ni, majd a fen ti mó -
don kell el vé gez ni a kö te ge lést. A kö teg re je löl -
ten ként kü lön-kü lön rá kell ír ni az ér vé nyes sza -
va za tok szá mát.

A sza va za to kat leg alább két szer meg kell
szám lál ni. Az is mé telt szám lá lást ad dig kell
foly tat ni, amíg an nak ered mé nye va la mely
meg elő ző szám lá lás ered mé nyé vel azo nos
nem lesz. A jegy ző könyv ben ezt az ered ményt,
va la mint az is mé telt szám lá lás té nyét rög zí te ni
kell.

A sza va zat szám lá ló bi zott ság a sza va za tok
meg szám lá lá sát kö ve tő en meg ál la pít ja a vá -
lasz tás sza va zó kö ri ered mé nyét.

Tisz telt Vá lasz tó pol gár ok!

Az idő köz ben ak tu á lis vá lasz tá si hir det mé -
nye ket a pol gár mes te ri hi va tal ban el he lye zett
hir de tő táb lán és a www.domsod.hu és az Or szá -
gos Vá lasz tá si Iro da www.valasztas.hu inter-
netes por tá lon ol vas hat ják. 

He lyi Vá lasz tá si Iro da

alkalmából jó erőt, egészséget
kívánnak:

Lányaik, vejeik és unokáik

TTóótthh  IIssttvváánn
ééss

TTóótthh  IIssttvváánnnnéé  sszzüüll..  BBááccssii  EEmmíílliiaa
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Áp ri lis 5-én sze mét sze dé si ak ci ót hir de ttek a Pest me gyei ci vil szer ve -
ze tek. Eh hez csat la ko zott a dömsödi ön kor mány zat is. A te he né szet nél lé -
vő ös  sze kö tő út és kör nye ze te volt a ki tű zött hely szín. Né hány kép vi se lő
és in téz mény ve ze tő je lent meg ezen a na pon. Egy te her au tó nyi sze me tet
gyűj töt tünk ös  sze né hány óra alatt. 

Az ak ció si ke res nek mond ha tó ab ból a szem pont ból, hogy köz sé günk
egy olyan út sza ka sza tisz tult meg, ame lyen so kan men nek át az 51-es út -
ról a Tassi út ra. El gon dol kod ta tó, hogy mi min den gyű lik ös  sze egy év
alatt egy ilyen rö vid út sza ka szon. Ta lál tunk mű anyag zsák ban ki vitt fa le -
ve let nagy men  nyi ség ben. Ha az il le tő csak azt a cse kély szí ves sé get tet te
vol na meg, hogy ki ön ti a le ve let, hi szen az le bom ló szer ves anyag, a nej -
lon zsák nem. Az tán egy ku pac ban egy egész kony ha és élés kam ra ha gya -
té ka volt ta lál ha tó. A rossz nyel vek sze rint egy he lyi vál lal ko zó vit te oda,
nya ra ló-fel újí tás ma ra dé ka ként. 

Min deneset re a sze mét ös  sze gyűlt, és a sze mét te le pen lan dolt. A nap -
nak ta nul sá ga is volt: – az el kö vet ke zen dők ben na gyobb pro pa gan dát kell
ki fej te ni az ilyen ak ci ók nak.

– a nagy kör nye zet ba rá tok kö zül csak sza vak ban tá mo gat ják és kri ti -
zál ják a kör nye ze tünk ál la po tát, ami kor ten ni kel le ne, ak kor saj nos nem
ér zik fon tos nak a cse lek vést.

– az el len őr zé se ket gya ko rib bá kell ten ni, hi szen né há nyan iszo nya tos
ká ro kat tud nak okoz ni a kör nye zet ben ha nyag sá guk kal, nem tö rő döm sé -
gük kel. 

Jó ér zés volt lát ni, hogy egy út sza kasz kör nye ze te né mi leg meg tisz tult,
re mél he tő en a sze me tet in kább a meg fe le lő hely re fog ják vin ni az em be rek. 

Var sá nyi An tal

A Dömsödi Ál ta lá nos Ipar tes tü let ál tal ki írt rajz ver seny si ke res volt. Az
Áporka, Kiskunlacháza, Apaj, va la mint Dömsöd 6-7. osz tá lyos ta nu ló i tól
be ér ke zett szá mos rajz ne héz hely zet be hoz ta a zsű rit.

Több órán ke resz tül pa rázs vi tá ban zaj lott a raj zok el bí rá lá sa, ér té ke lé -
se. A gye re kek ki tet tek ma gu kért, sok szak mát áb rá zol tak raj za ik kal. Vé -
gül a zsű ri ál tal leg jobb nak ítélt el ső há rom raj zot rang so rol ta, majd a töb -
bit, ös  sze sen tíz raj zot egy for mán aján dék cso mag gal ju tal maz ta.

Ered mény hir de tés re kis ün nep ség ke re té ben Dömsödön, a Pe tő fi Sán -
dor Ok ta tá si és Mű ve lő dé si Köz pont ban ke rült sor.

He lye zet tek: 1. díj Né meth Ale xa 6. o. Kiskunlacháza, 2. díj Pász tor
Ni ko lett 6. o. Kiskunlacháza, 3. díj Ba logh La jos 7. o. Kiskunlacháza.

Dí ja zot tak: Kiskunlacházáról: Paskó Pet ra 6. o., Rádi Ale xand ra 7. o.,
De me ter Csen ge 6. o., Gán csos Do mi ni ka 7. o., Já nos ka Ni ko lett 6. o.,
Hor váth Dá ni el 7. o., Kő vá ri Áron 6. o., Kul csár Ale xand ra 7. o.

Dömsödről: Sza bó Mer cé desz 6. o., Kin cses Ju li an na 7. o.

Az el ső há rom he lye zet tet az Ipar tes tü let ju tal maz ta, a dí ja zot tak aján -
dék cso mag ja it a min dig se gí tő kész vál lal ko zók aján lot ták fel. Ez úton sze -
ret nénk meg kö szön ni a se gít sé get.

Azok nak a ta nu lók nak akik most nem nyer tek, szin tén gra tu lá lunk.
Re mél jük, a rajz ver seny ki csit fel hív ta a gye re kek fi gyel mét a szak mák

iránt, és a kö zel gő pá lya vá lasz tá suk so rán az ál ta luk meg raj zolt szak mát
vá laszt ják.

Dömsödi Ál ta lá nos Ipar tes tü let
Csi szár György al el nök

Dömsödi Ál ta lá nos Ipar tes tü let éle té bõl
„Mi le szek, ha nagy le szek” rajz pá lyá zat díj át adá sa

OMK és a könyvtárOMK és a könyvtár
nyári nyitva tartásanyári nyitva tartása

2009. június 15-től augusztus 31-ig a következő nyitvatartási rend
szerint várjuk kedves olvasóinkat:

Hétfő: 7.30-14
Kedd: 7.30-14
Szerda: 7.30-14
Csütörtök: 7.30-14
Péntek: 7.30-14
Szombat: 8-12

Nyári szabadság időszakára szeretnénk szüneteltetni az OMK és a
könyvtár nyitva tartását.

2009. JÚLIUS 17-TŐL AUGUSZTUS 16-IG
NYITÁS: 2009. AUGUSZTUS 17. /HÉTFŐ /

KKKKÖÖÖÖRRRRNNNNYYYYEEEEZZZZEEEETTTTVVVVÉÉÉÉDDDDEEEELLLLEEEEMMMM    DDDDÖÖÖÖMMMMSSSSÖÖÖÖDDDDÖÖÖÖNNNN
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A kiskunlacházi szak kö zép is ko la ta nu ló ja
va gyok, az is ko la na gyon sok pá lyá za tot ké -
szít, és el nyert egy két éves finn or szá gi szak mai
pá lyá za tot.

Igaz ga tó  úr a ta nu lók kö zött ki hir det te, hogy
az in téz mé nyen be lül le het pá lyáz ni.

Én is meg pró bál tam, és ja nu ár ele jén kö zöl -
ték, hogy én be ke rül tem és me he tek Finn or -
szág ba 3 hét re. Már ci us kö ze pén in du lás a hi -
deg skan di náv or szág ba.

Az el ső re pü lő utam, a szí vem a tor kom ban
do bo gott, de na gyon él vez tem a fel hők kö zött
száll ni.

Ouluban lan dolt a gé pünk. Itt már vár tak
min ket a raahei is ko la ta ná rai, akik 21 na pon
ke resz tül fog lal koz tak ve lünk. Na gyon sok
hely re el vit tek min ket:

• Ha jó mú ze um
• Finn or szág tör té ne tét be mu ta tó mú ze um
• Vá ros né zé sek
• Vadaspark
Per sze el vit tek min ket Rovaniemibe a Mi -

ku lás hoz. A sí fu tást is ki pró bál tuk, amit a leg -
job ban élveztem, de nem csak szó ra ko zás volt,
hanem is ko la is, és az épít ke zé sen is dolgoz-
tunk. A fin nek na gyon ked ves em be rek, csak a
leg job ba kat le het el mon da ni a ven dég sze re te -
tük ről. Még a gon do la ta in kat is ki ta lál ták. An -
go lul be szél get tünk és jól meg ér tet tük egy -
mást.

Ez úton is sze ret nék kö szö ne tet mon da ni az
igaz ga tó  úr nak – Ma jo ros Zol tán nak, igaz ga tó -
he lyet tes úrnak – Horák György nek és a min -
ket kí sé rő tanár úrnak – Mucsi Zol tán nak is és
a ta ná ri kar va la men  nyi ta nár já nak, hogy en -

gem vá lasz tot tak és le he tő vé tet ték szá mom ra
ezt a cso dá la tos 3 he tet.

Cson ka Nó ra 1. v osz tály

FINN OR SZÁ GI TA NUL MÁNY ÚT

I. Aján lat ké rők ne ve:
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat

(Szék he lye: 2344 Dömsöd, Pe tő fi tér 6.; Kép -
vi se le té ben el jár: Bencze Ist ván pol gár mes ter)

Szi get be cse Köz ség Ön kor mány za ta (Szék -
he lye: 2321 Szi get be cse, Pe tő fi Sán dor u. 34.;
Kép vi se le té ben el jár: Magasitz La jos pol gár -
mes ter)

II. Az aján la ti fel hí vás tár gya:
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat tu laj -

do nát ké pe ző, a Rác ke vei-So rok sá ri Duna-ág
9+820 fkm. szel vé nyé ben lé te sí tett komp, va -
la mint a Dömsöd Nagy köz ség és Szi get be cse
Köz ség tu laj do ná ban lé vő ki kö tői lé te sít mé -
nyek üze mel te té se meg bí zá si szer ző dés alap -
ján, 5 éves ha tá ro zott idő tar tam ra.

III. Az üze mel te tés el len ér té ke:
Aján lat ké rők az üze mel te tés idő tar tam ára a

komp va la mint a ki kö tői lé te sít mé nyek hasz -
ná la ti jo gát in gye nesen biz to sít ják, a komp
üzem el te té sé vel kap cso la tos be vé tel az üze -
mel te tőt il le ti.

Az üze mel te tő vi se li a komp és a ki kö tői lé -
te sít mé nyek fenn tar tá sá nak va la men  nyi költ -
sé gét.

IV. Aján lat mi ni má lis tar tal ma:
– Pá lyá zó te vé keny sé gé nek be mu ta tá sa
– A komp já rat üze mel te té sé re vo nat ko zó el -

kép ze lé sek is mer te té se
– A komp já rat üze mel te té se so rán al kal ma -

zan dó dí jak be mu ta tá sa

– A pá lyá zó szak mai és pénz ügyi al kal mas sá -
gá nak be mu ta tá sa

V. Az aján la ti do ku men tá ci ó hoz mel lé -
kel ni kell:
– a pá lyá zó 30 nap nál nem ré geb bi cég ki vo na -

tát, egyé ni vál lal ko zó ese té ben vál lal ko zói
en ge dély ről szó ló iga zo lás,

– az ál la mi és ön kor mány za ti adó ha tó sá gok 30
nap nál nem ré geb bi iga zo lá sa ar ról, hogy a
pá lyá zó nak le járt köz tar to zá sa nin csen,

– pá lyá zó nyi lat ko za ta ar ról, hogy nem áll
vég el szá mo lás alatt, el le ne csőd- il let ve fel -
szá mo lá si el já rás nin csen fo lya mat ban,

– re fe ren ci ák.

VI. Az aján la tok be nyúj tá sa
Az aján la to kat 2 ere de ti pél dány ban kell be -

nyúj ta ni Dömsöd Nagy köz ség Pol gár mes te ri
Hi va ta lá ba. (2344 Dömsöd, Pe tő fi tér 6.)

Az aján la tok be nyúj tá sá nak ha tár ide je: az
aján la ti fel hí vás meg je le né sé től szá mí tott 15
na pon be lül.

Az aján la to kat Dömsöd Nagy köz sé gi Ön -
kor mány zat Kép vi se lő-tes tü le te és Szi get be cse
Köz ség Ön kor mány za tá nak kép vi se lő-tes tü le -
te a be nyúj tás ra nyit va ál ló ha tár idő le jár tát kö -
ve tő so ron kö vet ke ző ren des ülé sén bí rál ja el.

Bő vebb fel vi lá go sí tást kér het nek: Var ga
Lász ló mű sza ki fő ta ná csos tól (Dömsöd Nagy -
köz ség Pol gár mes te ri Hi va ta la, 2344 Dömsöd,
Pe tő fi tér 6., te le fon: 24-523-123, fax: 24-435-
363; e-mail: domsod@domsod.hu)

Számomra nagyon kedves as szony nál
jártam, aki eltemette férjét. Lakásában
képek, emléktárgyak van nak, elhalt asz-
talos fia készítette.

Családjáról, uno kái ról sok szép fény -
kép díszíti lakását. A kedves verset is ott
olvastam el.

A szeretett Nagymama engedélyé vel
közreadom.

Tóthné Milike néni

AAzz  ÉÉnn  ÉÉddeess
NNaaggyymmaammáámmnnaakk!!
Olyan nagyiból, mint amilyen

Te vagy, nincs több
a világon, mert mindig
mindenből a legjobbat

és a legnagyobb szeretettel
nyújtottad nekem.

Az évek múlásával minden
megváltozott, de a Tőled jövő

szeretet soha.
A szívemben sok olyan

kedves
emlék él, amit Tőled kaptam,

de van egy különleges,
ami a legkedvesebb

az összes közül
és ez pedig az, hogy mindig
nagyon, nagyon szerettél.

AAJJÁÁNN  LLAA  TTII   FFEELL  HHÍÍ   VVÁÁSSAAJJÁÁNN  LLAA  TTII   FFEELL  HHÍÍ   VVÁÁSS
Dömsöd – Szi get be cse RSD 9+820/B fkm. szel -
vény ben lé võ komp át ke lõ üze mel te té sé hez
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Helyi Óvodai Nevelési Programunk megírásakor nevelőtestületünk
úgy döntött, hogy óvodánk a Víz Világnapját, március 22-ét fontosnak
tartja megünnepelni az óvodás korosztállyal. Csoportomba az idén kö -
zép sős és nagycsoportos gyerekek járnak, 5-6 évesek. Azért tartottam
fontosnak erről a témáról mélyebben beszélgetni ezzel a korosztállyal,
mert ez még az a korosztály, akiknek a szokásait jobban lehet irányítani,
alakítani, mint a felnőttekét. A gyerekeknek is meg kell tanulniuk, hogy a
vízzel spórolni kell, hogy vigyázzanak a folyók tisztaságára, hogy ne
szennyezzék azt. Víz nélkül nincs élet. A víz kincs. Most kell megtanítani
velük ezt is, mint minden más fontos dolgot.

A vízről való beszélgetésünk nem egy napra, foglalkozásra tevődött.
Mivel március 22-e vasárnapra esett, úgy gondoltam, a következő hetet
ennek a fontos dolognak szánom.

Előzményei is voltak. Abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy két
kollégámmal a Fővárosi Gyakorló Óvoda e témával kapcsolatos gyakor-
lati bemutatóján vehettem részt. Az ott szerzett tapasztalatokat is beépítve
építettem fel az egész heti tevékenységeinket. Előző pénteken megbeszél-
tem a szülőkkel, hogy hétfőn úgy öltöztessék a gyerekeket, hogy min-
denkin legyen valamilyen kék ruhadarab, ami a víz színét szimbolizálja.
Biztattam a gyerekeket, hogy ha van otthon vízben élő játék állatuk, azt
hozzák el, valamint könyveket, képeket, kagylót, csigát, bármit, ami a
vízhez köthető. A legnagyobb gondot és fejtörést csak ezután okoztam a
szülőknek. Az volt a kérésem, hogy a hétvégén barkácsoljanak a
gyerekekkel együtt olyan hajót, amely három feltételnek megfelel. Ne
süllyedjen el, legyen rakománya, s valami úton-módon még haladjon is.
Hétfőn reggel én is izgatottan vártam a gyerekeket, vajon hoznak-e egyál-
talán hajót és milyent?

Kellemes meglepetésben volt részem. Sorra érkeztek a szebbnél
szebb hajócsodákkal, vízi állatokkal, könyvekkel stb. A hajókat félretet-
tük, majd nekiálltunk az állatoknak élőhelyet építeni fakockákból. A
szőnyegre kék papírokat terítettek a gyerekek, majd beborítottuk
celofánnal. Mindenki elhelyezhette a „tengerbe” az otthonról hozott
állat figuráját.

Reggeli előtt még közösen megnézegettük a könyveket, amelyek egész
nap elöl maradtak, ezután következett a hajók úsztatása. Nagy műanyag
edénybe vizet öntöttünk, abban kellett a hajóknak elhaladniuk az egyik
végétől a másikig. Lelkesen segítették, fújták a vitorlákat, hogy gyorsabban
haladjanak. Mindenki nagyon büszke volt a hajójára, mikor az célba ért.

Ezt a játékot különféle vízzel való kísérletek követték. Többek között
esőt is varázsoltunk. A műanyag flakon alját kilyukasztottam több helyen
forró tűvel, majd teletöltöttük vízzel. Mikor kicsavartuk a kupakot, „esett
az eső” – folyt a víz, amikor rátekertük a kupakot, elállt az eső. Hosszasan
elszórakoztak vele a gyerekek.

Készítettünk papírból vízililiomot is. A virág szirmait behajtogattuk a
közepére, s mikor a vízre tettük, gyönyörűen kinyíltak. A gyerekek nem
győztek csodálkozni, hogyan történhetett ez.

Másnap hal formájú sablonokkal vártam őket reggel, melyekből
ragasztó és homok segítségével homokképet készítettünk. Különféle
színeket használtak a gyerekek a hal festéséhez. Volt egy kislány, aki
hiányolta az arany színt a palettáról, mert ő bizony aranyhalat szeretett
volna készíteni. Festés közben, aki akarta, elmondhatta a 3 kívánságát is.

A következő napokban arról beszélgettünk, mi mindenre tudjuk fel-
használni a vizet. Mi lenne víz nélkül a növényekkel, állatokkal, em be -
rekkel? Milyen formáiban jelenik meg a víz? Mit tudunk a vízen csinálni?
Mit tudunk a vízben csinálni?

A vízzel kapcsolatban találós kérdéseket tettem fel nekik. A végén a
mese sem maradhatott el. Kovács Zsóka: A vízcsepp című meséjét olvas-
tam el nekik, ami a víz körforgásáról szól. Befejezésül az „Esik az eső”
című dalt hallgattuk meg.

Jól éreztük magunkat ezen a héten is. Rengeteg kísérlet, játék, ötlet
maradt még a tarsolyunkban, de azokat majd kipróbáljuk jövőre.

Kovács Zoltánné
óvodapedagógus

Mi így ünnepeltük a Víz Világnapját 
az Új Óvoda nagy-középsõ csoportjában
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Versenyhírek • VersenyhírekVersenyhírek • Versenyhírek
Lassan véget ér a 2008-2009-es tanév, ezzel együtt elfogynak az idei

évre meghirdetett versenyek. 
Az utóbbi idő versenyeredményei a következők

2009. március 16-án Kiskunlacházán megtartott megyei
énekverseny

A következő tanulók versenyeztek iskolánkból:

1. évfolyam
Sámson Nikolett (felkészítője Varga Gézáné)
Liptai Melitta – különdíj (felkészítője Varga Gézáné)
2. évfolyam
Vitáris Petra – 1. helyezés 
(felkészítője Patonai Istvánné és Csikós Lászlóné)
4. évfolyam
Kátai Dorottya – 1. helyezés 
(felkészítője Patonai István és Patonai Nóra)
Szabó Bettina – 2. helyezés (felkészítője Csikós Lászlóné)
5. évfolyam
Gyivi Ildikó – 3. helyezés (felkészítője Csikós Lászlóné)

2009. április 6-án, Szigethalmon megtartott területi komplex
verseny, amit negyedik osztályos tanulóknak hirdettek meg

Az iskolánkból induló csapat 4. helyezést ért el. Tagjai:
Balogh Emese, 4. a osztály
Kamrás Gábor, 4. b osztály
Láng Levente Zete, 4. b osztály

2009. április 3-án, Tökölön megtartott Weöres Sándor Szavalóverseny

Az iskolánkból versenyzők:
1. korcsoport (1. és 2. osztály)
– Liptai Melitta (1. a osztályos tanuló) – 3. helyezett lett

felkészítője: Bak Gáborné
– Kovács Gergely (2. a osztályos tanuló) – 4. helyezett lett

felkészítője: Jarosiné Szabó Ilona
– Fülöp Viktória (2. a osztályos tanuló) – különdíjat kapott

felkészítője: Jarosiné Szabó Ilona

2. korcsoport (3. és 4. osztály)
– Ács Dominika (3. b osztályos tanuló)

felkészítője: Bábelné Varga Júlia 

3. korcsoport (5. és 6. osztály)
– Baranyi Virág (5. a osztályos tanuló) – 1. helyezést ért el

felkészítője: Bak Gáborné

2009. április 4-én, Adonyban megtartott megyei mesemondó verseny

Az iskolából induló tanulók:
– Kátai Dorottya, 4. b osztályos tanuló
Felkészítő: Patonai Istvánné
– Pethes Patrícia, 4. b osztályos tanuló – 1. helyezést ért el
Felkészítő: Krnájszki Istvánné és Patonai Istvánné

2009. április 8-án, Kiskunlacházán megtartott megyei rajzverseny
Az induló tanulóink:

Csiszár Dóra, 2. a osztály, korosztályában a 2. helyezést érte el
Felkészítő: Jarosiné Szabó Ilona
Pethes Vivien, 4. b osztály, korosztályában az 1. helyezést érte el
Felkészítő: Pethesné Nyári Katalin és Varga Gézáné

2009. április 17-én, Taksonyban megtartott roma szavalóverseny

Az iskolánkból induló tanulók:
Kolompár Petra, 1. b osztályos tanuló első helyezett lett.
Felkészítője Patonai Nóra.
Jakab Tünde, 1. a osztályos tanuló első helyezett lett.
Felkészítője Bak Gáborné.
Kolompár Dániel, 3. b osztályos tanuló különdíjat kapott.

2009. április 20-án megtartott helyi szavalóverseny

1. évfolyam
1. helyezett –  Jakab Tünde
2. helyezett – Liptai Melitta
3. helyezett – Kolompár Petra
2. évfolyam
1. helyezett – Vitáris Petra
2. helyezett – Sipos Evelin
3. helyezett – Pethes Patrícia
3. évfolyam
1. helyezett – Lampert Georgina
2. helyezett – Szűcs Viktória
3. helyezett – Jagodics Anna
4. évfolyam
1. helyezett – Pethes Vivien
2. helyezett – Kátai Dorottya
3. helyezett – Varga István
5. évfolyam
1. helyezett – Gyivi Ildikó
2. helyezett – Bábel Beáta
3. helyezett – Baranyi Virág
6. évfolyam
Különdíj – Nagy Tímea
7. évfolyam
1. helyezett – Budai Petra
2. helyezett – Siket Blanka
3. helyezett – Csiszár Kinga

és
Halász Petra

8. évfolyam
1. helyezett – Kovács Petra
2. helyezett – Gábor István
3. helyezett – Sass László

és 
Perger Ádám

2009. április 26-án, Ráckevén megtartott térségi horgászverseny

Az induló alsós csapat 1. helyezést ért el. 
Tagjai:
Kamrás Gábor, 4. b
Fülöp Zoltán, 4. a
Simon Norbert, 4. a
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Színházban voltunk a feleségemmel (Erzsikémmel). No, ez nem
újdonság, mert szoktunk járni. De nem Dömsödön – „Hol ily regényes
dolgok – ritkán – történtenek” (Petőfi után szabadon). 

A dömsödi IRINGÓ Színjátszókör előadásában Thomas Brandon:
CHARLEY NÉNJE című zenés vígjátékot adták három felvonásban. 

Az előadás helyszíne: az OMK volt. 
Az előadás időpontja: 2009. április 18. 16.00. 
A felnőttjegy 500 Ft, a gyermekjegy: 300 Ft-ban foganatosítandó.

A megjelölt időpont előtt kb. félórával már a helyszínen tartózkodtunk.
Mit lehessen tudni, hátha csak az utolsó sorokban lesz hely, aztán meg a
végén alig látunk valamit is a tömeg takarása miatt, gondoltuk. – Hát, ez
aztán furcsa! – kiáltottam, hiszen a mi autónkon kívül csak egy
árválkodott a parkolóban. Több nem is igen jött aznap este. – Úgy látszik,
itt gyalog járnak a színház iránt szomjúhozók. Bent se voltak többen, mint
a valós férőhely (308 fő) durván egyharmada. Fiatalok, idősebbek,
gyerekek vegyesen. 

Aztán a zene megszólalt, és felment a függöny.
A játszók játszottak, teljes szívvel és lélekkel.
A nézők néztek, hallgattak, kuncogtak, nevettek, tapsoltak, élvezték az

előadást három részben.   
A végén, ahogy egy premieren (bemutató előadás) dukál, volt

bravózás, fergeteges taps, virágátadás, puszi jobbról és balról. A szí né szek
felhívták a rendezőjüket a színpadra, és közösen köszönték meg a közön-
ség hálás tapsát.

A játszók teljes névsora a címlap szerint: Csaplár Sándor, Gábor Tünde,
ifj. Tarr István, Bábel Andrea, Kincses István, Tarrné Zsóka, Jóni né Mari-
ann, Tarr István, Nagy Sebastian, Bábel László, Kovács Petra, Korona
Sándor, Orosz Anna, Bábelné Marika és a rendező: Badenczki Csilla.

Aztán hazamentünk.

„A falusi színházi előadásokon résztvevő vendégre élményszerűen hat
a közönség szenvedélyessége: együttérzésben és ellenérzésben is. Ez a
közönség szenvedélyesen követi a színpadon játszó drámai küzdelmet, de
szenvedélyességet is vár a színpadról, az ellentétek éles megformálását…

A figyelmesebb vizsgáló ráébred, hogy a néző azt szereti, ami az érzel-
mi gazdagság iránti igényét kielégíti: a romantikát, a szerelmet, a jóked-
vet, a nagy nevetés örömét és nem utolsósorban azt a le nem becsülhető

alkalmat, hogy a zene, ének és a tánc színes, játékos hármasában is
gyönyörködhet.” /Kertész László: – A mai színház falun – Magvető. Bp.
1963./

– Csak azt tudnám, hogy miért pont ez jutott eszembe? És miért ezzel
zárom a cikkemet 2009. április 20-án.

Még csak annyit, hogy az előadást a környező településeken is bemu-
tatják. Apaj, Áporka, Mezőfalva, Dunavecse stb. Aki kíváncsi, és miért ne
lenne, és elszeretne jutni még időben, annak ajánlanám a volánbuszok
menetrendjének pontos tanulmányozását.

Kő Árpád  MÚOSZ: 25163.  

– DIÓHÉJBAN –
mottó: a hír szent, a vélemény szabad

Görögország keleti részén, az Égei tenger partján, az Olimposz
hegyen túl, az olimposzi riviérán, Nei Pori üdülőfaluban, Palócék
üdülőjében, ahová sok magyar jár, a faliújságon találtam ezt a kedves
verset. Tóthné Milike néni

Nei Pori nyaralásunk

Üdv néked görög föld, mesés hellén vidék
Földedre lépett most egy jászkun ivadék
Nem hódítani, csak gyönyörködni jött
Ízeid élvezni húsz más magyar között

Ahogy elhagytuk a Travel fogatot
Bennünket – biz’ Isten – egy Krisztus fogadott
Itt Krisztosznak hívják, ugyanaz a lényeg
Rajta is a szeretet a legfeltűnőbb bélyeg

Fogadott jó szóval Metaxa konyakkal
Hogy jól érezzük magunk együtt a csapattal

Alig telt el két nap, várt minket a tenger
Az Elizabeth hátán volt termérdek ember
Magyar is, lengyel is, de még szerb is került
Így a hajókázás remekül sikerült.

A tudnivalókat Szofi mama mondta
Pergő nyelvű szavait senki meg nem unta
Szemünk gyönyörködött a sok szép szigetben
Álmunkban se tudnánk elképzelni szebben

Meteorák közé vitt másnap az utunk
Felhő kolostorok láttán elámultunk
Falait a sziklán vajh hogyan csinálták
Messziről jött népek erősen csodálták

Ami ezután jött, felülmúlt az mindent
Istenek honába vitt fel a busz minket
Zeusznak dolgait Pista bá’ mesélte
Akinek nyilait az ógörögség félte

Hatalmas Olimposzt felhő eltakarta,
Hangos csapatunkat nézni nem akarta
Másnap jó időnk lett, örült minden ember
Jó szívvel fogadott Neptun és a tenger

Gyönyörködött szemünk a látványon sokat
A sík parton láttunk szép formás dombokat
Combokat, ciciket, Zeusz áldja őket
Éltünk szépítőit, a gyönyörű nőket.

Holnap elutazunk, csodaszép hellén táj
Elbúcsúzni tőled egyszerűen fáj.
Ebben a búcsúban csak egy dolog vidít:
Hogy legyünk veletek jövőre ugyanitt!

Patkós MihályA jelenetben Tarr István és Kincses István

Fotó: Hegedűs Andrea
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Egy nappal a dömsödi horgászverseny után,
április 26-án vasárnap rendezte a Ráckevei
Horgász Egyesület és a Ráckevei Duna-ági
Horgász Szövetség a szokásos évi Duna-parti
általános iskolák közötti halfogó versenyét
Ráckevén a Piac-téren. A megmérettetésen 3
tagú alsós és 3 tagú felsős csapat vett részt hat

általános iskolából. A Dömsödi Horgász
Egyesület már harmadik éve kíséri figyelemmel
ezt a csapatversenyt, elméleti és gyakorlati
oktatást, bemutatókat szervezünk az érdeklődő
gyermekeknek, és ennek meg is lett az ered-
ménye. Aki valaha volt már horgászversenyen,
az tudja, hogy versenyen eredményesen hor -

gász  ni nem olyan egyszerű, mint ha valaki
egyedül kiül a partra. Azért írom ezt, mert a
résztvevő hat iskolából három intézmény gyer-
mekhorgászai egyáltalán nem fogtak halat,
pedig ők is becsülettel végighorgászták a 3 órát
az időnként viharos hideg szélben. Ezzel szem-
ben a dömsödi gyerekek nemcsak hogy mind a
hatan fogtak halat, de kiváló eredményt is értek
el, hiszen az alsó tagozatosok (zsinórban har-
madszorra!!!) elhozták az első helyezést, míg a
felsősök erős mezőnyben a másodikak lettek.

Az eredmények: 
Alsó tagozat:
1. Dömsöd 690 g
2. Szigetszentmárton 150 g
3. Szigetbecse 50 g
Felső tagozat:
1. Ráckeve 4640 g
2. Dömsöd 3150 g
3. Szigetszentmárton 1200 g

A csapat segítői voltak: Fabók Sándor,
Nemeskó Károly és Balogh László.

Az alsós csapat tagjai: Fülöp Zoltán, Kamrás
Gábor és Simon Norbert.

A felsősök: Saller András, Suta Máté és
Fabók Olivér.

Dömsödi Horgász Egyesület

Áp ri lis 25-én szom ba ton ra gyo gó, kis sé sze -
les idő ben ren dez te a Dömsödi Hor gász Egye -
sü let szo ká sos évi há zi hal fo gó ver se nyét az
Észak-dömsödi öv csa tor nán. Saj nos az el múlt
évek hez ké pest az idén sok kal ke ve seb ben
gyűl tünk ös  sze a 7 óra kor kez dő dő hely sor so -
lás ra, egé szen pon to san 34 fő jött el hogy gyer -
mek, ifi és fel nőtt ka te gó ri á ban ös  sze mér jék tu -
dá su kat. To váb bi szo mo rú ság ra adott okot,
hogy női ka te gó ri á ban egy ál ta lán nem je lent
meg hor gá szunk, így vé gül a női el ső he lye zett -
nek szánt par füm cso ma got a gyer mek ka te gó ri -
á ban leg job ban tel je sí tő kis lány nak ad tuk oda.
Az egye sü let ver seny csa pa tá nak fér fi tag jai be -
vett szo kás sze rint nem in dul tak a hor gász ver se -
nyen.

A ta va lyi és az előt ti ver se nyek hez ké pest jó -
val na gyobb fo gá si ered mé nyek szü let tek, így a
3 óra le tel te után töb ben is jó he lye zés ben re -
mény ked ve vár hat ták a mér le get.

A vég ered mény:
Gyer mek:
1. Fa bók Oli vér 3300 g
2. Su ta Má té 260 g
3. Sal ler And rás 200 g

If jú sá gi:
1. Si ket Pé ter 2300 g
2. Nyúl Ta más 60 g
Fel nőtt:
1. Ba logh Lász ló 2720 g
2. Mé szá ros Lász ló 2180 g

3. Nyúl Ta más 1660 g
4. Movrin Má té 1520 g
5. Mé szá ros Gá bor 1420 g
leg na gyobb hal: Nyúl Ta más 560 g
női kü lön díj: Nyúl Re gi na

Dömsödi Hor gász Egye sü let

Egyesületi horgászverseny DömsödönEgyesületi horgászverseny Dömsödön

Iskolák közötti horgászverseny Ráckevén
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Rendezvényünk fővédnökei: Kisduna-menti
Civil Szervezetek Szövetsége és Dömsöd

Nagyközség Polgármesteri Hivatala

Ezúton tájékoztatunk minden érdeklődőt,
hogy 2009. június 20-án
megrendezésre kerül a

III. DÖMSÖDIIII. DÖMSÖDI
HAL-VÍZ NAPHAL-VÍZ NAP

TERVEZETT PROGRAMOK:

Reggel 7 órától meghívásos horgászverseny 
a strandon és környékén

Főzőverseny a dömsödi „Petőfi sétányon”
9 órától

A versenyeken induló csapatok és az idelá-
togató vendégek szórakoztatására:

Zenés mazsorettes hívogató
a faluközpontban

Kék-Duna Motel udvarán
folyamatos játszóház

Autóbemutató 

Sétahajózás

Ebéd után vegyes szórakoztató
műsor a Kék-Duna Vendéglő

udvarán

Legyen megint egy jó napunk!
Hívjuk és várjuk Önt és Kedves Családját,

Barátait, Kollégáit a
III. Hal–Víz Nap rendezvényeire

Dömsödi Civil Szervezetek

INFORMÁCIÓ:
DÖMSÖDI H.E. (30-26-00-957)
E-mail: h.e.domsod@invitel.hu

TÁJÉKOZTATÁS:
KÉK DUNA KISVENDÉGLŐ

(30-95-15-637)
E-mail: kekdunaclub@invitel.hu

Mot tó: Le gyen egy jó na punk együtt a dömsödi Duna-parton!

Ren dez vé nyünk fő véd nö kei:
Kisduna-menti Ci vil Szer ve ze tek Szö vet sé ge és
Dömsöd Nagy köz ség Pol gár mes te ri Hi va ta la

FEL HÍ VÁS FÕ ZÕ VER SENY RE
Min den ma gán sze mélyt, vál lal ko zást, ci vil szer ve ze tet, in téz ményt, aki ba rá tok kal, is me rő -

sök kel, mun ka tár sak kal kö zö sen egy kel le mes és szó ra koz ta tó na pot sze ret ne el töl te ni a
szép sé ges dömsödi Duna-parti sé tá nyon, sze re ti és ké szí te ni is tud ja a fi no mabb nál fi no mabb

éte le ket, fel hí vunk, hogy a fő ző ver se nyen ve gyen részt!

Ké szít se el éle te leg fi no mabb éte lét, és az zal lás sa ven dé gül tár sa sá gát,
és ve lük együtt kö zö sen fo gyas  sza el.

Az el ké szí tett ételre me ke ket szak ér tők ből, or szá go san és hely ben is mert, el is mert sze mé -
lyek ből ál ló zsű ri bí rál ja és mi nő sí ti, majd dön té sük alap ján dí jaz za az el ké szült éte le ket. 

A ver se nyen va ló rész vé tel fel tét elei:

A múlt év ta pasz ta la tai alap ján is mé tel ten há rom ka te gó ri á ban le het ne ve zést és je lent ke zést
le ad ni, adat lap ki töl té sé vel, me lyet a Kék Du na Kis ven dég lő ben és a Dömsödi Hor gász egye -

sü let iro dá já ban le het kap ni, ki töl te ni és le ad ni 2009. jú ni us 15-ig.

Ne ve zé si ka te gó ri ák:

I. Hal éte lek 
(bármely mé re tű, faj tá jú hal ból vagy ví zi élő lény ből ké szült sült, főtt éte lek tar toz nak eb be a
kategóriába)

II. Ha gyo má nyos ma gyar éte lek
(minden pör költ, gu lyás és más köz is mert ma gyar étel ide szá mít /pl. le csó, slambuc/, ki vé ve a
vad hús sal ké szült éte lek)

III. Vad- és kü lön le ges éte lek
(minden olyan étel is ide tar to zik, ami nem tar to zik a fen ti ka te gó ri ák ba, pl. nem ze ti sé gek
konyhája)

A fő zés nap ján a részt ve vők nek 0900 órá ig a ré szük re ki je lölt he lyet el kell fog lal ni, te kin tet tel
ar ra, hogy a fő zés za var ta lan sá ga és az éte lek vé del me mi att a gép ko csifor gal mat meg kí ván -

juk szün tet ni. Az ezt kö ve tő idő után a par ko lás csak a ki je lölt par ko lók ban tör tén het.
Az éte lek alap anya gait, el ké szí té sük höz és el fo gyasz tá sá hoz szük sé ges esz kö zö ket 

(asz tal, szék, evő esz köz, tányér….stb.) kér jük, hogy a je lent ke zők hoz zák ma guk kal. A ke let -
ke zett hul la dék gyűj té sé ről és el szál lí tá sá ról a szer ve zők gon dos kod nak.

A ver seny re be ne ve zett éte le ket a zsű ri 11 órá tól fo lya ma to san bí rál ja el ka te gó ri án ként. Az
éte lek kel 12 órá ig kell el ké szül ni, mi vel a to váb bi szó ra koz ta tó prog ra mok, va la mint az ered -
mény hir de tés idő rend je és az il la tok, va la mint a lát vány kö vet kez té ben far kas ét vá gyú ven dé -
gek ki szol gá lá sa ezt in do kolt tá te szi. A ver seny ered mény hir de tés ét 15 és 16 óra kö zöt ti idő -

ben tart juk a Kék Du na Kis ven dég lő ud va rán fel ál lí tott kis szín pa don.

A ver seny ben 1-2-3. he lye zés ke rül meg ha tá ro zás ra, il let ve in téz mé nyek, ma gán sze mé lyek
és vál lal ko zá sok, va la mint szpon zo rok kü lön dí ja kat ad nak át a részt ve vők nek.

El is me rés ben és dí ja zás ban ré sze sül te ken kí vül szán dé kunk és re mé nye ink sze rint min den
ked ves ver seny ben részt ve vő és ven dé ge ik nyer te sei lesz nek en nek a nap nak szép kör nye zet -
ben, fi nom éte lek, ita lok el fo gyasz tá sa után a szó ra koz ta tó mű sor és prog ra mok meg te kin té se

csak nö vel ni fog ja meg elé ge dé sü ket.

Szer ve zők
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Moz gal ma san kez dő dött a 2009. év a mű vé -
sze ti is ko lá ban. Ja nu ár ban hang sze res tan sza ki
kon cer te ket tar tot tunk, a tár sas tánc tan szak nö -
ven dé kei fel lép tek kü lön bö ző köz sé gi ren dez -
vé nye ken.

Feb ru ár ele jén a tár sas tánc tan szak nagy sza -
bá sú be mu ta tót tar tott, a gye re kek a nép tán co -
sok kal együtt fel lép tek a Va len tin-bá lon. Az
egyik leg töb bet sze rep lő tan szak a tár sas tánc
tan szak, nö ven dé kei be mu tat koz tak a szi get csé -
pi ál ta lá nos is ko la jó té kony sá gi bál ján is. Már -
ci us ban az apaji tár sas tán co sok ren dez tek be -
mu ta tót a dömsödi mű ve lő dé si ház ban. 

Már ci us 15-én a köz sé gi ün ne pé lyen Kos -
suth-nó tá kat ját szott trom bi tás nö ven dé künk,
Holl Lász ló.

Szá mos ver se nyen, be mu ta tón vet tek részt
nö ven dé ke ink.

Már ci us 21-én a Nyír egy há zán meg ren de zett
VI. Sza bolcs – MCOnet Ma gyar or szág Tár sas -
tánc Fesz ti vá lon a II. kor cso port pá ros – la tin II.
év fo lyam ban a tár sas tánc tan szak „Ha la dás”
cso port ja I. he lye zést ért el. 

Áp ri lis 19-én a Kecs ke mé ten meg ren de zett
Showtánc Ver seny szin tén ki ma gas ló ered mé -
nye ket ho zott is ko lánk nak. Az egész na pos ver -
se nyen a „Ha la dás” cso port showtánc-nagyfor-
máció II. kor cso port ka te gó ri á ban III. he lye zést,
tár sas tánc-nagy for má ció II. kor cso port ka te gó -
ri á ban I. he lye zést ért el. A „Har mó nia” cso port
szin tén ki ma gas ló an tel je sí tett, tár sas tánc-kis -
for má ció III. kor cso port ka te gó ri á ban I. és III.
he lye zést ért el.

A tár sas tánc tan szak szép ered mé nyei Mihó
Di á na ta nár nő ál do za tos mun ká já nak kö szön -
he tők.

Áp ri lis 3-án Gö dön ren dez ték meg a Pest
Me gyei Réz fú vós Ver senyt, ahol is ko lán kat

Holl Lász ló kép vi sel te trom bi ta sza kon, és kor -
cso port já ban II. he lye zést ért el. Nö ven dé kün -
ket Nyikes Krisz ti án és Csák Pé ter ké szí tet te fel.

Áp ri lis 4-én a 7. osz tá lyos nép tán co sok vet -
tek részt a Pest Me gyei Nép tánc cso port ok Ta -
lál ko zó ján, Kiskunlacházán. A ren dez vényt
Pánczél Kár oly or szág gyű lé si kép vi se lő nyi tot -
ta meg. A Pest me gye kü lön bö ző te le pü lé se i ről
ér ke ző cso por tok pro duk ci ói kö zött nép tán co -
sa ink na gyon szé pen tel je sí tet tek. Kü lön meg -
em lí tet ték, hogy ilyen sok fiú nép tán co sunk
van. A nép tán co so kat fel ké szí tet te An gyal Lász -
ló Kár oly. Itt kell kö szö ne tet mon da nunk Tóth-
né Porvay Zsu zsa osz tály fő nök nek, aki az osz -
tá lyát már har ma dik éve a nép tánc tan szak ra irá -
nyít ja. 

Áp ri lis 7-én szin tén nép táncta lál ko zón vett
részt az is ko lánk, Szi get hal mon. Itt a Szi get hal -
mon mű kö dő tan szak lé pett fel.

Áp ri lis 16-án Szi get csé pen, a har ma dik al ka -
lom mal meg ren de zés re ke rült kör ze ti rajz ver se -
nyen kor cso port já ban I. he lye zést ért el Csi szár
Dó ra. Fel ké szí tő ta nár: Kér ges Tün de.

Áp ri lis 22-én ren dez tük meg a Fú vós Szó lis -
ták és Ka ma ra együt te sek Ba rá ti Ta lál ko zó ját,
ame lyen a tér sé günk ben mű kö dő alap fo kú mű -
vé sze ti is ko lák kép vi sel tet ték ma gu kat. A Rác -
ke véről, Kiskunlacházáról, Tak sony ból, Szi get -
csép ről, Szigethalomról, Tökölről ér ke ző szó lis -
ták és ka ma ra együt te sek mel lett is ko lánk fú vós
szó lis tái és ka ma ra együt te se is be mu tat ko zott
egy kon cert ke re té ben. A ren dez vény ből sze ret -
nénk ha gyo mányt te rem te ni, hogy al kal muk le -
gyen a tér ség fú vó sa i nak egy kö tet len, ba rá ti ta -
lál ko zó ra.

A ta vasz a fel vé te li vizs gák idő sza ka volt. Is -
ko lánk ból töb ben fel vé te liz tek kü lön bö ző kö -
zép fo kú mű vé szet ok ta tá si in téz mé nyek be. Tóth

Ben ce Já nos a gö döl lői Pre mont rei Szent Nor -
bert Gim ná zi um és Egy ház ze nei Szak kö zép is -
ko la egy ház ze nész sza ká ra (fel ké szí tő ta ná rai:
Kön tös Ág nes és Povázai Gyu la), Bó dog Ni ko -
lett a Ta len tum Nem ze ti Ki sebb sé gi Ál ta lá nos
Is ko la, Alap fo kú Mű vé sze ti Is ko la, Tánc és Ze -
ne mű vé sze ti Szak kö zép is ko la, Szak is ko la tánc -
mű vé sze ti sza ká ra (fel ké szí tő ta ná ra: Mihó Di á -
na), Bá bel Bri git ta a Bu da pest Tánc mű vé sze ti
Stú dió Alap fo kú Mű vé szet ok ta tá si In téz mény
és Tánc mű vé sze ti Szak kö zép is ko la tánc mű vé -
sze ti sza ká ra (fel ké szí tő ta ná ra: Mihó Di á na),
Stromájer Tün de a bu da pes ti Dr. Hetényi Gé za
Hu mán Szak kö zép is ko la drá ma sza ká ra (fel ké -
szí tő ta ná ra: Bog nár Gáborné), Nagy Sebastián
a bu da pes ti THÉBA Mű vé sze ti Aka dé mia szak -
kö zép is ko lá já nak szí nész sza ká ra (fel ké szí tő ta -
ná ra: Bog nár Gáborné és Gá bor Tün de) nyert
fel vé telt. Kü lön ered mény szá munk ra, hogy nö -
ven dé ke ink ok ta tá sa, fel ké szí té se a tag is ko lák -
ban is ered mé nyes! 

Gra tu lá lunk a fel vé telt nyert nö ven dé ke ink -
nek és az őket fel ké szí tő pe da gó gu sok nak!

Előt tünk van nak még kü lön bö ző ver se nyek,
fel lé pé sek, vizs gák, be mu ta tók és kon cer tek,
töb bek közt a Dömsödi Na pok (má jus 1-3.), a
há zi tár sas tánc ver seny az OMK-ban (má jus 9.),
a szín já ték tan szak be mu ta tó ja az OMK-ban
(má jus 16.).

Min den ren dez vé nyünk re sze re tet tel vár juk
Dömsöd la ko sa it!

Nö ven dé ke ink nek, pe da gó gu sa ink nak sok
erőt és ki tar tást kí vá nunk az év vé gi prog ra mok -
hoz!

A mű vé sze ti is ko la pe da gó gu sai
A fo tók a kecs ke mé ti Showtánc Ver se nyen

ké szül tek.

HHíí  rreekk  aa  DDee  zzssõõ  LLaa  jjooss  AAllaapp  ffoo  kkúú
MMûû  vvéé  sszzeett  ookk  ttaa  ttáá  ssii  IInn  ttéézz  mméénnyy  bbõõll
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E hó nap tól
rend sze re sen
je lent ke ző ro -
va tunk ban ze -
né ről, köny -
vek ről, ki ál lí tá -
sok ról, kul tu rá -
lis ren dez vé -

nyek ről köz lünk aján ló kat. Re mél jük, hogy ki -
csik és na gyok egy for mán örül nek majd e
vá lo ga tás nak. És min den ked ves ol va sónk öt le -
tet me rít het a gond ta lan ki kap cso ló dás hoz.

KÖNYV AJÁN LÓ:

He ge dűs Gyu la: Tör té nel mi Do ku men tu -
mok Le xi ko na

A tör té nel met ta nu lóknak és a po li ti ka iránt
ér dek lő dők nek aján lom, kik szá má ra 4000 év
do ku men tu ma i ban va ló ku ta tást kön  nyí ti meg.
A több száz szó cikk se gít sé gé vel át fo góbb ké pet
ka punk az em be ri ség múlt já nak e sze le té ről.
(Athénaum 2000 Ki adó Kft.)

A fi lo zó fus Te réz

Egy re gény, ami szü lő ha zá já ban, a „sze re lem
fő vá ro sá ban”, Pá rizs ban vált hí res sé. Fel nőtt ol -
va sok szá má ra ké szült, kik bát ran for gat hat ják
tan anyag ként is. (NewMark ki adó)

A. Goldberg – R.K. Hopper: Hülyewood

A sztár vi lág iga zi le nyo ma ta. Szó ra koz ta tó
ese tek, meg hök ken tő em be ri és tár sa dal mi je -
len sé gek ről. Ők bi zony így él nek, és a kö zön ség
fe lé má sik ar cu kat (a ha mi sat) mu tat ják.

/Kelly Kft./

Steve Luck: 101 Klas  szi kus ott ho ni já ték

Hát bi zony az unal mat a könyv ta nul má nyo -
zá sa so rán el fe lejt het jük. Hi szen nagy sze rű csa -
lá di ki kap cso ló dás ra ad le he tő sé get, akár ol vas -
suk, akár gya ko rol juk a vi lág min den ré szé ről
ös  sze gyűj tött já ték faj tá kat. Az an gol író prak ti -
ku san ke zel he tő ké zi köny ve min den kor osz -
tály nak ajánl ha tó. (Saxum ki adó)

KIÁLLITÁS AJÁN LÓ:

Alfons Mucha – A nő di csé re te – cím mel pla -
kát-, fest mény-, és rajzki ál lí tást lát hat nak az ér -
dek lő dök. Az 1860-1939 kö zött élt cseh fes tő-
gra fi kus cso dá la tos al ko tá sa i ban gyö nyör köd -
he tünk. Sze met káp ráz ta tó szí nek és fan tasz ti -
kus rajz tu dás pá ro sul a be mu ta tott mű ve ken.
Egy sok ol da lú mű vész rit kán lát ha tó al ko tá sa it
június 7. néz he tik meg a lá to ga tók. (Szép mű vé -
sze ti Mú ze um – jú ni us 7-ig.)  

MÚ ZE U MOK MA JÁ LI SA

Min den év ben a Nem ze ti Mú ze um kert jé ben,
im már 13. al ka lom mal, a Mú ze u mok Vi lág nap -
ja al kal má ból két na pos ma já li son ve he tünk
részt. Ki ra ko dó vá sár, kön  nyű ze nei, nép ze nei és
szó ra koz ta tó mű so rok vár ják a lá to ga tó kat. A
fel ál lí tott sát rak ban az or szág sok-sok mú ze u -
mát kép vi se lő szak em be rek sze re tet tel mu tat ják
be a te mér dek lát ni va lót. A szí nes és in gye nes
prog ra mok gar ma dá ja biz to sít ja a sza bad idő
tar tal mas el töl té sét (má jus 16-17.).  Kő Ár pád      

ÁL LAN DÓ PROG RA MOK
Döm söd múlt já ból ál lan dó hely tör té ne ti ki ál lí tás
a könyv tár ban Ko vács Lász ló ta ní tó úr gyűj te mé -
nyé ből. Nyit va tar tás a könyv tá ri nyit va tar tá si
rend sze rint.

ENER GIA TOR NA
Az egész sé ges élet mód je gyé ben, szerdán ként
19.00 órá tól. Ve ze ti: Oprea Arthúr Mi hály

MUSICA NOSTRA NŐI KAR
PRÓ BÁI
Pén te ken ként 18.00 órá tól a Szé che nyi úti Ál ta lá -
nos Is ko lá ban

NYUG DÍ JAS KLUB
Két he ten te ked den (pá ros hé ten).
Ve ze ti: Ferenczi Lászlóné

SZÍN JÁT SZÓ KÖR
Kedden ként az Irin gó Szín ját szó Kör pró bái
18.00 óra kor. Ve ze ti: Feketéné Párkányi Éva

KI ÁL LÍ TÁS
Óvo dá sok és is ko lá sok al ko tá sa i nak be mu ta tó ja
az OMK elő te ré ben.

FEL HÍ VÁS KI ÁL LÍ TÁS RA
Ipa ro sok, vál lal ko zók te vé keny sé gét be mu ta tó ki -
ál lí tás ra hí vunk min den vál lal ko zó ked vű be mu -
tat ko zót.

BANYA KLUB
Kéthetente hétfőnként 18.00-tól

FALUGAZDÁSZ
szerdánként 13-14.30-ig, pénteken 8-14 óráig

PETŐFI SÁNDOR OKTATÁSI
ÉS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

DÖMSÖD

Május havi programjai

Május 9. 

10,00 óra

Házi Táncverseny a Dezső Lajos A.M.I. tár-
sastánc tagozatos növendékeinek

Május 16. 

17,00 óra

A Padlás c. musical két felvonásban a Dezső
Lajos A.M.I. és az Iringó Színjátszó Kör

közreműködésével

Május 20.

9,30 óra

Ovis Színház: Mikola Péter műsora

Május 22-23-24. 

VI. EUROPOP NEMZETKÖZI GYERMEK,
IFJÚSÁGI ÉS FELNŐTT ÉNEKES

FESZTIVÁL 

Május 29.  

17,00 óra

a Dezső Lajos A.M.I. évzáró bemutatója

Május 30. 

10,00 órától

Gyermeknap az OMK udvarban

/részletes program szórólapokon, plakátokon/

PROG RA MOK AZ OMK-BAN

KULTURÁLIS AJÁNLÓ – MÁJUS
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ANGOL NYELVI TÁBOR
DÖMSÖDÖN

A nagy sikerre való tekintettel idén 3. alkalommal kerül megren-
dezésre Kid's English napközis táborunk Gita és Mariann nénivel!

2009. augusztus 10-14-ig2009. augusztus 10-14-ig
korhatár: 5-12 év

szint: kezdő és már nem kezdő
heti 30 angol óra + ebéd

8:30-16:00
Napközis tábor ára: 23.000 Ft/fő

Beíratkozás: június 09. kedd 13h-14h OMK:
Fizetés két részletben, első 50% a beíratkozáskor,

második 50% a tábor első napján.

AKCIÓ!

Teljes költség befizetése esetén 10%. 
Testvérkedvezmény 5%.

Érdeklődni az alábbi telefonszámokon lehet:
Kudar Mariann: 06-20-369-6401

Kudar Marika néni: 06-20-9466-471

Aki a bentlakásos tábor teljes összegét június 9-én befizeti, számára 7.000 Ft kedvezményt adunk!!! Tehát 32.000 Ft a befizetendő összeg.
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Találtam egy képet...
Nagy Ferenc kedves olvasónk bocsátotta rendelkezésünkre ezt

a felvételt, melyet Dabon készítettek 1938 őszén, a szüreti
felvonuláson. Ő 1920-ban született, tősgyökeres dabi ember. 

A jobb oldali fogatot Nagy Ferenc hajtja, mellette Saller Sándor
ül. Mögöttük a kocsin Szabó Ilonka és Szűcs Ilonka.

Feri bácsi elmondása alapján, ebben a mulatságban a bíró:
Gergő Lajos, a bíróné: Juhász Irén, a kisbíró pedig Melikán Gyula
volt. Cigány és cigánylány: Mendi Antal és Kiss Juliska. Csőszök
és csőszlányok (a névsor nem teljes): Várkonyi Miklós, Ispán
Ignác, Nagy Ferenc, Saller Sándor, Répás Sándor, Gulyás Milike,
Simon Mariska, Gecő Irénke, Szabó Ilonka, Bugyi Margit, Kiss
Esztike, Pataki Erzsébet.

A menetben hat kocsi vonult fel, utána egy ökrös szekér, amit
Répás László hajtott. A stráfkocsin vitték a hordó bort, csapra
verve! 

Feri bácsitól sok érdekességet tudhattam meg, mint például azt
is, hogy a dabiaknak is és a dömsödieknek is a menet a Shönffeld
pékig mehetett! (Ez a pékség a gyógyszertár mellett állt a sarkon.
A 70-es, 80-as években fogorvosi rendelőként funkcionált, majd
lakásként, végül lebontották. Ma gondosan körbekerített terület,
egyedül a pincelejáró jelzi az épület egykori létezését.) Nehéz
idők voltak ezek, tele feszültséggel, ami szerencsére ma már nem
érződik! (Tudnunk kell, hogy 1938-ban egyesült Dömsöd és Dab,
a két község két különböző közigazgatással rendelkezett! Sajnos
Dömsödnek bizony voltak adósságai, melyet Dabnak is át kellett
vállalni az egyesülés során. A közös jövő egy életképes, ered-
ményesen működő település képét engedte kibontakoztatni! A
névválasztás sem volt egyszerű. Felmerült a „DABSÖD” név
lehetősége is. A végleges eredményt ismerjük!)

A menet a Horog kocsmától indult (a kocsmáros ekkor Kabai
Sándor) és ide is tért vissza. (Ez a mai szikvíz üzem.) A kép hát-
terében nagyon jól kivehető a hatlábas kocsiszín, amely alatt épp
egy cséplőgép áll, de más alkalmakkor is ide álltak be a kocsik,
hozták a disznókat és vitték is tovább Pestre a vágóhídra. 

Maga a szüreti mulatság a dabi kultúrházban volt megtartva, ez
az épület ma a dabi gyülekezeti ház.

Köszönjük, és kérjük, ha van valakinek érdekesnek vélt felvétel
a birtokában, juttassa el, hogy másokkal is megoszthassuk azt.

-V.I.-

MMii  ttöörrttéénntt  aa  llaabbddaa  --
rrúúggóókk  hháázzaa  ttáájjáánn??

A 3. fordulóban Alsónémedire látogatott csapatunk.
Alsónémedi : Dömsöd 1 : 0 (1 : 0)
Minimális vereség, de vereség.

A 4. forduló már több szerencsét hozott.
Dömsöd : Pilisszentiván 2 : 1 (1: 0)
Dömsöd, 150 néző. J.v. Fazekas (Pauló, Gaál)
Dömsöd: Balázs – Bognár B., (Almási) Kun G., Nagy A., Szabó P. –

Turcsán T. (Király J.), Szarka Z., Jezsek A. (Kévés S.), Bognár S.,
(Farkas M.) – Zsolnai Z., Szabó L. (Vizeli A.). Edző: Gábor Tamás.

Gólszerző: Szabó L., Farkas ill. Eperjesi.
Az első gólnál mintha rajzolva lett volna a labda útja. A pálya

közepén Nagy Attila szerezte meg a labdát, majd a középpályán
Szarka Jezsekhez játszott, aki kiugratta Bognár Sándort. Beadása
tökéletesen érkezett Szabó fejére, aki élt a lehetőséggel és a hálóba
fejelt.

A második gólnál a fiatal Kévést ugratta ki Almási, aki ügyesen a
tisztán érkező Farkas elé tálalt. Farkas nem hagyta ki a százszázalékos
helyzetet.

A végén Eperjesinek sikerült a létszámfölényes támadást gólra vál-
tani. A reklamáló Zsolnainak a játékvezető felmutatta a piros lapot.

A mérkőzés nagy részében a vendégek támadtak, mégis biztosnak
tűnt a győzelmünk.

5. forduló
Perbál : Dömsöd 2 : 2 (2:0)
Bognár Sándor 2 góljával egyenlített csapatunk.

Dömsöd : Pereg 3 : 3 (2:1)
Dömsöd, 500 néző. J.v. Bozai (Tóth P., Tóth K.)
Dömsöd: Balázs I. – Bognár B., (Jezsek A.) Kun G., Nagy A., Szabó

P., Szarka Z., Kévés S. (Király J.), Bognár S., Farkas M. (Turcsán T.) –
Almási A., Szabó L. (Vizeli A.). Edző Gábor Tamás.

Pereg: Necsász S. – Rácz R., Juhász B., Farkas P., Tóth R., – Szala -
csi S., Árki Cs., Cserna G., Bábel N., (Csizmadia) – Tomcsányi Gy.,
(Krizsik G.), Magyar M., (Huszár O.)

Edző: Árki Lajos.
Gólszerző: Szabó, Bognár, Rácz R. öngól, ill. Árki Cs. 2 (egyet 11-

esből), Farkas P.
Élményszámba ment Bognár Sándor bombagólja a bal felső sarok-

ba. Nagyon régen volt ilyen szép számú nézősereg a dömsödi pályán.
Ezen a mérkőzésen a Pereg jobb erőnlétet mutatott, azonban a második
félidő elején három helyzetet hagyott ki a Dömsöd 2:1-nél. Bognár B.
sérülése ellenére sportszerű mérkőzésen igazságosnak mondható ered-
mény született.

Sajnos egy kisebb malőr is történt: két 3 évesnél nem idősebb szim-
patikus kisfiú többször berohant a pályára. Az őket felügyelő felnőttek
nem igazán zavartatták ez ügyben magukat. Mikor a nézők közül ezt
néhányan szóvá tették, akkor is a vélt sérelmükkel voltak elfoglalva.
Arra lennék kíváncsi, hogy ha egy erősebb labda találta volna el
valamelyik gyereket, vagy gólhelyzetben állította volna meg a játékot
a bíró miattuk, akkor mi történt volna. Szerencsére ilyen nem történt,
remélhetően néhány év múlva a fiúkat játékosként üdvözölhetjük a
pályán.

Jelenleg csapatunk a 4. helyen áll. Remélhetően még jobb helyezés
elérése is lehetséges. Ezt könnyebben eléri csapatunk, ha sokan
drukkolnak nekik a nézőtérről. HAJRÁ DÖMSÖD! 

Varsányi
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Ép pen le ad ni ké szül tem a kéz ira tot a szer kesz -
tő as  szony nak, mi kor ol va som az áprilisi hír nök -
ben, hogy a má ju si fa lu na pok fel lé pő sztár ven dé -
ge Zol tán Eri ka lesz.

Mi cso da egy be esés, fo gad ják sze re tet tel az
éne kes nő vel ké szí tett anyák na pi in ter jú mat. 

Már ki csi ko rá ban ki rály nő ként éne kelt az
óvo dai far san gon, így nem meg le pő, hogy 1986-
ban a sió fo ki Interpop fesz ti vá lon kö zön ség dí jas
lett „Sze re lem re szü let tem” cí mű da lá val. Nép -
sze rű sé ge, si ker szé ri á ja az óta is tö ret len, több -
ször vá lasz tot ták az év éne kes nő jé nek, Ő pe dig
két szer vá lasz tott ma gá nak fér jet. Má so dik kap -
cso la ta las san húsz éve tart, sze rel mük gyü möl -
cse pe dig a 11 éves Zoé.

– Nem va gyok kön  nyű hely zet ben, hi szen
ben ső sé ges pil la na tok ról, ér zé sek ről sze ret né -
lek fag gat ni. Azt gon do lom ugyan is, hogy azo -
kat a per ce ket egy nő so sem fe lejt he ti el, mi kor
meg tud ja, meg fo gant ben ne egy ap ró lény, aki
ki lenc hó nap múl va vi lág ra jön. Mit érez tél, ho -
gyan fo gad tad azt, ami kor ki de rült szá mod ra:
anya le szel?

– Ez egy ér de kes do log, mert én so ká ig tu da to -
san nem akar tam gye re ket, úgy ala kult az éle tem,
hogy az el ső há zas sá gom ban nem ke rült még
szó ba. Ro bit 28 éve sen is mer tem meg, a leg több
nő ek kor ra már túl van az el ső gye re ken. Anyu -
kám en gem 24 éve sen szült, a lá nyom ke reszt -
any ja 19 éve sen lett anya. 

Cél tu da tos gye rek vol tam, so ká ig vis  sza hú zó -
dó és csen des. So ha nem akar tam vá rat la nul
„baj ba” ke rül ni. Ami kor be kö szön tött a sze re lem
és ez zel együtt a szex is az éle tem be, fi gyel tem
rá, hogy ad dig sem mi „ve szé lyes” do log  ne tör -
tén jen, amíg nincs meg fe le lő vé de ke zés, pe dig
ak kor még nem be szél tek ró la en  nyit, nem volt
en  nyi re nyílt té ma a sze xu a li tás, mint ma. 

Sa ját ma gam jól fel fo gott ér de két kép vi sel -
tem, hogy ne kö vet kez zen be olyan, ami nem
idő sze rű. Le érett sé giz tem, meg is mer ked tem az
el ső fér jem mel, ak kor még meg sem for dult a fe -
jem ben a gye rek, mind ket ten na gyon fi a ta lok
vol tunk és vol tak ter ve ink, ami ket sze ret tünk
vol na meg va ló sí ta ni. Az együtt töl tött évek alatt
let tünk mind ket ten fel nőt tek, meg ta nul tunk „él -
ni”, so kat dol goz tunk, és köz ben las san ki hűlt a
há zas sá gunk. Pis tit 1980-ban is mer tem meg, '86-
tól volt kez dő dött az iga zi „Zol tán Eri kás” idő -
szak, ami kor a leg na gyobb si ke rek, itt ho ni és
kül föl di tur nék, le mez ké szí té sek, fo tó zá sok zaj -
lot tak, ak kor ar ra össz pon to sí tot tunk mind ket ten,
egy sze rű en nem fért vol na be le az időm be, és ta -
lán tu dat alatt nem is iga zán akar tam még.

– Az tán egy videóklip for ga tá sán el va rá zsolt
egy iz mos táncosfiú. Éle ted nek egy új fe je ze te
kez dő dött.

– Ami kor Ro bi val meg is mer ked tem, még
azért nem jö he tett szó ba a gye rek vál la lás, hi szen
egy új éle tet kel lett fel épí te nünk, meg kel lett is -
mer ni egy mást még ak kor is, ha mind ket ten úgy
gon dol tuk már az ele jén, hogy ez a kap cso lat
örök ké tart majd. Én a mai fi a ta lok kö ré ben be -
ve zet ném, hogy há zas ság csak 2-3 év együtt élés
után le hes sen hi va ta los, mert csak idő vel de rül -
nek ki a hi bák, a prob lé mák, amik kel együtt kell
el fo ga dunk a má si kat. Min den ki nek van nak hi -
bái, amit meg kell szok nunk, el kell fo gad nunk.
Vár tam, hogy ki ala kul jon köz tünk min den, ki de -
rül jön, hogy tény leg sze ret jük-e egy mást an  nyi -
ra, mint ahogy azt Én ér zem. A má sik fon tos tény
a köz tünk lé vő kor kü lönb ség volt, ne ve ze te sen
az, hogy Ro bi hat év vel fi a ta labb ná lam, de sze -
ren csé re már 22 éve sen is sok kal ko mo lyab ban
gon dol ko dó em ber volt.

Mind ezek kel együtt a kez de ti évek ben a gye -
rek vál la lás még nem ke rült szó ba köz tünk, úgy
érez tem, hogy a fi a tal ko ra mi att ezt a dön tést ne ki
kell majd meg hoz nia, ha el ér ke zett nek lát ja az
időt, ha úgy ér zi, Ő is ko mo lyan gon dol ja, hogy
gye re künk le gyen. Nem mon dom, hogy né ha
nem vol tam tü rel met len, de vé gül is a bű vös 7.
év ben már Ő is Úgy gon dol ta, hogy itt az idő, jö -
het a baby! Kö zös mun kák kal, él mé nyek kel te li
hét év után há za sod tunk ös  sze, ami kor fel ve tő dött
a gye rek gon do la ta. El kez dőd tek az „elő ké szü le -
tek”. Jöt tek a rém ál ma im, hogy ed dig min den
rend ben volt az éle tem ben, biz tos most majd nem
lesz olyan egy sze rű, biz tos lesz va la mi prob lé ma.
De hál' Istennek is mét se gí tet tek az égi ek. Há rom
hó na pig vár tunk, nem tör tént sem mi. Elő ször Én
vizs gál tat tam ki ma gam, de sze ren csé re ná lam
min den rend ben volt. Ez után kö vet ke zett Ro bi,
szá má ra ez egy kel le met le nebb vizs gá lat, de ter -
mé sze te sen Ő is vállalta. Hét fő dél előtt „esett túl”
raj ta, majd még az nap dél után döb ben tem rá,
hogy már leg alább két he tet ké sik az a bi zo nyos
ha vi „ven dég”. Meg kér tem Ro bit, hogy hoz zon
ne kem gyor san tesz tet, meg csi nál tam és po zi tív
lett. Azt hi szem annyi ra hi tet len ked ve fo gad tam a
po zi tív ered ményt, hogy öröm he lyett in kább kér -
tem még két más faj ta tesz tet, csak azért, hogy fe -
les le ge sen ne él jük be le ma gun kat. Ter mé sze te -
sen mind ket tő po zi tív lett. Még ak kor sem akar -
tam iga zán hin ni a tesz tek nek, ezért azon nal hív -
tam az or vo so mat, aki még az nap meg erő sí tet te,
hogy bi zony már öt-hat he tes ter hes va gyok!!! 

– Me lyek vol tak az el ső te en dők, hi szen gon dol -
ni kel lett ar ra, hogy nem so ká ra hár man lesz tek?

– Egy sze rű en ter vez get tünk, be szél get tünk,
átgon dol tuk az éle tün ket, a jövőnket. Ak kor volt
egy kis  tel künk, a vá ran dós ság és a kis ba bakor
ide je alatt fel épí tet tünk egy kis nya ra lót, gon dol -
tuk, na gyon jó lesz majd a bel vá ros ból le me ne -

kül ni oda a Zozival. Tu laj don képp így is ala kult.
Ami kor elő ször le men tünk mind hár man és rá  -
érez  tünk az ot ta ni nyu ga lom hi he tet le nül nyug ta -
tó ha tá sá ra, már nem akar tunk vissza jön ni a
szmo gos bel vá ros ba. 

–Tud tad elő re, hogy lá nyod fog szü let ni? És
örül tél is an nak hogy így lett?

– Ha jól em lék szem har minc két éves kor fe let -
ti ter hes ség ese tén kö te le ző el vé gez ni egy olyan
ge ne ti kai vizs gá la tot, amely nek se gít sé gé vel ki -
szűr he tik a kü lön bö ző fej lő dé si rend el le nes sé ge -
ket, mint pl. a Down-kórt is. Ez a vizs gá lat mind -
ezek mel lett 100%-os biz ton ság gal vá laszt ad a
szü le ten dő ba ba ne mé re vo nat ko zó an, és ameny  -
nyi ben a szü lők ké rik, úgy ter mé sze te sen meg -
tud hat ják még a szü le tés előtt, hogy kis lányt
vagy kis fi út vár nak. Mi sze ret tünk vol na fel ké -
szül ni a ki csi re min den fé le szem pont ból, ezért
ké ré sünk re el árul ták, hogy kis lá nyunk lesz. Na -
gyon ér de kes, hogy men  nyi re bol dog vol tam at -
tól, hogy kis lá nyom lesz, annak el le né re, hogy
egé szen a te her be esés pil la na tá ig min dig fi út
sze ret tem vol na. Még is ami kor ki de rült, hogy
vég re vá ran dós va gyok, min den ideg szá lam mal
kis lány ra kon cent rál tam. Úgy gon dol tam, hogy
egy min den lé ben ka nál, iz gő-moz gó fiú nem
len ne an  nyi ra jó ket tőnk szá má ra, an nál in kább
sze ret tem vol na egy iga zi kis ki rály lányt a csa lá -
dunk kö zép pont já ba. Az Én an gya la im most is
se gít et tek, és mint azt már tu dod, kis lá nyunk lett,
Zozi, aki már el múlt 11 éves! 1994-ben dol goz -
tunk a Blue Pearl cí mű al bu mon Lon don ban,
ami kor a nyu gat-eu ró pai promócióhoz ne vet kel -
lett vá lasz ta nom. Úgy gon dol tam, mi lyen jó len -
ne a ZOE, hi szen a ne vem be tű i ből áll ös  sze, így
abszolút in do kolt len ne. Saj nos még azon a nyá -
ron meg je lent az eu ró pai ze nei pi a con egy szép
sző ke éne kes nő, aki Zoé né ven éne kelt, így szá -
mom ra ug rott a név, de úgy gon dol tam, ké sőbb
ta lán még tu dom hasz nál ni. Ami kor ki de rült,

ZOL TÁN  ERI KA :

AA  GGYYEE  RREEKK  VVÁÁLL  LLAA  LLÁÁSS  NNAA  GGYYOONN
FFOONN  TTOOSS  DDOO  LLOOGG
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hogy kis lá nyunk lesz, rög tön eszem be ju tott is -
mét a név, Ro bi nak is tet szett. A je len té se is gyö -
nyö rű, hi szen gö rö gül azt je le nti: élet, va la mint a
gö rög mi to ló gi á ban Zoé az élet is ten nő je.

– Mit gon dolsz, ami ó ta anya vagy, vál to zott a
sze mé lyi sé ged?

– Meg kel lett hogy vál toz tas son, hi szen ami ó ta
van gyer me kem, szin te min dent egé szen más ként
lá tok. Ez egy má sik élet, ugyanúgy az enyém,
csak egy más di men zi ó ban. Én iga zán jó ne ve lést
kap tam, jól in dí tott út ra Anyu kám, ezért sok min -
dent csi ná lok ha son ló képp, mint Ő tet te ve lem.
Vannak el vá rá sa im a lá nyom mal szem ben, ami -
nek meg kell fe lel nie, de azért nem va gyok túl
szi go rú. Például az Ő ké pes sé ge i hez ké pest szá -
mom ra csak az ötös a jó ered mény, bár né ha-né ha
be csúsz hat egy kó bor né gyes. Vi szont a hár mas
már nem to le rál ha tó. Ezt sze ren csé re tud ja, és mi -
vel nem esik ne he zé re jól ta nul ni, ezért ez zel
nincs prob lé mánk. Zozi már na gyon jól  ki ta pasz -
tal ta, ho gyan ér het el akár ná lam, akár az Apu ká -
já nál bár mit, ha Ő ma ga va la mit na gyon sze ret ne.
Meg ta nult ked ves és sze rény len ni, jól ta nul, tán -
col, ze nél, re mé lem oko san tud majd él ni a meg -
szer zett tu dás sal a ké sőb bi ek ben.

– Má jus 15-én kon cer tet adsz a Mil le ná ris
Park ban, jó pár év ki ha gyás után is mét egy fan -
tasz ti kus nagy kon cert tel ör ven dez tetsz meg
ben nün ket.

– Meg bont juk az át la gos kon cert for mát, disz -
kó val egy bekö tött élő show kon cert lesz. Ti zen -
nyolc éves ko rom óta szá mom ra az iga zi jól mű -

kö dő kö zeg min dig is a disz kó volt. Kez dő tán -
cos ként is ott in dult a pá lyám, éne kes nő ként is a
leg több fel lé pé sem a disz kók ven dé gei előtt vol t.
A mai na pig hét vé gen ként jö vök-me gyek az or -
szág kü lön bö ző disz kó i ban, sze re tem ezt a han -
gu la tot. Mind ezek alap ján fo gal ma zó dott meg a
gon do lat, hogy most elő ször pró bál junk meg egy
iga zi va rázs la tos disz kóhan gu la tot va rá zsol ni a
Mil le ná ris né ző te ré ből. Várko nyi At ti la se gít sé -
gét kér tem aki sze ren csé re azon nal igent mon -
dott, így nem csak kon cert, ha nem egy iga zi Fer -
ge teg party is szí ne sí ti majd az es tét. A bu li hét -
kor kez dő dik. Ter mé sze te sen a kon cert kez de té ig
szám ta lan fan tasz ti kus tánc pro duk ció szó ra koz -
tat ja majd a nagy ér de műt, töb bek kö zött a kis lá -
nyom, Zozi is ott lesz az egyik csa pat tán co sa -
ként. 21.00 kö rül in dul a kon cert, majd a show
vé gez té vel, ami kor fel te he tő en na gyon jó han gu -
lat lesz, in dul hat a retro party Dj. Do mi nique-kal
haj na lig. A sztár ven dé gek vál lal ták, hogy el éne -
kel nek egy-egy ál ta luk vá lasz tott Eri ka dalt, és
ter mé sze te sen lesz egy-egy du ett is. A ven dé ge -
im mel kap cso lat ban lesz egy iga zi nagy meg le -
pe tés pro duk ció SALSA Tropical-os tán co sok -
kal, de ar ról töb bet nem árul nék el. A név sor ön -
ma gá ért be szél, Herbie, Baby Ga bi, Josh és Jutta,
Gallusz Ni ki és Márk! A kon cer tet ze ne i leg Sza -
bó Z. fog ja ös  sze, Ő volt a leg utóbb meg je lent
Retro Disco Best of+ c. al bu mom ze nei pro du ce -
re, ki vá ló ze nész, pro fi mun ká ra szá mít hat a kö -
zön ség. Ro bi ko re og ra fál ja és ren de zi az es tét,
ne kem „csak” éne kel ni kell. Na gyon iz ga tot tan

vá rom, rit ka aján dék egy ilyen kon cert egy éne -
kes nő szá má ra. Bí zom a si ker ben, és ha így lesz,
ter mé sze te sen foly tat juk a konc erte zést és uta -
zunk ve le egy ki csit az or szág ban. Na gyon vá -
rom, ér zem, hogy ez is mét egy fan tasz ti kus do -
log lesz az éle tem ben, hi szen ne kem a kö zön ség
sze re te te az él te tő erő ah hoz, amit csi ná lok.

Kancsár Pé ter
Fo tó: Pint ácsi Vi ki

As  szisz tens: Salkovics Pé ter
Kö szö net Gyuriss Gá bor nak.

El mond hat juk, hogy az idei esz ten dő ta va sza
el tért az át la gos tól. Már ci ust a meg szo kott nál hű -
vö sebb, hi de gebb idő já rás jel le mez te, és ezt egy
hir te len jött nyá ri me leg kö vet te. Az áp ri li si me leg
ked ve zett a nö vé nyek kez de ti fej lő dé sé nek, de
már a hó nap vé gé re a ter me lő ta laj fel ső ré te gei
ki szá rad tak, és na gyon kel le ne a csen des ta va szi
eső, úgy az őszi ve té sű nö vé nyek nek, de a ta va szi
ve té sek ke lé sé hez is. Most mi kor e so ro kat írom –
április vé gén – már na gyon vár juk a ki adós esőt.

Az el múlt té len nem volt hó, de azért elég eső
esett az ősz, tél és ko ra ta vasz fo lya mán, de a sok
sze les és me leg áp ri lis ki szá rí tot ta a föl de ket.

Ha még ed dig nem ve tet tük el a ku ko ri cát,
azt mi e lőbb ves sük el, most má jus ban a rö vid
te nyé szi de jű faj tá kat ér de mes vet ni. A má ju si
idő já rás nem csak a kul túr nö vé nyek fej lő dé sé -
nek ked vez, ha nem a gyom nö vé nyek is ro ha -
mo san fej lő dés nek in dul nak, így na gyon fon -
tos fel adat az el le nük va ló vé de ke zés, az eké -
zés, ka pá lás, vagy a mai vi lág ban a vegy sze res
gyomirtás al kal ma zá sa. Az őszi ka lá szos ga bo -
nák gyomirtását már el kel lett vé gez nünk, de
ha még nem, azt mi e lőbb te gyük meg, mert
most már je len tős le het a ta po sá si kár.

A kony ha kert ben is sok a fel adat, az el ve tett,
ki kelt nö vé nye ket ka pál ni, gyommentesíteni
kell. Már áp ri lis hó nap ban is ahol le he tett, ön -
töz ni kel lett, mert saj nos a rend kí vü li me leg és
szá raz idő ki szá rí tot ta a ta lajt, és az ap ró ma gok
ne he zen tud nak ki kel ni. Most áp ri lis vé gén
még nem tud juk, hogy lesz nek-e má ju si fa -
gyok, re mél jük, hogy nem, de nincs ki zár va. A
pa ra di csom- és fő ként a pap ri kapa lán tá kat a
sza bad föld be most má jus ele jén ér de mes csak
ki ül tet ni. A fű tet len fó liasá to rok ba, a ko rai re -
tek he lyé be már el ül tet het tük a pap ri ka-, a pa -
ra di csompa lán tá kat, csak na gyon fon tos a fo -
lya ma tos ön tö zés, mert e nö vé nyek na gyon
víz igé nye sek, és a fó lia alatt még ha ma rabb ki -
szá rad a ta laj a nagy me leg kö vet kez té ben. Az
ön tö zés mel lett fon tos a szel lőz te tés, mert a túl
nagy me leg ben tönk re men nek a nö vé nyek.

Az al ma-, a kör te-, szil va- és egyéb gyü -
mölcs fák nö vény vé del me most má jus ban na -
gyon fon tos és idő sze rű fel adat. Vé de kez nünk
kell a ro var kár te vők (pl. al ma moly, le vél tet vek
stb.) el len és a gom ba kár te vők el len is! Saj nos
ko moly költ sé get je lent a vé de ke zés, mert a nö -
vény védőszerek árai fo lya ma to san emel ked -

nek, de nincs más út, ha azt akar juk, hogy le -
gyen el fo gad ha tó ter més, ak kor vé de kez nünk
kell. A rend kí vül me leg áp ri li si idő já rás mi att a
sző lő per me te zé sét is a szo ká sos nál ko rá bban
kell meg kez de nünk, mert már áp ri lis vé gé re ki -
le ve le sed tek a tő kék, és ha má jus ban meg jön a
vár va várt eső, a gom ba be teg sé gek fel lép nek,
és ká ro sít hat ják a jó nak ígér ke ző sző lő ter mést.

A me leg idő já rás a pá zsit, a fű fej lő dé sé nek
is ked ve zett, így már két szer is le kel lett vág ni a
fü vet. Ha to vább ra is szá raz ma rad az idő já rás,
a pá zsi tot is ön töz nünk kell, ha azt akar juk,
hogy szép le gyen. Ahol meg van az ön tö zé si le -
he tő ség, ott ön töz zünk, bár ez sem ol csó, de
saj nos az aszá lyos idő já rás ká ros ha tá sa it csak
így tud juk csök ken te ni, el len sú lyoz ni.

A fen ti e ken túl is még sok fel adat há rul most
má jus ban min den gaz dál ko dó ra, ker tész ke dő re.

Re mél jük, mi kor ra e so ro kat ol vas sák, már
meg jön a vár va várt má ju si eső és még se gít a
nö vé nye ken, és ha nem is jó, de egy kö ze pes
ter mést vár ha tunk. A mai mo dern me ző gaz da -
sá gi tech ni ka, ter me lé si mód sze rek, gé pek
mel lett még min dig meg ha tá ro zó té nye ző az
idő já rás, ami saj nos az idei esz ten dő ben ed dig
nem volt ked ve ző. Be fe je zé sül azt kí vá nom,
hogy azért bi za kod junk hogy ked ve zőbb re for -
dul az idő já rás és meg lesz a sok mun ká nak és
költ ség nek az ered mé nye.

Ös  sze ál lí tot ta:
Tóth Ist ván, nyug dí jas me ző gaz dász

Mezõgazdasági hírek
2009. év május hó

Idõ sze rû me zõ gaz da sá gi és ker té sze ti mun kák
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Ja pán nak is, mint min den or szág nak, sok
olyan jel ké pe van, ami ha a sze münk elé ke rül,
té to vá zás nél kül rá vág juk: Aha! Ezt is me rem!
Ez va la mi kínai… va gyis ja pán!! Ilyen pél dá ul
a vö rö sen iz zó nap, a sza mu rá jok, gé sák, Amida
Budd ha-szob ra, Pikachu, vagy ép pen a cikk ap -
ro pó ja, a Fu ji hegy. 

A Fujisan múlt ja
Ja pán 71%-át he gyek bo rít ják, és ezek kö zött

109 vul kán van. A Fu ji mind  kö zül a leg ma ga -
sabb 3776 mé te ré vel, és a mai na pig mu tat ak ti -
vi tást. Per sze nem kell fél ni, pa rá nyi az esély,
hogy ma hol nap el kez de né hány ni a ha mu ját.
Utol já ra 1707-ben tört ki, és ed dig 3 nagy ki tö -
rést le het a szám lá já ra ír ni: két szer a Heian kor -
szak ban, és egy szer az előbb em lí tett Edóban.
1707-ben nem volt lá va öm lés, csak ha mu eső,
de az ak ko ra, hogy még a 100 km-rel odébb
fek vő Edo (To kió) vá ro sát is el ér te.

A hegy Kr.e. 8500 kö rül ke let ke zett. So kan
úgy gon dol ják, hogy a Fu ji név a „Huchi” vagy
„Fuchi”-ból ere dez tet he tő, ami a Tűz is te né nek
ne ve. A gya ko ri el ne ve zé sei kö zött sze re pel
még a Mt. Fu ji, Fujisan, Fuji-yama. Ez utób bi
egy ol va sa ti fél re for dí tás ból ere dez tet he tő, és
aki így szö vi be le mon da ni va ló já ba, ar ra bi zony
rá nyo mó dik a gaijin bé lyeg, ugyan is ez a ki fe je -
zés csak a nyu ga ti kul tú rák ban ho no so dott meg,
a ja pá nok a Fujisan ki fe je zést hasz nál ják. A
„san” itt „he gyet” je lent. 

„A hét vé gén majd fel me gyünk a he gyek be”
Min den nyá ron kö zel 300 000 em ber más  sza

meg. 30%-uk kül föl di. A hegy má szá si sze zon
elég gé kor lá toz va van, ugyan is az év leg na -
gyobb ré szé ben hó fe di a csú csot, és mos to hák
az idő já rá si kö rül mé nyek. Volt itt már -35,5 és
+18,2 fok is. A Fu ji meg hó dí tá sa jú li us 1-jétől
au gusz tus 27-ig a leg aján lot tabb. Há rom vá ros
emel ke dett ki a föld ből a kör nyé kén: Gotemba,
Fujiyoshida és Fujinomiya. A hegy lá bá tól bu -
szok köz le ked nek az 5. ál lo má so kig. Négy fő
tu ris ta út lett ki épít ve, me lyek 10 ál lo más ra van -
nak fel oszt va a hegy te tő ig. Az 5. ál lo má sig még
ki épí tett uta kon ban du kol ha tunk, de azon túl
igen csak em bert pró bá ló lesz a má szás.

Mi e lőtt el kezd jük a má szást, meg lá to gat hat -
juk a Fu ji Öt Ta vát (a hegy észa ki fe lén), me lyek
vi ze olyan nyu godt, hogy prob lé ma nél kül lát -
hat juk ben ne a Fu jit és an nak fe hér sip kás te te jét
tót ágast áll ni. A hegy lá bá nál van egy ha tal mas
er dő, az Aokigahara. Ál lí tó lag az er dő a szel le -
mek ta nyá ja. Nem is cso dá lom, hi szen az 50-es
évek től leg alább 500 em ber vesz tet te éle tét itt.
Azt mond ják, ezen a he lyen tör tént a vi lá gon a
má so dik leg több ön gyil kos ság. El ső a San Fran -
cis co-i Golden Gate híd. Le gyen en  nyi elég a
kör nyék ne ve ze tes sé ge i ről, nem ezért jöt tünk
ide. In kább vá las  szuk ki a tú ránk út vo na lát.

Ha ez meg van, néz zük vé gig, min den szük -
sé ges kel lék meg van-e a hegy meg hó dí tá sá hoz.
Áll jon itt pár fon to sabb kel lék: ba kancs, ka bát,

sap ka, kesz tyű, elem lám pa (cél sze rű fej re csa -
tol ha tót ven ni), nap szem üveg, nap tej, WC-pa -
pír. To váb bá 100 ye nes ér mék (a WC hasz ná la -
tá hoz), szaty rok a sze mét nek, ugyan is a he gyen
nincs sze me tes, mi ni mum 1 l víz/fő (a má szás
mi att is és a le ve gő rit ka sá ga mi att is ha mar ki -
szá rad az em ber), ele mó zsia (a he gyen ba ro mi
drá ga min den) és egy fény ké pe ző vagy ka me ra. 

Jó, ha van tér ké pünk, bár el té ved ni nem le het
(táb lák is jel zik a he lyes utat), mert na gyon so -
kan van nak a he gyen, ezért gya ko ri ak a for gal mi
du gók. Ezek a du gók ál ta lá ban az edzet len kül -
föl di fi a ta lok mi att ke let kez nek, a ja pán öre gek
bír ják a stra pát. Fel fe lé ha lad va egy re gyé rebb
nö vény zettel és egy re na gyobb ha mu me zők kel
ta lál koz ha tunk, az tán már csak a por és ha mu
marad… és az au to ma ták. Min den ál lo má son ta -
lál ni áru so kat, au to ma tá kat és pi he nő ka bi no kat.
Szó val, ha va la ki a Fujisan csú csán sze ret ne egy
hel lo kittys popcorn au to ma tá ból pat to ga tott ku -
ko ri cát en ni, az meg te he ti. Ezek mel lett van nak
még el ső se gély nyúj tó he lyek is, de na gyon sok
pénzt meg ta ka rít hatsz, ha nem tö röd ki a nya ka -
dat, ugyan is a leg kö ze leb bi kór ház elég mes  sze
van, és a lé gi men tők dí ja az ege ket ver de si. Az
áru sok ételt (currys rizs, ramen, soba, édes sé -
gek), italt (for ró cso ki és egyéb me leg sé get adó
ita lok) és a hegy má szás hoz szük sé ges és szük -
ség te len ka ca to kat is árul nak. Egy kis rizs 1500
Ft-nak meg fe le lő yen, a do bo zos üdí tők árai pe -
dig 600 Ft kö rül mo zog nak. Drá ga, mert ja pán,
és mert fel ci pel ni az árut egy majd' 4000 m ma -
gas hegy re fá rasz tó le het. Az 5. ál lo má son árul -
nak má szó bo to kat – 1500 Ft – (ha go nosz aka -
rok len ni, így jel le mez ném: part vis nye lek, ap ró
csen get  tyűk kel a vé gü kön), ami re ál lo má son -
ként gyűjt het jük a plecsniket… pénzért… Szó -
val sok pénzt ta ka rít ha tunk meg, ha csak a csú -
cson ké rünk egyet. A szö ve ge ket úgy ége tik a
bot ba. Ilyen szö ve gek re gon do lok (per sze ja pá -
nul): „Nap fel kel te a Fu ji He gyen”. Jól hang zik,
nem? Ál ta lá ban a 7-8. ál lo má sig men nek el a tú -
rá zók, majd ott éj sza káz nak, és a pir ka dat előtt
foly tat ják út ju kat a csú csig, ahol mi re fel kel a
nap, alig le het meg moc can ni. Az éj sza kai tú ra
nép sze rű, és ha va la ki azért megy ak kor, mert ar -
ra szá mít, hogy ke ve seb ben lesz nek, hát na gyon
meg fog le pőd ni.

Ha csak le aka runk ül ni, van nak olyan pi he -
nők, ahol 100 ye nért szus  szan ha tunk egy pi cit.
Az tán ott van nak a fű tött pi he nő he lyek. Ide ha
be lé pünk, ko mo lyabb pi he né si dí jat kell fi zet ni:
1500-3000 Ft 1 órá ra, 1 éj re pe dig 9-10 000 Ft.
Ka ja nél kül!! Ha el lá tást is ké rünk, az plusz
1500 Ft, és nem áru lok el nagy tit kot; nem fo -
gunk jól lak ni. A ka bin ban futonok van nak, és
va la ki vel meg kell osz ta nunk a he lyet. Elég kel -
le met len le het, ha ez a má sik egy fruszt rá ló is -

me ret len. A má sik za va ró do log az le het, hogy
olyan az egész, mint egy tö meg szál lás; te hát a
hor ko lás, mo cor gás és be szél ge tés is gá tol hat ja
a pi he né sünk.

Mi ért ér de mes még is egy éj sza kát ki vár ni és
pi hen ni? Le nyű gö ző a lát vány, ami kor az el ső
nap su ga rai meg mu tat koz nak a fel hők fe lett!

Csó rók a csú cson
A csú csig fel ér ve ga ran tál tan el fogy min den

pén zünk (ha nem, ak kor majd itt költ jük el).
Itt már na gyon rit ka a le ve gő, ezért lég zé si ne -

héz sé gek is adód hat nak (aki az ilyet ne he zen vi -
se li, jó, ha az egyik ál lo má son vesz oxi gén pa lac -
kot), ar ról nem is be szél ve, hogy a nagy hi deg
mi att kön  nyen ki is hűl het az em ber. Ál ta lá no san
nyá ron a hegy lá bá nál 35 fok van, fent pe dig +7
fok (nap pal). A te tőn há rom ér dem le ges dol got
ta lál ni, ami ku ri ó zum nak szá mít: A gyö nyö rű ki -
lá tást. Egy pos tát, ahol fel ad hat juk az ott ho ni ak -
nak a ké pes la pot, mely nek bé lyeg ző je jel zi,
hogy azt bi zony Ja pán – és ta lán a vi lág – leg ma -
ga sab ban fek vő pos tá ján dob ták a pos ta lá dá ba.
Egy szen télyt, ahol há lát ad ha tunk az is te nek -
nek, hogy nem gya lo gol tunk be le egy há nyás tó -
csá ba sem út köz ben (úti nap lók ban ol vas tam,
hogy a 7. ál lo mást el hagy va az edzet len gyom -
rok fel ad ják a szé dí tő ma gas ság el le ni küz del -
met). Kis pi he nés után még kör be sé tál hat juk az
1 km át mé rő jű krá tert, majd uzs gyi le fe lé. 

Vis  sza út
A le fe lé me net min dig kön  nyebb, mint a fel -

fe lé, vi szont nem ér de mes na gyon ne ki len dül ni,
mert hi á ba ne ve zik Ja pánt a nyolc mil lió kami
or szá gá nak, nincs az az is ten, aki ar ra sza ko so -
dott vol na, hogy meg ál lít son. A hegy ről ti los
vul ka ni kus ka vi cso kat/szik lá kat le hor da ni, de
ezt akar va-aka rat la nul is meg te szi a több ség,
ugyan is a láb be lik től kezd ve min de ned te le lesz
ve lük. A tú ra vé gi ho mo ko zás ga ran tált. ;)

Ha si ke re sen le ju tot tunk a hegy ről, és volt
annyi süt ni va lónk, hogy az 5. ál lo má son az
egyik öl tö ző szek rény ben hagy tunk vál tó ru hát,
ak kor meg tisz tál kod ha tunk, át öl töz he tünk és el -
lá to gat ha tunk a kö ze li onsenbe (ter mál für dő) ki -
pi hen ni a má szás fá ra dal ma it. A Fu ji meg má szá -
sá ban, ha úgy ves  szük, nincs sem mi ext ra; nyel-
sz egy kis port, tönk re megy a vadiúj sze re lé sed,
a ci pő det se ve he ted fel új ra. Vi szont aki po zi tí -
van gon dol ko dik, an nak ezek a dol gok fel sem
fog nak me rül ni, csak a kö vet ke zők után: meg -
mász tad Ja pán leg ma ga sabb vul kán ját, gyö nyö -
rű tá ja kat lát tál a hegy ről, reg gel meg pil lant hat -
tad az el ső nap su ga ra kat, és test edzés nek sem
volt utol só. Két szó val: Ha tal mas él mény! 

Re mé lem, ez al ka lom mal is szol gál hat tam
pár ér de kes infóval, és kí vá nom, hogy leg alább
egy szer hasz no tok ra le gyen ez a kis úti ka la uz! 

A cikk (a hely szű ke mi att) tel jes ter je de lem -
ben az AnimeStars ma ga zin 9. szá má ban ol vas -
ha tó.

Mikus Ró bert

FFuujjiissaann
AAuuttoommaattáákk  aa  ffeellhhõõkk  ffeelleetttt
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Ezúton tá jé koz tat juk a tisz telt ér dek lő dő ket, hogy 2009-
ben is meg ren de zés re ke rül a Pe tő fi Múze um ud  va rán a
Ze nés Nyá ri Es ték prog ramso ro za ta a „Még 1000 év Döm-
södért” Egye sü let Köz hasz nú Szer ve zet és Pe tő fi Em lék -
mú ze um szer ve zé sé ben. 

Ter ve zett elő adá sok:
2009. jú ni us 20. szom bat: Irin gó – Charley nén je
2009. jú li us 4. szom bat: J.A.T. nosz tal gia est
2009. jú li us 18. szom bat:
Tánc ház, mi ni kon cert, ének mű sor
2009. au gusz tus 1.:
Ősz idő ver ses-ze nés mű sor, Jó zsef At ti la est 
2009. au gusz tus 15. szom bat:
Zá ró prog ram: Ve gyes ze nés-tán cos mű sor
Morvai Pi ros ka Ze ne ba rát ok Kö re elő adá sá ban

A rész le tes prog ra mok ról, fel lé pők ről a Dömsödi Hír nök ha sáb ja in, Dömsöd hon lap -
ján, a Pe tő fi Mú ze um nál is pla ká to kon, szó ró lap okon adunk tá jé koz ta tást!

A mű so rok az ed di gi ha gyo má nyo kat kö vet ve min den al ka lom mal szom ba ton ként
19,00 órai kez dés sel lesz nek meg te kint he tők!

To vább ra is sze ret nénk foly tat ni azt a ha gyo mányt, hogy bár ki el mond has sa ked venc
ver sét, az öt al ka lom bár me lyi kén! Ezért kér jük az er re vál lal ko zó kat, hogy szán dé ku kat
je lez zék Fe hér Lászlónénál a Pe tő fi Mú ze um nyit va tar tá si idő pont ja i ban, eset leg te le fo -
non a 06-20-9-715-281 szá mon, vagy a megezerevdomsod@vipmail.hu e-ma il cí men,
vagy az iwiw-en a „Még 1000 év Dömsödért” kö zös sé gi ol da lán!

„Még 1000 év Dömsödért” Egye sü let Köz hasz nú Szer ve zet

Ze nés Nyá ri Es ték 2009.

A Kis-Duna-menti Vidékfejlesztési Egyesület és a „Még 1000 Év
Dömsödért” Egyesület tisztelettel meghívja Önt a

2009. május 14-én, 17 órakor tartandó 

T Á J É K O Z TAT Ó  F Ó R U M Á R AT Á J É K O Z TAT Ó  F Ó R U M Á R A

HELYSZÍN:
PETŐFI SÁNDOR OKTATÁSI ÉS MŰVELŐDÉSI

KÖZPONT, 2344 DÖMSÖD, BÉKE TÉR 2.

PROGRAM:
Munkaerőpiaci helyzet a ráckevei kistérségben – válságkezelés

Előadó: Schwarcz Gáspár – Ráckevei Munkaügyi Központ

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program megvalósulása a
ráckevei kistérségben 

Előadó: Szabó Mátyás – Kis-Duna-menti Vidékfejlesztési Egyesület

Lehetőségek a gazdasági válság hatásainak mérséklésére a
ráckevei kistérségben

Előadó: Lukács László – Kistérségi Koordinátor

Tájékoztató az RSD rehabilitációs projektről
Előadó: Dr. Ress Sándor – ÖKO Zrt. 

Házigazda:
Korona Sándor, a „Még 1000 év Dömsödért” Egyesület elnöke

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

a Li la kocs má ban, a Dabi sö rö ző ben, te ra szán és
kert jé ben, Dömsöd Kos suth L. u. – Dabi krt. sa rok!

A prog ram 10 órá tól in dul, ug -
rá lóvár, arc- és hajfes tés, gyer mek
fog lal ko zta tó, fánk- és lán gosevő
ver seny, rend őr sé gi to tó, ba ba-
ma ma bör ze, mi ni kör hin ta, rend -
őr au tó, fő -

zés, ze nés szó ra koz ta tó mű sor
dél előtt gye rekek nek, Ba la ton
Mag di és ba rá tai elő adá sá ban,
dél után a fel nőt tek szá má ra nosz -
tal gia énekes és ze nés mű so r a
Morvai Pi ros ka Ze ne ba rát ok Kö -
re elő adá sá ban, es te pe dig vagy
retro disz kó vagy meg le pe tés
mo zi! Tom bo la, bü fé, fa gyi!

F E L H Í V Á SF E L H Í V Á S
„Ez is finom, az is finom” dabi és dömsödi receptek

Mottó: „Örökségem az örökséged”

Egyesületünk a fenti mottó értelmében kéri a dabi és dömsödi
embereket, akik régi recepteket örököltek és úgy érzik, másokkal is
szeretnék megismertetni azokat (ételek, savanyúság eltevés, káposzta
savanyítása, sütemények stb.), juttassák el a Petőfi Múzeumba (Döm-
söd, Bajcsy-Zs. u. 6. sz.). Ezeket a postaládába bele lehet dobni, vagy
személyesen is átadni, amikor nyitva van a múzeum, vagy a 2344
Dömsöd, Pf. 42, illetve: megezerevdomsod@vipmail.hu címre.

Elképzelésünk szerint egy kis könyvecskét állítanánk össze.

Ügyes kezű gyerekek segítségét is kérjük, akik szépen rajzolnak,
elképzeléseik vannak a konyháról, főzésről, vagy együtt a család a
konyhában.

Várjuk rajzaikat, és ezek is bekerülnek a „szakácskönyvbe” szépen
kiegészítve a receptgyűjteményt.

Ha valakinek régi kézírásos emléke van, szeretnénk azt is bemutatni
(természetesen fénymásolás után visszaadjuk, vigyázunk rá).

Ezzel is érdekesebbé tennénk a könyvecskét.

Reméljük, minél többen bekapcsolódnak az elképzeléseinkbe.

Kellemes kutakodást, időtöltést kívánunk a válogatáshoz.
Előre is köszönjük segítségét!

Fehér Lászlóné
„Még 1000 év Dömsödért” Egyesület  Közhasznú Társaság

2009. má jus 24.:

II. Dabi Nap

Sok sze re tet tel hív nak
és vár nak min den

ked ves ér dek lő dőt a
szer ve zők! 
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Lekció: ApCsel 1,1-8
Tex tus: „És megtelének mind nyá jan Szent Lé lek kel...” (ApCsel 2,4/a)
Pün kösd a Szent lé lek ün ne pe.
Min den na pi sza va kat hasz nál va igyek szünk rá mu tat ni a Szent lé lek

mun ká já ra. Mind az, amit mi mun ka kedv nek, élet kedv nek ne ve zünk: a
Szent lé lek Is ten mun ká ja ben nünk. A hit, a Lé lek ál dott gyü möl csei az Ő
men  nyei aján dé kai éle tünk ben. Ha erő sek, vi dá mak, re mény ke dők va -
gyunk, az mind a Szent lé lek től van. Azt, ami mun kánk gyü möl cse, ered -
mé nye, si ke re, a ka pott és a ben nünk la ko zó Szent lé lek nek kö szön het jük.
Ke resz tyén sé günk mér té ke min dig a ben nünk le vő Szent lé lek mér té ké től,
tel jes sé gé től függ. Mind eb ből az kö vet ke zik, hogy a Szent lé lek re szük sé -
günk van. Ma gunk tól is el kel le ne in dul nunk, hogy meg sze rez zük, ha tud -
nánk, a Szent lel ket.

1. Ép pen azért töl ti el szí vün ket öröm mel az, hogy ka rá csony és hús vét
után Is ten a Szent lel ket ígé ri az övé i nek. Mint min dig, úgy most is egy be -
esik az em ber szük sé ge és Is ten ígé re te: aján dé ka. Ami ről az em ber azt vall -
ja: kell, sok szor így: kel le ne, ar ról szól az Is ten aka ra ta.

Is ten azon ban a Szent lel ket nem csak úgy ígé ri, hogy az el nyer he tő, ha -
nem Is ten az Ő ígé re te i ben úgy szól a Szent lé lek ről, hogy Ő fel tét le nül
szük sé ges. Szent lé lek nél kül nem csak hogy nem le het a ka pott fel ada tot tel-
jesíteni, ha nem nem is sza bad. Ami kor a Szent lé lek mun ká já ról be szé lünk,
ak kor min dig az anya szent egy ház ra gon do lunk. Azon ban nem úgy, hogy a
Szent lé lek csak a temp lom ban van, vagy a Szent lé lek csak ad dig a mi enk,
amíg imád ko zunk. Hisz’ a Szent há rom ság Is ten har ma dik sze mé lyét, a
Szent lel ket úgy is ne vez tük, hogy a mun ka nap ok, a köz nap ok Is te ne. Hisz  -
szük, hogy Is ten min ket az anya szent egy ház ban aján dé koz meg a Szent lé -
lek kel, és az anya szent egy ház nem le het Szent lé lek nél kül, de a ka pott Lé -
lek ve lünk ma rad mun ká ink vég zé sé nél.

A pün kösd előt ti tör té net ből ol vas suk: „És velök összejövén, meghagyá
né kik, hogy el ne men je nek Je ru zsá lem ből, ha nem vár ják be az Atyá nak
ígé re tét” (ApCsel 1,4). Ami kor Jé zus meg pa ran csol ta a ta nít vá nyok nak,
ak kor már apos to lok nak, hogy ma rad ja nak Je ru zsá lem ben a Szent lé lek ki -
töl té sé ig, ak kor itt nem csak se gí te ni akart ne kik, hogy a Szent lel ket nyer ve
in dul ja nak el a mis  szió út já ra, ha nem azt a ti lal mat is szól ta, hogy Szent lé -
lek nél kül nincs mis  szió. Azt sem ígér te, hogy a Szent lé lek meg ta lál ja őket,
bár hol lesz nek is, ha nem meg szab ta a he lyet, ahol a Szent lel ket meg kap ják.
A szük sé ges Szent lel ket te hát úgy nyer he ti el min dig az egy ház, az em ber,
mint Is ten ígé re tét.

2. Amen  nyi re igaz az, hogy a Szent lé lek azért nyer he tő el, mert az Atya
ígér te, an  nyi ra igaz az is, hogy a Szent lel ket azok kap hat ják meg, akik
imád koz va vár ják. Az is imád ság, ami a leg is mer tebb pün kös di ének: Jö vel
Szent lé lek Úr is ten!

A Szent lé lek ért va ló imád ság ban az em ber el is me ri és be vall ja, hogy Is -
ten nem tar to zik az zal, hogy a Szent lel ket ad ja. A Lé lek aján dé ko zá sa min -
dig az Ő sza bad tet szé sé nek, kö nyö rü lő sze re te té nek pe csét je. Ezért a
Szent lé lek kel nem sza bad úgy di cse ked ni, mint ha a mi ki vá ló sá gunk, a mi
di cséretünk len ne. Van nak ko rok, ami kor Is ten kü lö nö sen meg áraszt ja az Ő
Szent lel két. Nem csak har mat csep pen ként, nem csak per met ként, ha nem
zá por ként ad ja. Az ilyen ko rok nak na gyon alá za to sak nak kell len ni, mert
imád ság meg hall ga tá sa kép pen, ke gye lem ből ada tott az ál dás.

Van nak ige hir de tők, akik nek ige hir de tés ét job ban meg áld ja Is ten Szent -
lel ké vel. Sza vu kat kí sé ri és gyü möl csö ző vé te szi a Lé lek. Az ilyen ige hir -
de tők is csak alá za to sak le het nek. Nem ők a ki vá lók, nem ők a kü lön bek,
mint má sok, ha nem tet szett Is ten nek, hogy az Ő Szent lel két bő vebb mér -
ték ben ad ja a szol gá lat nyo mán. Le het nek és van nak gyü le ke ze tek is, ahol
több a gyü mölcs, ott az alá zat nak is több nek kell len ni.

A Szent lé lek ért va ló imád ko zás azért is szük sé ges, mert imád ko zás köz -
ben üre se dik meg a szív mind at tól, ami a szí vet előbb el fog lal ta. Azu tán
lesz sza bad a szív a Szent lé lek szá má ra. Imád ko zás köz ben vá lik al kal mas -

sá az egy ház, az em be ri élet ar ra, hogy jö hes sen a Szent lé lek. Is ten ir gal ma
vég te len, aján dé ko zó ked ve el sem gon dol ha tó; még is, a vár ha tó, az el fo -
gad ha tó Szent lé lek min dig an nak ará nyá ban le het a mi enk, amen  nyit imád -
ko zunk pün kösd előtt, ami lyen buz gón imád ko zunk pün kösd kor.

3. Az el ső pün kösd le írá sá ból azt is meg tud hat juk, hogy Is ten az Ő meg -
ígért és buz gó imád ság után adott Szent lel két az ál ta la meg je lölt fel ada tok
tel je sí té sé hez ad ta. El le het ve szí te ni a meg nyert Szent lel ket úgy is, hogy az
egy ház, a ke resz tyén em ber en ge det len. Nem oda megy, aho vá Is ten kül di.
Nem azt akar ja vé gez ni, amit Is ten reá bí zott. Mert a Lé lek nem olyan, mint
az em ber fi ze té se, ke re se te vagy ide je, amit ar ra for dít hat, ami re akar. Ezért
Is ten nép ének a Szent lé lek ért va ló imád ko zás ban min dig azért is kell kö -
nyö rög nie, hogy ért se Is ten aka ra tát.

Is ten aka ra tá ra az is jel lem ző, hogy az nem tud ha tó meg egy szer s min -
den kor ra. Azt fris sen, újon nan kell kér ni és meg ér te ni. A Cse le ke de tek 16.
ré szé ben ol vas suk, hogy Pálék „el til tat tak a Szent lé lek től, hogy az Igét
Ázsi á ban hir des sék”. És mind ez azért volt, mert Is ten nek az volt az aka ra ta,
hogy az Igét hoz zák át Eu ró pá ba. Ha Pálék nem ér tet ték vol na meg azt,
hogy ak kor Ázsia fe lé zá ra tott be a ka pu és Eu ró pa fe lé nyit ta tott meg, ha
ma is a teg na pi igaz sá got akar ták vol na ér vé nye sí te ni, ak kor ép pen a ka pott
Lé lek kel ke rül tek vol na el len tét be.

4. Mind azon túl, amit ed dig lát tunk és lát tat tunk, azért is kell buz gón kö -
nyö rög nünk a Szent lé lek ért és fel ada ta ink meg ér té sé ért, mert csak ak kor
vé gez he tünk jó mun kát a gyü le ke zet ekben, ma gunk éle té ben, ha asze rint
já runk, ami Is ten Szent lel ké nek „tet szik”.

Ép pen azért, mert Is ten Szent lel ké nek a tet szé sét fel is mer ni imád ság ban,
a gyü le ke zet ben és hos  szabb idő alatt le het: kö vet kez zék egy olyan idő -
szak, ami kor még alá za to sab ban, még buz gób ban kér jük a Szent lel ket.

Pün kösd után az ün nep te len fél év kö vet ke zik. Ez a fél év azon ban nem
mun kát lan és nem fel adat nél kü li. A ré gi egy há zi év be osz tá sa is azt igye ke -
zett ki fe je zés re jut tat ni, hogy Is ten Lel ke a mun ká ra, a fel ada tok jó el vég zé -
sé re ké pe sít. Ün ne pel tünk, hogy jól dol goz has sunk. A Lé lek ál tal Atyá nak
mond juk Is tent, Úr nak Jé zus Krisz tust, hogy test vér nek mond has suk az em -
bert, fe le ba rá ta ink he lyé nek a föl det és iga zi ott ho nunk nak a men  nyet.

Az zal az imád ság gal vé gez zük, ami vel kezd tük: Jö vel Szent lé lek Úr is -
ten! Ámen. Da rá nyi La jos ige hir de té se

„Köszönjük, hogy éltél és minket szerettél.
Nem haltál meg, csak álmodni mentél.
Szívünkben itt él emléked Örökre,
Ha látni akarunk felnézünk az égre.
A csillagok közt utazol tovább,
Ott várj, ha időnk lejárt.”

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik 
ÓCSAI PÁL 

temetésén részt vettek, sírjára a megemlékezés virágait
helyezték el és mély fájdalmunkban velünk, együtt éreztek.

Gyászoló család

Keresztyén élet
Jövel Szentlélek Úristen!

Szeretettel meghívjuk Önt és
kedves családját

TRIANON MEGEMLÉKEZÉSÜNKRE.
Az ünnepség a dabi református templom kert-

jében lesz 2009. június 7-én vasárnap 11 órakor.
A templomban 10 órakor istentisztelet lesz.

Meghívó

Koszorúikat elhelyezhetik a Hősök táblája és a
Trianon kopjafa előtt.

Mindenkit szeretettel várunk!
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Dr. Horváth Domonkos

1906-1976

Domi bácsi precíz volt, az sem volt mindegy, hogy hogyan kötötték le a
szalmaboglyákat.

Ha valami ferde volt, azt mindig megigazította. Az udvart is mindig
összetakaríttatta velük. Sosem parancsolt, mindig kért.

Nagy szakállt növesztett, amikor bejöttek az országba az  oroszok. Azt
mondta, akkor fogja csak levágni majd, ha azok elmennek az országból. 

Az utcán ismert mindenkit, mindenkinek megadta a tiszteletet, és el is
várta. Határozott fellépésű ember volt. Házvezetőnője Boris néni volt, aki
Ozoráról származott.

H I S  TÓ  R I  ÁNK  BÓL
„…mind az ami el múlt, hal ha tat lan” /Pilinszky János/

Feleségével Máriával

A pusztán

Képek a Don-kanyarból

Lóháton

Domi bácsiról szívesen fogadunk még információt, ha valaki többet
tud az életéről.

Faragó Bálintné Jutka néninek köszönjük a képeket!

Összeáll.:
Szabó Andrea
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KKééppeess  bbeesszzáámmoollóó  aa  XXVV..  DDöömmssööddii
NNaappookk  mmeeggnnyyiittóójjáárróóll

Környezetvédelmi
megmozdulás a falu

határában

Iringó
Színjátszókör:

Charley nénje

Fotó: Kővári

Fotó: Varsányi

Fotó: Hegedűs Andrea


