
AjúliusiAktuális vezérfonalát a már beadott, és az előkészületben lévő
pályázatainknak szentelem. Úgy gondolom, hogy az ezzel kapcsolatos tá-
jékoztató mindenki érdeklődését felkeltheti.

ASágvári, az Előre és a Felszabadulás utcák teljes pormentesítése a ki-
viteli munkák előtti utolsó fázisába jutott. Közbeszerzési eljárás keretében
a Soltút Kft.-t jelöltük ki a munkák elvégzésére. Ők ajánlották a legalacso-
nyabb teljesítési árat, és szakmai szempontból is a legjobbak voltak.Ami-
kor e sorokat írom, akkor várom a szerződéstervezetet, amelyet reménye-
im szerint még ma alá is írhatok. Július harmadikára tervezzük a munkate-
rület átadását. Tehát a következő héten megkezdődnek a munkák. Talán
sokan észrevették, hogy a Ságvári utcában teljesen felújítjuk az ivóvízhá-
lózatot. Az aszfaltozás előtt indokoltnak tartottuk a teljes rekonstrukciót,
mert itt még a harminc éves eternit csövek voltak lefektetve, tele törésve-
széllyel.Amásik két utcában csak a rákötéseket kell kicserélnünk. Képvi-
selő-testületi döntés szerint ezekkel az utcákkal párhuzamosan a Szüret
utcát is aszfaltozni fogjuk – saját forrásból (hitelből). Így lesz az egész vá-
rosrészünk komplett.

A Somogyi Béla utcáról már a múlt hónapban írtam. Megtörtént az
újabb pályázati kiírás. Július végén dönteni tudunk a nyertes kivitelezőről,
és gondolom, ezután ott is felgyorsulnak az események.

Az Esze Tamás utcában a zöld parkoló „épülget”. A közeljövőben a
parkolóhelyek kialakítása, a járdák elkészítése megtörténik. Év végéig a
fásítással együtt teljes egészében el kell, hogy készüljön.

Az IKSZT pályázat keretében közel harmincmillió forintra pályázunk,
az OMK fűtéskorszerűsítésére, légkondicionálására. Örömömre szolgál,
hogy a kétfordulós pályázat első körén sikeresen túl vagyunk.

A TEUT-as pályázat keretében a pályázatunk befogadásra került,
amellyel a Zrínyi utca felújítását céloztuk meg. Sikeres pályázat esetén
egy régi óhajunknak teszünk eleget.

Néhány hónapja írtam arról, hogy a LEADER program keretében – az
első fordulóban – sikeresen pályáztunk az iskola melletti játszótér meg-
építésére, valamint a Petőfi szülői ház felújítására.Alegújabb értesülésem
szerint július elején hozzák meg a végleges döntést a pályázatok sorsáról
az FVM-ben.

Mostanában a sajtóban, a televízióban, a rádióban sokat lehet hallani a
vízművek sorsáról, az ivóvízkészletünk megbecsüléséről, felértékelődé-
séről.Ami képviselő-testületünk is döntött arról, hogy elébe megy a törté-
néseknek, és még ebben az évben pályázatot nyújtunk be az ivóvíz minő-
ségének javítására, a hálózat és a víztorony felújítására, az ellátatlan terü-
let fejlesztésére (üdülőterület). Három cégtől kértünk be ajánlatot, és a
legalacsonyabb árat vállaló céget kérjük fel a műszaki tartalom kidolgo-
zására. Ez egy folyamatosan beadható, kétfordulós pályázat. Nagyon
nagy falat. Már akkor elégedett lennék, ha a következő ciklus végére telje-
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Folytatás a következő oldalon.

A III. Hal-Víz Napon a Dezső Lajos AMI mazsorettjei.
Részletek az augusztusi számban



sí te nénk azo kat az el vá rá so kat, ame lye ket ma -
gunk is meg fo gal maz tunk.

Sok fé le in for má ció ér ben nün ket az óvo dai
fé rő he lyek szá má nak bő ví té sé vel kap cso lat ban.
Bár mi is lesz a min den ko ri kor mány zat aján lá -
sa, ne künk a dabi óvo da fej lesz té sé vel, bő ví té -
sé vel fog lal koz nunk kell. El ső me net ben el ké -
szül nek a ter vek, majd vár nunk kell ar ra a pá -
lyá zat ra, amely a leg ide á li sabb szá munk ra. Az
is ko la rész be ni fel újí tá sá ra (fű tés kor sze rű sí tés,
nyí lás zá rók cse ré je, elekt ro mos, vi zes fel újí tás)
meg kap tuk az elő ze tes költ ség becs lést. Ezek kel
a mun ká la tok kal so ká ig nem tu dunk vár ni, meg
kell ol da nunk akár sa ját erő ből is.

Fo lya mat ban van a dabi busz meg ál ló-öböl
ter ve zé se, gya lo gos át ke lő vel, ki emelt vi lá gí tás -
sal. Itt is a meg fe le lő pá lyá zat ki írá sá ra vá runk.

Egy mon dat ere jé ig is mét vis  sza tér nék is ko -
lánk ra. Nem kis öröm mel és meg le pe tés sel hall -
gat tam a tan év zá ró ün nep sé gen, hogy nyolc -
van egy né hány ki tű nő ta nu ló van Dömsödön.
Ezt a ki vá ló ered ményt csak alá tá maszt ja a
98%-os to vább ta nu lá si rá ta, és az or szá gos
kom pe ten cia mé rés ben el ért – bő ven az át lag fe -
let ti – ered mé nye ik. Nem két sé ges, a ma ga te rü -
le tén min den ki jó mun kát vég zett az el múlt tan -
év ben is. Szü lők, di á kok és nem utol sósor ban a
tan tes tü let! Gra tu lá lok, és ezt az ered ményt
azért tar tom fon tos nak, mert nem kell foly ton
bi zony gat ni, hogy jó ke zek ben van nak a gyer -
me ke ink. Ered mé nye ik ön ma guk ért be szél nek.

Túl va gyunk a III. Hal-Víz Na pi ren dez vé -
nyen. Több száz dömsödi és nem dömsödi részt -
ve vő bi zo nyít hat ja azt a cso dá la tos, utá noz ha tat -
lan mi li őt, amely kö rül ölel te ezt a ren dez vényt.
Kö szö nöm szé pen a szer ve zők nek, Il lés Gyu lá -
nak, Ta kács Ist ván nak, a Dömsödi Hor gász -
egye sü let tag ja i nak – Tóth Ist ván nal és Gás pár
Lász ló val az élen, hogy le he tő sé get te rem tet tek

a né hány órás gond ta lan ki kap cso ló dás ra. Nyolc
tér ség be li pol gár mes ter kol lé gám, és két par la -
men ti kép vi se lő – dr. Szücs La jos és Pánczél
Kár oly – tisz tel te meg ren dez vé nyün ket. Va la -
men  nyi en el is me rő en nyi lat koz tak a ren dez vény
szer ve zett sé gé ről, han gu la tá ról. Még az idő já rás
is ki tar tott mel let tünk, igaz, csak ko ra es tig.

Az elő ző Ak tu á lis ban ígér tem, hogy vis  sza té -
rek a Mű vé sze ti Is ko la év zá ró ren dez vé nye i re. A
nép tán co sok pro duk ci ó ját, a hang sze res be mu ta -
tó kat és a kép ző mű vé sze ti al ko tá so kat lát va csak
erő sö dött ben nem az a gon do lat, hogy to vább ra
is min dent meg kell ten nünk a mű vé sze ti ok ta tás
élet ké pes sé gé nek fenn tar tá sá ért. A mű vé sze tek
vi lá gá ban olyan po zi tív im pul zu sok érik gyer me -
ke in ket, ame lyet sem mi más nem tud pó tol ni.

Be fe je zé sül kö szön töm az egész ség ügy dol -
go zó it, va la mint a köz tiszt vi se lő ket. Az előb bi -
ek nek kö szö nöm, hogy szin te min den pil la na -
tuk ban har col nak az egész sé gün kért, az éle tün -
kért, az utób bi ak nak pe dig kö szö nöm azt a lel -
ki is me re tes szol gá la tot, aho gyan se gí te nek a
dömsödi pol gá rok nak min den na pos gond ja ik
meg ol dá sá ban, a hi va ta li kö te le zett sé gen túl is.

Bencze Ist ván
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Szü let tek:
Csörgő Sándor – Nagy Mónika

ÁDÁM
Bak Rudolf – Tanai Beatrix Gyöngyi

VANESSZA VANDA
Mendi Mátyás Norbert – Sárközi Klaudia

AMIRA EVELIN
Szabó Csaba – Csepregi Hajnalka

CSABA
Horváth István – Fülöp Krisztina

ISTVÁN MILÁN
Preboly Gábor – Gyóni Gabriella

KATA és PETRA
Berki Csaba – Andrási Renáta

BOGLÁRKA
Brassó János – Pomacsek Mária

BENCE

Házasságot kötöttek:
Tarr Tamás Mihály – Sipos Zsuzsa

El huny tak:
Barta Béla István 81 éves
Kovács Károlyné Gyetvai Erzsébet 67 éves
Cser Illésné Németh Emília 78 éves
Pintér Ferencné Sári Eszter 66 éves
Kiss Miklós Lajos 85 éves
Bucsi Istvánné Varga Erzsébet 96 éves
Madarász László Sándor 60 éves

Anya köny vi hí rek

HÁZIORVOSI RENDELÉS
Tájékoztatjuk a Betegeket a háziorvosok

2009. évi szabadságának időpontjáról és a
helyettesítés rendjéről:

Dr. Rókusfalvy Sylvia 2009. július 6-tól július
10-ig lesz szabadságon – helyettesíti: Dr.
Hornyák Edit saját rendelőjében, rendelési ide-
jében

Dr. Hornyák Edit 2009. július 13-tól július 24-
ig lesz szabadságon – helyettesíti: Dr. Tóth István
saját rendelőjében, rendelési idejében

Dr. Hornyák Edit 2009. július 27-től július 31-
ig lesz szabadságon – helyettesíti: Dr. Rókusfalvy
Sylvia saját rendelőjében, rendelési idejében

Dr. Tóth István augusztus hónapban tölti
szabadságát, később részletezve.

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

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!

Havonta kiemelt, aktuális témákkal
foglalkozunk!

Dr. Szabó Gáborné gyógyszerész

Ál lat or vo si ügye let
2009. július 11-12.

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

2009. július 18-19.
dr. Vona Viktor

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

2009. július 25-26.
dr. Bécsi László

Ráckeve, Ady E. u. 48.                                                        
Tel.: 06-20-924-2367

2009. augusztus 1-2.
dr. Fábián Miklós

Kiskunlacháza, Báthory u. 8.                                                        
Tel.: 06-30-961-1694

Folytatás az előző oldalról.

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
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A kép vi se lő-tes tü let 2009. jú ni us ban két
al ka lom mal ülé se zett. A tes tü let 2009. jú ni us
12-i rend kí vü li ülé sén az aláb bi dön té se ket
hoz ta.

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

va zás)
A kép vi se lő-tes tü let egy han gú sza va zás sal

meg ha tá roz ta az ülés na pi rend jét:
87/2009. (V. 27.) Kt. számú ha tá ro zat

1) Az „Elő re ut ca, Fel sza ba du lás ut ca, Ság vá ri
End re ut ca szi lárd bur ko la tú vá épí té se” cí -
mű köz be szer zé si el já rás nyer te sé nek ki vá -
lasz tá sa

2) Az ön kor mány zat be ru há zá sa i hoz szük sé ges
„Hi tel fel vé tel” köz be szer zé si el já rás ki írá sa

3) Egye bek
Fe le lős: Bencze Ist ván pol gár mes ter
Ha tár idő: azon nal 
1) Az „Elő re ut ca, Fel sza ba du lás ut ca,

Ság vári End re ut ca szi lárd bur ko la tú vá épí -
té se” cí mű köz be szer zé si el já rás nyer te sé nek
ki 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:

88/2009. (VI. 12.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép -

vi se lő-tes tü le te, mint aján lat ké rő (2344 Döm-
söd, Pe tő fi tér 6.) „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” tárgy ban le foly ta tott K.É.-6680/2009. sz.
egy sze rű köz be szer zé si el já rás ban a Bí rá ló Bi -
zott ság az aján lat te vőn ként és rész szem pont ok -
ként ki dol go zott, a dön tés-elő ké szí té se jegy ző -
könyv ben rész le te sen meg je lölt és ki fej tett in -
do kok alap ján meg ál la pí tot ta, hogy az ös  szes sé -
gé ben leg elő nyö sebb aján la tot a Sol tút Kft.
(6320 Solt, Kecs ke mé ti út 34.) ad ta, brut tó
154.574.436 Ft az az brut tó egyszázötvennégy -
millió-ötszázhetvennégyezer-négyszázhar -
minc hat forint értékben.

A kép vi se lő-tes tü let a Bí rá ló Bi zott ság ja vas la -
ta alap ján a Sol tút Kft.-t nyil vá nít ja nyer tes nek.

A kép vi se lő-tes tü let fel ha tal maz za Bencze
Ist ván pol gár mes tert az el já rás nyer te sé vel kö -
ten dő vál lal ko zá si szer ző dés alá írá sá ra.

Fe le lős: kép vi se lő-tes tü let, pol gár mes ter
Ha tár idő: azon nal, szer ző dés alá írá sá ra

2009. jú ni us 26-ig
Az ön kor mány zat kép vi se le té ben Bencze Ist -

ván pol gár mes ter úr a SOL TÚT Kft.-vel a vál -
lal ko zá si szer ző dést meg kö töt te. A szer ző dés
sze rint a ki vi te le zé si mun ká kat a vál lal ko zó
2009. szep tem ber 15. nap já ig be fe je zi. Az épí té -
si mun ka ide je alatt ér vé nyes for ga lom kor lá to -
zás ról az érin tett ut cák la kó it köz vet le nül tá jé -

koz tat ja a vál lal ko zó. Az ön kor mány zat a köz -
be szer zé si el já rás ös  sze fog la ló do ku men tu mát,
és a vál lal ko zá si szer ző dést az ön kor mány zat
www.domsod.hu por tál ján köz zé te szi.

2) Az ön kor mány zat be ru há zá sa i hoz
szük sé ges „Hi tel fel vé tel” köz be szer zé si el já -
rás ki írá 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:

89/2009. (VI. 12.) Kt. számú 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 té -
te le” és a „Bel te rü le ti víz ren de zés Dömsödön”
meg ne ve zé sű pro jek tek meg va ló sí tá sá hoz szük-
sé ges ön rész, va la mint a „Szü ret ut ca szi lárd
bur ko la tú vá té te le” meg ne ve zé sű pro jekt meg -
va ló sí tá sá nak költ sé gei fi nan szí ro zá sa cél já ból
hi telt kí ván fel ven ni, és en nek ér de ké ben köz be -
szer zé si el já rást foly tat le.

A kép vi se lő-tes tü let a fen ti köz be szer zé si el -
já rás aján la ti fel hí vá sát 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: fo lya ma tos
Az ön kor mány zat má ju si dön té se alap ján

össze sen 74 mil lió fo rint hi tel fel vé te lé re írt ki
köz be szer zé si aján la ti fel hí vást. A hi telt a Ma -
gyar Fej lesz té si Bank „Si ke res Ma gyar or  szá -
gért Ön kor mány za ti Inf rast ruk tú ra fej lesz té si Hi-
tel prog ram” ke re té ben meg ha tá ro zott be ru há zá -
si cé lok ra kí ván ja fel hasz nál ni, így az ön kor -
mány zat ál la mi lag tá mo ga tott hi tel hez jut hat. A
kép vi se lő-tes tü let fel kér te a pol gár mes tert, hogy
a hi tel fel vé tel meg ala po zott sá gát, in do kolt sá -
gát, és az ön kor mány zat hos  szú tá vú gaz dál ko -
dá sá ra vo nat ko zó ha tá sát az ön kor mány zat
könyv vizs gá ló já val is vé le mé nyez tes se.

A kép vi se lő-tes tü let 2009. jú ni us 24-én tar -
tot ta mun ka ter ve sze rin ti ülé sét, me lyen az
aláb bi dön té se ket hoz ta.

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

va zás)
A kép vi se lő-tes tü let egy han gú sza va zás sal

meg hoz ta az aláb bi ha tá ro za tot:
90/2009. (VI. 24.) 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. A köz mű ve lő dé si in téz mé nyek be szá mo ló ja,

a he lyi új ság fő szer kesz tő jé nek be szá mo ló ja

4. A ne ve lé si, ok ta tá si in téz mé nyek be szá mo ló -
ja, a 2009/2010. tan év, il let ve ne ve lé si év in -
dí tá sá val kap cso la tos fenn tar tói dön té sek

5. Dr. Hornyák Edit (I. szá mú há zi or vo si kör zet)
há zi or vos ké rel me

6. Az Euroship Kft. tá jé koz ta tá sa a Tó kert
TSZT ál la po tá ról

7. A Nagy köz sé gi Könyv tár ban az alap szol gál -
ta tá so kon fe lü li szol gál ta tá so kért fi ze ten dő
be írat ko zá si és té rí té si dí jak ról szó ló 16/2001.
(XI. 7.) ren de let mó do sí tá sa

8. Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat gyer -
mek in téz mé nye i ben fi ze ten dő ét ke zé si té rí té -
si dí jak meg ál la pí tá sá ról szó ló 14/2002. (XII.
12.) ren de let mó do sí tá sa

9. A nagy köz ség il le té kes sé gi te rü le tén a Köz sé -
gi Víz mű ál tal szol gál ta tott víz díj mér té ké ről
szó ló 12/1996. (V. 7.) ren de let mó do sí tá sá ról

10. Egye bek:
10.1. Ön kor mány za ti ha tó sá gi ügy ben ér ke zett

fel leb be zés el bí rá lá sa
Fe le lős: 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:
91/2009. (VI. 24.) 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:
92/2009. (VI. 24.) 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. A köz mű ve lő dé si in téz mé nyek be szá mo -

ló ja, a he lyi új ság fő szer kesz tő jé nek be szá -
mo ló ja

3.1. A Nagy köz sé gi Könyv tár be szá mo ló ja
(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:
93/2009. (VI. 24.) Kt. szá mú ha tá ro zat

ÖNKORMÁNYZATI  HÍREKÖNKORMÁNYZATI  HÍREK
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Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép -
vi se lő-tes tü le te a Nagy köz sé gi Könyv tár mű kö -
dé sé ről szó ló be szá mo lót el fo gad ja.

Fe le lős: Mark óné Zöld ág Ág nes
ve ze tő könyv  tá ros

Ha tár idő: azon nal
3.2. A Dömsödi Hír nök ön kor mány za ti új -

ság fő szer kesz tő jé nek be szá mo ló ja
(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:
94/2009. (VI. 24.) 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 Dömsödi Hír nök fő szer kesz -
tő jé nek be szá mo ló ját el fo gad ja.

Fe le lős: Vass Ilo na fő szer kesz tő
Ha tár idő: azon nal
3.3. A Pe tő fi Em lék mú ze um gond no ká nak

szak mai be szá mo ló ja
(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:
95/2009. (VI. 24.) 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 Pe tő fi Em lék mú ze um gond -
no ká nak szak mai be szá mo ló ját el fo gad ja.

Fe le lős: Fe hér Lászlóné gond nok
Ha tár idő: azon nal
3.4. A Pe tő fi Sán dor Ok ta tá si és Mű ve lő dé si

Köz pont szak mai be szá mo ló ja
(Sza va zás mód ja: egy sze rű több ség, nyílt

sza va zás)
A kép vi se lő-tes tü let 10 igen sza va zat tal, 1 tar -

tóz ko dás mel lett meg hoz ta az aláb bi ha tá ro za tot:
96/2009. (VI. 24.) 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 Pe tő fi Sán dor Ok ta tá si és Mű -
ve lő dé si Köz pont igaz ga tó já nak szak mai be szá -
mo ló ját el fo gad ja.

Fe le lős: Csi kós Lászlóné igaz ga tó
Ha tár idő: azon nal
4. A ne ve lé si, ok ta tá si in téz mé nyek be szá -

mo ló ja, a 2009/2010. tan év, il let ve ne ve lé si év
in dí tá sá val kap cso la tos fenn tar tói dön té sek

4.1. A Dömsöd-Apaj Óvo da Köz ok ta tá si In -
téz mény fenn tar tó Tár su lás – Nagy köz sé gi Óvo-
da be szá mo ló ja

(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:

97/2009. (VI. 24.) 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 Dömsöd-Apaj Óvo -
da Köz ok ta tá si In téz mény fenn tar tó Tár su lás –
Nagy köz sé gi Óvo da 2008/2009. ne ve lé si év ről
szó ló szak mai be szá mo ló ját.

Fe le lős: Orosz Lajosné óvo da ve ze tő
Ha tár idő: azon nal 
4.2. Az óvo dai cso por tok ma xi má lis cso port -

lét szám túl lé pé sé nek en ge dé lye zé se

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

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

98/2009. (VI. 24.) 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 köz ok ta tás ról szó ló több szö -
rö sen mó do sí tott 1993. évi LXXIX. (Kt.) tör -
vény ben meg ha tá ro zott fel ha tal ma zás alap ján,
az aláb bi ha tá ro za tot hoz za.

1. A Kép vi se lő-tes tü let fenn tar tói jog kör ében
a Kt. 102. § alap ján a ma xi má lis cso port lét -
szám ok 20%-kal tör té nő át lé pé sét, a Nagy köz -
sé gi Óvo dá ban az aláb bi ak sze rint en ge dé lye zi,
egyút tal mó do sít va a 69/2008. (V.19.) Kt. sz.
ha tá ro za tát:

A 2008/2009. ne ve lé si év ben:
D/1 kis cso port ban (4 fő)
A fenn tar tó az Ok ta tá si Hi va tal hoz ké rel met

nyújt be a ma xi má li san fel ve he tő gyer me kek lét -
szá má nak to váb bi eme lé sé re, az U/3 kis-kö zép ső
cso port ban 1 fő vel; az U/4 kö zép ső cso port ban 1
fő vel; a D/2 kö zép ső cso port ban 1 fő vel.

2. A kép vi se lő-tes tü let fenn tar tói jog kör ében
a Kt. 102. § alap ján a ma xi má lis cso port lét -
szám ok 20%-kal tör té nő át lé pé sét, a Nagy köz -
sé gi Óvo dá ban az aláb bi ak sze rint en ge dé lye zi:

A 2009/2010. ne ve lé si év ben:
U/1 kis cso port ban (5 fő); U/2 kis-kö zép ső

cso port ban (4 fő); U/3 kis-kö zép ső cso port ban
(3 fő); U/4 kö zép ső cso port ban (2 fő).

A fenn tar tó az Ok ta tá si Hi va tal hoz ké rel met
nyújt be a ma xi má li san fel ve he tő gyer me kek
lét szá má nak to váb bi eme lé sé re az U/1 kis cso -
port ban 1 fő vel; az U/3 kis-kö zép ső cso port ban
to váb bi 2 fő vel; az U/4 kö zép ső cso port ban to -
váb bi 3 fő vel; az U/6 nagy cso port ban to váb bi 3
fő vel; a D/1 kis cso port ban to váb bi 2 fő vel; a
D/2 kis-kö zép ső cso port ban 3 fő vel; a D/3
nagy cso port ban 3 fő vel.

A kép vi se lő-tes tü let  fel ké ri Bencze Ist ván
pol gár mes tert, hogy a Kt. 95/A (9) bek. sze -
rint a ké rel met nyújt sa be az Ok ta tá si Hi va tal -
hoz.

Fe le lős: Orosz Lajosné óvo da ve ze tő
Ha tár idő: 2009/2010. ne ve lé si év
4.3. A De zső La jos Alap fo kú Mű vé szet ok ta -

tá si In téz mény szak mai be szá mo ló ja
(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:
99/2009. (VI. 24.) 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 De zső La jos Alap -
fo kú Mű vé szet ok ta tá si In téz mény 2008/2009.
tan év ről szó ló szak mai be szá mo ló ját.

Fe le lős: Kön tös Ág nes igaz ga tó
Ha tár idő: azon nal 
4.4. A Dömsöd-Apaj Ál ta lá nos Is ko la Köz -

ok ta tá si In téz mény fenn tar tó Tár su lás – Gróf
Szé che nyi Ist ván Ál ta lá nos Is ko la szak mai be -
szá mo ló ja

(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:

100/2009. (VI. 24.) 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 Dömsöd-Apaj Ál ta -
lá nos Is ko la Köz ok ta tá si In téz mény fenn tar tó
Tár su lás – Gróf Szé che nyi Ist ván Ál ta lá nos Is -
ko la 2008/2009. tan év ről szó ló szak mai be szá -
mo ló ját.

Fe le lős: Mé szá ros Pálné igaz ga tó
Ha tár idő: azon nal 
(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:
101/2009. (VI. 24.) Kt. szá mú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép -

vi se lő-tes tü le te a mód. 1993. évi LXXIX. tör -
vény 102. § (2) bek. c.) pont já ban fog lalt fel ha -
tal ma zás alap ján, fi gye lem be vé ve az Ok ta tá si,
Köz mű ve lő dé si és Sport Bi zott ság ja vas la tát, az
aláb bi ha tá ro za tot hoz za:

A Gróf Szé che nyi Ist ván Ál ta lá nos Is ko lá ban
2009/2010. tan év ben az aláb bi cso por tok in dít -
ha tók:
– 1-4. év fo lyam 12 ta nu ló cso port, eb ből egy ta -

nu ló cso port is ko la ott ho nos
– 5-8. év fo lyam 9 ta nu ló cso port
– 1-4. év fo lya mon 4 nap kö zis cso port
– 5-8. év fo lyam 1 nap kö zis cso port
– EÁI ta go zat 2 ta nu ló cso port és 1 nap kö zis

cso port.
A kép vi se lő-tes tü let a tan órán kí vü li fog lal -

ko zá sok ra for dít ha tó óra tö me get 5%-ban ha tá -
roz za meg.

Fe le lős: Bencze Ist ván pol gár mes ter és
Mé szá ros Pálné igaz ga tó

Ha tár idő: 2009. szep tem ber
A kép vi se lő-tes tü let fen ti dön té se sze rint az

ál ta lá nos is ko la az új tan év ben újabb nap kö zis
cso por tot in dít hat, a nem szak rend sze rű ok ta tás
be ve ze té sé vel kap cso la tos óra szám nö vek mény
fe de ze té re a tan órán kí vü li fog lal ko zá sok ra for -
dít ha tó óra tö me get 4%-ról 5%-ra emel te. 

5. Dr. Hornyák Edit (I. szá mú há zi or vo si
kör zet) há zi or vos ké rel me

Dr. Hornyák Edit há zi or vos a kép vi se lő-tes -
tü let től pra xi sa mű kö dé sé nek biz to sí tá sá ra az
ön kor mány zat tá mo ga tá sát, és a szol gá la ti la kás
bér le ti dí já nak csök ken té sét kér te. A kép vi se lő-
tes tü let a ké re lem tár gyá ban ha tá ro za tot nem
ho zott, mi vel az a már el fo ga dott 2009. évi költ -
ség ve tés alap ján nem tel je sít he tő, a költ ség ve té -
si ki adá sok mó do sí tá sát a mű kö dé si for rás hi ány
nem te szi le he tő vé. A pra xis tá mo ga tás kér dé sét
az ön kor mány zat a 2010. évi költ ség ve té si kon -
cep ció ke re té ben tár gyal ja.

6. Az Euroship Kft. tá jé koz ta tá sa a Tó kert
TSZT ál la po tá ról

Az ülé sen Ke le men Gá bor, az Euroship Kft.
kép vi se lő je rész le te sen tá jé koz tat ta a kép vi se lő-



tes tü le tet a Tó kert te le pü lés szer ke ze ti terv ál la -
po tá ról. A terv vég le ges for má ja né hány hé ten
be lül el ké szül, me lyet az en ge dé lye zé si el já rás -
ban köz re mű kö dő ha tó sá gok, és a la kos ság vé -
le mé nye zé sét kö ve tő en vár ha tó an ok tó ber ben
tár gyal hat a kép vi se lő-tes tü let. A te rü let be épí té -
si lát vány ter ve el ké szült. Ke le men Gá bor el -
mond ta, hogy a ki kö tő pro jekt be ru há zó já nak
pénz ügyi hely ze te – min den el len ke ző hí resz te -
lés el le né re – sta bil. A ha jó épí tő üzem in dí tá sát
egy elő re el ha laszt ják, mert a gaz da sá gi vál ság
kö vet kez té ben a ke res let nem meg fe le lő. Tá jé -
koz tat ta a kép vi se lő ket ar ról, hogy Hol lan di á -
ban mű kö dő ha jó épí tő üze me ik ben több döm-
södi szak em bert fog lal koz tat nak. A kép vi se lő-
tes tü let a tá jé koz ta tást tu do má sul vet te, ha tá ro -
za tot nem ho zott.

A kép vi se lő-tes tü let az ÁFA-eme lés mi att
több ön kor mány za ti té rí té si díj, il let ve szol gál -
ta tá si díj meg ál la pí tá sá ról szó ló ön kor mány za ti
ren de le tet mó do sí tott. Az ÁFA-eme lés kö vet -
kez té ben a té rí té si és szol gál ta tá si dí jak 5%-kal
emel ked nek.

7. A Nagy köz sé gi Könyv tár ban az alap -
szol gál ta tá so kon fe lü li szol gál ta tá so kért fi ze -
ten dő beírat ko zá si és té rí té si dí jak ról szó ló
16/2001. (XI. 7.) 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 8/2009. (VI. 25.) ren de le te
A Nagy köz sé gi Könyv tár ban az alap szol gál -

ta tá so kon fe lü li szol gál ta tá so kért fi ze ten dő be -
írat ko zá si és té rí té si dí jak ról szó ló 16/2001. (XI.
7.) ren de let mó do sí tá sá ról

A ren de let ki hir de tés nek nap ja:
2009. jú li us 1.
A ren de let ha tály ba lé pé sé nek nap ja:
2009. jú li us 1.
8. Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat

gyer mek in téz mé nye i ben fi ze ten dő ét ke zé si
té rí té si dí jak meg ál la pí tá sá ról szó ló 14/2002.
(XII. 12.) ren de let mó do sí tá sa

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

A kép vi se lő-tes tü let 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 9/2009. (VI. 25.) ren de le te 
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat gyer -

mek in téz mé nye i ben fi ze ten dő ét ke zé si té rí té si
dí jak meg ál la pí tá sá ról szó ló 14/2002. (XII. 12.)
ren de let mó do sí tá sá ról

A ren de let ki hir de tés nek  nap ja:
2009. jú li us 1.
A ren de let ha tály ba lé pé sé nek nap ja:
2009. jú li us 1.
9. A nagy köz ség il le té kes sé gi te rü le tén a

Köz sé gi Víz mű ál tal szol gál ta tott víz díj mér -
té ké ről szó ló 12/1996. (V. 7.) ren de let mó do sí -
tá sá ról

(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 10/2009. (VI. 25.)

ren de le te 
A nagy köz ség il le té kes sé gi te rü le tén a Köz -

sé gi Víz mű ál tal szol gál ta tott víz díj mér té ké ről
szó ló 12/1996. (V. 7.) ren de let mó do sí tá sá ról

A ren de let ki hir de tés nek  nap ja:
2009. jú li us 1.
A ren de let ha tály ba lé pé sé nek nap ja:
2009. jú li us 1.
A kép vi se lő-tes tü let zárt ülés ke re té ben dön -

tött ön kor mány za ti ha tó sá gi ügy ben ér ke zett
fellebbezésekről (102/2009. (VI. 24.) Kt. szá mú
ha tá ro zat; 103/2009. (VI. 24.) Kt. szá mú ha tá ro -
zat)

A kép vi se lő-tes tü let és bi zott sá gai jú li us
hó nap ban nem ülé sez nek. A kép vi se lő-tes tü -
let kö vet ke ző mun ka terv sze rin ti ülé sé nek
idő pont ja 2009. au gusz tus 5.

Tá jé koz tat juk az ol va só kat, hogy a kép vi se -
lő-tes tü let nyil vá nos ülé se i ről ké szült jegy ző -
köny vek, to váb bá az ön kor mány za ti ren de le tek
a www.domsod.hu ön kor mány za ti hon la pon ol -
vas ha tók. A jegy ző köny vek ol va sá sá ra a Nagy -
köz sé gi Könyv tár ban in gye nes internetes hoz -
zá fé rést biz to sí tunk. 

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

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

melyre tisztelettel hív és vár minden érdeklõdõt!

AZ EURÓPAI PARLAMENT TAGJAINAK VÁLASZTÁSA
2009. június 7.

Az Európai Parlamenti választáson leadott szavazatok
Összesített adatok Dömsöd településen

A névjegyzék
zárásáig a

névjegyzékbe
felvett választó  -
polgárok száma

A
4 677

Az urnában levő
szavazólapok

száma
F

1 581

Eltérés a szavazóként
megjelentek számától
(többlet:+ / hiányzó:-)

G
-1

Érvénytelen
szavazatok

száma 
H

17 (1,07 %)

Érvényes
szavazatok

száma 
I

1 564 (98,86 %)

A szavazás nap -
ján a névjegy zék -
be igazolás alap -
ján felvett válasz -
tó polgárok száma

B
40

Választó -
polgárok
száma

a szavazás
befejezésekor

C
4 717

Visszautasított
választópolgárok

száma

D
1

Szavazóként-
megjelentek

száma

E
1 582 (33,54 %)

Sorsolt A listát állító párt(ok) neve Kapott érvényes %
sorszám szavazat

1 FIDESZ-KDNP 1 058 67,65
2 SZDSZ 22 1,41
3 MCF ROMA Ö. 1 0,06
4 MUNKÁSPÁRT 3 0,19
5 MSZP 150 9,59
6 JOBBIK 256 16,37
7 LMP-HP 26 1,66
8 MDF 48 3,07



6 XIX.  évfolyam  7.  szám

A fővárostól délre ötvenkét kilométerre fekvő, Duna-parti nagy -
községben, az Európai Unió támogatásának köszönhetően már idén
szeptemberben átadnak három új szilárd burkolattal ellátott utat. A
jelentős vízisport életet és turizmust vonzó település közel 140 millió
forint uniós támogatást nyert el pályázati úton.

Dömsöd, 2009. július 1. A Duna-parti, hatezer fős nagyközségre
méltán lehetnek büszkék lakói. A település Duna-parti része valóságos
vízisport paradicsommá épült ki az elmúlt években, és egy várható
kikötő-be ru há zás nyomán Dömsöd válhat a hazai acélhajóépítés és -for-
galmazás köz pont jává. A nagyközség összkomfortossá válásához már
csak az út há lózat fejlesztése szükséges. 

Ennek érdekében pályázott európai uniós forrásra a Bencze István pol-
gármester vezette önkormányzat, sikerrel. 

A pályázaton ezúttal három nagyforgalmú gyűjtőút, a Ságvári utca, az
Előre utca és a Felszabadulás út négy méter szélességű leaszfaltozására
nyert az önkormányzat 139 millió 960 ezer forintot. Ehhez az összeghez
társul a vállalt közel hatvanmilliós önrész, azaz a beruházás összértéke
megközelíti a kétszáz millió forintot. 

A három utcában, valamint a Ságvári utca folytatásában található
Szüret utcában 1705 és fél méteres útszakasz kap új útburkolatot négy

méter szélességben, 120 kocsibeálló kerül kialakításra, és megújul 253
méter hosszú járdaszakasz is. A beruházás jelentőségét jelzi, hogy az asz-
faltozás megvalósulása nyomán Dömsödön megnyílik a lehetőség a
település észak-keleti bővítésére is.

Közreadta: Varga László főtanácsos

A ma gyar la kos ság kö ré ben az utób bi idő -
ben el ter jedt egy olyan tév hit, mi sze rint a meg -
en ge dett leg na gyobb se bes sé get 15-20 km/h-
val túl lé pő gép jár mű ve ze tők kel szem ben a
rend őr ség csak fi gyel mez te tést al kal maz. 

Az ob jek tív fe le lős ség gel kap cso la tos köz -
igaz ga tá si bír ság sza bá lyai 2009. má jus 2-ától
meg vál toz tak. A jog sza bály-mó do sí tás ér tel -
mé ben ezen túl a meg en ge dett leg na gyobb se -
bes ség túl lé pé se mi att ki sza bott bír ság össze -
ge, a se bes ség túl lé pés ki lo mé ter/órá ban
meg  adott mér té ké től függ, az ed di gi száza-
lékos mér ték től el té rő en.

Mit je lent ez a gya kor lat ban?

Lás sunk egy pél dát, hogy min den ki szá má -
ra ért he tő le gyen. 40 km/h se bes ség kor lá to zás -
nál a se bes ség mé rés al só ha tá ra 44 km/h.
Amen  nyi ben a gép jár mű ve ze tő je a jár mű vé -
vel a se bes ség mé rő ké szü lés sze rint 44-58
km/h kö zöt ti se bes ség gel ha lad, és a rend őr ség
a se bes ség mé rés al kal má val rög zí ti a gyors haj -
tás té nyét, ak kor a jár mű vezetőjével szem ben
a hely szí ni bír ság ki sza bá sá ra van le he tő ség,
il let ve el le ne sza bály sér té si el já rás kez de mé -
nyez he tő, to váb bá a gép jár mű üzem ben tar tó ja
a rend őr ség fel hí vá sá ra kö te les kö zöl ni, hogy
ki ve zet te a jár mű vet. Amen  nyi ben a fen ti pél -
dá ban sze rep lő jár mű ve ze tő je 40 km/h se bes -
ség he lyett 59 km/h se bes ség gel köz le ke dik,
úgy ve le szem ben hely szí ni, il let ve sza bály sér -

té si bír ság ki sza bá sá ra már nincs le he tő ség,
fel té ve, hogy ő a jár mű üzem ben tar tó ja. 

Eb ben az eset ben köz igaz ga tá si el já rást al -
kal maz nak, mely alap ján 30.000 Ft köz igaz ga -
tá si bír sá got kell ki szab ni. Mind eb ből az kö -
vet ke zik, hogy a mind ös  sze 3 km/h túl lé pé sig
beszélhetünk „bün tet len ség ről”, ami nem más,
mint a mé rő mű sze rek eset le ges mé ré si pon tat -
lan sá gá nak tű rés ha tá ra.

Te hát a jár mű ve ze tő nek akár 4 km/h se bes -
ség túl lé pés ese tén is szank ci ó ra kell szá mí ta ni.
Még sú lyo sabb kö vet kez mé nyek re kell szá mí -
ta ni ab ban az eset ben, ha a gyors haj tás mi att
egy má sik sze mély sú lyos sé rü lés sel já ró köz -
le ke dé si bal ese tet szen ved. Eb ben az eset ben
az oko zó jár mű ve ze tő jé vel szem ben bün te tő
el já rás in dul, amely alap ján akár sza bad ság -
vesz tés is ki szab ha tó.

Mind eze ket ös  sze fog lal va nem igaz az a
tév hit, hogy az or szág út ja in kö vet kez mé -
nyek nél kül le het szá gul doz ni. Ma gyar or szá -
gon át la go san majd nem min den har ma dik
köz úti köz le ke dé si bal eset gyorhajtás mi att kö -
vet ke zik be. A meg fe le lő se bes ség al kal ma zá -
sá val életek szá za it menthetjük meg, ezért – a
köz le ke dők biz ton sá gát legfontosabbnak tart -
va – a rend őr ség a to váb bi ak ban is min dent
meg tesz a mások éle tét, tes ti ép sé gét ve szé -
lyez te tő jár mű ve ze tők ki szű ré se ér de ké ben.

Feiglné Fe ke te Ani ta r. fő had nagy,
saj tó re fe rens

Objektíven az objektív
felelõsségrõl!

Dömsödi Ál ta lá nos
Ipar tes tü let hir de té se

Táv ok ta tás
Ke res ke del mi szak ké pe sí tő tan fo lyam ok

– Bol ti el adói tan fo lyam:
Élel mi szer és ve gyiáru el adó
Ru há za ti el adó

– Ven dég lá tó el adó tan fo lyam
– Ke res ke dő, bolt ve ze tő tan fo lyam

Tan fo lyam költ sé ge:
bol ti el adói 80.000 Ft 

ven dég lá tó el adó 120.000 Ft
ke res ke dő bolt ve ze tő 70.000 Ft

(rész le tek ben is le het fi zet ni), mely tar tal maz -
za a tan anya got, té tel so ro kat, kon zul tá ci ós

anya go kat, fel adat la po kat, vizs ga dí jat.

Kon zul tá ci ók két he ten te, szom bat vagy va -
sár nap (8 al ka lom)  

Tan fo lyam ok idő tar ta ma: kb. 12 hét

Je lent ke zés fel té te le: 8. ill 10. ál ta lá nos is -
ko lai osztály vég zett ség és egész ség ügyi al -
kal mas ság

Ke res ke dő bolt ve ze tő ese tén: szak irá nyú
szak mai alap kép zett ség,

Tan fo lyam he lye: kel lő lét szá mú je lent ke -
zés ese tén Dömsödön

Vár ha tó kez dés: szep tem ber 

Ér dek lőd ni le het:
Dömsödi Ál ta lá nos Ipar tes tü let

2344 Dömsöd, Pe tő fi 11-13.
06-24-435-416    06-30-9-218-293

e-mail cím: ipartestulet.d@ invitel.hu
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Az Úr Jé zus Krisz tus mond ja: „Aki te hát
hall ja tő lem eze ket a be szé de ket és cse lek szi
azo kat, ha son ló lesz az okos em ber hez, aki
kő szik lá ra épí tet te a há zát. És öm lött a zá por,
és jöt tek az ár vi zek, fel tá mad tak a sze lek és
ne ki dől tek an nak a ház nak, de nem om lott
ös  sze, mert kő szik lá ra volt ala poz va.” (Má té
evan gé li u ma 7,24)

Gyá szo ló Test vé rek! Az Úr Jé zus eb ben a pél -
dá zat ban olyan éle tek ről be szél, akik nem csak
hall ják, ha nem vég re is hajt ják az Ő aka ra tát.
Olyan lel kek ről szól, akik nek hi te ös  sze forr az Ő
igé jé vel, és ezért nem inog nak meg eb ben a vi -
lág ban, nem om la nak ös  sze, ha nem a vég ze tes
idő ben vé del met és tá maszt je len te nek má sok
szá má ra. Le het, hogy kö rü löt tük min den re ped és
om lik, vi lág ren dek ke let kez nek és pusz tul nak,
sor sok sül  lyed nek a sem mi be, de ők Jé zus sza vá -
hoz, az Úr tól va ló örök ség hez kö tik ma gu kat, és
így a po kol ka pui nem vesz nek raj tuk di a dalt.

Gyá szo ló Test vé rek! Láng Györgyné Nagy
Zsu zsan na úgy élt kö zöt tünk és tá vo zott kö zü -
lünk, hogy le he tett bár tes ti leg gyen ge, de lel ki -
leg so ha nem om lott ös  sze. Sok szor vol tam a
ven dé ge, de so ha sem ab ból állt a lá to ga tás,
hogy a ro mok, rég múlt dol gok fe lett só haj toz -
tunk, ha nem in kább a je len re és a jö vő re néz ve
adott erőt és tar tást a ve le va ló ta lál ko zás. Gon -
do la ta i ban, em lé ke i ben min den a meg fe le lő
hely re ke rült és ott is ma radt.

Ked ves Test vé re im, aki Láng Györgyné Zsu -
zsa né nit is mer te, az el gon dol ko dott raj ta, mi a
tit ka. Mi a tit ka nem csak en nek a rend kí vü li
élet kor nak, erő nek, de mi a tit ka en nek a ren de -
zett ség nek, szép ség nek, tar tás nak, ami be lő le
áradt? A ti tok hoz az ige je lent het út mu ta tást. A
ti tok a mély, Is te nig érő lel ki alap. Ő éle té nek vi -
ha ra i ban ezért nem om lott ös  sze.

D. Nagy Zsu zsan na 1907. feb ru ár 27-én szü -
le tett Dömsödön, a csa lád 12 gyer me ké ből 11.
gyer mek ként, ré gi re for má tus csa lád ban (a déd -
ap ját 1785-ben anya köny vez ték a Dömsödi Re -
for má tus Egy ház ban).

Az éle tén vé gig sö pört a tör té ne lem; a 20. szá -
zad meg ha tá ro zó ese mé nyei. Az I. vi lág há bo rú
ki tö ré se kor 7 éves volt, a har cok ban két báty ja is
részt vett. Az ele mi is ko lát Dömsödön, a pol gá ri
is ko lát Rác ke vén vé gez te. Szor ga lom ra ne vel ték,
megvolt a fel ada ta az ott ho ni nagy gaz da ság ban,
de részt vett a fa lu kul tu rá lis éle té ben is, tag ja volt
a kü lön bö ző kö rök nek. Egész éle té ben na gyon
sze re tett ol vas ni, az egész csa lád ra jel lem ző volt
a köny vek és a mű velt ség sze re te te. Vi dám,
élménydús fi a tal sá ga volt, bár a vörösterror és a
tri a no ni tra gé dia be ár nyé kol ták éle tü ket.

1932-ben férj hez ment a mó dos Láng csa lád
György ne vű fi á hoz. Kö zös éle tük kez de té re is
rá nyom ta a bé lye gét az ak kor dú ló gaz da sá gi vál -

ság. 1933-ban meg szü le tett Zsu zsa ne vű lá nya,
1935-ben pe dig György ne vű fia. Ke mény, ki tar -
tó mun ká val küz döt ték vé gig eze ket az éve ket; és
bár mi lye nek ké vál tak is a kö rül mé nyek, fon tos
volt ne kik gyer me ke ik ta nít ta tá sa. Köz ben ki tört
a II. vi lág há bo rú. A ta nya „so kat ki bírt”, a né met
meg szál lást, sőt az oro szo kat is no vem ber től feb -
ru á rig. Ki fosz tot ták őket, de Zsu zsa né ni talp ra -
esett sé gé nek kö szön he tő en túl él ték. A há bo rú
után nem sok kal rá juk sza kadt a Rá ko si-kor szak,
an nak min den ke ser vé vel, igaz ság ta lan sá gá val,
meg aláz ta tá sá val együtt. Amit meg hagy tak az
oro szok, el vit tek a kom mu nis ták. Ku lák nak bé -
lye gez ték a fér jét, ko holt vá dak alap ján bör tön be
zár ták. Zsu zsa né ni ki har col ta hogy lá to gat has sa,
és helyt állt a meg ma radt gaz da ság ban. Bá tor sá -
gát meg sok szo roz ta erős hi te. 

A tsz-esí tés kor új ra le nul láz ták őket, azon -
ban a ta nyá ju kat nem vet ték el, mert ki je len tet -
te, őt in nen él ve el nem vi szik. Re mény ked tek
1956 si ke ré ben, élel mi szer rel tá mo gat ták Bu da -
pes tet, ke ser ve sen meg si rat ták nov. 4-ét. 

1961-ben Zsu zsa lá nyuk 56-ban ki me ne kült
vő le gé nye után Ame ri ká ba tá vo zott. Ez a vál to -
zás igen nagy fáj dal mat je len tett ne ki, szin te so -
ha nem he ver te ki. Köz ben a fia is meg nő sült.
Örö möt a sor ra meg szü le tett uno kák je len tet ték.
Egy idő után, ko nok ki tar tá sá nak kö szön he tő en
meg lá to gat hat ta „ame ri kai” uno ká it is. 1967-
ben tra gi kus hir te len ség gel el vesz tet te fér jét,
egye dül küsz kö dött to vább, de áll ta a sa rat.
Egyik csa pás a má sik után ér te, meg halt lá nyá -
nak a fér je Ame ri ká ban, majd Dömsödön a fi á -
nak a fia, Gyu ri ka. Mind ezek el le né re ő to vább

dol go zott és erős ma radt, ker tész ke dett, vé gez te
a há zimun kát, sü tött-fő zött, ven dé ge ket fo ga -
dott. Sze ret te a fa lut, bi cik li vel járt-kelt, ér de kel -
te min den és min den ki. Ag gó dott az or szág sor -
sá ért, min dig se gí tet te a nem ze ti erő ket, ha lá la
előt ti na pok ban is kö zöl te, sza vaz ni fog. Öröm -
te li ese mé nyek vol tak éle té ben az uno kák es kü -
vői, a déd uno kák szü le té sei: akik sze re tet tel hív -
ták és vet ték kö rül „Mamákát”. 99. szü le tés nap -
ján volt utol já ra Ame ri ká ban. Na gyon tet szett
ne ki az Egye sült Ál la mok, ér té kel te, el is mer te,
de sem mi pén zért nem ma radt vol na kint. 

Szel le mi fris ses ség gel be szélt éle té ről a 100.
szü le tés nap ján. Mél tó ság gal, büsz ke ség gel ül te
vé gig az ün nep sé get, vet te át a Dömsöd Dísz -
pol gá ra ki tün te tést a né pes ro kon ság és ba rá tai
kö ré ben.

Utol só he te it fi á nál töl töt te, fi zi ka i lag le gyen -
gült ál la po ta mi att, de szel le mi fris ses ség ben.
Öröm mel töl töt te el, hogy úr va cso rát ve he tett lá -
nyá val együtt. Szí ve sen fo gad ta a lá to ga tó kat,
me nye hű ség gel és tü re lem mel ápol ta. 2009.
má jus 24-én es te fél 11-kor hunyt el sze ret tei kö -
ré ben. Előt te egy órá val, mint egy kis gyü le ke zet
vol tunk együtt ágyá nál, és ő szá ja moz gá sá val
kö vet te éne kün ket: „Te ben ned bíz tunk ele i től
fog va, Uram Té ged tar tot tunk haj lé kunk nak”.

Gyá szo ló Test vé rem! Éle tünk nek egyet len
örök alap ja le het: ma ga Jé zus Krisz tus. Az Ő ál -
do za ta, pél dá ja, igé je. Meg tart va és cse le ked ve
az Ő aka ra tát lesz meg in gat ha tat lan hi tünk, re -
mény sé günk, bol dog sá gunk. Őben ne van más
le he tő ség is, mint az in go vány ról in go vány ra te -
le pü lés, az enyé szet nek szó ló épít ke zé sek, bi za -
ko dá sok. Most cso dá lat tal adó zunk egy hos  szú
élet előtt, de az Is ten Igé jé nek tit ka több ről szól.
Nem csu pán hos  szú élet ről, ha nem az örök élet -
ről akar ve lünk be szél ni Is ten. Ar ról az élet ről,
ame lyet el ké szí tett ne künk. Er re az élet re gon -
dol va szó lítsd meg Jé zust, és cse le kedd meg ke -
gyel me sze rint, amit Ő pa ran csol, és öröm mel
ta pasz ta lod, hogy ez a kap cso lat meg tart itt és az
örök ké va ló ság ban is. Így le gyen. Ámen.

Ba logh Lász ló Le ven te
re for má tus lel ki pász tor

Hosszú, értékes életút volt az övé. Községünk Díszpolgára:

id. Láng Györgyné Nagy Zsuzsanna
búcsúztatása a dabi temetõben
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2009. május 18-i hetét nagyon várta már minden kisgyermek, hisz
óvodánkban ezt a hetet tűztük ki a Gyermeknap hetének.

Hétfőn az OMK-ban szórakoztatta a dömsödi kis lurkókat Mikola
Péter zenés előadásával. Nagyon élvezték gyermekeink, mert lehetőségük
volt Péter bácsival együtt a színpadon szerepelni, de aki nem jutott fel,
annak sem kellett csüggednie, hisz „Berci a legnagyobb törpe” című
dalára körbevonatozhatta a nagytermet, majd a „Riói karnevál”-on
érezhette magát.

Kedden paprikás krumplit főztek az új ovi kis-középsősei bográcsban
Tóth Lajoséknál, másnap pedig Bődi Endréné Ica mama jóvoltából fa -
gyiz hattak.

Dudukné Borbás Nikoletta középsős anyuka a vasútállomáson kalau-
zolta végig a gyerekeket ugyanezen a napon.

Csütörtökön Sándor Józsi bácsi fogta be lovait, és hajtott velük a Dabi
ovi elé, megörvendeztetve kisóvodásainkat. A Duna-parti sétakocsikázás
közben a paciknak énekeltek, verseltek a csöppségek, bízván benne, hogy
„Jucika” és „Anikó” ettől szaporábban szedi lábait. 

Kissé szomorkásan szálltunk le a kocsiról, és adtuk át a helyet a többi
ovisnak, no de nem baj, hisz közel a fagyizó, s gondoltuk lehűtjük
magunkat a nyárias napsütésben. Amíg mi kocsikáztunk, addig Juricza
Márta kiscsoportos anyukának köszönhetően „Gabika” bohóc nevettette
meg az új ovisokat. 

Pénteken lufikkal díszített óvodaudvar várta a kíváncsi gyerekeket,
mind a két óvodában. Mindenki megmutathatta, milyen bátran tud egyik
fától a másikig haladni kötélen lajhármászásban, hány halat tud kipecázni
a horgásztóból, mennyire fejlett kézügyessége, milyen színpompás kar -

kö tőt és nyakláncot tud fűzni, és sorolhatnám tovább a számtalan ver seny -
feladatot, közben „új ovis” gyermekeink is élvezhették a lovaskocsi ká -
zást. Gyönyörű színes labdákat kaptak a dabi kicsik a szülői mun ka kö zös -
ségtől Nagy Zsoltnak köszönhetően, amit örömmel vittek haza, az óvó
né nik által készített ajándékokkal együtt.

Öröm volt látni a csillogó szemű, mosolygós gyerekeket! Ezúton is
szeretnénk megköszönni minden felnőttnek, aki segített felejthetetlenné
tenni ezt a hetet!

Zsidai Mónika, dabi óvoda kiscsoportos óvodapedagógusa
Pergel Renáta, az új óvoda kis-középső csoportjának

óvodapedagógusa

GG yy ee rr mm ee kk nn aa pp   aa zz   oo vv ii bb aa nn

Még a ne ve lé si-ok ta tá si év utol só nap ján is
szín vo na las be mu ta tó ban volt ré szük az Új
óvo da nagy- és kö zép ső cso por to sa i nak. Meg -
hí vást kap tunk a he lyi pol gár őr ség től és ön kén -
tes tűz ol tó ság tól, hogy be mu ta tót tar ta ná nak a
gye re kek nek a mun ká juk ról. El is fo gad tuk a
meg hí vást, hi szen ilyen kö zel ről nem min -
den nap ta lál koz nak a gye re kek a tűz ol tók -
kal, az au tó val és fel sze re lé se ik kel, s ma -
gá val a tűz zel.

A gye re kek na gyon iz ga tot tak let tek a
hír hal la tán, hi szen a tűz egy iz gal mas do -
log szá muk ra, sok gye rek sze ret ját sza ni a
tűz zel, mert még nem tud ják, hogy az mi -
lyen ve szé lyes és pusz tí tó tud len ni. 

Mi kor le ér tünk a sport pá lya mel let ti fü -
ves te rü let re, már várt ben nün ket Gá bor
To mi, aki él ve ze tes elő adást tar tott a gyer -
me kek élet ko ri sa já tos sá ga i nak meg fe le lő -
en.

Elő ször ar ról be szél ge tett a gye re kek kel,
hogy mik azok a tár gyak, dol gok, amik
kön  nye dén okoz hat nak tü zet. Meg le pő volt,
hogy men  nyi re tisz tá ban van nak már az 5-6
éve sek ezek kel a dol gok kal. To mi el me sél te
ne kik, ho gyan kell vi sel ked ni, ha tü zet ész lel -
nek, és mit kell ilyen kor ten ni ük. Hang súlyt
fek te tett ar ra is, hogy men  nyi re fon tos, hogy

mi nél ha ma rabb ér te sít ve le gye nek a tűz ol tók,
mert mi nél ha ma rabb van tu do má suk a tűz ről,
an nál ha ma rabb tud nak in dul ni. A be szél ge tés
köz ben köz re ad ta tűz ol tó iga zol vá nyát, hogy
meg néz hes sék azt. Iga zán ak kor hoz ta láz ba a
tár sa sá got, ami kor azt mond ta, hogy most iga zi

tü zet fo gunk csi nál ni, s te le fo non ér te sít jük a
tűz ol tó kat. Így is tör tént.

In nen től kezd ve sí ri csend lett, s min den ki
azt fi gyel te, hogy mi kor hall juk meg elő ször a
tűz ol tó au tó „vij jo gá sát". Per ce ken be lül meg is
ér ke zett. A tűz ol tók (Tárkányi Bé la, Klszák To -

mi és Pongrácz Jó zsi) si sak ban, maszk ban és
tűz ál ló kesz tyű ben, ru há ban vol tak fel öl töz ve.
Pil la na tok alatt ös  sze sze rel ték a fecs ken dő ket
és el ol tot ták a tü zet. Egy-két gyer mek meg ijedt
a go moly gó füst től és a tűz től, de meg nyug vás -
sal mond ták kis idő múl va, „si ke rült el ol ta ni -

uk”. Még so ká ig le he tett érez ni a tűz szú rós
sza gát, amit a gye re kek szó vá is tet tek. Mi -
kor a tűz el ol tá sa után le vet ték a si sa kot,
masz kot és ru hát a tűz ol tók, az egyik kis -
lány han go san fel ki ál tott: „az az én apu -
kám!”. Va ló ban! Az egyik tűz ol tó Pongrácz
Jó zsef volt, aki nek a kis lá nya a nagy cso -
port ba jár: Bet ti ke.

Ez után kö ze lebb me het tünk a tűz ol tó au -
tó hoz, s meg mu tat ták an nak min den tar to zé -
kát, fon tos ele mét. Majd egyen ként fel tet ték
őket az au tó ra, szét néz het tek a bel se jé ben. A
gye re kek örö mé re fel pró bál hat ták a si sa ko -
kat, ka bá to kat. A ka bá tok ak ko rák vol tak,
hogy egy szer re két gyer mek is be le fért. 

Él mén  nyel te li dél előt töt nyúj tott szá -
munk ra ez a be mu ta tó. Ez úton is kö szön jük a
szer ve zés ben és le bo nyo lí tás ban részt ve vők -
nek.

a kö zép ső- és nagy cso por tos gyer me kek, va -
la mint az óvó nénik és daj ka né nik ne vé ben

Ko vács Zoltánné óvo da pe da gó gus

Tûzoltó bemutató az ovisoknak!
„Tûzoltó leszek, s katona…”
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„el múlt, mint száz má sik pil la nat,
De mi tud juk; még is múl ha tat lan,
mert szí vek őr zik nem sza vak”

Gyö nyö rű és igaz gon do la tok ezek, és ne héz
is sza vak ba ön te ni, men  nyi min dent zár tak ők
is, mi is a szí vünk be az el múlt is ko lás évek alatt.

Most az a leg fon to sabb, hogy gyer me ke ik –
múl ha tat la nul, a szí vük be zár tan – mit visz nek
to vább, men  nyi vel let tek töb bek, oko sab bak,
men  nyi vel gaz da go dott sze mé lyi sé gük, meny  -
nyi re lesz nek ké pe sek el iga zod ni a nagy be tűs
élet út vesz tő i ben. Mert út vesz tő saj nos bő ven
akad. 

Tud juk, az ál ta lá nos is ko la be fe je zé sé vel a
leg vé det tebb gyer mek kor nak is vé ge van. A
dön té sek nek egy re na gyobb sú lya lesz, ez el -
kez dő dött a pá lya vá lasz tás sal, amely nek kap -
csán büsz kén mond ha tom, hogy ta nu ló ink né -
hány ki vé tel től el te kint ve az 1. he lyen meg je lölt
kö zép fo kú in téz mény be nyer tek fel vé telt.

A gye re kek még nem ér zik, de én tu dom,
hogy Önök ben ked ves szü lők, az öröm mel lett
azért ott van az ag gó dás is. 

Jól vá lasz tot tak-e, elég-e az itt ka pott tu dás,
lesz-e elég erő, szor ga lom és ki tar tás, hogy
gyer me kük a ki tű zött célt el ér je. Van-e olyan
erős a jel le me, meg fe le lő-e az ön is me re te, van-e
olyan er köl csi ér té kek bir to ká ban, hogy most,
eb ben a rész ben a mé dia ál tal ve zé relt, ha mis ér -
té ke ket hir de tő vi lág ban a he lyes utat meg ta lál -
ja, és on nan le ne tér jen.

Az is ko lánk cél ja nem más, mint hogy ér tel -
mes, a vi lág ra nyi tott, gon dol kod ni tu dó és ér -
zel mek ben gaz dag di á ko kat ne vel jen. Re mél -
jük, a si ke rek foly ta tód nak, a ku dar cok okát pe -
dig ke res ni kell, hogy ab ból mi nél ke ve sebb le -
gyen a jö vő ben. 

Én kí vá nom önök nek, hogy le gyen sok örö -
mük gyer me kük ben, le gyen tü rel mük, ere jük
meg bir kóz ni a ka masz kor ne héz sé ge i vel, vál jék
gyer me kük elé ge dett és bol dog fel nőt té. Jó szív -
vel aján lom a köl tő so ra it önök nek:

„Úgy gyö nyör ködj a fi a ta lok ban, mint
akik té ged foly tat nak majd. De ne a 
ma gad vá gya it, em lé ke id ál modd új ra ben -

nük: ne ké nyez tesd, ne ün ne peld,
ne szidd, in kább sze resd, s ér de mük sze rint
be csüld meg őket!” 

Ki tün te tett ta nu ló ink: 
Ki tű nő és je les ta nu ló ink ne ve az ös  sze sí tett

is ko lai táb lá ban sze re pel.
Me gyei alap mű ve le ti ma te ma ti ka ver seny 2.

he lye zett je: Ambruska Csa ba 8. b
A tan év jó spor to ló ja: Ko vács Pet ra 8. a, Ko -

vács György 8. b 
Négy évi kó rusmun ká já ért: Baj nok Irén

Krisz ti na 8. b, Slezák Mó ni ka 6. b
8 évig ki tű nő ta nu ló: Muzs Or so lya 8. b
Ne ve lő tes tü le ti di csé ret ben ré sze sült: Ko vács

Pet ra 8. a, Nagy Lász ló 8. a, Sass Lász ló 8. a,
Ko vács Gyu la 8. b, Gá bor Ist ván 8. b, Muzs
Sza bi na 8. b

Az Anya nyel vün kért Ala pít vány Szép ma -
gyar be szé dért ki tün te tő cí met kap ta: Ko vács
Pet ra 8. a

A Gróf Szé che nyi Ist ván Ál ta lá nos Is ko la Ki -
vá ló ta nu ló ja ki tün te tő cí met kap ta: Perger
Ádám 8. a

Mészáros Pálné igazgató

Kitűnő tanulók a
2008-2009-es tanévben

1. a
Csontos András
Liptai Melitta
Kudar Zsolt
Mezős Bálint
Sámson Nikolett
1. b 
Csörgő Máté
Fábián Bianka
Hicz Patrik
Keller Konrád
Lázin Loretta
Mészáros Péter
1. c
Mendi Dorina
Sass Lilla
Székely Klaudia
Gonda Alexandra
Guttyán Réka
Csehi Lili
2. a
Csiszár Dóra
Fülöp Viktória
Jároli Kristóf
Kovács Gergő
Perger Balázs
Sas Dorottya Lídia
Sipos Evelin Viktória
2. b
Kreisch  Beatrix
Pethes Patrícia
Fabula Dominik

Vitáris Petra
Pozsár Zsófia
Kovács Vivien Nóra
2. c
Magyar Bence
Ispán Lilla
Szabó Nikoletta
Szegedi Tamás
3. a
Budai Levente
Zsiba Mihály
3. b
Szűcs Viktória
3. c
Lampert Georgina
Papp János
Földes Máté
Csörgő Szabolcs
4. a
Balogh Emese Éva
Fábián Fanni
Forczek Krisztofer
Hajdu Fanni
Kovács Dóra
Markó Sándor
Perger Benjámin
Sass Nikolett
4. b
Bábel Júlia
Doroszlay Dóra Lili
Kamrás Gábor
Kátai Dorottya
Láng Levente Zete
Perger Enikő

Pethes Vivien
Turcsán Pál
4. c
Bíró Klára
Gál Tamás
Hartai Gábor
Szabó Bettina
Varga István
5. a
Bábel Beáta
Baranyi Virág
Gyivi ildikó
5. b
Gonda Andrea
6. a
Ispán Karina
Jároli Dolli
Sáfrán Tamás
Szegedi Imre
6. b
Csonka Orsolya
Nagy Tímea
7. a
Felföldi Brigitta
Göllény Piroska
7. b
Budai Petra
Radványi Patrik
8. a
Perger Ádám
Varga Mónika
8. b
Józan Bence
Kovács Gyula

Muzs Orsolya
Muzs Szabina

Jeles tanulók a
2008-2009-es tanévben

1. a
Pék Bianka
Kulimak Réka
Huszti Barbara
Földvári Fanni
1. b
Bebők Gabriella
Keresztes Bernadett
Kolompár Petra
1. c
Magyar Máté
Hermányi Gergely
Mendi Barbara
Tóth Ilona
1. d
Farkas Letícia
Mendi Attila
2. a
Tolnai Tímea
Bődi Gergely Máté
Földi Dalma
2.b
Borbíró Sándor
Holczimmer Fanni
Hörömpő Tibor
Jancsó Anna
Kengyel Zsanett
Nagy Rajmund
Takács Fatime Fanni

B a l l a g á s  2 0 0 9B a l l a g á s  2 0 0 9

Kitüntetett tanulók
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2. c
Fekete Martina
Perger Petra
3. a
Kolompár Dániel
Perger Gábor
Vitáris Péter
3. b
Ács Dominika Éva
Guttyán Kitti
Takács Daniella
4. a
Tabajdi Lajos
4. b
Kovács Orsolya
Madarász Petra
Csabai Imre

4. c
Alföldi Éva
Szabó Vivien
5. a
Ambruska Tamás
Takács Nóra
5. b
Göllény Csilla
6. a
Szabó Mercédesz
Takács Tibor
6. b
Gyimesi Viktória
7. a
Csiszár Kinga
Kovács Anna
Halász Petra
Budai Noémi

8. b
Slezák Mónika
Szabó Máté

Nevelőtestületi dicséretben
részesültek

3. c Papp János
4. b Bábel Júlia

Kátai Dorottya
Pethes Vivien

5. a Bábel Beáta
Baranyi Virág
Gyivi Ildikó

5. b Gonda Andrea
6. a Jároli Dolli

Ispán Karina
7. a Felföldi Brigitta

Göllény Piroska
7. b Budai Petra

Csiszár Kinga
Halász Petra
Kovács Anna

A 2008/2009. tanévben
Bazsonyi Arany és Vecsési

Sándor dedikált könyveit kap-
ták azok a diákok, akik rajz és

művé sze ti irányzatokban
kiemel kedően teljesítettek:
Csiszár Dóra 2. a
Kovács Dóra 4. a
Bíró Klára 4. a
Pethes Vivien 4. b
Takács Nóra 5. a

A Dömsödi Hír nök jú ni u si szá má ban ol vas hat ták a ked ves ol va -
sók, hogy foly ta tó dott a Dömsödön kez dő dött COMENIUS nem zet -
kö zi pá lyá zat. Ambruska Mar git és Var ga Gézáné kép vi sel te is ko lán -
kat, ők vet tek részt Olasz or szág ban, Ná poly hoz kö zel az ot ta ni ese -
mé nye ken.

A lett és a tö rök kül dött ség re a rep té ren vár tunk. Az egy órát ké ső tö rö -
kök nagy ámu la tunk ra masz kok kal (az inf lu en zá tól va ló fé lel mük mi att) a
nya kuk ban ér kez tek meg. Az is me rő sök nagy öröm mel kö szön töt ték egy -
mást, majd há zi gaz dá ink ve ze té sé vel bő órás au tó út után ér kez tünk meg
Castel Baroniába.

Itt kell meg em lí te ni, hogy a szál lá sunk egy ne me si kú ri á ban volt. Gaz -
dá ja a kör nyék leg több olaj fá já val ren del ke ző Petrilli csa lád. Ők dol goz -
zák fel a le szü re telt ola jat, pa lac koz zák, ér té ke sí tik más, ná luk ter melt áru -
val együtt. Az ott tar tóz ko dá sunk alatt ér ke zett meg Brüs  szel ből az en ge -
dély, ami a be vizs gá lás alap ján le he tő vé te szi az ola juk áru sí tá sát az Unió
egész te rü le tén. A vál lal ko zá suk ré sze az egyik há zuk ból ki ala kí tott szál -
lo da, és az akár 500 főt be fo ga dó ét te rem is. 

A csa lád va la men  nyi tag já ra a köz vet len ség, egy sze rű ség jel lem ző, és –
nemesi rang ide, ne me si rang oda – szor gal ma san dol go zott min den ki. A
két ka masz gye rek még is ko lá ba járt, vizs gá zott nap köz ben, de es te a fel -
szol gá lás ban, kony hai mun ká ban vet tek részt. Szü le ik pél dá ján okul va,
akik csak az anya nyelv ükön be szél nek, ők már is 4-5 nyel vet ta nul nak. A
szü lők pe dig szin tén a gaz da ság ban, ha kell, a kony hán dol goz tak. Köz -
ben fo gad ták az üz let tár sa kat, kö töt tek újabb üz le te ket, és olyan vi dá man,
sze re tet tel vár ták a há zuk ba té rő ket, mint ha a csa lád tag jai len né nek. 

Elő re lá tá suk, ha la dó gon dol ko dá suk egyik pél dá ja volt az is, hogy a ta -
lál ko zó ese mé nyei a há zuk ban bo nyo ló dott le, így tá mo gat va a kör nyék
is ko lá i nak pro jektmun ká ját. 

Castel Baronia Avellino kör zet egyik ki csi fa lucs ká ja. Itt meg lá to gat -
tunk egy volt fe ren ces ko los tort, ami nek ke ren gő je alatt ere de ti fres kó kat
lát hat tunk. A vá ros há za épü le té ben fo ga dott ben nün ket a pol gár mes ter és
he lyet te se. Le ül tünk a kép vi se lők he lyé re, és  be mu tat koz tak  a nem ze tek. 

Az igaz ga tó, Valentino Stanco át kí sért ben nün ket az is ko lá já ba, ami
ün ne pi dísz be öl tö zött. Min den tan te rem, min den fo lyo só azt akar ta meg -
mu tat ni a ven dé gek nek: mi így élünk, eze ket csi nál juk.  

Ami szá munk ra kü lön le ges és a mi is ko lánk tól el té rő, hogy min den
tan te rem ben, iro dá ban fe szü let volt. A kis zu gok ban pe dig Szűz Má ria
sar ko kat ren dez tek be. 

Dél előtt és dél után is van ta ní tás. A gye re kek ebé del ni vi szont ha za -
men nek.  Min den ta nu ló az osz tály előt ti je len lé ti könyv be kell hogy be ír -
ja: mi kor ér ke zett az is ko lá ba és mi kor tá vo zott. Ilyen je len lé ti köny vet
min den is ko lai al kal ma zott nak, így a pe da gó gu sok nak is ve zet ni kell. 

A ven dé ge ket üd -
vöz lő fa li új ság jólesett
ne künk, min den ki meg-
ta lál hat ta a sa ját nyel -
vén a ked ves sza va kat.
A pro jekt ről szó ló hí -
re ket szin tén a fa li új -
ság ról kö vet he tik az
ér dek lő dők.   

Fon tos volt az is ko -
lai dol go zók szá má ra,
hogy meg is mer jük egy-
mást. A gye rekek is el -
vár ták, hogy min den
te rem be be néz zünk.
Szin te is me rős ként üd-
vö zöl tek ben nün ket,
és öröm mel vá la szol -
tak a kér dé se ink re. 

GONDOLATOK, ÉLMÉNYEKGONDOLATOK, ÉLMÉNYEK
a COMENIUS projekt második nemzetközi találkozója kapcsán II.
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A pro jekt nem zet kö zi kép vi se lő it üd vöz lő mű sort a sport csar nok ban
ren dez ték. Az óvo dá sok tól a nagy gye re ke kig min den ki egy tán cos vagy
ze nés mű sor szá mot adott elő. Itt ta pasz tal tuk elő ször, de nem utol já ra,
hogy a nem ze ti Him nu szu kat min den je len lé vő, a gye rek től a fel nőt tig te -
li to rok ból, lel ke sen ének li. 

Carifében ta lál ha tó a tag is ko la. Itt kü lön mű sor ral és ven dég vá rás sal
fo gad tak ben nün ket nagy sze re tet tel. Be szél get tünk a szü lők kel, a gye re -
kek kel, a pe da gó gu sok kal az éle tünk ről, az is ko lá ról, a gye re kek ről. 

Ér té kes ki ál lí tást ren dez tek azok ból az anya gok ból, ami ket a ta nu lók a
pro jekt kap csán ké szí tet tek el. 

A je len lé vő ket ti pi kus olasz éte lek kel ven dé gel ték meg a szü lők. Az
egyik apu ka még „ere de ti gulást” (pá rolt bor só val) is fő zött, és kí ván csi an
vár ta a vé le mé nyün ket. 

Szin tén eb ben a fa lu ban, egy 2500 éves te me tő ben egy pro fes  szor tar -
tott elő adást az ott fel tárt sí rok ról, le le tek ről. 

Más nap ko rán reg gel két mikrobusszal in dul tunk Pompei fe lé. A Ve zúv
kör vo na lai sej tet ték, hogy ha ma ro san meg ér ke zünk. Ma ga az em lék park
óri á si te rü le ten fek szik. A meg bon tott föld sze let ben ré te gen ként le he tett
lát ni a le ra kó dott vul ká ni ha mut, kor mot, föl det. Jár tuk a fel tárt vá ros te -
me tő it, fő ut cá it, be néz tünk és be men tünk a há zak ba, bol tok ba. Jár tunk
bent a la kó há zak ban, a ker tek ben. Az egy ko ri ker tek ben új ra sző lőt, gyü -
möl csöt, és más nö vé nye ket ter mesz te nek. Pompei kör nyé ke na gyon jó -
faj ta bor sző lőt ne velt, ami már ab ban az idő ben is ked velt, nép sze rű itó ka
volt. 

Nem sza bad meg fe led kez ni az am fi te át rum ról sem, ahol sok em ber
éle tét on tot ták ki a vad ál lat ok. A ro mok alól ren ge teg am fo ra, cse rép -
edény, hasz ná la ti tárgy ke rült elő, és né hány meg kö ve se dett em be ri alak
bi zo nyí tot ta az utol só pil la na tok ször nyű sé ge it. 

A ro mok meg te kin té se után Sorrentót néz tük meg. A vá ros a Tirrén ten -
ger part ján épült. A ki kö tő ben egész vi tor la er dőt, ha jó kat ja ví tó mű helyt
lát tunk. In nen in dult ve lünk a ha jó Amalfiba. Le ír ha tat lan a ten ger és part -
já nak szép sé ge. A kék ví zen a ha jó szé les fe hér sá vot szán tott fel. A par ton
pe dig vad hegy or mok, lan kás vo nu la tok, a völ gyek ben és a hegy ol dal ban
fal vak, vá ro sok hú zód tak meg. 

Kö zü lük az egyik vá ros Amalfi. Temp lo má nak óri ás tor nyát már a ten -
ger fe lől is lát tuk. Ide egy me re dek, hos  szú lép cső sor meg má szá sa után
ju tot tunk be. A Ka ted rá lis együt te se Amalfi di cső sé ges múlt ját mu tat ja be:
ezek a Pa ra di csom Ko los to ra, a Fe szü let Ba zi li ká ja, a Szent And rás Krip -
tá ja és ma ga a Ka ted rá lis. 

Hos  szú né ze lő dés után el ve gyül tünk a vá ros ka for ga ta gá ban. Él vez tük
az olasz tem pe ra men tu mot, az em be rek vi dám sá gát, a kör nyék szép sé gét. 

Es te fá rad tan ül tünk le a há zi gaz da asz ta lá hoz, ahol ere de ti olasz éte -
lek kel kí nál tak ben nün ket (s mi vel a tö rök ven dé gek nem ehet tek disz nó -
húst, azt nem is főz tek), és mu to gat tuk egy más nak a nap fo lya mán ké szí -
tett fény ké pe ket.

Ambruska Mar git

A Gyermekjóléti Szolgálat a Gyermekbarát Egyesülettel
közösen napközis nyári tábort szervez.

A TÁBOR IDŐPONTJA
2009. július 20-24-ig és augusztus 24-28-ig 

reggel 9 órától du. 15 óráig.

HELYSZÍN:
Duna-parti Vízitúra Club kertjében és épületében.

TERVEZETT PROGRAMOK:
kerékpártúra, fürdőzés, ping-pong, csocsó, szabadtéri

csoportos játékok, kézműves foglalkozások – nemezelés,
polófestés, gyöngyszövés, kosárfonás stb.

és más meglepetések.

A tábor ingyenes, de egyes programokhoz természetbeni
és anyagi hozzájárulás szükséges. Pl. főzéshez alap -
anyagok, belépőjegy… Ehhez kérünk támogatást.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk.Minden érdeklődőt szeretettel várunk.

NN AA PP KK ÖÖ ZZ II SSNN AA PP KK ÖÖ ZZ II SS
NN YY ÁÁ RR IINN YY ÁÁ RR II
TT ÁÁ BB OO RRTT ÁÁ BBOO RR
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Szeretnénk számot adni Önöknek az elmúlt hónapok eseményeiről.
14 szorgos-sportos kislány edz hetente három alkalommal. A rengeteg

munka meghozta gyümölcsét. A  2000-2001-es korosztály a szivacskézi -
lab da megyei döntőjéből bejutott  a régiós döntőbe, mely Vácon volt, és a
csapat VI. helyezést ért el!

2009. 06. 06-án rendezték meg a Szigeti Sportvarázs elnevezésű
szabadtéri sportünnepet a Margitszigeten. Ezen a versenyen mindkét
csapat indult, de nem teljes létszámmal, így mindenki játszott mindkét
korosztályban. Nagy erőnléti próba volt a lányoknak, közel négyórás
küzdelmet folytattak ellenfeleikkel. A végeredmény számukra óriási siker
és mérhetetlen öröm!! Az 1999-es korosztály III. lett, bronzérmet szerzett;
a 2000-2001-es korosztály pedig  II. lett, ezüstérmet szerzett!!

Gratulálunk  és  további sikereket kívánunk a lányoknak!
Itt szeretnénk megköszönni az ELMŰ-nek, hogy mezekkel ajándékoz-

ta meg a csapatokat.

Hartai Mária (kísérő szülő)                                                                                                              

Friss hírek a kézilabdapályáról!

A képen szereplők balról jobbra a következők: felső sor:
Hochman Regina, Ács Dominika, Balika Tímea /edző/, Sass
Nikolett, Kovács Vivien, alsó sor: Ispán Lilla, Guttyán Kitti,

Kolompár Petra, Takács Fatime, Nagy Barbara

A 25. for du ló ban a már baj nok Szigetszentmárton el len lé pett pá lyá ra
csa pa tunk.

Dömsöd : Szigetszentmárton 2:2 (0:2)
Dömsöd 200 né ző, jv.: Ihász (Platschek, Ka ra)
Dömsöd: Ba lázs I., – Nagy A., Kun G., Szar ka Z., Sza bó P. – Far kas

M. (Vi ze li A.), Bog nár S., (Sza bó L.), Jezsek A., Ké vés S. (Turcsán T.),
Zsol nai Z., Almási A. Edző: Gá bor Ta más.

Az el ső fél idő ben úgy lát szott, hogy si mán ki ka punk a baj nok tól.
Mind két gól egy ki csit po tya ízű volt. A me zőny ben a dömsödieknél volt
töb bet a lab da, azon ban hely ze tünk alig volt. Itt kell meg je gyez ni, hogy
a Szigetszentmárton 10 em ber rel ját szott, mert a kö te le ző ifit nem tud ták
ki ál lí ta ni, ezért a he lye üre sen ma radt.

A má so dik fél idő ben mintha má sik két csa pat jött vol na ki a pá lyá ra.
Csa pa tunk egy re-más ra ve zet te a tá ma dá sa it, és ve szé lye sebb nél ve szé -
lye sebb tá ma dá so kat ve ze tett. Most iga zán ha ra pott, és jól ját szott a csa -
pat. Ez gó lok ban is meg nyil vá nult, előbb Sza bó La ci, majd Zsol nai volt
ered mé nyes. Már-már a győ ze lem ben is re mény ked tek a szur ko lók,
ami kor Almásit ki ál lí tot ta a bí ró, má so dik sár ga  lap mi att. Nemso ká ra
Sza bó Pe ti jutott er re a sors ra vis  sza hú zá sért és Kun Ger gő rek la má lá -
sért. Azt kell mon da ni, hogy mind há rom ki ál lí tás a sza bá lyok sze rin ti
volt. Ek kor már a dön tet len meg tar tá sa volt a cél, amit si ke rült is meg -
őriz ni er re az idő re.

Csak gra tu lál ni le het a Szigetszentmárton baj nok sá gá hoz.

Az utol só for du ló ban a rossz idő ron tot ta el a né ző csú csot a szom -
széd vá rak rang adó ján.

Rác ke ve : Dömsöd 1:0 (1:0)
Az elő ző he ti sok ki ál lí tás és sé rü lé sek mi att tar ta lé kos csa pa tunk,

helyt áll va csak en  nyi re volt ké pes.

A Pest me gye II. osz tály LEGEA cso port vég ered mé nye

1. Szigetszentmárton FC 26 18 5 3 67-29 59
2. Pe reg SE 26 13 6 7 54-45 45
3. Bu gyi SE 26 12 8 6 46-32 44

4. Alsónémedi SE 26 11 7 8 42-28 40
5. Dömsödi SE 26 11 6 9 49-46 39
6. Rác ke ve VAFC 26 11 5 10 49-46 38
7. Ha lász tel ki FC 26 11 3 12 62-64 36
8. Pi lis szent ivá ni SE 26 10 6 10 55-54 36
9. Pomáz–ICO SE 26 10 4 12 54-55 34
10. Per bál SC 26 8 9 9 39-38 33
11. Piliscsaba SE 26 9 5 12 46-51 32
12. Dunavarsányi TE 26 8 3 15 41-49 27
13. Tak sony SE 26 8 3 15 47-71 27
14. Pilisvörösvár LSE 26 4 6 16 22-65 18

Csa pa tunk el ért 5. he lye azt je len ti, hogy a jö vő év ben át szer ve zés re
ke rü lő me gyei baj nok ság me gye I. b cso port já ba ke rül be so ro lás ra.

Az 5. hely egy ér tel mű en jó ered mény. Jó ér zés volt szur ko ló ként azt
lát ni, hogy csa pa tunk eb ben az osz tály ban bár me lyik csa pat tal a győ ze -
lem re mé nyé ben ve het te fel a ver senyt. Min den poszt ra volt meg fe le lő
szin tű já té kos. A nem várt ve re sé ge ket leg in kább a kis pad rö vid sé ge
okoz ta időn ként. Jó vol na egy re több dömsödit be épí te ni a csa pat ba, de
ez csak ak kor le het sé ges, ha meg fe le lő szin tű já ték erőt kép vi sel, mi vel a
ku darc töb bet árt mint amit a já ték le he tő ség hasz nál egy fi a tal éle té ben.
Azt egy re in kább tu do má sul kell ven ni, hogy a na gyobb mo bi li tás mi att,
és más okok mi att is egy re több dömsödi ját szik más csa pa tok ban. Itt
sze ret ném meg em lí te ni, hogy más csa pa tok ban ját szó dömsödiek is
szép si ke re ket ér tek el. Dunaharaszti ne gye dik he lyé ben nagy sze re pet
ját szott Kaj dá csi Im re, és még most is dömsödi kö tő dé sű Mol nár Csa ba.
A Peregben is sok dömsödi játszik (Necsász, Ár ki, Ma gyar) és an nak el -
le né re, hogy négy pon tot sze rez tünk el le nük a baj nok ság ban, előt tünk
vé gez tek, ami hez gra tu lá lunk ne kik. Kiskunlacházán is van dömsödi já -
té kos, Pa lo tai, aki hoz zá já rult a me gye III. osz tá lyú baj nok ság meg nye -
ré sé hez. Ezenkí vül más csa pa tok ban is van nak dömsödi szár ma zá sú já -
té ko sok. Mindannyiójuknak to váb bi sport si ke re ket kí vá nok. Azt azon -
ban re mé lem, hogy nem fe lej tik el, hogy eb ben a fa lu ban kap tak elő ször
sze re lést, és in nen in dult pá lya fu tá suk.

A csa pat ér té ke lé sé ről és az ifi ről, ser dü lő ről a kö vet ke ző szám ban
írok.

Var sá nyi An tal

Megfelelõen szerepeltek labdarúgóink a megye II.-ben
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Az 1969-ben végzett
nyolcadik osztályok
szeptember 5-re

évfolyamtalálkozót
terveznek.

Kérem az évfolyamtársak
jelentkezését.

Érdeklõdni és jelentkezni
lehet a szokott szer ve zõk nél
és Varsányi Antalnál, Ispán
Ignácnál, Illés Gyulánál
(Kék-Duna vendéglõ).

Joó Sán dor bá csi fa lunk szü löt te. Ked ves,
jómodorú, köz vet len sze mé lye so kunk szá má ra
is me rős! Élet ta pasz ta la ta it, él mé nye it szí ve sen
oszt ja meg hall ga tó sá gá val. A Hír nök ha sáb ja in
is köz lés re ke rül tek írá sai. Lel ke sen me sél te
egyik al ka lom mal, hogy ne ki van nak még
egyéb írá sai is, ezek a he lyi könyv tár ar chí vu -
má ba is be ke rül tek kéz ira tos má so la tok ban.

Nagy öröm szá mom ra, hogy ez év ta va szán
négy kö tet ben je len tek meg ezen írá sai, né mi -
képp ki egé szít ve! Sán dor bá csi a II. vi lág há bo -
rú ban nyúj tott ka to nai szol gá la ta i ért 2006-ban
meg kap ta a vi té zi cí met! Most 2009-ben, Döm-
söd köz ség kép vi se lő -tes tü le te a dísz pol gá ri cí -
met ado má nyoz ta szá má ra.

Dömsödön a  négy kö tet be mu ta tá sá ra jú ni -
us 11-én hét főn ke rült sor az OMK ka ma ra ter -
mé ben. Azért hang sú lyo zom ki mind ezt, mert
Kun szentmiklóson, Akasz tón és jónéhány te -
le pü lé sen már is me rik a meg je lent ki ad vá nyo -
kat!

Kel le mes, egy sze rű stí lus sal meg al ko tott írá -
sai közt bár ki cse me géz het ked vé re!

A kö te te ket igé nye sen meg vá lasz tott ko ra be li
fo tók te szik szem lé le tes sé! El ol vas va, hi te les
kor raj zot ka punk fa lunk éle té ből, a hét köz na pi
em be rek ről!

A kö te tek hez az aján lást Vi téz Hu nya di Lász -
ló fő ka pi tány ír ta!

„Nem ze tes Höl gyek, Nem ze tes Urak!
Tisz telt Ol va só!
Nomen est omen!
A fel ki ál tójel in do kolt!
Vi téz Joó Sán dor (m. kir. főhadnagy)

nemzetes Úr – jó.
A ma gyar nyelv pu ri tán, kí mé let le nül őszin te,

nem is mer meg al ku vást! Ha va la ki „Jó”, az ho -
gyan le het ne bár mi más! Hos  szú évek óta küz -
dünk együtt Ha zánk fel emel ke dé sé ért rend tár -
sa im mal. Tisz te let tel és cso dá lat tal te kin tünk
ezek re az em be rek re és kér dez zük, hogy „mi ből
te lik ne kik” a mai vi szo nyok kö zött is em ber nek
ma rad ni, re ményt, biz ta tást, célt és hi tet su gá -
roz ni fe lénk?

A vá lasz a so rok kö zött meg ta lál ha tó.
A tri ló gi á ból ára dó tisz ta hit, ha za sze re tet és

re mény együtt ma ga a „Joó-ság”.
Ami ma gá val ra gad ja az ol va sót, az az, hogy

Vi téz Joó Sán dor el len áll ha tat lan Ősi me sé lő!
Azok kö zül va ló, akik nek az élő múl tun kat kö -

szön het jük!
Ne hig  gye nek ne kem! Ol vas sák…

A négy kö tet fel öle li a XX. szá za don át íve lő
egyé ni és nem zet sor sot és az egy sze rű em ber
sze mé vel mu tat ja be an nak szép sé ge it és tra gé -
di á it.”

A kö te tek után a könyv tár ban ér dek lőd je nek,
an nak nyit va tar tá si ide jé ben!

-V.I.-

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

Az OMK és a könyvtár nyári zárva -
tartása július 17-től augusztus 16-ig.

PROG RA MOK AZ OMK-BAN

KÖNYV BE MU TA TÓKÖNYV BE MU TA TÓ

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

KKKKÖÖÖÖSSSSZZZZÖÖÖÖNNNNEEEETTTT
Köszönjük mindazoknak,
akik az EP-választásokon 
a Jobbik Magyarországért

Párt képviselőjelöltjeire
szavaztak.

Jobbik dömsödi szervezete
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A Pe tő fi-fa tör té nel mé ben kü lö nös je len tő -
ség gel bír a jú li us hó nap. 1936-ban júl. 31-én
em lék mű vet ava tott a község – 1976 jú li u sá ban
vil lám csa pás cson kol ta meg a fát.

Id. Nyer ges Lász ló mind két ese ményt do ku -
men tál ta. Ezt a két írást ol vas hat ják el tel jes ter -
je del mé ben!

Állj meg a tölgy nél

Óda Pe tő fi Sán dor hoz a Duna-parti tölgy fa
alat ti em lék mű fel ava tá sá ra.

Ír ta Nyer ges Lász ló 1936. jú li us 31-én.

Nagyduna-partján szá za dok óta
áll a ne mes tölgy hall ga ta gon,
mint a szi get nek is te ni csok ra,
ég be ma gas ló, büsz ke orom.

Tél is der mesz ti, szél is ci bál ja,
per zse li nyár nak hő su ga ra,
fél ezer éves, ko ro ná ja
tíz nem ze dék nek ár nyat ada.

Évei szá mát rej ti ma gá ba,
ten ger nyi gyűrűt háncsa ta kar,
tör zse tö vé be te rül vén a lomb ja
eny he ha lom má gyűlt az avar.

Állj meg e tölgy nél, bár ki légy, ván dor
és ne pi rulj, ha kön  nyes a pil lád,
szent e hely, itt járt Pe tő fi Sán dor,
szel le me leng itt s áld va te kint rád.

S mert a va lót csak szűk sza vú írás
őr zi, csa pong hat kép ze le tünk,

ak kor egy nádfödél nyújt ne ki szál lást,
szál lás adó ja most a szí vünk.

Em be ri zaj tól bús iszo nyá ban
Pest ről a köl tő el me ne kül,
és édes any ja kis fa lu já ban
szer te bo lyong ván, e hely re ke rül.

Zú gott az őszi fák lomb ja a szél ben,
amint a köl tő e tölgy re ta lált,

s hát tal az óriás fa törzs ének dűlve
néz te me reng ve a hab zó Du nát.

Fur csa, vén fűz fák áll tak a part ján
– mindenki egy-egy em ber-alak –
szállt a si rály is si kolt va le csap ván
vit te fi á nak a seb zett ha lat.

Csör gött a lán ca egy lom ha la dik nak,
fűz fa-gyö kér hez lán col va tán colt,

vér be bo rul va bu kott le a nap,
s az al ko nyi pírban a vén Du na lán golt.

És ki-ki sé tált Pe tő fi gya kor ta,
egy szer egy paj kos öt le te tá madt,
fá ját de ré kon ölel te-ka rol ta,
ál tal ér né-e, de be le fá radt.

Más kor a köl tőt ih le te bír ta,
az ősi fa sár gu ló sát ra alá,

büsz ke sé günk re Dömsödön ír ta,
itt, ahol ál lunk, egy kur ta da lát.

Cí me: Pi ros lik már a fá kon a le vél,
s a Sal gó ja szin tén itt szü le tik még,
s Vá radi An tal hoz le ve lé nél,
dömsödi kel tet ír a nagy ven dég.

S hogy el ne fa kul jon ké pe mi ben nünk,
cson ka ha zá jú korcs uno kák ban,
Fá ja tö vé ben em lé ket emel tünk,

s lát tán a lel künk a lel ké hez  szár nyal:

Pe tő fi! Köl tők hős fe je del me
Té ged idéz lek fal vam elé,
leg ma gya rabb szív, leg kü lönb elme,
tedd ün ne pün ket ün ne pi vé!

Az 1978- as ese mény le írá sa:

… néz a ke vély töl gyet,
me lyet az észa ki szél vész le

nem dönt, de a ben ne ter mő
férgek erős gyö ke rét meg őr lik s 

egy gyön ge szél től föld re te ríttetik

Az 1936. VII. hó 31.-i ódám hoz egy vég te le -
nül szo mo rú jegy zet.

Most, ami kor 1978. jú li us el ső he tét ír juk, te -
hát 42 esz ten dő vel a fel ava tás után, egy ter mé -
sze ti csa pás döb ben tet te meg nem csak Dömsöd
la kos sá gát, ha nem azo kat a szá zez re ket is, akik
meg for dul tak vagy meg te le ped tek köz sé günk -
ben és akik nek hoz zánk ha son ló an a szí vük höz
nőtt a mi Duna-parti, cso dá la tos em lék fánk, a
Pe tő fi-tölgy.

Egy vil lám ló, zi va ta ros, zá po ros szél vi har le -
tép te a Pe tő fi-tölgy ko ro ná já nak észa ki, ki seb -
bik ágát. Ez a szo mo rú ese mény ak kor is gyá -
szos vol na, ha az ugyan csak tra gi kus sor sú köl -
tőnk hír ne ve nem fonódott volna össze vele.
Megindult a zarándoklás a hajóállomás fe lé.
Min den kit meg hök ken tett a bor zal mas lát vány.
Az or kán, ez a ke gyet len bon co ló meg mu tat ta
az el ag gott fa óri ás tek nő vé bar lan go so dott, mil -
li ó nyi fé reg rág ta, odvas-podvas-mohás bel se -
jét. Ilyen törz  zsel és bi zo nyá ra ha son ló be teg
gyö kér rel kü lön cso dá ja a ter mé szet nek, hogy
ta va szon ként ki tu dott zöl dell ni ki rá lyi lomb ko -
ro ná ja. A le sza kadt sok má zsás ág is ott fek szik
ár ván, föld be suly kol va a kör be épült pa dok
egyi két, me lyen még a mi nap a ha jó ra vá ró uta -

sok pi hen tek meg, vagy az óvó nők ve zet te gyer -
me kek lo va gol tak.

No de tö röl jük le kön  nye in ket, mert nem
mél tó a siránkozás ah hoz a 25 éves fér fi hoz, aki
be le har sog ta a pi ros lom bú őszi szél be a be tyá -
rok da lát, aki nek jó ta nyá ja nincs, min den fe lől
csö rög rá rab bi lincs, szá raz bo kor ban húz za
meg ma gát, s át koz za a hűs őszi éj sza kát. Pe tő -
fi bát ran né zett szem be a ha lál lal, ver se i ben ref -
rén ként is mét lő dik az el mú lás gon do la ta. Az
egy gon do lat bánt en ge met kez de tű ben: „…a
hő sö ket egy kö zös sír nak ad ják, kik ér ted hal -
tak, szent vi lág sza bad ság!”.  „A to rony ban de -
let ha ran goz nak, ki vit te az ebé det a gyer mek”,
s vé gül: „Haj, ha olyan kö zel vol na sí rom, mint
ami lyen rö vid az ár nyé kom”. Édes any ja ölé be
hajt ja fe jét, hall gat ja an nak álom lá tá sát, a vá -
lasz: „Anyám az ál mok nem ha zud nak, ta kar -
jon bár szem fö dél, di cső ne ve köl tő fi ad nak
anyám so ká, örök kön él!” Vagy mi kor szep -
tem ber vé gén a fe le sé ge hajt ja a köl tő ke be lé re
a fe jét, für ké szőn mé lyed Szendrei Jú lia sze mé -
be: „Ha el do bod egy kor az öz ve gyi fá tyolt, fej -
fám ra sö tét lo bo gó ul akaszd”. És min den jós la -
ta szó sze rint be kö vet ke zett. Nyárs pol gá ri hon -
fi tár sai szin te meg üt köz ve hall gat ták vagy ol -
vas ták az egy sze rű fa lu si kocs má ros nem mu ta -
tós, de nem sze rény, sze rin tük in kább ön telt  fi -
át, akit még a sa ját ap ja is csa var gó nak,
ko mé di ás nak ti tu lált, meg fe led kez ve ar ról,
hogy ő is be ba ran gol ta jobb meg él he tés re mé -
nyé ben az egész Du na-Ti sza kö zét, sőt még Fe -
jér  me gyé be is el ve tő dött. S ez a csa var gó gyer -
mek mit sem tö rőd ve bo ron gó ap ja csip ke lő dé -
sé vel, micso da hát bor zon ga tó an gyö nyö rű pél -
dá ját ír ta és örö kí tet te meg or szág-vi lág bá mu -
la tá ra a szü lői sze re tet nek: Ist ván öcsém hez, A
jó öreg kocs má ros és A vén zász ló tar tó cí mű
ver se i ben.

Ked ves lakostársaim és min den ren dű-ran gú,
idős vagy if jú hall ga tó im: nem sze ret nék vis  sza -
él ni tü rel me tek kel. Vé ge ze tül még csak an  nyit:
jól tu dom én, hogy az el hang zot ta kat ti is tud já -
tok. Mégsem árt né ha-né ha meg is mé tel ni, mint
az édes csó kot, a jó ízű fa la tot vagy a szom jun -
kat ol tó, má mo rí tó sző lő le vét. Szeg jük be mon -
dan dón kat a köl tő Talp ra ma gyar já ból az utol só
vers sel: „Hol sír ja ink dom bo rul nak, uno ká ink
le bo rul nak és ál dó imád ság mel lett mond ják el
szent ne ve in ket”. Név te len, kö zös sír ban ham -
va dó po ra it or szág gá-vi lág gá vit te a szél, akár
szel le mé nek drá ga gyü möl cse it. Most pe dig ar -
ra ké rem a szép szá mú ün nep lő kö zön sé get, az
ar ra il le té kes és hi va tott köz em be re it: hir des se -
nek egy rö vid ha tár ide jű pá lyá za tot kő- és fa fa -
ra gó mű vé szek hez, sta ti ku sok hoz, akik a Pe tő -
fi-fa meg ma radt tör zsé ből, kur tá ra nyírt ága i ból
lét re hoz za nak egy ilyen for ma cí mű és szel le mű

H I S  T Ó  R I  Á N K  B Ó LH I S  T Ó  R I  Á N K  B Ó L
„…mind az ami el múlt, hal ha tat lan” /Pilinszky János/
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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 a Pe tő fi Em lék mú ze um
szer ve zé sé ben. 

Ter ve zett elõ adá sok:
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.

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

Ön kor mány zat, Bencze István polgármester
Szerkesztôség cí me:2344 Dömsöd, Petôfi tér 6.

ISSN: 2060-2820

Lap zár ta: július 20.
A lapzárta után beérkező anyagokat nem áll
módunkban adott számban megjelentetni!

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

megjelentetését!

Az írásokat az OMK-ban elhelyezett, Dömsödi
Hírnök feliratttal ellátott dobozban elhelyezhetik.

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

Bábel László, ifj. Balogh László, Bencze Ist ván,
Csi kós Lászlóné, D. Nagy Ju dit, dr. Do mon kos

Já nos, Dulcz Dénes, Gáspár László, Habaczeller -
né Ju hász Judit, Jávorka Józsefné, Kancsár Pé ter,
Kővári Zoltán,  Mészáros Pálné, Or bánné Kiss

Ju dit, Orosz La josné, Richter Gyuláné, dr. Rókus-
falvy Sylvia, dr. Si ket Pé ter, Sza bó And rea, Sza bó
Pé ter, Szabó Sán dor, Tóth Ist ván, Var sá nyi An tal,

Vass Ilo na Györgyi, dr. Vörös Andrea
Ké szült 1000 pél dány ban. 

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

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

Gá bor Áron u. 2/a

al ko tást. Resz ket a bo kor mert ma dár ka szál lott
rá, resz ket a lel kem mert eszem be ju tot tál.

Pe tő fi mű vei szin te ont ják a mű vé szi al ko tá -
sok ra su gal ma zó ké pe ket:

„Tulnon, ve lem át el len ben épen, pór me -
nyecs ke jött, kor só a ke zé ben, s kosárját míg te -
li me rí tet te, rám né zett át, az tán ment si et ve.”

„Mint az őrült, ki le tép te lán cát, vág ta tott a
Ti sza a ró nán át, zúg va, bőg ve tör te át a gátot, el
akar ta nyel ni a vi lá got!”

„Szét szórt ha já val, vé res hom lo ká val áll a vi -
har ban ma ga a ma gyar!”

Hu nya di Lász ló le fe je zé se „A ki rály es kü je”
cí men:

„S föl áll Lász ló vi téz, de meg bot lik lá ba,
Es té ben ne gyed szer sújt hoz zá a mes ter és
Fe jét le vág ja.”
A Já nos vi téz Jan csi és Ju lis ká ja, a me sék me -

sé je.
A kék tó je le net, az ő po rá ból nőtt a ró zsa stb.

Szó val száz fes tő nek, szob rász nak, kó rus mű -
szer ző nek stb. egy év szá zad ra ele gen dő ih le tet

tal lóz ha tunk az ő vál to za tos, fő ként né pi, de an -
nál mű vel tebb szer ze mé nye i ből.

Per sze szel le mé hez nem len ne mél tó, sem il -
lő olyan min den áron va ló egyénieskedés, Pi cas -
so-maj mo lás, hát bor zon ga tó ha nda-ban dá zás, a
ma gyar múlt, de még a kö zel múl tunk is hem -
zseg az egész sé ges stí lus ra ser ken tő gon do la -
tok tól.

Csak nem na gyon va kar gat hat juk so ká a fe -
jün ket, mert köz ben ar ra jár tunk ban ko ba kunk ra
ta lál zu han ni a tölgy dé li, zö mö kebb ága is.

Ad dig is, míg egy ép kéz láb mű  meg szü le tik,
leg szí ve seb ben egy kö zös al ko tás ra gon do lok,
mon dom ad dig is:

Ne állj meg e tölgy nél, bár ki légy, ván dor,
Sza po rázd a lép te det, ha ked ves az életed!-re

vál toz tat nám. Én már el-ódáztam, de a fen ti e ket
nem sza bad el-odázni!

Erőt, egész sé get a mű vé szi fo gan ta tás hoz!

Le je gyez te: id. Nyer ges Lász ló

Köz re ad ta: - V. I. -
A Petőfi fa napjainkban
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Ked ves Ol va sók!
Mos ta ni ös  sze ál lí tá som nak a Tur mix cí met is

ad hat tam vol na, mert ez út tal több ki sebb, ap ró
in for má ci ó val sze ret nék szol gál ni Önök nek.

Kö szö net GE DE ON BE AT RIX se gít sé gé ért.
Kí vá nok min den ked ves dömsödi la kos nak

jó idő töl tést a nyá ri na pok ra!

ZOL TÁN ERI KA DÖMSÖDÖN
A nagy ha gyo má nyok kal ren del ke ző Döm-

södi Na pok idei sztár ven dé ge Zol tán Eri ka volt,
aki ről elő ző szá munk ban ol vas hat tak.

Er re az ese mény re én is le utaz tam, hi szen
min dig ámu lat ba ejt egy részt az OMK egé sze, a
szép lé te sít mény, más részt az ott dol go zók ked -
ves sé ge, pre ci zi tá sa.

Mi vel én egy ki csit ko ráb ban ér kez tem, al -
kal mam volt meg fi gyel ni a zá ró he lyi mű sor, a
tán cos gye re kek fel lé pé sét. Na gyon szép, öt le -
tes ru hák ban lát tam kü lön bö ző kor osz tá lyú
gye  re ke ket, kü lön bö ző ze nék re és ko re og rá fi -
ák ra tán col ni.

Nem kis fel adat le he tett eze ket meg ta ní ta ni
ne kik, és a szűn ni nem aka ró taps a kö zön ség
ré szé ről egy ér tel mű en bi zo nyí tot ta, hogy meg -
ér te a fá rad sá got.

Az OMK ve ze tő je, Ju li ka pe dig pon tos szer -
ve zés ről, mű sor ve ze tés ről tett ta nú bi zony sá got.

Zol tán Eri ka elő ször járt Dömsödön. Két tán -
co ssal ér ke zett, s mind járt be le is kez dett ta va -
lyi, retro al bu ma da la i nak nép sze rű sí té sé be.

Az tán ahogy jöt tek elő a nagy slá ge rek, Ca sa -
no va, Túl sze xi, Sze re lem re szü let tem, úgy
ment a kö zön ség egy re kö ze lebb a szín pad hoz,
és úgy érez te ma gát egy re jobban… 

PINT ÁCSI VI KI ÜN NE PI DA LAI

Vi ki nem tét len ke dik: ta va lyi nagy si ke rű
köny ve és le me ze után újabb könyv és le mez lá -
tott nap vi lá got: ez út tal az ün ne pek hez íród tak

va do na túj da lok, s ki tud ja, le het hogy a kö vet -
ke ző óvo dai vagy is ko lai ren dez vé nyen már
eze ket fog ják éne kel ni a gye re kek.

És egy kis köny vecs ke a te-show so ro zat el ső
da rab ja ként, Ün ne pek a csa lád ban – Mar ci gon -
do la ta i val.

A MÁ TYÁS PIN CÉ BEN JÁR TAM
Még pe dig Joó Gé za meg hí vá sá ra, aki a hí res

ét te rem 105 éves év for du ló já ra ren de zett egy
nagy sza bá sú partyt. Cse re Lász ló és Osz vald
Ma ri ka mű so ra nyi tot ta a ren dez vényt, aho vá
egy más után, fo tó sok és a mé dia ha tal mas ér -
dek lő dé se mel lett ér kez tek a sztá rok: Csomor
Csil la, Pá los Zsu zsa, Sző ke Zol tán, Kas sai Ilo -
na, Vincze Vik tó ria, Nyírő Bea, va la mint a te le -
ví zió egy ko ri nép sze rű be mon dó nő je, Ker tész
Zsu zsa.

Ki tű nő éte lek, fi nom ita lok és han gu la tos ze -
ne biz to sí tot ta, hogy az es tét egy da ra big biz to -
san nem fo gom el fe lej te ni.

JANICSÁK IST VÁN ÉS A VE RES -
EGY HÁ ZI AS  SZONY KÓ RUS

utol só stú dió al bu ma, a leg is mer tebb
nagy slá ge rek kel és új da lok kal.

A Z'zi Labor 1986-ban meg je lent, „Fa kép nél
tör té nő ha gyás” cí mű le me zén, a „Honky Tonk
Woman” cí mű dal lal rob bant be a köz tu dat ba a
Ve res egy há zi As  szony kó rus. Ve lük ér te el a ze -
ne kar min den idők leg na gyobb ha zai le mez el -
adá sát, a le mez ből 420 ezer pél dány kelt el né -
hány hó nap alatt. Az As  szony kó rus köz re mű kö -
dé sé vel ké szült videoklip – melyben egy veresi
lag zit lát ha tunk – az el ső nyu ga ti min tá ra ké -
szült klip volt. Ak ko ri ban a vi lág szá mos TV-
csa tor ná ján és mo zi já ban ve tí tet ték. 

A Ve res egy há zi As  szony kó rus köz re mű kö dé -
sé vel szá mos le mez ké szült, s hu szon két év alatt
tur nék, TV-mű so rok, fesz ti vá lok, kon cer tek szá -
za in lép tek fel. Ez a ma ra dan dó ság a pop mű faj -
ban, a sok di vat hul lám mel lett, ma már szen zá ci -
ó nak szá mít. A Ve res egy há zi As  szony kó rus má -
ra nem pusz tán nosz tal gia, ha nem jel ké pe is an -
nak, hogy az ere de ti ség min den mű faj ban át tud -
ja tör ni a ha tá ro kat, és ma ra dan dó nyo mot hagy
az em be rek em lé ke ze té ben.

Ez zel a CD-vel bú csú zik Janicsák Ist ván és az
As  szony kó rus a kö zös mun ká tól, te hát ez a CD a
pop szen zá ció ös  sze fog la ló al bu ma is egy ben.
Eh hez kap cso ló dik még Janicsák Ist ván re gé nye
is, mely nek cí me: „Sze re lem, na gyon hi ány zol”.
A re gény té má ja az as  szony kó rus tör té ne te.

JANICSÁK IST VÁN ÉS A VE RES -
EGY HÁ ZI AS  SZONY KÓ RUS nagy -
si ke rű kon cert je a Pe tő fi Csar nok ban.

1986 nya rán a Z'zi La bor együt tes és az Asz  -
szony kó rus fel lé pett a Nép sta di on ban a Queen
előzenekaraként. Ez volt az a kon cert a Nép sta -
di on ban, ahol el ső al ka lom mal lé pett fel „nyu -
ga ti”, vi lág hí rű ze ne kar a vas füg göny mö gött.
Er ről az ese mény ről a BBC fil met ké szí tett,
mely ben ter mé sze te sen a Rolling Stones dalt
elő adó ma gyar As  szony kó rus a vi lág ze nét meg -
elő le ge ző kü lön le ges ség volt. Ak kor – és ma is
– kü lö nö sen iz gal mas lát ván  nyal és egye di
hang zás sal ta lál koz hat nak azok, akik el lá to gat -
nak egy-egy kon cert jük re. Élő fel lé pé se ik pe dig
a ze né szek ké pes sé gei, a ven dég mű vé szek szín -
vo na la mi att is él ményt je len te nek a né ző, hall -
ga tó szá má ra.

A Ve res egy há zi As  szony kó rus az el múlt hu -
szon két év alatt tur nék, TV-mű so rok, fesz ti vá -
lok, kon cer tek szá za in lé pett fel. Ez a ma ra dan -
dó ság a pop mű faj ban a sok di vat hul lám mel lett
ma már szen zá ci ó nak szá mít. Bú csú zó DVD-
jükön szá mos meg le pe tés vár ja a né ző ket, nem -
csak a ma gas szin tű szín pa di tech ni ka és a ra -
gyo gó hang zás mi att, ha nem a Janicsák-fé le
csa pat ál tal fel fe de zet tek te het sé ge mi att is. Az
As  szony kó rus és Janicsák Ist ván az „Arany kor -
szak” le zá rá sá ra ad ta ezt az Arany kon cer tet a
Pe tő fi Csar nok ban, 2008. de cem ber 29-én.

A DVD anya ga ter mé sze te sen tar tal maz za a
Z'zi Labor-os nagy slá ge re ket is, de né hány új
dal meg le pő en tar tal mas, és szo kat lan ze nei
meg je le ní té se is él ményt ígér.
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A na pok ban lát tam egy do ku men tum fil met
Ja pán ról, és fog lal koz tak ben ne az atom csa pás -
sal is. Konk ré tan az zal, hogy a ka taszt ró fa túl -
élői má ig elő adá so kat tar ta nak di á kok nak, tu -
ris ták nak a hely szí nen. Még ma ga mon is meg le -
pőd tem, ami kor azt vet tem ész re, hogy ös  sze szo -
rul a gyom rom azt lát va, hogy a di á kok az elő -
adás köz ben sír va fa kad tak. Ugyan ak kor szo -
mo rú an vet tem tu do má sul, hogy ja pán bará ta im
ke ve seb bet tud nak a té má ról, mint én. Pró bál -
junk ezen vál toz tat ni, ne hagy juk, hogy fe le dés -
be me rül jön a múlt!

Te ó ri ák és té nyek

Atom bom bát az em be rek el len má ig csak az
ame ri ka i ak ve tet tek be tör té nel münk ben, nyu -
god tan mond ha tom azt, hogy sze ren csé re, mert
ha a hi deg há bo rú is ros  szul sült vol na el, ak kor
le het, má ra már em ber sem len ne ezen a Föl dön.
Vá zol juk fel gyor san a té nye ket, ami ket re mé -
nye im sze rint a több ség már na gyon jól is mer.
1945. au gusz tus 6-án a Little Boy (Kis fiú) el ne -
ve zé sű atom bom ba Hi ro si ma köz pont já ban óri -
á si pusz tí tást oko zott, majd há rom nap pal ké -
sőbb a Na ga sza ki fe lett le do bott Fat Man (Kö -
vér em ber) ol tot ta ki em be rek tí zez re i nek éle tét. 

Az ame ri ka i ak a mai na pig az zal men te ge tőz -
nek, hogy a bom bák le do bá sá val egy hó nap pal
előbb ve tet tek vé get a há bo rú nak, és ez zel kö -
rül be lül egy mil lió ame ri kai éle tét men tet ték
meg. A bom ba le do bá sá nak ér vei mel lé szok ták
azt is fel so ra koz tat ni, hogy a Pearl Harbornál
tör tén tek éb resz tet ték rá ar ra őket, hogy a ja pá -
nok bár mi re ké pe sek, így mi nél előbb meg kel -
lett őket fé kez ni. Nem ame ri kai tör té né szek
egy sze rű en úgy gon dol ják, hogy az Egye sült
Ál la mok ez zel a tet té vel meg mu tat ta a vi lág nak,
hogy ő a leg erő sebb, és nem il lik ve le pac káz ni,
mert akár or szá gok ki ir tá sá tól sem ret ten vis  sza.  

Az atom bom ba le do bá sá nak
előz mé nyei

1939-ben kez dőd he tett min den, ami kor Al -
bert Einstein az atom bom ba ki fej lesz té sét ja va -
sol ta F. D. Roose velt nek, az Ame ri kai Egye sült
Ál la mok ak ko ri el nö ké nek. Roose velt be le -
ment, majd Nagy-Bri tan nia és Ka na da köz re -

mű kö dé sét kér te e nagy sza bá sú pro jekt hez,
ami nek a Man hat tan fe dő ne vet ad ták.

A mun ká la tok tel jes mér ték ben ti tok ban zaj -
lot tak, és mint egy 160.000 em ber dol go zott raj -
tuk. Ez volt min den idők leg drá gább be ru há zá -
sa, ös  szes sé gé ben két mil li árd dol lárt emész tett
fel. Úgy gon do lom, ez zel már el is dön töt ték a
bom ba sor sát, hi szen po li ti kai elé ge det len sé get
vál tott vol na ki, ha ilyen ös  szeg be fek te té se után
el rak ják a spájz ba.

A mun ká ban ame ri kai, olasz és an gol tu dó -
sok mel lett Teller Ede, Neu mann Já nos és az ak -
ko ri ban Einstein mel lett dol go zó Szi lárd Leó is
részt vett.

Az el ső atom bom bát 1945. jú li us 16-án rob -
ban tot ták fel az új-me xi kói Alamogordo mel let -
ti kí sér le ti te le pen. A kí sér le ti rob ban tás a pots -
da mi csúcs ta lál ko zó ide jén tör tént, ahol Ame ri -
kát már Harry S. Truman, az Egye sült Ál la mok
33. el nö ke kép vi sel te. Itt ér te sült az atom bom ba
si ke res ki pró bá lá sá ról, és út ban ha za fe lé úgy
dön tött, az új fegy vert be kell vet nie Ja pán el len.
A ha mar jött si ke re ken fel buz dul va a Ja pán nak
szánt ul ti má tum ból ki ra dí roz ta azo kat a so ro kat,
ame lyek a bom bá val és a szov je tek kel va ló fe -
nye ge tő zést tar tal maz zák, és azt is, hogy Ja pán
meg tart hat ja csá szá rát. 

„Két mil li árd dol lárt koc káz tat tunk
a tör té ne lem leg na gyobb tu do má nyos

ha zárd já té kán, és nyer tünk.”
Harry Truman ame ri kai el nök a hi ro si mai

atom bom ba le do bá sa után

Eköz ben Ja pán már hos  szú ide je bom bá zás
alatt állt. 1945 már ci u sá ban gyúj tó bom bá kat
szór tak To ki ó ra, ez zel nyolc van ezer ci vil ha lá lát
okoz va.  Au gusz tu sig több mint 60 vá rost a föl -
dig rom bol tak. (Azért, hogy ame ri kai ol dal ról is
tud junk vizs gá lód ni, „be dob nék” egy szá mot:
200 ezer. En  nyi ame ri kai éle tet kö ve tel tek a Ja -
pán el le ni har cok, és a má so dik vi lág há bo rú ban
kö rül be lül 400 ezer halt meg ös  sze sen.) 

Má jus 10-11-én ös  sze ült egy bi zott ság Los
Al mos ban, mely nek fel ada ta az volt, hogy ki vá -
las  szák az atom bom bák cél vá ro sa it. 

Érin tet len vá ro sok kö ze pé be akar ták le dob ni
a bom bá kat, hogy lát szód jon a tel jes pusz tí tás.
Ne héz volt ilyen vá rost vá lasz ta ni. Ak kor Ki o -

tót, Hi ro si mát, Niigatát és Kokurát je löl ték meg
le het sé ges cél pont ok nak, de ez kis mér ték ben
vál to zott a ké sőb bi ek fo lya mán.

Egy ilyen nem szok vá nyos tá ma dás hoz fel
kel lett ké szí te ni a ka to ná kat a fel adat vég re haj -
tá sá hoz. Ők vol tak a 20-as lé gi erő. Fel ada tuk a
hely szín re re pü lés és a bom ba le do bá sa volt.
Azon ban nem avat ták be őket a pon tos rész le -
tek be, így lá tat lan ban ké szül tek fel a vi lág tör té -
nel met fe ne kes tül fel for ga tó fel adat ra. Ter mé -
sze te sen fel me rül tek ben nük kér dé sek, mint
pél dá ul az is, hogy mi ért csak egy bom bát kell
ki ol da ni uk.

A bom ba le do bá sa előtt az el ső em ber, aki nek
két sé gei tá mad tak, a Ma gyar or szág ról emig rált
Szi lárd Leó volt. Bűn tu da ta jo gos volt, hi szen
vé gül is Einstein nel egye tem ben ők vol tak, akik
meg győz ték Roose vel tet a bom bá ról. Vé le mé -
nye gyö ke re sen meg vál to zott Truman ide jé re.

Ek kor ra már tel jes mér ték ben el le nez te az
atom bom ba hasz ná la tát, és fi gyel mez tet ni akar -
ta a ja pá no kat. Alá írá so kat gyűj tött más atom tu -
dó sok tól, mind hi á ba. Már a bom ba le do bá sa
előtt tö meg gyil kos nak ti tu lál ta ma gát. 

Tény leg ez lett vol na az egyet len út a há bo rú
be fe je zé sé hez? Ter mé sze te sen nem. Az ame ri -
ka i ak há rom pon tot dol goz tak ki:

– katonai le he tő ség: ki vár ni, hogy az oro szok
tá ma dást in dí ta nak au gusz tus 15-én, így a ja -
pá nok be lát nák ve re sé gü ket

– politikai le he tő ség: a ja pá nok bi zo nyos fel té -
te lek mel lett meg tart hat ják a csá szá ri há zat

– a bom ba

A pots da mi csúcs ról ha za fe lé Truman vég ér -
vé nye sen vá lasz tott. 

A há bo rú vé gez té vel egy saj tó kon fe ren ci án a
kö vet ke zőt mond ta:

„Az egyet len le het sé ges dön tést hoz tam, amit
ab ban a pil la nat ban he lyes nek gon dol tam.”   

„Ha elő re tu dom, in kább órás nak me gyek.”
Al bert Einstein né met-ame ri kai tu dós

Foly tat juk.

Mikus Ró bert

Ami kor Ja pán ra sza kadt az ég…

B-29-es modell

Fat man modell

Hirosima romjai ma
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Szo kás a mai kor sza kun kat poszt ke resz tyén -
nek ti tu lál ni, nem min den ok nél kül. Tény, hogy
so kan for dul tak el az egy há zak tól, vagy csak
név leg gya ko rol ják a hi tü ket, ami ma xi mum va -
la mi na gyon rend szer te len temp lom ba já rást je -
lent, vagy mind ös  sze an  nyit, hogy bár ke resz -
tyén kö zös ség be nem jár nak, de más el ve ket
sem val la nak ki zá ró la gos mó don. Egy ilyen vi -
lág ban a ke resz tyén kulcs fo gal mak to vább él nek
ugyan, de nem ke resz tyén je len tés tar ta lom mal
töl tőd nek meg, vagy ho má lyos sá, fé lig ér tet té
vál nak, egy sze rű en azért, mert so sem volt al ka -
lom a pon tos meg ha tá ro zás meg is me ré sé re. Ha
ez a hely zet, ér de mes né hány ilyen sar ka la tos,
de nem szük ség képp jól át lá tott ke resz tyén fo -
gal mat tisz táz ni, ta lán nem ha szon ta la nul a hi tü -
ket gya kor ló ol va sók szá má ra is. Le het ne a leg -
ké zen fek vőb bel kez de ni: a hit fo gal ma.  

A ke resz tyén ér te lem ben vett hit ös  sze tett fo -
ga lom. El vi szin ten je len ti va la mi fé le ta nok,
dog mák, élet el vek el fo ga dá sát. Val lá si ös  sze -
füg gés ben hí vő az, aki az adott val lás ál lí tá sa i -
nak hit el vi és hit er köl csi ta ní tá sát igaz nak is me -
ri el. Ilye nek re gon dol junk, mint:
• El hin ni, hogy Is ten te rem tő mun ká ja ál tal lett a

vi lág, és nem ma gá tól ala kult.
• El hin ni, hogy Jé zus a Meg vál tó és nem va la mi

má sik val lás nak a meg ala pí tó ja, vagy egy ősi
mí tosz meg ha ló-fel tá ma dó is ten sé ge.

• El hin ni, hogy az em ber bű nös, és hogy a bűn
szel le mi ere de tű do log.

• El hin ni, hogy a bűn ből va ló sza ba du lás nem

em be ri erő fe szí tés, ha nem a meg vál tás ered -
mé nye.

• El hin ni, hogy bár föl di ta pasz ta lat nincs rá, de
van üd vös ség és örök élet, mert Is ten meg ígér te.

• El hin ni, hogy bár az em be ri vi lág időn ként
vál toz tat er köl csi meg fon to lá sa in, et től füg get -
le nül még is a bib li ai er köl csi sza bá lyok a he -
lye sek és kö ve tés re mél tó ak stb.
Lé nye ges do log a hit nek ez az el vi szint je is.

Az időn ként meg je le nő pi e tis ta moz gal mak né -
ha meg pró bál ják ezt a vo nat ko zá sát le ki csi nyí -
te ni, pl. ilyen ér ve lés sel: „mind egy mit hi szel,
csak a sze re tet le gyen meg ben ned!”. De ha mis
a kon cep ció. Ha nem len ne fon tos a hit el vi tisz -
ta sá ga, Is ten nem bün tet te vol na né pét más is te -
nek tisz te le te mi att. Azon kí vül tud ni kell, hogy
bár he lyes el vi lá tás ból nem min dig szü le tik en -
nek meg fe le lő cse le ke det, de a nem he lyes el vi
hoz zá ál lás min dig fals ki vi te le zés be tor kol lik,
egy sze rű en azért, mert már a gon do la ti szin ten
hi bás. Ezek fi gye lem bevé te lé vel azon ban még -
is lát ni kell, hogy a he lyes hit nem csu pán he lyes
el vi ál lás fog la lás, bár hang sú lyos ez a ré sze is. A
bib li ai hit nek nem csak el vont élet kér dé sek re
vo nat ko zó ál lí tá sai van nak, de a he lyes nor mák-
ra vo nat ko zó ak is.
• El fo gad ni, hogy va la kit meg lop ni, ez rossz.
• El fo gad ni, hogy va la kit meg rá gal maz ni, ez

rossz.
• El fo gad ni, hogy egy-egy cse lek vés meg fo gal -

ma zá sá nál nem csak az egyé ni ér de ke ket, de a
má sok, vagy a kö zös ség szem pont ja it is fi gye -

lem be kell ven ni, sőt an nak né ha az egyé nit alá
kell ren del ni, ez jó.

• El fo gad ni, hogy va la mi fon tos cé lért ál do za tot
hoz ni, vagy va la mi ről le mon da ni, ez he lyes stb.
A hit nek, az elő ző e ken túl, van még egy ér -

zel mi kom po nen se is. Ez az ös  sze te vő an  nyi -
ra do mi náns, hogy sa ját el ne ve zést is ka pott:
bi za lom. 
• Ah hoz, hogy el hig  gyek egy pro fes  szor nak pl.

va la mi, a lát szó la gos, a ta pasz ta la tom mal el -
len té tes ál lí tást, az szük sé ges, hogy elő ző leg
el fo gad jam: „ő min den bi zon  nyal töb bet tud
mint én, így ab ban is iga za le het, ami ben én
most még más ként lát nék”. Hogy en ged jem
ma gam meg győz ni, eh hez kell a tisz te let és a
bi za lom. Ha son ló képp, ah hoz, hogy a Bib lia
ál lí tá sa it min den eset ben mérv adó nak lás sam,
ak kor is, ha a kor szel lem más ként lát egyes
dol go kat, vagy a sa ját el gon do lá sa im nak nem
fe lel meg, eh hez szük sé ges ez a bi za lom: „Is -
ten az Al ko tó, min den bi zon  nyal job ban tud ja
mint én, vagy mint ahogy mi”.

• Ah hoz, hogy ne ter mé sze tes ösz tö nök vagy
kor szel lem dik tál ta vi sel ke dé si sé mák sze rint
akar ja az em ber meg ol da ni a dol go kat, ha nem
az Is ten ál tal adott alap el vek sze rint, ah hoz kell
ez a bi za lom: „bi zo nyá ra úgy a he lyes, ahogy
Ő lát ja”.

• Ne héz élet hely ze tek ben, ami kor min den ar ra
mu tat, hogy a hit cső döt mond, ki tar ta ni mel -
let te, eh hez szük sé ges a bi za lom: „Ő tud ja, mi -
ért en ged te meg ezt, de nem fog ma gam ra hag-
y ni” stb.
A hit te hát leg alább há rom ös  sze te vős do log:

el vi lá tás az élet nagy kér dé se i ről; er köl csi, eti -
kai vi szo nyu lá si for ma a Bib lia alap ján; és bi za -
lom Is ten ben. 

Kotmájer Mihály baptista lelkipásztor

50 éve konfirmáltak:

Madarász András

Szűcs Katalin (Lázár Józsefné)

Orosz László

Kovács László

Tóth Mária (Honti Györgyné)

Bottlik Judit (Doroszlay Lászlóné)

Velencei Éva (Sáfrán Józsefné)

Szabó Péter lelkipásztor

Orosz Eszter (Szarka Lászlóné)

Szabóné Lévai Csilla beosztott lelkipásztor

PÜNKÖSD  VASÁRNAPPÜNKÖSD  VASÁRNAP
A dömsödi református gyülekezet lelkipásztora ez évben is ünnepélyesen köszöntötte az 50 és 60 éve konfirmáltakat.

Keresztyén élet
Ke resz tyén fogalmak / Mi a hit?
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60 éve konfirmáltak:

hátsó sor:
Rajkó Mária (Tóth Antalné)
Ács Piroska (Simó Pálné)

Orosz Margit (Mészáros Józsefné)
Laczi Gábor

Cser Zsigmond
Muzs János

Balassa József
Gergely Irén (Tóth Dezsőné)

Csabai Krisztina (Fábián Jánosné)
Kiss Julianna (Váradi Gáborné)

Szabóné Lévai Csilla beosztott lelkipásztor
Szabó Péter lelkipásztor

Gyöngyösi Borbála (Dani Jánosné)
Ujj Mária (Dobos Gyuláné)

Nyá ri fel ada tok a szán tó föl di nö vény -
ter mesz tés ben és a kis kert ben

Ami kor e so ro kat írom – június vé gén, jú li us
ele jén – már túl va gyunk a nap tá ri év fe lén, de
ha a gaz da sá gi évet ves  szük fi gye lem be, ami
min den év ok tó ber 31-én ér vé get, már jó val
túl va gyunk az év fe lén. Most már van an  nyi
is me re tünk, hogy meg ítél jük, hogy mi lyen
ered ményt fog hoz ni az éves gaz dál ko dás. Saj -
nos azt kell mon da nunk, hogy az idei év ter -
més ho za mai még a több éves át lag tól is el ma -
radnak, nem is be szél ve az elő ző év jó ter mé sé -
ről. Or szá go san, de he lyi leg is a leg na gyobb
ter més csök ke nést az aszá lyos idő já rás okoz za,
úgy az őszi ka lá szos ga bo nák nak, mint a ta va -
szi ve té sű ka pás nö vé nyek nek.

Az aszály okoz ta ter més ki esést jó ta laj mun -
ká val, gon dos és idő ben el vég zett ve tés sel, nö -
vény ápo lás sal csök kent het jük, de a hi ány zó
csa pa dé kot csak ön tö zés sel pó tol hat nánk, de
er re csak na gyon kis te rü le ten van le he tő ség, és
az el múlt év ti ze dek ben a me ző gaz da ság pri va -
ti zá ci ó ja kö vet kez té ben az ön töz he tő te rü le tek
nem nőt tek, sőt csök ken tek.

Jú li us hó nap a ga bo na ara tás idő sza ka, bár a
ko rai me leg, aszá lyos ta vasz mi att e nagy mun -
ka is előbb kez dő dött, és bi zony szo lid ter més -
ered mé nyek vár ha tó ak. Mint is me re tes, az or -
szág egyes ré sze in je len tős vi har- és jég ve rés is
súj tot ta a nö vény ter me lést, ed dig még ha tá run -
kat el ke rül te e ter mé sze ti csa pás, bár a dabi ha -
tár ban volt ki sebb jég kár. Most a leg fon to sabb
idő sze rű fel adat a ka lá szos ga bo na ara tá sa,
hogy a meg ter mett ter més mi e lőbb mag tár ba
ke rül jön.

A szán tó föl di nö vény ter me lés ben má sik
nagy és idő sze rű fel adat a ka pás nö vé nyek ápo -
lá sa, gyom men te sí té se. A rend kí vül szá raz idő -
já rás mi att a ku ko ri ca-, nap ra for gótáb lák je len -
tős ré sze hi á nyos. A szá raz, rö gös föld ben nem
tud tak a ma gok jól ki kel ni és így nincs meg a
kel lő tő szám. Ugyan csak nagy prob lé ma, hogy
a vegy sze res gyom ir tás  ha tás fo ka is el ma radt,
mert nem volt eső és most a táb lák egy ré sze
na gyon gyo mos, ga zos, amit most sor köz mű -
ve lés sel el len sú lyoz ha tunk.

A ka lá szos ga bo na ara tá sa után mi e lőbb ta -
ka rít suk le a szal mát, ami az idén jó val ki sebb
tö me gű, mert a szá raz ta vasz mi att nem tu dott
a ga bo na szá ra sem kel lő en ki fej lőd ni. A szal -
ma le ta ka rí tá sa után vé gez zük el a tar ló tár csá -
zá sát! Re mél jük, hogy vég re meg jön a ré gen
várt ki adós eső, és a kel lő en át ned ve se dett ta la -
jon jobb mun kát tud vé gez ni a ta laj mű ve lő
esz köz. Azo kon a táb lá kon mi e lőbb vé gez zük
el a tar ló meg mun ká lá sát, aho va új ra ka lá szos
ga bo nát aka runk vet ni, mert csak így tu dunk jó
ve tő ágyat ké szí te ni, és a kár te vők el le ni vé de -
ke zést is elő se gít jük az idő ben el vég zett ta laj -
mun ká val.

A kis ker tek, kony ha ker tek gon do zá sa eb ben
a rend kí vü li for ró és aszá lyos nyár ban nagy
fel adat. Ön tö zés nél kül már nem is ér de mes
ker ti nö vé nye ket ter mel nünk. Ta vasz óta szin te
fo lya ma to san ön töz ni kel lett, mert eb ben a per -
zse lő sze les idő ben csak így tud nak a nö vé -
nyek fej lőd ni és el fo gad ha tó ter mést hoz ni.
Má sik na gyon nagy fel adat fő ként a ro var kár -
te vők el le ni fo lya ma tos vé de ke zés.

A me leg, szá raz idő já rás a sző lő fej lő dé sé -
nek ked vez, a gom ba be teg sé gek – peronosz -
póra és a liszt har mat – ke vés bé lép nek fel az
idén, de azért fo lya ma to san kí sér jük fi gye lem -
mel a sző lő tő ké ket, és ha kell, vé de kez zünk, ne
csak ak kor, mi kor már je lent kez nek a be teg ség
tü ne tei. A sző lő für tök leg ve sze del me sebb be -
teg sé ge az úgy ne ve zett liszt har mat, amely egy
gom ba be teg ség és egy-két nap alatt tönk re te -
he ti a ter mést, a für tök, bo gyók le szá rad nak.

Saj nos a rend kí vü li hő ség a kert pá zsit ját is
na gyon meg vi se li, és csak fo lya ma tos ön tö zés -
sel előz het jük meg a tel jes nö vény zet ki szá ra -
dá sát, ki pusz tu lá sát. Az el nyílt ró zsá kat vág juk
le, vág juk vis  sza, ez zel újabb haj tá sok nö vé sé -
re ser kent jük a ró zsa tö ve ket. A mag ról ve tett
egy nyá ri vi rá go kat is fo lya ma to san ön töz zük,
ha szük sé ges, a le vél tet vek el len per me te zés sel
vé de kez zünk. A fen ti e ken kí vül még na gyon
sok ten ni va lónk van, úgy a szán tó föl de ken, a
ha tár ban és a kis ker tek ben is (a le ter mett te rü -
le tek gyom men te sen tar tá sa, az őszi ül te té sű,
ve té sű nö vé nyek talajelőkészítése).

Min den ked ves ol va só nak jó nya ra lást és pi -
he nést, vég re ki adós, csen des esőt, jó egész sé -
get kí vá nok! Összeállította:

Tóth Ist ván nyug dí jas me ző gaz dász

M E Z Õ G A Z DA S Á G I  H Í R E KM E Z Õ G A Z DA S Á G I  H Í R E K
2009. év július hó

Fotó: Bábel László



20 XIX.  évfolyam  7.  szám

2008/2009-es tanév ballagói
8. a

Nagy Lászlóné, Pamuk Jánosné, Ácsné
Jaksa Szil via, Krnájszki Istvánné, Tóthné
Porvay Zsu zsa, Pergerné Kenesei Krisz ti na,
Mé szá ros Pálné ig., Var ga Gézáné ig., Geren-
day Éva, Ispánné Czibolya And rea, Sza bó
Tí mea, Gacsné Gá bor Ma ri ann

Bábelné Var ga Ju dit, Gu lyás Anasz tá zia,
Föl di Má ria Il di kó, Jó zan Ju dit, Var ga Mó ni -
ka, Pozsár Józsefné of., Ko vács Pet ra, Cse hi
Szimonetta, Pék Me lin da, Szadai An na má -
ria, Ambruska Mar git

Fa ra gó At ti la, Csor dás Csa ba, Tassi Ger -
gő, Tóth Ben ce Já nos, Cse hi Sán dor, Nagy
Lász ló, Perger Ádám, Sass Lász ló Ben ce,
Kovács Bálintné, Láz ár Jó zsef

8. b
Nagy Lászlóné, Pamuk Jánosné, Ácsné

Jaksa Szil via, Krnájszki Istvánné, Tóthné
Porvay Zsu zsa, Pergerné Kenesei Krisz ti na,
Mé szá ros Pálné ig., Var ga Gézáné ig.,
Gerenday Éva, Ispánné Czibolya And rea,
Bábelné Var ga Ju dit, Patonai Istvánné,
Pozsár József né

Ko lom pár Pé ter La jos, Ambruska Csa ba,
Ba logh An na Vi vi en, Gyö ke res Kit ti, Baj nok
Irén Krisz ti na, Ambruska Mar git, Slezák
Mó ni ka, Pethesné Nyá ri Ka ta lin of.,
Bajnóczi La u ra, Muzs Sza bi na, Muzs Or so -
lya, Ha rasz ti Jó zsef, Csa bai Zsig mond, Fa ra -
gó At ti la

Nagy Ta más Ben ce, Perger Csa ba, Kiss
Sán dor Bé la, Jó zan Lász ló Ben ce, Csi nos
Zol tán, Ko vács György, Füki Zsom bor, Gá -
bor Ist ván, Dobrai Fe renc, Léber Nor bert,
Ko vács Gyu la Jó zsef, Duzmath Lász ló, Ba -
logh Ben ce, Sza bó Má té Zol tán, Láz ár Jó -
zsef, Patonai Ist ván

8. c
Várkonyiné Bo dor Má ria, Pamuk János-

né, Pozsár Józsefné, Krnájszki Istvánné,
Tóthné Porvay Zsu zsa, Pergerné Kenesei
Krisz ti na, Mé szá ros Pálné ig., Var ga Gézáné
ig., Gerenday Éva, Ispánné Czibolya And rea,
Sza bó Tí mea, Fe hér Lászlóné

Bábelné Var ga Ju dit, Su ta Má té, Fü löp
Sán dor, Keller Edi na, Nagy Lászlóné of.,
Nagy Csil la Szil via, Sal ler And rás, Léber Ta -
más Fe renc, Ambruska Mar git

Fa ra gó At ti la, Szap pa nos Sán dor, Far kas
Ist ván, Rupa At ti la, He ge dűs Bet ti na, Ke rék -
gyár tó Dá vid, Uhrin Ber na dett, Gecze Ta -
más, Fe hér Pé ter, Fa bu la Ist ván, Kovács
Bálintné, Láz ár Jó zsef

8. e
Nádiné Kamrás Zsuzsanna of., Bulyáki István, Kovács Attila, Kun Heléna, Szűcs Sándor

Fotó: Bábel László


