
Már hagyománnyá vált, hogy augusztus 20-
án a legősibb magyar ünnep, Szent István király
ünnepe ad keretet önkormányzati megemléke-
zésünknek is. Ezúttal is a Dömsödi Nagytemp-
lom előtti parkban – ökumenikus istentisztelet
keretében – méltatjuk a magyarság és a keresz-
tény hit összefonódását, államalapító Szent Ist-
ván királyunk történelmi nagyságát. A rendez-
vényünk fényét emeli, hogy ekkor vehetjük át
az „1000 éves Pest megye” emlékére készített
zászlót Pánczél Károly képviselő úrtól, aki Pest
megye Közgyűlése megbízottjaként hozza el
azt hozzánk. Az ünnepség keretében adjuk át a
„Szép Dömsödért” plakettet, amelyet azok a la-
kótársaink érdemeltek ki, akik ingatlanjaikat ki-
emelkedően szépen ápolják. Kérem, minél töb-

ben tiszteljék meg jelenlétükkel az összetartozá-
sunkat is jelképező eseményt. Este 9-kor aztán a
szintén hagyománnyá vált tűzijáték szórakoz-
tatja majd az érdeklődőket.

Azt szokták mondani, hogy az év hónapjai
közül a július, az augusztus az „uborkaszezon”.
Ebben az időszakban kevés igazán fontos ese-
mény történik. Nos, a kivétel erősíti a szabályt!
Mi a munka sűrűjében vagyunk. Biztosan so-
kan észrevették, hogy elkezdődtek az útépítési
munkálatok. A projekt igazán látványos fázisa
csak most kezdődik. Mire e sorok megjelennek,
már aszfaltozva is lesz a Ságvári utca. Aztán
szép sorban a többi is.

Az utóbbi hónapokban hivatalos fórumokon
és magánbeszélgetésekben is aktuális téma az

Út a munkához program. Bennünket is nap
mint nap foglalkoztat ez a kérdés. Nem is tehe-
tünk mást, mert már több mint száz dömsödi
polgárt vontunk be a programba. Olyanokat,
akik nem találtak munkát, és eddig szociális se-
gélyt kaptak. Nagyon sok újságcikket olvastam
mostanában pro és kontra is. Van, aki forradalmi
– van, aki nem átgondolt kezdeményezésnek
tartja a programot. Magam is úgy gondolom,
hogy soha vissza nem térő alkalmat nyújt azok-
nak az embereknek a foglalkoztatására, akiknek
nagyobbik fele még soha nem vett részt rend-
szeres munkában. Maga ez a tény is nem kis fel-
adatot ró a munka szervezőire, éppen ezért pró-
báljuk augusztus elsejétől megerősíteni a város-
gazdálkodási, közmunkát szervező stábot.
Hosszas győzködés után sikerült rábeszélnem
Varsányi Antal alpolgármestert arra, hogy vál-
lalja el ennek a csoportnak a vezetését, és közö-
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sen – most már na pi kap cso lat ban – pró bál juk
ezt a nem kis fel ada tot meg ol da ni. En  nyi em -
ber rel, ez zel a lét szám mal, aki ren del ke zé sünk -
re áll, nem je lent het gon dot egy szép, gon do zott
Dömsöd ki ala kí tá sa. Bár fo lya ma to san já rom,
jár juk a te le pü lé sün ket, még is ké rek min den ol -
va sót, hogy je lez ze fe lénk (most már Var sá nyi
An tal nak is), ha olyan köz fel ada tot lát, amely
be avat ko zást igé nyel. 

A jú ni u si Hír nök ben ír tam ar ról, hogy több
mint szá zan ír ták alá azt az alá írás gyűj tő ívet,
amely ben azt ké rik, hogy vizs gál tas suk meg a
víz to rony te te jén lé vő hír köz lé si esz kö zök az
em be ri szer ve zet re gya ko rolt eset le ges ne ga tív
ha tá sát. Az el ső vizs gá la tok el ké szül tek, amely

azt ál la pít ja meg, hogy a ren de le tek ben elő írt
ha tár ér té kek nem sé rül tek. Ez egy több ol da las
ta nul mány konk lú zi ó ja, amely nek kez dő lap ját
mel lék let ként meg ta lál hat ják az Ak tu á lis után.
A tel jes anyag meg te kint he tő a pol gár mes te ri
hi va tal ban. Ez zel még az ügy nincs le zár va,
mert to váb bi vizs gá la to kat ké rek.

Ti zen négy So rok sá ri-Du na men ti te le pü lés
köz mű tár su lást ala pí tott az zal a cél lal, hogy az
érin tett te le pü lé se ken a par ti sáv ból ki ve zes sük
a szenny vi zet. Ez az RSD-re vo nat ko zó uni ós
pro jekt ré sze, amely hos  szú  tá von a So rok sá ri
Du na víz mi nő sé gét fog ja ja ví ta ni. 70%-os köz -
pon ti tá mo ga tás mel lett 30%-ban a pa rti in gat -
lan nal ren del ke ző tu laj do no so kat fog ja ter hel ni
a ki vi te le zés költ sé ge. A leg utol só szá mí tá sok
sze rint ez Dömsöd tér sé gé ben 160.000 és

180.000 fo rint kö zött lesz. Amint konk ré tu mot
tu dunk, min den tu laj do nost kü lön ér te sí te ni fo -
gunk. Itt sze ret ném tá jé koz tat ni az üdü lő la kó -
tár sa in kat, hogy au gusz tus 19-én 16 óra kor az
OMK-ban köz meg hall ga tást tar tunk.

Na gyon so kan ke res nek meg sze mé lye sen, és
más mó don is egy ese t le ges áru ház lánc (Penny
Market) Dömsödre te le pe dé se mi att. Min den
ér dek lő dőt sze ret nék tá jé koz tat ni, hogy két in -
for má lis be szél ge té sen kí vül sem mi konk ré -
tum mal sem tu dok szol gál ni. Az ön kor mány za -
ton, a kép vi se lő-tes tü le ten sem mi nem mú lik.
Mi hi á ba ad nánk bár mi fé le ked vez ményt is, re -
a li tá sa az áru ház nyi tás nak va la mi kor csak ak -
kor len ne, ha ránk ta lál na egy olyan üz le ti cso -
port, amely né mi hasz not is lát na ben nünk. 

Bencze Ist ván
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HÁZIORVOSI
RENDELÉS

Tá jé koz tat juk a Be te ge ket, hogy Dr.
Tóth Ist ván au gusz tus hó nap ban töl ti sza -
bad sá gát, a he lyet te sí tés az or vo si ren de -
lők ben ki ír va meg ta lál ha tó.

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

Folytatás az előző oldalról.
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Szü let tek:
Gulyás Gábor – Sándor Jolán

JÓZSEF GÁBOR
Lakatos Tamás – Nagy Erzsébet

VANDA KAROLINA
Anda Péter – Nagyváradi Anita

PÉTER GÁBOR
Pénzes Gábor – Pilán Zsuzsanna

ROXÁNA
Rakszegi Gyula – Kovács Mónika

ZAMIRA

Házasságot kötöttek:
Monostori Róbert István – Mészáros Szilvia
Dr. Keyha Ádám – Czeller Piroska Nóra

Szécsényi Károly – Béky Zsuzsanna Anikó
Cser László –

Kaikkonen Anna Riitta Hannele

El huny tak:
Szemler István 84 éves
Sváb András 71 éves
Matics Károly 76 éves
Halfinger József 81 éves
Vida János 78 éves
Király Benedekné

Kincses Erzsébet 88 éves

Anya köny vi hí rek

A Ma gyar Ko ro na Gyógy-
szer tár nyit va tar tá sa:

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

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. augusztus 8-9.

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

2009. augusztus 15-16.
dr. Guba Sándor

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

2009. augusztus 20-21.
ifj. dr. Fábián Miklós

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

2009. augusztus 22-23.
dr. Nagy Zoltán

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

2009. augusztus 29-30.
dr. Vona Viktor

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

Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép vi se lő-tes tü le te 2009. jú li us 1-jétől az ÁFA-tör vény
vál to zá sa mi att az ön kor mány za ti szol gál ta tá sok kal kap cso la tos díj eme lé sek ről dön tött.

A kép vi se lő-tes tü let 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 ja kat 8/2009. (VI. 25.) ren de le té vel 2009. jú li us 1-jétől az
aláb bi ak sze rint mó do sí tot ta:

A kép vi se lő-tes tü let 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 ja kat 9/2009. (VI. 25.)  ren de le té vel mó do sí tot ta 2009. jú li us 1-jei ha tál  lyal.

a) óvo dás gyer mek 312 Ft+ÁFA/nap
b) fél na pos óvo dás 76 Ft+ÁFA/nap
c) nap kö zis is ko lás 372 Ft+ÁFA/nap
d) tí zó ra i zó és ebé de lő  is ko lás 316 Ft+ÁFA/nap
e) ebé de lő is ko lás 236 Ft+ÁFA/nap
f) tí zó ra i zó is ko lás 84 Ft+ÁFA/nap
(2) Fel nőtt ét ke zők ebéd 428 Ft+ÁFA/nap

Fel nőtt ét ke zők tí zó rai 200 Ft+ÁFA/nap
A kép vi se lő-tes tü let a nagy köz ség te rü le tén a Köz sé gi Víz mű ál tal szol gál ta tott víz díj mér té két

10/2009. (VI. 25.)  ren de le té vel mó do sí tot ta. 
A víz díj mér té ke: a) alap díj: 116 Ft+ÁFA/hó, b) fo gyasz tott víz men  nyi ség után 216 Ft+ÁFA/m3.

ÖNKORMÁNYZATI HÍREKÖNKORMÁNYZATI HÍREK
2009.  JÚLIUS2009.  JÚLIUS

Háziorvosi ügyelet
Ügyeleti idő:                                     hét-
főtől–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

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testülete

2222000000009999....    aaaauuuugggguuuusssszzzzttttuuuussss    11119999----éééénnnn    ((((sssszzzzeeeerrrrddddaaaa))))    11116666....00000000    óóóórrrraaaakkkkoooorrrr

a Petõfi Sándor Oktatási és Mûvelõdési Központban

KKKKÖÖÖÖZZZZMMMMEEEEGGGGHHHHAAAALLLLLLLLGGGGAAAATTTTÁÁÁÁSSSSTTTT    ttttaaaarrrrtttt
az üdülõlakosság helyzetérõl,

melyre tisztelettel hív és vár minden érdeklõdõt!

Szol gál ta tás meg ne ve zé se Szol gál ta tás dí ja (ÁFÁ-val)
Könyv tár hasz ná lók beírat ko zá si dí ja (16 év fe let ti ek) 625 Ft/év
Fény má so lás A4-es 15 Ft/oldal
Fény má so lás A3-as 25 Ft/oldal
Nyom ta tás fe ke te-fe hér 55 Ft/oldal
Nyom ta tás szí nes 315 Ft/oldal
Internethasz ná lat fél óra 155 Ft
Internethasz ná lat egy óra 315 Ft
El ve szett ol va só jegy pót lá sa 55 Ft
Köl csön zé si idő le jár tát kö ve tő en fi ze ten dő pót díj 20 Ft/do ku men tum + pos ta költ ség
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Az Új Ma gyar or szág Fej lesz té si Terv ke re té ben, a Kö zép-Ma -
gyar or szá gi Ope ra tív Prog ram Bel te rü le ti utak fej lesz té se cí mű,
KMOP-2008-2.1.1/B-08 je lű pá lyá za ton Dömsöd Nagy köz ség
Ön   kor mány za ta tá mo ga tást nyert az Eu ró pai Uni ó tól.

Tá jé koz tat juk a Tisz telt La kos sá got, hogy a ki vi te le zé si mun ká la -
tok 2009. jú li us 3-án meg kez dőd tek, és vár ha tó an 2009. szep tem -
ber 15-ig tar ta nak.

A ki vi te le zés vár ha tó idő tar ta ma: 75 nap.

Az Elő re ut ca, a Fel -
sza ba du lás út, a Ság -
vá ri ut ca foly ta tá sá -
ban ta lál ha tó Szü ret
ut ca kap új, ös  sze sen
1707,5 fm szi lárd út -
bur ko la tot, va la mint
120 gépkocsibehajtó
ke  rül ki ala kí tás ra. A
pá  lyá zat ki író ja és a
ter ve ző elő ze tes fel -
mé  ré se alap ján a jó
mi  nő sé gű jár dá kat a
be  ru há zás so rán nem
újít ják fel.
A Ságvári End re ut -

cá ban a bal  ol da li jár da 183 mé ter hos  szú ság ban kap új bur ko -
la tot, a Szü ret ut cá ban 70 mé ter hos  szú jár da épül.

A ki vi te le zés el ső fá zi sa ként a jár dák ké szül nek el, majd a víz ve -
ze tő ár kok ke rül nek ki ala kí tás ra. Har ma dik lé pés ben az utak
nyom vo na lát, sze gély épí té sét és asz fal to zá sát ké szí ti el a ki vi te le -
ző. Az út szé les sé ge 4 m + 15 cm út sze gély, mind két ol da lon és az
utak mel lett mur vá zott út pad ka ké szül.

A ki je lölt sza ka szok nyom vo na la a pol gár mes te ri hi va tal ban meg -
te kint he tő.

A be ru há zás a Ságvári End re ut cá ban kez dő dött, ame lyet az át me -
nő for ga lom elől jú li us 9-én le zár tak. Az ut ca la ko sait mind ezek
el le né re át en ge dik a te rü le ten, de kér jük, ha egy mód van rá, a fel -
újí tás alatt a mun ka te rü le ten kí vül par kol ja nak au tó ik kal.

Az út bur ko lat ki ala kí tá sa az Elő re, majd a Fel sza ba du lás ut cá ban
foly ta tó dik. A víz be kö té sek cse ré jét már meg kezd ték eb ben a két
ut cá ban is.

Fel hív juk a Tisz telt La kos ság fi gyel mét, hogy az árok ba vagy a
nyom vo nal ra ül te tett fá kat és egyéb nö vény ze tet a ki vi te le ző nek
ki kell szed nie. aki sze ret né fa cse me té it át ül tet ni, azt kér jük, hogy
az épít ke zés kez de té ig te gye meg.
Az utak mel let ti zöld sáv lé te sí té se ré sze a pá lyá zat nak, be le ért ve
a fa ül te tést és a fü ve sí tést is.

A mun ká la tok alatt min den ut cá ban ne héz kes lesz a köz le ke dés,
az au tó be haj tók előt ti mun kák aka dá lyoz ni fog ják a ki- és be haj -
tást. Kér jük, hogy a fel újí tás alatt a mun ka te rü le ten kí vül par kol -
ja nak au tó ik kal, ja va sol juk az OMK, az is ko la és az Ön kor mány -
zat előt ti par ko ló hasz ná la tát.

Az Ön kor mány zat el kö te le zett Dömsöd inf rast ruk tú rá já nak fej -
lesz té se iránt. A két és fél hó na pos fel újí tás nyo mán a há rom ut ca
la kói él he tőbb, ké nyel me sebb, konfortosabb kör nye ze tet kap nak
cse ré be az el szen ve dett aka dá lyoz ta tá sért.

A ki vi te le zés ütem ter ve és az érin tett út bur ko lat ok ki ala kí tá sa
a kö vet ke ző:

1. Ságvári End re ut ca Szü ret ut cai foly ta tás sal:
Ságvári End re ut ca 495 m út sza kasz, 32 db ko csi be ál ló, érin tett
jár da hossz ki ala kí tá sa 183 m,
Szü ret ut ca 82 m út sza kasz, 5 db ko csi be haj tó, 70 m hos  szú jár da
ki ala kí tá sa
2. Elő re ut ca: 485 m út sza kasz, 35 db ko csi be ál ló
3. Fel sza ba du lás út 643,5 m út sza kasz, 48 db ko csi be ál ló

A ki vi te le zés kez de te: 2009. jú li us 03.

A ki vi te le zés vár ha tó be fe je zé se: 2009. szep tem ber 15.

A be ru há zás össz költ sé ge: brut tó 199 944 000 Ft

Tá mo ga tá si arány: 70%

Ki vi te le ző: SOL TÚT Út épí tő Fenn tar tó és Ke res ke del mi Kft.

6320 Solt, Kecs ke mé ti út 34.

Ter ve ző: Si mon Bá lint, SIENGI Kft.

1146 Bu da pest, Thö köly u. 58-60.

Meg ren de lő: Dömsöd Nagy köz ség Ön kor mány za ta

Pro jekt fe le lős: Bencze Ist ván pol gár mes ter
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Nyá ri mun kák és fel ada tok
a szán tó föl de ken, a kis ker tek ben

Most au gusz tus ele jén már túl va gyunk a me -
ző gaz da ság egyik leg fon to sabb mun ka fo lya ma -
tán, a ka lá szos ga bo na ara tá sán. A ré gi idők ben,
ami kor még kéz zel tör tént az ara tás, ga bo nabe -
hor dás, a csép lés, bi zony sok em ber dol go zott e
na gyon fon tos nyá ri mun kán, ami fi zi ka i lag is
nagy erő fe szí tést igé nyelt. Ma már egy mo dern
nagy tel je sít mé nyű kom bájn több száz em ber
mun ká ját vég zi el na pon ta és men te sí ti az em -
be re ket a ne héz fi zi kai mun ká tól. Ez előtt a fa lu -
si la kos ság na gyob bik ré sze részt vett a nagy
nyá ri mun kák ban, ma már csak egy na gyon kis
ré sze vég zi a ga bo na-be ta ka rí tást.

Ha az idei ka lá szos ga bo na ter més ered mé -
nye it, ho za ma it néz zük, bi zony elég vál to za tos
a ta pasz ta lat. Mint is me re tes, a szá raz, aszá lyos
ta vasz nem ked ve zett a ka lá szos ga bo nák fej lő -
dé sé nek sem. A nö vé nyek nem tud tak kel lő képp
el bok ro sod ni, a szár is rö vi debb lett mint az át la -
gos idő já rás kor. Most mu tat ko zott meg, hogy a
gon dos ta laj mun ka, a kel lő táp anyag-után pót -
lás, a gyom ir tás ugyan több letkölt sé get je len te -
nek, de a ho za mok ban, a ter més ered mé nyek ben
meg té rül a rá for dí tás. A ko rai és me leg ta vasz
mi att a ga bo nák is előbb ér tek meg, így az ara tás
is az át la gos nál ko ráb ban kez dő dött és fe je ző -
dött be. 

És most au gusz tus ban néz zük, mi a leg sür gő -
sebb me zei mun ka!

A mai mo dern kom báj no kon már van olyan
szer ke zet, ami a szal mát ös  sze zúz za és a tar lón azt
szét fúj ja, nem kell kü lön a szal ma-be ta ka rí tás  sal
dol goz ni. Az így ös  sze zú zott szal ma vis  sza ke rül a
ta laj ba, így an nak szervesanyag-tar tal mát nö ve li,
és azon nal el vé gez he tő a tar ló tár csá zá sa. E mun -
ka fo lya mat ok nak van elő nye is, de saj nos a na -
gyon le csök kent ál lat ál lo mány ke ve sebb alom -
szal mát igé nyel. Per sze a nagy tö me gű szal mát –
bár az idén ab ból is ke ve sebb a ter més – más mó -

don is le het ne hasz no sí ta ni, ol csóbb kör nye zet kí -
mé lő ener gia ter me lés cél já ra fel hasz nál ni.

A rend re ra kott szal mát mi e lőbb bá láz tas suk
fel és ta ka rít suk le a tar lót. Ha van rá le he tő sé -
günk, rak juk a bá lá kat fe dél alá, vagy gon do san
ta kar juk le fó li á val, véd jük meg a be ázás tól. Az
ara tás sal egy idő ben fo lyik a lu cer na har ma dik
nö ve dé ké nek be ta ka rí tá sa. Ugyan csak most au -
gusz tus ban, szep tem ber ben van itt az ide je az
is tál ló trá gya–szervestrágya ki szál lí tá sá nak.
Költ  sé ges fel adat a nagy tö me gű trá gya ki szál lí -

tá sa, el szó rá sa, de a megnövekedett mű trá gya -
árak és a kör nye zet kí mé lé se szem pont já ból is
hasz nál junk minél több trá gyát, per sze a le csök -
kent ál lat ál lo mány mi att ke vés az esély az is tál -
ló trá gyá zás ra.

A kony ha ker tek ben au gusz tus a be ta ka rí tás
kez de tét je len ti. Az őszi ká posz ta-, kar fi ol- és a
pa ra di csom-, pap ri katö ve ket to vább ra is ön töz -
ni kell, mert a nagy me leg ki szá rít ja a ta lajt. Fő -
ként a ká posz ta fé lék nagy víz igé nyű ek. Vé de -
kez nünk kell a gom ba és fő ként a ro var kár te vők
el len, a le vél te tű és a kü lön bö ző rág csá lók el len
kell fo lya ma to san per me tez ni, no per sze csak
ak kor, ha er re szük ség van.

Na gyon fon tos ker ti fel adat, hogy a már fel -
sze dett nö vé nyek he lyét, hagy ma, bur go nya,
stb. tart suk gyom men te sen, mert így nem tud -
nak a kár te vők el sza po rod ni és a jö vő év ben ke -
ve seb bet kell vé de kez nünk el le nük. A fen ti e ken
kí vül még sok ten ni va ló van, úgy a ha tár ban,
mint a kis ker tek ben, amit egy gya kor ló gaz dál -
ko dó nak, ker tész ke dő nek nem kell fel so rol ni.

Jó mun kát és jó pi he nést kí vá nok min den
ked ves ol va só nak, la kó társ nak, mert bi zony
már kö ze leg az ősz, és ezt a még hát ra lé vő rö vid
nyá ri időt hasz nál juk ki.

Ös  sze ál lí tot ta: Tóth Ist ván ny. mezőgazdász

MEZÕGAZDASÁGI HÍREKMEZÕGAZDASÁGI HÍREK
2009. év augusztus hó

Búza és egyéb vetőmagok tisztítása,
továbbá napraforgó és kukorica szá rí -
tása, tisztítása petkus technológiával.

Dunatáj Szövetkezet Dömsöd
Szárító és Vetőmag Tisztító Üzem
Tel.: 24/435-435 • Fax: 24/435-303

Mobil: 30/660-0052

Távoktatás
Kereskedelmi szakképesítõ tanfolyamok
- Bolti eladói tanfolyam: élelmiszer- és vegyiáru-eladó

- ruházati eladó
- vendéglátó eladói tanfolyam

- kereskedő, boltvezető tanfolyam

Tanfolyam költsége: bolti eladói: 80.000 Ft
Vendéglátó eladói: 120.000 Ft

Kereskedő, boltvezető: 70.000 Ft
(részletekben is lehet fizetni), mely tartalmazza a  tananyagot,

tételsorokat, konzultációs anyagokat, feladatlapokat, vizsgadíjat.

Konzultáció kéthetente: szombat vagy vasárnap  (8 alkalom)
Tanfolyamok időtartama: kb. 12 hét.

Jelentkezés feltétele: 8. ill. 10 általános iskolai végzettség,
egészségügyi alkalmasság. Kereskedő-boltvezető esetén: szak -
irányú végzettség. Tanfolyam helye: kellő létszámú jelentkezés

esetén  Dömsödön. Várható kezdés: szeptember.

Érdeklődni lehet: Dömsödi Általános Ipartestület
2344 Dömsöd, Petőfi S. u. 11-13.

tel.: 06-24-435-416, 06-70-318-6325
ipartestulet.d@invitel.hu

DÖMSÖDI ÁLTALÁNOSDÖMSÖDI ÁLTALÁNOS
IPARTESTÜLET FELHÍVÁSAIPARTESTÜLET FELHÍVÁSA

TERMÉKELŐÁLLÍTÓK, KERESKEDŐK, VENDÉGLÁTÓK,
ŐSTERMELŐK figyelmébe!!!!!!!!!!!!!!!!!

KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ 
FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG

A termékdíj-szabályozás aktuális kérdéseivel, a gyakorlati
kötelezettségekkel kapcsolatban előadást szervezünk.

A termékdíjfizetési kötelezettség ugyanis mindenkit érinthet,
aki csomagolóanyagot használ.

A termékdíjjal kapcsolatos előadásra Dömsödön
az Ipartestületben kerül sor szeptember hónapban.

Kérem mindazok jelentkezését, akik ezen a konzultációs előadáson
szeretnének részt venni.

Az előadás ingyenes.
Előadó: az IPOSZ által biztosított VPOP-s szakember.

Jelentkezni lehet:
Dömsödi Általános Ipartestület

Szücsné Ágh Anikó
2344 Dömsöd, Petőfi S. u. 11-13. 06-24-435-416,  06-70-318-6325

ipartestulet.d@invitel.hu
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A klas  szi kus ér te lem ben vett mes ter sé gek, szak mák, mint a szűcs, a ké ses,
fa ze kas, ká dár vagy ko vács, nap ja ink ra el tű nő ben van nak. Ha gyo mány őr zés
cí mén még fel lel he tő egyik-má sik, de saj nos, mint már em lí tet tem, na pi szin -
ten nem le het ve lük ta lál koz ni. Így van ez Dömsödön is, vagy még sem?

Az év ről év re meg ren de zés re ke rü lő Dömsödi Na pok ki ál lí tói közt ta lál -
koz tam a ci pész Fa bu la Lász ló mun ká i val. Édes ap ja ren dez get te a ki ál lí tá si
tár gya kat, mi köz ben lel ke sen me sélt fia mes ter sé gé ről. Va ló igaz, én is hal lot -
tam már ró la, még sem kel tet te fel ér dek lő dé sem, de Já nos bá csi lel ke se dé se
rám ra gadt, s egy szer re fon tos nak érez tem, hogy ta lál koz zak a fi a tal em ber rel!
Ott ho ná ban ke res tem fel. Mű he lyé be be lép ve kel le me sen érin tett a bő rök il la -
ta, a hasz ná lat ban lé vő ré gi szer szá mok lát vá nya, mel let te a mo dern tech ni ka
vív má nya i val, mint a kü lön fé le var ró gé pek, be ütők, no meg a szá mí tó gép!

Büsz ke ség gel ve ze tett vé gig bi ro dal mán. Meg néz het tem az ál ta la ké szí tett
ci pő ket, csiz mát, de meg mu tat ta azt is, mi lyen bő rök kel dol go zik. 

Mun ka köz ben kér dez get tem Fa bu la Lász ló ci pészmes tert:
– Nem min den na pi do log, hogy egy ilyen fi a tal em ber en  nyi el szánt ság gal,

bá tor ság gal be le ves se ma gát a ci pészmes ter ség be! Kü lö nös te kin tet tel ar ra,
hogy sem a vál lal ko zást, sem a szak mát nem örö köl te! Ho gyan in dul tál el?

– Amikor nyol ca dik ban a pá lya vá lasz tás ra ke rült sor, ak kor jött az öt let, de
iga zá ból apu tól! Az or szág ban egyet len is ko la ok ta tott ek kor, Új pes ten. Ami -
kor is ko la lá to ga tás ra men tünk, a tech ni kus aki kör be ve ze tett azt mond ta, ha
meg  aka rom ta nul ni, ho gyan kell egy ci pőt el ké szí te ni az ele jé től a vé gé ig, ak -
kor or to pé di ai vagy gyógy ci pőké szí tő nek kell men ni. Ott le het iga zán meg ta -
nul ni, ho gyan kell kéz zel fá ra húz ni a fel ső részt, és ho gyan kell kap ta fát ké -
szí te ni, mert a su li ban csak gép mun kát ta ní ta nak! (Ak kor 30-an vé gez tünk,
eb ből  ket ten va gyunk a szak má ban. Az is ko lá ban két éve meg szűnt a kép zés,
így után pót lás nincs!) Hall gat va a jó ta nács ra, az el ső évet or to pé di án töl töt -
tem, itt 10-12 cm-rel kel lett emel ni a ci pő ket, rö vid lá bú ak nak. Az tán ma szek -
hoz ke rül tem, ott új ci pőt nem ké szí tet tünk, ja ví ta ni kel lett. Vég zős vol tam,
ami kor az igaz ga tó aján lott egy cé get, ahol fi a ta lí tás mi att ke res tek ci pé sze ket.
A be lé pő egy vizs ga mun ka el ké szí té se volt, mely től so kan vis  sza ri ad tak, hi -
szen var rott ci pőt ed dig még  nem ké szí tet tünk. Egye dül én je lent kez tem, mert
ki hí vás nak érez tem ezt a meg mé ret te tést! A fel vé tel si ke rült. A cég nél job bá ra
er dé lyi ek dol goz tak, de volt köz tük egy bu da pes ti bá csi is. Tu laj don kép pen
Gyu la bá csi a párt fo gá sá ba vett, és meg ta ní tott ne kem min dent, amit még ed -
dig nem tud tam. Tő le nem le he tett olyat kér dez ni, ami re ne kap tam vol na vá -
laszt! Ő mind a fér fi, mind a női ci pő ké szí tés ben ott hon volt. Így so kat se gí tett
ne kem az in du lás nál. Mai na pig tar tom ve le a kap cso la tot.

– A mű hely ben szét te kint ve, job bá ra fér fi mo del le ket lá tok, két pár csiz -
mát, női láb be lit nem! Az utób bi ket tő re nincs ke res let?

– Szerencsére ke res let az van! Csiz mát is ké szí tet tem, de az más vi lág! Míg
ab ból egy pá rat, ad dig ci pő ből 3-4-et ké szí tek el. Te hát nem vál la lok csiz ma -
ké szí tést. A női ci pők te kin te té ben az a hely zet, hogy el ké szí té si fo lya ma tuk
ki csit el tér a fér fi é tól! A sa rok ma gas sá ga meg ha tá roz za a ci pő sza bás min tá -
ját! A fér fi ci pők egy sé ge sen 2-3,5 cm-esek, míg a női mo del lek sa rok mé re te
3-10 cm-ig  ter jed. Így a sza bás min ták gyak rab ban mó do sul nak. Pil la nat nyi -
lag itt nem tu dok női ci pőt mu tat ni, de klas  szi kus vo na lú mo del le ket ké szí tek

igény sze rint. Egyéb ként a kéz zel var rott ci pők vi lág hí rű ek! Sok le he tő ség
van a szí nek va ri á ci ó já ra,  úgy le het őket ös  sze il lesz te ni mint egy puzzle já té -
kot. Le het va ri ál ni a bőr faj ták kal, a var rá sok kal stb.

– Milyen alap anyag ok kal dol go zol?
– Sajnos itt hon az utol só bőr gyá rat, a pé csit, be zár ták. A bőr be szer zé se kül -

föl di gyár tók ma gyar or szá gi lerakataiból le het sé ges. Ezek olasz, fran cia, tö -
rök, né met bő rök. Ter mé sze te sen az igé nyek től is függ, hogy mi vel dol go -
zom, mert míg itt hon a mar ha, bor jú, a né me tek nél a ló a jel lem ző. Azon ban
van nak kü lön le ges alap anyag ok, ezek nek az ere de tét a te nyész té si szám mal is
kell bi zo nyí ta ni, ilyen pl. a kro ko dil bőr. Nem meg szo kott még a strucc láb szár,
kí gyó, rá ja, cá pa, mo csá ri disz nó vagy a bivalybőr, de ezek ből is ké szül nek
láb be lik. Én leg in kább a bor jú bőr rel sze re tek dol goz ni, az a leg jobb mi nő sé -
gű, ami kor már nem bor jú, de még nem is ki fej lett ál lat – ez a szal ma rá gó.

– Egy láb be li el ké szí té sé nél fon tos mo men tum a mé re tek vé te le. Mi re kell
leg in kább oda fi gyel ni?

– Jó, ha dél előtt tör té nik a mé ret vé tel, mert a láb ek kor még nem da gadt.
Mi u tán rá áll egy lap ra a meg ren de lő, 90 fok ban kör be raj zol juk a lá bát és négy
he lyen ve szünk méretet: a rüszt nél, a bü työk nél, a sa rok nál és a bo ká nál. Ha
van egyéb rend el le nes ség, ak kor azt kü lön je löl ni kell. Ezek alap ján, kb. há -
rom hét alatt  ké szül el a kap ta fa.

–Konkrétan egy pár ci pő men  nyi idő alatt ké szül el a mé ret vé tel től szá mít -
va min den nel együtt?

– Körülbelül egy hó nap, szá ra dás sal együtt. Bár mi lyen fur csán hang zik is,
a bőrt ned ve sí te ni kell, így kön  nyeb ben le het ve le bán ni, így ve szi fel a for mát.
De van olyan kül föld ön dol go zó is me rő söm, aki olyan he lyen dol go zik, ahol
egy év alatt ké szí te nek el egy pár láb be lit.

– Gyakran jársz ki Né met or szág ba mé re tet ven ni, az tán itt hon el ké szí ted
a ci pő ket, majd megint vis  sza. Az ot ta ni em be rek nek meg éri var rott láb be lit
csi nál tat ni. Itt hon Ma gyar or szá gon mi a hely zet?

– Bármíly meg le pő, de egy re na gyobb az igény itt hon is! Az el múlt hó na -
pok ban na gyobb meg ren de lé se im is vol tak. El ső sor ban üz let em be rek, or vo -
sok ke res nek, de egy re in kább rá jön nek majd, hogy a var rott egye di ci pő ké -
nyel mes, időtál ló, egy szer kell csak meg ven ni!

– Kaptál-e el is me ré se ket?
– Szentendrén a Skanzenban mi kor meg nyi tot tak egy új tér sé get, meg hív tak

a ci pész mű hely be, hogy ott dol goz zak. El fo gad tam a meg hí vást, az óta is gyak -
ran vis  sza já rok. Itt, a meg nyi tón Só lyom Lász ló köz tár sa sá gi el nök úr oda jött
hoz zám, né ze get te az ál ta lam ké szí tett ci pő ket és na gyon megdicsért. A leg na -
gyobb el is me rés ta lán az, ami kor vis  sza jön nek a meg ren de lő im új fent ren del ni!

– A jö vő ben mi lyen el kép ze lé se id van nak?
– Idővel sze ret nék majd egy üz le tet! Az em be rek rá jön nek, hogy a var rott

ci pő mi nő ség re is és ele gan ci á ban is ver he tet len és ke res ni fog ják!
– A nagy kö zön ség nek lesz-e le he tő sé ge meg te kin te ni a mun ká i dat mos -

tan ság?
– Természetesen, a vá ros li ge ti Vajdahunyadvárban „Ma gyar kéz mű ves -

ség” cí men nyílt ki ál lí tás, amit július 30–augusztus 23-ig le het lá to gat ni a Me -
ző gaz da sá gi Mú ze um nyitvatartása sze rint. 

-V.I.-

Fabula László cipész
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A Ma gyar Kéz mű ves ség ért Ala pít vány –
az IPOSZ-szal és a BKIK Kéz mű ipa ri Ta go za -
tá val együtt mű köd ve – a „Ma gyar Kéz mű ves -
ség – 2009 és Ma gyar Re gék és Mon dák Kéz -
mű ves Szem mel” nem zet kö zi ki ál lí tás ra in vi -
tál ja az ér dek lő dő ket.

He lye: a vá ros li ge ti Vajdahunyadvárban a Ma -
gyar Me ző gaz da sá gi Mú ze um ban Bu da pes ten

Meg nyi tó: 2009. jú li us 30. (csü tör tök) 14,00
óra

A ki ál lí tás meg te kint he tő 2009. au gusz tus
23-ig a mú ze u mi nyitvatartás sze rint.
A PROG RAM BÓL:
2009. VII. 30. 14,00 óra:
• Meg nyi tó be szé dé ben Szűcs György el nök úr

(IPOSZ) ki tér a kéz mű ves ség hely ze té re, ér -
té ke li a ki ál lí tást

• Kö szön tőt mond Sem mel we is Ti bor al el nök
úr (BKIK Kéz mű ves Ta go za ta)

• Díj  át adá sa, Arany fo kos és a Kris tály Kéz mű -
ves Ván dor díj át adá sa
A ki ál lí tá son ha zai és ha tá ron tú li (er dé lyi,

szlo vá ki ai, auszt ri ai és sváj ci) ma gyar al ko tók:
ös  sze sen 260 kéz mű ves, nép mű vész és ipar mű -
vész ter mé sze tes alap anyag ok fel hasz ná lá sá val,
kü lön bö ző kéz mű ves tech ni kák kal ké szí tett kö -
zel 500 al ko tá sa lát ha tó. 

A ki ál lí tás a ma gyar kéz mű ves ség iga zi se -
reg szem lé je lesz, hi szen a tárgy al ko tó nép mű -
vé szet és a kéz mű ves ipar mű vé szet leg je len tő -
sebb szak ága i ból ös  sze sen 50-nél több kéz mű -

ves szak ma, mes ter ség kép vi se lői – pl. hím zők,
szö vők, csip ke ve rők, go be lin szö vők, vi se let ké -
szí tők, gyöngy fű zők, fa-, csont- és sza ru fa ra -
gók, fa mű ve sek, fa szob rász ok, bú tor fes tők, pin -
té rek, in tar zia-ké szí tők, üveg mű ve sek, üveg fes -
tők, ko vá csok, ké se sek, fém mű ves, íj ké szí tő,
bőr mű ve sek, fa ze ka sok, ke ra mi ku sok, tűz zo -
mán co sok, öt vö sök, hang szer ké szí tők, ru ha ter -
ve zők, fér fi sza bók, ka la pos, ci pész, se lyem fes -
tők, ék szer ké szí tők, folt var rók, ne me ze lők, csu -
hé- és gyé kény fo nók, ka bak tök-dí szí tők, tex til -
já ték-ké szí tők, mé zes ka lács-ké szí tők, to jás fes -
tők és -karcolók – mu tat koz nak be raj ta ter mé -
ke ik kel, al ko tá sa ik kal. 

A lá to ga tók olyan tár gyak ban gyö nyör köd -
het nek, ame lyek kö zött egy-egy táj egy ség mo tí -
vum kin csét, for ma- és szín vi lá gát hű en tük rö ző
nép mű vé sze ti, vagy a ha gyo má nyok ra épü lő,
de nap ja ink igé nye i nek is meg fe le lő né pi ipar -
mű vé sze ti és sa ját ter ve zé sű ipar mű vé sze ti al -
ko tá sok egy aránt meg ta lál ha tók. A mí ves, mes -
te ri en ki vi te le zett dísz tár gyak, hasz ná la ti esz kö -
zök az ott hon, a la kás, a kony ha, az ebéd lő igé -
nyes be ren de zé sé re, dí szí té sé re; az öl töz kö dés-
kul tú ra ele mei, a ru hák, ki egé szí tők, ék sze rek
akár hét köz na pi, akár ün ne pi vi se lés re al kal ma -
sak. A ki ál lí tás kü lön le ges da rab jai a né pi hang -
sze rek, a tex til- és fa já té kok, a vár- és ha jó ma -
lom-ma kett, a ké sek, az íjak, va la mint a rit ka
vagy ki ha ló fél ben lé vő kéz mű ves szak ma –
mint pl. a pin térmes ter ség – tár gyai is. 

A nap ja ink kéz mű ves ség ének leg ja vát be mu -
ta tó ki ál lí tást a gaz dag ma gyar re ge- és mon da -
vi lá got fel idé ző tör té ne tek, je le ne tek, a ma gyar
tá jak hoz és tör té nel mi em lé kek hez fű ző dő re ge-
és mon da-fel dol go zá sok te szik még tel je seb bé.

Az ün ne pé lyes meg nyi tó nap ján, jú li us 30-án
a ki ál lí tás ra be ke rült al ko tók sza vaz nak az
Arany fo kos és a Kris tály Kéz mű ves Ván dor díj -
ról. A sza va zás ered mé nyét a 14 óra kor kez dő dő
ün ne pé lyes meg nyi tó ke re té ben fog juk ki hir -
det ni. Ek kor fog ja  át ven ni a Ha gyo má nyok Há -
za és a Ma gyar Mű ve lő dé si In té zet zsű ri je ál tal
leg jobb nak tar tott több mint negy ven al ko tó a
Mi nisz ter el nö ki Hi va tal, az Ok ta tá si és Kul tu rá -
lis Mi nisz té ri um, a Pro Renovanda Cultura
Hungariae Nép mű vé szet ért Szak ala pít vá nya, a
Ma gyar Mű ve lő dé si In té zet, a BKIK Kéz mű -
ipa ri Ta go za ta, az MV Ipa ros Új ság, sa ját ala pít -
vá nyunk, né hány ön kor mány zat, in téz mény és
al ko tó ál tal fel aján lott dí ja kat.

A ki ál lí tás anya gá ról A Ma gyar Kéz mű ves -
ség ért Ala pít vány ke mény táb lás, há rom nyel vű
szí nes fo tó al bu mot je len tet meg, amely ben a
ki ál lí tás ra be ke rült min den al ko tó 1-1 mun ká ja
sze re pel ni fog! 

A kéz mű ves re me kek se reg szem lé jé re sze re -
tet tel vár juk a ha zai és kül föl di ér dek lő dő ket,
gyer me ke ket, csa lá do kat egy aránt. 

Tisz te let tel:
Simsik Ág nes

saj tó fő nök

PROG RAM AJÁN LÓ és MEG HÍ VÓPROG RAM AJÁN LÓ és MEG HÍ VÓ

Az el múlt  fut ballbaj nok ság ban el ért ötö dik
he ly jó ered mény nek szá mít. Azon ban evés
köz ben jön meg az ét vágy, és a do bo gó sem lett
vol na el ér he tet len ered mény szá munk ra.

A csa pat min den ki vel szem ben esél  lyel vet te
fel a küz del met. Csa ló dás, hogy itt hon ki ka pott
csa pa tunk a Piliscsabától, és a Bu gyi mind a hat
pon tot el vit te tő lünk.

A ka pu ban Ba lázs biz tos pont, de a ta va szi
idény ben né hány szor ő is hi bá zott. A vé de lem -
ben Bog nár B. és Kun is több ször küsz kö dött
sé rü lés sel, Szar ka az ős  szel ját szott job ban,
Sza bó P. időn ként le het ne gyor sabb is. Nagy
At ti la a vé de lem min den poszt ján hasz nos, lel -
kes já té kot pro du kált. A vé de lem hi bá já nak
mond ha tó még a vi szony lag sok ki ál lí tás, ami
hát rál tat ta a csa pa tot.

A kö zép pá lya Jezsek ve zér le té vel a csa pat
erős sé gé nek szá mí tott. Almási, ha még job ban
alá ren del né já té kát a csa pat nak, ki vá ló tel je sít -
mény re len ne ké pes ez a csa pat rész. Bog nár S.
elő re ho zá sa jó dön tés volt. A csa tár sor ban Sza bó
L. vis  sza jö ve te le erő sí tet te a csa pat gól ké pes sé -
gét. Zsol nai tel je sít mé nye hul lám zó, a két fi a tal,
Turcsán és Ké vés is hoz zá tett a csa pat ered mé -
nyé hez. Far kas és Ki rály jó cse ré nek mi nő sült,

hi szen né hány mér kő zé sen dön tő sze re pük volt
a si ker ben. Vi ze li, Haj lik, Túróczi ke ve set ját -
szott. A ta vasz ra el iga zolt Bak hi á nyát nem érez -
te a csa pat. Szi ge ti és Kal már is be se gí tett időn -
ként. Az idény köz ben tá vo zó Du nai já té kát nem
volt kön  nyű pó tol ni, de meg ol dot ta a csa pat.

A 2009–2010 baj nok ság ban csa pa tunk a Pest
me gye I. B osz tály ba kap be so ro lást. A cikk írá -
sa kor még nem ké szült el a sor so lás. Ter vek sze -
rint a baj no ki nyi tány az au gusz tus 15-16-i  hét -
vé gé re esik. A fel nőtt csa pat Agócs La jos sal
erő sö dik, vi szont a tar ta lék ka pus Har sá nyi Zol -
tán más csa pat ba iga zolt.

Ko moly mun ka fo lyik az után pót lás csa pa tok
kö rül. Az ifi ben tavaly Csap lár Ben ce, Fa bu la
Ri chárd, Nagy Nor bert, Túróczi Vik tor, Túróczi
Ba lázs, Túróczi Zol tán, Gu lyás Lász ló, Orosz
At ti la, Sas Gá bor, Czikora Má té, Si ket At ti la,
Ko vács Zsig mond, Tóth Pé ter, Uhrin Atti la vet -
te fel a ver senyt az el len fe lek kel. Ered mé nyes -
ség te kin te té ben az utol só hely nem a leg jobb
ered mény, azon ban mi vel a csa pat egy sé ge vár -
ha tó an meg ma rad, és ki e gé szül a ser dü lő ből fel -
tö rek vő Kiss Sza bolcs, Czégány Ba lázs, Sass
Lász ló, Gyö ke res Áron já té ko sok kal, az idén
jobb ered mény vár ha tó.

Gá bor Ta más edző elmondta, hogy a ser dü lő
csa pat az el múlt baj nok ság ban a 14. he lye zést
ér te el. A csa pat já té ko sai: Ormándi Márk,
Gyivi Já nos, Me zős Csa ba, Ha lász Már ton,
Böröcz Ben ce, Gecze Pé ter, Pencz Ádám, Hor -
váth Renátó, Se bők Dá ni el, Mándoky Oli vér,
Végh Má té, Gyö ke res Áron, Pokornyik Ist ván,
Fa bók Oli vér, Fel föl di Ri chárd, a si ke res nek
mond ha tó sze rep lés ré sze se volt még Ko vács
Zsig mond, Kiss Sza bolcs és Sas Gá bor, akik
mos tan tól az ifi csa pa tot erő sí tik.

Új don ság, hogy az U13-ban is van csa pa -
tunk, akik 3 pá lyán ját sza nak 8+1 lét szám mal.
Ezenkí vül kü lön bö ző ifi tor nák ra is ne vez zük
csa pa ta in kat, ame lyet a szö vet ség anya gi ak kal
is tá mo gat.

Gá bor Ta más min de nes edző nek és a csa pa -
tok nak sok si kert és sé rü lés men tes idényt kí vá -
nok. A tá mo ga tók nak és a ve ze tő ség nek el is me -
ré se met fe je zem ki ál do za tos mun ká ju kért. A
ser dü lő csa pa tok se gí té sé ért el is me rés a szü lők -
nek és nagy szü lők nek. A jó ered mé nyek re mé -
nyé ben HAJ RÁ DÖMSÖD! Jó vol na ha mi nél
több to rok ból han goz na el ez a biz ta tás a ha zai
mér kő zé se ken.

(Var sá nyi)

Mi történik a Dömsödi SE háza táján?
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A tan könyv pi ac rend jé ről szó ló – mó do sí tott
– 2001. évi XXXVII. tör vény 8. §-ának (4)-(6)
be kez dé se a tan könyv tá mo ga tás ról:

Az is ko lai tan könyv ren de lés nek biz to sí ta nia
kell, hogy – az is ko lá tól tör té nő tan könyv-köl -
csön zés, nap kö zi ben, ta nu ló szo bá ban el he lye -
zett tan köny vek igény be vé te le, hasz nált tan -
köny vek biz to sí tá sa, il le tő leg tan köny vek meg -
vá sár lá sá hoz nyúj tott pénz be li tá mo ga tás út ján
– a nap pa li rend sze rű is ko lai ok ta tás ban részt
ve vő min den olyan ta nu ló ré szé re, aki
a) tar tó san be teg,
b) tes ti, ér zék szer vi, ér tel mi, be széd fo gya té kos,

autista, több fo gya té kos ság együt tes elő for -
du lá sa ese tén hal mo zot tan fo gya té kos,

c) pszi chés fej lő dés za va rai mi att a ne ve lé si, ta -
nu lá si fo lya mat ban tar tó san és sú lyo san aka -
dá lyo zott (pl. dyslexia, dysgraphia, dyscalcu-
lia, mutizmus, kó ros hyperkinetikus vagy kó -
ros ak ti vi tás za var),

d) há rom- vagy több gyer me kes csa lád ban él,
e) nagy ko rú és sa ját jo gán csa lá di pót lék ra jo go -

sult,
f) rend sze res gyer mek vé del mi ked vez mény ben

ré sze sül
a tan köny vek in gye ne sen áll ja nak ren del ke -

zés re (nor ma tív ked vez mé nyek).

A gyer mek vé del mi gon dos ko dás ban ré sze -
sü lő – ne ve lő szü lő nél, gyer mek ott hon ban vagy
más bent la ká sos in téz mény ben ne vel ke dő –
ide ig le nes ha tál  lyal el he lye zett, át me ne ti vagy
tar tós ne ve lés be vett ta nu ló után nem ve he tő
igény be a nor ma tív ked vez mény.

Tá jé koz ta tó a tan köny vek ről
Az in gye nes tan könyv re jo go sul tak ál la mi tá -

mo ga tá sa a 2009/2010. tan év ben 11.000 Ft. 
Ezek nek a gye re kek nek a tan könyv cso mag -

ját az is ko lai könyv tár ból köl csö nöz he tő hasz -
nált  tan köny vek kel egé szít jük ki.

Az elő ző évek hez ha son ló an le he tő sé ge van a
szü lő nek ar ra, hogy a hasz nált tan köny vek he -
lyett meg vá sá rol ja az új köny ve ket.

In gye nes ség re nem jo go sí tó szem pont, ha a
szü lő egye dül ál ló.

Kér jük, fel tét le nül hoz za ma gá val az ér vé -
nyes ha tá ro za tot az, aki a rend sze res gyer mek -
vé del mi se gély alap ján jo go sult az in gye nes
tan könyv cso mag ra. Csak a ha tá ro zat be mu ta tá -
sa ese tén tud juk biz to sí ta ni az in gye nes tan -
köny ve ket.

A tan köny vek áru sí tá sá nak vár ha tó idő pont -
ja:  au gusz tus 20-a után (pla ká ton je lez zük majd
a pon tos idő pon tot).

Tá jé koz ta tó a tan könyv cso ma gok
vár ha tó árá ról

5. osz tály   15.200 Ft
6. osz tály   13.600 Ft
7. osz tály   17.000 Ft
8. osz tály   17.000 Ft
A fen ti árak ki e gé szül het nek még a nyelv -

köny vek árá val: an gol 3.300 Ft, né met 3.900 Ft.
Sán ta Istvánné

fel sős tan könyv fe le lős

Al só ta go za tos tan könyvárak:
1. o. 8755 Ft
2. o. 9190 Ft
3. o. 9200 Ft
4. a 13675 Ft
4. b 14400 Ft
4. c 12635 Ft

Fel hív juk a szü lők fi gyel mét!
Fel tét le nül hoz za ma gá val az ér vé nyes ha -

tá ro za tot az, aki a rend sze res gyer mek vé del -
mi se gély alap ján jo go sult az in gye nes tan -
könyv cso mag ra. Csak a ha tá ro zat be mu ta -
tá sa ese tén tud juk biz to sí ta ni az in gye nes
tan köny ve ket.

Patonai Istvánné

Tájékoztató a  tankönyvekrõl

TTTTAAAANNNNSSSSZZZZEEEERRRRVVVVÁÁÁÁSSSSÁÁÁÁRRRR!!!!
Dömsöd Papír-Írószer Boltban!

ANGOL, NÉMET
Kis csoportos nyelvi foglalkozások a központban korosztályonként

és szintenként, modern módszerekkel, szakképzett tanárokkal.

• Gyermekfoglalkozások

• Vizsgaelőkészítők

• Társalgás, szintentartás

• Korrepetálás

GYORSOLVASÁSI TRÉNING
14 éves kortól

Ajánljuk azoknak, akik hatékonyabban akarnak gazdálkodni
idejükkel.

TANULÁSTECHNIKA TRÉNING

Ajánljuk általános és középiskolásoknak, valamint cégeknek.

Jelentkezés: Szabó Tímea 30/290-96-09
Hochmanné Sitnikiewicz Szilvia 20/388-25-31

Matematikából korrepetálást, pótvizsgára való felkészítést vállal
matematika szakos tanárnő, általános és középiskolások számára!

Tel.: 06-70-248-6531

Nyitva tartás:
H:  8-12

K-P: 7.30-17
Szo:  7.30-12

1-8. osztályig
egységcsomagok!

A/5, A/4 mintás füzetek,
tolltartók

Füzetbox, könyvbox,

Csomagolóanyagok
széles választékával

várjuk kedves
vásárlóinkat!
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A Dömsödi Hír nök jú ni u si és jú li u si szá -
má ban ol vas hat ták a ked ves ol va sók, ho gyan
foly ta tó dott a Dömsödön kez dő dött COME-
NIUS 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.

Egy újabb nap ér ke zett el, amin a négy nem -
zet, az olasz mint há zi gaz da, a lett, a tö rök és a
ma gyar kül dött ség be szá molt ar ról:

– Mi tör tént a leg utób bi ta lál ko zó óta?
– Hogyan zaj lot tak le a sport ver se nyek (ami -

nek a dömsödi for du ló já ról ér te sül het tek a ked -
ves ol va sók az új ság ból)?

– A ko or di ná to rok szó ban és a szá mí tó gép se -
gít sé gé vel mu tat ták be a ná luk vég zett mun kát,
mit csi nál tak a sa ját is ko lá juk ban. 

– Az ok tó be ri, tö rök ta lál ko zó ig min den or -
szág csa pa tá nak ki kell dol goz ni a kö vet ke ző
sport ver seny fel ada ta it (mo dern já té kok).

– A sport ver se nyek idő pont já ban is meg ál la -
pod tunk: 2010 ja nu ár já ban Ma gyar or szá gon,
feb ru ár ban Olasz or szág ban, már ci us ban Tö rök -
or szág ban, áp ri lis ban Lett or szág ban ke rül rájuk
sor. A ver se nye ket „élő köz ve tí té sen” le het a
szá mí tó gé pen „fog ni”, il let ve meg fe le lő tech ni -
kai be ren de zés ese tén ki ve tí te ni, így egye nes
adás ban lát ha tó, ho gyan ol dot ta meg a meg be -
szélt fel ada tot a má sik nem zet.

– A gye re kek kö zöt ti nem zet kö zi dön tő re Ri -
gá ban, má jus ban ke rül sor. 

Tö rök ja vas lat alap ján ha tá ro zat szü le tett,
hogy nem zet kö zi csa pa tok fog nak küz de ni egy -
más el len. Így na gyobb le he tő ség lesz a nyelv -
gya kor lás ra, szo ro sabb kap cso lat ala kul hat ki a
kü lön bö ző or szág ból jött gye re kek kö zött, és
nem utol sósor ban igaz sá go sabb ös  sze té te lű
cso  por to kat le het ki ala kí ta ni a sport ver se nyen.

– Szó volt a gye re kek kö zöt ti e-mail kap cso -
la tok lét re ho zá sá ról, el in dí tá sá ról. 

– A ko or di ná to rok leg kö ze leb bi ta lál ko zó ja
2009 ok tó be ré ben, a tö rök or szá gi Usak vá ro sá -
ban lesz. 

Dél után egy sport ver seny re vol tunk hi va ta lo -
sak. A kör nyék 8 is ko lá ja mér te ös  sze tu dá sát. A
szin te el vi sel he tet len hő ség ben is meg telt a sza -
bad té ri sta di on szü lők kel, di á kok kal, szpon zo rok -
kal, ér dek lő dők kel és nem utol sósor ban a lel ke sen
szur ko ló di á kok kal. Ma guk ké szí tet te transz pa -
ren sek kel vo nul tak fel, zász lók, du da, síp várt ar -
ra, hogy lel ke sít sék az is ko lá juk ver seny ző it.

Az ün nep ség meg nyi tó ja ként kö szön töt ték a
je len lé vő ket. A COMENIUS pro jekt részt ve vő it
kü lön sze re tet tel üd vö zöl ték, meg kö szön ve,
hogy meg tisz tel ték a ren dez vé nyü ket. Ez után jel -
me zek be öl tö zött gye re kek ad tak elő az olim pi ai
ka ri kák kal egy meg nyi tó szá mot. Ba lett, tánc be -
mu ta tó, fu tó ver se nyek kü lön bö ző tá vo kon, súly -
lö kés és tá vol ug rás kö vet ke zett. A dí ja kat az

Olasz Olim pi ai Bi zott ság el nö ke, a COMENIUS
pro jekt négy nem ze té nek is ko la ve ze tői (tő lünk
Var ga Gézáné), a ré gió je len tős sport ve ze tői, pol -
gár mes te rei és is ko la igaz ga tói ad ták át. 

A ké ső es té be nyú ló ren dez vény vé gén min -
den nem zet fel vo nult a do bo gó ra. Kö szön töt ték
még azo kat a tá mo ga tó kat is, akik nél kül nem,
vagy nem ilyen szín vo na lon jött vol na lét re ez a
ta lál ko zó és ez a ver seny. El mond ták, hogy ez
az út a jö vő, biz tat tak to váb bi együtt mű kö dés re
ben nün ket.

A ta lál ko zó utol só nap ján fo ga dott ben nün ket
Flumeri pol gár mes te re, aki egy ben a te le pü lés
egyik ta ná ra is. Ő már több Comenius pro jekt
részt ve vő je volt. Leg utóbb a len gye lek kel dol -
goz tak együtt. Csa lá dok nál lak tak a gye re kek.
Lát hat ták, hogy mi lyen kö rül mé nyek kö zött él -
nek, ho gyan öl töz köd nek, mit esz nek. Lát ták az
eset le ges ne héz sé ge i ket, az örö mö ket, egy kis
részt meg is mer tek az or szág ból, a nép szo ká sa -
ik ból. El mond ta, mi lyen ha tás sal vol tak az ott
ta pasz tal tak ké sőbb a gye re kek re. Töb bek kö -
zött ezért is tá mo gat ja a pro jek tet. 

Nyi tott a to váb bi kö zös, nem zet kö zi mun ká -
ra, mi vel ő is úgy ta pasz tal ta, hogy ezek a pro -
jek tek az eu ró pai szem lé let ki ala ku lá sá hoz nagy
se gít sé get nyúj ta nak. El mond ta, igaz, hogy
évek óta egy kö zös uni ó nak va gyunk a tag jai, de
mes  sze va gyunk még az iga zi eu ró pa i ság tól.
Eb ben a mun ká ban az egyik leg na gyobb sze re -
pe és le he tő sé ge a pe da gó gu sok nak van. 

Min den lá to ga tá sunk al kal má val a ben nün -
ket kö szön tő po li ti ku sok, a fa luk ve ze tői, spor -
to lók, is ko la igaz ga tók hang sú lyoz ták ezek nek a
pro jek tek nek a nem zet kö zi je len tő sé gét. Az
egész kör nyék ös  sze fog va épí tet te a prog ram si -
ke rét, és kü lön bö ző szer ve ze tek tá mo gat ták az
olasz ko or di ná tort a mun ká já ban, je len tős
szpon zo ri tá mo ga tás ra is szá mít ha tott.

Dél után el in dul tunk Arianoba, amit ka nyar -
gós uta kon és vi a duk ton ke resz tül le he tett meg -
kö ze lí te ni. A vá ros a me re dek hegy ol da lá ban és
a te te jén he lyez ke dik el. Az utak szű kek és me -
re de kek, és bent a vá ros ban is szer pen ti ne ken
le het köz le ked ni.  Sé tánk köz ben lát tuk a ré gi
Dó mot, a fel újí tás alatt lé vő vá rat, és az azt kö -
rül ve vő na gyon szép par kot. Ész re vet tük, hogy
a hely bé li ek nek fel tűnt, ide ge nek va gyunk, és
hos  sza san fi gyel tek ben nün ket. Ahogy azt az
olasz fil mek ben is lát hat tuk, az em be rek kis
cso por tok ban ül dö gél tek, be szél get tek, sak koz -
tak, kár tyáz tak. 

A dél-olasz vá ro sok ra jel lem ző há zak a szűk
si ká to rok ban szin te ös  sze ér tek. Fent ről a hen ger
ala kú cse re pek kü lö nös min tá za tát cso dál hat tuk
meg. Az in tim kis be ug rók ban le an der és más
vi rá gok kö zött nyílt a la ká sok aj ta ja. A ma gas -
ból le néz ve a tá vol ban dom bok, he gyek kö zött
sok-sok fa lu, vá ros bújt meg, sőt több szél ma -
lom kör vo na lai is fel tűn tek.

El ér ke zett a bú csú pil la na ta. Csak meg kö -
szön ni tud juk Valentino Stanco-nak, Castel Ba -
ro nia is ko la igaz ga tó já nak, Raffaele Batti an te-
nek, az olasz ko or di ná tor nak azt az igye ke ze tét,
hogy va la men  nyi en jól érez zük ma gun kat. Mint
ahogy ők mond ták, a szí vük ből pró bál ták ki ta -
lál ni, mi vel te het nék az itt lé tün ket még em lé ke -
ze te seb bé. Nem utol sósor ban kö szön jük há zi -
gaz dánk nak, Ciriaco Petrillinek és fe le sé gé nek
azt a tö rő dé sét, ahogy az egész csa pa tot a csa -
lád já nak te kin tet te. 

Elő ször a tö rö kök in dul tak a ná po lyi re pü lő -
térre. Elmondták, hogy ná luk a bú csú zók elé
vi zet ön te nek, hogy olyan kön  nyen vis  sza tér -
je nek, ahogy a víz utat ta lál ma gá nak. Ne kik
na gyon hos  szú volt a ha za fe lé ve ze tő út. Elő -
ször Ró má ba kel lett re pül ni ük. Itt hat órát vá -
ra koz ni, hogy fel tud ja nak száll ni az Isz tam -
bul ba re pü lő gép re. Meg ér kez ve még leg alább
ugyan en  nyit kell utaz ni, hogy a sa ját vá ro suk -
ba ér je nek. Ahogy mond ták, ki hasz nál ják a vá -
ra ko zá si időt, egy ki csit kör be akar nak néz ni
Va ti kán ban. 

Ez után a let tek kö szön tek el tő lünk. Ők nyol -
can vol tak, mikrobusszal vit ték őket a re pü lő tér -
re. Lel ke sen in te get tek, mon do gat va, hogy vár -
nak ben nün ket és a gye re ke ket Ri gá ban. 

Mi is el in dul tunk, hogy idő ben ki ér jünk a re -
pü lő tér re. El kö szön tünk a há zi ak tól, és kö rül be -
lül két óra múl va már Ná poly re pü lő te ré ről
küld tünk ha za sms-t, hogy nem so ká ra ott hon
va gyunk. Fel hős idő lé vén, a len ti táj ból ke ve set
le he tett lát ni, fény ké pez ni, de ma guk a fel hők
fe lejt he tet len lát ványt nyúj tot tak. Jó volt lát ni
fent ről, hogy az már a Ba la ton, az va ló szí nű a
Du na, Bu da pest ne ve ze tes sé ge it, de a leg jobb
volt ha za ér ni.

Ambruska Mar git

GONDOLATOK, ÉLMÉNYEKGONDOLATOK, ÉLMÉNYEK
a COMENIUS pro jekt má so dik nem zet kö zi ta lál ko zó ja kap csán III.
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Aki az OMK fe lé jár, ha tal mas vál to zást
lát hat. Egy ro mos épü let el tűnt, meg szűnt az
ud va rán az át ha tol ha tat lan lim bus. Gé pek
dol goz nak raj ta, időn ként szü lők, gye re kek,
mun ká sok ás nak, ge reb lyéz nek. A na pok ban
fa já té ko kat is le het lát ni. Most, hogy meg kér -
tek ar ra, az új ság ha sáb ja in tá jé koz tas sam a
dömsödieket, mi ké szül itt, olyan ré gi nek tű -
nik az idő, ami kor el kez dő dött ez az egész.
Hogy is kez dő dött? Ta lán az zal a hó na pok kal
ez előt ti, ös  sze vont szü lői ér te kez le ttel. Aki ott
volt, eze ket a gon do la to kat hall hat ta:

Na gyon sok sze re tet tel kö szön tünk min den
ér dek lő dő szü lőt! Hogy mi ért is jöt tünk ös  sze?
Egy ját szó ud var ki ala kí tá sát sze ret nénk el in dí -
ta ni. Már rég óta nagy gon dunk, hogy az OMK
épü le té ben ta nu ló gye re ke ket egy si vár, po ros
ud var fo gad ja a szü ne tek ben, dél után.

Igé nyünk van a szép kör nye zet re, és a gye re -
kek ben is sze ret nénk ezt az igé nyes sé get ki ala -
kí ta ni.

Ha meg néz zük a fo lyo són kat, az osz tály ter -
me ket, min den el fo gult ság nél kül mond hat juk,
hogy na gyon szé pek, esz té ti ku sak. A ver se -
nyek re já ró gye re kek szü lei lát hat ták a mi is ko -
lánk és más is ko lák kö zöt ti kü lönb sé get. 

Úgy gon dol juk, hogy a mai kor pe da gó gu sá -
nak és szü lő jé nek nem csak az a fel ada ta, hogy a
tu do mányt a kis gye rek fe jé be csem pés  sze, hogy
ételt te gyen az asz tal ra. Na gyon fon tos az igé -
nyes kör nye zet ki ala kí tá sa és an nak a meg óvá -
sa, il let ve az er re va ló ne ve lés.

Egy fü ve sí tett, por men tes ját szó ud vart sze -
ret nénk ki ala kí ta ni, fák kal, bok rok kal. Ahol el
le het hú zód ni egy fa ár nyé ká ba, egy kis plé det
le te rí te ni a 30-35 fo kos me leg ben. Ott egy ki csit
he ve rész ni, vagy ép pen a fűz fa ágak ból ki ala kí -
tott bungiban meg hú zód ni. Fel le het ne mász ni a
ha jó ra, le csúsz ni a csúsz dán, rá ül ni a hin ta ló ra,
vagy ép pen egyen sú lyoz ni a füg gő hí don. 

Tud juk, hogy en nek a ját szó ud var nak a ki ala -
kí tá sa nem a pe da gó gu sok, nem a szü lők fel ada -
ta len ne. De ez a meg ál la pí tás még nem old ja

meg a mos ta ni ud var prob lé má it. Ös  sze fo gás sal
azon ban sok min dent el le het ér ni!

Mit sze ret nénk? 
Az ön kor mány zat meg vá sá rol ta az OMK

mel let ti tel ket, amin egy ro mos épü let áll. Ide
ter vez zük a ját szó ud vart. Ho mo ko zót, EU-s
szab vány sze rint épí tett fa já té ko kat. A te rü let
sza ba don ma radt ré szét fü ve sí te nénk, s hogy a
lo cso lás ne le gyen nagy gond a nyá ri hó na pok -
ban, ön tö ző be ren de zés sel ol da nánk meg ezt a
prob lé mát.

Most jön az a kér dés, hogy mi ből. 
Mint so kan tud ják, van az is ko lánk nak egy

„Sulipersely” ne vű ala pít vá nya, aho vá so kan
fel ajánl ják az adó juk 1%-át, és ter mé sze te sen
más ös  sze ge ket is. Pá lyáz tunk, és el nyer tünk a
ját szó ud var el ké szí té sé re 1 mil lió fo rin tot. A ta -
va lyi pa pír gyűj tés ből 50 ezer fo rin tot aján lot tak
fel az OMK-ba já ró gye re kek. A ta va szi pa pír -
gyűj tés ből be folyt ös  sze get is er re for dí ta nánk.
Az idei far sang be vé te lé ből sze ret nénk kér ni az
SZMK-tól. Már van nak kü lön fel aján lá sok szü -

lők től, nagy szü lők től, kft.-ktől stb. Sze ret nénk
az ide já ró gye re kek től, osz tá lyok tól is fel aján -
lá so kat kér ni a ter vünk meg va ló sí tá sá hoz. Nem
csak pénz be li fel aján lás ra, ha nem fi zi kai mun -
ká ra is nagy szük sé günk lesz. 

Hogy ezek ből a ter vek ből mi fog meg va ló -
sul ni, az a mi ös  sze fo gá sun kon, aka ra tun kon
mú lik. Tud juk, hogy nagy fá ba vág tuk a fej -
szén ket, de his  szük azt, hogy eb ben a ne héz
gaz da sá gi hely zet ben sem sza bad ter vek és cé -
lok nél kül ma rad ni, csak meg kell hogy ma rad -
junk a re a li tá sok ta la ján.

A szü lői ér te kez let után fel gyor sul tak a
konk rét ter ve zé sek. Ár aján la to kat bön gész -
tünk, Kecs ke mé ten vol tunk a já ték ké szí tő nél.
Fel mér tük a te rep nagy sá gát, egyez tet tünk, mi re
van hely, mi re van szük sé ge a gye re kek nek a já -
té ko kon kí vül, az ho va ke rül jön. Mi lyen el já rá -
sok szük sé ge sek a bon tás hoz, az elekt ro mos
áram meg szün te té sé hez, ho gyan lesz ki mér ve a
te rü le ten a já té kok, a jár da, a pá lya he lye, hon -
nan lesz a víz, mi kell a mur va alá, hogy vá lasz  -
szuk el a jár da sze gélyt a föld től. Ezer nyi olyan
kér dés, ami re nem is gon dol tunk, ami kor be le -
vág tunk. 

És meg kez dő dött a mun ka is a tel ken. Hol
ne ki len dül ve, hol las sacs kán. 

El ső lé pés ként a te rep ren de zés és a föld mun -
ka. Ta lán ez volt a leg ne he zebb. Mi ért? Az épü -
le tek bon tá sa és a nagy szint kü lönb ség mi att. A
bo zót és a „kis er dő” el tün te té se mi att. Mind ez
idő igé nyes, pénz emész tő mun ka volt. Az épü le -
tek bon tá sá hoz a Dunatáj Szö vet ke zet től kap -
tunk se gít sé get. A tör me lék és a sze mét el szál lí -
tá sát pe dig – több száz ezer fo rint ér ték ben – Pin tér
Zol tán vál lal ko zó vé gez te in gyen. A ter mő föl det,
mur vát és a só dert is ak ci ós áron szál lí tot ta.

Ez után kö vet ke zett a két ke zi mun ka. Egyik
dél után, mint a szor gos han gyák, szü lők, nagy -
szü lők, gye re kek, pe da gó gu sok lep ték el a te rü -
le tet ge reb lyé vel ásó val, la pát tal. Öröm volt a
kö zös mun ka, öröm volt dol goz ni lát ni azo kat a
gye re ke ket is, akik a tan év köz ben nem na gyon

JÁT SZÓ UD VAR KÉ SZÜL

Látványterv

Folynak a munkálatok
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je les ked tek a ta nu lás ban, de ott meg mu tat ták,
hogy más te rü le ten az élen jár nak. 

Mint min den ese mény ről, a ját szó tér épí té sé -
ről is meg osz lot tak a vé le mé nyek. Vol tak, akik
azt mond ták, hogy ez az tán nem a ti dol go tok.
Majd gon dol já tok, hogy va la ki ezt meg kö szö ni
nek tek? Vagy mi ért ép pen te ve szed a nya kad ba
ezt a mun kát? Nincs elég dol god? Mi ért nem
csi nál ja más? Ezek és eh hez ha son ló ak vol tak a
ne ga tív han gok.

A má sik ol dal sza vak ban, tet tek ben biz ta tott
ben nün ket, és fan tasz ti kus do log nak tar tot ta,
hogy ilyen ne héz gaz da sá gi hely zet ben ilyen
nagy do log ba fog tunk.

Volt olyan DÖMSÖDI EM BER, aki nek kö ze
sincs az is ko lá hoz, de mi u tán meg tud ta, mi ké -

szül azon a te rü le ten, ami előtt na pon ta jár el,
bol do gan és ön ként aján lot ta fel az in gyen se gít -
sé gét. Biz to san át érez te, hogy mi lyen nagy sze rű
ér zés lesz a ké sőb bi ek ben úgy bi cik liz ni ezen az
ut cán, hogy a ját szó ud var lét re ho zá sá ban én is
tet tem va la mit.

Az tán volt olyan nyug dí jas né ni is, aki a cse -
kély ke kis nyug dí já ból aján lott fel né hány ezer
fo rin tot, mert úgy gon dol ta, mi lyen jó lesz majd
an nak ide jén, ha a déd uno kái itt ját sza nak.

Az tán volt olyan em ber is, aki majd nem sér -
tés nek vet te, hogy nem szól tunk ne ki, nem ke -
res tük meg, hogy a se gít sé gét igény be ve gyük.

Sze ren csé re az utób bi vé le mé nyek vol tak az
erő seb bek, és ad tak erőt, hogy to vább ha lad junk
a meg kez dett úton. 

Még na gyon sok a ten ni va ló, és még sok
pénz re van szük ség ah hoz, hogy a ját szóud var
olyan le gyen, ami lyen nek meg ál mod tuk. Mi bí -
zunk ben ne, hogy van nak még olyan em be rek,
akik azt gon dol ják, hogy kö zö sen, a sa ját anya gi
for rá sa i kat át gon dol va, át cso por to sít va nagy -
sze rű dol go kat tu dunk lét re hoz ni.

Eb ben a tá jé koz ta tás ban csak né hány meg -
moz du lást, tá mo ga tást emel tem ki. A mun kák
foly ta tód nak, és re mél he tő en a kö vet ke ző
szám  ban már a fű sar ja dá sá ról is be szá mol ha -
tok, mert ez az ese mény a mun ká la tok utol só ál -
lo má sát je len te né. Ak kor sze ret ném név sze rint
fel so rol ni azo kat a sze mé lye ket, akik bár mi lyen
se gít sé get ad tak a ját szó ud var el ké szí té sé hez.

Bak Gáborné, ta ní tó

PROGRAMAJÁNLÓ

KIÁLLÍTÁS

PLAKÁTOK A FRANCIA ÉS A MAGYAR
MEZŐGAZDASÁGRÓL

A 19. századtól 1960-ig, mind a két ország mezőgazdaságát népsze -
rűsítő különleges grafikák.

Városliget–Vajdahunyadvár – Mezőgazdasági Múzeum.
augusztus 9-ig

TURNER ÉS ITÁLIA
A legjelentősebb tájképfestő művei  Magyarországon először.

80 gyönyörű kép az angol mestertől.
Szépművészeti Múzeum.

október 25-ig

MIT TAKAR A FALVÉDŐ?
Egy különleges lakásdísz kiállítása. Múltjának és jelenének

bemutatása, a velünk élő történelem egy szelete.
Angyalföldi Helytörténeti Gyűjtemény.

augusztus 20-ig

***

SZÍNHÁZ

Vasárnap délelőttönként 10 órakor a Művész Malom udvarán.

TÜCSÖK ÉS A HANGYÁK címen
A Trambulin Színház előadása augusztus 9-én

CIPITY LŐRINC címen
Szalóky Ági mese-koncert augusztus 16-án 

KŐ ÁRPÁD

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 Dömsödért” 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. 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 rossz időjárás miatt elmaradt előadás szeptemberben a Petőfi
Múzeum udvarában kerül megrendezésre.

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.
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Cso dá la tos 10 na pot töl töt tünk el Nei Po ri ban
– Gö rög or szág ban.

Jú li us 26-án dél után fe jez tem be az érett sé gi
vizs gá im, és az nap es te 6 órakor már in dul tunk
is. A buszt meg töl töt te a min dig jó ked vű Ju és
Zsu Tár su lat, a fi a ta los Ba nya Klub és volt né -
hány dömsödi, kiskörösi, kis kun ha la si ven dég
uta sunk is. Fan tasz ti kus kis csa pat ala kult.

Ma gyar or szág, Szer bia, Ma ce dó nia és a vár -
va várt Gö rög or szág. Vég re meg ér kez tünk Nei
Po ri ba. A szál lás el fog la lá sa után né há nyan cél-
ba vet tük az Égei-ten ger gyö nyö rű part ját. El ső
nap es te Cristos – a há zi gaz dánk – kö szön tött
min ket, majd gö rög spe ci a li tás sal ked ves ke dett
ne künk.

Ren dez tek szá munk ra egy cso dás gö rög es -
tet, ahol meg ta nul hat tuk az iga zi Zorba tán cot,
meg kós tol hat tunk gö rög éte le ket is. A mi kis
csa pa tunk be mu ta tót tar tott ed di gi da la ink ból,
tán ca ink ból. Még a szom széd ház la kói is ki ül -
tek az er ké lyük re, néz tek min ket, az ut cán já -
ró-ke lők is meg áll tak. Együtt tán col tunk, ne -
vet tünk, éne kel tünk, egy szó val jól érez tük ma -
gun kat.

Egy ál mom vált va ló ra, ami kor is élő ben lát -
hat tam a Meteórákat, az ég és föld kö zött le be gő
XIV. században épült ko los to ro kat. Magávalra-
gadó lát vány volt a több száz mé ter ma ga san a
szik lák te te jé re épí tett ko los to rok. Majd egy
ikon ké szí tő mű hely ben meg te kint het tük, ho -
gyan ké szül nek a szebb nél szebb iko nok.

Meg is mer ked tünk a gö rög kul tú rá val, a he lyi
szo ká sok kal, éte lek kel, ita lok kal, és per sze mi
fi a ta lok a gö rög éj sza ká val is. Itt 3 he lyet kell
meg em lí te nem: Marabu... a fi a ta lok ked venc
he lye es tén ként. A vi dám park. A ma gyar ét te -
rem. Itt et tük kint-tartózkodásunk alatt a  leg fi -
no mabb gyrosokat, kö szön jük a ven dég lő dol -
go zó i nak: Mar csi nak, At ti lá nak és Palosnak.

Min den nap fü röd tünk a ten ger ben, a par ton
jól érez tük ma gun kat. Kalapoltunk, éne kel tünk,
tán col tunk. Ren ge teg ma gyar tu ris tá val ta lál -
koz tunk. Meg is mer ked tünk egy len gyel csa pat -
tal is, akik kel mai na pig tart juk a kap cso la tot.

El jött az utol só nap, amit na gyon nem vár-
tunk. Nehezen tud tunk el sza kad ni a kör nye zet -
től, há zi gaz dánk tól, a ten ger től.

Sze ret nék kö szö ne tet mon da ni a Weekend
Travel dol go zó i nak, Palóczné Er zsi ké nek, Cris -
tos Sarafisnak, Csikósné Jut ká nak, a Ba nya
Klub tag ja i nak. 

Jö vő re új ra ott le szünk.
Nagy Sebastián

Gö rög or szág fe led he tet len ma rad a szá mom -
ra, cso dá la tos él mé nyek kel let tem gaz da gabb
ez alatt a 10 nap alatt! Ha te het ném azon nal visz  -
sza men nék, mert a gö rög ven dég sze re tet me sés
volt, fő leg hogy Cristos – a há zi gaz da – gö rög
kü lön le ges ség gel és hi deg ás vány víz zel várt
min ket a hos  szú buszút után.

Az el ső nap már fel fe dez tük Nei Po rit, éle -
tem ben elő ször vol tam a ten ger nél, és azt, hogy
el jut hat tam ide, Jut ká nak és a Weekend Travel-
nek kö szön het tem!

A tár sa ság és a han gu lat na gyon jó volt, so kat
bu liz tunk, és fel fe dez tünk egy gö rög temp lo mot
is.  Mi kap tuk meg a leg jobb szo bát, a 22-est,
mert a mi szo bánk ban volt für dő kád, igaz, so -
kan át is jöt tek hoz zánk.

Ös  szes sé gé ben na gyon jól érez tem ma gam,
sem mi ne ga tí vu mot nem  tud nék mon da ni. Na -
gyon jó kat et tünk a ma gyar ét te rem ben, sok fi -
nom gyrost. Örü lök, hogy el jut hat tam Gö rög or -
szág ba!

Liber Mar cell

Na gyon örü lök, hogy egy ilyen cso dá la tos
hely re el ju tot tam. Kö szö net ér te Csikósné Jut -
ká nak. Na gyon tet szett a kris tály tisz ta de me leg
ten ger, a gyö nyö rű kör nye zet. A he lyi ek na -
gyon ked ve sek és ba rát sá go sak vol tak ve lünk,
a he lyi éte lek és spe ci a li tá sok na gyon fi no mak
vol tak!

A cso dás ki rán du lá so kat és a fe lejt he tet len él -
mé nye ket kö szö nöm Palóczné Er zsi ké nek. Ki -
vá ló tár sa ság jött ös  sze, akik kel na gyon jó volt
szó ra koz ni, be szél get ni.

Ka to na Vik tor

Jú ni us 26-án el in dul tunk Gö rög or szág ba,
pon to sab ban Nei Po ri ba a Ju és Zsu Tár su lat -
tal, a dömsödi Ba nya Klub bal és még né hány
is me rős sel. Em lék szem, ami kor már csak az
utol só per cek vol tak hát ra az in du lá sig, min -
den ki na gyon tü rel met len volt. A bu szon na -
gyon jó volt a han gu lat, és ez még csak a kez -
det volt. Más nap dél ben, ami kor meg ér kez -
tünk az apartmanhoz, megmondom őszin tén,

po zi tí van csa lód tam, mert én nem ilyen re szá -
mí tot tam. Tud tam, hogy egy szép he lyen fo -
gunk lakni, de nem gon dol tam vol na, hogy ez
tény leg ilyen gyö nyö rű. Mi u tán meg ér kez -
tünk, nem tud tuk rög tön el fog lal ni a szobákat,
ezért mi fi a ta lok a mi nyel vün kön el men tünk
„fel de rí te ni” Nei Po rit. Rög tön a ten ger part nál
kezd tük. A tisz ta ság, a ho mok és a gyö nyö rű -
ség… leírhatatlan érzés (ez már na gyon hi ány -
zott ne kem). Megismerkedhettünk a gö rög
kul  tú rá val, a gö rög ze né vel, a gö rög éte lek kel,
és mi fi a ta lok ter mé sze te sen a gö rög éj sza kák -
kal is. A törzs he lyün ket meg em lí te ném: Ma ra -
bu és a ma gyar ét te rem. Na gyon jó ér zés volt,
hogy fő leg eze ken a he lye ken mennyi em bert
is mer het tünk meg. 

Egyik es te pe dig Cristos – a há zi gaz dánk –
meg mu tat ta ne künk, hogy mi lyen egy iga zi gö -
rög est. Gö rög éte lek kel fo ga dott min ket, ita lok -
kal, és ké sőbb jö he tett az iga zi gö rög ze ne és a
tánc. Na gyon jó ér zés volt hogy a fi a ta lok és
idő seb bek együtt, mint egy csa pat tán col tunk és
mu lat tunk.

Na gyon szép lát vány volt, ami kor a Mete -
órák nál jártunk, és ami fe lejt he tet len szá mom ra
az a Skhiatos szi ge te – a ha jó ki rán du lás. A szín -
tisz ta kék ten ger, egy gyö nyö rű szi get, del fi nek
a tengerben… azt hi szem, ezt nem is kell to vább
ra goz nom.

Na gyon örülök, hogy egy ilyen szép hely re is
el ju tot tam, és mindezt a Weekend Travel-nek,
Csikósné Jut ká nak és Cristos Sarafisnak kö -
szön he tem.

Utol só nap na gyon ne héz volt ezt a sok szép
na pot, éj sza kát, is me rőst otthagy ni.

Meg ígér tük, hogy jö vő re új ra el me gyünk,
amit mi ter mé sze te sen be is tar tunk.

Miskolczi Be á ta

Ü d  v ö z  l e t  G ö  r ö g  o r  s z á g  b ó l
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Dömsöd te rü le tén az el telt idő ben az
aláb bi bal eset tör tént: 

D. G. az ál ta la ve ze tett sze mély gép ko csi val
2009. 07. 16-án dél előtt Dömsöd la kat lan te rü -
le tén ha lad t az 51-es fő úton Bu da pest fe lől
Dömsöd fe lé. Ha la dá sa so rán utol ért egy las san
ha la dó gép ko csisort és há tul ról ne kiüt kö zött a
ve le azo nos irány ban ha la dó L. P. ál ta l ve ze tett
hon véd sé gi sze mély au tó nak, amit ne kilö kött

az előt te ha la dó D. J. ál tal ve ze tett busz há tul já nak. A bal eset ben sze mé lyi
sé rü lés nem tör tént, anya gi kár ke let ke zett.

Dömsödön az aláb bi bűn cse lek mé nyek tör tén tek:
Is me ret len tet tes el len, aki 2009. 07. 05. na pon 03:00 idő pont ban Döm-

söd, Fel ső Dunapart ut ca 1. sz. előtt par ko ló te her gép jár mű ből ira to kat,
au tós rá di ót, valamint hor gász bo to kat, il let ve a gép ko csi tank já ból 20 l
gáz ola jat és a tgk 2 db ak ku mu lá to rát le sze rel ve el tu laj do ní tot ta. A bűn -
cse lek mén  nyel oko zott kár: 120.000 Ft.

Bű nö ző ink már Dionüsszosz „ima há za it” sem kí mé lik: 2009. 07. 06-a
reg gel re is me ret len tet tes ki fe szí tet te a Par ti Klub ne ve ze tű sö rö ző aj ta ját,
és on nan kü lön bö ző tár gya kat tu laj do ní tott el. A bűn cse lek mén  nyel oko -
zott kár: 100.000 Ft.

Ezidáig is me ret len tet te sek az el múlt há rom hét so rán több hét vé gi há -
zat is meg lá to gat tak. A Tölgy fa ut ca, a Rác ke vei út és a Dabi szi ge ti út hét -
vé gi há za i ból há zi víz mű vet és kü lön bö ző tár gya kat tu laj do ní tot tak el.

A Rác ke vei Rend őr ka pi tány ság Köz rend vé del mi Osz tály ve ze tő je,
Papp At ti la r. őrgy. tá jé koz tat ja Dömsöd la kos sá gát, hogy a kör ze ti meg bí -
zot tak Dömsödön, min den pá ros hét csü tör tö ki nap ján 14.00-16.00 óra
kö zöt ti idő ben tar ta nak fo ga dó órát a Dömsöd, Pe tő fi tér 6. szám alatt. Ke -
res sék Ódor Zol tán vagy Ba ka Mik lós ura kat, és in for má ci ó ik kal se gít sék
mun kán kat.

Kö rö zé sek
Takáts Pé ter 46 éves Dömsöd, Sza bad ság u. 97. sz. tar tóz ko dá si he lyű

fér fi el len a Szeg hal mi Vá ro si Bí ró ság adott ki kö rö zést tar tás el mu lasz tá -
sa bűn cse lek mény el kö ve té se mi att.

Bödő György 55 éves Dömsöd, Kö zép ső út 118. sz. alatti la kos el len a
Rác ke vei Rend őr ka pi tány ság Köz le ke dés ren dé sze ti Osz tá lya adott ki el -
fo ga tó pa ran csot.

Elsik At ti la 40 éves Dömsöd, tó ker ti la kos el len a Pes ti Köz pon ti Ke rü -
le ti Bí ró ság adott ki kö rö zést, tar tóz ko dá si he lyét kell meg ál la pí ta ni egy
magánokirat-hamisítás bűn cse lek mény ügy ben.

Fe hér Ist ván Já nos 31 éves Dömsöd, Véd gát sor 7. szám alatti la kos el -
len a Fő vá ro si Bí ró ság BV cso port ja adott ki el fo ga tópa ran csot, aki bör -
tön bün te té se le töl té sét nem kezd te meg.

Ju hász Ró bert 48 éves Dömsöd, Szép ut ca 20. szám alat ti la kos el len a
Kom lói Vá ro si Bí ró ság ma gán ok irat-ha mi sí tás el kö ve té se mi att adott ki
el fo ga tópa ran csot.

Cser An tal 83 éves Dömsöd, Váczi ut ca 24. szám alatti la kost a Rác ke -
vei Rend őr ka pi tány ság el tű nés mi att kö rö zi, aki hol lé té vel kap cso lat ban
ér dem le ges in for má ci ó val ren del ke zik, ke res se a dömsödi rend őr kol lé gá -

kat. Ko rá ra és egész sé gi ál la po tá ra va ló te kin tet tel na gyon fon tos len ne
Cser An tal mi előb bi meg ta lá lá sa. 

In for má ció vagy egyéb adat ese tén ér te sít he tik Romanóczkiné Kenessey
Ilo na r. tzls. höl gyet  a kö rö zé si elő adót is vagy bár me lyik rend őrt.

A Rác ke vei Rend őr ka pi tány ság te le fon szá mai: 06-24-518-680, 06-24-
518-690, 06-30-960-0572, 06-20-444-1268.

Fi gye lem!
A bá nya ta vak sa já tos sá ga sze rint le het nek rend kí vül mély pont jai, ahol

a víz nem tud fel me le ged ni. Hir te len be ug rás nál pld. izom gör csöt, akár
szív le ál lást is okoz hat nak, nem be szél ve a be lát ha tat lan, vál to zó mély ség -
ről, a fe né ken rej lő sé rü lést is elő idéz he tő tár gyak ról. 

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

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

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

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

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

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

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

Fen ti ek kel nem a vi zek től va ló el ijesz tés a cél, ha nem a meg fon tol tabb,
jó za nabb gon dol ko dás ra kész te tés, ma gunk és tár sa ink meg óvá sa. 

Rend őr ka pi tány ság ok tá jé koz ta tá sa alap ján: 
Feiglné Fe ke te Ani ta r. fhdgy. 

Rác ke ve Rk. saj tó re fe ren se

Rend õr sé gi hí rek
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(Úgy ér zem, tá jé koz tat nom il lik a ked ves ol -
va só kat ar ról, hogy interjúalanyommal majd
har minc éve is mer jük egy mást. Vol tunk egy más
mel lé be osz tot tak, vol tunk kol le gák, sok pro -
duk ci ó ban se gí tet tem mun ká ját, vol tunk al ko tó -
tár sak, és volt mi kor Ő volt a főnököm. Sok szor
ül tünk fe hér asz tal mel lé, ahol együtt ka na laz -
tuk a har csaha lász lét, s it tunk hoz zá ami il lik,
vagy ami ju tott. Most, mi kor meg tud tam, hogy
a kör nyé ken, Lóréven lép fel egy sa ját ma ga ál -
tal ren de zett szín da rab ban, bol do gan ke res tem
fel ré gi szí nész ba rá to mat egy kel le mes szín há zi
est re mé nyé ben.)  

– Milyen mű faj ba so rol hat nánk a ma es ti elő -
adást: ko mé dia, misz té ri um-já ték?

– Ha iga zá ból pon tos akar nék len ni, pas sió-
ko mé dia. Ze nés vi dám pas sió-já ték. Ami nek az
el ső ré sze egy commedia dell' arte fe lé ha ja zó
já ték, míg a má so dik rész pe dig tisz tá ra olyan,
mint a pas sió-já té kok. Meg je le nik az Ör dög, Jé -
zus, Szűz Má ria. Azon ban pró bál tam úgy meg -
je le ní te ni Őket, hogy Em be rek.

– Úgy tu dom, Te is ját szot tad már az egyik
sze re pet, 1986-87-ben Za la eger sze gen, a Kon-
ter La ci ren de zé sé ben?

– Bizony, jól em lék szel. De ta lán ar ra is, hogy
a szín ház fel ké ré sé re én ír tam hoz zá a ze nét is,
és én ját szot tam ben ne az egyik fő sze re pet. 

– Mennyire ért he tő ez a já ték for ma itt Kö zép-
Ke let-Eu ró pá ban, hi szen ma ga a da rab hely szí -
ne Dél-Ame ri ká ban van. Az ott élő em be rek hit -
hez, Is ten hez, a min den nap ja i kat át szö vő kul tú -
rá juk ról szól?

– Én úgy gon do lom, olyan dol go kat fe sze get
a mű, amik örök em be ri prob lé mák. Úgy mint
min dig van nak meg fi zet he tő-meg ken he tő em -
be rek, min dig van nak  és saj nos lesz nek is ku fá -
rok. Min dig lesz nek olya nok, akik pén zért min -
den re ké pe sek. Hát úgy dió héj ban en  nyi a da rab
mon da ni va ló ja, és en  nyi és nem több az elő adás
ak tu a li tá sa.

– Milyen ki hí vás a ren de ző szá má ra egy tő -
lünk el té rő kul tú rát szín pad ra ál lí ta ni?

– Minden da rab meg ren de zé se ki hí vás, de
így egy más kö zött el mond ha tom, hal lat la nul
ne héz úgy dol goz ni, hogy az em ber szí nész ként
is részt vesz az al ko tó mun ká ban. Le-föl sza lad -
gál ni a já ték tér és a ren de ző szék kö zött, né ha
már azt sem tu dom, ki is va gyok és mit is kell
csi nál nom.

– De hát Ist ván, nem elő ször csi nálsz ilyes -
mit!

– És re mé lem még sok szor is fo gok (ne ve ti el
ma gát).

– Azaz, nem min dig le het el vo nat koz tat ni
ma gad a ren de ző től, aki lent ül a né ző té ren és
fo lya ma to san osztja az igét.

– Pontosan. Ta lán a na gyobb kon cent rá lás
még töb bet hoz ki be lő lem, és ugyan ak kor meg -
bo csá tóbb is va gyok a kol le gák kal szem ben.

– Van-e ren de zői kon cep ci ód ar ra, hogy ha -
son ló mű ve ket szín pad ra vi gyél?

– Ki kell hogy áb rán dít sa lak. Egész egy sze -
rű en úgy gon dol tam, jó vol na ha meg ma rad na
és új ra fel csen dül ne a ze ne, amit va la mi kor
kom po nál tam. És azok kal a kol le gák kal együtt
ját sza ni ön fe led ten ezt a vi dám já té kot, aki ket
ak kor még nem is is mer tem, te hát fi a ta lok kal.

– A fő sze re pet ját szó Bo ros Zo li iga zán a
vállán vi szi a pro duk ci ót. Fi a tal ko ra el le né re
pom pá san meg mu tat hat ja az oroszlánkör me it.

– Hogy men  nyi re így van, mi sem bi zo nyít ja
job ban, mint az, hogy egy új da rab ban is dol -
goz ni aka rok ve le. Mi kor a sop ro ni Pe tő fi Szín -
ház igaz ga tó ja vol tam, sze ret tem vol na be mu -
tat ni az Amadeust Zol tán fő sze rep lé sé vel. De
drá ga volt a jog díj, ké sőbb meg nem volt pénz a
dísz let re, egy szó val nem jött ös  sze. Így az tán
elment mel let te az a sze rep. De hogy mégse
men jen el mel let te, hát ír tam Ne ki egy szín da ra -
bot, egy do ku men tum-drá mács kát, egy egy fel -
vo ná sost.

– Megtudhatnánk a mű cí mét?

– A for ga tó könyv nek a Repülni akarok
címet ad tam. Mo zart sa ját sza va it hasz nál tam
fel ben ne. Két sze mé lyes a já ték, ami moz gás -
szín há zi ele me ket is tar tal maz. Az az tánc, ze -
ne és szö veg is egy ben. A szin tén na gyon te -
het sé ges Bor bély Krisz ti na lesz az if jú ti tán
part ne re.

– Folytassuk a be szél ge té sün ket ab ba az
irány ba, hogy a ma es ti elő adást itt Lóréven a
Thuray Ida Szín ház és a lórévi Szerb Szín ház
kö zös pro duk ci ó ja ként lát hat juk. Mon da nál pár
szót er ről a ma már or szá go san is is mert szín há -
zi kez de mé nye zés ről? Mi cél ból és mi lyen aka -
rat tal jött lét re, s mely te rü le te ken lát hat juk a kö -
zeljö vő ben Őket?

– Régóta is mersz. Va la mi kor együtt is jár tuk
az or szá got kü lön bö ző szín há zak kal.

– Hát azok vol tak a szép idők, mi kor ekhós
sze kér rel jár tunk fel lép ni.

– Bizony-bizony. Én is azt hit tem, hogy egy
kő szín ház ban fo gok ki köt ni és ott fo gok
el pusz tulni majd öregko rom vé gén, de nem ez
lett meg ír va. Ami ó ta cent ra li zált he lyek van nak,
és meg szűn tek a rend sze res vi dé ki fel lé pé sek.
Hi szen má ra már hor ri bi lis költ sé gek be ke rül,
ha egy na gyobb tár su lat vi dék re akar na men ni
fel lép ni. Így a kö zön ség gel va ló köz vet len kap -
cso la tot mi egy ki sebb szín há zi vál lal ko zás sal
pró bál juk tar ta ni. Va ló já ban tár su lat és szín ház
nél kü li szín ház va gyunk. Na gyon sok szí nész  -
szel va gyunk kap cso lat ban. Ma gam majd öt éve
já rom ve lük az or szá got.

– Hol, mer re lép te tek fel?

– Nem tud nék olyan he lyet mon da ni, ahol
még nem.

– Dömsödön?

– Talán ott még va ló ban nem.

– Nagyszerű erő ben vagy, szin te be le ol vad tál
a fi a ta lok kö zé... De meg kell kér dez nem, hogy
men  nyi re fá rasz tó a sok uta zás?

– Nagyon. Embertpróbáló do log ez. S né ha
a fi a ta lok fá rad tab bak mi kor ha za é rünk, és
más nap pró ba, gya kor lás, vagy az anya szín -
há za ik ban  elő adás vár ja Őket. De ez szak ma
és hi va tás, hoz zá ál lás és el kö te le zett ség függ -
vé nye.

– En  nyi sze rep és nagy sze rű ala kí tás után
van-e olyan, amit még el sze ret nél  ját sza ni?

– Nincsenek vágy ál ma im. Ha fel kér nek, ak -
kor a ren de ző ben nem gon dol kod jon. Mint ren -
de ző én is ezt kö ve tem.

– Mire vágysz mint ze ne szer ző, mit kom po -
nál nál meg ha fel kér né nek rá?

– Valószinűleg sem mit. No azért is, mert nem
kér nek fel mos ta ná ban. Úgy öt-hat év vel ez előtt
je lent meg  le me zem utol já ra.

– Ez volt a Bicigli-rodeó, Ko vács And rás Fe -
renc köl te mé nye i vel.

– Pontosan. Most Parti-Nagy La jos ver se it

/...ÍGY EGY MÁS KÖ ZÖTT ELMONDHATOM.../
Be szél ge tés „A KU TYA TESTÁMENTUMA” elõ adá sá nak ren de zõ jé vel, Mikó Ist ván nal
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ol vas ga tom. Hogy lesz-e va la mi be lő le, az a jö -
vő ze né je.

– S most jöj jön az úgy ne ve zett bul vár-kér dés.
Ked ves Mikó Ist ván, hogy vagy?

– Fáradtan.

– Ez az év volt fá rasz tó, vagy...?

– Az évek vol tak fá rasz tó ak. El ke se rí tő, és ez
nem pa nasz ko dás, de mos ta ná ban sok kal töb -
bet kell dol goz ni, sok kal ke ve sebb pén zért. S
bár tisz tá ban va gyok ve le, hogy ezek a fel té te -
lek min de nütt így van nak, nem csak a mi szak -
mánk ban (saj nos), de az em ber nek van nak ha -
tá rai.

A tel je sí tő ké pes ség nek is van ha tá ra, és én azt
már el ér tem. Né ha úgy ér zem, hogy nem va -
gyok ké pes töb bet vál lal ni, ho lott az em ber nek

el kell tar ta nia a csa lád ját. És van, hogy be le is
unok.

– És a hí va tás?

– No, ab ba so sem un tam be le. Mert azt na gyon
sze re tem, hogy va la mi jót és szé pet csi ná lunk.

– Jártál-e már Dömsödön? És mit tudsz ró -
lunk?

– Ötvenkilenc éves va gyok. Éle tem el ső tíz-
ti zen öt évét követőleg, mi kor is a Ka lá ka
együtt essel és az önál ló est je im mel be jár tam az
egész or szá got, nem hin ném, hogy azt a szép kis
köz sé get a Du na part ján ki hagy tam vol na. 

– Üzensz-e né kik?

– Csókolom Őket!  

Fel áll. Meg ölel jük egy mást. Az tán in dul az
öl tö ző fe lé. Ke zé ben az el ma rad ha tat lan kis fü -
ze tecs ke. Sa ját ke zű leg írt szö ve gei a da rab ból.
Még van fél órá ja kez dé sig, ilyen kor me mo ri -
zál ja a szö ve gét. Ké szül. De köz ben fi gyel a
töb bi ek re, a tár sa i ra, a fi a ta lok ra. 

Né ző tér re me net meg szó lít egy iz ga tott lány: 

– Bácsi ké rem, aki vel az előbb tet szett be -
szél ni, ugye a Mikó Ist ván mű vész úr volt? (bó -
lin tok)

– Nem tet sze ne meg mu tat ni, hogy hol van az
öl tö ző je, mert Ő az egyik ked venc szí né szem,
és úgy sze ret nék Tő le egy autogramot kap ni?

– Egyenesen, az tán bal ra az el ső aj tó.

KŐ ÁR PÁD  MUOSZ: 25163

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

Az 1969-ben a Dömsödi Általános Iskolában végzett 8. osztályok
szept. 5.-re évfolyam-találkozót terveznek.

Kezdés ideje: 2009. 09. 05. 15 óra
A találkozó helye: Kék-Duna vendéglõ Dömsödi Duna-part.

Kérem az évfolyamtársak jelentkezését.
Jelentkezni lehet: Varsányi Antalnál: inyasrav@freemail.hu ill. 06-20-598-7354

Ispán Ignácnál a 06-20-949-3844 telefonszámon,
valamint Illés Gyulánál a Kék-Duna vendéglõben

(részvétel költsége: évfolyamtársaknak 2000 Ft, hozzátartozóknak 1500 Ft)
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Hi ro si ma

Hi ro si má ban több ka to nai osz tag is ál lo má -
so zott a bom ba tá ma dás nap ján, és sok gyár ka -
pott a vá ros ban he lyet; nem mel lé ke sen Hi ro si -
ma egy fon tos kom mu ni ká ci ós cso mó pont is
volt. A vá ros egyi ke volt azok nak, ami ket még
nem ért tá ma dás.

A há bo rú előt ti po pu lá ció meg ha lad ta a 381
ezer főt, de a há bo rú okoz ta eva ku á lá sok után
meg kö ze lí tő leg már csak 255 ezer fő ma radt a
vá ros ban.

Hi ro si ma ma radt az el sőd le ges cél pont (a
má sod la gos volt Kokura és vész tar ta lék nak ma -
radt Na ga sza ki).

Az el ső atom tá ma dás Ja pán el len 1945. au -
gusz tus 6-án vet te kez de tét. A bom bát szál lí tó
re pü lő egy B-29-es, Enola Gay-re ke resz telt gép
volt. Hi ro si ma fö lé ér ve min den zök ke nő men te -
sen ala kult, az idő já rás is meg fe le lő volt az ak -
ció vég re haj tá sá hoz. 8:00 kö rül a hi ro si mai ra -
dar pár re pü lőt ész lelt. Konk ré tan hár mat; az
Enola Gayt, ami a bom bát szál lí tot ta, a The
Great Artiste-t (ezen vol tak a le do bás kö rül mé -
nye it mé rő mű sze rek) és a Necessary Evil-t (a
fény ké pe zés sze re pét be töl tő re pü lőt). A rá di ó -
ban be mond ták, hogy re pü lők kö ze led nek a lég -
tér fe lé, és ta ná csos len ne az óvó he lye ket el fog -
lal ni, de lé gi ri a dót nem ren del tek el. Ilyen ha lá -
los csend ben ol dot ta ki 8:15-kor az Enola Gay
le gény sé ge a Little Boy-t, ami egy új tör té nel mi
kor szak elő hír nö ke ként in dí tot ta el a so ha nem
lá tott pusz tí tást a vá ros ban. Tí pu sa sze rint egy
urá ni um bom ba volt, 0,71 mé ter át mé rő vel, 3,05
mé ter hos  szal és 4037 ki lo gramm súl  lyal.

A bom ba 600 mé ter rel a föl det érés előtt
rob bant fel, ki olt va ki lenc ven ezer em ber éle -
tét és meg se be sít ve több mint száz ezer ép pen
Hi ro si má ban tar tóz ko dót. A pusz tí tás su ga ra
1,6 ki lo mé te res volt, de ezen túl is tü zek pusz -
tí tot tak. Ro mok, tűz és szén né égett tes tek,
amer re csak a szem el lá tott; Hi ro si ma 90%-a
ha mu vá lett.

A tá ma dás ról mit sem sej tet tek Ja pán-szer te,
csak az kel tett gya nút, hogy Hi ro si ma kom mu -
ni ká ci ó ja meg szűnt a kül vi lág gal. Egy fi a tal
tisz tet kér tek meg To ki ó ból, hogy re pül jön
azon nal a vá ros ba, és de rít sen fényt az ügy re.
Há rom órá nyi re pü lő út meg té te le után 160 ki -
lo mé ter re le het tek Hi ro si má tól, ami kor a re pü -
lő gép pi ló tá ja meg pil lan tot ta az atom bom ba
ha tal mas füst fel hő jét. Kö ze lebb ér ve vet ték
ész re (de ak kor még fel sem fog ták, mit lát -
nak), hogy a va la mi ko ri Hi ro si ma vá ro sa el -
tűnt. Nem tud ták el kép zel ni, hogy mi okoz ha -
tott ek ko ra pusz tí tást. A ta lál ga tá sok utá ni té -
nyek a Fe hér Ház ból ér kez tek, 16 órá val a tá -
ma dás után.

Yoshitaka Kawamoto 13 éves volt, ami kor Hi -
ro si má ra dob ták a bom bát. A tá ma dás ide jén is ko -
lá ban volt, ke ve sebb mint egy ki lo mé ter re a rob -
ba nás hi po cent ru má tól. Így ír ta le a tör tén te ket:

„Az egyik osz tály tár sam, azt hi szem Fuji-
motónak hív ták, dör mö gött va la mit, majd ki fe lé
mu ta tott az ab la kon, mond ván „Egy B-29-es
kö ze leg”. Fel áll tam a szé kem ből és kér dés re
nyílt a szám; „Hol van?” Láb ra áll tam, de még
ki sem egye ne sed tem, ami kor meg tör tént. Min -
den, ami re em lék szem, egy va kí tó, éles fény su -
gár, ami két vagy há rom má sod per cig tar tott.
El ájul tam. Nem tu dom, men  nyi idő tel he tett el
ad dig, míg ma gam hoz tér tem. Bor zal mas volt,
bor zal mas. Füst szállt fel a ro mok ból, és min -
den fe lé per nyék és más tör me lé kek rep ked tek. A
ro mok be te met tek, és el vi sel he tet len fáj da lom
kí noz ta min den por ci ká mat. Va ló szí nű ezért is
tér het tem ma gam hoz. Meg sem tud tam moc can -
ni. Egy szer re meg hal lot tam pár osz tály tár sa -
mat, amint az is ko lánk da lát dú dol ják. Em lék -
szem rá. Töb ben zo kog tak, az any ju kat szó lon -
gat ták. Akik élet ben ma rad tak, mind el kezd ték
dú dol ni a dalt ad dig, amed dig csak tud ták. Azt
hi szem, én is csat la koz tam hoz zá juk. Úgy gon -
dol tuk, va la ki majd meg hall min ket, és se gít
majd raj tunk. Ezért is éne kel tük olyan han go -
san. Sen ki nem jött a se gít sé günk re, és las san
min den ki el hall ga tott. A vé gén már csak én éne -
kel tem egymagamban (...)” 

Egy ki csit mes  szebb (3,7 ki lo mé ter re) egy
me te o ro ló gus, Isao Kita a kö vet ke ző ket ta pasz -
tal ta:

„Elő ször egy ha tal mas vil la nást láttam…
majd jött a hő hul lám. Egy szer re na gyon me leg
lett. A vil la nás má sod per cé től el kezd tem szá -
mol ni ma gam ban (ha vil lám lik és el kez ded szá -
mol ni ma gad ban a dör gé sig el telt időt, ak kor
kön  nyen ki szá mol ha tó, hogy tő led mek ko ra tá -
vol ság ban van a vi har) és így ki jött, hogy a rob -
ba nás mi lyen mes  sze kö vet ke zett be tő lem, és az
is, hogy a se bes sé ge kö rül be lül 700 m/s volt. A
hang se bes ség kö rül be lül 330 m/s, ami azt je len -
ti, hogy a rob ba nás-se bes ség a hang se bes ség
két sze re sét ér te el."  

Egy se be sült nő így em lé ke zett vis  sza:
„Egy rend kí vü li vil la nás, va kí tó fény lob bant,

majd jött a bor zasz tó ro baj. Va la mi fur csát érez -
tem az ar co mon, majd meg ré mül tem az ér zés -
től, mint ha le ol vad na a bőr az ar com ról, ke zem -
ről és a ka rom ról. A nap pal szür kü le ti sö tét ség -
be vál tott át. Min den kö dös nek tűnt, mint ha fá -
tyol len ne a sze mem előtt. Azon tű nőd tem, hogy
el vesz tet tem az ér zé ke i met?! "

1945 de cem be ré ig ez rek hal tak be le sé rü lé se -
ik be és a ra dio ak tív su gár zás ba, így a bom ba hi -

ro si mai ál do za ta i nak szá ma kö rül be lül 140 ezer
fő re duz zadt. 

„A nuk le á ris lánc re ak ció fel ta lá lá sa sem mi -
vel sem kell, hogy kö ze lebb vi gye az em be ri sé -
get a pusz tu lás hoz, mint a gyu fa fel ta lá lá sa.”

Al bert Einstein né met-ame ri kai tu dós

Na ga sza ki

Na ga sza ki volt a leg na gyobb ki kö tő vá ros Ja -
pán dé li ré szén. Nagy men  nyi ség ben gyár tot ta a
ha dá sza ti ter mé ke ket. Mint Hi ro si ma vá ro sá -
ból, Na ga sza ki ból is sok em bert eva ku ál tak ki -
sebb fal vak ba. 

1945. au gusz tus 9-én reg gel egy B-29-es a
Fat Man ne vű bom bá val kö ze le dett Kokura fe -
lé. Ez a bom ba a hi ro si mai bom bá tól el té rő en
plu tó ni um bom ba volt, 1,53 mé ter át mé rő vel,
3,25 mé ter hos  szal és 4672 ki lo gramm súl  lyal
ren del ke zett.

El ér ve a vá rost a rossz idő já rás nem tet te le -
he tő vé a bom ba le do bá sát. A vá ros fö lött, há rom
kör meg té te le után to vább kel lett áll ni uk, és a
má sod la gos cél pont fe lé ven ni az irányt, mert
fé lő volt, hogy a vis  sza út ra már nem lesz ele -
gen dő üzem anya guk. 

07:50-kor meg szó lal tak a szi ré nák Na ga sza -
ki ban, de vé gül a „min den tisz ta” jel zést is
kény te le nek vol tak ki ad ni, ami kor ös  sze sen két
B-29-es re pü lő ha ladt át a lég kör ön. Min den ki
azt hit te, csak fel de rí tők re pül nek ke resz tül a vá -
ro son.  

Vé gül ezen „fel de rí tők” egyi ke a vá ros mér -
ta ni kö ze pé hez ér ve 11:01-kor ki ol dot ta a Fat
Mant, ami 43 má sod perc cel ké sőbb fel is rob -
bant, 469 mé ter rel a föld fe lett. Ke re kí tett becs -
lé sek sze rint 7000 F volt a hő mér sék let a rob ba -
nás epi cent ru má ban, ami kö rül be lül 3871 °C-
nak fe lel meg. És mint egy 1000 km/h-s szél
tom bolt a bel se jé ben.

Het ven ezer em ber azon nal meg halt, és több
mint hatvanezren meg se be sül tek. 1,6 ki lo mé -
ter nyi su gár ban pusz tí tott a bom ba. A su gár zás -
ban és ké sőbb a sé rü lé sek ben éle tü ket vesz tet -
tek ös  sze sen nyolc van ezer re emel ték a ha lot tak
szá mát. 

Ami kor Ja pán ra sza kadt az ég…
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Két ség kí vül a leg sze ren csét le neb bül azok
jár tak, akik a hi ro si mai csa pás után Na ga sza ki -
ba me ne kül tek, ahol pár nap pal ké sőbb új ra
szem be kel lett néz ni ük a pok lok pok lá val. Ró -
luk egy köny vet is ír tak; Nine Who Survived
Hiroshima and Nagasaki (Robert Trumbull,
1957). Saj nos nem si ke rült egy pél dány ra sem
szert ten nem, de an  nyit tu dok, hogy aki a SZTE
Egye te mi Könyv tá rá ban jár, az a hely szí nen el -
ol vas hat ja.

A má so dik bom ba le do bá sa után már úgy
tűnt, nincs meg ál lás. Pár hét tel ké sőbb kész lett
vol na a har ma dik bom ba, majd még há rom
szep tem ber re, és újabb há rom ok tó ber re. Úgy
ter vez ték, ha Ja pán to vább ra sem ka pi tu lál,
foly tat ják a bom bák le do bá sát. Azon ban ez nem
így lett. Ja pán meg ad ta ma gát. 

Au gusz tus 15-én a csá szár rá dió üze net ben je -
len ti be a hírt. Ez volt az el ső al ka lom, ami kor az
ural ko dót be szél ni hal lot ták. Ugyan Ja pán fel té -
tel nél kü li meg adá sát fo gad ták el, de Truman
még is ha gyott fel té te le ket (csak nem a bűn tu dat
ve zet te er re a meg ol dás ra?), így Hirohitou csá -
szár lát szat ural ma fenn ma radt 44 év vel ké sőbb
be kö vet ke zett ha lá lá ig.

A há bo rú 1945. szep tem ber 2-án ért vé get.

A túl élők a mai na pig me sé lik a bor zal ma kat
uno ká ik nak és a töb bi fi a tal nak, re mél ve ez zel,
hogy majd ők is el me sé lik az ő gyer me ke ik nek,
és így az em be ri ség so ha töb bet nem ve te me dik
ilyen pusz tí tó fegy ve rek be ve té sé re, mint az alatt
a hét alatt tet te, 1945-ben. Mind ezek el le né re
nap ja ink ban Észak-Ko rea fe lől hal la ni ag gasz tó
híreket…

Tud tad, hogy…

– Kik azok a hibakushák?
Az atom tá ma dás túl élő it hív ták így. 2005-ig

kö rül be lül 266 ezer em bert fog lalt ma gá ban ez a
név.

– Az egész há bo rú alatt a kö vet ke ző szó lás -
mon dás járt száj ról-száj ra az ame ri ka i ak kö zött:
„A ha lott ja pán a jó ja pán.”

– Két na gyon hí res anime is fel dol goz ta a vi -
lág há bo rú pusz tí tá sát Ja pán ban.

Az egyik a „Hadashi no Gen” (Barefoot
Gen) anime il let ve manga, a má sik a Ghibli
Stú dió anime film je, amit az óta már meg is fil -
me sí tet tek; a „Grave of the Fireflies”. Mind a
ket tőt na gyon tu dom aján la ni fő ként az idő -

sebb kor osz tály nak, és ígé rem, hogy aki meg -
né zi, an nak egy élet re szó ló él mény ben lesz
ré sze.

– A da ru a bé ke szim bó lu ma. Ezt a meg tisz te -
lő cí met pe dig Sadako Sasakinak kö szön he ti.
Sadako 2 éves volt, ami kor Hi ro si má ra dob ták a
bom bát. A kis lány túl él te a csa pást, vi szont 10
év múl va di ag nosz ti zál ták ná la a le u ké mi át
(más né ven fe hér vé rű sé get – az atom bom ba
utó ha tá sa), és egész sé gi ál la po ta hir te len rom -
lás nak in dult. A lány egyik nap meg szé dült,
majd el ájult. Kór ház ba ke rült, ahol egyik ba rát ja
me sélt ne ki az 1000 origami da ru le gen dá já ról,
mi sze rint, aki mind az ez ret meg haj to gat ja, kí -
ván hat va la mit, és az tel je sül. Sadako 12 éve sen
be kö vet ke zett ha lá lá ig ezer nél is több da rut haj -
to ga tott. 

A gye re kek vi lág szer te gyűj tés be kezd tek,
hogy fel ál lít has sák Sadako arany dar vat tar tó
szob rát a hi ro si mai bé ke park ban. Ma a szo bor
kö rös-kö rül van haj to ga tott pa pír dar vak kal, me -
lye ket a vi lág min den tá já ról küld tek a gye re -
kek. A szob ron ol vas ha tó a kí ván sá guk is: „Vi -
lág bé ke”.

Mikus Ró bert

Alap ige: „Nem csak ke nyér rel él az em ber,
ha nem min den igé vel.”
Má té 4:4

Ami kor az élet mi nő sé gét ejt jük szó ba, bi zo -
nyá ra so kan az élet szín vo nal ára gon dol nak. Va -
ló ban, az élet nek meg van az igé nye az anya gi a -
kat il le tő en. Mi vel éle tünk a tes tünk höz kö tött,
ez azt je len ti, hogy azt pe dig táp lál ni, gon doz ni
és óv ni kell. Ezért az em ber el sőd le ges fel ada ta
az, hogy ma gá ról, csa lád já ról és sze ret te i ről
anya gi lag gon dos kod jék. Azon ban az em ber –
fő leg a nyu ga ti em ber – az anya gi ak meg szer zé -
sé ben és an nak biz to sí tá sá ban már túl ment a
szük sé ges és ér tel mes ha tá ron – mert az élet nek
egyet len cél ját lát ja csak : a szer zést, gyűj tést és
ha rá cso lást. Mi köz ben ezt te szi, el fe lejt ke zik az
élet ma ga sabb ér tel mé ről és cél já ról. Ab ba a té -
ve dés be esik, hogy az esz közt ös  sze té vesz ti a
cél lal, ami kor az anya gi ja vak meg szer zé sét ki -
zá ró la gos cél lá te szi, ho lott az csak esz köz le het
ma ga sabb cé lok el éré sé re. Így lett a mo dern em -
ber a dol gok rab szol gá ja: a pén zé, ér vé nye sü lé -
sé és a tes ti gyö nyö rö ké. Mi vel ezek nek fog lyá -
vá lett, a mo dern em ber nem tud elő re lép ni az
élet ma ga sabb szel le mi és lel ki ré gi ói fe lé. vé gül
is úgy jár, mint a bib li ai gaz dag, aki egész éle té -
ben gyűj tött, és a vé gén lel ké ben kárt val lott.

Per sze van nak olya nok, akik ké tel ked ve fo gad -
ják az élet ma ga sabb szel le mi-lel ki di men zi ó i -
nak em le ge té sét. De va jon ki ta gad ja, hogy az
iro da lom, mű vé sze tek vagy a klas  szi kus ze ne
ma ga sabb va ló sá got kép vi sel nek az anya gi va -
ló ság fe lett? Mi u tán va ló ban van ilyen ma ga -
sabb szel le mi di men zi ó ja az élet nek, ez ar ra
mu tat, hogy a szel le mi élet sík ja fe lett – an nak
mint egy foly ta tá sa ként – egy lel ki sík is le het sé -
ges, és ez az, amit az em ber val lá si és hit éle te
sík já nak ne ve zünk. Ez az Is ten nel az em be ri élet
for rá sá val és em be ri éle tünk leg vég ső cél já val
va ló lel ki kap cso lat nak a sík ja. A mo dern em ber
éle té nek úgy szel le mi, mint lel ki sík ja le szű kült,
és ez alól nem ki vé tel ma gyar sá gunk sem. Meg
kel le ne ér te nünk, hogy a szel le mi kul tú ra kin -
cse i vel va ló élés hoz zá kell hogy tar toz zon az
egész sé ge sen és ki egyen sú lyo zot tan élő em ber
éle té hez. Ép pen úgy a val lás gya kor lá sa ré sze
kell hogy le gyen an nak az em be ri élet nek, amely
mi nő sé gi éle tet akar él ni. Ami kor az Egy ház is -
ten tisz te le tén ve szünk részt, ak kor el ső sor ban
nem Is ten nek vagy a pap nak te szünk szí ves sé -
get, ha nem ön ma gunk nak te szünk va la mi jót.
Et től meg fosz ta ni ma gun kat azt je len ti, hogy
lel kün ket éhez ni hagy juk. En nek pe dig mes  sze -
me nő és sú lyos kö vet kez mé nyei le het nek, ami -
ket hor doz nunk kell: meg gyen gült hit, el erőt le -

ne dett er köl csi ér zék, ki lá tás ta lan ság, bel ső
üres ség és nyug ta lan ság és az élet iga zi ér tel mé -
nek el vesz té se. Jé zus egy szer azt mond ta: „Nem
csak ke nyé ren él az em ber, ha nem Is ten nek
min den igé jé vel.” Csak Is ten sza va, amely az
Egy há zon ke resz tül hang zik, le het az em ber
iga zi lel ki táp lá lé ka, mert ez hi tet, re ményt és
sze re te tet éb reszt az em ber ben! Az éle tet le het
kü lön bö ző szin ten vé gig él ni: le het ve ge tál ni, le -
het vé gig ván szo rog ni az éle ten, le het gyűj te ni
és el her dál ni anya gi ja va kat. De van le he tő ség
az éle tet a leg ma ga sabb szin ten él ni – a Szel lem
és a Lé lek szint jén. Csak az ta lál ta meg az élet
iga zi mi nő sé gét, aki ezt a faj ta éle tet éli.

Pungur Jó zsef ny. ref. lel ki pász tor

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak,
akik

KISS MIKLÓST

utolsó útjára elkísérték, sírjára virágot,
koszorút helyeztek el, és mély fájdalmunk -
ban osztoztak.

Felesége és lányai

Keresztyén élet
Az élet minõsége
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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/

Egy ré gi könyv na gyon ér de kes né hány lap ja ke rült szer kesz tő sé günk lá tó kö ré be. Az ér té kes do ku -
men tu mot Tóth And rás (Orosz And rás uno ká ja) ad ta köz re!

Kö szön jük!
Saj nos a könyv nincs meg. A la pok fejlécén a fel irat: Rokkant–Almanach.
Ked ves Ol va sók, a ké pek mel lett kö zölt szö ve get gé pelt for má ban ol vas hat ják!

PPáállffööllddii  GGáá  bboorr,, a volt cs. és kir. hu szár ez red ti ze de se, Dömsöd. Az ál ta lá nos moz gó sí -
tás al kal má val vo nult be és ment ki az orosz harc tér re, hol 1915. évi no vem ber kö ze pé ig
tel je sí tett arc vo nal be li szol gá la tot meg sza kí tás nél kül, mi dõn is sú lyo san meg se be sült.
Ez alatt az idõ alatt az O2-õt két szer és a né met szolg. ér dem ér met sze rez te meg. 1916. évi
szep tem be ré ben ön ként je lent ke zett az oláh arc vo nal ra, ahol az ed di gi ki tün te té se i hez a
nagy ezüst vi téz sé gi ér met szerezte meg. 1917. évi ja nu ár ha vá ban az olasz harc té ren
küzd, mi kor is sza ka dat lan harc té ri szol gá la ta alól fel men tést kap és pót ke ret éhez ve -
zény lik. Itt tel je sí tett szol gá la tot a for ra da lom ki tö ré sé ig.
Ki tün te té sei: O1, O2, két szer OB, K. cs. k., né met szolg. é. é., vas ér dem ke reszt, seb. é. II.

Az 1919. évi áp ri lis hó 5-i dömsödi el len for ra da lom ban te vé keny részt vett, mi ért is a vö -
rö sök el fog ták s ma guk kal hur col ták.
A Markó ut cai fog ház ból meg szö kött, s ne héz és vi szon tag sá gos kö rül mé nyek kö zött

Sze ged re ju tott, hol az ak kor ala kult el len for ra dal mi cso port ba lé pett s a vö rö sek el le ni
har cok ban meg se be sült.
A nem ze ti had se reg ben 1920. de cem ber vé gé ig szol gált. Ek kor vég le ge sen sza bad sá -

gol ták. Ha za tér ve Dömsödre, 1921. má jus hó 1-jén sú lyos be teg ség következtében meg -
halt.

OOrroosszz  AAnndd  rrááss tiszt he lyet tes, Dömsöd. Az ál ta lá nos moz gó sí tás tény le ges szol gá lat -
ban ta lál ta a volt cs. és kir. 38-ik gy. ez red kö te lé ké ben, Bileken. A harc tér re 1914. au -
gusz tus 1-jén ment ki s mint õr mes ter, a szerb harc té ren szol gált ok tó ber hó 18-ig, mi kor
is egy jár õr vál lal ko zás al kal má val meg sé rült. Fel gyógy ulá sa után, 1915. áp ri lis hó
21-én egy me net zász ló alj jal az olasz harc tér re ment. Itt 1915. szep tem ber 15-ig küz dött,
mi kor is mét meg se be sült. 1915. év de cem ber hó vé gén gyógy ult fel se bé bõl s be vo nult a
pót zász ló alj hoz. 1916. év már ci us hó 5-én har mad szor ment ki a harc tér re, ez út tal az
orosz front ra. 1917. feb ru ár ha vá ban ez re dé vel együtt is mét az olasz harc tér re ve zé -
nyel ték, ahol 1917. má jus 24-ig tel je sí tett harc té ri szol gá la tot, mi kor is olasz ha di fog -
ság ba esett. Harc té ri szol gá la ta alatt több üt kö zet ben és vál lal ko zás ban vett részt, mi kor
is bá tor sá gá val és hõ si es sé gé vel ki tün tet te ma gát. Az olasz fog ság ból 1919. feb ru ár
ha vá ban ke rült ha za, mint rok kant. Részt vett a dömsödi el len for ra da lom ban. A kom -
mu niz mus bu ká sa után õ fegy ve rez te le a vö rö se ket Dömsödön és szer vez te meg a pol -
gár õr sé get, mely nek pa rancs no ka is volt. Ki tün te té sei: O1, O2, OB két szer, K. cs. k., seb.
é. III., né met érd. érem és vas ke reszt.

TTóótthh  ZZssiigg  mmoonndd sza kasz ve ze tõ, Dömsöd. 1914. évi au gusz tus hó vé gén vo nult be a volt
cs. és kir. 7-ik vár tü zér zász ló alj hoz Ko má rom ba. A 44-es tá bo ri ta rac kos önál ló üteg gel
1915. jún. ha vá ban ment ki az orosz harc tér re, ahol 1917. má jus hó 1-ig tel je sí tett meg -
sza kí tás nél kül szol gá la tot. Ek kor az üte get az olasz harc tér re ve zé nyel ték a Monte-
Gabriellára. Itt részt vett az izonzói har cok ban. A for ra da lom al kal má val le sze relt és el -
fog lal ta köz sé gé ben ele mi is ko lai ta ní tói ál lá sát. Részt vett a dömsödi el len for ra da lom -
ban. Ki tün te té sei: O1, O2 két szer, OB, K. cs. k.

Néhány kitüntetés megnevezése:
O1: Ezüst vitézségi érem I. osztálya
O2: Ezüst vitézségi érem II. osztálya
K. cs. k.: Károly csapatkereszt

Pálföldi Gábor

Orosz András

Tóth Zsigmond
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Ta l á l t am  egy  k épe t . . .

Eb ben a szám ban  Cse hi Csa ba
ked ves ol va sónk kép gyűj te mé -
nyé  ből köz lünk né há nyat. 

A ké pe ken sze rep lő sze mé lye -
ket nem is mer jük, de na gyon ér té -
ke sek ab ból a szem pont ból, hogy
ko moly for rás tör té ne ti je len tő ség -
gel bír nak. A ko ra be li ru ha- és haj  -
vi se let, az ar cok más sá ga, sa já tos
szép sé ge mind so kat me sél egy ré -
gi vi lág ról. A ké pek szá zad ele ji
mű ter mi fo tók.

Fo gad ják sze re tet tel!

Ös  sze áll.:
Sza bó And rea

P E  T Ő  F I  E M  L É K  M Ú  Z E  U M

BBaazzssoonnyyii  AArraannyy és VVeeccssééssii  SSáánn  ddoorr ál lan dó ki ál lí tá sa

NYIT VA TAR TÁS: kedd, pén tek, szom bat: 1000 – 1600 órá ig

BE LÉ PŐ JE GYEK: fel nőtt: 200 Ft; nyug dí jas, di ák: 100 Ft
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I Can Lose My Heart Tonight cí mű da lá val
több mint 24 év vel ez előtt lett egy csa pás ra is -
mert és nép sze rű az éne kes nő, aki Marshall
Nor bert pro duk ci ós iro dá já nak meg hí vá sá ra
nem ré gi ben négy na pot töl tött ná lunk.

Ter mé sze te sen nem ma rad hat tak el az in ter -
júk a mé dia, a saj tó és a tv-csa tor nák szá má ra
sem, és két nagy si ke rű, telt há zas kon cer tet adott
a fő vá ros ban és Kecs ke mé ten.

Az utób bi fel lé pé sé re va ló in du lá sa előtt ta -
lál koz hat tam ve le a ho tel ben, és mint mond ta,
nem je len tett ne ki prob lé mát, hogy még kü lön
egy, az őt fag ga tó ra jon gó ren del ke zé sé re áll jon.

Ter mé sze tes, csi nos meg je le né se, és fő leg
meg  le pő en ala csony ter me te kel le me sen ha tott
rám, és ezt még csak fo koz ta az in ter jú alat ti
vég te len ked ves sé ge, mo soly gá sa, egyé ni sé ge.

Min de nek előtt ar ra vol tam kí ván csi, mit je -
lent szá má ra az, hogy még ma is szí ve sen hall -
gat juk da la it, mit gon dol ő ar ról, ho gyan ma rad -
tak ezek a mai na pig is nép sze rű ek.

„Azt csi nál ha tom amit sze re tek, ne kem ez az
éle tem – mond ja. Na gyon sok em ber hall gat ja a
ze né i met, na gyon sok em ber sze re ti is eze ket a
da lo kat. Ne kem ez a hi va tá som, mást el sem
tud nék kép zel ni.”

Ha vé gig néz zük ko ráb bi és mos ta ni fo tó it, ta -
lán fri zu rá já nak meg vál to zá sa a leg szem be tű -
nőbb. Vi szont szép sé ge, kar csú sá ga, nő i es sé ge
még ma is meg do bog tat ja a fér fi szí ve ket. Biz to -
san van va la mi tit ka en nek.

„Sem mi lyen spe ci á lis tech ni kát nem al kal -
ma zok. A sze re tet ben, a jó és szép dol gok ban hi -

szek az élet ben, és pró bá lok egész sé ge sen él ni,
sok vi zet iszom. Sze re tem a ter mé sze tet jár ni, az
élet hez va ló po zi tív meg kö ze lí tés so kat se gít
tes ti és lel ki szép sé gem meg őr zé sé ben.”

Cause you are young, Soul survivor, Back-
seat of your cadillac, House of mystic lights –
hogy csak a leg na gyobb slá ge re ket em lít sem a
tel jes ség igé nye nél kül, na és per sze az el ma rad -
ha tat lan Heartbreak ho tel. Az iga zi si ker szé ria
1988 vé gé ig tar tott. A szer ző- és pro du cervál tás
újabb al bu mot ho zott a Big Ti me és a Midnight
hour cí mű kis le me zek kel, de ezek, an nak el le -
né re hogy igen csak jó nó ták vol tak, már nem
hoz tak át ü tő si kert.

1998-ban a retro őrü let tel az éne kes nő nek is
több vá lo ga tás al bu ma je lent meg, sőt 2003-
2004-ben új stú dió fel vé te lek is ké szül tek egy-
egy vá lo ga tás hoz bónuszként.

Ré gi da la it már agyon hall gat tuk, de ezt szí ve -
sen is tet tük, tes  szük. De va jon lesz-e még új al -
bum, lesz nek-e még új da lok, vagy „be kell ér -
nünk” a meg szo kott me ló di ák kal?

„Ép pen mos ta ná ban ve szünk fel egy tel je sen új
al bu mot, ősz re vár ha tó a meg je le né se, és na gyon-
na gyon örü lök hogy új da lo kon dol goz ha tok. Re -
mé lem hogy ez is tet sze ni fog a kö zön sé gem nek,
ugyan úgy mint a ré gi ek. Pi ci stí lusújí tás az lesz,
de C. C. Catch ma ra dok min den kép pen.”

Kancsár Pé ter 
Kö zös fo tó: Kal már Sán dor „Áfo nya”

Ext ra kü lön kö szö net: Marshall Nor bert szer -
ve ző és Pi ros ka, tol mács. Nél kü lük ez a kis ri -
port so ha nem jött vol na lét re.

Ked ves Ol va sók ez út tal tény leg egy igen exk lu zív in ter jút nyújt ha tok át Önök nek: a 80-
as évek disz kóki rály nő je 10 per cig állt ren del ke zé sem re, mi e lőtt szál lo dá já ból el in dult vol -
na az es ti fel lé pé sé re. 3 kér dést te het tem fel ne ki, de di kált két le me ze met, és még fo tó kat is
ké szít het tünk.

8. osztályos ko rom ban ron gyos ra hall gat tam a ka zet tá it, s ma is in kább az Ő le me ze it te -
szem fel a le ját szó ra. Sze ret ném ezt a fan tasz ti kus él ményt meg osz ta ni a Hír nök ked ves ol -
va só i val.

C. C. Catch: „Az ének lés a hi va tá som”

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: augusztus 20.
A lapzárta után beérkező anyagokat nem áll
módunkban adott számban megjelentetni!

Várható meg je le nés: szeptember 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
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2009. jú ni us 20-án ke rült meg ren de zés re im má ron har mad szor
a Dömsödi Hal-Víz Nap.

A cél ja most is az volt, hogy hoz zuk össze a csa lá do kat, ba rá -
to kat a Du na-part ra, ahol bog rá cso zás mel lett tölt se nek el egy
kel le mes na pot. A fő zé sü ket te gyük em  lé ke ze tes sé az zal, hogy
„sztár” zsürit fel kér ve, ér té kel jék az éte le ket, va la mint Ők dönt -
sék el a sok-sok kü lön díj sor sát. Ezenkívűl az ide lá to ga tó ven -
dé gek és a részt ve vők szó ra koz ta tá sá ra min den kor osz tály igé -
nyét ki elé gí tő mű sort szer ve z tünk.

A tör té né sek ről em lé kez te tő ül azok nak, akik je len vol tak és be -
szá mo ló ként azok nak, akik nem tud tak meg je len ni:

A ren dez vényt meg elő ző na pok ban a me te o ro ló gia na gyon
rossz időt jel zett a hét vé gé re. A szer ve zők kü lön bö ző for rá sok ból
pró bál tak hi te les in for má ci ót sze rez ni, de mi vel ezek né mi leg el -
lent mond tak egy más nak, csü tör tö kön meg szü le tett a vég le ges
dön tés: a ren dez vényt meg tart juk. Fel ké szül ve a le het sé ges vi har -
ra, a fő ző he lye ket egy más hoz kö ze lebb je löl tük ki, mint elő ző
évek ben, és meg szer vez tük, hogy a részt ve vők a Kék Du na Ven -
dég lő be, a Sport kom bi nát ba, il let ve a kö zel ben par kolt au tók ba
„me ne kül hes se nek”! Ez utób bi ra vé gül nem ke rült sor!

A ren dez vény reg gel 6 óra kor kez dő dött a Dömsödi Hor gász
Egye sü let meg hí vá sos hor gász ver se nyé vel. A részt ve vők kö zött
is mét ott ta lál hat tuk Trokán Pé ter szín mű vészt és Lá tó Já nost,  a
„Fa vá gók” együt tes do bo sát. A meg hí vot tak kö zött sze re pelt
még Schweigert And rás, a La ki hegy Rá dió FM 107 mű sor ve ze -
tő je. 

Itt meg kell je gyez ni, hogy a La ki hegy Rá dió a fő ző ver se nyen
is részt vett, és több élő ri port tal je lent ke zett a hely szín ről.

Dél előtt 9 óra kor a fa lu köz pont ban a Szigetszentmiklósi Big
Band ze nei kí sé re té vel a AMI mazsorettjei hí vo gat ták a fa lu la -
kos sá gát a ren dez vény re.

Ez idő alatt meg tel tek a fő ző he lyek. A ta va lyit fe lül múl va 36
fő ző he lyen kö zel öt ven étel fő zé se kez dő dött. A gyerme kek nek
„szél ár nyék ban” egy óri ás Bál na ke rült fel ál lí tás ra, mel yen ug rál -
ni, mász ni és csúszdázni le he tett.

11 órakor kez dő dött az éte lek zsű ri zé se há rom ka te gó ri á ban.
Hal éte lek, Ha gyo má nyos ma gyar éte lek és Egyéb éte lek ka te gó -
ri á ban. 

A zsűriben olyan ki emel ke dő és ne ves sze mé lyek sze re pel tek
mint Re vicz ky Gá bor, Esz mé nyi Vik tó ria, Heilig Gá bor, Trokán
Pé ter, Lá tó Já nos, dr. Si mon Ta más, Doroszlay Lász ló, Pfendert
Mi hály, Tóth Ist ván, Ta kács Ist ván.

A zsű ri, szak em be re i re tá masz kod va dí jaz ta ka te gó ri án ként a
há rom-há rom leg jobb ételt, majd megál la pí tot ta a kü lön dí ja k sor -
rend jét.

Fél egykor ke rült sor a Hor gász ver seny ered mény hir de té sé re.
A ver senyt ifj. Si ket Pé ter nyer te. A má so dik he lye zett Movrin
Má té lett, míg har ma dik he lye zést ifj. Fa bók Sán dor ért el. Az
egye sü let dí jait Tóth Ist ván, a H. E. el nö ke, a kü lön dí ja kat Mar -
kó czi Jó zsef, az ENERGOFISCH tulajdonosa ad ta át mind cé ge,
mind a DOVIT Kft. ne vé ben.

Ezt kö ve tő en Esz mé nyi Vik tó ria és Heilig Gá bor gyer me kek -
nek szó ló mű so ra kö vet ke zett. A művésznő a gyer me ke ket be von -
va mű so rá ba, fe lejt he tet len él ményt szer zett ne kik és a né zők nek
egy aránt.

A mű sor vé ge fe lé kez dett az idő ros  szabb ra for dul ni. A szél fel -
erő sö dött.

Úgy dön töt tünk, hogy az idő já rás ra va ló te kin tet tel a mű sor
sor rend jét meg vál toz tat juk, és ered ményt hir de tünk a fő ző ver -
seny ben.

A ka te gó ri ák nyer te sei HAL-VÍZ NAP-dí jat és ok le ve let kap -
tak:

Ma gya ros éte lek ka te gó ri á ban:
I. Somlyószigeti ka ló zok csa pa ta Cseke Fe renc
II. Dömsödi Mé hé szek csa pa ta Per gel Ist ván
III. Vízmester csa pat Feigl Ist ván

Hal éte lek ka te gó ri á ban:
I. Dömsödi Hor gász Egye sü let csa pa ta Ács Ba lázs
II. Bajai Heincz csa pat Heincz Krisz ti án
III. R4-ÉUX Ba ja II. csa pat Óno di Ta más

Vad és egyéb éte lek ka te gó ri á ban:
I. Ma gyar – Len gyel Ba rát ság csa pat Nemoda Már ta és lá  -

nya, Stasinsky An na
II. Ka pás jel zők csa pa ta Ri gó Pál
III. Ko vács ék csa pa ta Nagy Ta más

Ez után a TÁ MO GA TÓK ré szé ről fel aján lott kü lön dí jak át adá -
sá ra ke rült sor. Kö szö ne tün ket fe jez zük ki Ne kik a dí ja zot tak ne -
vé ben.

Ezt kö ve tő en lép tek fel a De zső La jos AMI tár sastán co sai egy
fan tasz ti ku san jól si ke rült mű sor ral... (a né ző kö zön ség cso dál ko -
zá sa kö ze pet te, hogy Dömsödön ilyen is van?)

Kö szön jük Ne kik és a felkészítőiknek. 

…és saj nos bekövetekezett az, amit sej tet tünk, de nem vár-
tunk… kezdett fel erő söd ni a szél, a le ve gő lehűlt. Dön te ni kel lett,
és a dön tés az volt, hogy a tom bo lasor so lást meg tart juk és le he tő -
sé get biz to sí tunk a szigetújfalusi kó rus nak, hogy mű so rá val zár ja
a ren dez vényt, akik már csak a szinpad mel lett, a sport öl tö ző „ár -
nyé ká ban” tud ták mű so ruk egy ré szét meg tar ta ni. 

Kö szö net tel tar to zunk azok nak a gyer me kek nek, fel nőt tek nek,
akik ál do za tos mun ká val fel ké szül tek a fel lé pés re, de mű so ruk el -
ma radt. Tud juk, hogy a hi ány zó si ker él ményt egy kö szö net tel
nem le het meg ol da ni, de a ké sőb bi fel lé pé se ik biz to san kár pó tol ni
fog ják ezt!

Kö szö ne tün ket fe jez zük ki mind azok nak, akik tá mo ga tá suk kal,
sze mé lyes je len lét ük kel meg tisz tel ték ren dez vé nyün ket. 

A ren dez vény  szer ve zői és bo nyo lí tói:
Kis-Dunamenti Ci vil Szer ve ze tek Szö vet sé ge
Dömsöd Nagy köz ség Pol gár mes te ri Hi va ta la
Il lés Gyu la és a Ven dég lő dol go zói
Dömsödi Hor gász Egye sü let
Rác ke vei Du na-ági Hor gász Szö vet ség
Dömsödi OMK
Dömsödi Pol gár őr ség

I I I .  Dömsödi  Hal-Víz NapII I .  Dömsödi  Hal-Víz Nap
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