
Meleg nyár vége felé járunk. Egy-egy szemé-
lyes találkozó gyakori témája a mögöttünk ha-
gyott hónapok milyensége. Sok volt az eső, ke-
vés volt az eső, jó volt a nyaralásunk, nem iga-
zán kedvezett az idő a nyaralásunknak. Tavaly
jobb volt, tavalyelőtt meg még jobb, de nekünk
az igazi az idei volt – mondogatjuk. Mi is felte-
hetjük a kérdést, önkormányzatunknak milyen
is volt a nyara? Kicsit közhely íze van, de adja
magát a válasz: volt jobb, de soha ne legyen
rosszabb! 2009. nyár elején indult el az az útépí-
tési, útfelújítási sorozat, amely csaknem az év
végéig fog tartani. A nagyberuházás magja a
Ságvári utca, az Előre utca és a Felszabadulás
utca aszfaltozása, teljes csapadékvíz-elvezetése
maximális intenzitással folyik. Az ott lakók kö-
zül néhányan aggodalmukat fejezték ki már né-
mely részfeladat elvégzése során, megkérdője-
lezve az úttest és tartozékai funkciójának jó mi-
nőségét. Kérek mindenkit, hogy ítéletükkel vár-
ják meg a beruházás teljes befejezését, és biztos

vagyok abban, hogy az említett utcák lakói
örömmel fogják használni megszépült, meg-
újult környezetüket.

Nem tartozik szorosan ide, de itt írok arról,
hogy a Szabadság út végén, az 51-es út melletti
csücsökben készülő köszöntő-park füvesítését,
parkosítását csak tavasszal fogjuk befejezni,
mert előfordulhat, hogy a Somogyi Béla utcai
munkálatok miatt fel kell ásni a tér egy részét
(csapadékvíz átvezetése). A költségekkel kap-
csolatosan olyan kósza hírek terjengenek, ame-
lyeknek köze nincs a valósághoz. A nemzetiszí-
nű zászló, a vasanyag, a díszkő, a virág költsége
nem éri el a százötvenezer forintot.

Az augusztusi testületi ülésen váratlan és szá-
munkra szomorú ügyet kellett tárgyalni. Dr.
Hornyák Edit doktornő augusztus 3. napjával
felmondta az I. számú háziorvosi körzet megbí-
zási szerződését. A doktornő a praxisához olyan

támogatást kért, amelyet a képviselő-testület
nem tudott megadni. Nagyon sajnálom, hogy
így alakultak a dolgok, de nem tudunk mit tenni,
és tovább kell lépnünk. Már elindítottuk azt a
folyamatot, amely az átmeneti időszakra vonat-
kozóan megoldást fog adni a körzet betegeinek.
Amíg a praxisnak nem lesz új gazdája, visszaté-
rünk a néhány évvel ezelőtti módszerhez, és dr.
Rókusfalvy Sylvia, valamint dr. Tóth István há-
ziorvosok helyettesítéssel fogják ellátni a bete-
geket. Reményem szerint ez nem lesz túl hosszú
időszak, mert már eddig is többen érdeklődtek a
praxis iránt. Még egyszer mondom, hogy sajná-
lom, de talán olyan háziorvos fog településünk-
re kerülni, aki hosszú távon is Dömsödön kíván
megtelepedni. Hornyák doktornőnek pedig kí-
vánom, hogy a következő praxisában minden
megvalósuljon, amit csak eltervez. Köszönjük
az eddigi munkáját!

Az augusztus 20-i ünnepség idén is kiegé-
szült a Szép Dömsödért plakettek átadásával.
Egy sajnálatos adminisztrációs hiba miatt kima-
radtak Nagy Zsigmondék a díjazottak közül.

A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA
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2009. szeptember Ára: 150.- Ft

��Tüdőszűrés 6. o.

��Bursa Hungarica pályázat 8. o.

��Őszi tábor 12. o.

��Dömsöd természeti értékei

14-15. o.

��Zeneiskolai beíratkozás 15. o.

��Szüreti mulatság –

OMK prog ramok 16. o.

��60 éves osztálytalálkozó 17. o.

��Labdarúgó hírek 19. o.

��Könyvtári hírek 22. o.

��Históriánk 25. o.

TAR TA LOM BÓLTAR TA LOM BÓL

AA KK   TT UU   ÁÁ   LL II SS

Folytatás a következő oldalon.

Becsengettek – első nap az iskolában



Bár ké sőbb meg kap ták a pla ket tet és az em lék -
la pot is, még is el né zé sü ket kér jük, mert nem
ugyan az egy ki tün te tést négy szem közt, vagy
nagy szá mú kö zön ség előtt át ven ni. Gra tu lá lok
Nagy Zsigmondéknak, és a töb bi dí ja zott nak is!

Az el múlt hé ten lát tuk ven dé gül a Sán dor Ju dit
ál tal ve ze tett sváj ci kó rust. A Dömsödi Re for má -
tus Temp lom ban ad tak egy iga zán igé nyes, nagy
si kert ara tó kon cer tet. A kö szön tőm ben azt
mond tam, hogy na gyon örü lök an nak, hogy a kö -
zel két év ti ze de Svájc ban élő Sán dor Ju dit nem
fe lej tet te el ha zá ját és szü lő fa lu ját, Dömsödöt
sem, és in ten zív kap cso la to kat ápol ve lünk. 

A nyár vé ge min dig az is ko la kez dés hez kap -
cso ló dik. Kö szön tök min den dömsödi di á kot,

meg kü lön böz te tett fi gye lem mel az el ső osz tá -
lyo so kat. Biz tos va gyok ab ban, hogy ugyan -
olyan si ke res tan év elé né zünk, mint ami lyen si -
ke res a mö göt tünk ha gyott tan év volt.

Be fe je zé sül egy öröm te li ese mény ről. Bús
And rás kép vi se lő-tár sunk az Ál la mi Szám ve -
vő szék től egy olyan ma gas be osz tá sú ál lás aján -
la tot ka pott, ame lyet csak el fo gad ni le he tett, így
az ön kor mány za ti tör vény ér tel mé ben kép vi se -
lői man dá tu má ról le kel lett mon da nia. Ez a leg -
utób bi ülé sen meg tör tént. Kö szö nöm ed di gi
mun ká ját, és még egy szer szív ből gra tu lá lok ki -
ne ve zé sé hez! Bús And rás he lyét a kép vi se lő-
tes tü let ben a vá lasz tá si sor rend sze rint Ko ro na
Sán dor fog lal ja el, aki nek ered mé nyes mun kát
kí vá nok a hát ra lé vő egy év ben. 

Bencze Ist ván

2 XIX.  évfolyam  9.  szám

Szü let tek:
Balogh Antal – Kis Erika

KRISTÓF
Trungel-Nagy István – Földi Judit

ISTVÁN
Szekeres Attila Géza – László Margit

BOTOND ATTILA
Kun János – Farkas Anikó

KIRA
Zsebők Attila – Péteri Nikolett

GEORGINA LILLA
Crisan Oktavián – Bier Monica

KRISZTINA BEATRIX
Fabula László – Berecz Nikolett
MAGDALÉNA ROZÁLIA

Házasságot kötöttek:
Csehi Gábor – Kmecs Viktória

Rupa László – Bak Mária
Rab Imre – Simonics Erzsébet Katalin

Pekker Viktor – Kővári Erika

El huny tak:
Jánoki Mihályné Kovács Julianna 73 éves
Ispán Miklós 58 éves
Keresztesi Józsefné

Faragó Terézia Julianna 73 éves
Szabó Sándor József 48 éves
Mészáros Antal 81 éves

Anya köny vi hí rek

HÁZIORVOSI
RENDELÉS

I. körzet: Dr. Hornyák Edit
Zrínyi u. 8/b
Tel.: (24) 435-103; 20/432-1033
Rendel: 
hétfő: 7.30–11.00 óráig,  15.00–17.00 óráig
kedd: 7.30–11.00 óráig
szerda: 7.30–11.00 óráig
csütörtök: 7.30–11.00 óráig 
péntek: 7.30–11.00 óráig 

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

III. körzet: Dr. Rókusfalvy Sylvia
Zrínyi u. 8/a
Tel.: (24) 436-180; 30/9523-588
Rendel:  hétfő, szerda: 07.30–11.00 óráig
kedd, csütörtök: 13.00–17.00 óráig
péntek: 07.30–11.00 óráig 

Gyermekorvosi rendelő: Dr. Szakály Ilona
Sza bad ság u. 42.
Tel.: (24) 435-153; 20/9422-698
Rendel:  hétfő, kedd, csütörtök, péntek:

07.30–11.00 óráig
szerda: 13.00–16.30 óráig

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

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

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

cí men ér he tik el!

Havonta kiemelt, aktuális témákkal
foglalkozunk!

Dr. Szabó Gáborné gyógyszerész

Ál lat or vo si ügye let
2009. szeptember 4-5.

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

2009. szeptember 12-13.
dr. Fábián Miklós

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

2009. szeptember 19-20.
dr. Mészáros János

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

2009. szeptember 26-27.
dr. Guba Sándor

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

2009. október 3-4.
ifj. dr. Fábián Miklós

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

Folytatás az előző oldalról.

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

SAROK GYÓGYSZERTÁR
nyitva tartása: hétfőtől péntekig 7.30-tól

19.00-ig, szombaton 7.30-tól 14.00-ig
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A kép vi se lő-tes tü let 2009. au gusz tus ban egy mun ka terv  sze rin ti és
két rend kí vü li ülést tar tott. 

A kép vi se lő-tes tü let 2009. au gusz tus 6-i ren des ülé sén az aláb bi na -
pi ren de ket tár gyal ta.

105/2009. (VIII. 6.) Kt. szá mú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép vi se lő-tes tü le te az ülés na pi -

rend jét az aláb bi ak sze rint ál la pít ja meg:
1. Je len tés a le járt ha tár ide jű ha tá ro za tok vég re haj tá sá ról
2. A pol gár mes ter tá jé koz ta tó ja a két ülés kö zött el telt idő szak ese mé nye i ről
3. So mo gyi Bé la ut ca bel víz el ve tés köz be szer zé se – dön tés
4. Tá jé koz ta tó az egész ség ügyi alap el lá tás mű kö dé sé ről
5. Az ön kor mány zat és in téz mé nyei 2009. évi költ ség ve té sé ről szó ló

3/2009. (II. 16.) sz. ren de let mó do sí tá sa 
6. A Nagy köz sé gi Könyv tár ban az alap szol gál ta tá so kon felül szol gál ta tá -

so kért fi ze ten dő be irat ko zá si és té rí té si dí jak ról szóló 16/2001. (XI. 7.)
ren de let mó do sí tá sa

7. Az ÁROP pá lyá za ti pro jekt meg va ló sí tá sá ra szak mai szol gál ta tó ki vá -
lasz tá sa

8. A „Szép Dömsödért” pá lyá za tok el bí rá lá sa
9. Az ál ta lá nos is ko la ma xi má lis cso port lét szám-túl lé pés en ge dé lye zé se a

2009/2010-es tan év re
10. Egye bek
a./ Bio-Pannónia Kft. üdü lő he lyi sze mét szál lí tás mód já nak vál to zá sá val

kap cso la tos ja vas lat
b./ A  Ha jós kas tély hasz no sí tá sá ra ér ke zett aján lat meg vi ta tá sa 
c./ Ön kor mány za ti ha tó sá gi ügy ben ér ke zett fel leb be zés el bí rá lá sa

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

Je len tés  a le járt ha tár ide jű tes tü le ti ha tá ro za tok vég re haj tá sá ról
(Sza va zás mód ja: egy sze rű több ség, nyílt sza va zás)
A kép vi se lő-tes tü let egy han gú sza va zás sal meg hoz ta az aláb bi ha tá ro -

za tot:

106/2009. (VIII. 6.) Kt. szá mú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép vi se lő-tes tü le te el fo gad ja a

pol gár mes ter le járt ha tár ide jű ha tá ro za tok vég re haj tá sá ról szó ló tá jé koz -
ta tá sát.

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

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

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

za tot:

107/2009. (VIII. 6.) Kt. szá mú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép vi se lő-tes tü le te el fo gad ja a

pol gár mes ter két ülés kö zött el telt idő szak ban tett in téz ke dé se i ről szó ló
tá jé koz ta tá sát.

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

So mo gyi Bé la ut ca bel víz el ve tés köz be szer zé se – dön tés
(Sza va zás mód ja: mi nő sí tett több ség, nyílt sza va zás)

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

108/2009. (VIII. 6.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép vi se lő-tes tü le te, mint aján lat -

ké rő (2344 Dömsöd, Pe tő fi tér 6.) „So mo gyi Bé la ut cai csa pa dék csa tor na
épí té se” tárgy ban le foly ta tott K.É.-12010/2009. sz. egy sze rű köz be szer zé -
si el já rás ban a Bí rá ló Bi zott ság az aján lat te vőn ként és rész szem pont ok ként
ki dol go zott, a dön tés-elő ké szí té se jegy ző könyv ben rész le te sen meg je lölt
és ki fej tett in do kok alap ján meg ál la pí tot ta, hogy az ös  szes sé gé ben leg elő -
nyö sebb aján la tot a Sol tút Kft. (6320 Solt, Kecs ke mé ti út 34.) ad ta, brut tó
54.000.000 Ft, az az brut tó öt ven négy mil lió fo rint ér ték ben.

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

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

Fe le lős: kép vi se lő-tes tü let, pol gár mes ter
Ha tár idő: azon nal, szer ző dés alá írá sá ra 2009. au gusz tus 24-ig

A köz be szer zé si dön tést és a meg kö tött vál lal ko zá si szer ző dést az ön -
kor mány zat www.domsod.hu hon lap ján köz zé te szi, il let ve a be ru há zás ról
ké szí tett köz le ményt az új ság ban kü lön közzétesszük.

A kép vi se lő-tes tü let ülé sén át te kin tet te az egész ség ügyi alap el lá tá si
fel ada tok meg va ló sí tá sát. A na pi rend ke re té ben a há zi or vos ok, a há zi
gyer mek or vos, a vé dő nők, az ügye le ti el lá tás sal meg bí zott vál lal ko zó
és a rác ke vei szak ren de lő in téz mény be szá mo ló ját tár gyal ta a kép vi -
se lő-tes tü let. Dr. Hornyák Edit a dömsödi I. szá mú pra xis há zi or vo sa
meg bí zá si szer ző dé sét 2009. au gusz tus 3. nap já val fel mond ta, ezért a
kör zet fel mon dá si idő ha tá lya alat ti to váb bi mű kö dé sé nek biz to sí tá -
sá val kap cso lat ban is dön té se ket ho zott a kép vi se lő-tes tü let.

Az I-es szá mú há zi or vo si kör zet he lyet te sí té sé nek ren de zé se
(Sza va zás mód ja: egy sze rű több ség, nyílt sza va zás)
A kép vi se lő-tes tü let egy han gú sza va zás sal meg hoz ta az aláb bi ha tá ro -

za tot:

109/2009. (VIII. 6.) Kt. szá mú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép vi se lő-tes tü le te fel ké ri Ben -

cze Ist ván pol gár mes tert, hogy az I-es számú há zi or vo si kör zet ben tör té nő
he lyet te sí tés ön kor mány zat ál tal tör té nő meg ol dá sa ér de ké ben foly tas son
tár gya lá so kat dr. Rókusfalvy Sylvia és dr. Tóth Ist ván há zi or vos ok kal a
he lyet te sí tés fel tét ele i ről.

Fe le lős: Bencze Ist ván pol gár mes ter 
Ha tár idő: tár gya lá sok le foly ta tá sá ra au gusz tus 19-ig 

Az egész ség ügyi alap el lá tás hely ze té ről szó ló be szá mo ló
(Sza va zás mód ja: egy sze rű több ség, nyílt sza va zás)
A kép vi se lő-tes tü let egy han gú sza va zás sal meg hoz ta az aláb bi ha tá ro -

za tot:

110/2009. (VIII. 6.) Kt. szá mú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép vi se lő-tes tü le te az egész -

ség ügyi alap el lá tás hely ze té ről szó ló, az egész ség ügyi szol gál ta tók és a
vé dő nők ál tal ké szí tett be szá mo ló kat el fo gad ja.

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

ÖNKORMÁNYZATI HÍREKÖNKORMÁNYZATI HÍREK
2009. AUGUSZTUS2009. AUGUSZTUS
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Az ön kor mány zat és in téz mé nyei 2009. évi költ ség ve té sé ről szó ló
3/2009. (II. 16.) sz. ren de let mó do sí tá sa

(Sza va zás mód ja: mi nő sí tett több ség, nyílt sza va zás)
A kép vi se lő-tes tü let egy han gú sza va zás sal meg al kot ta az aláb bi ren de -

le tet:

Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép vi se lő-tes tü let ének
11/2009. (VIII. 7.) ren de le te

Az ön kor mány zat és in téz mé nyei 2009. évi költ ség ve té sé ről szó ló
3/2009. (II. 16.) sz. ren de let mó do sí tá sá ról

A ren de let ki hir de tés nek nap ja: 2009. au gusz tus 7.
A ren de let ha tály ba lé pé sé nek nap ja: 2009. au gusz tus 7.

Az ön kor mány za ti költ ség ve tés ere de ti ki adá si fő ös  sze gét a kép vi se lő-
tes tü let 1.084.097.000 Ft-ról 1.171.432.000 Ft-ra; be vé te li fő ös  sze gét
1.084.097.000 Ft-ról 1.171.432.000 Ft-ra; a költ ség ve té si hi á nyát
32.139.000 Ft-ról 28. 610.000 Ft-ra mó do sí tot ta. A költ ség ve té si tar ta lék
– 2.500.000 Ft ös  sze gét a tes tü let nem mó do sí tot ta. Az ön kor mány za ti
költ ség ve tés be vé te le it po zi tí van érin tet ték a nyer tes pá lyá za tok. A szo ci á -
li san rá szo ru ló gyer me kek nyá ri ét kez te té sé re az ön kor mány zat
1.758.000 Ft tá mo ga tást, a köz mun ka prog ram hoz 54.109.000 Ft tá mo ga -
tást, a könyv tá ri könyv ál lo mány gya ra pí tá sá hoz 110.000 Ft tá mo ga tást
ka pott. A ren de let mó do sí tá sa kap csán az ön kor mány zat ak tu á lis költ ség -
ve té si lik vi di tá si hely ze té ről is tá jé koz ta tást adott a pol gár mes ter, és meg -
ál la pí tot ta, hogy az adó be vé te lek tel je sí té sé nek el ma ra dá sa mi att fi ze té si
ne héz sé gei van nak az ön kor mány zat nak, ezért to vább ra is ki emel ten fog -
lal koz nak a be haj tás sal. 

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

Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép vi se lő-tes tü let ének
12/2009. (VIII. 7.) ren de le te 

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

A ren de let ki hir de tés nek nap ja: 2009. au gusz tus 7.
A ren de let ha tály ba lé pé sé nek nap ja: 2009. szep tem ber 1.

Dömsöd Nagy köz sé gi Könyv tár ban az alap szol gál ta tá so kon fe lü li
szol gál ta tá so kért fi ze ten dő beírat ko zá si és té rí té si dí jak 2009. szep -
tem ber 1-jétől

Szol gál ta tás meg ne ve zé se Szol gál ta tás dí ja
(ÁFÁ-val)

Be írat ko zá si díj (ki vé ve 16 év alat ti ak,
70 év fe let ti ek, köz gyűj te mé nyi dol go zók) 1000 Ft/év
Be írat ko zá si díj 16 év fe lett di ák iga zol ván  nyal 800 Ft/év
Be írat ko zá si díj pe da gó gus iga zol ván  nyal 800 Ft/év
Beírat ko zá si díj 70 év alat ti nyug dí ja sok ré szé re 500 Ft/év
Fény má so lás A4-es         15 Ft ol da lan ként
Fény má so lás A3-as         30 Ft ol da lan ként
Nyom ta tás fe ke te-fe hér    50 Ft ol da lan ként
Nyom ta tás szí nes           150 Ft ol da lan ként
Internethasz ná lat 30 perc  150 Ft
Faxkül dés el ső ol dal 500 Ft, min-

den to váb bi ol dal 180 Ft
Szkennelés A/4-es 50 Ft
Könyv tár kö zi köl csön zés pos tai dí ja 500 Ft/db
El ve szett vagy meg ron gá ló dott do ku men tu mok 100 Ft-ig 400 Ft
té rí té si dí ja a meg je le nés kor (be szer zés kor) 101-200-Ft-ig 700 Ft
szá mí tott ke res ke del mi ár sze rint 201-300-Ft-ig 800 Ft

301-400 Ft-ig          900 Ft
401 Ft fö lött a do ku men tum be szer zé si árá nak 150%-a.

A köl csön zé si idő le jár tát kö ve tő en fi ze ten dő pót díj 5 Ft/db/nap
A köl csön zé si idő le jár tá ról szó ló ér te sí tés
(fel szó lí tás) dí ja                                                               100 Ft fel szó lí tá son ként
El ve szett ol va só jegy pót lá sa                                                                    50 Ft/db.

A szá mí tó gép hasz ná lat 14 éves ko rig, va la mint az internet hasz ná lat
15 perc idő tar ta mig in gye nes.

Az ÁROP pá lyá za ti pro jekt meg va ló sí tá sá ra szak mai szol gál ta tó
ki vá lasz tá sa

Az ön kor mány zat az ÁROP – 3.A.1/A pá lyá zat ra si ke re sen pá lyá zott,
mely hez  9.189.000 Ft tá mo ga tást nyert. A pá lyá za tot a pol gár mes te ri hi -
va tal ve ze tői ké szí tet ték, köz igaz ga tá si szer ve zet fej lesz tés ben jár tas ta -
nács adó cég köz re mű kö dé sé vel. A pá lyá za ti prog ram ke re té ben meg tör té -
nik a hi va tal tel jes kö rű szer ve ze ti át vi lá gí tá sa, a mű kö dés ér té ke lé se, a
szer ve zet mű kö dé sé nek fej lesz té sét szol gá ló ja vas la tok ki dol go zá sa. A
prog ram ké szí té se so rán a hi va tal ve ze té se a köz igaz ga tá si szer vek kel
kap cso la tos új ki hí vá sok nak, el vá rá sok nak va ló meg fe le lés erő sí té sét tűz -
te ki cé lul, a dön té si fo lya ma tok kor sze rű sí té se, a gaz dál ko dás ered mé -
nyes sé gé nek ja ví tá sa, az ügy fe lek kel, egyéb part ne rek kel va ló kap cso la -
tok erő sí té sének meg va ló sí tá sá val.  

(Sza va zás mód ja: mi nő sí tett több ség, nyílt sza va zás)
A kép vi se lő-tes tü let 11 igen, 0 nem, 1 tar tóz ko dás sal meg hoz ta az aláb -

bi ha tá ro za tot:

111/2009. (VIII. 6.) Kt. sz. ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép vi se lő-tes tü le te (2344 Döm-

söd, Pe tő fi tér 6.) „Szer ve zet fej lesz tés Dömsöd Nagy köz ség Pol gár mes -
te ri Hi va ta lá nál, kor sze rű in for ma ti kai fo lya mat tá mo ga tá sok al kal ma zá -
sá val” tárgy ban az aján lat te vőn ként és rész szem pont ok ként ki dol go zott, a
dön tés-elő ké szí té si jegy ző könyv ben rész le te sen meg je lölt és ki fej tett in -
do kok alap ján meg ál la pí tot ta, hogy az ös  szes sé gé ben leg elő nyö sebb
aján la tot a CREANOVA Szer ve zet- és Ve ze tés fej lesz té si Ta nács adó Kft.
(Szék hely: 1146 Bu da pest, Zichy Gé za u. 5.; kép vi se li: Cséffalvay Gá bor)
ad ta, net tó 6.000.000 Ft (brut tó 7.500.000 Ft) ér ték ben.

A kép vi se lő-tes tü let a CREANOVA Szer ve zet- és Ve ze tés fej lesz té si
Ta nács adó Kft.-t nyil vá nít ja nyer tes nek.

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

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

za tot:

112/2009. (VIII. 6.) Kt. sz. ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép vi se lő-tes tü le te fel ha tal -

maz za Bencze Ist ván pol gár mes tert a „Szer ve zet fej lesz tés Dömsöd
Nagy köz ség Pol gár mes te ri Hi va ta lá nál, kor sze rű in for ma ti kai fo lya mat -
tá mo ga tá sok al kal ma zá sá val” tárgy ban nyer tes CREANOVA Szer ve zet-
és Ve ze tés fej lesz té si Ta nács adó Kft.-vel (Szék hely: 1146 Bu da pest, Zichy
Gé za u. 5.; kép vi se li: Cséffalvay Gá bor) kö ten dő vál lal ko zá si szer ző dés
alá írá sá ra.

Fe le lős: pol gár mes ter
Ha tár idő: a szer ző dés alá írá sá ra 2009. au gusz tus 28-ig

A „Szép Dömsödért” pá lyá za tok el bí rá lá sa
(Sza va zás mód ja: egy sze rű több ség, nyílt sza va zás)
A kép vi se lő-tes tü let egy han gú sza va zás sal meg al kot ta az aláb bi ren de -

le tet:
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113/2009. (VIII. 6.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép vi se lő-tes tü le te, a Te le pü lés -

fej lesz té si Bi zott ság in dít vá nyá val egyet ért ve az aláb bi ha tá ro za tot hoz za:
A te le pü lé si kör nye zet vé del me és a la kó kör nye zet esz té ti kai szép sé gé -

nek meg őr zé se ér de ké ben vég zett te vé keny sé gük el is me ré se ként a bí rá -
lat ra fel kért tár sa dal mi bi zott ság ja vas la tát fi gye lem be vé ve „Szép Döm-
södért” em lék pla ket tet ado má nyoz az aláb bi sze mé lyek nek:

Csa lá di ház ka te gó ria:
Föld vá ri Zol tán Dömsöd, Ác him út 16/b.   
Ács Jó zsef Antalné Dömsöd, Ágos ton köz 3. 
Perger Lász ló                Dömsöd, At ti la út 17.
Csécs Zsigmondné  Dömsöd, Szé che nyi út 29.
Or bán Lász ló Dömsöd, So mo gyi Bé la út 21/b
Mé szá ros Pál Dömsöd, Dabi krt. 29.
Matula Zol tán Dömsöd, Sallai Im re út 17.
Nagy Zsig mond Dömsöd, So mo gyi Bé la u. 4/b
Tóth Pálné Dömsöd, Vá ci út 40.
Var ga Im re   Dömsöd, Papp Jó zsef ut ca 4.
Köz épü let ka te gó ria:
Dabi Óvo da       Dömsöd, Sza bad ság út 90.    

Fe le lős: Bencze Ist ván pol gár mes ter
Ha tár idő: 2009. au gusz tus 20.

Az ál ta lá nos is ko lai ta nu ló cso por tok ma xi má lis cso port lét szám
túl lé pé sé nek en ge dé lye zé se

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

za tot:

114/2009. (VIII. 6.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép vi se lő-tes tü le te a köz ok ta -

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

A kép vi se lő-tes tü let a 2009/2010. tan év ben ké rel met nyújt be az Ok ta -
tá si Hi va tal hoz a Gróf Szé che nyi Ist ván Ál ta lá nos Is ko lá ba ma xi má li san
fel ve he tő gyer me kek lét szá má nak eme lé sé re, és ké ri a 7/a osz tály ban 2
fő vel, a 7/b osz tály ban 4 fő vel a cso port lét szám-túl lé pés en ge dé lye zé sét.

A kép vi se lő-tes tü let fel ké ri Bencze Ist ván pol gár mes tert, hogy a Kt.
95/a § (11) bek. sze rin ti ké rel met nyújt sa be az Ok ta tá si Hi va tal hoz.

Fe le lős: Mé szá ros Pálné igaz ga tó
Ha tár idő: 2009/2010. tan év

Egye bek
A kép vi se lő-tes tü let egye bek ben tár gyal ta a Bio-Pannónia Kft. üdü lő -

he lyi sze mét szál lí tás mód já nak vál to zá sá val kap cso la tos ja vas la tát, mely -
ről a Be ru há zá si Tár su lás vé le mé nyé nek is me re té ben dönt. 

A tes tü let meg vi tat ta a Ha jós-kas tély hasz no sí tá sá ra ér ke zett aján la tot
és a kö vet ke ző ha tá ro za tot hoz ta.

(Sza va zás mód ja: mi nő sí tett több ség, nyílt sza va zás)
A kép vi se lő-tes tü let egy han gú sza va zás sal meg al kot ta az aláb bi ren de -

le tet:

115/2009. (VIII. 6.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép vi se lő-tes tü le te szán dé kát

fe je zi ki, hogy a tu laj do ná ban lé vő dömsödi 713 hrsz. alat ti „Ha jós-kas -
tély” in gat lant rész ben bér be ad ja Bánka Gyu la ré szé re gyer tya ön tő mű -
hely ki ala kí tá sa cél já ból

A bér be adás fel tét elei:
– a bér let 6 hó na pos ha tá ro zott idő tar ta mú
– a bér lő kö te les be sze rez ni a mű hely jog sze rű mű kö dé sé hez szük sé ges

va la men  nyi en ge délyt,
– a jog sze rű és biz ton sá gos mű kö dés hez szük sé ges fel té te le ket a bér lő kö -

te les sa ját költ sé gén meg te rem te ni, ami nek költ sé ge it sem a bér le ti szer -

ző dés idő tar ta ma alatt, mind a jog vi szony meg szű né sét kö ve tő en nem
kö ve tel he ti bér be adó tól.

Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép vi se lő-tes tü le te fel ha tal -
maz za Bencze Ist ván pol gár mes tert a bér le ti szer ző dés fel tét ele i nek köz -
lé sé re és az an nak meg fe le lő bér le ti szer ző dés meg kö té sé re.

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

Az OMK ud va rán ki ala kí tott  ját szó ud var  meg va ló sí tá sá hoz a kép vi se -
lő-tes tü let pénz be li tá mo ga tást is nyúj tott. 

(Sza va zás mód ja: mi nő sí tett több ség, nyílt sza va zás)
A kép vi se lő-tes tü let egy han gú sza va zás sal meg al kot ta az aláb bi ren de -

le tet:

116/2009. (VIII. 6.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép vi se lő-tes tü le te a dömsödi

2050és 2051/4 hrsz. alat ti in gat la no kon lé te sü lő ját szó ud var ki ala kí tá sát
250.000-Ft-al tá mo gat ja költ ség ve té sé ből.

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

A kép vi se lő-tes tü let zárt ülé sén Ön kor mány za ti ha tó sá gi ügy ben ér ke -
zett fel leb be zést bí rált el.  

A kép vi se lő-tes tü let 2009. au gusz tus 13-i rend kí vü li ülé sén az I.
szá mú fel nőtt há zi or vo si kör zet be te ge i nek fo lya ma tos el lá tá sa ér de -
ké ben az aláb bi dön tést hoz ta. 

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

za tot:

119/2009. (VIII. 13.) Kt. szá mú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép vi se lő-tes tü le te a Dömsöd

Zrí nyi u. 8/b. szám alat ti szék he lyű I. szá mú há zi or vo si kör zet mű kö dé sé -
vel kap cso lat ban a kö vet ke ző ha tá ro za tot hoz za:

I. Az ön kor mány zat 2009. ok tó ber 1. nap já tól fi nan szí ro zá si szer ző -
dést köt az il le té kes egész ség biz to sí tá si pénz tár ral az I. szá mú fel nőtt há -
zi or vo si kör zet mű köd te té sé hez, to váb bá mű kö dé si en ge délyt kér a
Dömsöd Zrí nyi ut ca 8/b. szám alat ti ön kor mány za ti tu laj do nú ren de lő
szék hely re.

A kép vi se lő-tes tü let 2009. ok tó ber 1-től szer ző dést köt az R.S. Medi-
son Bt.-vel – sze mé lyes tel je sí tés re kö te le zett dr. Rókusfalvy Sylvia há zi -
or vos – és dr. Tóth Ist ván vál lal ko zó há zi or vos sal az I. szá mú há zi or vo si
kör zet há zi or vo si fel ada tai nak te rü le ti el lá tá si kö te le zett ség mel lett tör té -
nő el lá tá sá ra. A há zi or vos ok he lyet te sí té si dí ját brut tó 150.000 Ft-ban ál -
la pít ják meg az zal, hogy a kör zet fi nan szí ro zá sá nak ala ku lá sa függ vé nyé -
ben a he lyet te sí té si díj mér té két a kép vi se lő-tes tü let fe lül vizs gál ja.

A kép vi se lő-tes tü let meg bíz za Bencze Ist ván pol gár mes tert az zal, hogy
a fen ti ha tá ro zat vég re haj tá sa ér de ké ben el jár jon, a szük sé ges szer ző dé se -
ket az ön kor mány zat ne vé ben meg kös se.

II. A kép vi se lő-tes tü let meg ál la pít ja, hogy a dr. Hornyák Edit vál lal ko -
zó há zi or vos sal meg kö tött, az I. szá mú há zi or vo si kör zet fel ada ta i nak el -
lá tásá ra meg kö tött meg bí zá si szer ző dés meg szű nik 2009. ok tó ber 1. nap -
já val ab ban az eset ben, ha ezen idő pon tig az ön kor mány zat a kör zet mű -
köd te tés hez szük sé ges jog erős mű kö dé si en ge délyt meg kap ja, és az
egész ség biz to sí tá si pénz tár ral a kör zet mű köd te tés hez szük sé ges fi nan -
szí ro zá si szer ző dés lét re jön.

Fe le lős: Bencze Ist ván pol gár mes ter
Ha tár idő: fo lya ma tos
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Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép vi se lő-tes tü le te 2009.
au gusz tus 26-án is mét rend kí vü li ülést tar tott, ahol dön tött az Eu ró -
pai Unió tá mo ga tá sá val meg va ló su ló ön kor mány za ti be ru há zá sok -
hoz kap cso ló dó hi tel fel vé te lé ről. A hi tel fel vé tel hez kap cso ló dó köz be -
szer zé si aján la to kat a tes tü le ti ülést meg elő ző en a Bí rá ló Bi zott ság ér -
té kel te. A bi zott ság ja vas la ta alap ján a kép vi se lő-tes tü let az aláb bi
ha tá ro za tot hoz ta:

121/2009. (VIII. 26.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép vi se lő-tes tü le te, mint aján -

lat ké rő (2344 Dömsöd, Pe tő fi tér 6.) „Hi tel fel vé tel” tárgy ban le foly ta tott
K.É.-12014/2009. sz. egy sze rű köz be szer zé si el já rás ban a Bí rá ló Bi zott -
ság az aján lat te vőn ként  és rész szem pont ok ként ki dol go zott, a dön tés-elő -
ké szí té se jegy ző könyv ben rész le te sen meg je lölt és ki fej tett in do kok alap -
ján meg ál la pí tot ta, hogy a leg ala cso nyabb ös  sze gű el len szol gál ta tást tar -
tal ma zó aján la tot a CIB Bank Zrt. (1027 Bu da pest, Med ve u. 4-14.) ad ta.
Aján la ti ár:
– MFB ÖKIF 8.6-os hi tel cél ese tén 3 ha vi EURIBOR fe let ti ka mat rész

1,93%;
– MFB ÖKIF 2-es hi tel cél ese tén 3 ha vi EURIBOR fe let ti ka mat rész

2,93%.
A kép vi se lő-tes tü let a Bí rá ló Bi zott ság ja vas la ta alap ján a CIB Bank

Zrt.-t (1027 Bu da pest, Med ve u. 4-14.) nyil vá nít ja nyer tes nek.
A kép vi se lő-tes tü let fel ha tal maz za Bencze Ist ván pol gár mes tert az el -

já rás nyer te sé vel kö ten dő vál lal ko zá si szer ző dés alá írá sá ra.
Fe le lős: kép vi se lő-tes tü let, pol gár mes ter
Ha tár idő: azon nal, szer ző dés alá írá sá ra szep tem ber 11-ig

A köz be szer zé si el já rás ös  sze fog la ló ját és a hi tel szer ző dést a kép vi se lő-
tes tü let az ön kor mány zat hi va ta los hon lap ján is köz zé te szi.

A kép vi se lő-tes tü let kö vet ke ző mun ka terv sze rin ti ülé sé nek idő -
pont ja 2009. szep tem ber 16.

Dömsöd Nagy köz ség és Apaj Köz ség Kép vi se lő-tes tü le te szep tem -
ber 30-án Dömsödön együt tes ülést tart, mely nek na pi rend je a kör -
jegy ző ség mű kö dé sé ről szó ló szak mai be szá mo ló.

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

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

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

Tisztelt Ügyfeleink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2009. szeptember 1-jével

a XI. kerületben megnyílik a Közép-magyarországi
Regionális Egészségbiztosítási Pénztár ügyfélszolgálati
irodája.

Címe: Budapest, XI. kerület, Fejér Lipót u. 59.
Megközelíthető pl. a 7-es autóbusszal (Fővárosi Ön -

kor mányzat Szent Imre Kórház megállótól a Bártfai u.
felől).

Nyitva tartás: Hétfő-Kedd-Csütörtök: 8-14.30-ig
Szerda: 8-17.30-ig, Péntek: 8-12 óráig
Az alábbi ügytípusok ügyintézése történik:

– Európai Egészségbiztosítási Kártya kiadása
– EU-s nyomtatványok iránti igények átvétele
– TAJ-kártya kiadása
– Egészségügyi szolgáltatásra jogosultak bejelentésének

átvétele
– Kifizetőhelyi elszámolás, statisztikai jelentés átvétele
– Tartozásról szóló hatósági igazolványok (nullás iga-

zolás) kiadása
– Jogviszonyrendezés 
– Önkéntes megállapodás-kötés
– Pénzbeli ellátás iránti igények átvétele 

Tájékoztatjuk továbbá Önöket, hogy az ügyfélszolgálat
2009. augusztus 24-től „próbaüzem” jelleggel működik.

Közép-magyarországi Regionális
Egészségbiztosítási Pénztár

FFFF EEEE LLLL     HHHH ÍÍÍÍ     VVVV ÁÁÁÁ SSSS
Fel hív juk a la kos ság fi gyel mét, hogy

Dömsödön 2009. szep tem ber 18. és ok -
tó ber 6. kö zött

T Ü  D Ő  S Z Ű  R É ST Ü  D Ő  S Z Ű  R É S

lesz az Ok ta tá si és Mű ve lő dé si Köz -
pont ban. 

A vizs gá lat ide je na pon ta:

Hét fő: 12 – 18 órá ig
Kedd:  8 – 14 órá ig

Szer da: 12 – 18 órá ig
Csü tör tök:  8 – 14 órá ig
Pén te ken:  8 – 14  órá ig

A tü dő szű rés aján lott! Pa nasz nél kül is
le het be teg. A vizs gá lat al kal mas a tü dő -
be teg sé gek idő be ni fel is me ré sé re. 

Sze mé lyi iga zol vá nyát és TB-kár tyá -
ját, va la mint az elő ző év ben ka pott tü dő -
szű rő iga zo lást min den ki vi gye ma gá val!

Tisz telt
Ügy fe le ink!

A Kö zép-ma gyar or szá gi
Re gi o ná lis Mun ka ügyi

Köz pont Rác ke vei
Ki ren delt sé ge el köl tö zött.

2009. au gusz tus 31-től
el ér he tő sé ge ink:

Új cím:
2300 Rác ke ve, Lacházi út 34.

(volt ELMŰ épü le te)
Te le fon szám: 24-518-640,

24-519-150
24-425-215, 24-423-192

Fax: 24-518-641

Az ide tar to zó te le pü lé sek:
Apaj, Áporka, Dél egy há za,

Dömsöd, Dunaharaszti,
Dunavarsány, Ha lász te lek,

Kiskunlacháza, Lórév,
Majosháza, Makád, Rác ke ve,

Szigethalom, Szi get be cse,
Szigetszentmárton, Sziget-
szentmiklós, Szi get csép,

Szigetújfalu, Tak sony, Tö köl
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Bel te rü le ti víz ren de zés
Dömsödön

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 csa pa dék víz-el ve ze tés és -gyűjtés”
cí mű, KMOP – 3.3.1 B – 2008–0003 je lű pá lyá za ton Dömsöd Nagy köz -
ség Ön kor mány za ta 51 316 200 Ft tá mo ga tást nyert az Eu ró pai Uni ó tól.

Az ön kor mány zat cél ja, hogy újabb és újabb ut ca sza ka szok be vo ná sá -
val a te le pü lés tel jes bel te rü le tén meg szün tes se a bel víz ve szélyt, mi ni ma -
li zál ja a la kos sá gi és a kö zös sé gi ká ro kat, és ez ál tal is hoz zá já rul jon döm-
södiek élet mi nő sé gé nek ja ví tá sá hoz.

Je len prog ram a bel víz zel leg in kább ve szé lyez te tett öreg he gyi te le pü -
lés rész köz pon ti ut cá já nak, a So mo gyi Bé la ut ca (Var jas köz) csa tor na víz-
el ve ze tő há ló za tá nak ki épí té sét, va la mint a Véd gát mel let ti árok csa pa -
dék víz-le ve ze tő tisz tí tá sát és fel újí tá sát fog lal ja ma gá ban.

Tá jé koz tat juk a Tisz telt la kos sá got, hogy a be ru há zás te rü le té nek át -
adá sá ra és a köz mű egyez te tés re 2009. au gusz tus 26-án ke rül sor. A ki vi -
te le zé si mun ká la tok 2009. au gusz tus 31-én kez dőd nek, és vár ha tó an
2009. szep tem ber 15-ig tar ta nak. A ki vi te le zés (idő já rás tól füg gő) vár ha tó
idő tar ta ma: 15 nap.

A mun ká la tok el ső fá zi sa ként 2009. au gusz tus 31-én meg kez dőd nek a
köz mű fel tá rá sok, va la mint a So mo gyi Bé la út 2. szá m előtt át eme lő ak -
nát te le pí te nek. Ezen mun ká la tok mint egy 5-6 na pot vesz nek igény be.
Köz ben vár ha tó an aka dá lyoz ta tott lesz a köz le ke dés, de az át ha la dás a la -
ko sok gépjárműi szá má ra biz to sí tott lesz eb ben a né hány nap ban is.

A be ru há zás a csa pa dék víz-el ve ze tő csa tor na há ló zat te le pí té sé vel foly -
ta tó dik, amely tel jes út fel bon tás sal jár, 150 fm hossz ban. A So mo gyi Bé la

ut cát ezért vár ha tó an szep tem ber 4-14-ig tel jes hossz ban le fog ják zár ni a
for ga lom elől. A mun ká la tok tól füg gő en, nagyon kor lá to zot tan és ki zá ró -
lag az ottlakók gép jár mű vel tör té nő ha za ju tá sát meg pró bál juk biz to sí ta ni,
de ez út tal is kér jük a tisz telt la kos sá got, hogy le he tő ség sze rint a mun ka te -
rü le ten kí vül par kol ja nak au tó ik kal. Ja va sol juk a Sza bad ság út ele jén lé vő
park, az OMK par ko ló, a Pol gár mes te ri Hi va tal előt ti és a Pe tő fi park mel -
let ti par ko lók igény be vé tel ét.

Az út rész le ges le zá rá sa ese tén a köz le ke dés a Szü ret ut ca és a Ságvári
út fe lé le het sé ges.

A Véd gát mel let ti csa pa dék víz-le ve ze tő árok tisz tí tá sán és épí té sén au -
gusz tus 31 – szep tem ber 14-ig fo lya ma to san dol goz nak. Ezen út sza ka -
szon is vár ha tó a for ga lom idő sza kos kor lá to zá sa, mi vel az út nagy ré szét
mun ka gé pek fog ják el fog lal ni.

A be ru há zás mun ká la tai az elő re nem lát ha tó, va la mint az idő já rás vi -
szo nya i tól füg gő okok mi att el hú zód hat nak.

Az Ön kor mány zat el kö te le zett Dömsöd inf rast ruk tú rá já nak fej lesz té se
iránt. A vár ha tó an szep tem ber kö ze pé ig tar tó be ru há zás nyo mán az érin -
tett te rü le tek la kói él he tőbb, ké nyel me sebb, kom for to sabb 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 kez de te: 2009. au gusz tus 26.

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 57 018 000 Ft

Tá mo ga tá si arány: 90%

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

Tisz telt Lakostársak!
Az Új Ma gyar or szág Fej lesz té si Terv ke re té ben ki írt „Bel te rü le ti

utak fej lesz té se” pá lyá zat so rán szi lárd bur ko la tot kap az Elő re ut ca,
Fel sza ba du lás út, Ságvári End re ut ca. Mint ar ról már ko ráb ban ér te sül -
het tek, 120 gép ko csi be já ró ke rül ki ala kí tás ra! Elő re u.: 35 db ko csi be -
haj tó, Fel sza ba du lás u.: 48 db, Ságvári End re u.: 32 db és a Szü ret ut -
cán, a Ságvári ut ca foly ta tá sá ban: 5 db.

Mind a ko csi be ál lók ki ala kí tá sa, mind pe dig a jár da hossz meg épí té -
se a pá lyá zat ré szét ké pe zi!



„A” TÍ PU SÚ PÁ LYÁ ZA TI KI ÍRÁS
(ki vo na tos)

Dömsöd Nagy köz ség Ön kor mány za ta az Ok ta tá si és Kul tu rá lis
Mi nisz té ri um mal együtt mű köd ve ezen nel ki ír ja a 2010. év re a Bur-
sa Hungarica Fel ső ok ta tá si Ön kor mány za ti Ösz tön díj pá lyá za tot
fel ső ok ta tá si hall ga tók szá má ra, a 2009/2010. tan év má so dik és a
2010/2011. tan év el ső fél évé re vo nat ko zó an.

A pá lyá zat ra azok az ön kor mány zat te rü le tén ál lan dó la kó hel  lyel
ren del ke ző, hát rá nyos szo ci á lis hely ze tű fel ső ok ta tá si hall ga tók je -
lent kez het nek, akik a kép zés re vo nat ko zó ke ret időn be lül, tel jes ide jű
(nap pa li ta go za tos) alap fo ko za tot és szak kép zett sé get ered mé nye ző
alap kép zés ben, mes ter fo ko za tot és szak kép zett sé get ered mé nye ző mes -
ter kép zés ben, egy sé ges, osz tat lan kép zés ben vagy fel ső fo kú szak kép -
zés ben foly tat ják ta nul má nya i kat.

Az ösz tön díj ra pá lyáz hat nak a 2009 szep tem be ré ben ta nul má nya ik
utol só évét meg kez dő hall ga tók is. Amen  nyi ben az ösz tön dí jas hall ga tói
jog vi szo nya 2010 őszén már nem áll fenn, úgy a 2010/2011. tan év el ső
fél évé re eső ösz tön díj már nem ke rül fo lyó sí tás ra.

Az ösz tön díj ra pá lyá za tot nyújt hat nak be azok a hall ga tók is, akik nek
a hall ga tói jog vi szo nya a fel ső ok ta tá si in téz mény ben a pá lyá zás idő pont -
já ban szü ne tel. Az ösz tön díj fo lyó sí tá sá nak fel té te le, hogy a 2009/2010.
tan év má so dik fél évé re már be irat koz zon a fel ső ok ta tá si in téz mény be.

Az ösz tön díj idő tar ta ma 10 hó nap, az az két egy mást kö ve tő ta nul má nyi
fél év (2009/2010. tan év má so dik, il let ve a 2010/2011. tan év el ső fél éve).

Az ösz tön díj fo lyó sí tá sá nak kez de te leg ko ráb ban: 2010. már ci us.
Az ösz tön dí jat min den pá lyá za ti for du ló ban új ra kell pá lyáz ni.
A pá lyá zó pá lyá zat be nyúj tá sá val hoz zá já rul ah hoz, hogy a pá lyá za ti

űr la pon rög zí tett sze mé lyes ada ta it a pá lyá za tot ki író te le pü lé si ön kor -
mány zat nyil ván tar tás ba ve gye, és azo kat a me gyei ön kor mány zat és az
Ok ta tá si és Kul tu rá lis Mi nisz té ri um Tá mo ga tás ke ze lő Igaz ga tó sá ga ré -
szé re – ki zá ró lag az ösz tön díj pá lyá zat le bo nyo lí tá sa és a tá mo ga tás jo go -
sult ság el len őr zé se cél já ból – át ad ja, il le tő leg az ösz tön díj idő tar ta ma
alatt ma ga ke zel je. 

A pá lyá za tot az ál lan dó la kó hely sze rint il le té kes te le pü lé si ön kor -
mány zat pol gár mes te ri hi va ta lá nál írás ban, a hi va tal ban hoz zá fér -
he tő pá lyá za ti űr la pon, a pá lyá zó ál tal alá ír va, egy pél dány ban kell
be nyúj ta ni.

„B” TÍ PU SÚ PÁ LYÁ ZA TI KI ÍRÁS
(ki vo na tos)

Dömsöd Nagyközség Önkormányzata az Ok ta tá si Mi nisz té ri um -
mal együtt mű köd ve ezen nel ki ír ja a 2010. év re a Bursa Hungarica
Fel ső ok ta tá si Ön kor mány za ti Ösz tön díj pá lyá za tot, fel ső ok ta tá si ta -
nul má nyo kat kez de ni kí vá nó fi a ta lok szá má ra

A pá lyá zat ra azok az ön kor mány zat te rü le tén ál lan dó la kó hel  lyel
ren del ke ző, hát rá nyos szo ci á lis hely ze tű fi a ta lok je lent kez het nek,
akik:
a) a 2009/2010. tan év ben utol só éves, érett sé gi előtt ál ló kö zép is ko lás ok;
vagy
b) fel ső fo kú dip lo má val nem ren del ke ző, fel ső ok ta tá si in téz mény be
még fel vé telt nem nyert érett sé gi zet tek;

és a 2010/2011. tan év től kez dő dő en fel ső ok ta tá si in téz mény ke re té -
ben tel jes ide jű (nap pa li ta go za tos) alap fo ko za tot és szak kép zett sé get
ered mé nye ző alap kép zés ben, egy sé ges, osz tat lan kép zés ben vagy fel ső -
fo kú szak kép zés ben kí ván nak részt ven ni. 

A pá lyá zók kö zül csak azok ré sze sül het nek ösz tön díj ban, akik
2010-ben elő ször nyer nek fel vé telt fel ső ok ta tá si in téz mény be, és ta -
nul má nya i kat a 2010/2011. tan év ben tény le ge sen meg kez dik.

Az ösz tön díj idő tar ta ma 3 x 10 hó nap, az az hat egy mást kö ve tő ta nul -
má nyi fél év.

Az ösz tön díj fo lyó sí tá sá nak kez de te a 2010/2011. tan év el ső fél éve,
ke reszt fél éves kép zés ese tén a 2010/2011. tan év má so dik fél éve.

A pá lyá za tot az ál lan dó la kó hely sze rint il le té kes te le pü lé si ön kor -
mány zat pol gár mes te ri hi va ta lá nál írás ban, a hi va tal ban hoz zá fér -
he tő pá lyá za ti űr la pon, a pá lyá zó ál tal alá ír va, egy pél dány ban kell
be nyúj ta ni.
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Iga zán sen ki sem mond hat ja igaz szív vel,
hogy szű ké ben len nénk kü lön bö ző he lye ken az
or szág más és más tá ja in meg ren de zés re ke rü lő
prog ra mok nak az idén. Ta vasz tól fo lya ma to san,
szin te min den hét re jut egy ta lál ko zó, ren dez -
vény, vá sár, ün nep, ki nek hogy tet szik akar ni
ne vez ni. Ki sebb és na gyobb te le pü lé sek, ki
ilyen, ki olyan szán dék tól ve zérel ve, de fon tos -
nak tart ja-tart hat ja, hogy kü lön fé le na po kat, ün -
ne pe ket, fesz ti vá lo kat ren dez zen. A mun ká ban
meg fá radt test és lé lek pi he nés re, ki kap cso ló -
dás ra vá gyik. Ki csik és na gyok, öre gek és fi a ta -
lok, kez dők és ha la dók egy aránt szí ve sen ke re -
sik fel az ef fé le he lye ket. Az egyik leg ne ve sebb
és leg szín vo na la sabb ról, a fő vá ros ban, ott is a
leg szebb he lyen, a Bu da vá ri Pa lo tá ban im má -
ron 23. éve meg ren de zés re ke rült Mes ter sé gek
Ün ne pé ről szól be szá mo lóm.

AZ ÉLŐ NÉP MŰ VÉ SZET FÓ RU MA
Fa fa ra gót, gyé kény szö vőt, ko vá csot, fa ze -

kast, hang szer ké szí tőt, szö vőt, hím zőt, kék fes -
tőt, csip ke ve rőt, ne mez ké szí tőt, szíj gyár tót, ke -
rék gyár tót, ká dárt, ko sár fo nót, to jás fes tőt, mé -
zes ka lács-ké szí tőt, s ki tud ná mind fel so rol ni,
hogy mi lyen szak mát űző tra di ci o ná lis né pi
mes te re ket is mer he tett meg a lá to ga tó. Au gusz -
tus 20-tól 23-ig négy na pon át em be rek szá zai
és ez rei bá mul nak év ről év re, az egyé ni al ko tó
fan tá zia le nyű gö ző tel je sít mé nye in. Egy sok szí -
nű nép, ha zá ja min den tá já ról meg mu tat hat ja és
meg is mu tat ja, hogy a szép ség, a jó ság, az
ügyes ség, a kre a tív haj lam ott él ben nünk.

Csu pán az alá zat és szí vós ki tar tás, a be csü -
let, a tisz tes ség, a mun ka irán ti tisz te let az, amit
szem előtt kell tar ta nia, és ak kor cso dá la tos dol -
gok ra ké pes.

A VÁ SÁR
Az idén is gyö nyö rű nap fé nyes idő kö szön -

töt te a vá sár min den ap ra ját és nagy ját. Kí ná lat -
ban nem volt hi ány. A tu cat áru fo gal ma-lát vá -

nya ide be sem te het te a lá bát. Min den egyes ki -
ál lí tott tárgy a kéz mű ves di csé re tét, az egy sze ri,
a meg is mé tel he tet len, az egye di, a min den szá -
lá val a ha gyo mány és a nép mű vé szet kin cses tá -
rát nyúj totta a lá to ga tók nak. Nem volt két egy -
for ma kö csög, ho lott ugyanak ko ra for mát mu -
ta tott, ugyanolyan szín ben dísz lett a pol co kon
egy más mel lett. Kér dez ni, ér dek lőd ni, szó ba
ele gyed ni ilyen kor szin te kö te le ző, és szí ve sen
is ve szik. Mi köz ben ott a sze münk előtt vé sik és
fa rag ják, fon ják és fes tik, a re me ke ket a mes te -
rek. Az tán egy kis me rész ség gel pá ro sult kí ván -
csi ság  – „Hát ha ne kem is si ke rül ne!” – gon do -
lat, és már pró bál ko zik is gyer mek és fel nőtt,
szü lő és nagy pa pa, hogy ves  sző ből, gyé kény -
ből, csu hé ból ma ga is va la mit ös  sze ügyes ked -
jék. Szól a ze ne, zsi bong a vá sár, a la ci kony há -
sok mé rik az ízes fa la to kat. Amott egy ko vács
ha tal mas pö röl  lyel üti az iz zó va sat – gyer tya -
tar tó lesz be lő le –, emitt egy kis lány vá gya koz -

2 3 .  M E S  T E R  S É  G E K  Ü N  N E  P E  2 3 .  M E S  T E R  S É  G E K  Ü N  N E  P E  
HA GYO MÁ NYA INK ÉS ÖRÖK SÉ GE INK

Bursa Hungarica Felsõ ok ta tá si Ön kor mány za ti Ösz tön díj pá lyá za t
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Dömsödi Sport -
köz  pont programok

SZEPTEMBER

RENDEZVÉNYEK
Extraligás röplabda mérkőzések
2009. szeptember 25. 18.30 óra
Héraklész ifjúsági válogatott –

MÁV Előre SC
2009. szeptember 26. 15.00 óra
Héraklész serdülő válogatott –

Veszprém Egyetemi SC
2009. szeptember 27. 11.00 óra
Héraklész serdülő válogatott –

BITT- Kaposvári NRC
2009. szeptember 27. 13.00 óra
Héraklész ifjúsági válogatott –

TEVA – Gödöllői RC
A belépés ingyenes.

ÁLLANDÓ PROGRAMOK
Kézilabda edzések (gyermek):
K:  16.00, SZ: 17.00, P: 14.00

Konditerem:
H-P:  8.00-21.00

Ez a csa pat ver seny olyan cél lal jött lét re elő -
ször négy év vel ez előtt, hogy ba rá ti tár sa sá gok
tud ja nak egy ver seny ke re tei kö zött együtt hor -
gász ni, majd a köz ben el ké szü lő ételt a víz par ton
az egész tár sa ság együtt fo gyas  sza el az ered -
mény hir de tés után. A csa pa tok 3-3 fő ből áll nak,
és nem fel té tel, hogy a Dömsödi Hor gász Egye -
sü let tag ja le gyen min den ki. Au gusz tus el se jén
szom ba ton im már ne gye dik al ka lom mal jöt tek
ös  sze hor gá sza ink reg gel 7 óra kor, a Dömsödi
Öv csa tor na zsi lip utá ni sza ka szán, hogy tu dá su -
kat és sze ren csé jü ket egy más és a töb bi csa pat
előtt pró bá ra te gyék. Idén is két ka te gó ri á ban ke -
rül tek ér té ke lés re az ered mé nyek, volt a ver -
seny zői (ra kósbo tos) ka te gó ria és a ha gyo má -
nyos fel sze re lés sel hor gá szók ka te gó ri á ja. Előb -
bi ben 3, utób bi ban 15 csa pat ne ve zett. Kü lön
szek to rok nem vol tak ki je löl ve, a pá lya ele jén és
vé gén lé vő csa pa tok ki emel ke dő en so kat fog tak,
a kö ze pén lé vők pe dig re la tí ve ke ve set, nul lá zó
csa pat mind ös  sze ket tő volt, de ők az tán tény leg
csak a „bu li” ked vé ért jöt tek el. A ver seny alatt
és után szo mo rú em bert nem le he tett lát ni, a
bab gu lyás és a lek vá ros buk ta na gyon jól si ke -
rült, va la mint a do bo gó sok nak já ró dí ja kon kí vül
ren ge teg kü lön díj is ki osz tás ra ke rült.

A dí ja zot tak: Rakósbotos
1. Mihó csa pat
2. Hal tar tó te am 2. csa pa ta

Ha gyo má nyos
1. Hor gász Ba rá tok csa pa ta
2. Ács Ba lázs csa pa ta és a „Mon dom hogy ez

húsz ezer gramm”csapata
3. Elite Fishing és a Hatalák csa pat
Kü lön dí jak:
Ifi csa pat: Mes ter hár mas csa pa ta
Női kü lön dí ja kat Hatalák Józsefné, Mé szá ros

Eme se és Gál Józsefné kap ták
Leg több hal: Mihó Di á na
Leg na gyobb hal: Mihó György
Egy fős csa pat: Da ni Já nos
A kü lön dí ja kat a MOON hor gász cikk for gal -

ma zó ja, az Ács-i au tós bolt, a Dovit és a Vi rá -
gos kert Dro gé ria aján lot ták fel. Kö szön jük!

Re mél jük, jö vő re is ta lál ko zunk!
Dömsödi Hor gász Egye sü let

4. Családi-Baráti Horgászverseny Dömsöd

HE  LYE S  B Í  T É S !
Ez úton ké rünk el né zést az ol va sók tól! Az

au gusz tus ban meg je lent III. Hal-Víz Na pi
be  szá mo ló ban, hely te le nül je lent meg a kö -
vet ke ző mon dat ban a részt ve vő együt tes ne -
ve: „Dél előtt 9 óra kor a fa lu köz pont ban a
Szigetszentmiklósi Big Band ze nei kí sé re té -
vel az AMI mazsorettjei hí vo gat ták a fa lu la -
kos sá gát a ren dez vény re.”

He lye sen: „Dél előtt 9 óra kor a fa lu köz -
pont ban a Kunszentmiklósi Big Band ze nei
kí sé re té vel az AMI mazsorettjei hí vo gat ták a
fa lu la kos sá gát a ren dez vény re.”

Szíves meg ér té sü ket kö szön jük!

va né zi a mé zes ka lá csos né ni szí nes, cuk ros fi -
nom sá ga it – tán kap is be lő le.

Fo tóz nak, fil mez nek, néz nek és bá mul nak,
ne vet ve, vi dá man és mint egy fo lyam höm pö -
lyög a sok-sok csu dá ra vá gyó em ber. 

Min den év ben van dísz ven dég. Az idén El -
zász ból ér kez tek. Fran cia or szág hí res ré gi ó já -
ból kéz mű ve sek és ipar mű vé szek jöt tek, hogy
al ko tá sa i kon ke resz tül mu tas sák be vi dé kük
mű vé sze tét. Kí ná la tuk ban ru hák, ka la pok, dí -
szek, ék sze rek, üveg fú vó tech ni ká val ké szí tett
gyön gyök, sa ját ter ve zé sű bú to rok, lá va kö vön
ké szí tett tűz zo mánc sze re pelt. 

Az Orosz lá nos ud var ban ját szó ház a ki csik -
nek. Bo lyon gó vi tor lás, bil leg te tő, lég fo ci, te -
ker gő te ke. A különböző néptáncegyüttesek a
Pa  lo  ta szín pa dán for gat ják, bil leg te tik, rop ják
nem zet sé gük tán ca it.

A VÁ SÁR FIA
A több  órá nyi sé tál ga tást, né ze lő dést meg

sem érez zük. Ha za fe lé tart va bol do gan gon do -
lunk a sok-sok vá sár fi á ra, amit min den ki a lel ke
put to nyá ban őriz het. Az, aki ott volt, tud hat ja,
hogy nem ló dí tot tam a lá tot tak ról, aki még
nem, az ta lán ked vet kap, hogy jö vő re el men -
jen, és a Bu dai Vár tör té nel mi kör nye ze té ben
ré sze se le gyen a mes ter sé gek ün ne pé nek.

KŐ ÁR PÁD MÚOSZ:25163

Dömsödi Általános
Ipartestület
felhívása

A környezetvédelmi termékdíj
konzultációs előadás

2009. október 5-én 10 órakor  
kerül megrendezésre

2344 Dömsöd, Petőfi S. u. 11-13.,
az Ipartestület Székházában

Kérünk mindenkit, aki jelezte részvételi
szándékát, vagy részt kívánna venni az

előadáson, jelezze!

Kérdését személyesen az Ipartestületnél,
vagy telefonon, e-mail-en  megteheti:

06-24-435-416
ipartestulet.d@invitel.hu
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Szép Dömsödért Emlékplakettet kaptak
a következõ ingatlanok

Földvári Zoltán, Áchim u. 16/b

Varga Imre, Papp József u. 4.

Tóth Pálné, Váci út 40.

Ács József Antalné, Ágoston köz 3.

Perger László, Attila u. 17.

Csécs Zsigmondné, Széchenyi u. 29.
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Matula Zoltán, Sallai Imre u. 17.

Nagy Zsigmond, Somogyi Béla u. 4/b

Dabi Óvoda, Szabadság u. 90. 

Orbán László, Somogyi Béla u. 21/b

Mészáros Pál, Dabi krt. 29.

Fel hí vás!
A fa lut jár va saj nos sokfe lé ta pasz tal tuk,

hogy a ház szám ok hi á nyo sak!
Ezért kér jük tisz telt lakostársainkat, hogy

le he tő ség sze rint ház szám táb lá i kat he lyez -
zék el in gat la na i kon!

Ön kor mány za tunk nagy gon dot for dít te -
le pü lé sünk szé pí té sé re, s évek óta a leg ta ka -
ro sabb por tá kat „Szép Dömsödért” em lék -
pla ket tel ju tal maz za.

Kér jük mind azo kat, le gyen az ma gán sze -
mély vagy kö zü let, hogy eze ket a kü lön le -
ges és egye di pla ket te ket jól lát ha tó hely re
füg ges  szék ki há za ik ra!

Kö szö net tel:
Is pán Ig nác

Te le pü lés fej lesz té si Bi zott ság el nö ke

Középület kategóriában
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Meg kezd te az áram ter me lést
a dömsödi bio gáz erõ mû

Az or szág har ma dik leg na gyobb, me ző gaz -
da sá gi hul la dé kot hasz no sí tó bio gáz üze me
meg kezd te mű kö dé sét Dömsödön. Az
ELMIB cso port több sé gi tu laj do ná ban lé -
vő erő mű évi 60 ezer ton na hul la dék kör -
nye zet ba rát hasz no sí tá sá val mint egy há -
rom ezer csa lád el lá tá sá ra ele gen dő vil la -
mos ener gi át ál lít elő. 

Zöld ára mot ter mel – el ső sor ban me ző gaz -
da sá gi hul la dék ból – az ELMIB cso port be ru -
há zás ban fel épült dömsödi bio gáz üzem. Az
1,9 mil li árd fo rint ból lét re ho zott erő mű a kör -
nyé ken ke let ke ző me ző gaz da sá gi hul la dék
kör nye zet ba rát hasz no sí tá sa mel lett al kal mas
a ve szé lyes nek mi nő sü lő ét ter mi hul la dék fel -
hasz ná lá sá ra is. A gáz ki nye ré sét kö ve tő en
meg ma radt szer ves anyag emel lett – kom -
posz  tá lás után – ta laj ja ví tó ként hasz no sít ha tó.
Az üzem 60 ezer ton na nyers anyag fel hasz ná -
lá sá val évi 11 GWh vil la mos ener gi át ál lít elő,
ami egy Dömösöd mé re tű vá ros - mint egy há -
rom ezer ház tar tás - vil la mos-ener gia igé nyé -
nek ki elé gí té sé re ele gen dő. 

Az új dömsödi erő mű egyi ke az ELMIB
cso port idei erő mű-fej lesz té si pro jekt je i nek.
Az ener ge ti kai tár sa ság – hos  szú tá vú stra té gi -
á já nak meg fe le lő en – áp ri lis ban írt alá meg ál -
la po dást Ka pos vá ron fásszárú bio mas  sza erő -
mű lé te sí té sé ről, de ha son ló erő mű ve ket ter -
vez az or szág szá mos más te le pü lé sén is. 

„Az ELMIB-csoport stra té gi ai cél ja, hogy
tér sé gi szin ten kí nál jon olyan komp lex meg ol -
dá so kat, ame lyek csök ken tik az ener gia im -
port-füg gő sé get és nö ve lik a meg úju ló ener gia
fel hasz ná lá sát” – nyi lat koz ta Tóth Ba lázs, az
ELMIB el nö ke. Hoz zá tet te: a kör nye zet ba rát
ener gia ter me lés és -felhasználás az Eu ró pai
Unió szá mos or szá gá ban je len tős tá mo ga tás -
ban ré sze sül, így Ma gyar or szá gon is ér de mes
vol na meg fon tol ni a tá mo ga tá si in ten zi tás nö -
ve lé sét, de leg alább ki szá mít ha tób bá ten ni a
tá mo ga tá si po li ti kát, hi szen a „zöld” ener gi ák
rész ará nyá nak nö ve lé se uni ós és ha zai ener ge -
ti kai po li ti kai cél ki tű zés. 

A meg úju ló for rá sok ra ala po zott ener gia ter -
me lő-ka pa ci tás vi lág szer te je len tő sen, 16 szá -
za lék kal bő vült 2008-ban a REN 21. szak mai
vi lág szer ve zet fel mé ré se sze rint. Az Eu ró pai
Unió cél ki tű zé se sze rint a meg úju ló ener gia
rész ará nyát 12 szá za lék ra, a meg úju ló ener gi -
á val ter melt vil la mos ener gia ará nyát 22,1 szá -
za lék ra kell nö vel ni a kö zös ség tag or szá ga i -
ban a jö vő év vé gé ig. 

A meg úju lók sú lya a ha zai fel hasz ná lás ban
je len leg alig 5 szá za lék, jócs kán el ma rad va az
uni ós át lag tól. Ezt a rész arányt a ha zai vál la lá -
sok sze rint 2020-ig 15 szá za lék ra kel le ne nö -
vel ni. Ös  sze ha son lí tás ként: Né met or szág ban a
zöld ener gia sú lya már ma el éri a 15 szá za lé kot,
2020-ig pe dig vár ha tó an 30 szá za lék ra nő. 

For rás: Zöldtech ma ga zin és pi ac tér

Pénzesgyõr és Szilvásvárad után
3 napos õszi tábor Patcán!

2009. OKTÓBER 26-28. (hétfő, kedd, szerda)

Nincs még terved az őszi szünetre? Nem szeretnél egy hétig otthon ülni és csak  TV-t
nézni? Kalandokra vágysz? Akkor táborozz Piroska nénivel és Szilvi nénivel!

Hogy mi a terv?
Elutazunk a Zselic szívébe, Somogyország legkisebb falujába, ahol vár minket egy kaland-

park bemutatógazdasággal és egy igazi lovagvár!
Betekintést nyerünk majd a középkori lovagok életébe (kardforgatás, övbirkózás, íjászat…),

kipróbáljuk a helyi kézműves mesterségeket (szövés, fonás, zsinórozás…), megnézünk egy
vidraparkot és természetesen túrázunk is!

Ha szeretnél velünk tartani, jelentkezz szeptember 10-ig Piroska néninél vagy Szilvi né -
ni nél! A tábor költsége 14000 forint, melyet részletekben is be lehet fizetni. (Ez az összeg
tartalmazza az összes költséget!)

Az első részlet (5000 forint) befizetési határideje: 2009. szept. 10. 
A második részlet (9000 forint) befizetési határideje: 2009. okt. 15. 

Érd. lehet: Czeller Piroskánál, tel.: 06/20-941-1245
Ácsné Jaksa Szilviánál, tel.: 06/30-678-9404

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

Várható meg je le nés: október 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

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

Egyesület tisztelettel meghívja Önt

A 2009. SZEPTEMBER 17-ÉN,
17 ÓRAKOR TARTANDÓ 

TÁJÉKOZTATÓ
FÓRUMÁRA

HELYSZÍN:

PETŐFI SÁNDOR OKTATÁSI ÉS
MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

2344 DÖMSÖD, BÉKE TÉR 2.

A FÓRUM TÉMÁJA:

LEADER TÁMOGATÁSOK A
RÁCKEVEI KISTÉRSÉGBEN

Előadó:
Szabó Mátyás – Kis-Duna-menti

Vidékfejlesztési Egyesület

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

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
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Au gusz tus 3-án egy 45 fős na gyon lel kes és tú -
rá zás ra éhes csa pat in dult Nagyvisnyóra (5 km-re
Szilvásváradtól). Útközben be ik tat tunk egy eg ri
vá ros né zést és meg cso dál tuk Do bó Ist ván vá rát,
ahol a Ka za ma ta nagy si kert ara tott a gye re kek
kö ré ben. A vár lá to ga tás után foly tat tuk utun kat
Nagyvisnyóra, ahol egy vad re gé nyes tá bor hely
fo ga dott ben nün ket. A Bük ki Nem ze ti Park te rü -
le tén állt a tá bor, ha tal mas fák kal és a tá bor mel -
lett cso bo gó Szil vás patak kal. 5 na pot töl töt tünk a
Ti sza fü re di If jú sá gi Tá bor ban, de ma rad tunk vol -
na még, mert ren ge teg lát ni va ló volt. El lá to gat -
tunk a Dédesi rom vár hoz, Szil vás vá ra don meg -
néz tük a hí res ko csi mú ze u mot és a li pi cai mé -
nest, va la mint Eu ró pa egyet len kör ala kú re for -
má tus temp lo mát. Kis vo na toz tunk a Szalajka
völ gyé ben, il let ve fel tor náz tuk ma gun kat Is tál -
lós-kőn az ős em ber bar lang hoz. Meg cso dál tuk a
Szalajka völgy for rá sa it és víz esé se it, va la mint a
piszt rángte le pe ket a sza bad té ri mú ze um után. A
gye re kek nagy iz ga lom mal csi nál ták vé gig az
erek lyeva dá sza tot, ahol iga zi csa pat ként dol goz -
tak ös  sze ki csik és na gyok. Utunk vé gén, ha za fe -
lé Bog ácson füröd tünk, az égi ek is ve lünk vol tak,
mert jó időnk lett. Áll jon itt a tá bo ro zó gye re kek
pár so ros él mény be szá mo ló ja, ki hogy érez te
magát, a so rok ön ma guk ért be szél nek:

Cson ka Or so lya, Mé szá ros Bet ti na, Vida
Tün de: Ez a tá bor na gyon tet szett ne künk, fő leg
az íjá szat. Kincs ke re sés ben is részt vet tünk, köz -
ben esett az eső, és a sár ban da go nyáz tunk. A tá -
bor ebéd lő jé ben min den es te disz kó volt, ahol a
dömsödiek ter mé sze te sen le sö pör tek min den kit.
Ez úton sze ret nénk kö szö ne tet mon da ni Szil vi és
Pi ros ka né ni nek, va la mint a kí sé rő szü lők nek.

Kin cses Ve ro ni ka Szand ra: Na gyon örü lök
hogy el jö het tem eb be a szép tá bor ba, jö vő re is
sze ret nék majd men ni, és re mé lem, so kan ve -

lünk tar ta nak majd. Kö szö nöm Szil vi né ni nek,
Pi ros ka né ni nek a tá bo rért és a fog lal ko zá so kért.

Sass Lil la: Na gyon jó tá bor volt, jót ját szot -
tunk. Tet szett az íjá szat, a li pi cai mé nes és a reg -
ge li fu tás.

Jancsó At ti la: Nagyon jó volt a tá bor, a leg -
jobb az volt, ami kor tú ráz tunk a Dédesi vár hoz.

Bur ján Vi rág, Ko vács Szil via: Jó volt a tá bor,
na gyon jók vol tak a prog ra mok és szép volt a
táj. Na gyon tet szett min den, fő leg az erek lyeva -
dá szat, a mé nes és az ős em ber bar lang ja, ahon -
nan hoz tunk ha za friss forrásvizet.

Csör gő Eve lin: A szil vás vá ra di tá bor na gyon
jó volt, mert na gyon jók vol tak a tú rák. Volt egy
kis pa tak a tá bor szé lén, ez tet szett.

Is pán Ilon ka: Tet szett az ős em ber bar lang ja
és a med ve tü kör, amit ott lát tam.

Gajár Kla u dia és Zol tán: Hét főn meg áll tunk
Eger ben, ott szét néz tünk, majd vég re oda ér tünk
a tá bor ba. Más nap fel mász tunk egy nagy hegy -
re, na gyon szép volt a táj a hegy te tő ről. Az ösz  -
szes nap kö zül a pén tek tet szett a leg job ban, ak -
kor fü röd tünk.

Ko vács Vi vi en:A tá bor na gyon jó volt, az íjá -
szat tet szett és jól is ment.

Im re Ka ta lin és Zsó fi, Csör gő Sza bolcs, Szé -
kely Lil la, Sal ler Tí mea, Szadai An na má ria:
Na gyon tet szett a tá bor, leg jobb ka land az er dei
ve tél ke dő volt. Kö szön jük Pi ros ka és Szil vi né -
ni nek eze ket a szép na po kat.

Jancsó An na: Na gyon jó volt a tá bor, örü lök
hogy elmentem. A leg jobb az volt, hogy ott vol -
tam, és hogy 3.-ak let tünk az erek lyeva dá sza ton.

Her má nyi Ger gő: A fel ada tok na gyon tet -
szet tek, jól érez tem ma gam.

Erős Fan ni: Na gyon jól érez tem ma gam a
tá bor ban. Min den jó és szép volt, legjobban a
szil vás vá ra di prog ra mok tet szet tek.

Ko lom pár Pet ra és Da ni, Sí pos Mar ci, Ger -
gely Nán di: Na gyon jól érez tük ma gun kat, a tá -
bor na gyon jó volt. Van nak új ba rá ta ink és ők
mind na gyon jó fe jek. Kö szön jük a ki rán du lást.

Orosz Csa nád: Na gyon jó volt a tá bor, ne -
kem a strand tet szett és ami kor erek lyeva dá sza -
ton vol tunk.

Föld vá ri Fan ni és At ti la, Papp Já nos: A tá -
bor vi dám, élménydús és né ha ve szé lyes volt.
Ne künk leg job ban a kincs va dá szat és az íjász -
ko dás tet szett. 4 erős sé gű és nagy sá gú íjon le he -
tett kipróbálni az állóképességünket. Min den
es te me het tünk disz kó ba. A tá bor vé gén még fü -
röd tünk, majd hos  szú út után ha za ér tünk.

Ács Do mi ni ka, Lip tai Me lit ta: Na gyon jó
volt a tá bor, so kat tú ráz tunk, sok he lyen jár tunk,
pél dá ul a ko csi mú ze um ban vagy a ke rek temp -
lom ban.

Ács And rás, Tóth Dániel: Első nap Eger ben
vol tunk, meg néz tük a Ka za ma tá kat. Ked den
egy rom vár hoz men tünk, de men tünk még
erek  lyeva dá szat ra, és utol só nap so kat fü röd -
tünk.

Ez úton mil lió kö szö net mind a gye re kek
mind a kí sé rő szü lők ne vé ben Ácsné Jaksa Szil -
via és Czeller Pi ros ka pe da gó gu sok nak éles lá tá -
su kért, mert rá ta lál tak er re a cso dás hely re, ahol
jár tunk. Jö vő re ve le tek új ra!

Bur ján Ka ta lin

AAAA     BBBB ÜÜÜÜ KKKK KKKK BBBB EEEE NNNN     TTTT ÁÁÁÁ BBBB OOOO RRRR OOOO ZZZZ TTTT UUUU NNNN KKKK
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Leg töb ben Dömsödön szü let tünk, itt nőt tünk
fel, eb ben a fa lu ban él jük min den nap ja in kat,
még sem tud juk, hogy mi lyen sze ren csé sek is
va gyunk. Ha bár fa lunk nem tar to zik egyik nem -
ze ti park hoz sem, nö vény- és ál lat vi lá ga az or -
szág bár mely ré szé vel fel ve szi a ver senyt. Fő is -
ko lai ta nul má nya ink alatt, a te rep gya kor la tok
ke re té ben szá mos nem ze ti par kun kat be jár tuk,
még is csak igen ke vés he lyen ta lál koz tunk
olyan ös  sze tett, sok szí nű és ér té kes élő vi lág gal,
mint ami a MI köz sé günk ben ta lál ha tó. 

A fa lu egyik fe le a Du na part ján, má sik fe le
már a Cse pe li-sík szé lén ta lál ha tó. En nek kö -
szön he tő en, ha nyi tott szem mel já runk, olyan
ál la to kat és nö vé nye ket ve he tünk ész re, me -
lyek re büsz kék le he tünk, és me lyek re ér de mes
vi gyáz ni, hogy a kö vet ke ző ge ne rá ci ók is ma -
gu ké nak tud has sák eze ket a ter mé sze ti ér té ke -
ket. Eh hez sze ret nénk most se gít sé get nyúj ta ni
úgy, hogy is mer tet jük az ál ta lunk meg fi gyelt fa -
jo kat, és rö vid le írást adunk ró luk.

A nö vé nyek kö zül a Sa lá ta bog lár ka (Ra -

nunculus ficaria) ti pi ku san az üde lomb er dők -
ben for dul elő, de te le pü lé sün kön, a Du na part -
ján is vi szony lag nagy szám ban kép vi sel te ti ma -
gát. Ere de ti leg Eu rá zsi á ban és Észak-Af ri ká ban
volt ős ho nos, de má ra már Ame ri ká ba is be hur -
col ták. Há rom csé sze le vél lel, és több nyi re
nyolc szi rom le vél lel ren del ke zik, me lyek sár ga
szí nű ek. A szár le ve les, a le vél hón alj ban pe dig
gu mócs kák ta lál ha tók. A le ve lek fon tos, ha tá ro -
zás hoz szük sé ges bé lye gek kel ren del kez nek.
Más, ha son ló fa jok kal szem ben a sa lá ta bog lár -
ka le ve lei szí ves ke rek ded ala kú ak, ép, eset leg
ka nyar gós csip kés szé lű ek, szí nük pe dig fé nyes
zöld. A vi rá gok több nyi re már ci us vé gén nyíl -
nak, de ezt az idő já rás is je len tő sen be fo lyá sol ja. 

Ér de kes ség, hogy a nö vény em be ri fo gyasz -
tás ra al kal mas. So kan sa lá tát ké szí te nek be lő le.
A né pi gyógy ászat je len tős asz kor bin sav (C-vi -
ta min) tar tal ma mi att már rég óta hasz nál ja le ve -
le it és vi rág ja it a skor but ke ze lé sé re. Gyö ke re i -
ből sze mölcs el le ni ha tó anyag ok nyer he tők ki.
Nap ja ink ban pe dig a ho me o pá tia arany ér el le ni
ter mé ke ket gyárt a nö vény ből. Mind ezek mel -
lett rend kí vül szép lát ványt nyújt ta va szi vi rág -
zá sa ide jén, emel ve a táj esz té ti kai és öko ló gi ai
ér té két. 

Az Er nyős ma dár -
tej (Ornithogalum um -
bel latum) a vi lá gon
szin te min de nütt elő for -
dul, sok he lyen dísz nö -
vény ként is ter mesz tik.
Ha zánk ban is igen gya -
ko ri. Dömsödön a fa lu -
szé li er dő sáv ok tól, az
utak men tén át, a Du na-
par tig min de nütt meg ta -

lál ha tó. A vi rá ga fe hér szí nű, ál ta lá ban 6 szi rom -
le vél lel ren del ke zik, me lyek hos  szú kás ala kú ak.
A vi rág za ta sá to ro zó, az az több vi rág szo ro san
egy más mel lett ta lál ha tó. Szá ra 10-15 cm ma -
gas, de ez nagy ban függ a csa pa dék vi szo nyok -
tól is. Ál ta lá ban 4-6 le vél lel ren del ke zik, me -
lyek csu pasz fel szí nű ek. Az er nyős ma dár tej
éve lő nö vény, hagy má ja 4 cm át mé rő jű, de úgy -
ne ve zett fi ók hagy mák is kép ződ nek. Ez fon tos
is mer te tő jel le het a ha tá ro zás so rán. 

A nö vény áp ri lis vé gén és egész má jus ban
vi rág zik. A vi rág, il let ve a hagy ma a ben nük lé -
vő to xi nok mi att mér ge ző, így fo gyasz tá sát ke -
rül ni kell.

Az ál la tok kö -
zül a Nagy kó csag
(Egretta alba), az
egész vi lá gon elő -
for dul, ahol az idő -
já rá si vi szo nyok
ked ve ző ek a le te -
le pe dé sé hez és az
utó dai fel ne ve lé -
sé hez. Ha zánk ban
is je len tős ál lo má -
nya van, kö rül be -

lül 2000-2500 költőpárról tu dunk. Mind ezek el le -
né re fo ko zot tan vé dett, esz mei ér té ke 100 000 Ft.
Dömsödön is elő for dul, meg fi gye lé se ink alap -
ján leg alább 2-3 pár fész kel het ná da sa ink ban.
Ez ön ma gá ban is eme li víz part ja ink ér té két,
hi szen a faj a ma gyar ter mé szet vé de lem szim -
bó lu ma. 

Egy pél dány 90-150 cm ma gas, 150-170 cm a
szárny fesz tá vol sá ga, sú lya pe dig 1-1,5 kg, ami
igen kar csú vá te szi meg je le né sét. A hí mek tö me -
ge va la me lyest meg ha lad ja a to jó két. A tol la za ta
már a ki ke lés kor is fe hér, a cső re sár ga, arc bő re
pe dig zöl des szí nű. A töb bi ma dár ral el len tét ben
a nász idő szak ban nem nö veszt bó bi tát, ha nem
hos  szú, fá tyol sze rű szárny tol lak kal hív ja fel ma -
gá ra a fi gyel met. Ezen kí vül cső re is ró zsa szí nes,
eset leg pi ros vagy fe ke te szí nű re vált.

Élet mód ját te kint ve a nagy ter me tű gáz ló ma -
da rak kö zé so rol ha tó. Fő leg a mo csa ras, vi zes,
eset leg ár vi zes te rü le te ken ta lál juk meg. Táp lá -
lé kát ha lak, két él tű ek te szik ki. Ál ta lá ban egye -
dül ke re si az élel met, de ese ten ként több pél -
dány is ös  sze gyűl het. 

Alap ve tő en ván dor ló ma dár, ha zánk ban feb -
ru ár tól ok tó ber vé gé ig fi gyel he tő meg, de egy re
több pél dány te lel ha zánk ban, me lyet a klí ma -
vál to zás ha tá sá nak is be tud ha tunk.

A köl tés idő sza ka már ci us ele jé re te he tő. Ál -
ta lá ban 3-4 to jás a jel lem ző egy költőpárra. A
köl tés kö rül be lül egy hó nap, majd a fi ó kák ki -
re pü lé sé hez is kö rül be lül ugyan en  nyi idő szük -
sé ges.

A Nagy kó csag re pü lé sé ről kön  nyen fel is -
mer he tő, ugyan is lá bát hát ra nyújt ja, nya kát S-
alak ban tart ja, és las sú, lom ha szárny csa pás ok -
kal re pül.

Egy ke vés bé nagy ra ér té kelt faj a Tő kés ré ce
(Anas platyrhynchos). A Du na-ág leg is mer tebb,
de az or szág, sőt a vi lág leg gya ko ribb ví zi ma da -
rá ról is van szó. Gya ko ri fész ke lő ma da runk,
így bár mi kor ta lál koz ha tunk ve le a Du nán és
mel lék vi zein egy aránt. Ta lán gya ko ri sá gá ból
fa kad el nem is mert sé ge. A tő kés ré ce, amit a
köz nyelv egy sze rű en csak vad ka csá nak hív,
nem más, mint a házikacsa őse. Azon ban a
házikacsától kön  nyen meg kü lön böz tet he tő.
Hos  sza 51-62 cm, szárny fesz tá vol sá ga pe dig
81-95 cm. Sú lya kö rül be lül 1-1,5 kg kö rü li. A
hím, az az a gá csér a leg gyö nyö rűbb ré cék egyi -
ke. Tes te szür ke szí ne ze tű, sö tét bar na sáv val.
Mel le bar na szín ben pom pá zik, amit a nya kon
lé vő fe hér gyű rű vá laszt el az élénk, zöl des ár -
nya la tú fej től. Szárny tük re kék vagy ké kes li la.
Cső re zöl des sár ga, lá ba pe dig na rancs sár ga. A
to jó szí ne ze te et től jó val egy sze rűbb. Tes tén ke -
ve sebb szín ta lál ha tó, fő leg a bar na rejtőszín do -
mi nál, de a to jó szár nya in is meg ta lál ha tó a li -
lás kék szárny be tét. Cső re sár ga és bar nás ár nya -
la tú, míg lá ba élénk na rancs, mint a gá csé ré.

Meg esik, hogy a szá raz föld ön éj sza ka táp lál -
ko zik, ami kor biz ton sá go sabb. De leg több ször
fo lyók ba, ta vak ba hul lott, víz ál tal ki mo sott
mag va kat eszik. Va la mint gyak ran meg fi gyel -
het jük, amint tót ágast áll va ku tat nak a se ké -
lyebb vi zek ben haj tá sok, gyö ke rek, vízi ro va rok
és kagy lók után.

A tő kés ré ce han gos há po gá sa jel leg ze tes,
min den ki ál tal is mert, amit a sza po ro dá si idő -
szak ban is sok szor hal lat. A pá rok ké ső ős  szel és
té len ala kul nak. A hí mek tol la za ta ilyen kor a
leg szebb. Ek kor gyak ran ker ge tik egy mást a ví -

Döms ö d  Te r  m é  s z e  t i  É r  t é  k e iD öm s ö d  Te r  m é  s z e  t i  É r  t é  k e i



XIX.  évfolyam  9.  szám 15

zen és a le ve gő ben is. A to jás ra kás van hogy
már már ci us vé gén el kez dő dik, ilyen kor a to jó
9-13 to jást he lyez el a fész ké ben. A kis ka csák
27-28 nap után kel nek ki, amely után még 50-
60 na pig any juk kö ze lé ben ma rad nak.

A tő kés ré ce ná lunk egész év ben meg ta lál ha -
tó. Té len a ko ráb ban be fa gyott holt ágak, és ta -
vak mi att ha tal mas tö me gek ben je le nik meg a
Du nán. Ilyen kor, az amúgy va don élő ka csák
sze lí deb bé vál nak, és nap mint nap etet het jük
őket a fo lyó part ján. Eh hez vi szony lag ha mar
hoz zá is szok nak. Ha el jön a tél, se gít sünk ne kik
át vé szel ni a ne héz és hi deg idő sza kot!

Írta: Engyel Gá bor – Or bán Csa ba
DUF                      EKF               

FEL  H Í  VÁSFEL  H Í  VÁS

A De zső La jos Alap fo kú Mű vé szet ok ta tá -
si In téz mény be je lent kez ni le het a kö vet ke ző
mű vé sze ti ágak ban az aláb bi tan szak ok ra:

• Ze ne mű vé sze ti ág: fu ru lya, fu vo la, kla ri nét,
trom bi ta, gi tár, zon go ra, óvo dás elő kép ző
tan szak

• Tánc mű vé sze ti ág: nép tánc, tár sas tánc 
• Kép ző- és ipar mű vé sze ti ág: gra fi ka, kéz -

mű ves tan szak
• Szín mű vé szet-báb mű vé sze ti ág: szín já ték

tan szak

Je lent kez ni a mű vé sze ti is ko lá ban be írat -
ko zá si lap ki töl té sé vel le het szep tem ber 15-
éig, 9 és 16 óra kö zött. 

Kér jük, hogy aki -
nek van, a rend sze -
res gyer mek vé del mi
ked vez mény ről szó -
ló ha tá ro za tot hoz za
ma gá val (akik ko -
ráb ban be irat koz tak,
azok is hoz zák be a
ha tá lyos rend sze res
gyer mek vé del mi
ked vez mény ha tá ro -
za tát)!

Az is ko la cí me: Kos suth L. u. 58.
(ré gi böl cső de épü le te) 

te le fon: 24/435-338, mo bil: 20/489-8866

VÍZSZINTES
1. A megfejtés
12. horgászeszköz
13. földművelő eszköz
14. büntető törvénykönyv
16. életre keltett agyagszobor
18. repülőgéptípus
19. szerencse
20. börtönben van
23. névelő
24. vakáció kezdete
25. RZE
26. női név
28. ábrázatot
30. sóder páros betűi
31. kevert bak!
33. mulatós
35. kúszó növény
37. mutatószó
38. majdnem megzúz
40. előtag: ezer
41. megijed
43. kis-ázsiai török
45. Tóth Sándor
46. a kiválóság
47. török rang volt

FÜGGŐLEGES
1. nyes
2. görög piactér
3. Tündér...
4. a sérülés
5. ki ez ott középen!
6. amely személyeket
7. munka
8. egyéni vállalkozó
9. idegen férfinév
10. kevert másik!
11. nyitott ablak!
15. jó kenyér jelzője lehet
17. nem tetszik neki valami
21. étel jelzője lehet
22. csiga is, patkó is lehet ilyen!
24. internetes piac
27. ............. Miklós (Mikszáth Kálmán)
28. férfinév
29. páratlan rács! 
32. aprító eszköz
34. eső éri
35. már majdnem izzik! 
36. harci eszköz
39. úszni kezd!
42. orosz igen
44. MS

KERESZTREJTVÉNY
Ked ves Ol va sók!

Kis szü net után két ha von ta is mét je lent ke zünk
a nép sze rű fej tö rő já ték kal, mely nek ere de té ről
né hány mon dat ban itt ol vas hat nak.

Meg al ko tó ját és ke let ke zé sének pon tos ide jét
nem is mer jük. A mon da sze rint egy fok vá ro si fe -
gyenc al kot ta meg az el ső ke reszt rejt vény-tí pu sú
fej tö rőt. Victor Orville a cel la fa lán, az ab lak rá -
cso kon ke resz tül be szű rő dő fény ál tal ki raj zolt
áb rát töl töt te ki ön ma ga szó ra koz ta tá sá ra. A bör -
tön or vos ta ná csá ra el küld te az áb rát az egyik fok -
vá ro si an gol lap fő szer kesz tő jé nek, aki fan tá zi át
lá tott ben ne és köz zé tet te a lap já ban. A ré busz rö -
vi de sen óri á si si kert ara tott az ol va sók kö ré ben, és
Orville egy más után kap ta az új sá gok tól a meg -

ren de lé se ket. Mi re ki sza ba dult, már ha tal mas va -
gyon ra tett szert az öt le té ből. A ma is mert ke reszt -
rejt vény ősé nek tar tott fej tö rő hi va ta los for rá sok
sze rint 1913. de cem ber 21-én je lent meg a The
New York Sunday World cí mű ame ri kai új ság -
ban. Ké szí tő je a lap egyik új ság író ja, Arthur
Wynne, aki je len tős vál to zást ho zott a rejt vény ké -
szí tés tör té ne té ben.

A Dömsödi Hír nök rejt vé nyét né hány éve,
oda fi gye lés sel és pre ci zi tás sal Ba logh Lász ló ké -
szí ti. A szep tem ber ha vi meg fej té se ket kér jük
hogy ok tó ber 20-ig a VI RÁ GOS KERT DRO GÉ -
RI Á BA (Át ri um Üz let ház) jut tas sák el! A he lyes
meg fej tők kö zött a Vi rá gos kert Dro gé ria ál tal fel -
aján lott par füm vá sár lá si utal vány és egy CD-le -
mez ke rül ki sor so lás ra, me lyet a nyer tes a hely -
szí nen ve het át!                                                     -V.I.-

A megfejtésben egy magyar film címe olvasható.
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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

SZEPTEMBER 18-TÓL OKTÓBER 6-IG

TÜDŐSZŰRÉS

SZEPTEMBER 26. (SZOMBAT)

Szüreti felvonulás

SZÜRETI BÁL

Szüreti felvonulás 14 órától

A szüreti felvonulás megállóhelyei:  

OMK, Rákóczi út és Vasút u. kereszteződése,
Dunatáj Tsz, Széchenyi út és Baross u.

kereszteződése, Horváth-kert, Dabi buszfor-
duló, Marcsi Büfé – Dab, Szabadság u.,

Szabadság út és Kossuth L. út
kereszteződése – Csárdánál, OMK

SZÜRETI BÁL 19 ÓRÁTÓL

Rendezvényeinkkel kapcsolatosan részletes
információk a plakátokon!

E L Ő Z E T E S:

OKTÓBER 3. (SZOMBAT)

IDŐSEK VILÁGNAPJA

OKTÓBER 10. SZOMBAT

Tanévkezdő Retro Buli

Fellépnek a Volly István AMI növendékei
Vinczéné Nagy Nóra vezetésével és a JAT

Énekegyüttes (Józsi, Angelo, Teri)
közreműködésével.

Sok tánc, élő énekkel, Retro Discoval,
DJ. Kugli

Tombola, Büfé. Kezdés időpontja: 2000

PROG RA MOK AZ OMK-BAN

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

„Szár nyá ra vesz majd a hír név..."
...kezdődik a Fame c. mu si cal be tét da lá nak ref rén je.
Re mél jük, hogy ez va ló ra is válik kis tár su la tunk éle té ben, és egy -

re több ta gunk in dul majd to vább ének, tánc vagy egyéb más mű vé -
sze ti ága kon.

A Ju és Zsu Tár su lat két tag ja – Csi kós Zsu zsi és Nagy Sebastián –
el in dul tak a hír név fe lé ve ze tő úton.

Szep tem ber 1-jén meg kezd ték a tan évet a THÉBA Mű vé sze ti
Aka démián éne kes, szí nész, mu si cal szí nész tan szak okon. Na gyon
él ve zik és sze re tik az új is ko lát, az új kör nye ze tet, az iga zi reflektor-
fényt. Ta nul má nya ik hoz sok si kert, erőt és ki tar tást kí vá nunk!

Ma gyar or szág leg na gyobb te het ség ku ta tó ver se nyén, a Csil lag
szü le tik pro duk ció elő vá lo ga tá sán tár su la tunk né hány tag ja is részt
vett, név szerint: Vitáris Pet ra, Bődi La la, Bődi Vik tor, Miskolczi
Bea, Csi kós Zsu zsi, Ungár Márk és Nagy Sebastián.

Ha tal mas nagy örö münk re CSI KÓS ZSU ZSI be ke rült az elő vá lo -
ga tón. Gra tu lá lunk! Szep tem ber ele jén már az RTL KLUB stáb já val
for gat, és ha ma ro san a TV kép er nyő jé ről mo so lyog vis  sza Zsu zsi.
Büsz kék va gyunk rád!

Tisz telt Ol va só ink! A Ju és Zsu Tár su lat már az interneten is el ér -
he tő, ahol még több ér de kes sé get, infót, ké pe ket, vi de ó kat ta lál nak
tár su la tunk ról.

El ér he tő sé günk: www.jueszsutarsulat.lapja.hu
Ír ta: Ju és Zsu Tár su lat



XIX.  évfolyam  9.  szám 17

60 éves  ta lá lkozó!
1949-ben végzett tanulók általános iskolai találkozója volt 2009. július 11-én.

A Dabi Református Egyház gyülekezeti házában szeretettel köszöntöttük egymást és volt osztályfőnökünket, Tóth István tanító urat.
Mindenki nagyon örült az összejövetelnek, az emlékek felidézésének (különösen a tanító úr!).

Felejthetetlen délutánt töltöttünk együtt! Lélekben már készülünk a 65.-re, akik még élni fogunk és mozogni tudunk!
Szeretettel adták közre minden diáktárs nevében:     A szervezők

Ülnek: Bús Andrásné – Tassi Irén; Bődi Ilona; Tóth István tanító úr; Zsolnai Pálné – Bödő Erzsébet.
Első sor (balról): Cserna Károlyné – Sass Mária; Tóth Dezsőné – Gergely Irén; Mészáros Józsefné – Orosz Margit; Gyökeres

Mihályné – Bencze Klári; Manrer Ferencné – Bíró Julianna; Dani Jánosné – Gyöngyösi Borbála; Dobos Gyuláné – Ujj Mária;
Fábián Jánosné – Csabai Krisztina; Cziráki Jánosné – Kovács Ilona.

Második sor (balról): Bak József; Balassa József; Tóth Antalné – Rajkó Mária; Kovács Lajos; Korsós Józsefné – Nagy Piroska;
Necsász Imréné – Csizmadi Margit; Laczi Gábor; Váradi Gáborné – Kiss Julianna; Kristóf József; Bődi László.

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

OSZTÁLY TALÁLKOZÓOSZTÁLY TALÁLKOZÓ
Az 1969-ben végzett 8. b osztály találkozót rendez

2009. október 3-án.
Jelentkezni lehet Jávorkáné Ács Rózsánál

06-20-258-2491, 06-24-435-401

Matematikából korrepetálást, pótvizsgára való

felkészítést vállal matematika szakos tanárnő, általános

és középiskolások számára!

Tel.: 06-70-248-6531
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S z e  s z é  l y e s
nya runk volt, a
tik kasz tó hő ség

mel lett szin te menetrend szerint  meg ér ke zett a
hét vé gi esős idő is, rend sze re sen. E sze szé lyes
hely zet el le né re – im már 1996 óta fo lya ma to san
– idén is meg ren de zés re ke rült a Ze nés Nyá ri
Es ték sza bad té ri prog ramso ro za ta a Pe tő fi Mú -
ze um han gu la tos ud va rán, kert jé ben. 

Saj nos idén két elő adás is el ma radt, a jú ni us
20-i nyi tó és a jú li us 18-i nép ze nei-tánc há zas
prog ram. Így a 2009. jú li us 4-i volt a nyi tóest a
J.A.T. for má ció nosz tal gia est je, Sza ba dos Te ri -
ke és ba rá tai, Bor dás Jó zsef, Angeló köz re mű -
kö désével! Nagy si ke rű kön  nyű ze nei nosz tal -
gia slá ge rek hang zot tak el, a há lás kö zön ség
nagy örö mé re. (Az est ta nul sá gos ver se kü lön
ki emel ve ol vas ha tó.) 2009. au gusz tus 1. Ta -
vasz  vá ró Egye sü let – Apaj, Mol nár Ferencné
ve ze té sé vel ver ses, ze nés és tán cos est tel lep te
meg a nagy ér de mű kö zön sé get! A sok szép vers
és nó ta mel lett ked ves meg le pe tés volt a ma gya -
ros ru há ban elő a dott tánc mű sor! Lám, mi lyen

igaz, hogy nem csak a húsz éve se ké a vi lág!
Nagy Seby el ső de bü tá lá sa volt ezen az es tén
ope rett és mu si cal, va la mint kön  nyű ze nei da ra -
bok be mu ta tá sá val. A Ze nés Nyá ri Es ték 1996-
os in du lá sa óta több he lyi te het ség szá má ra biz -
to sí tot ta a kez de ti lé pé sekhez, a szárny pró bál -
ga tás ok hoz a l ehe tő sé get. Öröm mel mond hat -
juk el, hogy nem ke vés azon sze mé lyek szá ma,
akik in nen in dul tak el a „vi lá got” je len tő „desz -
kák”, ri val dafény fe lé! 2009. au gusz tus 15-én
volt a ha gyo má nyos zá róest, ami a len dü le tes és
sok szí nű ze nés-tán cos prog ram já val min den kit
le nyű gö zött! Min den kor osz tály és íz lés szá má -
ra vol tak mű sor szám ok, ön fe ledt pil la na tok! Az
est ki emelt dísz ven dé gei vol tak az Apaji Nyug -
dí jas Klub tag jai, akik a ko ráb bi prog ram ja ink
si ke res fel lé pő i nek ki já ró tisz te le tünk je lé ül
kap ták e cí met! A ha gyo má nyos ked venc vers -
mon dás al kal má val, Tassiné Bó dog Il di kó aján -
dé koz ta meg a kö zön sé get ver sé vel! Utá na pe -
dig kö vet ke zett a Latin szerenád, mely ke re tén
be lül fer ge te ges ka lan do zást te het tünk vér pezs -
dí tő ze né vel, ének kel és tánc cal, köz ked velt ha -
zai és kül föl di slá ge rek vi lá gá ban! Óri á si si ker
volt a négy fi a tal dömsödi tán cos te het ség tánc -
mű so ra és kí sé rő elő adá sa. A han gu la tot ál lan dó
hő fo kon Ba la ton Mag di és ba rá tai, Ba la to ni
Blázsi Ma ri ka, Sol ti Já nos, Ti szai Nagy Il di kó,
Gál Lász ló, Rá bai Né met Fe renc, Bá bel Bri git -
ta, Kiss Ger gő, Bá bel Bar ba ra, Radics Ro land
tar tot ták! A zá ró es tek ha gyo má nyá nak meg fe -
le lő en egy ön fe ledt be szél ge tés re, fa la to zás ra
al kal mas kis ker ti par ti val zá rult a Ze nés Nyá ri
Es ték prog ramso ro za ta. 

Köz kí vá nat ra pó tol ni fog juk az esős idő já rás
mi att ki esett elő adá so kat, így az Irin gó Színját-
szókör a Pe tő fi Mú ze um ud va rán 16 órá tól,
2009. szep tem ber 19-én, szom ba ton mu tat ja be
a Há rom vi dám szín mű ves mű so rát, sok ze né -
vel és ének kel fű sze rez ve. A tánc há zas prog ram
pót lá sa még szer ve zés alatt áll, re mél he tő leg az

ősz fo lya mán azt
is pó tol ni tud juk!

Kü lön sze ret -
nénk meg kö szön -
ni a si ke res nyá ri prog ram so ro zat meg va ló sí tá -
sá hoz nyúj tott tá mo ga tá sát, se gít sé gét a „Még
1000 év Dömsödért” Egye sü let tag ja i nak, a Pe -
tő fi Mú ze um nak, a Bá nyai ker té szet nek, a Ma -
da rász áru ház nak, a Fe hér ék Ta nyá já nak, Ba la -
ton Mag di nak, a pol gár mes te ri hi va tal nak, Paál
Ist ván nak!

Ko ro na Sán dor
„Még 1000 év Dömsödért” 

Egye sü let KHSZ el nö ke
e-mail: megezerevdomsod@vipmail.hu

2344 Dömsöd, Pf.: 42

Roald Dahl: Ta nács a te le ví -
zi ó zás sal kap cso lat ban

Az a leg fon to sabb do log
(A gye re kek re gon do lok),
Hogy SO HA, SO HA nem sza bad,
Hogy té vé mű sort lás sa nak –
Sőt, leg jobb, ha a bárgyu lá da
Már be sem ke rül a szo bá ba.
Amer re csak jár tunk, a té vét
A gye re kek száj tát va néz ték.
Két-há rom óra meg se kot  tyan,
Csak néz nek, míg a sze mük ki pot  tyan.
(Múlt kor is lát tunk egy he lyen
Tíz szem go lyót a sző nye gen.)
Csak ül nek, néz nek, néz nek, ül nek,
Míg hip nó zis ba nem ke rül nek,
S a sok szenny től, mit egy re néz nek,
Olya nok lesz nek, mint a ré szeg.
Ó, per sze, tud juk, csend be van nak,
A fal nak fej jel nem ro han nak,
Nem kez dik egy mást ha so gat ni,
Hagy nak nyu god tan mo so gat ni,
Míg fő az étel, hűl a lek vár –
De azon el tű nőd te tek már,
Hogy ez a rém sé ges do boz
Mi fé le dol go kat okoz?
EL SOR VASZT MIN DEN ÉR ZE TET!
MEG HAL BE LÉ A KÉP ZE LET!
Az észt be tö mi, el du gít ja!
A gye re ket úgy el bu tít ja,
HOGY TÖB BÉ BIZ TO SAN NEM ÉRT MEG
TÜN DÉR VI LÁ GO KAT, ME SÉ KET!
Az agya lágy lesz, mint a sajt!
FE JÉ BEN DUD VA, GAZ KI HAJT!
NEM IS TUD MÁST, csak néz ni majd!
„Na jó! – mond já tok majd. – Na jó!
De ha a te le ví zió
Nin csen, mi vel fog lal juk el
A drá ga gyer me künk, mi vel?”

Sze szé lyes Ze nés Nyá ri
Es ték – 2009
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Ezt fog juk ak kor vá la szol ni:
Míg nem volt még e bam ba hol mi,
Míg e ször nyet fel nem ta lál ták,
Mit csi nál tak va jon a drá gák?
Hát el fe lej tet té tek vol na?
Ezt mond juk las san, szó ta gol va:
OL… VAS… TAK…! És OL VAS TAK és
OL VAS TAK, s még ez is ke vés
Volt ne kik, OL VAS TAK to vább!
Fél nap juk ol va sás ból állt!
A polc köny vek kel volt te le,
A föld, az asz tal is ve le,
S az ágy mel lett, a kis szo bá ba
Még több könyv várt el ol va sás ra.
Sok szép me se, volt ben ne sár kány,
Volt in di án, cet és ki rály lány,
Kin cses szi get, és mes  szi par tok,
Ho vá sok csem pész lop va tar tott,
Kam pó ke zű, ko mor ka ló zok,
Egy ele fánt, ki csak hal ló zott,
És ré mes, éhes kan ni bá lok,
Üst be ki tud ja mit dobálók…
Mily köny ve ken búsult-vidult, ó,
Az a sok ré gi-ré gi lur kó!
Hát kér ve ké rünk ti te ket,
A té vé ké szü lé ke tek
Dob já tok el, s mi hely ma rad,
Oda te het tek pol co kat,
A polc ra vé gig köny ve ket,
Hadd ont sa nak csak kön  nye ket,
Hadd rúg ka pál ja nak a köl kök,

A nyel vük hadd le gyen csak öl tött –
Ígér jük, nem kell fél ne tek,
Ha vár tok egy vagy két he tet,
A drá ga lá tos gyer me kek
Egyszercsak rá jön nek ma guk tól:
Egy könyv től len né nek na gyon jól.
S ha már ol vas nak ők – juh éj!
Szí vük ben árad szét a kéj,
Ér zé ke ik ki éle sed nek,
Nem ér tik majd, hogy mit sze ret tek

Az éme lyí tő, a si lány,
Hü lye, idét len ma si nán.
S azok a drá ga gyer me kek
Há lá sak lesz nek majd ne ked.

Var ró Dá ni el for dí tá sa

El hang zott Ko vács Pet ra elő adá sá ban a Ze -
nés Nyá ri Es ték – Dömsöd 2009. jú li us 4.-i elő -
adá sán.

A Pest-megyei labdarúgó bajnokság I./B osztályának dömsödi csapat mérkõzései

4. ford. Dömsöd : Gyömrő 2009. szeptember 05. szombat 16:30
5. ford. Bugyi : Dömsöd 2009. szeptember 13. vasárnap 16:30
6. ford. Dömsöd : Újhartyán 2009. szeptember 20. vasárnap 16:00
7. ford. Abony : Dömsöd 2009. szeptember 27. vasárnap 16:00
8. ford. Kiskunlacháza : Dömsöd 2009. október 03. szombat 15:00
9. ford. Dömsöd : Tápiómetáll 2009. október 11. vasárnap 15:00
10. ford. Nagykáta : Dömsöd 2009. október 17. szombat 14:30
11. ford. Dömsöd : Ráckeve 2009. október 24. szombat 13:30
12. ford. Törteli : Dömsöd 2009. október 30. szombat 13:30
13. ford. Dömsöd : Sülysáp 2009. november 08. vasárnap 13:30
14. ford. Alsónémedi : Dömsöd 2009. november 15. vasárnap 13:30
15. ford. Dömsöd : Pereg 2009. november 22. vasárnap 13:00

Az eddig lejátszott mérkőzések
HALÁSZTELKI FC – DÖMSÖDI SE 4:2 (1:0)
Dömsödi SE: Almási G. – Bognár B. (Szabó L. 83'), Nagy A., Szarka Z., Szabó P. (Király J. 46'), – Farkas M. (Végh G. 46'), Bognár S., Almási A.

(Zsolnai Z. 65'), Kévés S. – Moldován F., Tóth A. (Balogh V. 60') 
Gólszerzők: Tóth A. és Végh G. Sárga lap: Király J., Zsolnai Z., Almási G.

DÖMSÖDI SE - GYÁLI BKSE 1:0 (1:0)
Dömsödi SE: Almási G. – Bognár B., Nagy A., Bognár S. (Vizeli A. 88'), Szabó P. – Zsolnai Z. (Turcsán T. 50'), Almási A., Tóth A., Kévés S. (Végh

G. 55') – Moldován F. (Szarka Z. 78'), Balogh V. (Szabó L. 65') 
Gólszerző: Tóth A. Balogh Viktor 0:0-nál 11-est hibázott. Sárga: Zsolnai Z., Bognár B.

L a b d a r ú g á s  H í r e iL a b d a r ú g á s  H í r e i
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Találtam egy képet...
Ezt a fényképet Boros Ákos kedves olvasónk bocsátotta rendel ke zé -

sünkre.
A képről árad a derű, a felszabadultság! A felvétel Dömsödön a Sziget-

ben készült, a II. világháború előtt.

Fönt a szekéren, a jegyespár: Szepessy Baby (Szepessy Gyula főjegy -
ző leánya), mellette vőlegénye, Boksányi Nándor (parlamenti gyorsíró,
újságíró).

Mögöttük a menyasszony barátnője: Rátkai Évike.
A fotó jó hangulatát leginkább az adja meg, hogy a vőlegény barátai,

akik hozzá hasonlóan városi újságírók-gyorsírók, kifogatták az ökröket a
szekér elől, és ők maguk húzták az ifjú jegyeseket!

Köszönjük, és kérjük, ha van érdekes fénykép a tulajdonukban, jut-
tassák el a könyvtárba, hogy a Hírnökön keresztül másokkal is megoszt -
has suk azt.

-V.I.-

Sváj ci kó rus ven dég sze re pelt
Dömsödön

Au gusz tus 26-án es te ze nés is ten tisz te le ten ve het tünk részt, a dömsödi
nagy temp lom ban!

Fe lejt he tet len él mény ben volt ré szünk! A Musica Nostra Női Kó rus és
ven dé ge ik, a Chorüber dem Bodensee Walsenhausen-ből szol gá ltak.

Sza bó Pé ter lel ki pász tor a 150. zsol tár igé jé vel kö szön töt te a kó ru so kat
és a hí ve ket. Folytatás a következő oldalon

Em lé kez tünk
augusztus 20-án

Ál lam ala pí tá sun kat mél tón ün ne pel te köz sé günk. 
A la kos ság szép szám mal vett részt az ese mé nyen. 
A köz ség há za előt ti park ban öku me ni kus is ten tisz te let adott ke re tet

meg em lé ke zé sünk nek. 
Sza bó Pé ter re for má tus és Kotmájer Mi hály bap tis ta lel ki pász tor ok

szol gál tak ezen a je les al kal mon. Sza bó Pé ter tisz te le tes úr ki hang sú lyoz -
ta, hogy min den nem zet sor sá ra, tör té nel mé re, te rem tő Is te nünk nek
gond ja van! Ez a gond vi se lés, éppúgy vo nat ko zik mi ránk, mint ahogy az
Ő vá lasz tott né pé re is. (A tel jes pré di ká ci ót a ke resz tyén ol da lon ol vas hat -
ják.) A meg em lé ke zés imá val foly ta tó dott, majd Pánczél Kár oly or szág -
gyű lé si kép vi se lő meg tar tot ta ün ne pi be szé dét. Gon do la ta i val fel idéz te
nem ze tünk tör té nel mé nek leg lé nye ge sebb pont ját, az ál lam ala pí tás mo -
men tu mát. Ki emel te Ist ván sze mé lyé nek fon tos sá gát.

A kép vi se lő úr sza va it idéz ve: „Ist ván ki rály nak az or szág volt a fon tos,
mely egész élet mű vén meg lát szik. A ke resz tény ál lam tet te le he tő vé,
hogy vis  sza ver je a né pé re tö rő tá ma dá so kat, a vi ha rok közt is meg őriz ze
er köl csi tar tá sát, és túl él jen tö rök nek hitt hó dí tó bi ro dal ma kat. A ke resz -
tény ség és a ki rá lyi ha ta lom ban tes tet öl tött ma gyar ál lam, el ső ki rá lyunk
leg ma ra dan dóbb örök sé ge. Ist ván azért akart erős ál la mot lét re hoz ni,
hogy ez zel egy ön ma gát meg vé de ni ké pes, tag ja i ért fe le lős sé get ér ző, ér -
tük ten ni tu dó ös  sze tar tó kö zös sé get ad jon az utá na kö vet ke ző év szá za -
dok  nak. Az erős ma gyar ál la mi ság az eh hez tar to zó jo gok, kö te les sé gek,
kö te lé kek, a kö zös ség hez tar to zás ér zé se, az idők fo lya mán mind a mai
na pig ge rinc ként kel le ne, hogy tart sa a nem ze tet!

Jól bán tunk-e ez zel az örök ség gel?…”
A Milleniumi Zász ló át vé tel ét kö ve tő en, Nagy Sebastián tol má cso lá -

sá ban hall gat hat tuk a Bol dog as  szony Anyán kat (ré gi ma gyar him-
nuszunkat) .

Ezt kö vet te a Szép Dömsödért Em lék pla ket tek át adá sa, majd pol gár -
mes te rünk mél tat ta Fa bu la Lász ló ifjú ci pész mes tert. Ő az el múlt hó nap -
ban a Vajdahunyad vá rá ban meg ren de zett „Ma gyar Kézművesség 2009”
és „Ma gyar Re gék és Mon dák Kéz mű ves Szem mel” nem zet kö zi ki ál lí tá -
son dí ja zást nyert. Gra tu lá lunk!

Az em lé ke zés ko szo rú it a Hő sök Em lék mű vé nél he lyez ték el.
Este a Duna-parton gyönyörködhettünk a tűzijátékban.

-V.I.-

Ispán Ignác, a Településfejlesztési Bizottság elnöke átadta a
Szép Dömsödért Emlékplakettet, melyet Tóth Pálné vett át

Fotó: Vass

Fotó: Vass
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„Ami kor el bo csá tot ta a fá raó a né pet, nem
ve zet te őket Is ten a filiszteusok or szá ga fe lé, bár
az kö zel volt, mert úgy gon dol ta Is ten, hogy hát -
ha meg bán ja a nép a dol got, ha har cot lát, és
vissza tér Egyip tom ba. Ezért ke rü lő út ra ve zet te
Is ten a né pet a Vö rös-ten ger pusz tá ja fe lé. Ha -
di rend ben vo nul tak el Izráel fi ai Egyip tom ból.
…Azu tán föl ke re ked tek Szukkótból, és tá bort
ütöt tek Étám ban, a pusz ta szé lén. Az Úr pe dig
előt tük ment nap pal fel hő osz lop ban, hogy ve -
zes se őket az úton, éj jel meg tűz osz lop ban, hogy
vi lá gít son ne kik, és éj jel-nap pal me hes se nek.
Nem tá vo zott el a fel hő osz lop nap pal, sem a tűz -
osz lop éj jel a nép elől.” 

2Móz 13,17-18 és 20-22

Ked ves Test vé rek! Ün nep lő Gyü le ke zet!

Nem ze ti ün ne pün kön, az ál lam ala pí tás ün ne -
pén gon do la ta in kat elő ször ve zes se Is ten Igé je,
amely idő uta zás ra hív ben nün ket. Úgy 3500
esz ten dő vel ez előtt Egyip tom ban Is ten vá lasz -
tott né pe, a zsi dó nép, ször nyű rab szol ga sor ban
síny lő dött. A szol ga ság ide je 430 esz ten de ig tar -
tott és ők Is ten hez ki ál tot tak, aki meg hall gat ta
ké ré sü ket. El hív ta Mó zest, aki élé re állt a nép -
nek, s így in dul tak el az Ígé ret föld je fe lé. Két út
állt előt tük. Egy rö vi debb és egy hos  szabb, de Is -
ten a hos  szabb út ban je löl te meg a ha za fe lé
igyek vők szá má ra az irányt. A pusz tai ván dor lás
430 esz ten de ig tar tott. Is ten nap mint nap gon -
dos ko dott ró luk, volt mit en ni ük és in ni uk, de Is -
ten min den atyai gond vi se lé se el le né re elé ge det -
len ke dett a nép. Min den vi szon tag sá gon ke resz -
tül át ve zet te Is ten az ő sze re tett né pét. A pusz tá -
ban éj jel tűz, nap pal fel hő osz lop járt előt tük. Be -
tel je se dett az ígé ret: „Ma ga az Úr megy előt ted,
ő lesz ve led. Nem hagy el té ged és nem ma rad el
tő led. Ne félj hát, és ne ret tegj!” 5Móz 31,8

Most pe dig von junk pár hu za mot Is ten vá -
lasz tott né pe és a mi né pünk kö zött. El mond hat -
juk, hogy ma gyar né pünk tör té nel me so rán sok
meg pró bál ta tá son ment ke resz tül. A Kr.e. 7-10.
szá za dok ban két-há rom hul lám ban ke res ték
őse ink Ázsia, az ős ha za után az új ha zát. A Kár -
pá tok ölé ben és a Du na és Ti sza sík sá gán te le -
ped tek meg, új ha zát al kot va és ala pít va. A ba -
ran go lá sok ide jén, 1000 előtt sok fe les le ges csa -

tát vív tak őse ink. Vesz te sé ge ik te te me sek vol -
tak. Né pünk szá ma már ak kor fo gyat ko zott. Az
Ár pád-há zi ural ko dók alatt is ke ve seb ben let -
tünk. A mu hi csa ta a ta tá rok kal, ké sőbb Mo -
hács  nál a tö rö kök kel ví vott vesz tes há bo rúk
után el hur col ták fo goly ként a leg jobb ja in kat, és
so ka kat ja ni csár nak ne vel ve a vér sze rin ti ro ko -
na ik el len ve zet ték őket újabb csa tá ba. A győz -
tes és még is el vesz tett 1848-49-es for ra da lom, a
Habs burg-ura lom, a két el vesz tett há bo rú után a
tri a no ni igaz ság ta lan bé ke kö tés, majd a kom -
mu niz mus igye ke zett né pün ket megsem mi sí te -
ni mind az anya or szág ban, mind a ha tá ro kon
túl. Cso da, hogy né pünk él, és még meg van.
Mind ezek el le né re, a 19. szá zad ban élt Vö rös -
mar ty Mi hály hal ha tat lan köl te mé nyé ben bol -
do gan ál la pít ja meg: „És an  nyi bal sze ren cse és
oly sok vi szály után, meg fogy va bár, de tör ve
nem, él nem zet e hazán… Egy ez red év nyi szen -
ve dés kér él tet vagy ha lált.” Ak kor is, és ma is
az éle tet vá lasz tot tuk és vá laszt juk. Él ni aka -
runk itt a Kár pát-me den cé ben, a Du na és Ti sza
sík sá gán. A mi Urunk Is te nünk alá te kin tett az
ég ből /Ézs 63,15/, s meg ma rad tunk, ha szét szó -
ród tunk is a vi lág szin te min den or szá gá ba.

Ez a mai ün nep, s Is ten Igé je ar ra kész tet,
hogy el mél ked jünk sor sunk fe lett. Az ApCsel
17,26-ban ezt ol vas suk: Is ten „Az egész em be ri
nem zet sé get is egy vér ből te rem tet te, hogy lak -
jon a föld egész fel szí nén; meg ha tá roz ta el ren -
delt ide jü ket és la kó hely ük ha tá ra it.” Is ten a mi
né pünk fe lett is ha tá ro zott még a vi lág kez de te
előtt. Ki je löl te azt a föld raj zi he lyet, ahol szü let -
nünk kell. Meg ha tá roz ta a tör té ne lem sod rá ban
azt a tör té nel mi időt, mi kor él ni fo gunk. És
meg ha tá roz ta szű kebb la kó he lyünk ha tá ra it is.
Mind ez Is ten nek, a mi men  nyei Atyánk nak fe -
lő lünk va ló dön té se. Ami kép pen hor doz ta Is ten
kar ján a vá lasz tott né pét, ak kép pen hor doz ta
ele in ket is, min ket is a múlt ban és a je len ben
egy aránt. Az Úr, ő az, aki ve ze tett.

Az örök ké va ló élő Is ten azon ban nem csak
föl di lé tünk fenn tar tá sá ról gon dos ko dik, ha nem
örök éle tünk fe lől is. E vi lá gon le he tünk nyo -
mo rú ság ban, sze gény ség ben, be teg ség ben, el -
ha gya tott ság ban, de ezek nem vá laszt hat nak el
min ket Is ten sze re te té től, amely meg je lent az
Úr Jé zus Krisz tus ban. 

A múlt el múlt, tör té ne lem mé lett. A je len
már is múlt. A jö ven dő előt tünk van. Fé lünk a
jö ven dő től? A Róm 8,35 és 38 biz tat: „Ki vá -
lasz ta na el min ket a Krisz tus sze re te té től?
Nyo mo rú ság, vagy szo ron gat ta tás, vagy ül dö -
zés, vagy éhe zés, vagy me zí te len ség, vagy ve -
sze de lem, vagy fegyver?... Mert meg va gyok
győ ződ ve, hogy sem ha lál, sem élet, sem an -
gya lok, sem fe je del mek, sem je len va lók, sem
el jö ven dők, sem ha tal mak, sem ma gas ság,
sem mély ség, sem sem mi fé le más te remt mény
nem vá laszt hat el min ket az Is ten sze re te té től,
amely meg je lent Jé zus Krisz tus ban, a mi
Urunk ban.” 

Az ószö vet sé gi nép éle té ben min dig je len
volt az Úr, hol an gyal, hol tűz osz lop, hol fel hő
rej te ké ben. Is ten le szál lott hoz zánk az el ső
pün kösd kor a Szent lé lek láng já ban. A Szent lé -
lek min ket vig asz tal min den nyo mo rú sá gunk -
ban, és ve lünk ma rad min den idő ben, mind a
vi lág vé ge ze té ig.

El kell fo gad nunk min den fel té tel nél kül az
Úr ve ze té sét éle tünk nap tá ri ese mé nye i ben, a
tör té ne lem ala kí tá sá ban, po li ti kai for du la tok -
ban, jósorsban, bal sors ban, erő ben, egész ség -
ben, be teg ség ben, tud va azt, hogy Is ten mind -
azt a ros  szat, amit e si ra lom völgy ben re ánk bo -
csát, ja vunk ra for dít ja. A Szent írás ban 365-
ször for dul elő a biz ta tó ki je len tés. Ne félj!
Min den nap ra jut be lő le egy vi gasz ta lás ként és
bá to rí tás ként.

Ad jon az Úr a mi ma gyar né pünk nek lel ki
meg úju lást, Is ten hez va ló őszin te oda for du -
lást.

Le gyen mind nyá junk ké ré se, amit így éne -
kel tünk: „Is ten, áldd meg a ma gyart!”

Ámen
Sza bó Pé ter
lel ki pász tor

Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondunk köszönetet mind -

azoknak, akik

ID. MÉSZÁROS ANTAL

temetésén részt vettek, utolsó útjára elkí -
sérték, sírjára koszorút, virágot helyez tek el
és fájdalmunkban osztoztak.

Gyászoló család

Dicsérjétek az urat! – hall hat tuk Szabó Péter
lelkipásztor igehirdetésében.

„Ahol el hal kul az Is tent dicsérő ének, ott el -
fogy nak Is ten ál dá sai, ott az éle tet rom bo ló erők
meg je len nek és ural kod nak! De ahol az Is tent di -
csérik, ott meg je len nek az Is ten aján dé kai, ál dá sai
az em be rek éle té ben! Ez az is ten tisz te let, a fel -
hang zó mű vek buz dít sa nak ben nün ket, to váb bi
éle tün ket ar ra, hogy en nek a Zsol tár nak tud junk
en ge del mes ked ni! Min den ének dicsérje az Urat!”

És va ló ban, a dicsérettől zen gett a temp lom!
A Musica Nostra Női Kó rus a 463. zsol tár ral

nyi tott, majd ezt kö vet te a Laus Viventi Deo,
Jubilate, Panis Angelicus, és vé gül kö zö sen a
Loben Und Danken zárt.

Ezt kö ve tő en is mer tet ték a ven dég kó rus tör -
té ne tét, majd ki lenc Is tent dicsérő ének elő adá -
sán ke resz tül hall gat hat tuk őket!

A 22 fős ve gyes kó rus, fe gyel me zett egy ön -
te tű ség gel kö vet te kar ve ze tő jük uta sí tá sa it! Az

ered mény ma gá ért be szél, mert ezt hal la ni kel -
lett! A szó ke vés mind ezt ki fe jez ni!

Ho gyan le het sé ges ez? 
A kar ve ze tő Sán dor Ju dit (fa lunk szü löt te),

nagy pre ci zi tás sal, ki fo gás ta lan hoz zá ér tés sel
di ri gál ta kó ru sát. Egyé ni elő adá sá ban, ki vé te les
hang ja kris tály tisz tán csen gett, jó akusz ti ká jú
temp lo munk ban.

Ez a pro duk ció szív ből jött, szív ből dicsérte
az Urat! -V.I.-

Keresztyén élet
Ige hir de tés, amely el hang zott 2009. au gusz tus 20-án az ün ne pi is ten tisz te le ten
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Ál lo má nyunk ból, egy kis íze lí tő vel sze ret -
ném fel kel te ni az ér dek lő dést az ol va sás iránt!

FICSORNÉ KA -
PUS MÓ NI KA: A
KÖ ZÉP SŐ c. if jú -
sá gi re gé nyét bát ran
kéz be ve he ti min -
den kor osz tály! Az
író nő egy csa lád
min den nap ja in ke -
resz tül mu tat ja be,
mi lyen ne héz sé gek -
kel kell meg küz de -
ni, ho gyan jut hat
meg be csü lés hez

egy kö zép ső szü lött gyer mek. Mik lós a báty, az
is ko la emi nens ta nu ló ja, a szü lők min den ben
ve le pél dá lóz nak. Ági ka, a kishugi na gyon ked -
ves, csa cso gós kis lány, ezért a csa lád ked ven ce!
És Pis ti? Nos, ő csak kö ze pes ta nu ló, sem mi ben
sem tud ki emel ked ni, rá adá sul ő az, aki nek át
kell ad ni a szo bá ját a hoz zá juk köl tö ző nagy ma -
má nak, így még et től a kis „szi get től” is meg-
fosztatik! Va jon ho gyan éli meg mind ezt? A
hely zet még bo nyo ló dik: csa lá di per pat var ok,
meg le pe té sek, aka dá lyok so ra következik…

Lé te zik meg ol dás? A szin te re mény vesz tett
hely zet ben hon nan me rít erőt, hon nan kap biz -
ta tást, hi tet Pis ti ke? Hig  gyék el, van meg ol dás,
mely meg ha tó élet hely ze te ken s a jó Is ten be ve -
tett hit út ján ve zet ke resz tül!

IFJ. FE KE TE
IST VÁN: VUK
ÚJ RA OTT HON c.
re gé nye olyan po zi -
tív jel le me ket mu tat
be mind az ál la tok,
mind pe dig az em -
be rek egy más hoz
va ló vi szo nyá ban,
ami a mi glo ba li zá -
ló dó vad vi lá gunk -
ban már el kép zel he -
tet len nek tű nik!

A fog ság ból sza ba du ló ró kát ked ves, hű tár -
sa, Cse le vár ja, és igaz ba rát ja, Sut is szín re lép.
Vuk ha mar vis  sza zök ken a va don dik tál ta élet -
mód hoz. Jel le mé ben nincs túl fű tött erő szak és
ra vasz ság sem, pél da er re, ahogy a táp lá lék szer -
zés ben is in kább az ap ró rág csá lók és a gyü möl -
csök fo gyasz tá sa okoz ne ki nagy örö möt. 

Mind ez zel pár hu zam ban Fa ra gó fő va dász is

ha son ló, csa lád sze re tő, gon dos ko dó tu laj don sá -
gok kal van meg áld va! Em be ri kap cso la ta i ban is
se gí tő kész, ön zet len! Ko rai ár va sá ga nem gá tol -
ta ab ban, hogy ta nul jon s őszin te em ber le gyen!

Hi he tet len, de a re gény mel lék sze rep lői is
egy től egyik jó szán dék kal van nak fel ru ház va!
Az író egyé ni lá tás mód já nak kö szön he tő en, a
kis sé ne héz kes és már-már to la ko dó jel le mek -
nek is az épí tő hasz nos sá gát dom bo rí tot ta ki.

A tör té net vé gén pe dig meg bi zo nyo sod ha -
tunk ar ról, hogy az ál la tok mi lyen gyó gyí tó te -
rá pi á val ren del kez nek, s igen is van em ber és a
vad ál lat közt ba rát ság!

Min den ked ves ol va sót sze re tet tel vá runk
nyit va  tar tá si időnk ben:

Hétfő:  Zár va
Kedd: 10-18-ig
Szer da: 8-16-ig

Csütörtök:  8-14-ig
Pén tek: 11-17-ig
Szombat: 8-12-ig

Vass Ilo na
könyv tá ros

KÖNYVTÁRI KISTÜKÖRKÖNYVTÁRI KISTÜKÖR

Sakk szakkör a könyvtárban!

2009 szeptemberében a dömsödi
Nagyközségi Könyvtár sakk szakkört indít.

Várjuk azon gyerekek jelentkezését  (főleg 8-9
éves), akik meg szeretnének tanulni sakkozni.
A foglalkozásokat vezeti: Bachmann  Piroska

(Ila Piroska)

A csoportban megismerkednek a sakk szabályaival, taktikai és straté-
giai játékelemeivel. 

Az első foglalkozás: 2009. október 3. 10 órától 11 óráig.
Jelentkezni lehet a könyvtárosoknál.
Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!

Felhívás!

Kedves olvasóink, ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a könyvtárban a
szolgáltatások díjszabásai 2009. szeptember 1-jétől az alábbiak szerint
változnak:

Beíratkozási díj 1000 Ft
Beíratkozási díj 16 éves korig ingyenes
16 éves kortól diákigazolvánnyal 800 Ft
Pedagógus igazolvánnyal rendelkezők részére 800 Ft
Nyugdíjasok részére 70 év alatt 500 Ft
70 éven felülieknek ingyenes
Közgyűjteményi dolgozóknak ingyenes

Előjegyzés ingyenes
Könyvtárközi kölcsönzés kérése ingyenes
Hozzájárulás a könyvtárközi kölcsönzés
postaköltségéhez 500 Ft
Számítógép használat 14 éves korig ingyenes
Internet használat 30 perc 150 Ft
Internet használat 15 percig ingyenes
Fénymásolás: A/4 méret 15 Ft
Fénymásolás: A/3 méret 30 Ft
Nyomtatás: fekete-fehér lézer 50 Ft
Nyomtatás: színes tintasugaras A/4 150 Ft
Faxküldés: első oldal 500 Ft, minden további oldal 180 Ft 500 Ft-tól
Szkennelés : A/4 méret 50 Ft

Késedelmi díj könyveknél 5 Ft/db/nap + felszólításonként 100 Ft
kezelési költség

Dokumentum térítési díja
Az elveszett vagy megrongálódott dokumentumok térítési díja megje-

lenésekor (beszerzésekor) számított kereskedelmi ártól függő
100 Ft-ig 400 Ft
101-200 Ft-ig 700 Ft
201-300 Ft-ig 800 Ft
301-400 Ft-ig 900 Ft
401 Ft fölött a dokumentum beszerzési árának 150%-a

A könyvtári szolgáltatások megállapított ára az általános forgalmi
adót (ÁFA) tartalmazza.

Összeállította: Markóné Zöldág Ágnes könyvtárvezető

KÖNYVTÁRI HÍREKKÖNYVTÁRI HÍREK
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Ja pán ban min den pi ci és rö vid. El ső sor ban
gon do lok itt a la ká sok ra, elekt ro ni kai kütyükre,
bonsaiokra, ma guk ra a ja pá nok ra és je len eset -
ben a haikura, mely ki ér de mel te a vi lág iro da -
lom leg rö vi debb vers for má ja cí met.

Ezek a szös  sze ne tek mind ös  sze 3 sor ból áll -
nak, me lyek rend re 5-7-5 szó ta gú ak. Mi fér be le
3 rö vid ke sor ba? Az egész vi lág. Ez a 3 sor meg -
örö kí ti ma gát az élet fo lyá sát, úgy, hogy nincs
ben ne „én”. Így te hát a haiku gya kor la ti lag szer -
ző nél kü li, és nem csak vers for ma, ha nem mű -
faj is. Egy sze rű té mák jel lem zik; ál ta lá ban meg -
ne vez nek egy év sza kot, vagy az adott év szak
jel lem ző jé vel szö vik a so ro kat. Ta vasz: cse resz -
nye fa vi rág. Nyár: bé ka a la pu le vé len. Ősz: ro -
po gó, arany sár ga fa le ve lek. Tél: csen des té li táj,
ku tyák vo nyí tá sa stb. Na gyon sok ja pán vers
író dik haiku for má ban. A két leg is mer tebb ága
ezek nek a tré fás mon dó kák és a ha lál előt ti bú -
csú ver sek. Így te hát le het, hogy a for ma
„haikus”, de egy szak ava tott szem ha mar rá jön,
hogy ezek bi zony csak lát szat ra haikuk. Eze ket
a ver se ket nem elég ol vas ni. A há rom sor csak
se gít el in dí ta ni a kép ze le ted. Ol vasd el, csukd
be a sze med, és kép zeld el, aho gyan a lan gyos
ta va szi le ve gő ben egy szin te súly ta lan pil lan gó
le száll egy ódon temp lom tor nyá ra, el szen de rül,
ál mo dik; a ter mé szet ről (az aláb bi pél da alap -
ján). Mond hat nánk azt is, hogy aki haikut sza -
val, az ver bá li san fest. Olya nok ezek a köl te mé -
nyek, mint a fest mé nyek, az zal a kü lönb ség gel,
hogy itt csu kott szem mel kell néz ni, lát ni és
érez ni. 

Sze ret ném, ha a Ked ves Ol va só ko mo lyan
ven né sza va i mat, szó val nyo ma té ko san ké rek
min den kit, hogy hajt sa vég re a most kö ve tke ző
fel ada tot: pró bál junk meg haikut ol vas ni, az
előbb le ír tak alap ján!

Az a pil lan gó
A temp lom tor nyon pi hen,
És most ál mo dik.

Ha hó, gye re kek,
Csu pa jég eső szem a kert!
Ro han junk ki mind!

(Kosz to lá nyi De zső for dí tá sa)

Ab la kom tár va.
Be dől a múlt, vis  sza tér:
ál mod ni se kell.

Lyu kas a te tő:
ázott ágyam ban há lok,
mint jég ve rem ben.

Szen tély kö rül
cse resz nye szi rom po tyog
mag nó li ák ra.

Hol na pi ri zsem
már kol dus csé szém ben vár.
Hű sö lök es te!

A vi zé re fújt
cse resz nye vi rá gok kal
el fut a fo lyó.

Fü le mü le, ripp-ropp,
pec ke sen lép del hul lott
fa le ve le ken.

Le esett a hó.
Cso szog nak a bőr sa ruk
Dzenkó temp lom ban.

(Terebess Gá bor for dí tá sai)

Ver se lés az ud var ban 
A haiku alap ja a tanka (vagy waka) vers for -

ma, amely egy 5 so ros, 5-7-5-7-7 szó tag szá mú
vers. Ez a 17. szá zad ban vált igen nép sze rű vé
oly an  nyi ra, hogy még vers mon dó ver se nye ket
is ren dez tek a csá szá ri ud va rok ban, ez zel szó ra -
koz tat va sa ját ma gu kat és a kö zön sé gü ket. A
ver seny (ne vez het jük akár kö zös vers írás nak is)
úgy kez dő dött, hogy va la ki el kezd te a köl te -
ményt 3 sor ral, majd egy má sik sze mély foly tat -
ta 2 sor ral. Ek kor jött egy újabb részt ve vő,
újabb 3 sor ral és így to vább; egy más nak ad ták a
so ro kat.

Évek mú lá sá val el hagy ták az utol só két zá ró
sort, és eb ből szü le tett meg a mai ér te lem ben
vett haiku. Ek kor ugyan még nem így ne vez ték,
ha nem haikainak és hokkunak. Haikunak a 19.
szá zad ban te vé keny ke dett Masaoka Shiki
haiku-író ne vez te elő ször.  

Ha tal mas vers gyűj te mén  nyel kezd te a sort az
el ső hí re sebb haiku-író, Matsuo Basho (1644-
1694). Ha lá la után még két olyan köl tő szü le -
tett, kik nek ne vét szin tén meg is mer het te a nyu -
gat: Yosa Buson (1716-1783) és Kobayashi Issa
(1763-1827). 

A ke let eg zo ti ku ma iránt a ma gyar köl tők is
élénk ér dek lő dést mu tat tak. Több nyi re csak for -
dí tot tak, de akad tak, akik ma guk is be le vág tak a
stí lus má so lá sá ba, és sa ját mű ve ik szü let tek. Itt -
hon a leg is mer tebb ilyen for dí tó Kosz to lá nyi

De zső, de to vább foly tat hat nám a sort olyan ne -
vek kel, mint De ák Fe renc, Il  lyés Gyu la, Jó zsef
At ti la, Weöres Sán dor, Zelk Zol tán.

Na gyon so kat ta nul má nyoz tam fő leg Kosz -
to lá nyi, Weöres és Terebess for dí tá sa it. 

Meg kell hagy ni, re mek mun kát vé gez tek, de
az ere de ti mű vek han gu la tát nem tud ják vis  sza -
ad ni (ta lán Terebess áll hoz zá juk a leg kö ze -
lebb), kö szön he tő en a haiku írás sza bá lya i nak
(ne héz hű ma rad ni az ere de ti szö veg hez, és ar ra
is fi gyel ni, hogy a sor- és szó tag szám egyez -
zen). Ha osz tá lyoz zuk eze ket az át for dí tá so kat,
ak kor ok kal gon dol hat juk, hogy mi vel a ja pán
lel kü let szin te ki lett irt va be lő lük, nem ne vez -
he tő ek a ja pán ér te lem ben vett haikunak, csak
haiku stí lu sú ver sek nek. Ek kor vi szont azt a kö -
vet kez te tést kell le von nunk, hogy azok, akik
nem tud nak ja pá nul, nem ja pá nok, nem is fog -
hat ják fel iga zán, hogy mi ről is szól egy haiku.
Le het, hogy ez a pri vi lé gi um egye dül csak a ja -
pá nok nak ada tott meg, úgy, mint ne künk a vá -
lasz té kos ká rom ko dás. 

Vé ge ze tül áll jon itt pár sza bály azok nak, akik
pró bá ra sze ret nék ten ni ma gu kat haikuírásban. 

Ha az aláb bi ak ra fi gyelsz, ak kor a nyúl fark -
nyi vers ből kön  nyen haikut fa rag hatsz:
1. Ér ződ jön raj ta a „vusi”, „sem mi kü lö nös”

taoista szel le mi ség!
2. Érez tes se a „sza bit”, azt a faj ta egye dül lé tet,

amely se gí ti az „ént” fel ol dód ni a szem lélt vi -
lág ba!

3. Fe jez ze ki a „vabi” ér zé sét, a rá döb be nést az
egy sze rű dol gok lé té nek egy sze rű sé gé re! 

4. Ér ződ jön raj ta az „avare”, a bá na tos vis  sza te -
kin tés a múlt ba, de nem a bán kó dás, so pán -
ko dás és egyéb szen ti men tá lis nya valy gás! 

5. Az egész ver set leng je át a „jugen”, a le ír ha -
tat lan, ki mond ha tat lan misz ti kus han gu lat! 

6. Ne szól jon a má hoz, ne szól jon a teg nap hoz,
és ne szól jon a hol nap hoz sem! 

7. Ne ma gya ráz zon el sem mit! 
8. Ne ér tel mez ze a vi lá got! 
9. Ne fe jez zen ki ér zel me ket köz vet len mó don! 
10. Csak mu tas son rá va la mi re, „ép pen-ak kor”,

„ép pen-úgy”, „ép pen-ott”. 
Az el ké szült mű ve ket vá rom az e-mail cí -

mem re! :)                           Mikus Ró bert [Vash]
(vash0924@gmail.com)

Haiku – Vers (majdnem) mindenkinek



24 XIX.  évfolyam  9.  szám

Ok tó ber 9-én Bu da pes ten, a Pe tő fi Csar nok -
ban lesz „az év retro disco” kon cert je, a
RETRO DISCO SHOW 2009. Az ese mény
azért rend kí vü li, mert a 80-as évek ből há rom
sztár fel lé pő ad kon cer tet egy más után. A több
mint 3 órás kon cer ten fel lép a 80-as évek disco
ki rá lya, FANCY, aki leg na gyobb slá ge re it ad ja
elő 2007 után új ra a ma gyar kö zön ség nek. Fel -
csen dül töb bek közt a vi lág si ker „Slice me
nice”, a „Chinese Eyes”, az eu ró pai klu bok és
rá di ók legnépszerűbb disco slá ge rei, a „La dy of
Ice”, a már le gen dás „Bolero”, va la mint az ab -
szo lút csúcs slá ger, a „Flames of Love” is! Fan-
cy-hez ha son ló an több mint 20 mil lió el adott le -
mez zel büsz kél ked het a BAD BOYS BLUE is,
akik szin tén az es te han gu la tát eme lik majd kö -
zel egy órás mű so ruk kal. Az együt tes tag ja i nak
szét vá lá sa után ok tó ber 9-én az „ere de ti éne -
kes”, John McInerney lép szín pad ra a Bad Boys
Blue-val, és a 25 éves slá ger re per to ár ból vá lo -
gat va bu liz ha tunk a már kul ti kus nak mond ha tó
disco si ke rek re: „I Wanna Her Your Heartbeat”,
„Pretty Young Girl”, „Hungry for Love”... és
sok új és ré geb bi slá ger közt fel hang zik ter mé -
sze te sen a „You're a Woman”! LIN DA JO RIZ-
ZO ne ve a Bobby Orlando ál tal ala pí tott

FLIRTS női trió ne vé vel ke rült a köz tu dat ba. A
ma is de ko ra tív, na gyon szimpatikus Lin da
olyan disco világslágerekkel ruk kol elő a bu da -
pes ti kon cer ten, mint pl. a „Passion”, a „Help-
less”, me lyek az egész vi lá gon a 80-as évek ele -
jén slá ge rek vol tak. Lin da szó ló kar ri er jét a 80-
as évek má so dik fe lé ben Fancy egyen get te, eb -
ből az idő szak ból is hall ha tunk ge ne rá ci ók szá -
má ra szívhez szóló slá ge re ket: „You're my first,
You're my last”, „Heartflash (Tonight)”, „Per-
fect love”, „Fly my High”...

Ok tó ber 9-én nem két sé ges, hogy a 80-as
évek és a discozene ha zai ra jon gói ta lál koz nak a
Pe tő fi Csrnokban, hogy egy ha tal mas, egye dül -
ál ló, és em lé ke ze tes idő uta zást te gye nek a ma is
rend kí vül nép sze rű retro disco mű faj sztár-
jaival!

Be lé pők a kon cert re a Ticket Express
(www.tex.hu) or szá gos há ló za tá ban kap ha tó -
ak, ked vez mé nyes je gyek a kon cert „hi va ta -
los” ol da lán, a www.disco80.hu ol da lon ren -
del he tők!

Kedves Olvasók!
Október második hétvégéjén nagyszabású mega-retro koncert lesz a Petőfi Csarnokban. Aki a

80-as évek zenéit szereti, ezt a bulit ne hagyja ki! Részletesen mostani számunkban erről olvashat-
nak. Aki pedig szerencsésen megfejti a havi keresztrejtvényt, ilyen stílusú válogatás cd-ket nyerhet.

Nem hagytam ki a komolyzenét kedvelőket sem: a Hungaroton bőséges újdonság-választékkal
rukkolt elő ismét.

Köszönet Harmathné Rozsár Zsuzsa, dr. Reisz Ildikó és Hargittay Gábor segítségéért. 
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Er re az 1911-es ki adá sú Ér te sí tő köny vecs ké -
re Fe hér Lászlóné, a Pe tő fi Mú ze um ve ze tő je
hív ta fel a fi gyel mem.

A cím ol dal alap ján ér te sü lünk ar ról, hogy e
köny vecs ke Ke néz Pál ele mi nép is ko lai ta nu ló
ré szé re volt ki ál lít va. Szem be tű nő a lap te te jén a
Kos suth cí mer. Rend kí vü li ér de kes ség gel bír a
mu ta tó kéz, hi szen ma az in for ma ti ká ban
ugyan ezt a je let al kal maz zuk.

A ta nu lók szá má ra szük sé ges tud ni va lók,
tisz tál ko dás, sze szes ital-fo gyasz tás és do hány -
zás te kin te té ben, ma még na gyobb ak tu a li tás sal
bír nak, mint 1911-ben.

Meg szív le len dő az utol só két mon dat:
„Csak jó zan és er köl csös élet te szi bol dog gá

az em bert!
Csak ép el mé jű és mun ka bí ró pol gá rok te szik

bol dog gá a ha zát!”

A tel jes szö ve get itt ol vas hat ják:

Szük sé ges tud ni va lók
Csak ab ból a gyer mek ből lesz élet re va ló

em ber, aki ke rü li mind azt, ami az egész ség -
nek árt. Kü lö nö sen ke rül nie kell a gyer mek -
nek a do hány zást és a sze szes ita lo kat: a
bort, sört és pá lin kát. A do hány és a sze szes
ital, ki vált a pá lin ka, olyan erős mé reg,
hogy a fel nőtt em ber nek is árt, a gyer me ket
pe dig idő előtt sír ba vi szi.

Ame lyik gyer mek do hány zik vagy sze szes
italt iszik, az nem ha lad a ta nu lás ban és tes -
ti leg is el cse ne vé sze se dik, erőt len, mun ká ra
kép te len lesz.

Ez a két mé reg olt ja be leg gyak rab ban az
em be rek be a tü dő vész csí rá ját is, ami igen
sok em ber nek ás sa meg a sír ját. Mert a tü -
dő vész na gyon ra ga dós be teg ség és min den -
ki meg kap hat ja. Ha zánk ban 70.000 em bert
visz el ez a ret te ne tes be teg ség évenkint.

Leg jobb el len sze re a tisz ta ság és a jó le -
ve gő.

De nem csak az ar cot kell tisz tán tar ta ni,
ha nem egész tes tün ket, ru hán kat és la ká -
sun kat is. Nem sza bad a la kás ban köp köd -
ni, mert a kö pés un do rí tó és ter jesz ti a be -
teg sé ge ket is. Min den rom lott, bű zös dol got
a la kás ból és kör nyé ké ről el kell tá vo lí ta ni.
Gyak ran és jó ide ig kell a la kást té len-nyá -
ron szel lőz tet ni. Tü dőn ket úgy fel fris sí ti a
tisz ta le ve gő, mint szom jú ság tól tik kadt tes -

tün ket a tisz ta víz. Aki sze re ti a tisz ta sá got,
az igen sok be teg ség től me ne kül meg.

Kü lö nö sen ar ra kell ügyel ni, hogy sem a
ra ga dós be teg ség ben le vők, sem az ilyen be -
te gek hol mi ja egész sé ges em ber rel érint ke -
zés be ne jus sa nak. Ilyen, gyak ran elő for du -
ló ra ga dós be teg sé gek a tü dő vé szen kí vül a
ka nya ró (vö rös him lő), a vör heny (skar lát,
sar lach), a sza már kö hö gés (ke he) és a ron -
cso ló-to rok lob (dif te ri tisz). Ha va la mely
gyer mek ilyen be teg ség be esik, azon nal or -
vost kell hoz zá hí vat ni, és mind ad dig nem
sza bad a töb bi gyer mek hez eresz te ni, amíg
az or vos meg nem en ge di. 

Kü lön ben min den be teg ség ben leg jobb
or vos hoz for dul ni. Mert, ha szán ta ni, vet -
ni, arat ni, há zat épí te ni csak az tud jól, aki
meg ta nult, a be teg em bert is csak az tud ja
meg gyó gyí ta ni, aki azt ta nul ta. Száz meg
száz em ber pusz tul el csak azért, mert ba já -
ban nem or vos hoz, ha nem ku ruzs ló hoz
for dul.

Igen fon tos kel lé ke még az egész ség fenn -
tar tá sá nak a jó táp lál ko zás is. Még a leg sze -
gé nyebb em ber is táplálkozhatik jól. Mert
nem az a jó táp lál ko zás, ha va la ki fi nom
ételt eszik, ami leg több nyi re nem is táp lá ló,
vagy na gyon so kat eszik, ami től be teg gé
lesz, ha nem az, ha va la ki ren de sen él, az az
egy sze rű ele de lét ren des idő ben, ren de sen
el ké szít ve fo gyaszt ja el. Ezért ta nul ja nak
meg a lá nyok jól főz ni.

Az em ber egész sé gé nek azért is nagy el -
len sé ge a sze szes ital, kü lö nö sen a pá lin ka,
mert aki sze szes ital ra köl ti pén zét, an nak
nem te lik jó táp lá lék ra. A sze szes ital drá ga
még an nak is, aki nem mér ték te le nül is  sza,
mert nem pó tol ja a min den na pi ke nye ret
an nál sem, aki nek bő ven jut rá. Hát a sze -
gény em ber fa ze ká ból hány jó fa la tot húz
ki! Mi at ta sok csa lád szű kös na po kat lát.

A sze szes ital ban nincs sem mi táp lá ló erő.
Aki pe dig mér ték te le nül is  sza, an nak az
eszét ve szi el. Pe dig min den ki re ez a sors
vár, aki nem ura aka ra tá nak és rá kap az
ivás ra. Mert úgy van az zal az em ber, mint a
tol vaj a lo pás sal. Az is elő ször csak tűt lop,
ké sőbb el vi szi az ök röt is.

Akit a sze szes ital egé szen rab já vá tett, az
átok nem csak a csa lád ra, ha nem a köz ség re
is. El is  sza min den ke re se tét, há zát, föld jét,
te hát nem csak ma gá nak, de csa lád já nak jó -
lét ét és bol dog sá gát is. Rá adá sul el vész a
be csü le te, mert iz gá ga, kö te ke dő em ber ré
lesz, azon kí vül, mert so ha sincs eszé nél,
min den rossz ra kön  nyen haj lik. Még a kol -
dus bot ra sem támaszkodhatik, mert min -
den ki meg ve ti, mint aki nek sa ját hi bá ja
akasz tot ta nya ká ba a kol dus ta risz nyát.

Csak jó zan és er köl csös élet te szi bol dog -
gá az em bert!

Csak ép el mé jű és mun ka bí ró pol gá rok
te szik bol dog gá a ha zát! 

-V.I.-

H I S  T Ó  R I  Á N K  B Ó LH I S  T Ó  R I  Á N K  B Ó L
„…mind az ami el múlt, hal ha tat lan” /Pilinszky János/
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Dömsöd te rü le tén az aláb bi bal eset tör tént:
2009. 08. 13-án 22 óra 20 kö rü li idő ben Sz. I.

az ál ta la ve ze tett mo tor ke rék pár ral Dömsöd,
Sza bad ság ut cá ban ha ladt a Pe tő fi tér fe lől Tass
fe lé. Ha la dá sa so rán a Sza bad ság ut cá ban négy
sze mély gya lo golt az út test jobb szé lén, őket Sz.
I. ké sőn vet te ész re, kö zé jük haj tott és el ütöt te a
ke rék pár ját to ló S.D., aki en nek kö vet kez té ben
az út test jobb szé lén lé vő árok ba re pült. S.D. a
bal eset so rán sú lyos sé rü lé se ket szen ve dett. Az
el já rást a Rác ke vei Rend őr ka pi tány ság köz úti
bal eset oko zá sa mi att foly tat ja.

Dömsödön az aláb bi bűn cse lek mé nyek tör -
tén tek:

K.I. fel je len tést tett is me ret len tet tes el len, aki
2009. 08. 01. 19:00 és 2009. 08. 04. 23:30 kö -
zöt ti idő ben Dömsöd, Na pos par ton lé vő hét vé -
gi há zá ba ab lak be fe szí tés mód sze ré vel jog ta la -
nul be ha tolt és on nan ru ha ne műt, hor gász bo tot
tulajdonított el. A bűn cse lek mén  nyel oko zott
kár: 100000 Ft, ron gá lás sal: 150000 Ft.

Is me ret len tet tes 2009. 08. 10. 05:45 és 2009.
08. 14. 20:30 kö zöt ti idő ben Dömsöd, Rác ke vei
úti hét vé gi há zá nak ud va rá ra ke rí tés ki vá gás és
la kat le vá gás mód sze ré vel be ha tolt, és az ud va -
ron lé vő víz ak ná ból el tu laj do ní tott 1 db Royal
há zi vízművet. A bűn cse lek mén  nyel oko zott
kár: 30000 Ft.

El já rás in dult is me ret len tet tes el len, aki
2009. 08. 17. na pon 11:05 és 15:05 kö zöt ti idő -
ben a Dömsöd, Kunszentmiklósi út alat ti csa lá -
di ház ba, il let ve an nak kam rá já ba la kat le vá gás
mód sze ré vel be ju tott, és on nan el tu laj do ní tott
200.000 Ft kész pénzt, il let ve 1 db MTD 790 típ.
ben zi nes fű ka szát. A bűn cse lek mén  nyel oko zott
kár: kb. 240.000 Ft. 

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.

2009. jú li us 17. nap ján ha tály ba lé pett az
egyes sza bály sér té sek ről szó ló 218/1999. (XII.
28.) Korm. ren de let 10/C §-a, amely sza bály sér -
tés ként ren de li bün tet ni a fel osz la tott tár sa dal mi
szer ve zet te vé keny sé gé ben va ló rész vé telt. A hi -
vat ko zott sza bály sér tés tény ál lá sát az va ló sít ja
meg, „Aki a bí ró ság ál tal tár sa dal mi szer ve zet
fel osz la tá sá ról ho zott dön té sé ben jog el le nes nek
nyil vá ní tott te vé keny sé get vé gez”, és eb ben az
eset ben a jog al ko tó száz ezer fo rin tig ter je dő
pénz bír ság ki sza bá sát he lyez te ki lá tás ba.

A hi vat ko zott sza bály sér té si tény ál lás egy
olyan ke ret tény ál lás, ame lyet a tár sa dal mi szer -
ve ze tek fel osz la tá sá ról szó ló bí ró sá gi dön té sek
töl te nek ki tar ta lom mal. Ez zel ös  sze füg gés ben
in do kolt utal ni ar ra, hogy a Fő vá ro si Íté lő táb la
Ma gyar Gár dát jog erő sen fel osz la tó íté le te jel -

lem ző en a fé le lem kel tő erő de monst rá ci ó kat
(vo  nu lás, ma sí ro zás), a köz vé le mény ál tal ve le
azo no sí tott fel lé pé se ket, a gár da ava tás nak ne ve -
zett ren dez vé nye ket ha tá roz ta meg jog el le nes
ma ga tar tás ként. Er re fi gye lem mel a Ma gyar
Gár dá ra jel lem ző kül ső sé gek (egyenruházat,
ka to nai jel le gű alak zat, ve zény sza vak, spe ci á lis
kö szön tés, ren dez vé nye ken egy be hang zó szó -
nok la tok) a fé le lem kel tő erő de monst rá ci ó val
egyi de jű leg meg va ló sul va ki me rít he tik a hi vat -
ko zott sza bály sér té si tény ál lást, ezért a rend őr -
ség ezek ben az ese tek ben vizs gál ja a fen ti ek ben
meg je lölt ma ga tar tást ta nú sí tók sza bály sér té si
fe le lős sé gét. 

A jog al ko tó a fel osz la tott tár sa dal mi szer ve zet
ve ze té sé ben részt ve vő sze mélyt sú lyo sab ban
szank ci o nál ja, a bün te tő tör vény könyv ről szó ló
1978. évi IV. tör vény 212/A § ér tel mé ben „Aki a
bí ró ság ál tal fel osz la tott tár sa dal mi szer ve zet ve -
ze té sé ben vesz részt, ha sú lyo sabb bűn cse lek -
mény nem va ló sul meg, vét sé get kö vet el, és egy
évig ter je dő sza bad ság vesz tés sel, köz ér de kű
mun ká val vagy pénz bün te tés sel bün te ten dő.” 

Pest Me gyei Rend őr-fő ka pi tány ság 

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 tó pa ran csot, aki
bör tön bün te té se le töl té sét nem kezd te meg.

Mé szá ros Má té 31 éves Dömsöd, Kar ca gi ut -
ca 2. fszt. 9. szám alat ti la kost tar tóz ko dá si he -
lyé nek meg ál la pí tá sa mi att a Rác ke vei Vá ro si
Bí ró ság ke re si.

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

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 A Rác ke vei Rend õr ka pi -
tány ság 2009. au gusz tus

ha vi hí rei

Az au gusz tus ren dez vé nyek te kint eté ben
arány lag nyu god tan telt el Dömsöd te rü le tén, a
mű ve lő dé si ház te rü le tén ill. a Pe tő fi-ház ban vol -
tak ki sebb-na gyobb ren dez vé nyek, rend őr ség
szem pont já ból ezek a ren dez vé nyek nem je len te -
nek ki emelt koc ká za tot. Au gusz tus 20-án mél tó -
an ün ne pelt Dömsöd köz ség ap ra ja-nagy ja, dél -
előtt meg em lé ke zés volt a pol gár mes te ri hi va tal
előt ti park ban, majd es te tű zi já ték kal zá rult a
Szent Ist ván na pi prog ram. Mind két ren dez vény
az ün nep nek meg fe le lő mél tó ság gal, ese mény
nél kül zaj lott le.

Saj nos azért au gusz tus hó nap ban sem tét len -
ked tek a bű nö zés ből élő he lyi sze mé lyek. Több
olyan bűn cse lek mény is tör tént, mely fel há bo rí -
tot ta Dömsöd la kos sá gát. Ed dig is me ret len tet tes
be tört M. László dömsödi la kos há zá ba, ahon nan
ben zi nes fű ka szát ill. kész pénzt tu laj do ní tott el. A
tu laj do nos sa ját ma ga is se gí tett a rend őr ség nek a
ta nú ku ta tásá ban, mely nek so rán szem ta nú kat ta -
lált, akik fény kép alap ján fel is mer ték a fel té te le -
zett el kö ve tőt. Az in for má ci ót át ad ta a Rác ke vei
Rend őr ka pi tány ság nyo mo zó i nak, akik a ka pott
in for má ció alap ján el tud tak in dul ni az el kö ve tő
után. Ugyancsak ben zi nes fű ka szát tu laj do ní tot -
tak el Cs. László dömsödi la kos tól is, ne ki is si ke -
rült in for má ci ót szol gál tat ni a le het sé ges el kö ve -
tő ről, az in for má ció alap ján ház ku ta tás is tör tént,
de nem ta lál tuk meg az el lo pott fű ka szát. Vi szont
egy má sik bűn cse lek mény fel de rí té sé ben ered -
mé nye sek vol tak a kol le gá im. Éj sza ka egy úri -
em ber úgy dön tött, hogy a szom széd nál lé vő
quad kell ne ki, ezért be tört hoz zá és át tol ta a sa ját
ud va rá ba, ott a ga rázs ban el rej tet te. Sze ren csénk -
re egy szom széd fel fi gyelt a te vé keny sé gé re, és
volt bá tor sá ga be je len te ni a rend őr ség fe lé, amit
lá tott. A ház ku ta tás so rán le fog la lás ra ke rült a
quad, ill. még más lo pás ból szár ma zó tárgy is. D.
Miklós elő ször ta gad ta a bűn cse lek ményt, de mi -
vel a la ká sán meg ta lál ták a tár gya kat, be is me rő
val lo mást tett. 

B. Antal úgy gon dol ta, hogy ki szol gál ja ma gát
egy kis ap ró pénz zel, és hely is me ret ét ki hasz nál -
va sa ját kulcs hasz ná la tá val be ment Sz. Andrea
te lep he lyén lé vő iro dá ba, on nan kész pénzt tu laj -
do ní tott el. Vesz té re meg lát ták mi kor el   hagy ta a
te lep he lyet, ér te sí tet ték a rend őr sé get, majd mi u -
tán el fog tuk fen ti sze mélyt, a Rác ke vei Rend őr -
ka pi tány sá gon be is mer te, hogy va ló ban ő kö vet -
te el a bűn cse lek ményt.

Szeptemberben el kez dő dik az is ko la. Sze ret -
ném fel hív ni min den ki fi gyel mét, hogy fo ko zot -
tan fi gyel jünk a gye re kek köz le ke dé sé re. A szü -
lők fe le lős sé ge, hogy el mond ják a gyer me kek -
nek, hogy ho gyan kell gya lo go san, il let ve ke rék -
pár ral sza bá lyo san köz le ked ni. Fel kel hív ni a fi -
gyel mü ket, hogy csak a ki je lölt gya lo gos át ke lő -
he lye ken kö ze lít sék meg az is ko lát, il let ve olyan
tárgy mö gül, mely za var ja az út test re va ló be lá -
tást, ne lép je nek ki. 

Ódor Zol tán r. zls, kör ze ti meg bí zott
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Test moz gás, ter mé szet sze re tet, egy más sal
szem ben ta nú sí tott to le ran cia és ki tar tás jel lem -
zi mind azo kat, akik rend sze res tú rá zás ra szán -
ják ma gu kat! Mind ez  spon tán, elő re el ter vez ve,
de sport sze rű en is mű vel he tő!

A Kunszentmiklósi Re for má tus Kol lé gi um
Gya log ös vény Szak osz tá lya hó nap ról hó nap ra
rend sze re sen szer ve zi meg tú rá it! Ezek leg in -
kább lak he lyünk höz kö ze lebb eső te rü le tek re
kor lá to zód nak, mint pl. a Bu dai-hegy ség, Du -
nán tú li-kö zéphegy ség, Vi seg rá di-hegy ség, Bör -
zsöny.

Eze ken a táj egy sé ge ken vagy sza bad tú rán,
vagy pe dig tel je sít mény tú rán ve szünk részt.

A nyá ri hó na pok ban nyí lik le he tő ség ar ra,
hogy mes  szebb re is el jus sunk, s hos  szabb tá vo -
kat tel je sít sünk.

A Ma gyar Ter mé szet ba rát Szö vet ség pon to -
zá sos rend szer rel ösz tön zi a ter mé szet já ró kat a
sport ág mű ve lé sé re. A sza bály zat ba fog lal tak
sze rint, el is me rés ként öt fo ko zat ér he tő el:
Bronz (500 pont), Ezüst (800 pont egy éven be -
lül), Arany (2300 pont két éven be lül), Ér de mes
(4000 pont 3 éven be lül) és a Ki vá ló (15 000
pont, idő ha tár nél kül). 

2007-ben a szak osz tály tag jai egy egy he tes
tú ra ve ze tői tan fo lya mon ve het tek részt a Bör -
zsöny ben, Kisirtáspusztán. Itt meg ta nul hat tuk a
tá jo ló, a tér kép pon tos hasz ná la tát, meg is mer -
ked tünk a jel zé sek kel, a tűz ra kás sza bá lya i val, a
kő zet kép ző dés ről hall hat tunk ér de kes elő adást,
vé gül pe dig mind ezek ből si ke res vizs gát tet -
tünk. Az ezt kö ve tő idő szak ban  el szán tan gyűj -
tö get tük pont ja in kat, s így 2008-ban meg kap tuk
az el ső fo ko za tot. So kat je len tett a pont szer zés -
ben, hogy ve ze tő ink: Draskóczy Ba lázs ta nár úr
és Kiss La jos Sán dor úgy szer vez ték meg tú rá -
in kat, hogy plusz pon to kat is kap junk. Az év so -
rán volt, aki még egyé ni leg is részt vett tel je sít -
mény- ill. ke rék pá ros tú rá kon! A csa pat ból né -
há nyunk nak már nem kel lett sok a má so dik fo -
ko zat, az Ezüst jel vé nyes Ter mé szet já ró mi nő sí -
tés el éré sé hez!

Emi att is, a Zemp lén ben tú ráz tunk egy hé ten
át. Itt az Or szá gos Kék tú ra vo na lán, mint egy 43
km-t tel je sí tet tünk.

Tud nunk kell, hogy a Zemp lé ni-hegy ség az
Észa ki-kö zép hegy ség hez tar to zik. A két-há -
rom mil lió éves vul ká ni hegy ko szo rú leg ma ga -
sabb csú csa a Nagy-Milic, 894 m. A Zemp lé ni-
hegy ség tűz há nyói kö rül be lül 15 mil lió év vel
ez előtt kezd tek mű köd ni. Ezek a Kár pá tok fel -
gyű rő dé se so rán szü le tett, ki ter jedt ha sa dék -
rend szer men tén jöt tek lét re.

Dél idő ben ér kez tünk meg szál lá sunk ra,
Mikóházára . Ki pa ko lás és kis pi he nő után el ső
utunkra in dul tunk, mely nek so rán Felsőregme-
cen meg te kin tet tük a XII-XI II. sz.-ban épült ro -
mán stí lu sú temp lo mot, s a fa lu ha tá rá ban Ma -
gyar or szág leg ősibb fel szí ni kő ze te it be mu ta tó
permokarbon fel tá rást.

Más nap a ki adós reg ge lit kö ve tő en Fü zér -
kom lós ról, az ős vul kán krá te rén át ha lad va be -
vet tük a Fü zé ri vá rat. Fü zér az or szág leg szebb
fek vé sű vá ra, 552 m ma gas vul ka ni kus szik la -
csúcs ra épült. Va ló szí nű leg az Aba nem zet ség
tag jai emel ték a XIII. sz.-ban. Pá rat lan ki lá tás
nyílt in nen. Az ős vul kán pe re mét a kör be vo nu ló
hegy lánc ok ké pe zik, s az itt el he lyez ke dő 3-4
fa lu ha tá ra i val, ma gá ban a krá ter ben te rül el.

A Nagy-Milic (894) meg hó dí tá sá val foly tat -
tuk utun kat.

Szer dán a Fe ke te-hegy tan ös vé nyen ha lad -
tunk, amely a táj szép sé gén túl gaz dag nö vény-
és ál lat vi lá gá val káp ráz ta tott el bennőnket. A
nap vé gén Sá tor al ja új hely re ér kez tünk. A vá ros -
ban a Zemp lé ni Fesz ti vál kap csán szá mos kul -
tu rá lis prog ram kí nál ko zott. Elő ze tes in for má -
ci ó ink alap ján a Pi a ris ta temp lom ban kon cer te -
ző Autentic Quartet elő adá sát hall gat tuk meg.
Ők Albrechtsberger, Krommer és Haydn vo -
nós né gye se ket ad tak elő. Ma gá ról a temp lom -
ról a  plé bá nos úr rész le te sen me sélt. Egye dül ál -
ló, hogy itt van az el ső ma gyar or szá gi me cha ni -
kus óra kő szám lap ja, 1501-ből.

Csü tör tö kön Pálházáról in dul tunk kis vas út tal
Rostalló vég ál lo má sig. Az or szág ban ez a leg ré -
geb bi kes keny nyom kö zű er dei vas út, amely
1888 óta mű kö dik. In nen az Or szá gos Kék tú ra
vo na lán, Nagy hu ta, Vá gás hu ta érin té sé vel es te
nyolc ra fá rad tan ér kez tünk meg szál lá sunk ra.

A pén te ki nap sok ér de kes sé get tar to ga tott
szá munk ra! Be ve ze tő ként meg te kin tet tük a
füzérradványi Kár olyi-kas télyt! A 100 hek tá ros
vé dett park ját 1827-ben em lí tik elő ször. Az an -
gol park ar bo ré tu má ban szá mos kül ho ni fajt te le -
pí tet tek. Em lí tés re mél tó, s a Kár olyi ak ne vé hez
köt he tő a ju har le ve lű óri ás pla tá nok te le pí té se.
Egyik el ső pél dá nyát 1721-ben ül tet ték ide.

A kas tély na gyobb ré sze fel újí tott mú ze um -

ként mű kö dik. Ottjártunkkor a He ren di Por ce -
lán ma nu fak tú ra ván dor ki ál lí tá sa éke sí tet te a
ter me ket, nem kis örö münk re! A nap to váb bi ré -
szét is mét gya lo go san foly tat tuk. Ek kor nyílt le -
he tő ség egy ki csit szed rez ni, s a szen ve dé lyes
geoláda ku ta tók, mi u tán a kas tély park ban ta lál -
tak el rej tett lá dát, to vább ke res gél tek. Az es tét
sza lon na sü tés sel zár tuk.

A szom bat már a ha za u ta zás han gu la tá ban telt,
de azért ma radt még időnk két ki sebb tú rá ra is!
Bózsván is mét egy geoláda nyo má ra buk kan -
tunk. A hét fo lya mán ös  sze sen öt ilyen lá da ke rült
fel fe de zés re! To kaj lan kái közt Károlyfalván,
egy ma lom kő bá nya he lyén ki ala kult ten ger sze -
met lá to gat tunk meg. Haj dan itt bá nyász ták a ga -
bo na őr lők, érc zú zók ma lom kö ve it, s az egy ko ri
bá nya ud vart má ra csa pa dék víz töl töt te fel.

So kat mó káz tunk. Egy más ra kü lö nös fi gyel -
met szen tel tünk, mert fe le lő sek va gyunk tár sa -
in kért! Öt te le pü lés ről (Sza bad szál lás, Kun-
szentmiklós, Tass, Dömsöd, Bu da pest) ti zen né -
gyen tú ráz tunk együtt, egy hé ten át! Fan tasz ti -
kus do log nak tar tom, hogy nem csak ilyen kor,
ha nem az élet más te rü le te in, más al kal mak kor
is ös  sze tart ez a fi a tal csa pat! Tú ra ve ze tő ink
élen jár nak előt tünk! Draskóczy ta nár úr eb ben
az év ben meg kap ja az Arany jel vé nyes Ter mé -
szet já ró mi nő sí tést. A szak osz tály tag jai kö zül
he ten, név sze rint: Ba lázs Krisz ti na; Fá bi án Ilo -
na Krisz ti na; Fá bi án Já nos Do mo kos; Gajdicza
Lász ló; Mikus Lász ló; Rusz nyák Mar tin; Vass
Ilo na Györ gyi meg kap ják az Ezüst jel vé nyes
Ter mé szet já ró mi nő sí tést.

Kö szö net tel tar to zunk tú ra ve ze tő ink nek, a
szak osz tály nak, az is ko lá nak és a szü lők ál do -
zat vál la lá sá nak, hogy ezt a spor tot mű vel het jük!

Sa ját él mé nye im kap csán ar ra  buz dí tok min -
den kit, hogy mo zog jon, men jen ki a ter mé szet -
be, víz part ra, er dő be vagy ki a rét re! A tisz ta le -
ve gő, a nö vé nyek és a vad ál lat ok bé kes sé get,
nyu gal mat és a vég te len sza bad ság ér zé sét aján -
dé koz zák az oda lá to ga tó nak!                        -V.I.-

Birtokba vettük a Kastélypark 288 éves platánját.
Név szerint: Vass Ilona, Juhász Zsófi, Balázs Krisztina, Fábián Ilona, Mezős Anna,

Fábián Domi, Mikus László, Seres Imre, Draskóczy Balázs, Rusznyák Martin,
Gajdicza László, Rusznyák Edit, Kiss Lajos Sándor, Rusznyák Józsefné

Fotó: Gajdicza

Ezüst jel vé nye sek let tünk!
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Méltón ünnepeltük meg augusztus 20-át

Augusztus 26.
A Sándor Judit által vezetett svájci kórus és a Musica Nostra Női Kar közösen szolgált a református templomban a szerda esti bibliaórán

A Millenniumi Zászlót Pánczél Károly
országgyűlési képviselőtől vehette át

Bencze István polgármester úr

Az ökumenikus isten-
tiszteletet Szabó Péter refor-
mátus és Kotmájer Mihály

baptista lelkipásztor tartotta

A lakosság szép számmal
képviseltette magát

Fotó: VarsányiFotó: Varsányi

Fotó: Vass


