
Lassan visszaszámlálunk ismét, lezárul a 2009-es
év is. Előbb-utóbb jönnek a különböző statisztikák,
értékelések, mérlegek, mit csináltunk ebben az év-
ben jobban vagy éppen rosszabbul az előző eszten-
dőkhöz képest. Mi is, én is megteszem ezt majd, de
még nincs itt az ideje. Hogy mégis ez jutott eszembe,
az azért van, mert az idei évre tervezett útépítések
egy jelentős szakaszát lezártuk. A Ságvári, az Előre,
a Felszabadulás és a Somogyi Béla utcai útberuhá-
zás – csapadékvíz-elvezetés befejeződött.Varju Lás-
zló államtitkár úr jelenlétében ünnepélyesen is átad-
tuk az utakat rendeltetésüknek.Tényleg nem a nagy-
zás mondatja velem, de valóban a 21. századnak is
megfelelő minőségben készültek el a munkálatok,
reményeim szerint legalább ötven évre. Úgy gondo-
lom, hogy a jelzett utcákban lakók ugyanolyan
örömmel vették birtokukba megújult környezetüket,
mint amilyen örömmel nyugtázta a képviselő-testü-
let – velem együtt – a beruházás befejezését.

Most pedig egy kérés az érintett utcák lakóihoz.
Az úttest, a padka, az árok, a járda jó műszaki tarta-
lommal elkészült. Ami pici kívánnivalót hagy még
maga után, az a külcsín. Nagyon kérek mindenkit,
hogy a saját ingatlana előtt szépítgesse, gondozza
az utcafrontot. Ha mindenki ezt teszi, akkor tényleg
nagyon esztétikus környezetben élhetnek az ott la-
kók. Köszönöm előre is a segítségüket. És ha már a
köszönetnél tartok, akkor hálás vagyok mindenki-
nek, aki egy kicsit is hozzátett a beruházás sikeres
befejezéséhez. Gondolok itt a pályázatíróktól kezd-
ve a döntést hozókon át a kivitelezőkig. A képvise-
lőktől a műszaki ellenőrön át a projektet irányító
munkatársaimig (elsősorban Varga László főtaná-
csost kell megemlítenem). Mindnyájan kiemelke-
dő munkát végeztek. Köszönet érte!

Ezzel az idei év útfelújításai még nem fejeződtek
be. Nagyon jó lenne, ha az idő engedné a még az er-
re az esztendőre tervezett utcák felújítását is. Mire e
sorok megjelennek, addig a közbeszerzés már lezaj-
lik, és talán a kivitelezés is elkezdődhet. A követke-
ző ütemben a Szüret utca befejezése, a Dabi körút és
a Zrínyi utca felújítása kerül sorra. Ha marad pén-
zünk, akkor a Bercsényi utca is megkapja a végle-
ges aszfaltréteget, ha nem, akkor csak tavasszal.

Nem szorosan ide tartozik, de olyan 90%-ban
elkészült az Esze Tamás úti zöld parkoló is. Ké-
rem, használják már most nyugodtan – elsősorban
a temetőbe látogatók. A parkoló egyirányú közle-
kedésre lett tervezve, így a gépkocsiforgalom aka-

dálytalan lesz. Parkszerűen lett kialakítva, így a
környékbeliek pihenni is használhatják. Nincs a
tervben, de ha lesz fedezete, akkor egy hintát és
egy másik játékot is felszerelünk.

Előrebocsátom, hogy a következő mondatokat
a közös gondolkodás okán írom, és nem szemre-
hányásként. Az utóbbi időszakban nagyon sokat
foglalkoztat az oktatás helyzete Dömsödön, ezen
belül is a művészeti oktatásé. Nagyon jó dolognak
tartottam, ahogyan a mindenkori kormányzatok
felkarolták a művészetek oktatását. A kezdeti len-
dület mára már ellanyhult, és most ott tartunk,
hogy kézenfekvővé vált a művészeti oktatás támo-
gatásának folyamatos megnyirbálása, költségveté-
si megtakarítás címszó alatt. Ezért gondoltuk úgy,
hogy Végh Tibor képviselő úrhoz fordulunk, még-
pedig azzal a céllal, hogy interpellációra kérjük,
hogy ez a folyamat végre megálljon. Csak remélni
tudom, hogy az interpellációnak lesz kézzelfogha-
tó eredménye, és olyan támogatást kap továbbra is
a művészeti oktatás, amely méltán megilleti.

Azért az ügy kapcsán nekünk dömsödieknek is
van némi tennivalónk.Aművészeti iskolánk életben
maradásának feltétele, hogy a dömsödi fiatalok mi-
nél nagyobb számban iratkozzanak be valamelyik
tanszakra. Tudom, hogy olyan világot élünk, ami-
kor a puszta létfenntartás is komoly áldozatokat kí-
ván meg a családok részéről, mégis azt kérem a
Tisztelt Szülőktől, hogy tegyenek meg mindent
azért, hogy gyermekeik részesülhessenek olyan
képzésben, amely aztán az egész életükre pozitív
hatással lehet. Nagyon fontos, hogy tegyük félre az
esetleges személyes sérelmeket, és jó lenne, ha min-
den dömsödi diák a Dezső Lajos Művészeti Iskolá-
ba járna. Ismereteim szerint a környező települések
művészeti iskolái is hasonló cipőben járnak, mint
mi, így aztán egyre inkább erősödik bennem az a
gondolat, hogy a fennmaradásért vívott „harcban”
minden erőnk összpontosítására szükségünk lesz.
Nagyon kérek mindenkit, hogy a problémát egy
egészséges lokálpatrióta szemével kezeljük. Ne en-
gedjük, közösen ne engedjük, hogy olyan visszafor-
díthatatlan folyamatok induljanak el az oktatás terü-
letén, amely kihathat életünk szinte minden szeg-
mensére. Köszönöm, hogy segítenek ebben!

Október 23-án a forradalom hangulatát Nagyné
Ihos Judit tanárnő vezetésével a hetedik és nyolca-
dik osztályos tanulók jelenítették meg. Köszönet a
meghitt előadásért. Bencze István
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��Művészeti Napok meghívó 10. o.

��Hírek az óvodából 13. o.
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Szolgálat 14. o.

��Sporthírek 16. o.
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��Ráckevei Rendelőintézet

ügyeleti ideje folyt. 22. o.
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Szabó Lajos síremléke a dömsödi
temetőben (Históriánkból, 23. oldal)

Fotó: Fábián Ilona Krisztina
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Szü let tek:
Haraszti László – Krepsz Margit

BENCE
Alföldi Ferenc – Greguss Hajnal

KIRA ANNAMÁRIA
Ripp Zsolt – Kiss Ágnes

DÁNIEL
Pongrácz József – Csanálosi Melinda

JÓZSEF MÁTÉ
Tóth László – Szép Katalin

LÁSZLÓ
Sallai Károly – Molnár Henriett

KÁROLY ZOLTÁN
Rab Sándor Csaba – Polgár Edit

SÁRA DORKA

Házasságot kötöttek:
Bárány József – Kovács Mónika

El huny tak:
Mendi Árpádné Horváth Ilona 61 éves
Gálpál Jánosné Turó Julianna 77 éves
Zsákai Balázsné Pádár Sarolta 74 éves
Varga Sándorné Hegedűs Erzsébet74 éves

Anya köny vi hí rek
HÁZIORVOSI
RENDELÉS

I. körzet:
Jelenleg helyettesítéssel üzemeltetve. 
Dömsöd, Zrinyi u. 8/b.
Tel.: (24) 435-103, 20/432-1033

A helyettesítés rendje:

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

III. körzet: 
Dr. Rókusfalvy Sylvia 
Zrínyi út 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
Szabadság 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 

Tel.: 06-24-519-720

Ál lat or vo si ügye let
2009. november 7-8.

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

2009. november 14-15.
ifj. dr. Fábián Miklós

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

2009. november 21-22.
dr. Nagy Zoltán

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

2009. november 28-29.
dr. Vona Viktor

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

2009. december 5-6.
dr. Bécsi László

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

Háziorvosi ügyelet
Ügyeleti idő:

hétfőtől–csütörtökig: 17.00–07.00 óráig;
péntek: 12.00–07.00 óráig.

Hétvége és ünnepnap: 07.00–07.00 óráig. 

Ügyelet helye: Ráckeve, Szent István tér 5.
(Rendelőintézettel szemben) 

Ügyelet telefonszáma: 06/24-385-342

SAROKSAROK
GYÓGYSZERTÁRGYÓGYSZERTÁR
nyitva tartása: hétfőtől péntekig 7.30-tól

19.00-ig, szombaton 7.30-tól 14.00-ig

Két tévé – három csatornán

Or szág-vi lág elõtt a rác ke vei kis tér ség
Újabb vé te li le he tő sé gek kel bő vül és prog ram kí ná la tá ban is gaz da go dik a kis tér sé gi te le ví zió. 
A Dunavidék Re gi o ná lis Te le ví zió né zői új adást fe dez het tek fel ok tó ber től a DVTV ha gyo -

má nyos csa tor ná ján, ahol meg kezd te mű so rát a Ma gyar Vi dék Te le ví zió. Rit ka pá ro sí tás, hogy
egy he lyi és egy or szá gos té vé egy mást kö ve tő en je lent ke zik a prog ram ban, sőt mi több, en nek
ré vén a he lyi te le ví zió adá sa or szá gos su gár zás ra ke rül. A tör té net előz mé nye, hogy a szigetszent-
miklósi Szi get Pro duk ci ós Stú dió új, or szá gos té vé adást in dí tott Ma gyar Vi dék Te le ví zió el ne ve -
zés sel, amely az Invitel InviTV há ló za tán ke rül su gár zás ra Sár vár tól Bé kés csa bá ig, Sal gó tar ján -
tól Sze ge dig. Az MVTV a vi dé ki Ma gyar or szág te le ví zi ó ja ként ha tá roz ta meg ma gát, vá lasz té -
ká ban vi dék fej lesz té si, tu risz ti kai, ag rár, kul tu rá lis-köz mű ve lő dé si mű so rok kal, va la mint ha zai
és kül föl di útifilmekkel, Kár pát-me den cei te le pü lé se ket, tá ja kat be mu ta tó ri port fil mek kel, nép -
ze nei és nép táncmű sor ral.

Az MVTV csa tor ná ja ugyan ak kor a Dunavidék Re gi o ná lis Te le ví zió adá sa it is su gá roz za, így
az tán a rác ke vei kis tér ség köz éle ti és kul tu rá lis ese mé nyei az Invitel há ló za tán or szá gos nyil vá -
nos ság elé ke rül nek. A DVTV vi szont – ha gyo má nyos csa tor ná ján, a PR-Telecomon – át ve szi az
MVTV adá sa it, így az tán sen ki nem ma rad hat le sem mi ről. Sőt, a DVTV-MVTV mű so ra újab -
ban a FiberNet há ló za tán is lát ha tó, ami azt je len ti, hogy tel jes sé vált a le fe dett ség, az az a két te le -
ví zió adá sai kis tér sé günk min den te le pü lé sé re el jut nak. Az Invitel InviTV há ló za tá val együtt
csak a rác ke vei kis tér ség ben 10 ezer új vé te li pont tal bő vült a te le ví zi ók néz he tő sé gi kí ná la ta, mi -
köz ben mind két te le ví zió meg te kint he tő az interneten is, a www.dunavidektv.hu por tá lon. Min -
den to váb bi a né ző kön mú lik: tes sék vá lasz ta ni!
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Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép vi se lő-tes tü le te 2009.
ok tó ber 28. nap ján meg tar tott ren des ülé sén az aláb bi na pi ren de ket
tár gyal ta, és dön té se ket hoz ta.

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

za tot:

140/2009. (X. 28.) 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. Be szá mo ló a kép vi se lő-tes tü le ti bi zott sá gok és az al pol gár mes ter mun -

ká já ról
4. A 2010. évi bel ső el len őr zé si mun ka terv jó vá ha gyá sa
5. Dön tés a dömsödi 3333 hrsz-ú (Neptun 32.) in gat lan nal kap cso la tos

elő vá sár lá si jog gya kor lá sa kér dé sé ben
6. Tá jé koz ta tó a csa tor na köz mű há ló zat üzem el te té sé ről
7. A kom mu ná lis hul la dék szál lí tá si köz szol gál ta tó tá jé koz ta tó ja
8. A Köz sé gi Víz mű be szá mo ló ja
9. A köz te me tő üze mel te tő jé nek be szá mo ló ja
10. 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
11. De zső La jos AMI ma xi má lis cso port lét szám-túl lé pés fenn tar tói en ge -

dé lye zé se
12. Egye bek:
12.1 Gyer mek meg őr ző lé te sí té sé vel kap cso la tos ál lás fog la lás
12.2 Kiskunlacháza ön kor mány zat köz ok ta tá si meg ál la po dás meg kö té sé -

re vo nat ko zó aján la tá nak vé le mé nye zé se
12.3. A dömsödi 4086 hrsz-ú in gat lan tu laj don jo gá nak ren de zé se
12.4. LEADER prog ram ke re tén be lül pá lyá zat be nyúj tás
12.5. Dömsöd, Öreg he gyi Sző lők 6678/4 hrsz-ú köz út szé le sí té se
12.6. Dömsöd, So mo gyi Bé la u. 2497 hrsz-ú in gat lan ren de zé se
Fe le lős: Bencze Ist ván pol gár mes ter
Ha tár idő: azon nal

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

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

za tot:

141/2009. (X. 28.) Kt. szá mú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép vi se lő-tes tü le te el fo gad ja a

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

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

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

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

za tot:

142/2009. (X. 28.) Kt. szá mú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép vi se lő-tes tü le te el fo gad ja a

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

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

3. Be szá mo ló a kép vi se lő-tes tü le ti bi zott sá gok és az al pol gár mes ter
mun ká já ról

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

Ügy ren di Bi zott ság
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:

143/2009. (X. 28.) 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 Ügy ren di

Bi zott ság mun ká já ról szó ló be szá mo lót el fo gad ja.
Fe le lős: Dr. Ros tás Klá ra, a bi zott ság el nö ke
Ha tár idő: azon nal

Gaz da sá gi, Mű sza ki, Fej lesz té si Bi zott ság
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:

144/2009. (X. 28.) 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 Gaz da sá gi,

Mű sza ki, Fej lesz té si Bi zott ság mun ká já ról szó ló be szá mo lót el fo gad ja.
Fe le lős: Sallai Gá bor, a bi zott ság el nö ke
Ha tár idő: azon nal

Te le pü lés fej lesz té si, Kör nye zet vé del mi és Ide gen for gal mi Bi zott ság
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:

145/2009. (X. 28.) 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 Te le pü lés -

fej lesz té si, Kör nye zet vé del mi és Ide gen for gal mi Bi zott ság mun ká já ról
szó ló be szá mo lót el fo gad ja.

Fe le lős: Is pán Ig nác, a bi zott ság el nö ke
Ha tár idő: azon nal

Ok ta tá si, Köz mű ve lő dé si és Sport Bi zott ság
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:

146/2009. (X. 28.) Kt. szá mú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép vi se lő-tes tü le te az Ok ta tá si,

Köz mű ve lő dé si és Sport Bi zott ság mun ká já ról szó ló be szá mo lót el fo gad ja.
Fe le lős: Patonai Istvánné, a bi zott ság el nö ke
Ha tár idő: azon nal

Nép jó lé ti Bi zott ság
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:

147/2009. (X. 28.) Kt. szá mú ha tá ro zat

ÖNKORMÁNYZATI HÍREKÖNKORMÁNYZATI HÍREK
2009. OKTÓBER2009. OKTÓBER
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Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép vi se lő-tes tü le te a Nép jó lé ti
Bi zott ság mun ká já ról szó ló be szá mo lót el fo gad ja.

Fe le lős: Láz ár Jó zsef, a bi zott ság el nö ke
Ha tár idő: azon nal

Al pol gár mes ter
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:

148/2009. (X. 28.) 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 al pol gár -

mes ter mun ká já ról szó ló be szá mo lót el fo gad ja.
Fe le lős: Var sá nyi An tal al pol gár mes ter
Ha tár idő: azon nal

4. A 2010. évi bel ső el len őr zé si mun ka terv jó vá ha gyá sa
(Sza va zás mód ja: egy sze rű több ség, nyílt sza va zás)
A kép vi se lő-tes tü let egy han gú sza va zás sal meg hoz ta az aláb bi ha tá ro -

za tot:

149/2009. (X. 28.) Kt. szá mú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép vi se lő-tes tü le te az ön kor -

mány zat és in téz mé nyei gaz dál ko dá sá nak 2010. évi bel ső el len őr zé si
mun ka terv ét az 1., 2. és 3. szá mú  mel lék let sze rint jó vá hagy ja.

Az 1.,  2. és 3. szá mú mel lék let ben fog lalt bel ső el len őr zé si mun ka terv -
ben meg ha tá ro zott el len őr zé si fel ada tok kal a kép vi se lő-tes tü let az EL-
SZÁM El len őr ző és Szám vi te li Szol gál ta tó Kft.-t bíz za meg. 

A Cse pel-szi get és Kör nyé ke Több cé lú Ön kor mány za ti Tár su lás ál tal
meg bí zott bel ső el len őr 2010. év ben a köz be szer zés, az Eu ró pai Unió ál -
tal fi nan szí ro zott be ru há zá sok és a szo ci á lis fel adat el lá tás el len őr zé sét
vég zi.  

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

5. Dön tés a dömsödi 3333 hrsz-ú (Neptun 32.) in gat lan nal kap cso -
la tos elő vá sár lá si jog gya kor lá sa kér dé sé ben

(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:

150/2009. (X. 28.) 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 2005. évi

CXXXIX. tör vény 122. § (2) be kez dé sé nek e.) pont já ban biz to sí tott jog -
kör ében, a dömsödi 3333 hrsz-ú in gat lan ra vo nat ko zó adás vé te li szer ző -
dés is me re té ben az aláb bi dön tést hoz za.

Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép vi se lő-tes tü le te a dömsödi
3333 hrsz-ú, „hét vé gi ház és ud var” meg ne ve zé sű, 693 m2 te rü le tű, ter mé -
szet ben Dömsöd, Neptun 32. szám alatt ta lál ha tó in gat lan nal kap cso la tos
elő vá sár lá si jo gá val nem kí ván él ni.

A kép vi se lő-tes tü let meg bíz za Bencze Ist ván pol gár mes tert, hogy a ha -
tá ro zat ról a Bu da pes ti Mű sza ki és Gaz da ság tu do má nyi Egye tem Gaz da -
sá gi és Mű sza ki Fő igaz ga tó ság Jo gi Cso port ját ér te sít se.

Fe le lős: Bencze Ist ván pol gár mes ter
Ha tár idő: elő vá sár lá si jog gya kor lá sá ra nyit va ál ló ha tár idő 2009.

no vem ber 18.

6. Tá jé koz ta tó a csa tor na köz mű há ló zat üzem el te té sé ről
(Sza va zás módja: egyszerű 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:

151/2009. (X. 28.) 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 Keve-Víz

Köz szol gál ta tó Kft. (2300 Rác ke ve, Dömsödi út 85.)  Rác ke ve és Tér sé ge
Szenny víz csa tor na és Tisz tí tó mű üze mel te té sé ről szó ló be szá mo ló ját el -
fo gad ja.

A kép vi se lő-tes tü let meg bíz za Bencze Ist ván pol gár mes tert, hogy a
Keve-Víz Köz szol gál ta tó Kft.-vel meg kö tött üze mel te té si szer ző dés sel
kap cso la tos tár gya lá so kat foly tas sa.

A kép vi se lő-tes tü let fel ké ri Bencze Ist ván pol gár mes tert, hogy a ha tá -
ro zat ról a Keve-Víz  Kft. ügy ve ze tő jét, Sá gi Já nos urat tá jé koz tas sa.

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

A Keve-Víz Kft. tá jé koz tat ta a kép vi se lő-tes tü le tet ar ról, hogy a Rá kó -
czi ut cá ban lé vő vá kuum gép ház kel le met len  zaj ha tá sát meg fe le lő mű sza -
ki be ren de zé sek kel meg szün tet ték. Prob lé mát okoz a díj hát ra lé kok nagy -
ság rend je, mely Dömsödön a 2002 – 2008. december 31. kö zöt ti idő szak -
ban 6.381 eFt. A kft. 22 fo gyasz tó díj hát ra lé ká nak be haj tá sá ra in dí tott pe -
res el já rást.

7. A kom mu ná lis hul la dék szál lí tá si köz szol gál ta tó tá jé koz ta tó ja
(Sza va zás módja: egyszerű 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:

152/2009. (X. 28.) 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 Bio-Pan-

nonia Kft. kom mu ná lis szi lárd hul la dék szál lí tá si köz szol gál ta tás ról és a
Rác ke ve és Tér sé ge Szi lárd Hul la dék le ra kó Te lep üze mel te té sé ről szó ló
be szá mo ló ját az aláb bi ki egé szí té sek kel fo gad ja el.
1. A hul la dék szál lí tá si köz szol gál ta tás szín vo na lát – el sősor ban az üdü -

lőte rü le ten – ja ví ta ni kell. 
2. Az ügy fél szol gá lat meg fe le lő mű kö dé si for má ját ki kell ala kí ta ni.
3. Ki emel ke dő fi gyel met kell for dí ta ni a fo gyasz tók pon tos tá jé koz ta tá sá ra.

A kép vi se lő-tes tü let fel ké ri Bencze Ist ván pol gár mes tert, hogy a ha tá ro -
zat ról a Bio-Pannonia Kft. ügy ve ze tő jét, Keszt he lyi Lász ló urat tá jé koz tas sa.

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

8. A Köz sé gi  Víz mű be szá mo ló ja
(Sza va zás módja: egyszerű 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:

153/2009. (X. 28.) Kt. szá mú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép vi se lő-tes tü le te a Köz sé gi

Víz mű be szá mo ló ját el fo gad ja.
A kép vi se lő-tes tü let tá mo gat ja a víz mű ve ze tő jét a díj hát ra lé kok be haj -

tá sá val kap cso la tos ha tá ro zott in téz ke dé sek (víz kor lá to zás, szol gál ta tás
fel füg gesz té se, bí ró sá gi vég re haj tás) te rü le tén.

Fe le lős: Jaksa Istvánné, a víz mű ve ze tő je
Ha tár idő: azon nal

A víz mű ve ze tő je be szá mo ló já ban ki emel te a So mo gyi B. ut ca, Ságvári
ut ca, Elő re és Fel sza ba du lás ut cák há ló zat-fel újí tá sát, mely be ru há zás 888
eFt-os költ sé gét a víz mű sa ját költ ség ve té sé ből fe dez te. Eb ben az év ben
186 fm új víz há ló zat lé te sült a Ke szeg ut cá ban. A Rác ke vei út kö zép ső
szak szán 611 fm hos  szú sá gú ve ze té ket épí tet tek. A mé rő órák cse ré jét fo -
lya ma to san vég zik, 2009. év ben 84 óra cse re tör tént. A há rom kút kö zül a
III. szá mú kút ter me lé sét le ál lí tot ták mű sza ki hi ba mi att, a meg lé vő két
kút víz ter me lé se meg fe le lő, a nyá ri idő szak ban sem volt víz hi ány. A víz -
díjhát ra lé kok ös  sze ge 11.044 eFt, en nek be haj tá sá ra több in téz ke dést
tesz nek. Né hány fo gyasz tó nál a víz szű kí tést meg ren del ték, il let ve a 100
eFt fe let ti hát ra lék kal ren del ke ző fo gyasz tók kal szem ben bí ró sá gi úton
hajt ják be a tar to zást.
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9.) A köz te me tő üze mel te tő jé nek be szá mo ló ja
(Sza va zás módja: egyszerű 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:

154/2009. (X. 28.) 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 Gyer tya -

láng Ke gye le ti Szol gá lat Kft. köz te me tő üze mel te té sé ről szó ló be szá mo -
ló ját el fo gad ja.

A kép vi se lő-tes tü let fel ké ri Bencze Ist ván pol gár mes tert, hogy a ha tá -
ro zat ról a Gyer tya láng Ke gye le ti Szol gá lat Kft. ügy ve ze tő jét, Sze ge di
Elvirát tá jé koz tas sa.

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

10.) 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 hoz ta az aláb bi ha tá ro -

za tot:

Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép vi se lő-tes tü let ének
14/2009. (X. 30.) 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 sa

A ren de let ki hir de tésé nek nap ja: 2009. ok tó ber 30.
A ren de let ha tály ba lé pé sé nek nap ja: 2009. ok tó ber 30.

A ren de let-mó do sí tás sal az  ön kor mány zat költ ség ve tés ének be vé te li
és ki adá si elő i rány za ta 1.084.097 eFt-ról 1.229.226 eFt-ra; a for rás hi á nya
32.139 eFt-ról 28.696 eFt-ra mó do sult. A ren de let-mó do sí tást el sősor ban
a köz pon ti költ ség ve tés ből biz to sí tott be vé te lek in do kol ták. A költ ség ve -
té si lét szám 212 fő ről 281 fő re mó do sult, mely a köz mun ka prog ram ban
fog lal koz ta tot tak lét számeme lé sét je len ti.

11.) De zső La jos AMI ma xi má lis cso port lét szám-túl lé pés fenn tar -
tói en ge dé lye zé se

(Sza va zás módja: egyszerű 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:

155/2009. (X. 28.) Kt. szá mú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép vi se lő-tes tü le te a köz ok ta tás -

ról szó ló több szö rö sen mó do sí tott 1993. évi LXXIX. tör vény 3. szá mú mel -
lék le té ben fog lalt fenn tar tói jog kör ében, fi gye lem be vé ve az Ok ta tá si, Köz -
mű ve lő dé si és Sport Bi zott ság vé le mé nyét, az aláb bi ha tá ro za tot hoz za.

A kép vi se lő-tes tü let a De zső La jos Alap fo kú Mű vé szet ok ta tá si In téz -
mény ben a 2009/2010-es tan év ben a ma xi má lis cso port lét szám túl lé pé sét
en ge dé lye zi fenn tar tói jog kör ében, az aláb bi ta nu ló cso por tok ban:

– ze ne mű vé sze ti ág ban a szol fézs elő kép ző év fo lya mon 17 fő, 
– a szol fézs alap fok 1. év fo lya mon 18 fő.
Fe le lős: Kön tös Ág nes igaz ga tó
Ha tár idő: azon nal

12) Egyebek: 12.1. Gyer mek meg őr ző lé te sí té sé vel kap cso la tos ál -
lás fog la lás

A kép vi se lő-tes tü let a Csányiné Laczó Ju dit és Laczó Csa ba ál tal ké szí -
tett gyer mek meg őr ző lé te sí té sé re vo nat ko zó el kép ze lést meg is mer te. A
kép vi se lő-tes tü let a na pi rend ről nem ho zott ha tá ro za tot.

12.2. Kiskunlacháza ön kor mány zat köz ok ta tá si meg ál la po dás
meg kö té sé re vo nat ko zó aján la tá nak vé le mé nye zé se

(Sza va zás módja: egyszerű 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:

156/2009. (X. 28.) Kt. szá mú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép vi se lő-tes tü le te az  Ok ta tá si,

Köz mű ve lő dé si és Sport Bi zott sá ga vé le mé nyé vel egyet ért ve, a Kiskun-
lacháza ön kor mány za ta ál tal köz ok ta tá si meg ál la po dás meg kö té sé re tett
ja vas lat tal kap cso lat ban az aláb bi dön tést hoz za.

A köz ok ta tá si meg ál la po dás-ter ve zet ben sze rep lő ok ta tá si fel ada tok ról
Dömsöd Nagy köz ség Ön kor mány za ta gon dos ko dik, és azo kat a to váb bi -
ak ban is önál ló an kí ván ja biz to sí ta ni.

A ja vas lat (szer ző déster ve zet) pon to sí tá sa szük sé ges ab ban a te kin tet -
ben, hogy pon to san mely, a köz ok ta tá si tör vény ben meg ha tá ro zott alap fo -
kú ok ta tá si fel ada tok el lá tá sá ra, át adá sá ra vo nat ko zik.

A kép vi se lő-tes tü let meg bíz za Bencze Ist ván pol gár mes tert, hogy a
meg ál la po dás ról Kiskunlacháza Ön kor mány za tá val to vább tár gyal jon.

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

12.3. A dömsödi 4086 hrsz-ú (Napospart) in gat lan tu laj don jo gá -
nak ren de zé se

(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:

157/2009. (X. 28.) 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 is me ri a

Kon rád Kár oly és Kon rád Károlyné bu da pes ti la ko sok kal a dömsödi
4086 hrsz. alat ti, ter mé szet ben a Dömsöd, Napospart 46. szám alatt ta lál -
ha tó 227 m2 te rü let nagy sá gú, ki vett be épí tet len te rü let meg ne ve zé sű in -
gat lan ra 1983. áp ri lis 29-én kö tött tar tós föld hasz ná la ti jog ra vo nat ko zó
szer ző dés ér vé nyes sé gét.

A kép vi se lő-tes tü let hoz zá já rul ah hoz, hogy a 2005. évi CXII. tv. 1. §
(5) be kez dé se alap ján az ott biz to sí tott jog cí men az in gat lan tu laj don jo ga
Kon rád Károlyné (sze mé lyes ada tok) la kos ne vé re be jegy zés re ke rül jön,
az zal a fel té tel lel, hogy a tu laj don jog ren de zé sé vel kap cso la tos költ sé gek
tel jes egé szé ben Kon rád Károlynét ter he lik.

A kép vi se lő-tes tü let fel ha tal maz za Bencze Ist ván pol gár mes tert, hogy
a tu laj don jog ren de zé sé hez szük sé ges nyi lat ko za to kat meg te gye.

Fe le lős: Bencze Ist ván pol gár mes ter
Ha tár idő: 2009. no vem ber 30-ig.

12.4. LEADER prog ram ke re tén be lül pá lyá zat be nyúj tás
(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:

158/2009. (X. 28.) 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 Me ző gaz -

da sá gi Vi dék fej lesz té si Hi va tal 141/2009. (X. 5.) szá mú köz le mé nye
alap ján pá lyá za tot nyújt be a IV. ten gely LEADER prog ram sze rint te le -
pü lé si mar ke ting re.

Egy ben együtt mű kö dé si meg ál la po dást köt a prog ram meg va ló sí tá sá ra
Apaj Köz ség Ön kor mány za tá val, va la mint a Dömsödön mű kö dő egyes
ci vil szer ve ze tek kel.

Fe le lős: Bencze Ist ván pol gár mes ter
Ha tár idő: azon nal
A pá lyá zat ke re té ben az ön kor mány zat tá jé koz ta tó ki ad vány és te le pü -

lés tér kép ké szí té sét, to váb bá tá jé koz ta tó táb lák ki he lye zé sét ter ve zi.

12.5. Dömsöd, Öreg he gyi Sző lők 6678/4 hrsz-ú köz út szé le sí té se
(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 sza va zat tal egy tar tóz ko dás mel lett meg -

hoz ta az aláb bi ha tá ro za tot:

159/2009. (X. 28.) Kt. szá mú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép vi se lő-tes tü le te a dömsödi
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6678/4 hrsz-ú út ren de zé se ér de ké ben ho zott 47/2008. (III. 26.) szá mú
ha tá ro za tát az aláb bi ak sze rint ki egé szí ti.

Az ön kor mány zat a dömsödi 6678/4 hrsz-ú köz út szé le sí té sé hez 137
m2 nagy sá gú te rü let részt vá sá rol Pén zes Gá bor Antalné (….) és Láng
Richárd At ti la (……..) la ko sok tu laj do ná ban lé vő 6748 hrsz-ú in gat lan -
ból, va la mint 15 m2 nagy sá gú te rü let részt vá sá rol Ju hász And rea (….)
szám alat ti la kos tu laj do ná ban lé vő 6678/3 hrsz-ú in gat la ná ból. Az ön -
kor mány zat a meg vá sá rolt te rü le te ket a 6678/4 hrsz-ú köz út te rü le té hez
csa tol ja.

A kép vi se lő-tes tü let tu do má sul ve szi, hogy a 47/2008. (III. 26.) szá mú
ha tá ro zat ki egé szí té se az in gat lan-nyil ván tar tá si be jegy zés hez szük sé ges.

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

12.6. Dömsöd, So mo gyi Bé la u. 2497 hrsz-ú in gat lan ren de zé se
(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:

160/2009. (X. 28.) Kt. szá mú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép vi se lő-tes tü le te a dömsödi

2497 hrsz-ú in gat lan ren de zé se ér de ké ben a kö vet ke ző ha tá ro za tot hoz za.

Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép vi se lő-tes tü le te meg vá sá -
rol ja a dömsödi 2497 hrsz-ú 195 m2 te rü let nagy sá gú in gat lan ból

Ba logh Jó zsef (…) la kos 12/96 tu laj do ni há nya dát 3.000 Ft vé tel ár ért,
Ba logh Zol tán (…) la kos 12/96 tu laj do ni há nya dát 6.000 Ft vé tel ár ért,
Pász tor Bálintné (…) 24/96 tu laj do ni há nya dát 1.000 Ft vé tel ár ért,
Ba logh La jos (…) la kos 8/96 tu laj do ni há nya dát 10.000 Ft vé tel ár ért,
Fü löp Sándorné (…) tu laj do ni há nya dát 32.600 Ft vé tel ár ért,
Rédli Péterné (…) la kos 24/96 tu laj do ni há nya dát 20.000 Ft vé tel ár ért.

Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Képviselő-testülete fel ha tal -
maz za Bencze Ist ván pol gár mes tert, hogy a töb bi tu laj do nos társ sal a tu -
laj do ni há nya duk meg vá sár lá sá ról to váb bi tár gya lást foly tas son, és en -
nek so rán fe jen ként leg fel jebb 20.000 Ft-ig ter je dő vé tel ár ban ál la pod jon
meg.

Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép vi se lő-tes tü le te azon tu laj -
do no sok tu laj do ni há nya dá ra vo nat ko zó an kez de mé nye zi a ki sa já tí tá si
el já rás meg in dí tá sát, akik kel a tu laj do ni há nya duk meg vá sár lá sá ról meg -
ál la po dás nem jön lét re.

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, hogy az in gat lan adás vé te li szer ző -
dé sét a fen ti ek sze rint alá ír ja.

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

A kép vi se lő-tes tü let kö vet ke ző mun ka terv sze rin ti ülé sé nek idő -
pont ja 2009. no vem ber 25.

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

SERTÉST TARTÓK
FIGYELMÉBE!

Tisztelt Állattartó!
Felhívom a szíves figyelmét, hogy a tartási helyek, a tenyészetek és

az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendsze -
réről szóló 119/2007. (X 18.) FVM rendeletben és a sertések je lö -
léséről, valamint Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendsze réről
szóló 116/2003. (Xl. 18.) FVM rendeletben foglaltak alapján Ön, mint
sertéstartó, köteles az alábbi előírásoknak eleget tenni:

1. Sertéstartását a Tenyészet Információs Rendszerbe (TIR) be kell
jelentenie.

2. A sertéseket (vágóhídra, eladásra történő) elszállításuk előtt
megfelelő füljelzők berakásával be kell jelöItetni (ENAR kapcsolat-
tartó állatorvos végzi).

3. A sertéseket (vágóhídra, eladásra történő) szállításkor érvényes
szállítólevélnek és állatorvosi bizonyítványnak kell kísérnie (ENAR
kapcsolattartó állatorvos végzi).

4. A beszállított (vásárolt) illetve elszállításra kerülő sertésekről
naprakész állatmozgás nyilvántartást kell vezetni! 

5. Amennyiben a Tenyészet Információs Rendszerben Ön be volt
jelentkezve, de sertés tartását időközben beszüntette, úgy a 2153-as
tartási hely módosító lapon azt ki kell jelentenie (MVH regisztrációs
szám szükséges hozzá).

Azzal az állattartóval szemben, aki az előbbiekben felsorolt előírá-
soknak nem tesz eleget, az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről
szóló 2008. évi XLVI. törvényben, valamint a sertések jelöléséről,
valamint Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló
116/2003. (XI. 18.) FVM rendeletben meghatározottak szerint élel mi -
szerlánc-felügyeleti bírságot kell kiszabni, állományára pedig forgalmi
korlátozás rendelhető el.

Fentiekkel kapcsolatban bővebb információt kérhet:
Kerületi Hatósági Főállatorvosi Hivatal 2300 Ráckeve, Kossuth L.

u. 25. Telefonszám: 06-20-556-5930

KÖ Z L EM É N Y
Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik 2007. évi személyi

jövedelemadójuk 1%-át egyesületünk részére ajánlották fel!

Egyesületünk számlájára 316.789 Ft érkezett.

A beérkezett összegből 2009. évben nyugdíjas, 80 éven felüli hor gá -
sza ink ingyenes horgászati lehetőségének biztosítására és 70 év felet-
tiek támogatására a teljes összeget felhasználtuk.

Dömsödi H.E. Önkormányzata

KÖ Z L EM É N Y
Köszönjük mindazoknak, akik 2008. évi személyi jövedelemadójuk

1%-át egyesületünk részére ajánlották fel!

Egyesületünk számlájára 254.821 Ft érkezett.

Az összeget nyugdíjas, 80 éven felüli horgászaink ingyenes
horgászatára és 70 év feletti és alacsony jövedelmű nyugdíjasaink
támogatására fordítjuk.

Dömsödi H.E. Önkormányzata
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Szüleink, CSER ZSIGMOND és
Cser Zsigmondné TÓTH ILONA

2009. 10. 31-én ünneplik

50. házassági évfordulójukat.

Ezúton is szeretnénk gratulálni, megköszönve a
sok-sok segítséget, amit Tőlük kaptunk!

Büszkék vagyunk rájuk.

Gyermekeik, unokáik
és a család tagjai

Gépjármû-tulajdonosok figyelem!!

KÖTELEZÕ BIZTOSÍTÁSVÁLTÁS
NOVEMBER HÓNAPBAN!

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítását kösse 
a Közlekedési Biztosító Egyesületnél

További szolgáltatásaink:
Casco, önrész és ingatlanbiztosítás kötése.

Biztosítását megkötheti a területi képviselőnél:
Dömsödi Általános Ipartestület

Szücsné Ágh Anikó
2344 Dömsöd, Petőfi S. u. 11-13.

06-24-435-416
06-70-318-6325

ÚJ TERMÉK !!!!!!!!

KÖBE LENDÜLET TOP CASCO

KEDVEZŐ DÍJAKKAL KÖTHETŐ

Közlekedési Biztosító Egyesület
Képviseleti Iroda

Dömsödi Általános Ipartestület
2344 Dömsöd, Petőfi S. u. 11-13.
06-24-435-416, 06-70-318-6325

Épí tõ ipa ri vál lal ko zók fi gye lem!!!!!!!!!!!
/egyéni vál lal ko zó, bt., kft./

KÖ TE LE ZÕ RE GISZT RÁ CIÓ
Min den épí tő ipa ri vál lal ko zó ki vi te le zői te vé keny sé get foly tat ni kí -

vá nó vál lal ko zás és egyé ni vál lal ko zó kö te les az er re irá nyu ló szán dé -
kát a vál lal ko zó ki vi te le zői név jegy zé ket ve ze tő Ma gyar Ke res ke del mi
és Ipar ka ma rá hoz be je len te ni.

A re giszt rá ció dí ja 5000 Ft.
Re giszt rá lá si ha tár idő: 2010. jan. 31. (okt. 1. után kez dők nek kez -

dést kö ve tő 5 nap).
Min den kit érint, aki nek a TEÁOR-szá ma 41-42, ill. 43 szám mal

kez dő dik. Te hát  vil lany sze re lői, asz ta los, ács, üve ges, fes tő, bur ko ló,
kő mű ves, víz-gáz-fűtés-légkondicionáló sze re lő, épületkarbantartó,
köz mű épí tő  stb.

A  re giszt rá ci ót a: Be je len tés a vállalkozó kivetelezők nyil ván tar tás -
ba vé te lé hez, ill. a nyil ván tar tott ada tok mó do sí tá sá hoz nyom tat vá -
nyon kell meg ten ni.

A  re giszt rá ci ót a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 35. §-a ír ja elő.
Kér dé sé vel for dul jon iro dánk hoz:

Dömsödi Ál ta lá nos Ipar tes tü let
2344 Dömsöd, Pe tő fi S. u. 11-13.

06-24-435-416

TISZTELT ÜGYFELEINK!
A FALUGAZDÁSZ ügyfélfogadási ideje megváltozik.

2009. szeptember 15. – december 31. között Ráckevén, a Kossuth L.
utca 96. szám alatti épületben fogadják az ügyfeleket, az alábbi ügyfél-
fogadási rendben:

ÜGYFÉLFOGADÁS

Hétfő: 9-12-ig és 13-16 óra között

Kedd: 9-12-ig és 13-16 óra között

Szerda: 9-12-ig és 13-16 óra között

Csütörtökön: Nincs ügyfélfogadás

Telefon: 06-30-254-77-98

AAAA    DDDDöööömmmmssssööööddddiiii    ÁÁÁÁllllttttaaaalllláááánnnnoooossss
IIIIppppaaaarrrrtttteeeessssttttüüüülllleeeetttt    hhhhiiiirrrrddddeeeettttéééésssseeeeiiii
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Az „Út a mun ká hoz
prog ram” Dömsödön

A kor mány a vál ság és a hos  szú évek óta
tar tó ön kor mány za ti pró bál ko zá sok ha tá sá ra
in dí tot ta el ezt a prog ra mot. A prog ram cél ja,
hogy a hos  szú ide je se gé lyen lé vő em be rek -
nek nyújt né mi le he tő sé get a mun ká hoz, és
az eh hez tar to zó mun ka bér hez is.

Köz sé günk ben az ön kor mány zat azon nal
élt a le he tő ség gel, hogy nagy lét szám ban al -
kal maz zon em be re ket e mun ka ke re té ben. A
szá muk ok tó ber re meg ha lad ta a 130-at.

Ez a kis tér ség ben ki emel ke dő en a leg ma -
ga sabb, de saj nos az igény is ná lunk a leg na -
gyobb.

A köz ség nek és a mun ka vál la ló nak egy -
aránt jó ez a prog ram. A köz ség nek azért,
mert nagy mér ték ben ja vult köz sé günk kül le -
me. Az utak tisz táb bak, a ga zos ré szek a bel -
ső te rü le te ken egy aránt ka szál tak, ápol tak.
Ezen dol go zók meg csi nál ták a Rá kó czi úti
árok tisz tí tá sát, se gí tet ték a ka to li kus te me tő
mel let ti köz park lét re ho zá sát, a bel ső te rü le -
te ken az ár kok fel újí tá sát vé gez ték. Részt
vet tek az OMK mel let ti sport ud var ki ala kí tá -
sá ban. A te me tők ben a ma gyar hő sök, a be -
ke rí tett sí rok és az orosz ka to na sí rok kör nyé -
két tet ték rend be. Je len leg a Kis-Du na-part
és a Kö zép ső-Du na-part ren de zé sén dol go -
zunk. A Ha jós-kas tély ud va rát is pró bál juk
meg fe le lő ál la pot ba hoz ni. Né há nyan a Víz -
mű nél se gí tet tek az új utak csö ve i nek, be kö -
té se i nek meg újí tá sá ban.

Jó a dol go zók nak is, hi szen fi ze tés hez jut-
nak – ami a mi ni mál bér –, de saj nos so kan dol -
goz nak ma Ma gyar or szá gon ezért a pén zért.

Je len leg né mi leg csök kent lét szám mal
dol go zunk, hi szen té len nincs an  nyi mun ka.
Sze ret ném ha min den ki tud ná, hogy az in gat -
lan előt ti köz te rü let rend ben tar tá sa to vább ra
is a tu laj do nos fel ada ta, mi csak se gí tünk a
jobb ál la pot el éré sé ben.

Né há nyan kri ti zál ták a dol go zók mun ka -
in ten zi tá sát. Saj nos né ha en nek volt né mi
alap ja, azon ban sze ret ném, ha azt is lát nák,
hogy sok olyan év ti ze dek óta el ha nya golt te -
rü le tet is ke ze lés be vet tünk, ami re ed dig nem
volt le he tő ség. Ez azt bi zo nyít ja, hogy mun -
ka tár sa im ko moly men  nyi sé gű mun kát vé -
gez tek el.

Még ren ge teg el vég zen dő fel adat van,
azon ban még is azt sze ret ném, hogy ne he zen
ta lál junk em bert a köz cé lú mun ká ra. Ez ter -
mé sze te sen azt je len te né, hogy a gaz da ság
más te rü le tén tud ná nak el he lyez ked ni ezek
az em be rek. Er re még azt hi szem, vár ni kell.

Ad dig vá rom öt le te i ket, igé nye i ket, ame -
lyek kel szeb bé, lak ha tób bá tud juk va rá zsol ni
köz sé gün ket. 

Var sá nyi An tal

Mi ku lás vá rás Dömsödön 2009
A „Még 1000 év Dömsödért” Egye sü let Köz hasz nú Szer ve zet szer ve zé sé ben

idén is le he tő ség nyí lik arra, hogy a szü lők, nagy szü lők, ba rá tok és is me rő sök
cso ma got és aján dé kot küld je nek gyer me ke ik nek, uno ká ik nak, sze ret te i knek és
ba rá ta i knak a Mi ku lás sal kram pu szok kí sé re té ben.

Az aján dé ko kat 2009. de cem ber 4-én pén te ken dél után Dömsöd Nagy köz ség köz igaz ga tá si te rü -
le tén szál lít juk ki!

A ha gyo má nyok nak meg fe le lő en le het ren del ni egye sü le ti cso ma got, mely gaz da gon lesz meg -
tölt ve fi no mabb nál fi no mabb édes ség gel, il let ve át ad juk a sa ját cso ma got és aján dé kot is.

Az egye sü le ti cso mag ára 800 Ft/cso mag + csa lá don ként a ki szál lás dí ja 1.000 Ft/csa lád!
Sa ját cso mag, aján dék ese tén a meg ren de lés kor csak az 1.000 Ft ki szál lí tá si dí jat kell meg fi zet ni!
Kér jük Önöket, hogy a meg ren de lés kor ad ják meg a pon tos ada to kat, JEL LEM ZÉ SE KET,

ÜZE NE TE KET a Meg ren de lő la pon, itt je lez zék, hogy hol lesz el he lyez ve (vil lany óra, te rasz, ab -
lak pár kány stb.) az aján dék, hogy a Mi ku lás és kí sé re te is meg ta lál ja a cso ma go kat és át ad has sa azt!

MEG REN DE LÉS KOR KÉRJÜK NE AD JA NAK LE CSO MA GOT, AJÁN DÉ KOT A MEG -
REN DE LŐHE LYEN!!

Meg ren de lő he lyek:
– Júnó Disz kont – Dömsöd, Kos suth L. u. 
– Élel mi szer – Zöld ség bolt (Fa ra gó ék) Dömsöd, Kos suth L. u. 
– Zöld ség bolt (Kaszásné) – Dömsöd, Hor váth-kert
– Vi rá gos kert Dro gé ria – Dömsöd, Át ri um Üz let ház
– Surda Fa la to zó – Dömsöd Kos suth L. u. 
– Do bos ABC – Dömsöd, Váczi ut ca
– Zöld ség bolt (Gulyásné Ma ri ka) – Dömsöd, Baj csy-Zs. u. 

Je lent ke zé si ha tár idő: 2009. de cem ber 3. CSÜ TÖR TÖK!

A meg ren de lést min den eset ben írás ban és két pél dány ban kér jük meg ad ni, a meg ren de lőlap a
fen ti he lye ken ta lál ha tó meg!

Ko ro na Sán dor, „Még 1000 év Dömsödért” Egye sü let Köz hasz nú Szer ve zet El nö ke

MMii  kkuu  llááss
pprroogg  rraamm  aa  ffaa  lluu  aapp  rraa  jjáá  nnaakk  ééss  nnaaggyy  jjáá  nnaakk  eeggyy  aarráánntt!!

2009. de cem ber 4-én pén te ken a cso mag ki szál lí tás nap ján 16.30 órá tól Mi ku lás-fel vo nu lás a
Hor váth-kert hez, rö vid ta lál ko zó a vá ra ko zó gye re kek kel és fel nőt tek kel a té ren! A Mi ku lá so kat
szál lí tó jár mű vek a tér mindkét ol da lán meg áll nak!

(Fon tos! Idén nem lesz kü lön kram puszvizs ga! Kér jük azo kat a gye re ke ket akik ta valy vol tak,
hogy je lent kez ze nek az Óvo da kony há nál Tarrné Zsókánál vagy Tóthné Er zsi ke né ni nél!)

2009. de cem ber 5-én szom ba ton dél előtt 10,00 órá tól ko csi ká zás a Mi ku lás sal a Pe tő fi Mú ze um -
tól va ló in du lá sok kal, a prog ram 13,00 órá ig tart! A rész vé te li díj 300 Ft/fő, a ko csi ká zás mel lett egy
kis meg le pe tés sel ked ves ke dünk a részt ve vők nek!

2009. de cem ber 5-én szom ba ton dél után 15 órá tól „Aján dék a Mi ku lás tól” cím mel meg le pe tés
ze nés, tán cos prog ram lesz a Hor váth-kert ben a gye re kek szá má ra. Lesz for ralt bor, tea, sült tök, zsí -
ros ke nyér stb.! A fel nőt tek, fi a ta lok szá má ra pe dig a retró je gyé ben hir de tünk meg ze nés, tán cos
sza bad té ri prog ra mot 17,00 órá tól!

2009. de cem ber 6-án va sár nap dél előtt 10,00 órá tól ko csi ká zás a Mi ku lás sal a Pe tő fi Mú ze um tól
va ló in du lás ok kal, a prog ram 13,00 órá ig tart! A rész vé te li díj: 300 Ft/fő, a ko csi ká zás mel lett egy
kis meg le pe tés sel ked ves ke dünk a részt ve vők nek!

2009. de cem ber 6-án va sár nap ját szó ház és kéz mű ves
fog lal ko zás a Mi ku lás je gyé ben a Pe tő fi Mú ze um nál 10,00
órá tól, a ját szó ház me se ház zal, klas  szi kus dia ve tí tés sel és
sok ér de kes elem mel bő vül az idén! Ide csak el kell jön ni és
el töl te ni egy pár órát ön fe ledt öröm mel! Dél előtt kö zö sen ál -
lít juk fel a mú ze um kert jé ben a Fa lu si Bet le he met, me lyet az
el ké szül te után rö vid ün nep ség ke re té ben nyúj tunk át a fa lu
la kos sá gá nak!

Sok sze re tet tel hív és vár min den ked ves ér dek lő dőt a
„Még 1000 év Dömsödért” Egye sü let Köz hasz nú Szer ve zet,
a Pe tő fi Mú ze um, a Mi ku lás és a kram pu szok!
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Dömsödi, de úgy  is mond hat nám, hogy fa -
lu si vi szony lat ban egé szen ki vé te les do log,
hogy egy fi a tal em ber a fod rász mes ter sé get
vá las  sza, no ha egy ko ron csak is fér fi ak mű -
vel ték ezt a szak mát.

A Hor váth-ker ti üz let sor fod rá sza tát Bartal
Ta más, egy ked ves, di na mi kus 21 éves fi a tal -
em ber üze mel te ti. Mun ká it ugyan ez a fi a ta los
üde ség jel lem zi! Ez in dí tott ar ra, hogy meg -
ke res sem Őt.

– A pá lya vá lasz tást il le tő en mi kor ha tá roz tad
el, hogy ezt a szak mát vá lasztod?

– Gyermekkorom óta szí ve sen ren dez get tem
uno ka hú ga im ha ját. Az el ké szí tett fri zu rá kat
min dig megdicsérték, so kan mond ták azt is,
hogy ügyes va gyok.  Így szin te már 10-12 éve -
sen ki ala kult ben nem, hogy én ezt sze ret ném csi -
nál ni. Nyol ca dik ban sem volt kér dés, hogy mi -
lyen irány ban ta nu lok to vább. Bár egye dü li fiú
vol tam az osz tály ban, de ez egy ál ta lán nem za -
vart, mert gye rek ko rom ban is sok lány vett kö -
rül. És ter mé sze te sen nem ez volt a lé nyeg, ha -
nem a szak ma sze re te te, an nak tel jes mér té kű el -
sa já tí tá sa!

– Útravalóul mi lyen se gít sé get kap tál?
– A fod rász szak mát a kiskunlacházi szak is -

ko lá ban sze rez tem meg. Osz tály fő nö köm Lak -
csikné Sza bó Mag dol na volt. Na gyon so kat kö -
szön he tek ne ki, mert tá mo ga tá sá val, oda fi gye -
lé se ré vén so kat se gí tett ne kem ab ban, hogy
most azt csi nál ha tom amit sze re tek! A mai na -
pig, ha ta lál ko zunk, min dig be szá mo lok ne ki
dol ga im ról.

Gya kor lat ra Ráckevére jár tam Szederik Ma ri -
ann hoz. Rög tön a má so dik hé ten be ál lí tott me lí -
rozni. Azt sem tud tam, mi fán te rem, egy egész
órán ke resz tül fes tet tem a ven dég ha ját, de meg -
csi nál tam!

Má so dik ban már kezd tem ki épí te ni a ven dég -
kö rö met Apajon, Dömsödön, Kiskunlacházán,
Rác ke vén, de olyan is akadt, aki Pest ről le jött
hoz zám Apajra! 

Így kez dő dött. Tu laj don kép pen en nek kap -
csán tud tam fi nan szí roz ni ma gam nak az is ko lát.
Vá sá rol tam kü lön bö ző esz kö zö ket, amik elég
drá gák, mert pl. egy mi nő sé gi ol ló 30.000 Ft.

Ter mé sze te sen a szü le im is se gí tet tek sok
min den ben, de igye kez tem nem kér ni, ha nem
ma gam tól meg te rem te ni, ami re szük sé gem van!

Ki je löl tem ma gam nak egy élet célt, hogy mit
sze ret nék: be fe jez ni a su lit, fod rászüz let és dol -
go zom!

– Hogyan ke rül tél eb be az üz let be?
– A tu laj do nos Nagy Mó ni ál dott ál la pot ban

volt, hal lott ró lam és meg ke re sett. Meg kér dez te,
len ne-e ked vem ki se gí te ni őt? Így ke rül tem ide,
s ma rad hat tam is.

– Sokan jár nak ide?
– Igen! Höl gyek, gye re kek, fér fi ak egy aránt.

Biz to san so kat je lent, hogy jó he lyen van az üz -
let, meg jól be já ra tott, ha mar meg is mer tek a
ven dé gek.

Ter mé sze te sen biz to san van olyan, aki nek
nem tet szett a mun kám, de olyan is van, aki ma -
radt, és van nak új ven dé gek is. Na gyon so kat
szá mít a be széd kész ség, hogy az em ber ked ves
le gyen a ven dég gel, ta lál jon ve le kö zös té mát, és
a leg fon to sabb a diszk ré ció!

– Nem ter hel le mind ez?
– Reggel hét től es te hé tig itt va gyok, a va sár -

nap és a hét fő sza bad. Ilyen kor tu dok a ba rá ta im -
mal len ni meg re ge ne rá lód ni.

Egyéb iránt meg an  nyi ra sze re tem a mun ká -
mat, hogy nyu god tan ki je lent he tem, én még
éle tem ben so sem dol goz tam, ne kem ez a hob-
bym. Az osz tály fő nö köm min dig ar ra ne velt,
hogy amit szív ből sze re tünk csi nál ni, az nem is
mun ka.

– Kik dol goz nak még az üz let ben?
– Két le ány se gít ne kem. Zsu zsit al kal ma zom,

a má sik kis lány, Vi ki pe dig most vég zős ta nu ló.
(Egy ta nu ló már fel sza ba dult ná lam, igaz, vég -
zős ként jött hoz zám.) Sze re tek az em be re ken se -
gí te ni, mert ne kem ez szív ből jön!

– A mos ta ni szak vizs gán mi ket kér nek a ta -
nu lók tól?

– Mond hat nám, hogy új kor szak, új idők, vál -
to zó di vat, ami ön ma gá ban igaz is. Még is a
szak vizs gán a klas  szi kus fri zu rá kat ké rik a
klasszi kus esz kö zök kel, mód sze rek kel. Pél dá ul
ré gi haj sü tő vas sal kell dol goz ni, ami ne kem is
meg van, meg a gáz égőm is.

Azt mond ják, hogy aki ezek kel a ré gi esz kö -
zök kel, mód sze rek kel tud dol goz ni, az szin te
akár mit el tud ké szí te ni! A ré gi dol gok a leg ne -
he zeb bek, gon do lok itt a marcell hul lám ra,
mely nek lé nye ge, hogy vi zes haj ba kell be le fé -
sül ni a hul lám völ gyet és a hul lám he gyet.

– A jö vő re néz ve mi lyen el kép ze lé se id van -
nak?

– Szakmailag gon dol ko dom azon, hogy jó
len ne fej lesz te ni majd, több fod rász nak mun kát
ad ni vagy akár egy üz let lán cot ki épí te ni. Ne kem
ez az el kép ze lé sem!

– Milyen vál toz ta tá so kat le het be ve zet ni, mit
le het még fej lesz te ni?

– Természetesen min dig van va la mi! Kor sze -
rűbb esz kö zök kel je len tő sen csök kent he tő egy-
egy fri zu ra el ké szí té sé nek ide je, mi nő sé gibb
mun kát le het vé gez ni. Pél dá ul vet tem egy me leg
haj vá gó ol lót, mely nek lé nye ge az, hogy meg ol -
vaszt ja, le zár ja a haj vé ge ket, így azok tel teb bek,
nem szál ká sod nak, nem tö re dez nek. Ru gal ma -
sabb ma rad a haj szá lak szer ke ze te. Min dig le het
ilye nek kel fej lesz te ni, meg per sze ap róbb üz le ti
fo gá sok kal ked ves ked ni a ven dé gek nek. Ez na -
gyon fon tos! Sze re tek má sok nak örö met okoz ni,
ez az éle tem, nem is tud nék el kép zel ni mást!

-V.I.-

Fér fi ak mint fod rá szok II.

BARTAL TA MÁS FÉRFI-NÕI-GYERMEK FOD RÁSZ
Hajsütő vasak és a korszerű

melegvágó olló
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most induló képzéseink közül:

Irodai asszisztens, Gyógymasszőr,
Szociális gondozó, ápoló;

Aranykalászos gazda
OKJ szakmai képzést.

Helyszín: Kecskemét, Kunszentmiklós

Hívja Király Mónikát a 06-76-550-220-as
vagy a 06-70-424-2330-as telefonszámon.

www.hazokt.hu
nyilvántartási szám: 03-0039-06

Ha márNYÍLÁSZÁRÓ-t cserél,
válassza a minõséget!

Gondolkozzon
HOSSZÚ TÁVON!

Fensterm VEKA profil mûanyag
nyílászáró

70 mm szerkezet-szélesség

5 légkamra

1,0 argongázas hőszigetelt üveg

Roto-nt vasalat • „Hibás működés”-gátló • Rés-szellőzés

Szabvány és egyedi méretben, bontással és bontás nélkül.
Felmérés, szállítás díjtalan!

Balázs Lajos 20/9-411-779

TTiisszz  tteelltt  DDöömmssööddii  PPooll  ggáá  rrookk!!
A Ma gyar Nem zet őrök Or szá gos Szö vet sé gé nek Dömsödi Pa rancs -

nok sá ga fel vé telt hirdet tag ja i nak so rá ba.

Alap fel té te lek:
Bün tet len elő é let
Nagy ko rú ság be töl té se
Ma gyar ál lam pol gár ság és a 
Nem zet őr ség alap sza bá lya i nak el fo ga dá sa.

A nem zet őr ség éves tag sá gi dí ja: 2500 Ft, az iga zol vány ki ál lí tá sá -
nak dí ja: egy sze ri 500 Ft.

A dömsödi Nem zet őr ta gok a ha gyo mány őr ző egy ség hez tar toz nak,
de a Nem zet őr ség nek együtt mű kö dé si meg ál la po dá sa van az igaz ság -
ügyi szer vek kel (BM), ka taszt ró fa vé de lem mel, drog cso por tok kal és
sok más ál la mi szerv vel, tes tü let tel is.

Az alap sza bály ok el uta sí tá sa a fel vé tel nél ki zá ró ok. A Nem zet őr ség
tag ja le het fér fi és nő egy aránt, meg kü lön böz te tés nél kül.

Ér dek lőd ni le het KO VÁCS SÁN DOR Nem zet őr zász lós, te rü le ti
pa rancs nok nál a 06-70-557-6170 te le fo non, vagy sze mé lye sen a Döm-
söd, Rác ke vei út 24. sz. alatt.

Min den jelentkezőt tisz te let tel vá runk!

Ko vács Sán dor nőr.zls.
pa rancs nok

VVVV ÁÁÁÁ LLLL AAAA SSSS SSSS ZZZZ OOOO NNNN M E G H Í V Ó
Szeretettel meghívjuk Önt és kedves Családját a 2009. november

27-én és 28-án megrendezésre kerülő Dömsödi Művészeti Napokra.

November 27-én 18 órakor a művészeti iskola
épületében mutat koz nak be a zenei, valamint a szín-
játék tanszakos növendékeink. A grafika tanszak kiál-
lítással készül.

November 28-án 19 órai műsorkezdéssel Kata -
lin-bált rendezünk az OMK-ban. A rendezvényen a
néptáncos és társastáncos növendékeink adnak
műsort, fellép a Ju és Zsu Társulat. 

Belépőjegyek: felnőtteknek 700 Ft, gyerekeknek 300 Ft. Jegyeket
vásárolni, asztalt foglalni az OMK-ban és a művészeti iskolában lehet.

A belépés valamennyi művészeti iskolai növendék részére
ingyenes. 

A bálon kérjük az alkalomhoz
illő megjelenést!

Minden érdeklődőt szeretettel
várunk!

A művészeti iskola tanárai
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Helyreigazítás
Lapunk előző számában a Ráckevei Rendőrkapitányság 2009. szeptember havi hírei című cikkében a Corall bár nevét és egy feljelentés tárgyát

képező „szexuális molesztálást” félreérthető módon hozott összefüggésbe. A cikk által tévesen sugalmazottakkal szemben a Corall bárban, annak
bármely helyiségében vagy területén, semmiféle „szexuális molesztálás” nem történt. A cikkből kimaradt az a valós tényközlés, hogy a feljelentés tár-
gyát képező „molesztálás” más helyszínen következett be. A cikk hiányosságai miatt, amely alkalmas lehet egy községünkben megbecsült
szórakozóhely lejáratására, az üzemeltetőtől elnézést kérünk!

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

2009. NOVEMBER HAVI PROGRAM

2009. november 5. /csütörtök/ 10: 30-tól
OVIS SZÍNHÁZ

A fecsegő csoda szamár
Belépődíj: 400 Ft.

Minden picurt és kisiskolást
sok szeretettel várunk!

2009. november 7.
V. DÖMSÖDI TÖKFESZTIVÁL 

13,00 - 15,00 óráig
Színes kézműves foglalkozás.

Töklampionok kifaragása
/ha tudsz, hozz magaddal

faragni való tököt/.
Igazi BOSZI arcfestés!!!!

Egész napos meseerdő, légvár.
15,00 - 17,00 óráig

Táncos, énekes show műsor!!
Dömsödiektől a Dömsödieknek,

jó hangulatot, kellemes perceket szerezve
egymásnak!
17,00 órától

Felvonulás – töklampionokkal
A felvonulás helyszíne: OMK, Kossuth L. u. 

(Dabi buszmegállóig), OMK.
Rossz idő esetén a nagyteremben rendezünk

kiállítást a tökökből
18 órától

Folytatódik a táncos, énekes show műsor!!
Fellépnek:

A Dezső Lajos AMI növendékei Dömsöd,
Ju és Zsu Társulat tagjai, bűvészek,

Volly István A.M.I. növendékei Kiskun-
lacháza, 5. a osztály, lufihajtogató bohóc,

Williams cirkusz, meglepetés műsor.
Sztárvendégek: Hip Hop Boyz

21 órától
A szereplők és a megjelent vendégek

táncos bulizása!!!
Szeretettel várunk minden szórakozni

vágyót!!!
Helye: OMK, nagyterem

Szervezők:
Petőfi Sándor OMK

Dömsöd-Apaj Gyermekjóléti és Család-
segítő Intézményi Társulás

BŐVÜLTÜNK
Gyermek- és Felnőttruha Börze

2009.11.14.        9.00-12.00 ig
A dömsödi OMK-ban

Várjuk mindazok jelentkezését,
akik szeretnék:

• Gyermekük, unokáik, saját kinőtt ruháit 
(korhatár nélkül) 

• Babahordozó, babakocsi, járóka, kiságy…
• Gördeszka, korcsolya, PC játék, kirakó, 

• Felnőtt kiegészítőket és egyéb
hasznos tárgyakat

jutányos áron eladni, vásárolni.

Asztalfoglalás: 30/588-9383 Szücsné Vali
30/616-7010  Bakonyi Annamária  

Kicsi asztal 300, nagy asztal 400 Ft.                                             
Az asztalfoglalásból befolyt összeggel a Még

1000 év Dömsödért Egyesületen keresztül
támogatjuk a helyi iskola új játszóterét.                                                  

MEGHÍVÓ
Szeretettel meghívjuk Önt és kedves Család-
ját a 2009. november 27-én és 28-án megren-
dezésre kerülő Dömsödi Művészeti Napokra.
November 27-én 18 órakor a művészeti isko-

la épületében mutatkoznak be a zenei,
valamint a színjáték tanszakos növendékeink.

A grafika tanszak kiállítással készül.

November 28-án 19 órai műsorkezdéssel
Katalin-bált rendezünk az OMK-ban.

A rendezvényen a néptáncos és társastáncos
növendékeink adnak műsort,
fellép a Ju és Zsu Társulat. 

Agárdi Kovács Attila Keret nélkül
című kiállítása 

a kiállítást megnyitja: Jakus Ottó atya
Belépőjegyek felnőtteknek 700 Ft,

gyerekeknek 300 Ft. 
Jegyeket vásárolni, asztalt foglalni az

OMK-ban és a művészeti iskolában lehet.
A belépés valamennyi művészeti iskolai

növendék részére ingyenes. 
A bálon kérjük az alkalomhoz illő

megjelenést!
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

A művészeti iskola tanárai

ELŐZETES
2009. december 5.

CSALÁDI MIKULÁS NAP

2009. december 12.
BOLHAPIAC

2009. december 12. 
KICK BOX JITSU  &  JEET KUNE
DO HARCMŰVÉSZETI GÁLA

2009. december 14. 
IDŐSEK KARÁCSONYA

2009. december 17. 
KARÁCSONYI KONCERT

PROG RA MOK AZ OMK-BAN
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Szarka Nóra 2. a

Kővári Róza 4. a

Szemán Kamilla 1. oszt.

Kudar Zsolt 2. a

Balogh Abigél 1. b

Balogh Barbara 2. a

A Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 10 éves működése
alkalmával meghirdetett rajzpályázatra rendkívül sok remek
pályamű érkezett hozzánk. Az elbírálás során a zsűrinek nagyon
nehéz feladata volt!

A meghirdetett három díjazott helyett öt munkát értékeltünk.
1. helyezett: Kudar Zsolt 2. a 
2. helyezett: Balogh Abigél 1. b 
3. helyezett: Kincses Dóra 4. a osztályos tanuló.
Hartai Ádám óvodás kapta a zsűri különdíját, Balogh Barbara

2. a osztályos tanuló, a polgármester különdíját érdemelte ki.
A Családsegítő Szolgálat épületében minden pályamű

megtekinthető! Köszönjük a szép vidám rajzokat! 
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Az ál la tok világnapja és a ta ka rí tá si vi lág -
nap moz gal ma kon óvo dá ink nagy ak ti vi tás sal
vet tek részt.

Az ál la tok vi lág nap já nak alap el ve, hogy az
ál la tok bol do gab bá te szik éle tün ket, se gí tő -
társ ként és ba rát ként gaz da gít ják min den nap -
ja in kat. A moz ga lom cél ja, hogy az em ber és
ál lat kö zöt ti ba rát sá got erő sít se, va la mint fel -
hív ja a fi gyel met az együtt élés fon tos sá gá ra.

A TA KA RÍ TÁ SI VI LÁG NAP nem kö tő -
dik konk rét dá tum hoz, min den év ben egy
szep tem ber 20-a kö rü li hét vé gén ün nep lik. A
ha gyo mány Auszt rá li á ból in dult. 

A ta ka rí tá si vi lág na pon ar ra buz dít ják a
Föld la kó it, hogy tisz tít sák meg, va rá zsol ják
él he tőb bé a kör nye ze tü ket, és az ered ményt
le he tő leg hos  szú tá von őriz zék meg.

Óvó nő ink a leg kü lön fé lébb öt le tek kel, já té -
kok kal, raj zok kal, üze mek lá to ga tá sá val, de el -
ső sor ban cél irá nyú be szél ge té sek kel ve zet ték
rá a gye re ke ket ezen je les na pok lé nye gé re!

Mi lyen kár, hogy mi fel nőt tek már ke vés bé
ak ti vi zá ló dunk ilyen al kal mak kor!

Gra tu lá lunk a ne ve lők nek és a gyer me kek -
nek a szer ve zés hez s an nak le bo nyo lí tá sá hoz!
Ké pes be szá mo lón kat itt lát hat ják!

MOZGALMAK ÓVODÁINKBAN
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PE TŐ FI
EM LÉK MÚ ZE UM

BBaazzssoonnyyii  AArraannyy
és

VVeeccssééssii  SSáánn  ddoorr
ál lan dó ki ál lí tá sa

NYIT VA TAR TÁS:
kedd, pén tek, szom bat:

1000 – 1600 órá ig

BE LÉ PŐ JE GYEK:
fel nőtt: 200 Ft;

nyug dí jas, di ák: 100 Ft

10 éves fenn ál lá sunk so rán nagy vál to zá son
ment ke resz tül a szol gá lat. Kez det ben egyet len
szo bá ban dol goz tunk ket ten, majd éve kig hár -
man, sőt né gyen is. Át szer ve zés után kap tunk
egy na gyobb szo bát, és a ve ze tő nek is le he tő sé -
ge nyílt, hogy kü lön szo bá ban vé gez ze a mun -
ká ját.

2008-ban fel újí tot ták az épü le tet, meg tör tént
az aka dály men te sí tés is. Ki ala kí tás ra ke rült egy
in ter jú-, il let ve cso portszo ba, itt ka pott he lyet a
pszi cho ló gu sunk is, itt van le he tő ség a hoz zánk
for du lók kal a négy szem köz ti be szél ge tés re. Az
idők so rán el ju tot tunk odá ig, hogy min den
mun ka tár sunk szá mí tó gép pel, internet el ér he tő -
ség gel tud ja se gí te ni a hoz zá juk for du ló kat.
2005-től Apajjal kö zös tár su lás ban dol go zunk.

Mi is a mun kánk? A több ször mó do sí tott
1997. évi XXXI. úgy ne ve zett gyer mek vé del mi
tör vény és az 1993. évi III. tör vény (szo ci á lis
tör vény) elő ír ja a kö te le ző fel ada ta in kat.

Alap szol gál ta tás ként a gyer mek jó lé ti alap -
el lá tást biz to sít juk, mely nek cél ja, hogy a gyer -
mek la kó he lyén, sa ját csa lád já ban kap has sa
meg mind azt a tá mo ga tást és se gít sé get, amely
hoz zá já rul prob lé mái meg ol dá sá hoz.

A csa lád se gí tés a csa lád egé szét érin tő, ön -
kén tes, nem ha tó sá gi jel le gű komp lex se gít ség -
nyúj tás. A se gít ség re szo ru ló sze mé lyek, csa lá -
dok szá má ra men tál hi gi é nés prob lé mák, egyéb
krí zis hely ze tek meg elő zé sé re, az élet ve ze té si
ké pes ség meg őr zé se cél já ból nyúj tunk tá mo ga -
tást. A szol gál ta tás sal biz to sí ta ni kell a mű kö dé -
si za va rok, konf lik tu sok meg ol dá sá nak elő se gí -
té sét.

Há zi se gít ség nyúj tás ke re te in be lül gon doz -
zuk ott ho nuk ban a te le pü lé sen élő idős vagy be -
teg rá szo rul ta kat.

Fel ada tunk még fel ké rés re kör nye zet ta nul -
mány ké szí té se. Ügy fél fo ga dá si idő ben az ügy -
in té zés se gí té se, in for má ció adás. Sza bad idős te -
vé keny ség szer ve zé se, ját szó há zak, nyá ri nap -
kö zis tá bor, pszi cho ló gi ai ta nács adás, kap cso -
lat tar tás más in téz mé nyek kel.

Több éve  se gít jük a ja ví tóvizs gá ra kö te le zett
gyer me kek fel ké szü lé sét, fel zár kóz ta tá sát.

Azok nak a mun ka nél kü li ek nek, akik ren del -
ke zés re ál lók tá mo ga tá sát kap ják, ál lás ke re sé si
klu bot mű köd te tünk. Eze ken kí vül se gít jük a
rend sze res szo ci á lis tá mo ga tás ban résztve vők
ál láske re sé sét is. 

Ke res sük a meg fe le lő pá lyá za to kat, hogy ez -
zel is bő vít hes sük le he tő sé ge in ket.

Kap cso lat ban ál lunk, kö zös prog ra mo kat is
ter ve zünk ci vil szer ve ze tek kel.

Az alap el lá tás ered mény te len sé ge ese tén a
gyám ha tó ság az érin tett gyer me ke ket vé de lem -
be ve szi. Szol gá la tunk csa lád gon do zó ja lát ja el
az ez zel ös  sze füg gő fel ada to kat, gon do zást. Ha
a csa lád se gít ség gel sem ké pes gyer me ke it a tör -
vé nyi fel té te lek be tar tá sá val, a gyer mek tes ti,
lel ki, szel le mi fej lő dé sét biz to sí ta ni és nem mű -
kö dik együtt szol gá la tunk kal, ja vas lat té te li le -
he tő sé günk van a csa lád ból va ló ki eme lés re.
Se gí te ni kell a csa lá dot, hogy a mű kö dé si za va -
rok megszűnjenek és a gyer me kek vis  sza ke rül -
hes senek a szü lők höz.

Szol gá la tunk jel ző rend szert mű köd tet a ve -
szé lyez te tés meg elő zé se ér de ké ben, mely nek
tag jai a pe da gó gu sok, a vé dő női szol gá lat, az
or vo sok, a rend őr ség, a jegy ző, a párt fo gói fel -
ügye lő, és a la kos ság is. Ha bár me lyi kük olyan
eset ről tud, ami ben a gyer mek jó lé ti vagy csa -
lád se gí tő szol gá lat se gít sé get tud nyúj ta ni, ak -
kor je lez fe lénk, hogy a ké sőb bi ha tó sá gi in téz -
ke dés meg előz he tő le gyen.

Sze mé lyi fel tét ele ink: je len leg 9 fő lát ja el a
gyer mek jó lé ti és csa lád se gí tő mun kát. Kö zü -
lünk 1 fő szo ci á lis mun kás, 2 fő pe da gó gus, 2 fő
szo ci á lis as  szisz tens, 1 fő pszi cho ló gus és 3 fő
szak kép zett gon do zó nő.

Dömsödön a la kos ság szá ma: 6100 fő,
Apaj la kos sá ga: 1230 fő.

Eb ből 1322 fő a 0-18 éves kor osz tály. Apajon
253 fő.

Védelemben lé vők: 3 gye rek                                                 
Alap el lá tás ban: 32  gye rek                                               
Pszi cho ló gus nál járt: 47 fő
Há zi se gít ség nyúj tás ban: 36 fő ré sze sül

Szol gá la tunk nál meg je lent ügy fél for ga lom
az idei év ben 1713.

A fen ti, 2009-es sta tisz ti kai ada tok tük rö -
zik, hogy te vé keny sé günk re szük ség van, tá -
mo ga tá sun kat, se gít sé gün ket igény be ve szik.

Csen gő di Józsefné

Év for du ló

10 éve ala kult meg Dömsödön
a Gyer mek jó lé ti Szol gá lat

aa bboo  sszzoorr  kkáánnyy
bbuu  ggyyoo  ggóó  jjaa

2002-ben egy kis mé re tű
bál na te te met ve tett
a part ra a víz Nor -

man dia part ja i nál.
Az ál lat gyom rá ban

800(!) ki lo gramm mű -
anyag zacs kót, szaty rot ta -

lál tak. Va jon mi okoz hat ta a ha lá lát?
És mi kö zöm van eh hez? Nor man dia

nincs olyan kö zel, sőt ne künk tengerpartunk,
sőt bál nánk  sincs. A Sza ha rá ban, a dzsun gel -
ben, de még a  Csen des-óce á ni szi get vi lág -
ban, nem ze ti park nak bé lyeg zett ko rall szir te -
ken, a bú várpa ra di cso mok ban is, ahol mes  -
sze a civilizáció, s a ci vi li zál tak azért utaz nak
oda, hogy ne ta lál koz za nak a ci vi li zá ci ó val,
még ott is fel lel he tő a le be gő, úsz ká ló zacs -
kó, mű anyag pa lack. Éven te több mint 100
ezer bál na, ten ge ri tek nős, fó ka, ma dár hal
meg a fe hér pi szok nak kö szön he tő en. Kí ná -
ban egy sze rű en így hív ják. Dél-Af ri ká ban
nem zet kö zi vi rág nak, Alasz ká ban a tund ra
szel le me, és Ír or szág ban a bo szor kány bu -
gyo gó ja ne vet vi se li.

Ta valy 1 000 000 zacs kót ad tak per cen -
ként a ve vők ke zé be az üz le tek ben. Kb.
ugyan en  nyit do bunk el per cen ként.

A negatív esz té ti kai él mé nyen túl to váb bi
hi bá ja a mű anyag cso ma go lás nak, hogy
hosszú idő alatt bomlik el, és mind eköz ben
mér ge ző anya got ad le a kör nye zet nek. Bár ki
érez he ti ezt, ha el ége ti, meg gyújt ja. 

Ha te hát a pénz tár nál fel aján lott mű anyag
sza tyor he lyett a jól be vált ko sár ral, vá szon -
sza tyor ral vá sá ro lunk, már is tet tünk va la mit
azért, hogy ke ve sebb bu gyo gó dí szít se kör -
nye ze tün ket. S eset leg a ki ha ló fél ben le vő
ko sár fo nók nak sem kell sor ba áll ni mun ka -
nél kü li se gé lyért. 

(G. A.)



XIX.  évfolyam  11.  szám 15

Az ed di gi ek ben már is mer te tett nö vé nyek
mel lett a Vízitök (Nuphar lutea) is igen ér té kes

ví zi nö vé nye a dömsödi Duna-partnak, hi szen
el ter je dé se ki fe je zet ten csak az észa ki mér sé kelt
öv re jel lem ző, rá adá sul ha zánk ban csak ez a faj
for dul elő a nem zet ség ből. Kön  nyű fel is mer ni
szé les le ve le i ről, me lyek to jás dad ala kú ak, és a
ví zen úsz nak. Rend sze rint azon ban alá me rült
le ve lek kel is ren del ke zik. Nagy sá ga meg döb -
ben tő, hi szen akár 2 mé ter hos  szú is le het a vi -
rág tól a gyö kér vé gé ig. A vi rá ga, mely jú ni us-
szep tem ber ben nyí lik, 6 cm-es is le het, sár ga
szí nű és kel le met len sza gú. Kö ze li ro ko na i hoz,
a ló tu szok hoz ha son ló an az ál ló, eset leg las san
moz gó vi ze ket ked ve li. Ál ta lá ban hí nár ral sű rűn
bo rí tott víz part okon le het meg fi gyel ni, a tün -
dér ró zsák tár sa sá gá ban. Ha bár vé dett sé get nem
él vez, még is egy igen fon tos fló ra ele me fa lunk -
nak, hi szen nagy mér ték ben nö ve li a tér ség ter -
mé sze ti ér té két. Saj nos az idei év ben már nem
si ke rült meg fi gyel nünk, de re mél he tő leg hi á nya
csak át me ne ti.

A Nád (Phrag-
mites australis) a
leg is mer tebb víz -
hez köt he tő nö vé -
nyek egyi ke. Az
egész vi lá gon elő -
for dul, szá mos al -
faj jal. Ez az éve lő
nö vény akár 4 mé -
ter ma gas ra is
meg nő het, és a ta -
laj ban is igen nagy
te ret fog lal el, hi szen gyö ke re igen mes  szi re el -
kú szik. Le ve lei 15-20 cen ti mé ter hos  szú ak és 2-
3 cm szé le sek.  Vi rág za ta, mely 20 cen ti mé tert
is el ér, bar na szí nű, és igen jel leg ze tes. A nád
azon ban nem ezek től a tu laj don sá gok tól lesz
nél kü löz he tet len, ha nem at tól hogy igen je len -
tős sze re pe van a ví zi öko szisz té mák ban, így a
Du na ese té ben is. Élő-, fészkelő-, vadászóhe -
lyet biz to sit szá mos ro var, két él tű, hül lő és ma -
dár szá má ra. Azon ban ami még in kább fon tos,
hogy tisz tí tó funk ci ó val is ren del ke zik. A ná da -
sok ban ugyan is olyan bak té ri u mok sza po rod -
nak fel, me lyek le bont ják a szer ves hul la dé kot,
szennyezőanyagokat, ez ál tal tisz tít va a vi zet. Jó
pél da er re, hogy ami kor a Kis-Ba la tont le csa -

pol ták, és nem volt ami a Za la vi zét meg szűr je
mi e lőtt  a Ba la ton ba ér, an nak mi nő sé ge je len tő -
sen rom lott. En nek kö vet kez té ben majd nem el -
mo csa ra so dott a „Ma gyar Ten ger”. Mi u tán
azon ban hely re ál lí tot ták a be rek te rü le te ket, je -
len tő sen ja vul ni kez dett a víz mi nő sé ge és a tó
ál la po ta. Ezért kell köz sé günk ben is oda fi gyel -
ni, hogy a ná dast ne irt suk ki, és ne rit kít suk a
szük sé ges nél job ban. 

Az ál la tok
kö zül a Jég ma -
dár (Alcedo
atthis) ta lán a
leg szebb ma dár
ami vel köz sé -
günk büsz kél -
ked het.  Fel is -
mer ni gye rek já -
ték azok szá má -
ra is, akik nem
g y a  k o r  l o t t

meg fi gye lők, hi szen fe je búb já tól a fark tol la kig
kék szí nű, a ha sa el len ben rozs dás árnyalatú,
lába pe dig vö rös. Nya kán fe hér fol tot lát ha tunk,
ha elég kö zel ke rü lünk hoz zá. Az eg zo ti kus szí -
nei a meg té vesz tést szol gál ják, ugyan is fe lül ről
kék mint a víz tü kör, a víz alól néz ve zsák má -
nyai szá má ra pe dig olyan mint egy fa le vél. Élet -
mód ja jel leg ze tes. Fa ágak vé ge in akár órá kig fi -
gyel, míg fel buk kan egy-egy kis hal, majd vil -
lám gyors moz du la tok kal le csap rá. Cső re is eh -
hez a táp lá lék szer ző élet mód hoz al kal maz ko -
dott, hi szen hosszú, egye nes és pen ge éles. Mi u -
tán meg ra gad ta a kis ha lat, vis  sza tér az ág ra, és
egye dül ál ló gyor sa ság gal meg emész ti ál do za -
tát, majd a cson to kat és a pik ke lye ket ke vés bé
esz té ti kus mó don ki ök len de zi.

Sza po ro dá sa is fi gye lem re mél tó, hi szen me -
re dek part sza kasz ok föld fa la i ba fúr ja „fész két”,
mely nek vé gén egy tá ga sabb üreg ta lál ha tó. Itt
köl ti ki to já sa it, a fel ök len de zett szál ká kon. Kö -
rül be lül 6 fe hér, göm bö lyű to jást rak, me lyek 3
hét alatt kel nek ki. Ré geb ben Dömsödön nagy
po pu lá ci ó ban volt je len, a re for má tus temp lom
mö göt ti gát ol dal ban fész kelt, mos tan ra azon ban
már csak el vét ve le het lát ni. Rác ke ve fe lé azon -
ban kön  nyen meg fi gyel he tő.

Ha bár nem ve szé lyez te tett faj, és a vö rös
könyv ben sincs ben ne, még is vé de lem alatt ál,
esz mei ér té ke 50.000 fo rint. 

Az Orr szar vú bo gár (Oryctes nasicornis)
egy igen ér de kes ro va runk, mely ös  sze té veszt -
he tet len a tér sé günk ben élő töb bi tár sá val. Ne -
vét a fe jen lé vő szarv sze rű kép ződ mény ről kap -
ta, mely a nős tény ese tén ke vés bé fel tű nő. A két
nem kö zött nem ez az egyet len kü lönb ség. Az
előtoron is sok kal na gyobb ki emel ke dé se ket ta -
lá lunk a hím nél.  Mé re tük ben nagy já ból azo no -
sak, 3-5 cm nagy sá gú ak; sö tét bar na szí nű ek. A
re pü lés te rén meg le he tő sen gyen ge faj ról van
szó, in kább csak al ko nyat kor kap szárny ra, fő -

leg pár ke re sés cél já ból. Bár re la tív nagy a ro va -
rok közt, még is ár tal mat lan. A ki fej lett pél dány
a fák ned ve it nya lo gat ja, míg a lár vá ja a kor ha -
dó fát eszi. Kü lö nö sen a töl gye ket ked ve li. El -
ter je dé se is ezek re a fák ra kon cent rá ló dik. Sok -
szor ta lál koz ha tunk azon ban pe té i vel kom -
poszt ban, vi rág föld ben is.  Ma gyar or szá gon vé -
dett, esz mei ér té ke 10.000 Ft. Ná lunk töb bek
kö zött a Pe tő fi té ren is rá buk kan ha tunk, ha sze -
ren csénk van. 
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A lab da rú gók gyen géb ben
sze re pel nek a várt nál

3. for du ló
Kakucs : Dömsöd 1:2 (1:0)
Moldován és Tóth ki ál lí tá sa el le né re si ke -

rült el hoz ni mind a 3 pon tot.
Gól szer ző: Far kas M., Végh G.

4. for du ló
Dömsöd : Gyömrő 2:1 (1:1)
Küz del mes mér kő zé sen kis sze ren csé vel

si ke rült meg sze rez ni a győ zel met.
Gól szer ző: Zsol nai Z., Bog nár S. 

5. for du ló
Bu gyi : Dömsöd 1:0 (1:0)
A las san már mu mus Bu gyi job ban hasz -

nál ta ki hely ze tét.

6. for du ló
Dömsöd : Újhartyán 1:3 (1:1)
A job bik csa pat nyert.
Gól szer ző Tóth A.

7. for du ló
Abony : Dömsöd 0:4 (0:2)
A se reg haj tó el len biz tos győ zel met arat -

tunk.
Gólszerző: Tóth A., Bog nár S., Turcsán,

Szar ka

8. for du ló
Kiskunlacháza : Dömsöd 1:0 (1:0)
A lacházi csa pat job ban akar ta a győ zel met.

9. for du ló 
Dömsöd : Tápiószele 0:2 (0:0)
Csa tá ra ink még a 100%-os helyzeteket is

ki hagy ták. Így nem is le het mec  cset nyer ni.

10. for du ló
Nagykáta : Dömsöd 1:2
Ez a győ ze lem még fon tos le het a vé gén.

11. Dömsöd : Rác ke ve 0:2 (0:2)
A má so dik fél idő ben Rác ke ve alig jött át a

fe le zőn, mégis alig volt hely ze tünk.

12. Törtel : Dömsöd 3:1 (2:1)
Saj nos a pa pír for ma ér vé nye sült.
Gól szer ző: Bog nár S.

Ide kí ván ko zik egy szo mo rú hír. Ved res
And rás, a dömsödi csa pat egy ko ri já té ko sa 41
éves ko rá ban tra gi kus kö rül mé nyek kö zött el -
hunyt. A gyá szo ló csa lád fáj dal má ban min -
den jóér zé sű dömsödi osz to zik. A csa pat és a
szur ko lók a Rác ke ve el le ni mér kő zé sen em -
lé kez tek meg a csa pat egy ko ri já té ko sá ról.
Em lé két meg őriz zük.

Var sá nyi 
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1. A megfejtés sora
12. eleven
13. repülőgép-tervező
14. háziállat
16. autót leállít
18. a kis Jánost
20. előtag: új
21. majdnem Csabi!
23. megállj!
24. kutya
25. ír zenész világsztár
27. erre esélyesek a jó sportolók
29. horgászbot fajta
31. nyuszifül része!
33. rangjelző
34. alkoholfajta
35. papírra vetess!
36. NB-I-es focicsapat
37. szolmizációs hang
38. a hegy kistestvére
40. néma sár!
41. fejetlen Peru!
43. királyi széken
46. mozifilm vége! (angol)
47. végtelen csarnok!

FÜGGŐLEGES
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3. meztelen
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6. NJ
7. japán hegy
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10. nemzetközi segélyszervezet
11. autogramot kér
15. veterán autók rendszáma
17. manó
19. KSM
22. nyugat-európai uralkodócsalád volt
24. származás
26. oxigén, kén
27. bibliai alak
28. élettel teli 
30. mely személy?
32. svéd, osztrák autójel
35. férfinév 
36. szavazattároló edény
39. OTE
40. nemzetközi vészjel
42. ösvény
44. néma nád
45. sportklub

K E R E S Z T R E J T V É N YK E R E S Z T R E J T V É N Y

A novemberi játék megfejtéseit, kérjük, december 12-ig juttassák el a VIRÁGOSKERT
DROGÉRIÁBA (Átrium Üzletház). A helyes megfejtők közül, már a karácsonyra hangolódva,
ez alkalommal kétszer 2000 Ft értékű utalvány kerül majd kisorsolásra! Játsszon Ön is, várjuk
helyes megfejtéseiket!

Szeptember havi helyes megfejtésünk: „VALAMI AMERIKA”.
A szerencse ezúttal Nagy Barbara (2344 Dömsöd, Jókai u. 29.) kedves megfejtőnknek ked-

vezett. Nyereményét, a parfümvásárlási utalványt és a Nagy 90's Dance Parádé c. CD-lemezt  a
Virágoskert Drogériában veheti át. Gratulálunk!

A megfejtésben egy latin mondás olvasható!
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En ged jék meg, hogy ez úton hív jam fel fi gyel mü ket a Fi desz Dömsö-
di Alap szer ve zet ének köz ér de kű kez de mé nye zé sé re. A ta gok a 2009.
szep tem be ri tag gyű lé sen el ha tá roz ták, hogy a köz ség la ko sai szá má ra
mo bil élet men tő ál lo más (defibrillátor) vá sár lá sá ra köz ada ko zást szer -
vez nek a kö vet ke ző hó na pok ban. Úgy gon dol juk, hogy min den kép pen
hasz nos len ne a te le pü lés szá má ra egy ilyen ké szü lék, mi vel – bi zo nyá -
ra so kan ta pasz tal ták már – van olyan hely zet a mos ta ni egész ség ügyi
el lá tás ban, ami kor gyak ran hos  szú per ce kig csak ma gunk ra szá mít ha -
tunk! A kö vet ke zők ben a Ma gyar Nem ze ti Szív ala pít vány hon lap já ról
(www.mnsza.hu) idé zek né hány fon tos in for má ci ót:

„Ami kor va la ki ös  sze esik, nincs pul zu sa és lég zé se, még le het esé lye a
túl élés re. A szí ve olyan gyor san ver, hogy nem ké pes vért pum pál ni. Ez a
szí vet mű köd te tő elekt ro mos há ló zat ka o ti kus mű kö dé sé nek ered mé nye
(kamrafibrilláció). A túl élés hez ezt a há ló za tot kell hely re ál lí ta ni egy szin -
tén elekt ro mos (defibrillátor) sokk se gít sé gé vel. Mi nél gyor sab ban pró -
bál juk meg az elekt ro mos mű kö dést hely re ál lí ta ni, an nál na gyobb az esé -
lyünk. A szind ró mát hir te len ke rin gés le ál lás nak ne vez zük, mely éven te
26.000, te hát na pon ta 70 (!) hon fi tár sunk éle tét kö ve te li, és ve ze ti a ha lá -
lo zá si okok sta tisz ti ká ját. Min den se gít ség nél kül el telt perc cel 10%-kal
csök ken az élet esély („Min den perc szá mít”), 3-5 per cen be lül pe dig meg -
in dul az agy ká ro so dás.

Hir te len szív ha lál nak ne vez zük azt a szív ere de tű ha lált, ahol a tü ne tek
fel lé pé se és a ha lál be kö vet ke zé se kö zött ma xi má li san egy óra te lik el. A
hir te len szív ha lál hát te ré ben min dig szív rit mus za var áll. A kór há zon kí vül
be kö vet ke ző ese tek nagy ré szé ben ez ki zá ró lag elekt ro mos úton ke zel he -
tő rit mus za var.

Az 1989-ben San Fran cis có ban in dult prog ram ban a nyil vá nos, köz -
te rü le ti he lyen ki he lye zett defibrillátorok ke ze lő it ala pos élet men tő kép -
zés ben is ré sze sí tet ték. 2003 no vem be ré ben zá rult le a Köz te rü le ti Defib-
rillátor Vizs gá lat el ne ve zé sű 3 éves ku ta tá si prog ram az Egye sült Ál la -

mok ban, mely 19.000 ön kén tes élet men tő be vo ná sá val tu do má nyo san
iga zol ta a köz te rü le ti defibrillátorok élet men tő sze re pét.

A lát vá nyos ered mé nyek – az ut cai szív meg ál lá sok túl élő i nek szá ma
meg dup lá zó dott – ha tá sá ra a kö vet ke ző évek ben a ki he lye zett ké szü lé kek
szé les kör ben el ter jed tek az USA-ban, má ra a szá muk meg ha lad ja az 50
ez ret. A mai ma si nák rá adá sul amel lett hogy a ke ze lé sük egy sze rű, nem
kell hoz zá fel tét le nül alap kép zett ség, a prog ram juk a rit mus za var és a
szív mű kö dés egé szen fi nom ana lí zi sét vég zi el, ön kont roll ra is ké pe sek:
jel zik a meg hi bá so dá su kat, vagy ha az áram for rá suk cse ré re szo rul.”

Amint az a fen ti tá jé koz ta tó ból is ki de rült, az em be ri élet per ce ken
múl hat, ezért tart juk kí vá na tos nak egy ilyen ké szü lék be szer zé sét. A gé -
pet bár ki hasz nál hat ná, azt nyil vá nos he lyen he lyez nénk el. Or vo si kép -
zett sé get nem igé nyel, hi szen ki nyi tás után ma gyar nyel ven tá jé koz tat ja
a hasz ná lót a te en dők ről, rö vid ál la pot fel mé rés után, csak in do kolt eset -
ben van mód az új ra élesz tés re. A ké szü lék tel je sen au to ma ta. A ké szü lék
ára kb. 500.000 Ft, mely nek elő te rem té sé hez ez úton sze ret nénk kér ni a
la kos ság se gít sé gét is.

Ado má nya i kat el he lyez he tik az üz le tek ben ki he lye zett „Defibrillátort
Dömsödnek” fel ira tú, zárt, le bé lyeg zett do bo zok ban, va la mint sze mé -
lye sen át ad hat ják az er re fel jo go sí tott, iga zol ván  nyal, meg bí zó le vél lel
ren del ke ző Fi desz ta gok nak bi zony lat el le né ben. Hoz zá já ru lá suk kal
ne vü ket, te le fon szá mu kat köz löm:

Ba logh Istvánné (Apaj) 06-24-408-025
Czeller Pi ros ka 06-20-801-4202
Dr. Nagy Ist ván, dr. Nagy Istvánné 06-24-434-235
Már kus Eri ka 06-20-395-1632
Pencz Ber na dett 06-30-390-3454
Poczkodi Gyuláné 06-24-434-660
Radányi Lász ló, Radányi Lászlóné 06-30-309-8928
Szűcs Ju li an na 06-30-229-6222
Ha már egyet len em ber éle tet is si ke rül meg men te nünk, meg té rül az

ára! Se gít sé gü ket, ado má nya i kat elő re is kö szön jük!
Tisz te let tel: Pencz Ber na dett, FI DESZ D.A.SZ. el nö ke

OSZTÁLYTALÁLKOZÓ
Falu Tamás: Egy évszak

Nem volt tavasz és nem volt nyár sem,
Nem költözött el a madár sem.

Zengő szünet volt arany fürttel
És boldogságra hívó kürtjel.

Nem volt bús ősz és nem volt tél sem,
Csak ujjongás a szívverésben.

Decemberben a május lángolt,
Egy évszak volt. Az ifjúság volt.

2009. szeptember hó 19-én volt az 1959-ben a dömsödi általános
iskolában végzett tanulók 50 éves találkozója.

Sajnos Kluch Rózsa osztályfőnökünk a találkozón egészségi állapota
miatt nem tudott részt venni. Azonban nagy örömünkre szolgált, hogy
Balogh László tanár úr és kedves felesége megtisztelt bennünket, hogy
eljöttek a találkozóra. Tanár úrnak ezúton szeretnénk köszönetet mondani
a sok kedves anekdotáért, amelyeket elmesélt. Majd mi is folytattuk… –

Elhunyt tanárainkra és tanulótársainkra is szeretettel emlékeztünk, egy
szál gyertyát gyújtottunk értük.

Osztálylétszám 1959-ben: 18 fiú,17 leány.
Jelen voltunk 2009-ben: 7 fiú, 11 leány.
Szervezők: B. Judit és F. Éva.

Guggolnak: Csabán Jánosné – Kajdácsi Éva, Drucza Jánosné
– Mucsi Olga. Első sor (balról): Doroszlay Lászlóné – Bottlik

Judit, Gacs Lajosné – Gózon Lídia, Bácsi Zsigmondné – Guba
Katalin, Schirling Mihályné – Földvári Éva,

Szarka Lászlóné – Orosz Eszter, Jancsó József.
Második sor (balról): Zombori József, Honti Györgyné – Tóth
Mária, BALOGH LÁSZLÓ tanár úr, Sáfrán Józsefné – Velen-

cei Éva, Kovács László, Földvári Lászlóné – Csécs Mária,
Orosz László, Gábor Gyuláné dr. – Tóth Margit, Pataki László,

Ispán László

TTiisszz  tteelltt  DDöömmssööddii  LLaa  kkoo  ssookk!!
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1 Thessz 4,1-3/a
Lk 16,19-31

No vem ber el se jén van a min den szen tek nap ja és más nap a ha lot tak
nap ja. Mit ta nít a Szent írás a szen tek ről és a ha lot tak ról?

Kik a szen tek?
A Bib li á ban ar ról ol vas ha tunk, hogy ami kor a men  nyei se re gek

ma gasz tal ják Is tent, ak kor azt ének lik: egye dül te vagy szent /Jel
15,4/. Ez azt je len ti, hogy Is ten tisz ta sá ga, di cső sé ge, ha tal ma em be ri
el kép ze lé se ket meg ha lad va va ló sul meg. Is ten sze mé lye min den ki től
kü lön bö ző va ló ság. Ezt ne ve zi a Bib lia Is ten szent sé gé nek.

Is ten nek ezt a szent sé gét Jé zus Krisz tus hoz ta el er re a föld re. A
tisz tá ta lan lel kek ezt azon nal fel is mer ték. Egy al ka lom mal így ki ál -
ta nak fel meg lát va Jé zust: „Tu dom ki vagy: az Is ten Szent je.” Márk
1,24. És ez a Jé zus ban le vő szent ség a ve le va ló lel ki, hit be li kö zös -
ség ál tal az em be ré le het. Aki hisz Jé zus ban, és aki ben Jé zus hit ál -
tal él, az ré sze se dik eb ben a szent ség ben. A Bib lia sze rint az az em -
ber szent, aki alá ren de li aka ra tát Is ten aka ra tá nak. Aki min dig ezt
kér de zi: Mit akarsz Uram, hogy cse le ked jem? Aki nem a ma ga ura
akar len ni, ha nem Is ten nek akar en ge del mes ked ni. Az ilyen em ber
szent. És az en ge del mes ség kö vet kez té ben egy re több szent ség
nyil vá nul meg az éle té ben és egy re több jé zu si vo nás je le nik meg a
jel le mé ben. 

A szen tek te hát nem bűn te len em be rek. A Bib lia azo kat ne ve zi
szen tek nek, akik hisz nek Jé zus Krisz tus ban, és ko mo lyan ve szik
azt, hogy Jé zus ke reszt ha lá lá ért bűn bo csá na tot és örök éle tet kap tak
Is ten től, és ezért há lá ból egész éle tü ket Is ten nek akar ják szen tel ni.

Te hát Is ten ren del ke zé sé re áll a meg szen telt em ber és meg je le nik
ben ne va la mi Jé zus ból, és az a cél, hogy egy re több je len jék meg
ben ne. Er re biz tat ja a Thesszalonikai le vél ben a gyü le ke zet tag ja it,
hogy még job ban bővölködjenek a Krisz tus ban.

A szent ség te hát aján dék és fel adat egy szer re. Aján dék ként kap juk,
hogy hi he tünk Jé zus ban és kap cso lat ba ke rül he tünk ve le. Ugyan ak -
kor fel adat, hogy ne ki en ge del mes ked ve egy re több rá jel lem ző tu laj -
don ság je len jen meg az éle tünk ben.

Ter mé sze te sen vol tak a tör té ne lem és az egy ház tör té net so rán
olya nok, akik hi tü kért, Is ten ügyé ért, a má sik em be rért vál lal ták még
a már tí rom sá got is. A ró mai ka to li kus egy ház kö zü lük töb bet ha lá la
után szent té ava tott. De amit a Bib lia er ről ta nít, azt rö vi den már ösz  -
sze fog lal tuk.

Mit mond a Bib lia a ha lot tak ról?
Jé zus na gyon vi lá go san ta ní tott ar ról, hogy a ha lá lunk után foly ta -

tó dik mind an  nyi unk lé te. „És amint el ren del te tett, hogy az em be rek
egy szer meg hal ja nak, azu tán pe dig az íté let kö vet ke zik.” /Zsid 9,27/.
Te hát van foly ta tás. És a foly ta tás ha lá lunk pil la na tá ban el dől. Er ről
be szél Jé zus a gaz dag és Láz ár tör té ne té ben /Lk 16,19-31/. Aki Jé -
zus sal kö zös ség ben élt, az ve le kö zös ség ben töl ti el az örök ké va ló sá -
got. Ezt ne ve zi a Bib lia üd vös ség nek. Aki Jé zus nél kül élt és hal meg,
az Jé zus nél kül kell hogy el tölt se az örök ké va ló sá got. Ezt ne ve zi a
Bib lia kár ho zat nak. És a ha lá lunk után az örök sor sun kon már nem
le het sé ges vál toz tat ni.

Jé zus ha tá ro zot tan ta nít ar ról is, hogy a ha lot tak lel kei nem jár nak
vis  sza az élők höz. A spi ri tiz mus nem az el huny tak kal hoz kap cso lat -
ba, ha nem a tisz tá ta lan lé lek kel, és en nek min dig meg van a sú lyos
kö vet kez mé nye is. És mi vel a ha lál után már nincs le he tő ség a sors
meg vál toz ta tá sá ra, ezért nincs ér tel me a ha lot ta kért imád koz ni.

Amíg élünk, ad dig kell egy má sért imád koz ni. Az élő kért, sze ret te -
in kért, em ber tár sa in kért áll ha ta to san, ko mo lyan, hit tel imád koz ni. Az
élők nek kell meg mu tat nunk az iga zi élet re, az üd vös ség re ve ze tő utat
nagy sze re tet tel, Is ten igé jé vel.

A ha lot tak kal nem sza bad be szél get nünk, mert az a spi ri tiz mus
egyik for má ja. De a ha lot tak ról ter mé sze te sen sza bad be szél get nünk,
mert sok ál dás volt az éle tük ben. Gyer me ke ink és uno ká ink jó ha tud -
nak, az előt tünk jár tak éle té ről, küz del me ik ről és hi tük ről. Er re
mond ja az ige, ha így volt, ak kor „kö ves sé tek hi tü ket”. Ez Is ten től
ka pott le he tő sé günk és fel ada tunk. De min den fé le ha lott kul tusz el -
len ke zik a Bib lia ta ní tá sá val. Ke gye let tel el te met jük sze ret te in ket,
rend ben tart juk a sír ju kat, de át en ged jük őket egé szen a ke gyel mes
Is ten nek.

Fon tos az is, hogy min den gyász kö ze lebb vi gyen ben nün ket Is ten -
hez, hi szen ami ért há lá sak va gyunk egy-egy el hunyt sze ret tünk éle té -
re gon dol va, Is ten nek tar to zunk há lá val.

Él jünk hit ál tal a Krisz tus sal va ló kö zös ség ben, ab ban a bi zo nyos -
ság ban, hogy Jé zus fel tá ma dá sá val, mint utol só  el len sé gün ket, le -
győz te a ha lált.

És ha már Jé zus hoz tar to zunk, ak kor tu dunk a Bib lia ki je len té se
sze rint szent ként él ni és szent ként meg hal ni.

Ámen.
Köz re ad ja: Sza bó Pé ter lel ki pász tor

Keresztyén élet

Az 1956-os
eseményekre emlékezve

Ok tó ber 23-án a
POMK nagy ter mé -
ben ün ne pé lyes ke re -
tek közt idéz tük fel
az 53 éve meg tör tént
ese mé nye ket.

Az ün ne pi mű sort
a nyol ca dik év fo -
lyam di ák jai ad ták,
fel ké szí tő ta ná ruk
Nagy né Ihos Ju dit
volt. A sze rep lők
hal lat lan nagy fe gye -
lem mel kon cent rál -
tak fel ada tuk ra, adóz-
va ez zel az ál do za -
tok nak, a szo mo rú
em lé kek nek.

Ki hí vást je lent év -
ről év re mind nem -
ze ti, mind egyéb ün -
ne pe in ken a szo ká -
sos tól ki csit el té rő en

úgy szer vez ni a meg em lé ke zé se ket, hogy az min dig az ér dek lő -
dés kö zép pont já ban ma rad jon! De le het sé ges, mely nek ez a mos -
ta ni is ékes bi zo nyí té ka volt! 

Bencze Ist ván pol gár mes ter úr ün ne pi kö szön tő jé ben (me lyet a
kö vet ke ző ol da lon ol vas hat nak) rö vi den em lé ke zett az 56-os ese -
mé nyek re, az az óta el telt idő szak ra,  és vá zol ta a je lent, utal va
már az el jö ven dő re.

Mert igaz a mon dás, mely sze rint: „Akinek nincs múlt ja, an -
nak nincs jö vő je!”

Vé ge ze tül az egy be gyűl tek a kop ja fá nál he lyez ték el a meg -
em lé ke zés ko szo rú it.

-V.I.-

Fotó: Kővári
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Tisz telt Ün nep lõ Kö zön ség!
Tisz telt Höl gye im és

Ura im!

Az em lé ke zés nap ja a mai: ok tó ber 23.-ára,
az 1956-os for ra da lom és a sza bad ság harc ki -
tö ré sé re, va la mint egy má sik ok tó ber hu szon -
har ma di ká ra, a har ma dik Ma gyar Köz tár sa ság
ki ki ál tá sá nak nap já ra em lé ke zünk. Dömsöd
Nagy köz ség Ön kor mány za ta, Kép vi se lő-tes -
tü le te ne vé ben tisz te let tel kö szön töm mind -
azo kat, akik el fo gad ták meg hí vá sun kat, és ve -
lünk együtt ün ne pel nek, ve lünk együtt em lé -
kez nek. 

Tisz telt Ven dé ge ink!
Ar ra a nap ra em lé ke zünk ma, mely nek dá -

tu mát so ká ig ki ej te ni sem volt sza bad, vagy ha
ki ej tet ték, azt sut tog va, kö rül te kint ve, óva to -
san tet ték. A meg szó la lók za var tan, aka doz va
be szél tek va la mi fé le „saj ná la tos ese mé nyek -
ről”, olyan ese mé nyek ről, ame lyek ről csak
négy fal kö zött, és ide ge nek előtt csak na gyon
vis  sza fo got tan le he tett be szél ni. Eb ben az idő -
szak ban a tör té ne lem köny vek ki sebb-na -
gyobb, de in kább na gyobb mér ték ben meg ha -
mi sí tot ták a tör tén te ket. Ha le he tett – és bi zony
le he tett – ak kor hall gat tak, de még in kább el -
hall gat tak té nye ket, tet te ket. Az óta hány és
hány ki ad vány je lent meg 1956 do ku men tá lá -
sá ra. Ezek kö zül na gyon sok csak fél iga zsá -
gok  ra, a va lós hely zet el fer dí té sé re tá masz ko -
dik ma is. Ta lán ezért is van az, hogy ok tó ber
hu szon har ma di ká hoz kö ze led ve egy re fe szül -
teb bé vál nak az em be rek. Ün ne pé lyes a han -
gu lat, de még is fe szült. Ha kö rül né zünk szű -
kebb kör nye ze tünk ben, ak kor ta lán mi is ész -
lel jük eze ket a je le ket.

Em lé kez zünk most együtt, Tisz telt Höl gye -
im és Ura im!!

Em lé kez zünk ar ra az alig két hét re, amely
sok min dent meg vál toz ta tott a sza bad sá got
óhaj tó em be rek gon do la ta i ban. 1956. ok tó ber
hu szon har ma di ka han gu la tát ta lán csak a rend -
szer vál tás haj na la, a 3. Ma gyar Köz tár sa ság
ki ki ál tá sa idéz he ti. 

Ma ga a két hét tör té né se i nek so ra min den ki
előtt is mert, így most csak an nak tra gi kus le zá -
rá sá ra uta lok vis  sza.

Mi köz ben az em be rek ag gód va vagy öröm -
mel fi gyel ték az ese mé nye ket s vár ták a hí re -
ket, eköz ben a tá vo zást szín le lő szov jet csa pa -
tok egy sé gei he lyett újab bak özön löt tek az or -
szág ba. No vem ber 3-án es te Maléter Pál hon -
vé del mi mi nisz tert és kí sé re tét Tökölön csal -
ták tőr be a szov jet pa rancs nok ság tag jai. Más -
nap, no vem ber 4-e haj na lán a sza bad Kos suth
Rá dió utol só adá sá ban több ször meg is mé tel -
ve hang zott el Nagy Im re meg rá zó be je len té -
se, amely sze rint „Csa pa ta ink harc ban áll -
nak!” Az utol só két ség beesett jaj ki ál tás az Író -
szö vet ség től szállt vi lág gá az éter hul lá ma in,

sok fé le nyel ven: „Se gít se tek, se gít se tek, se gít -
se tek!”

És em lé kez zünk a meg tor lás ra. Ke gyet len
volt. Tisz tes sé ges mun kás em be rek és ér tel mi -
sé gi ek szá zai es tek ál do za tul a bos  szú nak éve -
ken át, egé szen 1963-ig, a bör tö nök rész le ges
meg nyi tá sá ig, a kon szo li dá ció kez de té ig.

Ma már csak az em lé kek ben él a ret te gés,
hi szen Ma gyar or szág füg get len és sza bad or -
szág. Ha zánk a vi lág leg erő sebb ka to nai és
gaz da sá gi szö vet sé gé nek tag ja. Ma már nem
for dul hat elő, hogy or szág-vi lág sze me lát tá ra
ár tat lan em be rek ez re it ta pos sák sár ba egy ide -
gen ha ta lom lánc tal pai. Ma már nem for dul hat
elő, és ne is for dul jon elő so ha töb bé, hogy erő -
szak, ke gyet len ség, ha zug ság ural kod jék egy
sza bad ság ra szü le tett nem zet fö lött.

Az Író szö vet ség utol só jaj ki ál tá sa az volt,
hogy se gít se tek! Má ig fáj dal mas va la men  nyi -
ünk szá má ra az a kö zöm bös ség, ahogy a Vi lág
re a gált tra gi kus si ko lyunk ra. Fáj dal mas és
meg ma gya ráz ha tat lan, aho gyan a nagy ha tal -
mak tét le nül néz ték el tip rá sun kat, és egy több -
re hi va tott nép se gít ség ké ré sét ki elé gí tet ték né -
hány re pü lő gép nyi kö nyör ado mán  nyal.  

Az 1956-os for ra da lom és sza bad ság harc
53. év for du ló ján fel me rül ben nem a gon do lat,
hogy va jon szer te a vi lág ban hány nem zet ün -
ne pel ve lünk együtt a for ra da lom ap ro pó ján?
A kö te le ző pro to kol lá ris meg em lé ke zé se ken
túl va jon há nyan kí sér ték fi gye lem mel nem ze -
tünk küz del mét, év ti ze de kig tar tó meg aláz ta tá -
sát, sok szor ki lá tás ta lan pró bál ko zá sa it? Mi
büsz kén vall juk, hogy az öt ven ha tos már tí rok
ál do zat vál la lá sa nem volt hi á ba va ló, hi szen et -
től az idő pont tól a kom mu nis ta ura lom nap ról-
nap ra ero dá ló dott, amely az tán a 89-es sza bad -
ság hoz, a vér te len át ala ku lás hoz ve ze tett. 

Tisz telt Höl gye im és Ura im!
Én úgy gon do lom, hogy a Vi lág más or szá -

gai a mai na pig tar toz nak ne künk azért a sze re -
pün kért, ame lyet a kom mu niz mus le bon tá sá -
ban ránk osz tott a tör té ne lem. En nek a tar to -
zás nak a ki egyen lí té sé re na gyon jó al kal mat
je lent het ne az eu ró pai uni ós tag sá gunk. Nem
ti tok, hogy a 2004. má jus el se jei csat la ko zá -
sunk után ma gam is te le vol tam meg vá la szo -
lat lan kér dé sek kel az uni ós tag sá gunk ho za dé -
ká val kap cso lat ban. Nem iga zán tud tam el kép -
zel ni azt, hogy az unió ala pí tó nem ze tei ön zet -
le nül se gít se nek a ké sőbb csat la ko zó or szá -
gok nak. Ma már tu dom, hogy ez nem volt egy
té ves te ó ria. Az öt év ta pasz ta la ta vi szont meg -
vi lá go sí tot ta szá mom ra, hogy a csat la ko zás té -
nye csak a le he tő sé get hor doz za ma gá ban Ma -
gyar or szág fej lő dé sé re. Az, hogy élünk-e ve le,
már csak raj tunk mú lik. És mi dömsödiek
meg pró bá lunk e le he tős ség gel él ni. Né hány
nap pal ez előtt az út be ru há zás ün ne pé lyes le zá -
rá sa kor a mos ta ná ban di va tos szó for du la tot
hasz nál tam, hogy mi dömsödiek is meg ér kez -
tünk Eu ró pá ba. Mond tam ezt azért, mert bár

tu dom, hogy a 2004-es csat la ko zá sunk óta
Dömsöd is az Eu ró pai Unió ré sze, de a vár va
várt jó té kony si mo ga tá sá ból mi ed dig csak az
Uni ó ra is ki ter je dő gaz da sá gi vál ság ha tá sát
érez tük, po zi tív im pul zu sok nem ér tek ben -
nün ket. Ez az a pil la nat, ami kor elő ször érin tett
meg ben nün ket az egye sült Eu ró pa szá munk ra
is elő nyös ho za dé ka, ez az a pil la nat, ami kor
úgy hasz nál hat tunk fel kö zel két száz mil lió fo -
rin tos uni ós for rást az élet mi nő sé günk ja ví tá -
sá ra, hogy egy vá ros ré szün ket a 21. szá zad kö -
ve tel mé nye i nek is meg fe le lő en ala kít hat tunk
ki. És ez zel még nincs vé ge! Leg alább is re mé -
lem, hogy nincs vé ge. Még ren ge teg olyan pó -
tol niva lónk van Dömsödön is, amely re nem
len ne szük sé günk, ha 56 őszén mel lénk állt
vol na a Vi lág, és mi is él het tük vol na a nor má -
li san fej lő dő de mok ra ti kus or szá gok éle tét.
Szó val, még most is tar toz nak ne künk! To váb -
bi se gít sé get vá runk! Nem is jól mon dom, to -
váb bi se gít sé get el vá runk – nem csak a kéz zel -
fog ha tó út épí té sek hez, is ko la-fel újí tás hoz,
köz  vet len kör nye ze tünk szé pí té sé hez, ha nem
se gít sé get vá runk az éle tünk kön  nyí té sé hez, a
min den na pos gond ja ink meg ol dá sá hoz. Se gít -
sé get vá runk a te le pü lé sünk el nyo mo ro dá sá -
nak meg ál lí tá sá hoz, az éhes gye rek szá jak
meg töl té sé hez, a szel le mi le épü lés meg ál lí tá -
sá hoz. Mind ezek hez se gít sé get ké rünk, mert
ez jár ne künk. Mert ez jár an nak a nem zet nek,
amely pél dát mu ta tott a vi lág nak ön fel ál do zás -
ból, sza bad ság sze re tet ből.

Tisz telt Em lé ke ző Kö zön ség!
Az öt ven ha tos már tí rok nak, a har cok és az

új já é pí tők ál do zat vál la lá sá nak kö szön het jük,
hogy az 1989-es vál to zás, a Ma gyar Köz tár sa -
ság ki ki ál tá sa bé kés, vér nél kü li és ha tá ro zott
volt. Tud juk, lát hat juk, a rend szer vál to zás óta
el telt 20 év mun ká ja is ered mén  nyel járt, még
ak kor is, ha na gyon so kunk ban ko moly hi ány -
ér zet ma radt a két év ti zed kap csán. A szü le ink,
nagy szü le ink al ko tó mun ká ja, mun ká juk min -
den ered mé nye ne künk se gít, a mi gyer me ke -
ink éle tét te szi majd kön  nyeb bé. Ezért mond -
hat juk, hogy az 56-os hő sök ál do za ta híd ként
kö ti ös  sze a múlt és a jö vő nem ze dé ke it.

Én hi szek eb ben a jö vő ben, én hi szek 1956
üze ne té ben. Ne kem 56 azt üze ni, hogy az igaz -
sá gért és a sza bad sá gért ví vott har cok ban nem
le het el buk ni. Ta lán csak évek vagy év ti ze dek
múl va, de min dig az iga zak győz nek. Így gon -
dos ko dik ró lunk a tör té ne lem.

Így van rend a dol gok mé lyén. És ott, ahol a
dol gok mé lyén rend van, szá zez rek, mil li ók
bi zo nyo sod nak meg ar ról, ha is mer jük a múl -
tat, a teg na pot, ak kor meg ért het jük és sze ret -
het jük a je len kort, és ami a leg fon to sabb, nem
fé lünk a hol nap tól. Meg hajt juk fe jün ket a hő -
sök előtt, az tán dol go zunk, és ha kell, ak kor
küz dünk, har co lunk a fé le lem nél kü li éle tért,
az or szág és szű kebb pát ri ánk, a dömsödiek
bol do gu lá sá ért.
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Elő ző szá munk ban fog lal koz tunk a Nyu gat
és Ja pán kap cso lat te rem té sé vel. Er re most
nagy sze rű en épít het jük az aláb bi té mát, a ja -
pán üz le ti vi lá gban hasz ná la tos sza bá lyo kat
és a ja pán „jómunkásemberről” al ko tott szte -
re o tí pi á kat. Mi lyen a ja pán üz le ti élet? Mi re
kell vi gyáz nunk, ha ja pá nok kal sze ret nénk
tár gyal ni? Mi ért nem ér tek egyet a han gyá -
val, és mi ért ma ra dok in kább tü csök? 

Az 1900-as évek ele jé től tör tén tek bi zo nyos
vál to zá sok, ha so nu lá sok a nyu ga ti kul tú rá hoz,
de nem ak ko rák, hogy ne igé nyel jen ala pos fel -
ké szü lést és utá na já rást, ha egy nyu ga ti cég üz -
le tet akar köt ni egy ja pán cég gel. Mi a latt a ja pá -
nok ját szi kön  nyed ség gel ki is me rik a nyu ga ti a -
kat (min den az ar cunk ra van ír va), ad dig a nyu -
ga ti üz let fél nek a ja pán üz let fél to tá li san ki is -
mer he tet len.  

Tud ni il lik, mit il lik
Avagy ta ná csok a jö vő üz let em be re i nek

Van bi zo nyos alap üz le ti eti kett, ame lyet a
Föld bár mely szeg le tén is va gyunk, be kell tar -
ta nunk. Van nak dol gok, me lye ket nem csak egy
üz let le bo nyo lí tá sá nál kell szem előtt tar ta nunk,
de akár egy ál lás in ter jún is se gít sé günk re le het.

Is mer jük meg a cé get, aki vel tár gyal ni ké szü -
lünk, hogy ne ér je nek kel le met len meg le pe té -
sek a tár gya lás alatt. Vi gyáz zunk, mit mon dunk,
de fő képp ar ra, hogy mit kér de zünk! Egy kí nos
kér dés, és a tár gya lás vég ső ki me ne te le el is
dőlt. Ne fe cseg jünk fe les le ge sen, és vég képp ne
vág junk a part ner sza vá ba! Alap do log, hogy
egy tár gya lás ról nem il lik kés ni, sőt, tö re ked -
jünk ar ra, hogy pár perc cel ko ráb ban ér ke z -
zünk. A fon to sabb sze mé lyek től azon ban el várt
a pár per ces ké sés is. Ez zel is mu tat va, hogy
men  nyi re el fog lal tak. Ha mi va gyunk a ven dé -
gek, ak kor evi dens, hogy a ven dég lá tó nyújt
elő ször ke zet (Ja pán ban e he lyett meg ha jol) és
kí nál hel  lyel. A kéz fo gás nál ke rül sor a név jegy -
kár tyák cse ré jé re is.

Ter mé sze te sen, ha ja pán üz let fe le ink lá to gat -
nak meg min ket, ak kor ne kik il le ne kul tú rán kat
és üz le ti szo ká sa in kat át fo gób ban meg is mer ni,
de egy tár gya lás po zi tív vég ki me ne tel éhez el en -
ged he tet len, hogy a fe lek to le rán sak le gye nek
egy más kul tú rá já val szem ben, és pró bál ják ki -
mu tat ni fe lé tisz te le tü ket.

Na gyon fon tos az el ső ta lál ko zó előtt, hogy
aján ló le ve le ket küld jünk a ja pán cég nek, me -
lye ket ad di gi part ne re ink ál lí ta nak ki. Az sem
hát rány, ha van egy köz ve tí tőnk, akin ke resz tül
kap cso la tot tu dunk ki ala kí ta ni a cég gel. Ez a
köz ve tí tő akár a tár gya lá so kon is részt ve het, és
a két fél kö zöt ti ba jos dol go kat is se gít het meg -
ol da ni. Ha egy tár gya lás ra töb ben me gyünk, ak -
kor a tár gya lás előtt min den kép pen küld jük el a
cég nek a de le gá ció részt ve vő i nek ada ta it és a
mi nél rész le te sebb ön élet raj zo kat (a lis ta élén a
ve ze tő vel). Mi vel a ja pá nok elég bi zony ta la nok

an gol nyelv tu dá suk ban, és biz tos ra kí ván nak
men ni, mér get ve he tünk rá, hogy tol mác  csal je -
len nek meg. A nyu ga ti em ber azon ban ma ga -
biz tos nyelv tu dá sá ban (ha nem, ak kor is sze re ti
meg mu tat ni, hogy ő a Ja ni), bár emi att egy ja pá -
nok kal foly ta tott tár gya lá son rá is fáz hat, szó val
ne ki is erő sen ja val lott egy tol mács.

A tol mács nak is mer nie kell a tár gya ló part ne -
rek kul tú rá ját. Nem elég, hogy szó sze rint for -
dít ja az el hang zot ta kat, mert ab ból sem mi jó
nem sül ki. Mint hogy a ja pá nok sze ret nek el -
hall gat ni dol go kat, meg ke rül ni kér dé se ket, és
egy mon da tu kat több fé le je len tés sel is fel ru ház -
ni (a mi mi ká ról és vi sel ke dés ről nem is be szél -
ve), egy olyan tol mács nél kül, aki eze ket a kul -
tu rá lis je le ket nem is me ri fel, el ve szünk. A tár -
gya lás he vé ben se fe lejt sük el, hogy nem a tol -
mác  csal be szé lünk. Vé gig a part ner sze mé be
néz zünk, aki nek re mél he tő leg el jut a le for dí tott
üze ne tünk. 

Hon nan tud hat juk, hogy a tár gya lá sun kat
nem fog ja si ker ko ro náz ni (az ide ges vagy mér -
ges ja pán hat is mér ve):
1. Ha egy ja pán „sss” vagy „szah” han gok kí sé -

re té ben szív ja be a le ve gőt.
2. Üres lesz a te kin te te és nem tart ja a szem kon -

tak tust.
3. Tü rel met le nül mo so lyog, bó lo gat.
4. Gyak ran pil lant az órá já ra.
5. Ha a tár gya lás köz ben egy mun kás nak vagy

tol mács nak fel te szi a kér dést: Med dig tart
még ez az ülés?

6. A hos  szú, hű vös csend egy ké rést kö ve tő en
sem min dig azt je len ti, hogy part ne rünk gon -
dol ko dik. In kább azt, hogy kezd te le len ni ve -
lünk a hó ci pő je.

Szóóóval igen… tehát… nem!
Na gyon szo kat lan le het, és szá munk ra ta lán

ide ge sí tő is, hogy a ja pá nok kép te le nek a nyílt
el uta sí tás ra. Ha fel te szünk egy egy sze rű kér -
dést: Kap ha tó itt bé lyeg?Ak kor a kö vet ke ző vá -
laszt kap juk: Igen, itt saj nos nincs bé lyeg, de
utá na já rok a do log nak. Ez azt je len ti, hogy
nincs bé lyeg, nem is volt, és so ha a bü dös élet -
ben nem is lesz. Amit per sze res tell az el adó, de
en nél töb bet nem tesz, hogy bé lye get kap has -
sunk. Nos, az üz let kö tés nél is ezt hall hat juk,
csak pe pi tá ban.  

Ez az úgy ne ve zett igen lő ta ga dás. Ba rá ta ink
va la mi ok nál fog va nem sze ret nek ne met mon -
da ni. Ki tér nek a vá lasz elől. Így ne le pőd jön
meg sen ki, ha ilyen tré fát űz nek ve lük a part ne -
rek, hig  gyé tek el, ez ne kik a leg kel le met le nebb. 

Dön tés
Nem úgy, mint ná lunk, Ja pán ban a cso port

dönt és nem az egyén. A cég hi e rar chi kus fel épí -
té sé vel most nem fog lal koz nék rész le te sen, elég
an  nyi, hogy az egész ba ro mi ré te gelt és jól át -
gon dolt. Aho gyan már az is ko lák ban is cso port -
har cok dúl nak, és a di á ko kat is a cso por tos

mun ká ra szok tat ják, a vál la la tok nál is min dent
cso por to san vé gez nek. Így az egyén sza va nem
so kat ér. A dön tés ho za tal hos  szú pro ce dú ra.
Rang ban alul ról in dul a ja vas lat bör ze. Akik
egyet ér te nek ve le, azok sze mé lyes pe csét jük kel
nyug táz zák a ja vas la tot, és az irat megy fel jebb
és fel jebb a rang lét rán és gyűl nek a pe csé tek. Ha
a több ség egyet ért a ja vas lat tal, az csak azu tán
ke rül az igaz ga tó ság hoz, ahol vég ér vé nye sen
rá bó lin ta nak a ja vas lat ra. 

Ha eb ből azt szű ri tek le, hogy a ja pá nok nem
iga zán fi gyel nek a ha tár idő re, ak kor iga za tok is
van. Ők úgy van nak ez zel, hogy minden nek el -
jön az ide je, a nyu ga ti part ner meg ne tü rel met -
len ked jen. 

Nem iga zán tar to zik eh hez a rész hez, még is
itt ír nék ró la. Hal la ni in nen-on nan, hogy a ja pá -
nok sze re tik pén te ki na pok ra idő zí te ni a nyu ga -
ti ak kal a tár gya lá so kat. A mi ért re a vá lasz igen
egy sze rű. Míg több sé günk pén te ken már fél
gőz zel sem dol go zik és dél után fél négy kor az
agyunk már rég a kocs má ban jár, ad dig a ja pá -
nok még ek kor is ma xi má li san a mun ká ra össz -
pon to sí ta nak. Több sé gük nek úgy is ott lesz a
szom bat, ami ha nem is min den hé ten, de min -
den má so dik hé ten mun ka nap. Szó val ez zel a
ra fi nált idő pont vá lasz tás sal is azt bi zo nyít ják,
hogy is me rik a gyen gé in ket, mert vall juk be
őszin tén: ki a fe né nek van ked ve pén te ken es té -
be me nő tár gya lá so kat foly tat ni? In kább fel ad -
juk ad di gi el ve in ket és el fo gad juk a ja pán ja vas -
la tot, hogy el kez dőd jön ré szünk ről a hét vé ge.
Gyen gék va gyunk.

Jöj jön egy má sik na gyon jó pél da ar ra, hogy
ja pán ba rá ta ink nál nem az a lé nyeg, hogy
mennyi időt vesz igény be va la mi, ha nem hogy
mi kor jön el az ide je. Míg Nyu ga ton egy fej -
lesz tést mellveregetve rög tön be je len te nek, és
azu tán még hó na po kig dol goz nak a fej lesz tés
tár gyán, ad dig Ja pán ban a be je len tés más nap ján
már tö meg gyár tás ba kez de nek.

Nők és fér fi ak a mun ká ban
A ja pá nok nál an no egy ál ta lán nem volt jel -

lem ző a tel je sít mény ala pú bé re zés. Ma a fej lő -
dő cé gek pró bál ják át ven ni ezt a nyu ga ti min tát,
de ke vés si ker rel. 

Ja pán ban a mun ka hely egy élet re szól. Ha si -
ke rül el he lyez ked ni egy cég nél (ahol jel lem ző en
apu ka is dol go zott), ak kor tud ni fo god, hogy mi -
re szá mít hatsz. Meg van az a biz ton ság, hogy elő -
re lá tod, hogy mi kor ka pod a fi zu eme lé se ket és
az egyéb jut ta tá so kat. Ja pán ban ugyan is a meg -
be csü lés je lét, a pénzt, az élet kor hoz kö tik. Mi nél
idő sebb vagy, an nál na gyobb tu dás anyag gal, böl -
cses ség gel, ta pasz ta lat tal ren del ke zel. Eb ből adó -
dó an egy na gyobb cé get nem is ve zet het egy fi a -
ta labb sze mély, mert ő azt még nem ér de mel te ki.

A II. vi lág há bo rú előtt a több ség hat-hét na -
pot dol go zott, és nem volt szük sé gük sza bad -
nap ok ra. Ezen be ideg ző dé sen pe dig tény leg ne -

Az üzlet és munka filozófiája Japánban
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héz vál toz tat ni. Én vi szont le me rem fo gad ni,
hogy az újabb ge ne rá ci ók nak si ke rül ni fog. A
sok fi a tal, akik Ame ri ká ban vagy Eu ró pá ban ta -
nul nak, vis  sza tér ve ha zá juk ba már tel je sen más
fel fo gás sal áll nak mun ká ba. Egy re töb ben ki ve -
szik az éves ren des sza bad sá gu kat, és ezt tel je -
sen mun ka men te sen el is tud ják töl te ni. Ugyan -
ak kor még min dig na gyon sok olyan mun ka -
hely van, ahol kö te lez ni kell a mun ka vál la ló kat,
hogy men je nek el sza bad ság ra, mert azok úgy
gon dol ják, hogy egy sza bad ság egyen lő len ne
mun ka hely ük cser ben ha gyá sá val.

A 20. szá za dig a ja pán nők ma ga sabb szel le -
mi mun kát nem vé gez het tek. Az tán az 1980-as
évek ben ha tal mas ra nőtt a mun ka erő hi ány, és itt
is, mint egy re több he lyen a vi lág ban, több és
több nő állt mun ká ba, per sze je len tő sen ke ve -
sebb bé rért. Az ma is ne he zen el kép zel he tő,
hogy egy nő ve zes sen egy cé get, de már a ré sze
lehet… amíg meg nem há za so dik és gye re ket
nem szül. On nan tól kezd ve már ott hon a he lye.

A ja pán csi nov nyik ha lá la
Ta lán nem is meg le pő, hogy a ja pá nok nak kü -

lön sza vuk van ar ra, hogy ha va la ki ha lál ra dol -
goz za ma gát. Ez a Karoshi. Ná lunk rö vid o-val
ejt jük, de ere de ti leg „karósi”. Elő ször 1969-ben
re giszt rál tak egy ilyen ha lál ese tet. Ek kor egy hu -
szon ki lenc éves fi a tal em ber halt be le a nagy haj -
tás ba. Ez az esz te len me ló zás és stressz az ese tek
több sé gé ben szív ro ha mot és agy vér zést okoz.
Tíz ezer em ber hal meg így éven te (becs lé sek
sze rint, de nem hi va ta lo san en nél há rom szor
több). A hely zet ko moly sá gát mu tat ja, hogy még
a biz to sí tók is fi zet nek a csa lád nak, ha azok tud -
ják bi zo nyí ta ni, hogy de lik ven sünk tény leg so -
kat me ló zott azon a hé ten, ami kor meg halt. Ez
azon ban nem ilyen egy sze rű. Te gyük fel, hogy a
hé ten hat na pot dol go zol ti zen öt-ti zen hat órát, és
a he te dik na pon csak ti zen két órát, ak kor a biz to -
sí tó si mán le pat tint az zal, hogy a he te dik nap
nem is dol goz tál so kat, így nem jár a kár té rí tés.
Per sze ezt a rend szert pár év vel ez előtt új ra gon -
dol ták, és az óta már és  sze rűb ben vizs gál ják az
ese te ket, de még így is tíz ezer eset ből kö rül be lül
negy ven-öt ven em ber nek fi zet nek kár té rí tést.
Most ko mo lyan, meg éri en  nyi re te per ni? In kább
ci ri pel jünk töb bet, így is rö vid az élet.

Amit a ja pá nok gon dol nak ró lunk
– jó mód ban ne vel ked tünk és nincs meg ben -

nünk a nél kü lö zés okoz ta szí vós ság
– kre a tí vak va gyunk, de a csa pat mun ká ban nem

je les ke dünk
– cél ori en tál tak va gyunk, de hi ány zik be lő lünk

a tü re lem
– kön  nyen ba rát ko zunk, de ba rát sá gunk ki fe je -

zé si mód ja gyak ran nem őszin te
– ön ző ek és ér zé ket le nek va gyunk kü lön bö ző

kul tú rák és cse lek vé sei iránt
– a nyu ga ti üz let em ber szá má ra fon to sabb a ter -

mék, mint a mun ka tár sak vagy a be osz tot tak.
For rás: Dean Engel – Ken Murakami: Be -

ve ze tő a ja pán üz le ti élet, szo ká sok és eti kett vi -
lá gá ba (Passport so ro zat)

Mikus Ró bert

Cse hi Csa ba ked ves ol va sónk fény képgyűj te mé nyé ből adunk köz re 3 fo tót.

Az ös  sze ál lí tás cí me le het ne:
„Gyer mekar cok a szá zad ele jé ről”.

Fo gad ják sze re tet tel!

Ös  sze állította: Sza bó And rea

Találtam egy képet...



22 XIX.  évfolyam  11.  szám

Ráckevei Szakorvosi Rendelõintézet
rendelési tájékoztatója

(folytatás)
I. Telephely: 2300 Ráckeve, Szent István tér 17. Tel.: 24/519-400/mel-
lék. Mellék: az osztály telefonszámának utolsó három száma. 
Időpontkérés: 24/519-200. Igazg. fax: 06-24/519-401

Rendelés/szakorvos Hétfő       Kedd     Szerda    Csütörtök  Péntek
Fogászat      Előjegyzés szerint    
Tel.: 24/523-398
dr. Novák Jenő 7-14 13-18 7-12 7-13 7-14
e-mail: fogaszat1@szakrendelo.rackeve.hu
dr. Pirint Ágnes --- 7-15 7-16 13-19 7-14
e-mail: fogaszat2@szakrendelo.rackeve.hu
dr. Novák Gábor 7-16 7-13 12-18 7-16 ---
e-mail: fogaszat3@szakrendelo.rackeve.hu

II. Telephely: Régi épület
2300 Ráckeve, Kossuth L. u. 30.
Tel.: 06-24/519-400/mellék

Rendelés/szakorvos Hétfő      Kedd      Szerda    Csütörtök  Péntek
Fizikoterápia           Beutalóval előjegyzés szerint
Tel.: mellék: 354  (szakorvosi kezelőlappal)
Túróczi Györgyné 7-15 7-18 7-12 7-18 7-12
Mihályné H.Henrietta 15-18 --- 13-18 --- ---
Tel.: 4 mell. 
e-mail: fiziko@szakrendelo.rackeve.hu
Reumatológia     Beutalóval előjegyzés szerint
Tel.: mellék: 352
dr. Kisgyörgy Mária 8-16 --- 8-12 --- 8-14
dr. Csernus Zoltán --- 8-12 --- --- --- 
e-mail: reuma@szakrendelo.rackeve.hu
Bőrgyógyászat
Tel.: mellék: 351
dr. Gáts Attila --- 12-16 7,30-11,30 12-16 --- 
Tel.: 1 mell.
e-mail: borgyogyaszat@szakrendelo.rackeve.hu
Gyógytorna       Beutalóval előjegyzés szerint
Tel.: mellék: 353 (szakorvosi kezelőlappal)
Pappné Ács Eszter 7,30- 7,30- 7,30- 7,30- 7,30-

13,30 13,30 13,30 13,30 13,30
Almási Csilla 13,30- 13,30- 13,30- 13,30- ---

18 18 18 18
e-mail: gyogytorna@szakrendelo.rackeve.hu

IV-es épület: Ráckeve, Kossuth L. u. 58. Tel.: 06-20/478-6020

Rendelés/szakorvos Hétfő      Kedd      Szerda    Csütörtök  Péntek
Gyermekgyógyászat
dr. Szekszárdi Margit --- 10,30-12,30 --- 10,30-12,30 ----
Gyermek MSzSz --- --- 8-11 --- ---- 
e-mail: gyermekgyogyaszat@szakrendelo.rackeve.hu

Kiskunlacháza, Dózsa György u. 95. tel.: 24-535-185

Rendelés/szakorvos Hétfő      Kedd      Szerda    Csütörtök  Péntek
Beutalóval előjegyzés szerint   (szakorvosi kezelőlappal)
Fizikoterápia
Mihályné H. Henrietta 7-12 7-13 7-12 9-18 7-12
Mihályné H. Henrietta --- 16-18 --- --- ---

LIN DA JO RIZZO és FANCY
Két rend kí vül

ked ves és köz -
vet len ri port ala -
nyom volt az ő
sze mé lyük ben.

Több mil li ós
pél dány szám ban
el adott le me zek -
kel és a vi lág
min den tá ján
meg tar tott kon -
cer tek kel a há tuk

mö gött, ked ve sen, ba rát sá go san vá la szol tak az őket kér de ző új ság írók nak.
LIN DA JO RIZZO a het ve nes évek ele jén si ke res mo dell volt, majd a le -

gen dás Flirts ének együt tes tag ja lett. A csa pat leg hí re sebb da lai: Passion, You
are my first, Fly me high.

FANCY a 80-as évek kö ze pén lett egy csa pás ra nép sze rű jobb nál jobb da -
la i val, a leg is mer tebb per sze az 1988-as Flames of love. De a kon cer ten, ame -
lyet hi he tet len ener gi á val csi nált vé gig, el hang zott a Slice me nice, Bolero,
Fools cry, és még so rol hat nám.

Mind ket ten 25 éve éne kel nek, és nagy sze ren csé nek tart ják hogy a retro
fel tá ma dá sá val a mai na pig hív ják őket fel lép ni szer te a vi lá gon. 

Lin da: – Na gyon so kan nin cse nek, vagy már nem éne kel nek azok kö zül
akik kel én kezd tem. Ezért én na gyon sze ren csés nek ér zem ma gam, hogy még
min dig ki áll ha tok a szín pad ra.

Fancy: – En  nyi si ke res év után is egy re több és több hely re hív nak, egy re
na gyobb és na gyobb a kö zön ség. Ez ki mond ha tat la nul jó ér zés.

Mind ket ten há lá sak a kö zön ség sze re te té ért, a si ke re kért, imád ják ami kor
fent le het nek a szín pa don és szó ra koz tat hat ják a kö zön sé get.

Lin da mo dell ként kezd te kar ri er jét, ezért óha tat la nul is meg kér dez tem tő le,
mi lyen volt ak kor ez a szak ma, ami ma nagy nép sze rű ség nek ör vend.

Lin da: – Ma sok kal sza ba dabb, ak kor sok kal kon zer va tí vabb volt, vis  sza -
fo got tabb, kis lá nyo sabb, sző ke haj, kék szem volt a di va tos. Most vi szont sok -
kal va dabb, ero ti ku sabb.

Nem áll tam meg s meg kér dez tem tő le, hogy vál lal na-e most egy fo tó so ro -
za tot, hogy mit le het ne most ki hoz ni be lő le.

Lin da: – Er re csak azt vá la szol ha tom, hogy nem va gyok már har mincéves.
Lin da és Fancy már bi zo nyí tott. Ren ge teg si ke res dalt éne kel tek, több mil -

lió pél dány ban fogy tak el le me ze ik, a kon cert jü kön vé gig éne kel tünk ve lük.
De va jon van-e va la mi új don ság a tar so lyuk ban, ins pi rál ja-e őket a kö zön ség
el apad ha tat lan sze re te te va la mi új do log ra?

Ki de rült, ők ket ten jö vő re egy du et tel ké szül nek, sőt Fancy most ka rá -
csony ra egy szép al bu mot ter vez.

Két vi lág sztár ral be szél get tem. Si ke res em be rek kel, akik utá na egy es té re
vis  sza hoz ták ne künk a ti né dzser ko run kat. Kö szö net ér te!

Kancsár Pé ter

Kü lön kö szö net HARGITTAY GÁ BOR-nak, a kon cert szer ve ző jé nek és
Gönc zi Ber na dett nek aki tol má cso lá sá val se gí tett a ri port el ké szü lé sé ben.
Hargittay Gá bor, a Hargent Mé dia tu laj do no sa azon ban a több hó na pos elő ké -
szí tő tár gya lá sok köz ben is gon dolt azok ra, akik le mez új don sá go kat vár tak
tő le. És a kon cert nap ján meg is je lent két nagy sze rű ki ad vány: az egyik a Ma -
xi Disco újabb da rab ja, te le fan tasz ti kus 80-as évek be li dal la mok kal. A má sik
pe dig egy új kez de mé nye zés: mi lyen le he tett si ke res nek len ni a Mo dern Tal -
king ár nyé ká ban. Szá mos elő adó, nagy sze rű szer ze mé nyek, ame lyek is mer -
tek let tek ugyan, de a Mo dern Talking va la hogy min dig meg előz te eze ket.
Nos ezen az al bu mon egy cso kor ra va lót ös  sze gyűj tött a szer kesz tő ezek ből a
da lok ból. Ér de mes meghallgatni…

Világsztáro
k 

Budapesten
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Ke ve sen tud ják és sej tik, hogy a dömsödi te me tő ben nyug vó ha lot ta ink
közt hár man is vol tak, akik az 1848-49-es sza bad ság harc ban részt vet tek!

He ge dűs Károlyné: Az 1848-49-es sza bad ság harc em lé kei Pest me gyé -
ben c. köny ve 15. ol da lán meg je lent írás alap ján, Sza bó La jos tá bo ri lel -
kész és Szé kely Kár oly lel kész, volt hon véd tiszt, va la mint a könyv 14. ol -
da lán Ecsedi Csa pó Pál hon véd ez re des sír em lé ke i ről tesz em lí tést. A szer -
ző rész le te sen köz li a hely szí nen va ló sír em lé kek meg ta lá lá sá nak kö rül -
mé nye it, va la mint a sír fel ira to kat úgy szin tén! (Itt meg jegy zem, hogy Sza -
bó La jos sír fel ira ta a könyv ben hi bás, mert  fe le sé ge nem Ká rá szi, ha nem
he lye sen: Karaszi Ju li an na. A Karaszi név a fa lu ban úgy szin tén tős gyö ke -
res dömsödinek szá mít!)

Sza bó La jos ra és Szé kely Kár oly ra vo nat ko zó an csak ez a ki ad vány
van bir to kunk ban, mely a két sze mély rész vé tel ét az 1848-49-es sza bad -
ság harc ban meg em lí ti.

Ne vük még is is me rő sen cseng min den dömsödi szá má ra, hi szen a ve -
ze ték név di nasz ti á kon ke resz tül fenn ma radt!

(A hely tör té ne ti anya gok közt ku tat va, gon dos, pre cíz gyűj te mény
akadt a ke zem be: Emlékezzünk Régiekre! 1971. Összeállították a dömsödi
pedagógusok. Ol vas ha tó, kéz zel írt anya gok a ré gi tanítókról, nyug he lye -
ik pon tos meg ha tá ro zá sá val. A sír he lyek meg ha tá ro zá sa meg egye zik a
He ge dűs Károlyné ál tal le ír tak kal is!)

„Sza bó La jos 
Préceptor, 1827-ben Szalkszentmártonban szü le tett. 27 éves ko rá ban

1854-ben jött Dömsödre (te hát már a sza bad ság harc után), ahol Karaszi
Ju li an nát, Karaszi Ist ván ta ní tó 17 éves le á nyát vet te fe le sé gül. Mind ket -
ten Pe tő fi Sán dor kor tár sai vol tak. A köz sze re tet ben és köz tisz te let ben ál -
ló em be rek re még az 1960-as évek ben is szí ve sen em lé ke zett né hány na -
gyon idős ta nít vány.

Sza bó Lajosné Karaszi Ju li an na le ány -
ko rá ban Pe tő fi Sán dor is me rő sei kö zé tar -
to zott. „Préci” né ni fény ké pe a Dömsödi
Pe tő fi Mú ze um ban ta lál ha tó. A képen
látható nagyobbik kislány Préci néni.

Az ő uno ká juk azo nos az zal a Sza bó
La jos sal, aki 1922–1961-ig ta ní tott
Dömsödön és 1960-ban meg ala pí tot ta a
hely be li Pe tő fi Mú ze u mot, és an nak
1969-ig igaz ga tó ja volt.

Sza bó La jos préceptor és Karaszi Ju li -
an na sír ja a dömsödi te me tő ben, a be já -
rat tól kb. 80 m-re elő re, a je len le gi gé -
mes kút tól né hány lé pés re bal ra, vas -
ráccsal el ke rí tett csa lá di sír kert ben van.

Szé kely Kár oly
Aka dé mi kus rek tor. 1819-ben

Fer tő al má son, Ugocsa me gyé ben
szü le tett. 1844-ben jött Dömsödre
rek tor nak, ahol a leg nép sze rűbb
ta ní tó volt.

Pe tő fi Sán dor kor tár sa, a köl tő
itt-tar tóz ko dá sa ide jén lá to ga tá sá -
val tisz tel te meg.

Az 1960-as évek ben még él tek
na gyon idős em be rek, aki ket ta ní -
tott, sze re tet tel gon dol tak rá és be -
szél tek ró la. Ki vá ló ta ní tói mű kö -
dé sé ért több el is me rő ok le ve let

ka pott az ak ko ri ka to nai pa rancs -
nok ság tól, egyéb ha tó sá gok tól, ami
ab ban az idő ben egye dül ál ló je len -
ség volt az or szág ban.

Fény ké pe a dömsödi Pe tő fi Mú -
ze um ban lát ha tó.

1895. aug. 2-án be kö vet ke zett
ha lá lá ig te hát 51 évig ta ní tott.

Ke gye let tel őriz zük em lé két. Sír -
ja a dömsödi te me tő ben van, a be já -
rat tól kb. 80 m-re, az út tól jobb ra
kb. a 6. sor ban (sír kö ve van).

Szé kely Kár oly dr. Szé kely Zsig -
mond köz sé gi or vos nak, Szé kely
La jos nak (Lajó bá csi) és Szé kely
Kár oly nak volt a nagy ap ja.

A Pi ac-tér (ma Pe tő fi tér) és a Pe -
tő fi ut ca sar kán lé vő, már át ala kí tott
„rek tor-la kás ban” la kott.”

Ecsedi Csa pó Pál
Mind He ge dűs Károlyné  (köny -

ve 14. o.), mind pe dig Bona Gá -
bor: Tá bor no kok és törzs tisz tek a
sza bad ság harc ban 1848-49 (122.
o. 116. sorszámon) meg em lí tik.

Ám je len le gi is me re te ink te kin -
te té ben nem tud juk, ho gyan és mi -
kor ke rült Dömsödre!

A fent em lí tett ki ad vány ok és a
ha lot ti anya köny vi ki vo nat sze rint, va la mint internetes ke re sés alap ján,
amit tu dunk ró la:

„Csetneki gömörmegyei ne mes csa lád, ré gi ne mes sé gét III. Fer di nánd
1657-ben meg erő sí tet te, majd György és Pé ter 1701-ben is mét iga zol ta
ne mes sé gét. György ük uno ká ja, Já nos 1817-ben iga zolta ne mes sé gét, s
Gömörből Komárom megyébe sza kadt. En nek fia Pál, aki 1848-ban hon -
véd al ez re des, majd Ko má rom vár me gye fő jegy ző je, vé gül 1870-ben a
pest vi dé ki tör vény szék el ső el nö ke.”

Hit val lá sa sze rint evan gé li kus.
1848 szep tem be ré től had nagy a Zrí nyi ön kén tes zász ló alj ban, ok tó ber -

től fő had nagy és de cem ber 7-től szá za dos az előb bi ből ala kult 35. hon -
véd zász ló alj nál. 1849 jú li u sá tól őr nagy, e zász ló alj pa rancs no ka.

Köz le gény ként be so roz zák a csá szá ri had se reg be. 1867/68-ban a pes ti
hon véd egy let tag ja. Ha lá lá ig a pes ti íté lő táb la bí rá ja.

Sír ja a dömsödi te me tő ben van, az el ső kút tól bal ra a kö vet ke ző be já ró,
itt az 51-es út fe lé ha lad va,  is mét  bal ra. Sír kö ve van.

Tisz te let tel meg őriz ve drá ga em lé kü ket, ad juk to vább azt gyer me ke -
ink nek, is me rő se ink nek!

-V.I.-
Fotó: Fábián Ilona

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