
Nem tudom, csak én éreztem hosszúnak és ri-
degnek a telet, vagy valóban – a mostanában
megszokottnál – egy kicsit tényleg lassabban ér-
kezett a várva várt tavasz? Végre azért itt van, ha
lassan is! Megújul a természet, és ahogy a márci-
us 15.-i ünnepség köszöntőjében mondtam, vár-
juk országunk, nemzetünk megújulását is! Biz-
tos vagyok abban, hogy olyan időszak elé né-
zünk, amely mindenki számára elfogadható
lesz, és amely során ismét előtérbe kerülnek
olyan értékek, mint a tisztesség, az erkölcs, a to-
lerancia, a segítőkészség, a család, a barátság! S,
ha ez így lesz, akkor Dömsödön is felemelt fejű,
boldog, mosolygós emberekkel fogunk majd ta-
lálkozni. Hogy ez így legyen, azért nekünk is
kell egyet s mást tennünk!

Ismételten írnom kell a művészeti iskola életé-
ről, gondjairól, sikereiről. Nagyon sokat foglal-
koztat az intézmény jövője. Közvetlen kollégá-

immal és az igazgató asszonnyal keressük az in-
tézmény fenntartásához szükséges pénz forrását.
A normatív támogatás folyamatos csökkenése
oda vezetett, hogy ma már nem tudjuk ebből fi-
nanszírozni a kihelyezett tagozatok működését.
Szerencsére sikerült megállapodnunk az apaji és
a makádi polgármester kollégámmal, hogy saját
költségvetésükből pótolják a hiányzó összeget.
Természetesen ma már a saját tanulóink oktatá-
sára kapott normatíva sem elég, így az önkor-
mányzat jelentős összeggel járul hozzá az iskola
fenntartásához. És most jön az a kérés, amelyet a
kedves szülőkhöz közvetítek. Nagyon kérek
mindenkit – szülőt, diákot – hogy a következő
tanévben a dömsödi fiatalokat a dömsödi művé-
szeti iskolába írassák be. Tudom, vannak olyan
sérelmek néhány esetben, amikor nem igazán ta-
láltunk megoldást a problémákra, de most mégis
arra buzdítok mindenkit, hogy tegyék félre eze-
ket a sérelmeket, és csak a közös cél lebegjen
mindenki előtt, hogy mindenáron tartsuk fenn azt
az intézményt, amely oly sokat ad a dömsödi pol-
gároknak. Ennek alapvető feltétele az, hogy min-

den tanulóra szükségünk van. Szükségünk van a
tanulók tehetségére, szorgalmára, kreativitására,
a szülők erkölcsi támogatására! Szépen kérem a
szülőket, keressenek bennünket, és közösen ta-
láljunk olyan megoldást, amely mindenki számá-
ra elfogadható. Úgy gondolom, nem egy földtől
elrugaszkodott kérés ez részemről.

Ha már itt tartunk, akkor most kaptam a hírt,
hogy a táncosaink Nyíregyházán tovább öregbí-
tették településünk hírnevét. Sikeres szereplésük-
höz gratulálok valamennyiüknek, és felkészítő
tanáruknak, Mihó Diánának! Szorosan idetarto-
zik az az információ is, hogy a Nemzetközi
Együttműködési Kultúráért elnevezésű nívódíjat
a Dezső Lajos Alapfokú Művészeti Iskola pro-
jektje nyerte el. Szívből gratulálok mindazoknak
– elsősorban Varga Anett tanárnőnek – akik a
nem mindennapi sikerért egy kicsit is tettek!

Elkanyarodva a művészetek világától, tájékoz-
tatom az érdeklődőket, hogy a napokban meg-
kezdődik a régi hulladéklerakónk rekultivációja.
A munkálatok során a környező területekről is
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be gyűj tik, be gyűjt jük a sze me tet, és egy szer és
min den kor ra meg szű nik ott az il le gá lis sze mét le -
ra kás. Fel hí vom az érin tett no tó ri us sza bály sér -
tők fi gyel mét, hogy a re kul ti vá ció be fe je zé se
után na gyon szi go rú an fo gunk el jár ni azok kal
szem ben, akik úgy gon dol ják, hogy rá juk nem
vo nat ko zik a hul la dékle ra ká si ti la lom. Per sze,
azért re mé lem, hogy nem lesz szük ség bír ság ki -
sza bá sá ra. Ez kö zös ér de künk, hogy így le gyen!

Meg ér ke zett az új há zi or vo sunk, dr. Szőnyi
Alíz csa lád já val együtt. Sze re tet tel kö szön töm a
dok tor nőt a dömsödiek ne vé ben is, és azt kí vá -
nom, hogy hos  szú év ti ze dek re ta lál ja nak ott hont
kö zöt tünk! Is mer ve a dömsödi em be rek sze re te -
tét, biz tos va gyok ab ban, hogy min den ki se gí te -
ni fog ja be il lesz ke dé sü ket. Saj nos, a dip lo mák
ho no sí tá sa, az ad mi niszt rá ci ós kö te le zett sé gek
ki csit több időt igé nyel nek, mint gon dol tuk.
Azért leg ké sőbb má jus kö ze pé ig mun ká ba fog
áll ni a dok tor nő. Meg vár juk!

A kö zel múlt ban két ci vil szer ve zet kül dött gyű -
lé sén is részt ve het tem. Na gyon tet szett a Dömsö-
di Hor gász egye sü let ve ze tő i nek buz dí tá sa a Du -
na-part, a ter mé szet vé del mé re. A Tűz ol tó Egye -
sü let gyű lé sén el hang zott fi nan ci á lis prob lé má -
kon iga zán mi sem tu dunk se gí te ni – leg na gyobb
saj ná la tunk ra. Pe dig tény leg meg ér de mel né nek a
je len le gi nél ko mo lyabb tá mo ga tást, mert csak el -
is me rés re mél tó az, ahogy mos to ha kö rül mé nyek
kö zött is vi gyáz zák ér té ke in ket. Ké rem, aki nek
le he tő sé ge van rá, se gít sen Ne kik!

A bá li sze zont ez út tal is a Ba nya-bál zár ta. A
szép szám mal je len lé vő né ző kö zön ség, bá lo zók
csak ámul tak-bá mul tak azon, hogy mi lyen fer -
ge te ges be mu ta tót tar tot tak a Csikósné Jut ka ve -
zet te, ép pen a „me nyecs kekort” el ha gyó as  szo -
nyok. A gra tu lá ció mel lett kü lön is kö szö nöm az
egye sü let min den tag já nak azt az ön zet len se gít -
sé get, ame lyet kap tam Tő lük az ön kor mány za ti
ren dez vé nye ken. Tény leg na gyon há lás va gyok
ezért, és kí vá nom, hogy to vább ra is meg ér tés -
ben, sze re tet ben tölt sék együtt sza bad ide jü ket.

A már ci us 15.-i ün ne pi elő adás és meg em lé -
ke zés – a ha gyo má nyok hoz hí ven – idén is em -
lé ke ze tes sé tet te ezt a je les na pot. Sán ta Istvánné
Ellike ta nár nő ve ze té sé vel az is ko la ta nu ló i tól
olyan mű sort lát hat tunk, amely mél tó volt az ün -
nep han gu la tá hoz, je len tő sé gé hez. Dr. Rókus-
falvy Pál pro fes  szor úr ün ne pi be szé de ér ze lem -
mel te li, har mo ni ku san meg kom po nált, cso dá la -
tos gon do la tok ra épült, amel  lyel a je len lé vők
azo no sul ni tud tak, és amely azo no su lást a be -
széd utá ni vas taps bi zo nyí tott. 

Már a XVI. Dömsödi Na pok elő ké szü le tei is
na pi rend re ke rül tek. A pénz ügyi hely ze tünk nek
meg fe le lő en egy na gyon vis  sza fo gott, na gyon
költ ség kí mé lő, de en nek el le né re szó ra koz ta tó
ren dez vény so ro zat elé né zünk. Raj tunk mú lik,
ho gyan tölt jük meg a há rom na pot tar ta lom mal,
így az tán hí vok min den kit, mu tas suk meg ma -
gun kat együtt a ven dé ge ink nek.

Bencze Ist ván

Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat
Kép   vi se lő-tes tü le te 2010. már ci us 31-i ülé sén
az aláb bi na pi ren de ket tár gyal ta.

Je len lé vő kép vi se lők: Bencze Ist ván pol gár -
mes ter; Var sá nyi An tal al pol gár mes ter; Ba logh
Lász ló Le ven te; Csi kós Lászlóné; Is pán Ig nác;
Ko ro na Sán dor; Láz ár Jó zsef; Patonai Istvánné;
dr. Ros tás Klá ra; Sallai Gá bor; dr. Sza bó Gá bor -
né kép vi se lők.

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 10 igen sza va zat tal, egy -

han gú sza va zás sal meg hoz ta az aláb bi ha tá ro -
za tot:

23/2010. (III. 31.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz ség Kép vi se lő-tes tü le te az

ülés na pi rend jét az aláb bi ak sze rint ha tá roz za
meg:
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
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
3. A pol gár mes ter sür gős sé gi in dít vá nya az I.

szá mú há zi or vo si kör zet ben dr. Szőnyi Alíz
he lyet tes há zi or vo si ki ne ve zé sé ről

4. A Csó nak ház üze mel te té sé re ér ke zett pá lyá -
zat el bí rá lá sá ról

5. Az ön kor mány zat 2010. évi köz be szer zé si
ter ve

6. Be szá mo ló az ön kor mány zat és in téz mé nye i -
nél 2009. év ben vég zett bel ső el len őr zé sek ről 

7. A „Szép Dömsödért” pá lyá zat ki írá sa
8. Dömsöd Nagy köz ség te le pü lés szer ke ze ti ter -

vé nek és He lyi Épí té si Sza bály za tá nak mó -
do sí tá sa

9. Egye bek:
9.1. Kul tu rá lis Egyez te tő Fó rum; Te le pü lés mar -

ke ting és Me ne dzser Ta nács lét re ho zá sá nak
kez de mé nye zé se – Ko ro na Sán dor kép vi -
se lő in dít vá nya

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

9.3. Dömsödért Em lék érem és Dísz pol gá ri cím
ado má nyo zá sa (zárt ülé sen)

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

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

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

A kép vi se lő-tes tü let 10 igen sza va zat tal, egy -
han gú sza va zás sal meg hoz ta az aláb bi ha tá ro -
za tot:

24/2010. (III. 31.) Kt. számú 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 10 igen sza va zat tal, egy -
han gú sza va zás sal meg hoz ta az aláb bi ha tá ro -
za tot:

25/2010. (III. 31.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép -

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

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

3. A pol gár mes ter sür gős sé gi in dít vá nya az
I. szá mú há zi or vo si kör zet ben dr. Szőnyi Alíz
he lyet tes há zi or vo si ki ne ve zé sé ről

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

A kép vi se lő-tes tü let 10 igen sza va zat tal, egy -
han gú sza va zás sal meg hoz ta az aláb bi ha tá ro -
za tot:

26/2010. (III. 31.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép -

vi se lő-tes tü le te 190/2009. (III. 31.) Kt. számú
ha  tá ro za tát úgy mó do sít ja, hogy dr. Szőnyi Alíz
or vost az I. szá mú há zi or vo si kör zet ben 2010.
má jus 1. nap já tól he lyet te sí tő or vos ként ki ne -
ve zi.

A há zi or vos il let mé nyét és egyéb jut ta tá sa it a
köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi
XXXIII. tör vény ren del ke zé sei sze rint ál la pít ja
meg.

A kép vi se lő-tes tü let fel ha tal maz za Bencze
Ist ván pol gár mes tert a ki ne ve zés alá írá sá ra, és a
ki ne ve zés sel kap cso la tos egyéb jog nyi lat ko za -
tok meg té te lé re.

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

4. A Csó nak ház üze mel te té sé re ér ke zett
pá lyá zat el bí rá lá sá ról

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

A kép vi se lő-tes tü let 9 igen szavazattal, 1 tar -
tóz ko dás mel lett meg hoz ta az aláb bi ha tá ro za tot:
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27/2010. (III. 31.) Kt. számú 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 Bi zott ság, va la mint
a Te le pü lés fej lesz té si Bi zott ság ja vas la tát fi gye -
lem be vé ve, az ön kor mány zat tu laj do ná ban lé -
vő 232 hrsz.-ú, Csó nak ház in gat lan bér le té re vo-
nat ko zó pá lyá za tot ered mé nyes nek nyil vá nít ja.

A kép vi se lő-tes tü let az in gat lant be ren de zé -
sé vel együtt ha tá ro zott idő re bér be ad ja a
Négyen’97 Bt. (2340 Kiskunlacháza, Kál mán
Im re u. 5.; kép vi se li: Né meth Mó ni ka üz let ve -
ze tő) gaz dál ko dó szer ve zet nek.

A kép vi se lő-tes tü let a bér le ti szer ző dés lé -
nye ges tar tal mát a be nyúj tott aján lat sze rint a
kö vet ke zők ben ha tá roz za meg:
– a szer ző dés idő tar ta ma: a szer ző dés kö tés től

szá mí tott 3 év,
– a bér lő az in gat lant if jú sá gi szál lás hely, üdü lő

cél já ra hasz nál hat ja,
– a bér le ti díj 2010. év ben 400.000 Ft+Áfa;

2011. év ben 550.000 Ft+Áfa; 2012. év ben
750.000 Ft+Áfa.
A kép vi se lő-tes tü let az ön kor mány zat költ -

ség ve té si ren de le té ben, il let ve an nak mó do sí tá -
sá val ha tá roz za meg a bér le ti díj be vé tel-fel -
hasz ná lá sá nak cél ját, mely ről a bér lő vel elő ze -
te sen egyez tet.

A kép vi se lő-tes tü let fel ha tal maz za Bencze
Ist ván pol gár mes tert, hogy a bér le ti szer ző dést
alá ír ja, és az ügy let egyéb fel tét ele i ben a bér lő -
vel meg ál la pod jon.

Fe le lős: Bencze Ist ván pol gár mes ter
Ha tár idő: szer ző dés kö tés 2010. áp ri lis 15-ig.

5. Az ön kor mány zat 2010. évi köz be szer -
zé si ter ve

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

A kép vi se lő-tes tü let 10 igen sza va zat tal, egy -
han gú sza va zás sal meg hoz ta az aláb bi ha tá ro za tot:

28/2010. (III. 31.) Kt. számú 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 2010. évi köz -
be szer zé si ter vé nek el ké szí té sé hez az aláb bi be -
ru há zá so kat ne ve zi meg:
– élel mi szer-be szer zés net tó ér té ke 8.000.000 Ft;
– vil la mosener gia-szol gál ta tás meg ren de lé se, a

szol gál ta tás net tó ér té ke 18.000.000 Ft;
– föld gáz köz üze mi szol gál ta tás meg ren de lé se,

a szol gál ta tás be szer zé sé nek net tó ér té ke
21.000.000 Ft.
A kép vi se lő-tes tü let a Pe tő fi szü lői ház fel újí -

tá sa épí té si be ru há zást, mely nek net tó ér té ke
8.867.887 Ft, az zal a fel té tel lel sze re pel te ti az
éves köz be szer zé si terv ben, hogy köz be szer zé si
el já rás le foly ta tá sá ra csak ab ban az eset ben ke -
rül sor, ha a Kbt. egy be szá mí tá si sza bá lya i nak
al kal ma zá sa mi att szük sé ges sé vá lik.

A kép vi se lő-tes tü let fel ha tal maz za Bencze
Ist ván pol gár mes tert, hogy a fen ti ha tá ro zat
alap ján ké szít tes se el és te gye köz zé a köz be -
szer zé si ter vet.

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

6. Be szá mo ló az ön kor mány zat és in téz -
mé nye i nél 2009. év ben vég zett bel ső el len őr -
zé sek ről 

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

A kép vi se lő-tes tü let 10 igen sza va zat tal, egy -
han gú sza va zás sal meg hoz ta az aláb bi ha tá ro za -
tot:

29/2010. (III. 31.) Kt. számú 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 Bi zott ság vé le mé -
nyét is fi gye lem be vé ve az ön kor mány zat és in -
téz mé nye i nél 2009. év ben vég zett bel ső el len -
őr zé sek ről szó ló je len tést el fo gad ja.

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

7. A „Szép Dömsödért” pá lyá zat ki írá sa
(Sza va zás mód ja: mi nő sí tett több ség, nyílt

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

han gú sza va zás sal meg hoz ta az aláb bi ha tá ro za -
tot:

30/2010. (III. 31.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép -

vi selő-testülete a faluszépítő prog ram ke re té ben
„Szép Dömsödért” el ne ve zés sel dí ja kat ado má -
nyoz. En nek meg va ló sí tá sa ér de ké ben a kép vi -
selő-testület az aláb bi a kat ha tá roz za meg:

a.) A dí jak oda íté lé sé re tár sa dal mi bi zott sá got
hoz lét re, mely nek irá nyí tá sá val Is pán Ig nác
képviselőt bíz za meg. A tár sa dal mi bi zott ság ban
történő mun ká ra – a Te le pü lés fej lesz té si, Kör -
nye zet vé del mi és Ide gen for gal mi Bi zott ság ja -
vas la tá ra – az aláb bi sze mé lye ket ké ri fel:
Kovács Lász ló, Mayer Gáborné, Nagy Zsolt,
Sán ta Ist ván, Be se nyői Lászlóné.

b.) A bí rá lat ál ta lá nos szem pont jai: dí jaz ha tó
azon in gat lan tu laj do no sa/hasz ná ló ja, aki az in -
gat lan és az előtte lévő köz te rü let kar ban tar tá sát
kiemelkedően gon do san vég zi, és az in gat lan
va la mint az előtte lévő köz te rü let külső ké pe az
em ber ál ta lá nos ér ték íté le te alap ján esz té ti kus -
nak minősíthető. 

A képviselő-testület „Szép Dömsödért”
tárgy  ju tal mat ado má nyoz 11 la kó in gat lan tu laj -
do no sá nak/hasz ná ló já nak és 1 egyéb rendel-
tetésű  (szol gál ta tó, köz épü let stb.) in gat lan tu -
laj donosának/hasz ná ló já nak. A Településfej -
lesz tési, Környezetvédelmi és Ide gen for gal mi
Bi zott ság  ja vas la tát el fo gad va a la kos ság aján -
lá sai és az ön kor mány za ti hon la pon bo nyo lí tott
sza va zá s alap ján egy kö zön ség dí jat is ado má -
nyoz. 

c.) A dí jak odaítéléséről a képviselő-testület
2010. au gusz tu si  ülé sén dönt. A dí jak át adá sá ra
2010. au gusz tus 20-i köz sé gi ün nep ség ke re té -
ben ke rül sor.

Felelős: Is pán Ig nác, a Te le pü lés fej lesz té si
Bi zott ság el nö ke

Határidő: 2010. au gusz tus

8. Dömsöd Nagy köz ség Te le pü lés szer ke ze -
ti Ter vé nek és He lyi Épí té si Sza bály za tá nak
mó do sí tá sa

8.1. Te le pü lés szer ke ze ti Terv mó do sí tá sa
(Sza va zás mód ja: egy sze rű több ség, nyílt

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

han gú sza va zás sal meg hoz ta az aláb bi ha tá ro za -
tot:

31/2010. (III. 31.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép -

vi se lő-tes tü le te a nagy köz ség 119/2002. (X. 1.)
Kt. számú ha tá ro zat tal jó vá ha gyott Te le pü lés -
szer ke ze ti Ter vét az elő ter jesz tés sze rint mó do -
sít ja.

A kép vi se lő-tes tü let ha tá ro za tá nak el vá -
laszt ha tat lan mel lék le te a Dömsöd Tó kert
elne ve zé sű Településszerkezeti Terv do ku men -
tá ció.

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

8.2. He lyi Épí té si Sza bály zat mó do sí tá sa
(Sza va zás mód ja: mi nő sí tett több ség, nyílt

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

han gú sza va zás sal meg al kot ta az aláb bi ren de -
le tet:

Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép -
vi se lő-tes tü let ének 3/2010. (IV. 6.) ren de le te
a nagy köz ség he lyi épí té si sza bály za tá ról szó ló

8/2002. (X. 1.) ren de let mó do sí tá sá ról
A ren de let ha tály ba lép 2010. áp ri lis 6-án.
A ren de let ki hir det ve 2010. áp ri lis 6-án.

9. Egye bek: 9.1. Kul tu rá lis Egyez te tő Fó -
rum; Te le pü lés mar ke ting és Me ne dzser Ta -
nács lét re ho zá sá nak kez de mé nye zé se – Ko -
ro na Sán dor kép vi se lő in dít vá nya

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

A kép vi se lő-tes tü let 1 igen, 8 nem sza va zat -
tal, egy tar tóz ko dás mel lett  meg hoz ta az aláb bi
ha tá ro za tot:

32/2010. (III. 31.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép -

vi se lő-tes tü le te Ko ro na Sán dor kép vi se lő nek a
Kul tu rá lis Egyez te tő Fó rum lét re ho zá sá ra vo -
nat ko zó kép vi se lői in dít vá nyát el uta sít ja.

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

A kép vi se lő-tes tü let 1 igen, 8 nem sza va zat -
tal, egy tar tóz ko dás mel lett meg hoz ta az aláb bi
ha tá ro za tot:
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33/2010. (III. 31.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép -

vi se lő-tes tü le te Ko ro na Sán dor kép vi se lő nek a
Te le pü lés mar ke ting és Me ne dzser Ta nács lét re -
ho zá sá ra vo nat ko zó kép vi se lői in dít vá nyát el -
uta sít ja.

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

Zárt ülé sen ho zott ha tá ro za tok

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

34/2010. (III. 31.) Kt. számú ha tá ro zat

9.3. Dömsödért Em lék érem és Dísz pol gá ri
cím ado má nyo zá sa (zárt ülé sen)

35/2010. (III. 31.) Kt. számú ha tá ro zat;
36/2010. (III. 31.) Kt. számú ha tá ro zat

A kép vi se lő-tes tü let kö vet ke ző mun ka -
terv sze rin ti ülé sé nek idő pont ja: 2010. áp ri -
lis 28.

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

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

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

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

Ko ráb ban már hírt ad tunk ar ról, hogy Döm-
söd Nagy köz ség Ön kor mány za ta pá lyá za tot
nyert az ÁROP 3.A.1/2008. „Pol gár mes te ri Hi -
va ta lok szer ve zet fej lesz té se a Kö zép-ma gyar or -
szá gi ré gi ó ban” cí mű eu ró pai uni ós prog ram ból.
Ez azon ban nem csak ma gá nak a pol gár mes te ri
hi va tal nak a bel ső mű kö dé sét fe di le, ha nem ki is
te kint az ön kor mány zat kap cso la ta i ra a la kos -
ság gal, a tár sa dal mi szer ve ze tek kel és vál lal ko -
zá sok kal is. Ki emel ten fon tos cé lunk a te le pü lés
vál lal ko zó i val és ci vil szer ve ze te i vel ki ala kult
kap cso la ta ink új ra gon do lá sa, az együtt mű kö dés
erő sí té se, ha té ko nyab bá for má lá sa, hogy azo kat
új tar ta lom mal fel tölt ve, meg erő sít ve kö zö sen
for mál juk te le pü lé sünk jö vő jét.

Ezt a célt szem előtt tart va 2010. már ci us 24-
én 15.00 órai kez det tel egy kö zös be szél ge té sen
vet tünk részt a Dömsödi Ál ta lá nos Ipar tes tü let
ven dég lá tá sá ban, ahol szak ér tő köz re mű kö dés -
sel ne ki fog tunk át gon dol ni ed digi kap cso la ta in -
kat, sa ját sze re pün ket en nek ala kí tá sá ban és
kap cso ló dá sa in kat egy más hoz. A prog ram le he -
tő sé get adott ar ra, hogy el in dul jon kö zöt tünk
egy új faj ta kom mu ni ká ció, ami ben egy más tá -
mo ga tá sa, a köl csö nös elő nyök alap ján tör té nő
együtt mű kö dés a ko ráb bi ak hoz ké pest hang sú -
lyo sab ban ke rül ki fe je zés re. Az így le fek te tett
úton el in dul va, és ké sőbb to vább ha lad va kap -
cso la ta in kat a part ner ség je gyé ben új tar ta lom -
mal tölt jük fel.

A kö zös mun ka so rán együtt ha tá ro z tuk meg
azo kat a főbb pon to kat és fel ada to kat, ame lyek
men tén ha lad va a már meg lé vő ala po kon új ra é -
pít jük kap cso la tun kat, ma xi má li san szem előtt
tart va az egy más sal szem ben tá masz tott el vá rá -
sa in kat, és azt is, hogy mit tu dunk egy más nak
nyúj ta ni. Ez szá mos te rü le tet ölel fel az in for má -
ci ók köz ve tí tésé nek új, ha té ko nyabb for má i tól,
egy más tu dá sá nak, szak ér tel mé nek a kö zös cé -
lok ér de ké ben tör té nő igény bevé te lén ke resz tül,
egy más er köl csi tá mo ga tá sá ig. Ter mé sze te sen
ez nem egy ki me rí tő fel so ro lás, hi szen a part ner -
ség en nél jó val több te rü le tet fog lal ma gá ban, és
ten ni va ló ink is szer te ága zób bak.

A si ker ér de ké ben a kö zel jö vő ben ki sebb
mun ka cso port ok ban fel vá zol juk rész le te i ben is
a ránk vá ró fel ada to kat, meg ha tá roz va az en nek
meg ol dá sá ban együtt dol go zó sze mé lye ket és
ha tár idő ket. A mun ka ter mé sze te sen ez zel nem
ér vé get, sőt iga zá ból még csak most kez dő dött
el, ami nek po zi tív ered mé nyét az egész köz ség
ja vá ra for dít hat juk. Má jus ban is mét kö zö sen át -
be szél jük az idő köz ben a mun ka cso port ok ál tal
vég zett mun kát, és an nak alap ján fel vá zol juk
majd a to váb bi lé pé se ket. En nek idő pont já ról
ter mé sze te sen szé les kö rű en ér te sí tést adunk, és
min den ér dek lő dő be kap cso ló dá sát vár juk.

Mind an  nyi un kat meg erő sí tett az, hogy a nap
vé gén va la men  nyi részt ve vő ko ráb bi két sé ge it
fél re té ve, a kö zös mun ka si ke ré be ve tett hit tel
szá molt be ar ról, hogy mit adott szá muk ra ez a
be szél ge tés. Úgy his  szük, hogy az a ten niaka -
rás, ta pasz ta lat és hoz zá ér tés, ami köz sé günk
vál lal ko zó it, ci vil szer ve ze te it és az ön kor mány -
za tot ed dig is jel le mez te, a jö vő ben egy mást ha -
té ko nyabb mó don erő sít ve és tá mo gat va, együtt
a fa lu fej lő dé sé nek, éle té nek új len dü le tet fog
ad ni.

A részt ve vők lis tá ja:

Bődi Endréné – DÖ_MIK DC.
Gu ba Ani ta – Gyer mek ba rát Egye sü let
Ko ro na Sán dor – Még 1000 év Dömsödért
Egye sü let, te le pü lé si kép vi se lő
Zsi ba Sándorné – Még 1000 év Dömsödért
Egye sü let, köny ve lő
Cserna Kár oly – vál lal ko zó
Perger Já nos – vál lal ko zó
Tóth Sán dor – Dömsödi Ál ta lá nos Ipar tes -
tü let
Csi szár György – Dömsödi Ál ta lá nos Ipar -
tes tü let
Dr. Répássy Hel ga – Creanova Kft.
Bencze Ist ván pol gár mes ter
dr. Bencze Zol tán al jegy ző

B.Z.

Az együttmûködés új útja
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Február 26-án,
kilencvenötödik születésnapján

köszöntötte

G E R G E LY L A J O S  B Á C S I TG E R G E LY L A J O S  B Á C S I T
Bencze István polgármester és átadta neki

a miniszterelnök által aláírt emléklapot
és az önkormányzat szerény ajándékát.

(VA)

Az ALFONZ Dömsödi
Lovas Klub

az elmúlt évekhez hasonlóan
idén is megrendezi 

hagyományos lovasversenyét.

IIIIDDDDÕÕÕÕPPPPOOOONNNNTTTT::::     MMMMÁÁÁÁJJJJUUUUSSSS    1111----2222....

Május 1. Aranyos Kupa
Országos Díjugrató Verseny

Május 2. GYEPOSZ
Gyermekügyességi lovasverseny

A programokkal egy időben
a Duna-parti futballpályán
9 órától kirakodóvásár lesz.
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Nem ze tünk tör té nel mé nek je les év for du ló ja 1848. már ci us
15-e. Év ről év re mél tón, nagy gond dal ös  sze ál lí tott ün ne pi mű -
sor ral, em lék he lye ink meg ko szo rú zá sá val tisz tel günk az egy ko ri
ese mé nyek előtt. Már kis óvo dá sa ink is fel ke re sik a Pe tő fi-szob -
rot, a Pe tő fi Mú ze u mot, Pe tő fi szü le i nek há zát, és ott le szúr ják
kis nem ze ti szín zász la i kat, ko kár dá i kat. Az is ko lá sok mű sort ké -
szí te nek, amit a szü lők, nagy szü lők s a fa lu elöl já rói sze re tet tel
fo gad nak. Így tör tént ez idén is!

A Pol gár mes ter Úr kö szön tő jén, az is ko lá sok meg em lé ke zé sén
át ha tott 1848 sze llemisége, a sza bad ság sze le, va la mint nagy
hang súlyt ka pott a ha za sze re tet, a ha za irán ti tisz te let.

Dr. Rókusfalvy Pál Pro fes  szor ün ne pi be szé dé ben ki emel te az
if jú ság min den ko ri sze re pét nem ze tünk tör té nel mé ben, s egy ben
fel idéz te Pe tő fi Sán dor Dömsödön el töl tött nap ja it.

Pro fes  szor úr tel jes be szé dét itt ol vas hat ják:

Dr. Rókusfalvy Pál:       
2010. már ci us 15.

1.
„Ma szü le tett a ma gyar sza bad ság, mert ma esett le a sajtórul a

bilincs… vagy van olyan egy ügyű, ki azt kép zel je, hogy sza bad
saj tó nél kül le het bár mely nem zet nek sza bad sá ga?

Üd vöz légy szü le té sed nap ján ma gyar sza bad ság! Elő ször is én
üd vö zöl lek oly ma gas öröm mel, ami lyen mély volt fáj dal mam,
mi dőn nél kü löz tünk té ge det!”

162 év vel ez előtt már ci us 15-én Pe tő fi Sán dor ír ta nap ló já ba
eze ket a mon da to kat.

Tisz telt ün nep lő Hon fi tár sa im, ked ves if jú Ba rá ta im!
A 19. század 2. és 3. ne gye dé nek, a re form kor nak az 1848-as

for ra da lom és sza bad ság harc a csúcs pont ja. A re form kor: a ma -
gyar ság szel le mi új já szü le té se, re ne szán sza, cso dá la tos bő sé ge a
ha té ko nyan cse lek vő szel le mi és er köl csi óri á sok nak.

Pe tő fi Sán dor mél tán meg tes te sí tő je a for ra da lom nak, a ma gyar
sza bad ság nak, a sza bad saj tó nak és a for ra dal mi if jú ság nak.

1848 már ci u si for ra dal mát s ben ne Pe tő fi Sán dort csak mél tó
mó don sza bad meg ün ne pel ni. Mi ért? Hát le het más kép pen is?
Saj nos igen. Már 1923-ban Ba bits Mi hály, a tu dós köl tő „Pe tő fi
ko szo rúi” cí mű ver sé ben így fi gyel mez tet:

„Hol a szem, sze mé vel far kas sze met néz ni?
Ki me ri meg lát ni, ki me ri idéz ni az iga zi arcát?...
Ki ün nep li őt ma, mi kor a vágy, a gond
Mes  sze az övé től, mint sas tól a va kond,
avagy gyá ván bú jik, 
s a bi lin cses ajak rab sza va kat ha dar?
Csak a vak Meg szo kás, a sü ket Hi va tal hoz za Ko szo rú it”
A „bi lin cses ajak”, a „vak meg szo kás” és a „sü ket (kormány)hi -

va tal” ma is meg kí sér li el ho má lyo sí ta ni a már ci u si for ra da lom
tisz ta fé nyét.

2.
Mél tó ün nep lé sünk ben ma ar ra össz pon to sít sunk, hogy 1848

for ra dal ma – a már ci u si if jú ság for ra dal ma. Ezt szem előtt tar ta ni
azért is na gyon in do kolt, mi vel a Kár pát-me den ce mai if jú sá ga –
bár kü lön bö ző okok ból – de min den hol sú lyo san ve szé lyez te tett
ál la pot ban van!

Ha kö rül né zünk, s vis  sza pil lan tunk  a múlt ba, azt lát juk, 1848-
nak volt már ci u si, 1956-nak volt ok tó be ri if jú sá ga, de 1990-nek
már szin te nem volt sem mi lyen if jú sá ga.

A ’48-as ese mé nye ket, azok fej lő dé sét az if jú ság szem pont já -
ból vizs gál va, ezt Pe tő fi Sán dor nak két ver se fog lal ja ke ret be „A
ma gyar if jak hoz” és „A már ci u si if jak”. Az el ső ben, ame lyet 1847
feb ru ár já ban írt, os tor csa pás ként csat tan fi gyel mez te té se:

„Lesz-e gyü mölcs a fán, mely nek nincs vi rá ga,
Avagy vi rág vagy te ha zám if jú sá ga?”
Az tán el te lik 16 hó nap, s 1848 jú ni u sá ban ezt ír ja a köl tő:
„Szol ga sá gunk ide jé ben
Min den em ber csak be szélt,
Mi valánk az el sők, kik
Ten ni mer tünk a ho nért!”
Mi ben és mi ért kü lön bö zik ez a két vers?
Egy részt azért, mert az el ső ál ta lá ban az egész ma gyar if jú sá got

vizs gál ja, a má so dik pe dig ki fe je zet ten a for ra da lom mag vát, a
már ci u si if ja kat. Más részt azért kü lön bö zik, mert a két vers kö zött
el telt idő ben a már ci u si if jú ság nem volt tét len, ha nem ké szült a
sza bad ság ki ví vá sá ra.

Pe tő fi Sán dor eu ró pai lá tó kö rű if jú volt. Lát ta s le ír ta, hogy
„Eu ró pa na pon ként kö ze le dik egy nagy sze rű erő sza kos meg ráz -
kó dás hoz”. A for ra da lom 1848 ja nu ár já ban Olasz or szág ból in dult
el, feb ru ár ban ért Pá rizs ba, majd szá mos né met vá ros ba, s már ci -
us 13-án Bécs ben tört ki. Pe tő fi az nap ír ja meg ott ho ná ban az
egyik asz tal nál a Nem ze ti dalt, mi köz ben a má sik asz tal nál fe le sé -
ge nem ze ti fej kö tőt varr ma gá nak – ír ja nap ló já ban. A hi te les
szem ta nú le írá sá ból ér te sü lünk ar ról is, hogy 14-én, az el len zé ki
kör ülé sén hang zik el az in dít vány a „Mit kí ván a ma gyar
nemzet?” 12 pont já nak a meg írá sá ra, ame lyet más nap dél előtt a
Pil vax ká vé ház ban Jó kai Mór ol vas fel, majd Pe tő fi el sza val ja
Nem ze ti da lát. In nen in dul tak el, hogy sor ra jár ják az egye te mi if -
jú sá got, majd Landerer nyom dá já ban a nép ne vé ben le fog lal ják a
saj tót. Itt ez res kö te gek ben ki nyom tat va ki oszt ják a nép kö zött a
12 pon tot és a Nem ze ti dalt. Ez után sza ka dó eső ben – egyéb ként
egész nap esett – a mú ze um elé men nek. A tö meg már 10.000 fő re
nőtt. In nen a vá ros ház ára vo nul nak, ahol rö vid ta nács ko zás utá na
a pol gár ság ne vé ben a pol gár mes ter alá ír ja a 12 pon tot, ame lyet
az alant ál ló so ka ság nak meg mu tat. Óri á si a lel ke se dés! A bu dai
vár ba fel már 20.000-es tö meg höm pö lyög „a nagy mél tó sá gú
hely tar tó ta nács hoz, amely – mint Pe tő fi ír ja – sá padt vala és resz -
ket ni mél tóz ta tott és öt perc nyi ta nács ko zás után min den be be le -
egye zett. A ka to na ság nak ki ada tott a tét len ség irán ti ren de let, a
cen zú ra el tö röl te tett. S Tán csics bör tön aj ta ja meg nyílt”.

Ez volt már ci us 15-e, a sza bad ság harc nyi tá nya. En nek a küz -
de lem nek, ame lyet csak igaz mon dó köny vek ből sza bad és kell ta -
nul má nyoz ni, még sok fel tá rat lan rész le te van. Ha Pe tő fi Sán dor
most el jö het ne kö zénk, bi zo nyá ra sok ér de kes él mé nyé ről szá -
mol na be ne künk, és eköz ben még job ban meg is mer het nénk. 

3. 
Idéz zük fel Pe tő fi Sán dor iga zi ar cá nak né hány vo ná sát!

Kép zel jük el, hogy 164 évet vis  sza re pü lünk az idő ben: 1846
má ju sa van. 

Pe tő fi Sán dor 23 éves és itt la kik ve lünk Dömsödön – mert va -
ló ban itt la kik a mai Baj csy-Zsi linsz ky u. 6. szám alatt. Dél idő
van ép pen ami kor ös  sze ta lál ko zunk a kar csú if jú val. Szü le i hez
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tart a mai Pe tő fi Sán dor u. 17. szám alá, mert ve lük szo kott ebé -
del ni. Ké sőbb lát hat juk őt la di kon át evez ni a szi get re, ahol ép pen
Várady An tal ba rát já nak ír köl tői le ve let. Eb ben ar ról az egész sé -
ges for du lat ról szá mol be, amely lel ké ben ép pen itt Dömsödön
kö vet ke zett be. Mély le han golt sá gá ból új já szü le tett. A „szép ter -
mé szet, a be teg ke dé lyek e hű or vo sa” gyó gyí tot ta meg. A for ra -
dal már itt éb redt fel ben ne. Ér zi a vál to zás sze lét, a sza bad ság haj -
na lát, s a Nem ze ti dal alap gon do la ta már ak kor meg fo gal ma zó dik
ben ne, ami kor ezt ír ja:

„…hinni kez dem, hogy di cső na pok nak
Ér jük ma hol nap fé nyes haj na lát,
Mi dőn a né pek mind föl eme lik
A föld po rá ba igá zott fejöket,
S vé gig menny dör gik a föld ke re kén:
Le gyünk ra bok ból is mét em be rek!”

Vis  sza tér ve a je len be: ez a dömsödi
örök ség mind an  nyi un kat kö te lez! S Pe tő fi
Sán dor em lé két hir de ti még az óri ás tölgy
ár nyé ká ban az a há rom szo bor arc kép, a
köl tő édes any já ról, édes ap já ról és a köl tő -
ről, ame lyet vi har le tör te ágá ból Po lyák
Fe renc né pi fa fa ra gó mű vész bal tá val fa -
ra gott ki. 

Pe tő fi Sán dor gaz dag lel kű te het ség,
láng ész.

Ben ne egy szer re és együtt él a sze líd
pol gár és a láng lel kű for ra dal már. Csa lád -
já hoz ra gasz ko dó em ber: szü le i nek hű sé -
ges fia, ki tű nő férj és bol dog apa. Tel jes
lán gon égett, élt  s a pil la nat-ad ta köny  -
nyed ség gel al ko tott. Szá mos nyelv ben
volt já ra tos: ér tett ola szul, be szélt latinul
és né me tül, meg ta nult fran ci á ul s for dí tott
an gol ból Shakespeare-t. Szin te hi he tet len,
hogy rö vid éle té ben – mi köz ben be jár ta a
Kár pát-me den cét s ka masz ko rá ban ka to -
na ként Auszt ri át – men  nyit al ko tott. Ér ték
csa ló dá sok, sze mé lyi tá ma dá sok, de eze -
ket rö vid idő alatt fel dol goz ta, és túl lé pett
raj tuk. Ugyan ak kor a leg na gyobb nyo mo -
rú ság és nél kü lö zés kö ze pet te sem ad ta fel
cél ja it, ha nem mint ve zér csil la got kö vet te azo kat. Tu da tos hit tel
kül de tést tel je sí tett. Ha za fi sá gá nak alap ja: hű ség a csa lád hoz, hű -
ség a föld höz, ame lyen szü le tett.

Vé gül még egy, az egész sze mé lyi sé gét át já ró jel lem vo ná sát,
ter mé sze tes gyö ke rű, de ugyan ak kor na gyon tu da tos élet szem lé -
let ét, er köl csi fel fo gá sát kell ki emel nünk. Ez nap ja ink ban kü lö nö -
sen fon tos, ami kor fej re állt a vi lág s szét hul lott az ér ték rend.

Pe tő fi Sán dor er ről ma ga így ír nap ló já ban (1848. ápr. 19.):
„az utó kor azt mond hat ja rólam,… hogy szi go rú er köl csű em -

ber valék, ami egy szó val an  nyi, mint re pub li ká nus, mert a
respublicának nem az a fő jel sza va 'le a ki rál  lyal', ha nem a 'tisz ta
er kölcs!' Nem a szét tört ko ro na, ha nem a meg vesz te get he tet len
jel lem, a szi lárd be csü le tes ség a respublica alap ja.”

Az 1848-ban írt „Az apos tol” cí mű, ön val lo más nak te kint he tő
köl te mé nyé ben oly szé pen fej ti ki hogy mit je lent szá má ra em ber -
nek len ni, mit je lent szá má ra az egyé ni és nem ze ti ön tu dat. Azt,

hogy mit gon dol az em be ri mél tó ság ról, és mi kép pen be szél az
em ber rel, öt szó ban így fog lal ja ös  sze: „Le vett ka lap pal, de fel -
emelt fő vel”.

4.
Mit üzen ne künk ma Pe tő fi Sán dor?

Nek tek fi a tal Ba rá ta im azt üze ni, hogy le gye tek mél tó utó dai a
már ci u si if jak nak! Er re em lé kez te tő aján dék ként sze re tet tel nyúj -
tom át Nek tek Rá ko si Vik tor nak Hős fi úk cí mű re gé nyét. Éle tem -
ben – 7 éves vol tam – ez a sza bad ság harc ról szó ló if jú sá gi re gény
volt az el ső könyv, amely ből meg ta nul tam ol vas ni, s ame lyet vé -
gig is ol vas tam, mert nem tud tam le ten ni.

Ne künk, ké sői nagy apák nak pe dig azt
üze ni, hogy ugyan úgy, mint 162 év vel ez -
előtt, a nem zet egy sé gén kell mun kál kod -
nunk. A köl tő „A már ci u si if jak” cí mű ver -
sé ben így szól az ak ko ri ün nep ről:

„Egy szó vá és egy ér ze lem mé
Ol vadt ös  sze a ha za.
Az ér ze lem 'lel ke sü lés',
A szó 'sza bad ság' vala.
Oh ez rit ka szép lát vány volt,
S majd ha vé nül a vi lág,
El mond ják az uno kák nak 
Ezt a kort a nagy apák.” 

Ké rem, en ged jék meg ne kem, hogy ezt
az em lé ke zést most sze mé lyes sé te gyem.

1898-ban a sza bad ság harc 50. év for du -
ló ján egy kas sai új ság egy 76 éves hon -
véd ka pi tány vis  sza em lé ke zé sét köz li. Ő a
sze pe si va dász zász ló alj pa rancs no ka volt,
s két öc  cse fő had nagy ként ve le együtt har -
colt ugyan eb ben a csa pat ban. A 3 test vér
közűl az egyik, Roxer Vil mos az én déd -
apám volt. Ma, 112 év után én va gyok
olyan idős, mint ak kor ő volt, és büsz ke
öröm mel tölt el, hogy a fel vi dé ki had já rat
hő si küz del me i ről most én me sél he tek az
uno ká im nak. 

Igen, if jú volt ez a se reg. A déd apám a
harc ban 23 éves volt. A sza bad sá got vég ső

so ron az if jú ság vív ja ki. Az if jú ság, aki ben lel künk job bik ré sze
él ma is. Ba bits Mi hály nak a Pe tő fi kosz o rú i ban írt vers so rai hoz -
zánk, Hoz zá tok is szól nak:

„Kelj, ma gyar if jú ság, légy te vi rág ma gad!
Nem dró tos fü zér be gör bít ve, – légy sza bad
Vi rág sza bad föl dön:
Hogy ár ván ma rad va meg rab lott bir to kán
Mond has sa a ma gyar: 'ki csi az én szo bám,
Ki csi, de nem bör tön'.”

Be fe je zé sül egy imád ság ból idé zek, ame lyet itt a kö zel ben,
Szalkszentmártonban írt Pe tő fi Sán dor:

„Te remtsd egé szen új já e ha zát,
Hall gass meg en gem, édes Is te nem!”

Közreadta: -V.I.-
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Fotó: Kővári Zoltán
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Ipa ros bál
Dömsödön
Több éves szü net után vál lal ko zó ink

kí ván sá gá ra ipa ros bált szer vez tünk
már ci us 27-én. Ré gi ha gyo má nyo kat
fel ele ve nít ve, szin te csa lá di as kör nye -
zet ben zaj lott le a ren dez vény.

Le he tő sé ge in ket és a he lyi adott sá go -
kat fi gye lem be vé ve telt ház zal, de  kor -
lá to zott lét szám mal ke rült meg ren de -
zés re. Ez úton is sze ret nénk el né zést
kér ni mind azok tól, akik ké sőn je lez ték
rész vé te li szán dé ku kat.

A ven dé ge ket szé pen fel dí szí tett te -
rem fo gad ta, a fi nom, bő sé ges va cso rát a
Mizsei és Si mon ven dég lá tó  egy ség ké -
szí tet te, szol gál ta fel. A tán col ni sze re tő
ven dé gek nek Ber ta Zsu zsan na és Gonda
Sán dor szol gál tat ta a ki tű nő ze nét. 

A szó ra ko zás hoz el en ge dhetet len ita -
lokat Ke resz tes Ág nes „csap szé ke” biz -
to sí tot ta.

A bál es te hét től haj nal ötig jó han gu -
lat ban telt el, aki el jött, az iga zán jól
érez het te ma gát, és vé gigtán col hat ta,
mu lat hat ta az éj sza kát.

Sze ret nénk meg kö szön ni ven dé ge ink
rész vé tel ét, a ren dez vény szer ve zé sé -
ben pe dig  kö szö ne tet mon dunk:  Is pán
Ig nác nak, Kiss Im ré nek, Gyiviné Szé -
kely Il di kó nak, Ko vács Zol tán nak, Ke -
resz tes Ág nes nek és se gí tő i nek.

A múl tat vis  sza idéz ve sze ret nénk
meg is mé tel ni a ren dez vényt.

Csi szár György
al el nök

Dömsödi Ál ta lá nos Ipar tes tü let

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.

SZÍN JÁT SZÓ KÖR
Kedden ként az Irin gó Szín ját szó Kör pró bái 18.00 óra kor.

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.

PROG RA MOK AZ OMK-BAN

Fo tó : Csi szár György

BA NYA BÁL 2010
A Ba nya Klub mű kö dé se óta na gyon sok -

szor be bi zo nyí tot ta már, hogy nem csak a 20
éve se ké a vi lág. Ak tív kul tu rá lis éle tet él nek
nem csak Dömsödön, ha nem a kör nye ző te -
le pü lé se ken, sőt Bu da pes ten is. 

Ötéves lett idén a klub, de im már ha to dik
al ka lom mal ren dez ték meg a nagy si ke rű Ba -
nya Bált.

Szív vel-lé lek kel ké szül tek ba nyá ink az
idei bál ra, sü töt tek, főz tek, dí szí tet tek, tán cot
ta nul tak, de azt hi szem érez he tő is volt, hogy
min den mel lett ott a ba nyá ink sze re te te.

Már az aj tó ban iga zi bo szor kány vér rel vár -
ták a klub tag ok a ked ves ven dé ge ket, társ klub
ta go kat, ugyan is je len volt az apaji nyug dí jas -
klub, a kiskunlacházi nyug dí jas klub, a kis kun-
lacházi lá nyok-as  szo nyok klub ja, a  so rok  sá ri
klub, s Áporkáról is ér kez tek ven dé ge ink.

A ha gyo má nyok hoz hí ven a bá li mű sor
ba nya ava tás sal kez dő dött. Min den ki meg le -
pe té sé re idén nem csak nő ket, ha nem két fi út
is fel avat tak, per sze nem ba nyák nak, ha nem
a Ba nya Klub két ör dög fi ó ká já nak.

Új klub tag ok: Or das Nándorné, Cserna
Károlyné.

Ör dög fi ó kák: Nagy Seby, Ka to na Vik tor.
Akik rend sze re sen jár nak a Ba nya Bál ra,

tud hat ják, hogy tán cos lá bú ba nyá ink min -
den év ben más-más nép, nem zet kul tú rá já -
nak tán cát meg ta nul ják – lásd: Zorba tán ca.

Idén egy gyö nyö rű pa lo tás sal ör ven dez tet -
ték meg a nagy ér de mű kö zön sé get, majd
charlestont tán col tak sé ta pál cá val, ci lin der -
rel, és a mű sor zá rá sa ként fel idéz ve az el múlt

évek tán ca it, egy fe lejt he tet len sváb pol kát
rop tak.

A Ju és Zsu Tár su lat és a Ba nya Klub a sok
éves együtt mű kö dé sek, ki rán du lá sok al kal -
má val iga zi csa lád dá ko vá cso ló dott ösz  sze,
nagy ma ma-uno ka kap cso lat ala kult ki. En -
nek is kö szön he tő volt, hogy a bá li mű sor ban
fel lé pett Cserna Ma ri an na, Miskolczi Bea,
Csi kós Zsu zsi, Bak Bar ba ra, Liber Mar cell,
Ka to na Vik tor, Nagy Seby, Er dős Sán dor,
Bődi La jos, Bődi Vik tor és Hor váth Ba lázs.

A mű sor ban fel lé ptek még Szilasi And rea
és Pász tor ka Sán dor elő adó mű vé szek. 

Az idei bált is na gyon so kan tá mo gat ták
fel aján lá sa ik kal. A fő nye re mény egy 10 na -
pos gö rög or szá gi (Nei Po ri) ki rán du lás jú li -
us ban, és hús vét kor 3 na pos Poprád–Ótát -
rafüred–Igló–Lőcse–Eperjes–Kassa ki rán du-
lás volt.

Na gyon kö szön jük a tá mo ga tók nak a sok
ér té kes fel aján lást: Palócz La jos és fe le sé ge
Er zsi ke, Gyiviné Il di kó, Ma da rász Áru ház,
Bélavári Ti bor, Kiss Im re, Borászati Kft., Öt -
vös Ist ván és fe le sé ge, Nagy Já nos és fe le sé -
ge, Kaszásné Er zsi ke, Hargittainé Ma ri ann,
Ke resz tes Já nos, Perger Já nos, Pan non GSM
üz let Át ri um Üz let ház, Vi rá gos kert Dro gé -
ria, Harsányiné Do bos Il di kó, Ka to na
Antalné, P. S. OMK, Nagy köz sé gi Ön kor -
mány zat. Kö szön jük azon tá mo ga tók nak is,
akik nek – kérésükre – ne vük nem sze re pel a
fel so rol tak kö zött. KÖ SZÖN JÜK!

Bí zom ben ne, hogy aki je len volt az idei
bá lon, na gyon jól érez te ma gát, és jö vő re új -
ra együtt bá lo zik a Ba nya Klub bal.

N.S.
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El ső al ka lom mal ke rült meg ren de zés re
Dömsödön az I. Or szá gos Magyarnóta és Ope -
rett Ver seny.

Or szá gos ver seny nek lett hir det ve, de nem -
zet kö zi ran gú vá vált, hi szen nem csak Ma gyar -
or szág ról ér kez tek ver seny zők, ha nem Szlo vá -
ki á ból és Né met or szág ból is.

A ren dez vény fő cél ja az em lí tett két mű faj
nép sze rű sí té se, va la mint ha gyo má nya ink ápo -
lá sa, hi szen a magyarnóta ugyan úgy nem ze ti
kincs, hoz zánk tar to zik, mint anya nyel vünk.
Nem sza bad hagy ni, hogy el ves  szen.

A szer ve zők meg le pe té sé re több mint öt ve -
nen küld ték vis  sza je lent ke zé si lap ju kat, je lez -
ve, hogy részt kí ván nak ven ni ezen a ver se nyen. 

A ver seny nap ján (2010. már ci us 20.) már
dél előtt 10 órá tól gyü le kez tek a ver seny zők,
szebb nél szebb fel lé pőru hák ba öl töz tek, be éne -
kel tek, is mer ked tek egy más sal, mert egy ilyen
ren dez vé nyen ba rát sá gok is szü let nek. 

Meg telt az OMK nagy ter mé nek né ző te re, je -
lez ve, hogy 13 óra, kez dőd het a ver seny. 

Ócsai Ju li kö szön töt te a ked ves ven dé ge ket,
ver seny ző ket, majd be mu tat ta a zsű ri tag ja it, és
a mik ro font át ad ta a konferansziénak.

Ama tő rök szá má ra volt meg hir det ve a ver -
seny, de na gyon sok éne kes nél el cso dál koz tam,
hogy ő va ló ban ama tőr? Pro fi szin tű ének ver -
seny nek vol tak fül- és szem ta núi, akik részt vet -
tek a mű so ron. Iga zi te het sé gek vol tak! Óri á si
él mény volt hall gat ni a ver seny ző ket! Nyu godt
szív vel azt le het mon da ni, hogy nem kell fél ni,
lesz az em lí tett mű faj ok nál „után pót lás”. 

Kü lön ki eme lem a szín vo na las,  ki vá ló, ru -
gal mas szer ve zést, a zsű ri tag ja i nak, hogy a
ma ra to ni ver seny fá rasz tó mun ká ja köz ben
min den ver seny ző re egy for mán fi gyel tek. 

A zsű ri tag jai a szak ma el is mert mű vé szei
vol tak: 

Pitti Ka ta lin – zsűrielnök – ope ra éne kes
Grá nát Zsu zsa – nó ta éne kes
Ócsai Ju li – operetténekes
Pász tor ka Sán dor – nó ta éne kes

Ver seny ered mé nyek:

Ope rett if jú sá gi:
I.    Szakál Ger gő Deb re cen
II.   Cserna Ma ri an na Dömsöd
III.  Sár kö zi Ju dit Ka pos vár

Ope rett  fel nőtt I.
I.     Fe hér Éva Bu da pest
I.     Benkó Já nos Ve rő ce        
I.     Mé szá ros Já nos Elek Alcsútdoboz
II.    Krizsán And rás Bu da pest
III.   Ko zák Ju li an na Me ző túr

Ope rett fel nőtt II.
I.     Mikuska Györ gyi Né met or szág
II.    Gájer Ta más Mar ca li
III.   Vincze Zsu zsan na Tiszaföldvár 

Nó ta fel nőtt I.
I.      Mé szá ros Já nos Elek Alcsútdoboz
II.     Ba kos Me lin da Abony
III.    Haj nal Ni ko lett Tét

Nó ta fel nőtt II.
I.      Gájer Ta más Mar ca li
II.     Né meth Kár oly Bu da pest
III.    Sipos Izol da Nyír egy há za

Kü löndí ja sok:
Ope rett ifjúsági: Cserna Ma ri an na Dömsöd
Nó ta fel nőtt I.: Schmidt Artúr Nagy bör zsöny
Nó ta fel nőtt II.: Berecz Bá lint Törökszent-

miklós

Gra tu lá lunk min den ver seny ző nek!

- kon fe ran szié  -

I. ORSZÁGOS MAGYARNÓTA – OPERETT
VERSENY DÖMSÖD  

Mó do sul tak a jár mű vek el szál lí tá sá nak fel tét e -
lei is, most már nem csu pán a rend őr ség, ha nem a
köz te rü let-fel ügye let és a köz út ke ze lő je is el tá -
vo lít hat ja a sza bály ta la nul vá ra ko zó jár mű vet az
üzem ben tar tó ér te sí té se mel lett és an nak költ sé -
gé re. Ez a sza bály ér vé nyes ar ra a jár mű re is,
amely „ha tó sá gi jel zés sel nem ren del ke zik, de a
köz úti for ga lom ban csak ilyen jel zés sel ve het ne
részt”. Az ilyen jár mű vet fő út vo na lon ti los, mel -
lék út vo na lon – köz te rü let-hasz ná la ti en ge dély
nél  kül – leg fel jebb 10 na pig sza bad tá rol ni.

A köz úti for ga lom el len őr zé se so rán az a jár -
mű , amely ben a köz úti for ga lom el len őr zé sét
vég ző be ren de zés üze mel, a jár mű for ga lom elől
el zárt te rü le ten, to váb bá a köz út nak azon a ré szén
is el he lyez he tő, ahol a jár mű vek meg ál lá sa vagy
vá ra ko zá sa ti los.

Az aláb bi mó do sí tás ugyan nem most ke rült be
a KRESZ-be, de a tév hi tek, pon tat lan sá gok el ke -
rü lé se ér de ké ben meg em lí te ném:

A la kott te rü le ten kí vü li út út test jén, le ál ló sáv -
ján, út pad ká ján tar tóz ko dó gya lo gos nak/sze -

mély  nek – ide nem ért ve a gya lo go sok zárt cso -
port ban tör té nő köz le ke dé sét – éj sza ka és kor lá -
to zott lá tá si vi szo nyok ese tén fény vis  sza ve rő
mel lényt (ru há za tot) kell vi sel nie. A ke rék párt éj -
sza ka és kor lá to zott lá tá si vi szo nyok kö zött a kü -
lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott lám pák kal kell
ki vi lá gí ta ni, és a ke rék párt haj tó sze mély nek – la -
kott te rü le ten kí vül – fény vis  sza ve rő mel lényt
(ru há za tot) kell vi sel nie.

A mó do sí tá so kon túl me nő en sze ret nék né hány
ta ná csot ad ni a gép jár mű ve ze tők fi gyel mé be: A
haj na li párásodás, kö dö sö dés, le fa gyás bos  szú sá -
got okoz a ve ze tők nek. A jár mű ve ken in du lás
előtt ne csak a szél vé dőt ta ka rít suk meg, ha nem a
hát só és ol dal só ab la ko kat, va la mint a világító,
fényjelző be ren de zé se ket is, hi szen ez nem csak a
sa ját ki lá tá sunk ér de ké ben szük sé ges, ha nem az
ész le lé sünk ér de ké ben is. Köd ben köz le ked ve
ügyel jünk ar ra, hogy a köd zá ró fény szó rót csak
ad dig hasz nál juk, míg a mö göt tünk ér ke ző a kö -
ze lünk be ér, ek kor tól kap csol juk le, mert azon
túl me nő en, hogy a má sik köz le ke dőt el va kít ja,

még bal eset ve szé lyes is, hi szen a fék lám pánk
ész le lé sét meg ne he zí ti a töb bi köz le ke dő szá má -
ra. Köd ben és csú szós, le fa gyott uta kon tart sunk a
meg szo kott nál na gyobb kö ve té si tá vol sá got. Vi -
gyá zat, az út tes ten már +4 °C alat ti hő mér sék le -
ten is le fa gyá sok kal kell számolni. A té li köz le ke -
dés so rán le he tő sé günk höz mér ten óva kod junk a
hir te len moz du la tok tól (hir te len kor mány zás, fé -
ke zés, gáz adás), mert a jár mű vünk fe lett el veszt -
het jük ural mun kat. Ezt a na gyobb kö ve té si tá vol -
sággal és a kö rül te kin tő ve ze tés sel előz het jük
meg. A jár mű szél vé dő mo só fo lya dék já nak el len -
őr zé sét a szo ká sos nál gyak rab ban vé gez zük, fő -
leg egy hos  szabb ra ter ve zett út előtt. Cél sze rű
vas tag ru há za tot ma gunk nál tar ta ni ar ra az eset re,
ha a jár mű el rom la na. Vi gyáz zunk ar ra, hogy a té -
li gu mi egy ha mis biz ton ság ér ze tet ad hat, de a fi -
zi ka tör vény sze rű sé ge it nem ké pes fe lül múl ni,
ezért at tól, hogy a gép ko csi már fel van sze rel ve
té li gu mi val, még ne bíz zuk el ma gun kat.

A ke rék pá ros ok nak azon túl me nő en, hogy kö -
te le ző ki vi lá gí ta ni uk ke rék pár ju kat, a rossz lá tá si
vi szo nyok mi att ez a sa ját biz ton sá guk ér de ke is
egy ben. 

Min den ked ves ol va só nak és hoz zá tar to zó já -
nak jó utat és bal eset men tes köz le ke dést kí vá nok:

Fuchsz Ró bert r.zls. bal ese ti helyszínelő

VÁLTOZÁSOK A KRESZ-BENVÁLTOZÁSOK A KRESZ-BEN
III. (befejezõ) részIII. (befejezõ) rész
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Felhívás óvodai beíratkozásra!
Kedves Szülõk!

Óvodai felvételi szándékukat jelezhetik 2010. április 19-én, 20-án és 21-én az „Új” óvodában
(Dömsöd, Dózsa Gy. út 27/A) naponta 8-16 óráig.

Óvodai felvételükről a 2010/2011. nevelési-oktatási évben a jogszabályban megfogalmazott, a
folyamatos felvételre vonatkozó előírásoknak megfelelően dönt az óvoda vezetője.

A gyermek felvétele nem a jelentkezés sorrendjében történik.
Számítsanak rá, hogy az adminisztráció miatt várakozniuk kell!
Kérem, hogy a felvételi előjegyzésre gyermekükkel együtt látogassanak el! Szükséges iratok:
• a szülő személyi igazolványa és lakcímbejelentője;
• a gyermek születési anyakönyvi kivonata, lakcímbejelentője.
• Amennyiben gyermekük szakértői véleménnyel rendelkezik a sajátos nevelési igényről, a

szakvélemény bemutatását kérjük.
• Az étkezési térítési díj megállapításához kérjük leadni a gyermekvédelmi kedvezményről,

tartós betegségről, 3 vagy több gyermek nevelése esetén a családi pótlék folyósításáról szóló
igazolásokat.

Várjuk mindazok jelentkezését, akiknek gyermeke 2003-2004-2005-2006-ban és 2007.
augusztus 31-ig született.

Azok a szülők is jelentkezzenek, akik várhatóan munkába állnak. Előfelvételisként jegyeztessék
elő a 2007. szeptember 1. és 2008. május 31. között született gyermekeiket.

Felvételükre a nevelési év folyamán folyamatosan kerül sor a szabad férőhelyek függvényében.
Az előjegyzésbe vétel nem jelent automatikus felvételt.

A KÖZOKTATÁSI TÖRVÉNY SZERINT a gyermek abban az évben, amelyben az
ötödik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától, 2010. szeptember 1-jétől napi négy órát
köteles óvodai nevelésben részt venni.

A  2010-2011-es nevelési-oktatási évben tehát KÖTELEZŐ ÓVODÁBA (nagycsoport-
ba) JÁRNI MINDAZON GYERMEKEKNEK, AKIK 2005. május 31-ig születtek,
(középső csoportba) akik 2005. június 1. – 2005. december 31-e között születtek.

Az 5. életévet betöltött gyermek beíratásának elmulasztása szabálysértés, amely törvényes
következményekkel jár.

Orosz Lajosné óvodavezető

ÉRTESÍTÉS
Kedves Szülõk!

Az elsősök beíratása 2010. április 19-én
és 20-án (hétfőn, kedden) lesz az OMK
emeleti részén az igazgatóhelyettesi irodában
8 órától 17 óráig. 

A beíratkozáshoz szükséges:
– A gyermek születési anyakönyvi ki vo -

nata,
– TAJ-kártyája,
– Diákigazolvány igénylése esetén 1 db

igazolványkép (fekete-fehér).

A beíratkozáskor tanulóbiztosítást is lehet
kötni 1000 Ft, 1500 Ft, esetleg magasabb
összegű éves díjjal. 

Varga Gézáné 
igazgatóhelyettes

Szo mo rú va gyok, ami kor a TV-ben, rá di ó ban sok szor meg szó la ló ri por te re ket vagy ép pen ala nya i kat hal lom be szél ni. Ke re sik a sza -
va kat, nyög nek, ö... ö... őz nek. Fel nőtt em be rek!!! Nem tud nak fo lya ma to san be szél ni, ke re sik a sza va kat. Sok szor szin te el ké pesz tő!!!

Mi lesz ve lünk, né pünk kel, ha el fe lej ti a mi gyö nyö rű nyel vün ket hasz nál ni, szép ki fe je zé se in ket al kal maz ni! Saj nos a hét köz na pi
em be rek nagy ré szé re is már ez jel lem ző! Nem be szél ve gye re ke ink ről!!!

So kan a kül föl di ek azt mond ják, ne héz a ma gyar nyelv. Pe dig ez nem igaz, csak ők nem ér tik azo kat a szép ár nya la to kat, ki fe je zé se -
ket, amit mi még na gyon so kan hasz ná lunk, de egy re ke ve seb ben!!!

Ami kor egy kül föl di azt mond ja a já rás ra, hogy megy – ak kor mi más ként is ki fe jez zük, pl. po rosz kál, slat  tyog, ődöng, cam mog, an -
da log vagy ép pen csász kál stb. A ma gyar nyelv a já rást kö zel 230-fé le kép pen tud ja ki fe jez ni.

Men  nyi vel szebb ha azt mond juk, hogy a pi ci ba ba to tyog, ti peg – a ló po rosz kál, üget, trap pol stb. vagy az öreg em ber slat  tyog, ban -
du kol, battyog, kul log stb.

Per sze nem csak a já rást tud juk mi sok fé le kép pen ki fe jez ni. A lá tás ra, né zés re is sok sza vunk van. (Pl. pil lant, kan di kál, sun  nyog, ku -
kucs kál stb.) – Az evés re is igen nagy ki fe je zés-vá lasz ték van. Nem so ro lom to vább, mert a ma gyar sza vak nak tud juk, igen nagy a szi -
no ni ma kész le te.

Nem hi á ba mond ták már so kan, hogy a mi nyel vünk egye dül ál ló a vi lá gon!!! Nem azo no sít ha tó egy nyelv vel sem. Ezért a vi lág örök -
ség  részévé kel le ne ten ni. Dal la mos sá gá val, szép sé gé vel vagy ép pen  ke mény sé gé vel kü lön le ges!

Min den el fe lej tett szó val sze gé nyeb bek le szünk! Ma még so kan ért jük, hasz nál juk vál to za tos ki fe je zé se in ket, de eb ben a ro ha nó,
internetes vi lág ban kezd jük fe led ni azo kat a szép ki fe je zé se ket, ami ket őse ink hagy tak ránk.

Ha sze ret jük ha zán kat (és kell is hogy sze res sük!), fel ada tunk örök sé günk, nyel vünk szép sé ge it ápol ni és to vább ad ni utó da ink nak!

Ónodi Kovács László

Ö... ö... õzünk! – A magyar nyelv szépségei
Kihalóban a magyar nyelv?
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Már ci us hó nap ban több ször is sze re pel tek ze -
nei tan sza kos nö ven dé ke ink: 15-én, a köz sé gi
ün ne pé lyen a ko szo rú zá si he lye ken éne kel tek;
22-én Rác ke vén a Savoyai-kas tély ban Kő vá ri
Ró za és Kudar Zsolt sze re pelt a kör ze ti zon go -
rás ta lál ko zón. Kö szö net a fel ké szí tő ta ná rok -
nak, Jeneyné Bartha Lí vi á nak és Csák Pé ter nek. 

Gra fi ka tan sza kos nö ven dé ke ink kö zül Csi szár
Dó ra, Ha lász Do rot  tya, Hartai Ádám, Hartai Mar -
tin, Kun Ju li án, Várkonyi Vik tó ria több al ko tást is
be nyúj tot tak a kiskunlacházi Szé che nyi Pá lyá zat -
ra, ezen kí vül több pá lyá zat ra ké szí te nek fo lya ma -
to san pá lya mun ká kat, ké szül nek ver se nyek re. Kö -
szö net a fel ké szí tő ta nár nő nek, Kér ges Tün dé nek.

Már ci us 31-én makádi szín já té ko sa ink nak
druk kol ha tunk a Rác ke vén meg ren de zés re ke -
rü lő sza va ló ver se nyen, fel ké szí tő ta nár Bog nár
Gáborné.

Már ci us 20-án tár sas tán co sa ink Nyír egy há -
zán vet tek részt az Alap fo kú Mű vé sze ti Is ko lák
VII. Sza bolcs Tár sas tánc Fesz ti vál ján. 

A ver se nyen há rom cso port in dult, va la -
mennyi cso port va la men  nyi ka te gó ri á ban he -
lye zés sel tért ha za.

A he lye zé sek a kö vet ke zők:
I. kor cso port Páros–Latin II. év fo lyam

I. he lye zés – Gé zen gúz cso port
I. kor cso port Páros–Standard II. év fo lyam

I. he lye zés – Gé zen gúz cso port
II. kor cso port Páros–Latin V-VI. év fo lyam

I. he lye zés – Ha la dás cso port
II. kor cso port Páros–Standard V-VI. év fo lyam  

II. he lye zés – Ha la dás cso port
II. kor cso port Párnélküli–Latin V-VI. év fo lyam 

IV. he lye zés – Ár va lány haj cso port
II. kor cso port Párnélküli–Standard V-VI. év fo -
lyam

V. he lye zés – Ár va lány haj cso port
A cso por to kat Mihó Di á na ta nár nő ké szí tet te

fel, aki a tan év fo lya mán több ször is in dí tott
egyé ni ver seny ző pá ro so kat is.

Kö szö nöm a fel ké szí tést és to váb bi si ke res
ver se nye ket kí vá nok mind a ta nár nő nek, mind a
gye re kek nek! Itt ra ga dom meg az al kal mat,
hogy kö szö ne tet mond jak Csi kós Lászlónénak,
a mű ve lő dé si ház ve ze tő jé nek, aki le he tő sé get
nyúj tott a tár sas tán co sok nak a fel ké szü lés hez.

Kön tös Ág nes
igaz ga tó

Ta valy fe je ző dött be a mű vé sze ti is ko la
COMENIUS pá lyá za tá nak le bo nyo lí tá sa. A pá -
lyá za ton a MOSTart Egye sü let se gít sé gé vel vett
részt az is ko la, a kap cso lat tar tó Var ga Anett, is -
ko lánk gra fi kata ná ra volt. A De zső La jos Alap -
fo kú Mű vé szet ok ta tá si In téz ményt „Nem zet kö -
zi Együtt mű kö dé si Kul tú rá ért” ní vó díj ban ré -
sze sí tet te a Tempus Köz ala pít vány. Az aláb bi -
ak ban rész le te ket köz lünk a le vél ből.

Tárgy: Ér te sí tés a NEK Ní vó díj el nye ré sé ről
Dá tum: 2010. már ci us 26.
Ik ta tó szám: Com-1720-1/10
Hi vat ko zá si szám: 07/0227-C/1006

De zső La jos Alap fo kú Mű vé szet ok ta tá si 
In téz mény
Var ga Anett kap cso lat tar tó
2344 Dömsöd
Kos suth La jos u. 58.

Tisz telt Var ga Anett!

A Tempus Köz ala pít vány 2008-ban lét re hoz -
ta a „Nem zet kö zi Együtt mű kö dé si Kul tú rá ért”
el ne ve zé sű ní vó dí jat, mely nek cél ja az Egész
éle ten át tar tó ta nu lás prog ram ke re té ben ki -
emel ke dő szín vo na lú nem zet kö zi pro jekt te vé -
keny sé get vég ző pá lyá zók mun ká já nak el is me -
ré se, a jó pél dák fel mu ta tá sa, a mi nő sé gi meg -
kö ze lí tés erő sí té se, il let ve an nak biz to sí tá sa,

hogy a díj jal ju tal ma zott in téz mé nyek szak mai
kö zön ség előtt be mu tat has sák meg szer zett is -
me re te i ket, va la mint meg oszt has sák ta pasz ta la -
ta i kat a prog ram más részt ve vő i vel.

Ki zá ró lag olyan pro jek tek nyer he tik el a ní -
vó dí jat, me lyek kap csán az in téz mény a Tempus
Köz ala pít ván  nyal kö tött tá mo ga tá si szer ző dés -
ben vál lalt ha tár idő ig záróbeszámolót nyúj tott
be. Min den ha tár idő re be ér ke zett záróbeszá-
moló au to ma ti ku san részt vett a bí rá la ti fo lya -
mat ban.

Öröm mel tá jé koz tat juk, hogy a „Thab: The-
atre as a Bridge – acting connects young Euro-
peans” cí mű, 07/0227-C/1006 szer ző dés szá mú
pro jekt jü ket a záróbeszámoló bí rá la tát kö ve tő -
en je löl tük a Nem zet kö zi Együtt mű kö dé si Kul tú -
rá ért Ní vó díj ra, és az ál ta lunk fel kért szak ér tők
ér té ke lé se alap ján az idei év dí ja zott jai kö zött
sze re pel.

A díj át adá sá ra a 2010. áp ri lis 29-i, Mű vé -
sze ti ne ve lés – az is ko lá ban és az is ko lán túl cí -
mű va lo ri zá ci ós kon fe ren ci án kon ke rül sor,
aho va ezen nel tisz te let tel meg hív juk Önö ket.

Tá jé koz tat juk Önö ket, hogy a Nem zet kö zi
Együtt mű kö dé si Kul tú rá ért Ní vó dí jat el nyert,
va la mint az ar ra je lölt pro jek tek ös  sze fog la ló i -
ból egy ki ad ványt ál lí tunk ös  sze, amit va lo ri zá -
ci ós kon fe ren ci án kon je len te tünk meg.

A MOSTart Egye sü let nek és Var ga Anett ta -
nár nő nek ez úton is meg kö szön jük a köz re mű kö -
dést. 

Is ko lánk im már má so dik al ka lom mal
ren de zi meg a kis tér ség ben mű kö dő
alap fo kú mű vé sze ti is ko lák ré szé re a
Fú vós Szó lis ták és Ka ma ra együt te sek
Ta lál ko zó ját. A ta lál ko zó cél ja, hogy a

kis tér ség fú vós ta ná rai és nö ven dé kei egy
ta lál ko zó ke re tei kö zött is mer jék meg
egy mást, mu tat koz za nak be szé le sebb

kö zön ség előtt.

MMMM EEEE GGGG     HHHH ÍÍÍÍ     VVVV ÓÓÓÓ
Sze re tet tel meg hív juk Önt és

ked ves Csa lád ját a 

FÚ VÓS SZÓ LIS TÁK ÉS
KA MA RA EGYÜT TE SEK 

II. BA RÁ TI TA LÁL KO ZÓ JÁ RA

Árvalányhaj csoport

A Dezsõ Lajos Alapfokú Mûvé szet oktatási Intézmény hírei

Las san kö ze le dik a be írat ko zás ide je, má jus kö ze pé ig le het el dön te ni, hogy mi lyen tan szak ra sze ret né nek beírat koz ni a gye re kek.
Ze nei tan szak ok: fu ru lya, fu vo la, kla ri nét, trom bi ta, gi tár, zon go ra, óvo dás elő ké szí tő.

Tánc: tár sas tánc, nép tánc; kép ző mű vé szet: gra fi ka; szín mű vé szet-báb mű vé szet: szín já ték.
Kol lé gá im mal együtt sze re tet tel vár juk az ér dek lő dő gye re ke ket és szü le i ket a mű vé sze ti is ko lá ban! A beírat ko zás hoz adat la pot kell ki töl te ni

a mű vé sze ti is ko lá ban. Bő vebb in for má ci ót a  06-24/435-338 és a 06-20/489-8866 te le fon szám okon le het kér ni.

A ren dez vény
he lye és ide je:
Pe tő fi Sán dor

Ok ta tá si és
Mű ve lő dé si

Köz pont

2010. áp ri lis 21.
szer da, 17 óra
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AKCIÓS
SHELL PB GÁZ

Ingyenes
házhoz szállítással!

A szállítás Dömsöd belterületére
48 órán belül értendő.

Tel.: +36-30-9-337-357
+36-24-434-948

Szikvízüzem

Dömsödi
Sportközpont

Elérhetőségek: 
Tel.: 06-24/533-010;
e-mail: domsodsport@vnet.hu 
Béczi János intézményvezető 
mobil: 06/20/3145-794

ÁLLANDÓ PROGRAMOK

Aerobik 
KEZDÉSI IDŐPONT: JANUÁR 

Kézilabda

Felnőtt /női/: 
Szerda: 18.00-19.30
Péntek: 18.30-20.00 

Gyermek /9-10 év, lány/
Hétfő: 16.45-18.00 
Csütörtök: 17.00-18.00 

Labdarúgás 

Ifi: 
Szerda: 17.00-18.00 
Péntek: 17.00-18.00 

Gyermek /9-10 év/: 
Hétfő: 15.00-16.00 
Szerda: 15.00-16.00 

Konditerem 

Nyitva tartás: 
Hétfő–Péntek: 08.00-21.00 
Szombat: 16.00-18.00 

Vasárnap: - 

NNõõii  ttoorr  nnaa!!!!!!
Az ál ta lá nos is ko la tor na ter mé -

ben min den ked den és csü -
tör tö kön dél után fél 7-től

fél 8-ig női tor na van.
Min den kit sze re tet tel

vá runk, aki egy ki csit is törődik az egész sé gé -
vel és hi ány zik szá má ra a moz gás. Gye re,
hidd el, na gyon jó!

A Dömsödi Horgász Egyesület idén is meg -
ren dezi rendes évi házi horgászversenyét az
alábbiak szerint: 

A verseny dátuma:    2010. 04. 24. szombat
A verseny helyszíne: Északi-övcsatorna

(nyaralókkal szemben)
Megközelíthető az 51-es főútról a Tass parti

úti lejárónál jobbra kanyarodva a Tüzépig, majd
végig a Ráckevei úton!

A versenyre jelentkezés:  6:30 órától
Időbeosztás:
6:30-7:00-ig Találkozó a gyülekezőhelyen, re -

gisztráció
7:00-7.30-ig Megnyitó, sorsolás (a sorsolás me -

ne te a regisztrációnál történt ér ke -
zési sorrend)

7.30-8:55-ig Horgászhelyek elfoglalása, elő ké -
szü letek (figyelmeztetés a későn
ér kezőknek: 7:30 után lezárásra
ke  rül a versenypálya, a hor gász -
helyek megközelítése csak gyalog
történhet!!!)

8:55-9:00-igAlapozó etetés (egy dudaszó)
9:00-kor Horgászverseny kezdete (egy du da szó)
11:55-kor A horgászverseny vége előtt 5 perc-

cel (egy dudaszó)
12:00-kor A horgászverseny vége (egy du da szó)
12:00-12.30-ig Mérlegelés, pakolás (sze me tünk

összeszedése), gyülekező
12:30-kor Eredményhirdetés, díjak átadása

Nevezési kategóriák:
A Dömsödi Horgász Egyesület 2010-ben öt

kategóriában várja szeretettel egyesületi tagjait!
Versenyző, gyermek, női, ifjúsági, felnőtt (a

felnőtt kategóriában szektor 1, szektor 2, illetve
ha a résztvevők száma megkívánja, nyitunk
szektor 3-at is.

Szektoronként max. 20-20 fő vesz részt!

Díjazás:
Kategóriánként: Versenyzői, Gyermek, Női,

Ifjúsági, 1. helyezett serleg, 2. helyezett érem, 3.
helyezett érem.

Felnőtt kategória: szektoronként, 1. helyezett
serleg, 2. helyezett érem, 3. helyezett érem

Legnagyobb hal díj
Versenyszabályzat:
A versenyen egy bottal, úszós vagy fenekező

készséggel, egy darab egyágú horoggal lehet
részt venni, készenlétben bármennyi bot lehet.

A pergetés és a drótszák használata nem
engedélyezett.

Etetőanyagot 17 litert, élőanyagot tetszés
szerint  lehet használni.

Bármilyen csalival lehet csalizni, kivéve az
élő hal.

Az értékelésbe minden hal beleszámít,
mérettől függetlenül.

A méretkorlátozás alá eső retúr halat mér-
legelésig élve kell tartani

Pontozás: minden gramm 1 pont.
A verseny dudaszóval indul, és zárul le, amit

a szervezők szólaltatnak meg.
A kifogott halak mennyisége a verseny

végén, mérlegelés után lesz összesítve, amiket
addig lehetőség szerint nagyméretű karikás
szákban kell megőrizni!

www.domsodi-he.hu

***

Küldöttközgyûlést tartottunk

2010. március 20-án tartotta a Dömsödi
Horgász Egyesület a Küldöttközgyűlését az
OMK-ban. Majdnem minden küldött megje-
lent, így az ülés határozatképes volt. A küldöttek
jóváhagyták a 2010-es költségvetést, elfogadták
a zárszámadást és vagyonmérleget a 2009-es
évre, valamint meghallgatták és elfogadták a
Felügyelő Bizottság és az Önkormányzat
beszámolóját is. A küldöttgyűlés tom bo -
lasorsolással zárult.

Balogh László
H.E. titkár

2010. 06. 19.

szombat

Polgárõrök elérhetõsége
Észrevételeiket, bejelentéseiket az alábbi

telefonszámokon tehetik meg:

Klszák Tamás elnök:
06-70-463-0743

Gábor Tamás elnökhelyettes
06-70-374-9408

IV. Hal-Víz Nap

HORGÁSZ HÍREK



Ami kor e so ro kat írom – március 20-án – el -
mond hat juk, hogy beteljesült egy ré gi ma gyar
köz mon dás kí ván sá ga, már mint az hogy „Sán -
dor, Jó zsef, Be ne dek, zsák ban hoz zák a me le -
get”. Már na gyon vár tuk a szép ta va szi idő já -
rást, mert egy kis sé hos  szú ra nyúlt a tél, bár nem
volt hos  szú ide ig tar tó nagy hi deg és nagy ha va -
zás, de a pá rás, esős, kö dös, bo ron gós idő már
na gyon meg vi selt mindannyiónkat.

Ha a me ző gaz da ság, a nö vény ter me lés szem -
pont já ból néz zük az el múlt hó na pok idő já rá sát,
a sok té li csa pa dé kot – ami ugyan né hol bel vi zet
is oko zott –, el mond hat juk, hogy már évek óta
nem volt en  nyi té li csa pa dék, és így a ter mő ta -
laj ok te li töl tőd tek víz zel, ami a nyá ri idő szak ra
jól jö het a nö vé nyek nek. A ké sői ki ta va szo dás
mi att bi zony ös  sze tor lód nak a ta va szi mun kák,
mert a sok csa pa dék mi att még ed dig nem le he -
tett rá men ni a föl dek re, hogy ki szór juk az őszi
ka lá szos ga bo nák ra a mű trá gyát. Re mél jük,
hogy a jó idő foly ta tó dik, és be tud juk hoz ni a
le ma ra dást.

Az őszi ka lá szos ga bo nák jól te lel tek, de a
jobb ter més ér de ké ben mi e lőbb szór juk ki a ta -
va szi fej trá gyát, a nit ro gén tar tal mú mű trá gyát,
ha még ed dig nem szór tuk ki. Az elő ző év hez,
évek hez ké pest most va la mi vel ol csób ban tud -
juk meg vá sá rol ni a mű trá gyát. A ta laj táp anyag -
el lá tá sá hoz ké pest hek tá ron ként 150-300 kg
mű trá gyát aján la tos ki szór ni. A má sik na gyon
sür gős fel adat a szán tó föl de ken a ta va szi ka lá -
szos ga bo nák, a ta va szi ár pa és a zab ve té se. Ha
az ős  szel nem tud tunk min den te rü le tet fel szán -
tat ni, azt most ta vas  szal mi e lőbb szánt suk fel, és
a szántást – úgy az őszi mint a ta va szi szán tást –
mun kál juk, hen ge rez zük el, hogy a ta laj ban lé -
vő ned ves sé get óv juk meg.

Áp ri lis hó nap ban el kell vet ni a nap ra for gót,
ame lyet a ku ko ri ca után ka pás nö vé nyek vo nat -
ko zá sá ban a leg na gyobb te rü le ten ter me lünk.
Nem túl igé nyes nö vény, de meg há lál ja a jó táp -
anyag el lá tást, de ugyan azon te rü le ten csak
négy-öt év el tel te után aján la tos ter mel ni. Jól
elő ké szí tett mag ágy ba ves sük, hogy a ke lés
egyen le tes le gyen. A leg na gyobb te rü le ten ter -
melt ka pás nö vény a ku ko ri ca, amely nek a ve té -
se is áp ri lis má so dik fe lé re esik, il let ve ak kor, ha
a ta laj hő mér sék le te már el éri a 10-12 fo kot. A
ku ko ri ca már igé nye sebb nö vény, jó ter mést ak -
kor vár ha tunk, ha a ta laj táp anyag-el lá tott sá ga
meg fe le lő. Na gyon fon tos az őszi mély szán tás,
ame lyet a ve té sig gyom men te sen kell tar ta -
nunk, és min den kép pen csak hib rid ku ko ri ca
ve tő ma got ves sünk, igaz hogy nem ol csó, de a
több let ter més ben meg té rül a rá for dí tás. Re mél -

jük, az idei esz ten dő nem lesz aszá lyos, most a
ta laj ban kel lő men  nyi sé gű ned ves ség van.

A kis ker tek ben, a gyü möl csös ben is ös  sze tor -
lód tak a ta va szi mun kák. A gyü mölcs fák met -
szé sét, ta va szi le mo só per me te zé sét már el kel -
lett vé gez nünk, de ha még nem, azt mi e lőbb vé -
gez zük el. A hó nap kö ze pé től he lyé re vet het jük
a me leg igé nyes nö vé nye ket, mint a bab, ubor ka,
cse me ge  ku ko ri ca. A há zi kis kert be, a fó lia sát -
rak ba in kább pa lán tát ül tes sünk, igaz hogy drá -
gább, mint ha mag ról vet nénk, de sok kal előbb
szed he tünk ró la ter mést. A sza bad föld be csak
má jus 10-e után ül tes sünk me leg igé nyes pa lán -
tá kat (pap ri ka, pa ra di csom, ubor ka stb.), ha már
el múl tak a fa gyosszen tek.

A sző lő ben, gyü möl csös ben a met szés és a
le mo só per me te zés után itt az ide je a ta laj mű ve -
lés nek, mert a gyo mok is erő tel je sen ki kel nek és
nö ve ked nek. A ro var- és gom ba kár te vők nek is
ked vez az egy re me le ge dő idő já rás, és saj nos fel
kell ké szül nünk a vegy sze res nö vény vé de lem -
re. A gá zi kis kert ben le he tő leg ne al kal maz zunk
gyomirtószert, a ve te mé nye ket olyan sor tá vol -
ság ra ves sük, il let ve ül tes sük, hogy a sor kö zö -
ket a  ro tá ci ós ka pá val meg tud juk mű vel ni, és
így ke ve seb bet kell ka pál ni.

Fon tos és idő sze rű fel adat a vi rá gos kert, a pá -
zsit gon do zá sa. Ne vár juk meg, hogy túl nagy ra
nő jön a fű, ha nem fo lya ma to san vág juk le, és ha
szük sé ges és szá raz ra for dul az idő já rás, ön töz -
zük meg. Egy kis nit ro géntar tal mú mű trá gyá val
szór juk meg, így lesz dús és szép a pá zsit.

A fen ti e ken túl is még na gyon sok ten ni va ló
fel adat van úgy a szán tó föld ön, mint a kis kert -
ben, sző lő ben, gyü möl csös ben. A gya kor ló gaz -
dál ko dó, ker tész ke dő már tud ja hogy nem le het
tét len ked ni, mert ha kés le ke dünk a mun kák kal,
a gyo mok és a kár te vők a ter més jó ré szét tönk -
re te he tik, és ak kor az ad di gi sok mun ka, költ ség
kár ba vész.

Min den gaz dál ko dó nak, ker tész ke dő nek ke -
vés bé sze szé lyes áp ri li si idő já rást, jó egész sé -
get, jó mun kát kí vá nok!

Ös  sze ál lí tot ta:
Tóth Ist ván

ny. me ző gaz dász
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MEZÕGAZDASÁGI HÍREKMEZÕGAZDASÁGI HÍREK
Idõszerû mezõgazdasági munkák a szántóföldön

és a kiskertekben

2010. április hó

Med ve hagy ma

Orfűn med ve hagy ma fesz ti vált ren dez nek.
Med ve hagy más ilyen-olyan éte le ket ké szí te -
nek. Gon do lom, szót ej te nek a med ve hagy -
ma jó té kony ha tá sa i ról, sőt a med ve hagy ma
méz is biz to san elő ke rül. Aki nem jut el az
orfűi med ve hagy ma fesz ti vál ra – saj nos én
sem – ne ke se red jen el, ta lán jö vő re is meg -
ren de zik. Ad dig is el mon dom, hogy én mit
tu dok ró la.

A med ve hagy ma a ta vasz el ső nö vé nyei
kö zé tar to zik. Ha mar meg mu tat ko zik, már ci -
us vé gén, áp ri lis ele jén már szed he tő és ehe -
tő. Ré gi ma gyar ne ve sásihagyma, poszhagy-
ma. Hív ják még er dei fokhagymának (tény-
leg fok hagy maíze van), ci gány hagy má nak és
bo szor kány hagy má nak is.

Azt mond ják egye sek, vi gyáz zunk, ne -
hogy ös  sze té ves  szük a gyöngy vi rág le ve lé -
vel, de ők biz to san csak könyv ből is me rik a
nö vényt, ugyan is ez sze rin tem tel je sen ki zárt,
hi szen a med ve hagy ma fok hagy mail la tú, és
már ak kor van le ve le, ami kor a gyöngy vi rág
épp hogy csak át szúr ta a föl det. 

A ci gány hagy ma sze re ti a hu musz ban gaz -
dag, ár nyas, li ge tes he lye ket. Ha sze ret nénk
meg te le pí te ni, ilyen he lyet vá las  szunk a ker -
tünk ben.

Sa ját meg fi gye lé sem sze rint azok a
gyógy nö vé nyek, ame lyek ta vas  szal a leg ko -
ráb ban meg mu tat koz nak és ehe tő men  nyi ség
szed he tő be lő lük, ha tal mas tisz tí tó erő vel és
ugyan ak kor ro bo rá ló ha tás sal ren del kez nek.
Is me re te im sze rint ilyen a csa lán, a med ve -
hagy ma és a pity pang is. A ta va szi böjt, vagy
ha job ban tet szik tisz tí tó kú ra ide jé re esik
mind há rom nö vény meg je le né se. Ha vesz  -
szük a bá tor sá got és meg kós tol juk, ki pró bál -

KE RESZT REJT VÉNY

Já té kunk kal tech ni kai okok mi att a kö vet -
ke ző hó nap ban je lent ke zünk. Meg ér té sü ket
kö szön jük.

Szer kesz tő ség Folytatás a következő oldalon
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juk őket, egy cso mó dol got nyer he tünk: ta -
pasz ta la tot, erőt, egész sé get.

A med ve hagy mát el ső sor ban fű szer ként
is mer het jük meg. Az egyik be vá sár ló köz -
pont  ban pél dá ul árul nak med ve hagy más
zsem  lét, ér de mes meg kós tol ni, mert saj nos
nem jel lem ző er re a tá jék ra a va don nö vő
bo szor kány hagy ma. Bár fris sen erő tel je -
sebb íze van, azt meg kell hagy ni. Va jas ke -
nyér re szór va, le ve sek be, sa lá tá hoz ke ver ve
bát ran hasz nál hat juk, akár a snid lin get, pet -
re zsely met. A le ve le ket még vi rág zás előtt
szed jük.

Ha a ké sőb bi ek ben is sze ret nénk hasz nál -
ni, gyó gyí tó ha tá sát él vez ni, eszen ci át ké szít -
he tünk be lő le a kö vet ke ző kép pen:

Az ap ró ra vá gott le ve le ket la zán üveg be
tölt jük, fel önt jük pá lin ká val (va ló di ga bo na-
vagy gyü mölcs pá lin ka) és 14 na pig me leg
he lyen tart juk. Na pon ta 10-12 csepp víz ben
old va ele gen dő jóné hány be teg ség el mu lasz -
tá sá ra. A csep pek ja vít ják a me mó ri át, a gyo -
mor- és bél ba jo kat, az ér el me sze se dést.

A nö vény na gyon jó vér tisz tí tó, és si ke re -
sen al kal maz ha tó ne he zen gyógy uló se bek -
nél is. 

A hagy má ja, amit nyár utón, ős  szel le het
fel szed ni, ugyan úgy hasz nál ha tó, mint a fok -
hagy ma. Saj nos ezt még nem pró bál tam ki,
mert a ker tem ben még nincs ele gen dő bo -
szor kány hagy ma, és vá rom, hogy kel lő kép -
pen el sza po rod jon.                          Guba Anita

A rendelõintézet szolgáltatásaiA rendelõintézet szolgáltatásai
Csontsûrûség-mérés!

Rendelőintézetünkben lehetőség van a csontsűrűség szűrővizs-
gálatára. 

Térítési díj: 3.000 Ft (a vizsgálatot az OEP nem támogatja, de a
gyógyszerek hatásának követésére elfogadja).

A vizsgálat helye: reumatológiai rendelő.
A vizsgálat ideje: szerda, 13.00–14.00.
A vizsgálat előzetes bejelentkezés alapján történik, időpontot

Bajnóczy Istvánné asszisztenssel kell egyeztetni a reumatológia ren-
delési idejében. Dr. Csernus Zoltán főigazgató

***

Tisztelt pácienseink!
Intézetünk egy új gyógytermék, az elastic tape (rugalmas szalag) eseti értékesítésével és szak-

szerű testre helyezésével újszerű gyógyulási lehetőséget biztosít az ez iránt érdeklődő páciensei
számára.

A szalagot, illetve a testre helyezését a társadalombiztosítás nem finanszírozza, ezért ezt a
lehetőséget csak térítési díj készpénzben, a helyszínen történő egyidejű megfizetése ellenében
tudjuk biztosítani. A szalag megvétele és felragasztása a testfelületre a meghirdetett rendelési idő-
tartamon kívüli, előre egyeztetett időben történik. Az időpontot szíveskedjék gyógytornász
munkatársunkkal – Pappné Ács Eszterrel – egyeztetni. Ugyancsak tőle kaphatnak tájékoztatást
az alkalmazás indikációiról.

A fizetendő díjak az alábbiak:
– a szalag bruttó ára megkezdett 10 cm-enként 200 Ft;
– a teljes tekercs szalag (5 méter) is megvásárolható, ennek ára bruttó: 8.500 Ft (amikor új sza-

lagot kell felragasztani, hozhatja magával a saját szalag tekercsét és abból történik az ismételt
testre ragasztás);

– a szalag szakszerű felhelyezése:
• Beutalóval kezelés alatt álló beteg részére: a felhelyezés INGYENES (csak a szalagot kell

megfizetni);
• Kezelés alatt álló, ismert beteg részére (akinek ismerjük a kórelőzményeit); 500 Ft/alkalom

a felhelyezés (a felragasztott szalag 7 napig a testen maradhat) + a szalag ára a fentiek
szerint.

• A beteg saját kezdeményezése esetén, aki nem jár és 30 napon belül nem járt gyógytorna
kezelésen (tehát nem ismerjük pontosan a kórelőzményeket): betegvizsgálat (gyógy-
tornász) az első alkalommal 1.500 Ft, majd a továbbiakban 500 Ft/alkalom a felhe-
lyezés + a szalag ára a fentiek szerint.

A szalag vásárlásáról és a kapcsolódó szolgáltatásról nyugtát, igény esetén számlát adunk.
Számlát a vonatkozó jogszabályi előírások miatt csak a vásárlás (szolgáltatás igénybevétel)
napján van módunk kiállítani.

További kérdéseivel forduljon bizalommal munkatársunkhoz!
Ráckeve Város Szakorvosi Rendelőintézete

***

Figyelem! Újraélesztési gyakorlat orientált oktatás indul
Rendelőintézetünkben lehetőség van – előzetes bejelentkezés alapján – kiscsoportokban

(5-8 fő) a legfontosabb újraélesztési teendők elsajátítására, majd fantom bábun való gya -
kor lásra.

Az oktatást vezeti: dr. Keresztényi Jenő, traumatológus, sebész, sportszakorvos
Az oktatás helye, időpontja: sebészeti rendelő, hétfőn 16.00–17.00 
Az oktatás díja személyenként 2.500 Ft + ÁFA (fizetés a recepción az oktatás megkezdése

előtt, amelyről nyugtát, kérésre számlát adunk)
Bejelentkezés: 06-24/519-200 (központi recepció), /telefonszámát a jelentkezéskor kérjük

adja meg!/
A rendelőintézet fenntartja a jogot, hogy 5 fő alatt az oktatást nem indítja, ez esetben a jelent -

kezőket értesítjük, és új időpontot egyeztetünk!

TÁJÉKOZTATÓ

Tájékoztatjuk az érdeklő dő -
ket, hogy 2010. május 1-jén
szombaton a „Dömsödi Na -
pok” rendezvénysorozat ke re -
té ben a Sportpálya területén a
Ráckevei Szakorvosi Rende lő -
intézet munkatársai ingye nes
egészségügyi szűrővizsgá latot
végeznek!

A szűrővizsgálat kiterjed az
alábbi vizsgálatokra:

– csontsűrűség
– vércukorszint
– koleszterin
– vérnyomásmérés

Dömsöd Nagyközségi
Önkormányzat 

folytatás az előző oldalról
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„De én mind ezek kel nem gon do lok, sőt még az éle tem sem drá -
ga, csak hogy el vé gez hes sem fu tá so mat és azt a szol gá la tot, ame -
lyet az Úr Jé zus tól azért kap tam, hogy bi zony sá got te gyek Is ten
ke gyel mé nek evangéliumáról.” (ApCsel 20,24)

Minden nek ára van ezen a vi lá gon, an nál na gyobb ára, mi nél
ér té ke sebb va la mi. Ára van a ke resz tyén élet nek is, még pe dig a
leg na gyobb ára, mert ez az élet a legmagasabbrendű és leg tö ké le -
te sebb élet a föl dön.

1.  Ha fi gyel me sen ol vas suk az Új tes ta men tu mot, vi lá go san lát -
hat juk ezt az igaz sá got. Vol tak olya nok, akik azért nem tud ták kö -
vet ni Jé zust, mert nem tud ták meg fi zet ni az ő kö ve té sé nek az árát.
A sok pél da kö zül csak egyet idé zek, a leg is mer teb bet. Egy gaz -
dag if jú na gyon szere tett vol na  Jé zus ta nít vá nya len ni. De ami kor
Jé zus azt mond ta ne ki, hogy ad ja el min den va gyo nát, os  sza ki a
sze gé nyek kö zött, s úgy kö ves se őt, ak kor a gaz dag if jú meg szo -
mo rod va el tá vo zott. Ezt az ál do za tot már nem volt ké pes meg hoz -
ni Jézusért. (Mt 19,16-32)

Vi szont vol tak so kan, akik ké szek vol tak meg fi zet ni Jé zus kö -
ve té sé nek árát. Lévi vám sze dő, ami kor Jé zus meg szó lí tot ta, azon -
nal ott hagy ta a vám sze dő asz talt, Zákeus mind járt haj lan dó volt
négy an  nyit vis  sza ad ni azok nak, akik től pat var ko dás sal el vett va -
la mit, Pál apos tol pe dig azt mond ja alap igénk ben, hogy még az
éle te se drá ga, csak hogy el vé gez hes se azt a szol gá la tot, ame lyet
Jé zus reá bí zott. Pál te hát még éle te árá val is szí ve sen fi ze tett vol -
na, mint ahogy ezt csak ugyan meg tet te, ami kor már tír ha lált szen -
ve dett Jé zu sért. S így volt ez ké sőbb is, és így van ma is. Van nak
olyan ke resz tyé nek, akik sem mi re sem haj lan dók Jé zu sért és az
evan gé li u mért, s van nak, akik ké szek min dent vál lal ni. De a leg -
töb ben azok van nak, akik a két vég let kö zött mo zog nak. Ők az át -
lag ke resz tyé nek. Saj nos, meg ér tő és for ró szí vű hí vő em be rek is
ál lan dó an ki van nak té ve an nak a ve szély nek, hogy az el ső sze re -
te tet el hagy va át lag ke resz tyé nek ké vál ja nak.

Az át lag ke resz tyén sza kít időt ar ra, hogy el men jen is ten tisz te -
let re, de nem min den va sár nap. Az már sok vol na. Ol vas Bib li át,
de nem min den nap. Az már túl zás vol na. Hisz Is ten ígé re te i ben,
de nem bíz za rá ma gát. Az már bo lond ság vol na. El is me ri bű ne it,
de nem tart ja szük sé ges nek, hogy el hagy ja őket. Hi szen Is ten
úgy is megbocsájt min dent. He lyes li Is ten aka ra tát, de meg va ló sít -
ha tat lan nak tart ja a min den na pi élet ben. Egy szó val az át lag ke -
resz tyén na gyon vi gyáz ar ra, hogy bi zo nyos ha tá ron so se lép jen
túl. Csak odá ig megy el oda adás ban és ál do zat ban, amen  nyit sa ját
íté le te és ér de ke sze rint ele gen dő nek tart. S hogy mi nél ke ve sebb
le gyen ele gen dő, ar ról gon dos ko dik a mi csa lárd em be ri szí vünk,
amely nek min dig az a cél ja, hogy mi nél kön  nyeb ben és ol csób ban
ús  sza meg a dol go kat.

2.  De mi a kö vet kez mé nye en nek az ol csó ke resz tyén ség nek?
Van egy né pi mon dás, amely sze rint „ol csó hús nak híg a le ve”.
Saj nos, ezt kell al kal maz nunk az ol csó ke resz tyén ség re is. Az ol -
csó ke resz tyén ség gyen ge és üres ke resz tyén ség. Nincs ben ne erő,
és nem te rem nek meg ben ne a lé lek gyü möl csei: a sze re tet, öröm,
bé kes ség, tü re lem, szí ves ség, jó ság, sze líd ség, ön meg tar tóz ta tás.
(Gal 5,22) Az ol csó ke resz tyé nek foly ton pa nasz kod nak rossz lel -
ki ál la po tuk mi att, de nem ve szik be az or vos sá got, mert azért fi -
zet ni kell. Sír nak, hogy nincs a gyü le ke zet ben éb re dés, ho lott ők
azok, akik leg mé lyeb ben alusz nak.

3.  Meg sza kí tom azon ban az ol csó ke resz tyén ség le írá sát, mert
meg va gyok győ ződ ve ró la, hogy már ed dig is so kak ban ki vál tot ta
a kér dést és til ta ko zást: „De ké rem, mi azt ta nul tuk, hogy in gyen
ke gye lem ből iga zu lunk meg, Jé zus Krisz tus vált sá ga ál tal. (Róm
3,24) Ho gyan le het most azt mon da ni, hogy fi zesd meg az árát?” Ez
a kér dés tel je sen jo gos, en nek meg tár gya lá sa nél kül nem is fe jez -
het jük be ezt az ige hir de tést. Nagy fél re ér té se ket kell itt tisz táz ni.

Min de nek előtt húz zuk alá azt a bib li ai igaz sá got, hogy va ló ban
in gyen ke gye lem ből iga zu lunk meg a Krisz tus vált sá ga ál tal. Ez
az evan gé li um lé nye ge, ame lyet a re for má ció fe de zett fel új ra
szá munk ra. En nek a drá ga kincs nek so ha se sza bad el ho má lyo sul -
ni előt tünk. De te gyük rög tön hoz zá, hogy a Krisz tus vált sá ga
több mint meg iga zu lás: új já szü le tés, új te rem tés is. (Róm 8,29-
30) Ha csak a meg iga zu lás ból, az az a bűn bo csá nat ból állana a
vált ság, ak kor tény leg nem vol na más dol gunk, mint hogy azt el -
fo gad juk. (Van nak olyan ke resz tyé nek, akik sze rint az egész ke -
resz tyén ség tény leg nem más, mint a bűn bo csá nat. Aki el fo gad ta
a bűn bo csá na tot, an nak tu laj don kép pen sem mi töb bet nem kell
ten nie, hi szen Jé zus min de nért meg fi ze tett a ke resz ten, s így üd -
vös sé ge biz to sít va van.)

4. Ám de az Ige sze rint, ami kor va ló ban Jé zus aján dé koz meg
ben nün ket bűn bo csá nat tal, ak kor azt úgy köz li ve lünk, hogy
ugyan ak kor új éle tet in dít el ben nünk a Szent lel ke ál tal. Itt azon -
ban már töb bet kell ten nünk az el fo ga dás nál. Itt már ne künk is
részt kell ven nünk az Úr mun ká já ban. Az új élet ben egé szen ben -
ne kell len nünk ne künk is.

En nek so rán vá lik szük sé ges sé, hogy ne künk is „meg kell fi zet -
nünk az árát”. Mert elő ször is az új élet csak úgy bon ta koz hat ki
ben nünk, ha mi is haj lan dók va gyunk min dent kár nak és sze mét -
nek ítél ni Krisz tu sért, mi ként azt Pál is tet te. (Fil 13,7-9) Men  nyi -
en van nak akik már itt meg akad nak, mert er re nem ké pe sek! Lásd
a gaz dag if jú tör té ne tét. Azu tán az új élet ter mé sze te is – hogy úgy
mond jam – sok költ ség gel jár. Az új já szü le tés ben a Krisz tus lel -
kü le té nek kell be töl te nie ben nün ket. A Krisz tus lel kü le te pe dig a
sze re tet nek, az ál dás nak és ál do zat nak a lel kü le te. Na gyon jól
mond ta va la ki, hogy iga zán krisz tu si éle tet él ni a leg na gyobb lu -
xust je len ti. Vé gül azt is a Krisz tus ban va ló élet költ sé gei kö zé
kell szá mí ta nunk, hogy ez a stí lu sú élet ide gen eb ben a vi lág ban,
ezért min dig ké nyel met len sé gek kel, hát ra té te lek kel, sőt ül dö zé -
sek kel jár. Az ún. har ma dik vi lág ban ma is sok hit val ló ke resz -
tyén nek szó szerint az éle té vel kell fi zet ni Krisz tu sért.

De hogy a Krisz tus ban va ló élet meg éri az árát, ar ról Pál éle te
ta nús ko dik leg job ban. Mi be is ke rült ne ki a ke resz tyén ség? Nagy
rab bi le he tett vol na be lő le, de kar ri er jét fel ál doz ta Krisz tu sért. Sőt
atyai ha gyo má nya it, egész zsi dó sá gát is. (S hogy ez mit je len tett,
ar ra néz ve ol vas suk csak el a Róm 11-et.) Ugyan ak kor el kép zel -
he tet len szen ve dé se ket vál lalt az evan gé li u mért. És mit ka pott
cse ré be? Volt-e va la ki aki job ban „meg nyer te vol na” a Krisz tust,
mint ő, aki min dent kár ba vesz ni ha gyott ér te? Volt-e va la ki aki
an  nyit mun kál ko dott az anya szent egy ház ért, mint Ő? Volt-e aki
több lel ki aján dé kot ka pott mint Ő? Volt-e va la ki aki el ra gad ta tott
a har ma dik égig?

Te is sok kal több re jut hatsz ke resz tyén éle ted ben, mint ed dig.
Csak fi zesd meg az árát. Add oda job ban ma gad az Úr nak.

Sza bó Im re ny. ref. lel ki pász tor

Keresztyén élet
Fizesd meg az árát
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Meg kezd te pont gyûj té sét
a lab da rú gó csa pat

A ta va szi idény el ső négy mér kő zé sén 5 pon tot gyűj tött csa pa tunk. Ez di csé re tes ered mény
még ak kor is, ha ki lenc is meg le he tett vol na.

Dömsöd: Ha lász te lek 1:1
Dömsöd, 200 né ző
Bog nár Sán dor 11-esből sze rez te meg a ve ze tést, majd a ven dé gek től két já té kost ál lí tott ki a

já ték ve ze tő. Több százszá za lé kos hely ze tet ha gyott ki csa pa tunk, és a hos  szab bí tás ban egy fel -
ívelt sza bad rú gás ból véd he tet len gólt fe jelt a ha lász tel ki csa tár.

Gyál : Dömsöd 1:1 (1:1)
Csa pa tunk meg sze rez het te vol na a győ zel met a mér kő zés vé gén meg ítélt bün te tő vel.
Gól szer ző: Ké vés

Dömsöd : Kakucs 3 :0 (1:0)
Dömsöd, 120 né ző, jv: Gás pár (Tóth, Mol nár)
Dömsöd: Ba lázs I. – Reibl Á., Nagy A., Ki rály J., Var ga Z. – Bognár S., Ké vés S. (Ke le men

A.), Almási A. (Sza bó L.), Sza bó P. (Papp Z.) – Turcsán T. (Zsol nai Z.), Ba logh V. 
Edző: Ha lász Gyu la
Gól szer ző: Ba logh V., Papp Z., Ba logh V.

Ilyen nem volt leg alább 30 éve, az ifi csa pat 6:0-ra nyert. Ez meg ala poz ta a jó han gu la tot a fel -
nőtt mér kő zés re is, át ter jedt a győz ni aka rás. Biz tos győ zel met ara tott csa pa tunk, de az el len fél -
nek is vol tak le he tő sé gei.

Gyömrő : Dömsöd 2:1
Az el ső ve re ség re mél he tő leg nem okoz je len tős tö rést csa pa tunk já té ká ban.

(Var sá nyi A.)
Lap zár ta után ér ke zett:
Áp ri lis 4-én Dömsöd-Bugyi 3-1 (0-1)

Szak mai nap az is ko lá ban
Már ci us 3-án dél után Tóth Zsu zsan na és

Szádváriné Kiss Má ria, a Pest Me gyei Kul tu -
rá lis Igaz ga tó ság mun ka tár sai ér kez tek a
Dömsödi Ál ta lá nos is ko lá ba.

A csa lá di a san el ren de zett osz tály te rem ben
vég te len köz vet len ség gel, in te rak tív mó don
tar tot tak elő adást a vers mon dás il let ve az ar ra
va ló fel ké szí tés for té lya i ról. Szak ma i lag a
részt ve vők több szem pon tot is meg is mer het -
tek a ver se nyek re va ló fel ké szí tés sel kap cso -
lat ban a kö vet ke zők sze rint: a köl te mény
meg vizs gá lá sa, a szer ző gon do la tai kap csán,
és hogy ho gyan köz ve tí ti azo kat. A vers vá -
lasz tás  és a nyelv hasz ná lat he lyes sé ge is na -
gyon lé nye ges, va la mint a ki fe je ző e rő, amit
az elő adó a kö zön ség fe lé su gá roz. Em lí tést nyert még a szö veg hű ség és a ki ál lás.

Tóth Zsu zsan na elő adá si mód já ban tö ké le te sen al kal maz ta azo kat az ele me ket, me lye ket le írt
szá munk ra, gon do lok itt a meg je le nés re, a szem kon tak tus ra, a test be széd re, il let ve a tisz ta, hang -
sú lyos be széd re.

Há zi gaz dá ink iga zán fel ké szül ve vár ták a ven dé ge ket, akik más te le pü lé sek ről is ér kez tek.
A te rí tett  asz ta lok mel lett szin te ész re vét le nül érez tünk rá a vers mon dás lé nye gé re.

-V.I.-

XVI. DÖMSÖDINAPOK

2010. április 30., május 1-2.

2010. április 30. /péntek/

18.00 óra: XVI. Dömsödi Napok ün ne -
pélyes megnyitója
A rendezvényt megnyitja: Bencze István
polgármester
Köszöntőt mondanak testvérvárosaink pol-
gármesterei:
Jávorka Flórián, Für polgármestere (szlo -
vák) 
Jörg Müller, Knüllwald tartomány polgár -
mestere (Németország) 
Dömsödért Kitüntető Emlékérmek átadása  
Rendezvény helyszíne: Petőfi Sándor Ok ta -
tási és Művelődési Központ.
A helyi és környező települések önkor -
mány zatainak, civil szervezeteinek, vállal -
ko zóinak, művészeinek, virág kö tői nek,
ker tészeinek bemutatkozó kiállításának
meg nyitója.

Műsor:
Musica Nostra Női Kórus
Ju és Zsu Társulat
Dömsödi Dezső Lajos A.M.I. tanulói

2010. május 1. /szombat/

9.00 óra Aranyos Kupa Országos Díjug -
ra tó Bajnokság (egész napos program)
A rendezvény szervezője: Alfonz Lovas -
klub
Az egész napos rendezvényt megnyitja: A
De zső Lajos A. M. I. majorette tánccsoportja.
A rendezvény ideje alatt kirakodóvásár,
büfé. 

10.00–15.00 óráig Egészségnap
rendezvénysorozat keretében a Sportpálya
területén a Ráckevei Szakorvosi Rende lő -
intézet munkatársai ingyenes egész ség ügyi
szűrővizsgálatot végeznek:
A szűrővizsgálat kiterjed az alábbi vizsgála-
tokra:
– csontsűrűség
– vércukorszint
– koleszterin
– vérnyomásmérés

19.00 órától a Petőfi Sándor OMK-ban a
Dömsödért Alapítvány Jótékonysági
Bálja
MŰSOR!
Für kórusa, Szilasi Andrea, Solti János, a
dömsödi Dezső Lajos A.M.I. táncos nö -
ven dékei
Tombola, Büfé
Belépődíj vacsorával együtt: 2000 Ft

Tóth Zsuzsanna és Szádváriné Kiss Mária 
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Egyik beszélgetésünk kapcsán Nagyanyám, tűnődése ütötte meg a fülem: „Mennyit változott ez
a falu az én életemben!” A megállapítás hitelességeképp el kell mondjam, hogy 1925-ben született
Dömsödön, és egész életét ezen a településen élte le.

Bevallom, szerintem sokunknak fel sem tűnik a környezetünkben végbemenő ilyen-olyan vál-
tozás, mert hamar hozzászokunk, különösképp, ha kényelmünket szolgálja.

Az 1970-es évek közepén ifj. Fábián János nagyon érdekes felvételsort készített községünk
egyes pontjain. Megpróbáltam én is ugyanabból a beállításból lencsevégre kapni ugyanazon pon-
tokat:

Találtam egy képet...
Változások

Ma már a bódé nincs meg. Helyén gondos kerítés, mely a beljebb épült lakóház kertjét
vigyázza. Az árnyat adó hűs nyárfákat úgy 8-10 éve kivágták. Helyükre pótlás a ben-

zinkút felőli oldalra került. A benzinkút arculata megváltozott. A kor
követelményeinek megfelelően a kiszolgálást már fedett tető alatt végzik a kutasok.

2010. május 2. /vasárnap/

9.00 óra Gyermek- és Pónilovasok Or -
szá gos Szövetsége (GYEPOSZ)  
Gyermek ügyességi lovasverseny
(Egész napos program)

A rendezvény szervezője: GYEPOSZ    

Az egész napos rendezvényt megnyitja:
A Dezső Lajos A. M. I. majorette tánccso-
portja

A rendezvény ideje alatt kirakodóvásár,
büfé.

Anyák-napi Ajándékműsor

13.00 óra
A Kiskunlacházi Alapfokú Művészeti

Iskola tanulóinak társastánc-bemutatója

13.30 óra
Williams Cirkusz a Greznár testvérek

előadásában

14.00 óra
a dömsödi Dezső Lajos A.M.I.

társastánc-bemutatója

14.30 óra
Pászti Viki és Ágoston Máté

énekesek műsora

15.00 óra
Anyák-napi műsor az
óvodások előadásában

16.00 óra
Az IRINGÓ Színjátszó Kör műsora 

17.20 óra
a dömsödi Dezső Lajos A.M.I.

társastánc-bemutatója

18.00 óra
Ladányi Patrícia, Hoffmann Richárd

énekesek műsora 

18.30 óra
Ju és Zsu Társulat műsora

19.00 óra
A Kiskunlacházi Alapfokú

Művészeti Iskola tanulóinak
társastánc-bemutatója

20.00 óra
Sztárvendég:

BENCSIK TAMARA

A benzinkút déli (Tass felőli) bejárata. Hűs árnyat adó nyárfák szegélyezik az 51-es
főút mindkét felét. A kép bal oldalán, a villanyoszlop mögött áll Cica néni legendás

lángos- és kolbászsütő bódéja. Gyakorta megálltak a sofőrök ott az út mellett kialakí-
tott öbölben, hogy  reggelire, ebédre harapjanak valami finom, laktató ételt.
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Mára az út már aszfalttal rendelkezik. Az iskola ma is működik,
a gyerekek és szülők nagy örömére. A vele szemben álló (egykor
jobb időket élt) Székely-féle ház imitt-amott  omladozik. Bizony
ráférne a tatarozás, hiszen azon kevés épületek közé tartozik,

mely településünk egykori arculatát hordozza magán.
Természetesen az épület mögötti jegenyék, melyek a Rákóczi út
felől szegélyezték a portát, már nincsenek, mint ahogy pótolva

sincsenek. A ház előtt lévő fa megnőtt, elvéve a rálátást az
egykori orvosi rendelőre. Az útnak háttal álló Sasvári-féle ház

megvan, tatarozva, rendben tartva.

Ma a kertekben, utcákon egyre inkább az örökzöldek hódítanak
a lombhullatókkal szemben. Ezen a felvételen is jól látható.

Baloldalt a Zöllei-féle ház, az előtte levő faléc kerítésével
változatlanul őrzi az utca egykori arculatát. Háttérben az

örökzöldek takarása miatt nem látjuk az egykori „új építésű”
lakóházat. Az utca jobb oldalán a faléckerítést már lecserélték,

de a gazdasági épület és a góré megvan.
A Ságvári utca ezen szakasza a tavalyi esztendőben kapott

szilárd aszfaltburkolatot. Baloldalt a járda a gyalogosoknak,
jobb oldalon gondosan kiépített árokrendszer épült.

-V.I.-

A Ságvári utca a Béke tér, azaz az orvosi rendelő irányából
fényképezve. Jól látszik, hogy az utca semmiféle burkolattal
nem rendelkezik, magyarán földút. A járda viszont gondosan

elkészített biztonságos gyalogút, a gyalogosok részére.
Baloldalt a háttérben az iskola épülete látható. A háttérben a

Zöllei-féle ház, mintha elzárná az utat, valójában az utca
kanyarulata okozza ezt a hatást.

Az iskolával szemben, a jegenyéken innen Székely doktor úr
házát láthatjuk. Idébb az árnyékot adó épület, háttal az útnak,

a Sasvári-féle ház.

A Ságvári utca folytatása, a Rákóczi utcáról.
Az utca ezen szakaszára is érvényes, hogy földes, ám a járda

itt is a gyalogosok számára gondosan folytatódik.
Baloldalt  a Zöllei-féle ház.

Háttérben, újonnan épült lakóház, a 70-es évek divatjának
megfelelően. Jobbra a Kató-féle ház, mögötte góréval,

gazdasági épülettel. Az utca jobb és bal oldalán a portákat
faléc kerítések szegélyezik.



XX.  évfolyam  4.  szám 19

Szü let tek:
Csécs István – Balogh Andrea

ALÍZ
Kolompár Gusztáv – Lakatos Dóra

KRISZTOFER KEVIN
Csorba István – Bulyáki Krisztina

KRISZTINA HENRIETTA
Selmeczi Zoltán – Kiss Zsuzsanna

ZALÁN HUNOR
Basa Csaba – Szakos Anita

LARA NOA
Kurilla Norbert – Kun Bernadett

AMARILLISZ JÁZMIN

Házasságot kötöttek:
Csók Zoltán Csaba – Tóth Tímea

El huny tak:
Nyári Istvánné Kiss Julianna 93 éves
Szücs Gyula 86 éves
Sebők András 59 éves
Mizsei Lajos 82 éves
Horváth Józsefné Balogh Ildikó 45 éves
Rajna Istvánné Benkő Irén 80 éves
Várkonyi Ibolya 76 éves

Anya köny vi hí rek

HÁZIORVOSI RENDELÉS
I. körzet:
Jelenleg helyettesítéssel üzemeltetve. 
Dömsöd, Zrínyi u. 8/b
Tel.: (+36-24) 435-103
A helyettesítés rendje: kéthetenkénti váltásban
a II. és III. körzet orvosa, saját rendelőjében.

II. körzet: 
Dr. Tóth István 
József Attila u. 8. 
Tel.: (+36-24) 435-137, +36-30/9705-250
Rendel: hétfőtől – péntekig: 07.30-11.00 óráig

csütörtök: 16.00-17.00 óráig

III. körzet: 
Dr. Rókusfalvy Sylvia 
Zrínyi út 8/a
Tel.: (+36-24) 436-180, +36-30/9523-588
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.: (+36-24) 435-153, +36-20/9422-698
Rendel:
hétfő, kedd, csütörtök, péntek: 07.30-11.00 óráig
szerda: 13.00-16.30 óráig

Fogorvosi rendelés
Dr. Vass Ferenc 
Szabadság u. 42. Tel.: (+36-24) 434-998 
Rendel: kedden, szerdán és pénteken: 8-12
óráig, hétfőn és csütörtökön: 13-18 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.: +36-24-519-720

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: +36/24-385-342

SAROKSAROK
GYÓGYSZERTÁRGYÓGYSZERTÁR
nyitva tartása: hétfőtől péntekig 7.30-tól

19.00-ig, szombaton 7.30-tól 12.00-ig

Ál lat or vo si ügye let
2010. április 17-18.

Ifj. Dr. Fábián Miklós
Kiskunlacháza, Báthory u. 8.
06-30-951-0507

2010. április 24-25.
Dr. Nagy Zoltán

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

2010. május 1-2.
Dr. Vona Viktor

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

2010. május 8-9.
Dr. Bécsi László

Ráckeve, Ady E. u. 48.
06-20-924-2367

2010. május 15-16.
Dr. Mészáros János

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

EBOLTÁS
Felhívjuk a kutyatulajdonosok figyelmét,

hogy a kötelező eboltás április hónapban
lesz. A részletekről a településen kihelyezett
plakátok adnak pontos felvilágosítást!

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

Ön kor mány zat, Dr. Bencze Zoltán aljegyző
Szerkesztôség cí me:

2344 Dömsöd, Petôfi tér 6.
ISSN: 2060-2820

Lap zár ta: április 25.
A lapzárta után beérkező anyagokat nem áll
módunkban adott számban megjelentetni!

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

megjelentetését!

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

Bábel László, ifj. Balogh László, Bencze
Ist ván, Budainé Jutka, Csi kós Lászlóné,

D. Nagy Ju dit, Dulcz Dénes, Gáspár Lász ló,
Habaczeller né Ju hász Judit, Kancsár Pé ter,

Kővári Zoltán,  Mészáros Pálné, Or bánné Kiss
Ju dit, Orosz La josné, Richter Gyu láné,
dr. Rókusfalvy Sylvia, dr. Si ket Pé ter,

Sza bó And rea, Sza bó Pé ter, Tóth Ist ván,
Var sá nyi An tal, dr. Vörös Andrea

Ké szült 1000 pél dány ban. 

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

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

Kiskunlacháza, Gá bor Áron u. 2/a

Lomtalanítás és zöldjárat
A Bio-Pannónia Kft. 2010 áprilisában és májusában az alábbi időpontokban szervezi meg a

lomtalanítást és a zöldjáratot Dömsöd területén:

05. 17. hétfő lomtalanítás üdülő (Tókert üdülő)
05. 18. kedd lomtalanítás üdülő (Dabi-sz., Felső-sz., Neptun u.)
04. 28. szerda zöldjárat lakosság-üdülő
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Nagyon jó hangulatban telt az Iparos bál

Dezsõ Lajos AMI hírei képekben

A fotókat Csiszár György készítette

Gézengúz csoportÁrvalányhaj csoport

Haladás csoport Kővári Róza és Kudar Zsolt a körzeti zongorás találkozón


