
Május első vasárnapja az Édesanyáké. Én is
szeretettel köszöntök minden Édesanyát,
Nagymamát, Dédnagymamát. Személyes dol-
gokról nem nagyon szoktam írni az Aktuális-
ban, de most az Anyák napja alkalmából meg-
teszem. Nekem ez volt az első eset, hogy nem
Édesanyámhoz mentem köszönteni, köszöne-
tet mondani, hanem a temetőbe. Nagyon ne-
héz feldolgozni azt az élethelyzetet, hogy aki-
nek szinte mindent köszönhet az ember –
kezdve az életével – nincs köztünk. A jeles
nap kapcsán jutott eszembe az is, hogy remé-
lem, minden dömsödi édesanyát valaki kö-
szöntött, mert egy ölelés, a tisztelet, a hála va-
lamennyiüknek kijár!

A választások után néhány nappal már min-
denki az előttünk álló feladatokra koncentrál.
Gratulálunk a megválasztott képviselőnknek,
Pánczél Károly úrnak, és kérjük, hogy a lehe-

tőségeihez képest segítse településünk fejlő-
dését. Lassan megalakul az új kormány. Kép-
viselőtársaimmal együtt várjuk azokat az in-
formációkat, amelyek az önkormányzatok
működésére vonatkoznak. Várjuk az egész-
ségüggyel kapcsolatos elképzeléseket, hogy
lesz-e olyan kitörési pont, lesz-e olyan cél-
módosulás, amely segítségével az ügyeleti
gondjaink megoldódnának.

Túl vagyunk a XVI. Dömsödi Napokon,
amelynek kapcsán némi bizonytalanság volt
bennem a rendezvény jövőjét illetően. Baráti,
munkatársi beszélgetések során felmerült,
hogy nem biztos, hogy a dömsödiek továbbra
is igénylik a bemutatkozási lehetőségnek ezt a
formáját. Nos! A történések, a különböző ide
kapcsolódó események, az egész rendezvény-
sorozat sikere cáfolta az aggodalmakat. A há-
rom nap nagyszámú résztvevője, nézőserege

meggyőzött arról, hogy a hagyományokat to-
vábbra is ápolni kell, mert szükségük van a
dömsödi polgároknak arra, hogy megmutas-
sák magukat országnak, világnak.

Már bő évtizedes szokásunk, hogy az arra ér-
demesek a Dömsödi Napok megnyitóján ve-
szik át kitüntetésüket. Így volt ez most is. A
Dömsödért emlékéremmel elismert Illés Gyula
és Fára Gábor méltatása újságunk más hasábja-
in megtörténik. Most a két új Díszpolgárunkról
szeretnék írni, akik a két testvértelepülésünk
polgármesterei. Nagy örömömre szolgált, hogy
személyesen adhattam át Jávorka Flórián, Fűr
község polgármestere részére a Díszpolgári cí-
met bizonyító okiratot és érmét. Úgy gondo-
lom, hogy jó döntést hozott a képviselő-testüle-
tünk, amikor kitüntetésünket odaítélte Jávorka
Flóriánnak és Jörg Müllernek, Knüllwald pol-
gármesterének. Jörg Müller egy néhány héttel
ezelőtti műtét miatt nem vezethette személye-
sen a német küldöttséget, így átvenni sem tudta
a kitüntetést. Azért kicsit velünk volt Ő is és fe-
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le sé ge, Ila Ani kó is, mert az ün ne pé lyes ak tus
so rán te le fon kap cso la tot lé te sí tet tünk Ve lük.
Ezt si ke rült ki han go sí ta ni, így az tán a je len lé -
vők is ta núi le het tek an nak a meg hitt ün nep ség -
nek, ame lyet a nagy tá vol ság el le né re is ös  sze -
hoz tunk. Kí vá nok a Pol gár mes ter Úr nak mi -
előb bi tel jes fel gyógy ulást – min den dömsödi
pol gár ne vé ben! Még egy szer gra tu lá lok a
négy dí ja zott nak, és to váb bi si ke re ket kí vá nok
mun ká juk hoz.

A ren dez vényso ro zat kul tu rá lis ré sze to -
vább ra is min den igényt ki elé gí tett. A Csi -
kósné Jut ka ál tal ve ze tett csa pat, va la mint az
Ál ta lá nos Is ko la és a Mű vé sze ti Is ko la pe da -
gó gu sai ál tal fel ké szí tett fi a ta lok ga ran ci át je -
len tet tek nem csak a men  nyi ség re, ha nem a
mi nő ség re is. Jó volt lát ni a vers mon dók tól és
a Ba nyák tól kezd ve, a hang sze res szó lis tá kon
és a női kó rus tag ja in át, a tán co so kig, éne ke -
se kig min den kit. És szá mom ra na gyon jó volt
lát ni a nagy szá mú ér dek lő dőt, né zőt. A ki ál lí -
tók szá ma idén ki csit meg csap pant, de a mér -
ce ta lán még ma ga sabb ra ke rült. A kul tu rá lis
prog ra mot idén to vább szí ne sí tet te a fel vi dé ki
test vérte le pü lé sünk ről jött „Nosz tal gia” női
kó rus. Kö szö nöm, hogy Ők is szó ra koz tat tak
ben nün ket. 

Az év ről év re a Dömsödi Na pok ke re té ben
le bo nyo lí tott Ara nyos Ku pa díj ug ra tó ver seny
az utób bi évek ben egy ki csit mintha ve szí tett
vol na a fé nyé ből. Ezért is öröm te li szá mom ra,
hogy az idei ver seny mind szín vo na lá ban,
mind a ver seny zők szá má ban túl tett min den
ed di gi ver se nyen. 

Név sze rint nem em lí tek sen kit sem azok
kö zül, akik bár mi vel is hoz zá já rul tak az idei
Dömsödi Na pok si ke ré hez, mert va la kit biz to -
san ki fe lej te nék. Na gyon so kan se gí tet tek, ki-
ki ere jé hez mér ten. Volt, aki ado mán  nyal, volt,
aki mun ká val, jó ta nác  csal vagy más egyéb bel.
Min den ki nek kö szö nöm, na gyon há lás va gyok
ér te, és biz tos va gyok ab ban, hogy a dömsödi
né ző kö zön ség is na gyon há lás!

Kul tú ra után kul tú ra. Az Ál ta lá nos Is ko la
idei sza va ló ver se nye szin te min den ed di gi t
fe lül múlt. Na gyon elé ge det té tett az a fo lya -
mat, amely sze münk előtt zaj lik, hogy a gye -
re kek tö ret le nül fej lőd nek, és szin te hi he tet -
len, hogy men  nyi re át ér zik azt, amit mon da -
nak, és nem csak el da rál ják a szö ve get. Gra -
tu lá lok min den ki nek, ter mé sze te sen ta ná ra -
ik nak is.

A má so dik Dömsödi Fú vós Ta lál ko zó is -
mét cso dá la tos ra si ke rült. Nem iga zán ko -
moly ze ne-hoz zá ér tő ként egy szer csak azt
vet tem ész re, hogy be le fe led kez tem a mű sor -
szám ok ba. Tény leg na gyon jól szó ra koz tunk!
Nem vé let le nül is mé tel ge tem ma gam min -
dig, hogy a ze ne, a mű vé sze tek olyan im pul -
zu so kat ad nak a gyer me ke ink nek, ame lyet
sem mi más nem pó tol.

Bencze Ist ván

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 14 igen sza va zat tal, egy -

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

39/2010. (IV. 28.) 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. 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
2. Az ön kor mány zat 2009. évi költ ség ve té sé ről

szó ló be szá mo ló meg vi ta tá sa
3. A gyer mek vé de lem hely ze té ről szó ló be szá -

mo ló meg vi ta tá sa
4. Be szá mo ló a Dömsöd–Apaj Csa lád se gí tő és

Gyer mek jó lé ti In téz mé nyi Tár su lás mű kö dé -
sé ről

5. Be szá mo ló a dabi te me tő és a ra va ta lo zó
2009. évi üze mel te té sé ről

6. A De zső La jos Alap fo kú Mű vé szet ok ta tá si
In téz mény ala pí tó ok ira tá nak mó do sí tá sa   

7. Tár sa dal mi Meg úju lás Ope ra tív Prog ram ke -
re té ben 3.2.11/10/1/KMR kód szá mú pá lyá -
zat be nyúj tá sa

8. Dömsöd–Apaj Ál ta lá nos Is ko la Köz ok ta tá si
In téz mény fenn tar tó Tár su lás Arany Já nos
Ált. Is ko la Apaj is ko la épü let fel újí tá sá ra be -
nyúj tott – „A böl cső dék és a köz ok ta tá si in -
téz mé nyek inf rast ruk tu rá lis fej lesz té sé nek,
va la mint kö zös sé gi bu szok be szer zé sé nek tá -
mo ga tá sa” tár gyú – pá lyá zat: ki vi te le ző ki vá -
lasz tá sa

9. Kö te les komp és úszó mű ér té ke sí té se
10. A strand üze mel te té se
11. Ön kor mány za ti dol go zók la kás cé lú tá mo -

ga tá sá ra ér ke zett ké rel mek el bí rá lá sa (zárt
ülé sen)

12. 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)

1. 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 14 igen sza va zat tal, egy -
han gú sza va zás sal meg hoz ta az aláb bi ha tá ro -
za tot:

40/2010. (IV. 28.) 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

2. Az ön kor mány zat 2009. évi költ ség ve té -
sé ről szó ló be szá mo ló meg vi ta 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 14 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 4/2010. (IV. 30.) ren de le te 

az ön kor mány zat 2009. évi költ ség ve té si 
zár szám adá sá ról

A ren de let ha tály ba lép 2010. áp ri lis 30-án
A ren de let ki hir det ve 2010. áp ri lis 30-án

A kép vi se lő-tes tü let az ön kor mány zat 2009.
évi költ ség ve tés ét 1.084.097.000 Ft be vé te li és
ki adá si fő ös  szeg gel, 32.139.000 Ft for rás hi -
ánnyal, 2.500.000 Ft tar ta lék kal fo gad ta el
2009. feb ru ár ban.

A kép vi se lő-tes tü let az el múlt év ben négy al -
ka lom mal mó do sí tot ta a költ ség ve tést, en nek
kö vet kez té ben a ki adá si és be vé te li fő ös  szeg
1.262.122.000 Ft lett, a for rás hi ány 22.145.000
Ft-ra csök kent, a tar ta lék 2.170.000 Ft-ra mó do -
sult. Év köz ben a költ ség ve tés ben ter ve zett be -
vé te li elő i rány zat ok 94,6%-a tel je sült. Ezen be -
lül az in téz mé nyek be vé te li elő i rány za tá nak tel -
je sí té se 88,74%, mely 157.662.000 Ft.  A be vé -
te li ki esés a víz dí jak ból, ét ke zé si té rí té si dí jak -
ból ke let ke zett. A díj hát ra lé kok ál lo má nya 22,5
mil lió fo rint. 

Az ön kor mány zat költ ség ve tés ében az át en -
ge dett sze mé lyi jö ve de lem adó ból 196.682.000
Ft be vé tel kép ző dött. A he lyi adók ból ös  sze sen
87.699.000 Ft be vé tel folyt be a költ ség ve tés be.
Eb ből 15.741.000 Ft épít mény adó; 10.954.000
Ft kom mu ná lis adó és 61.004.000 Ft he lyi ipar -
űzé si adó. A he lyi adók ból 35.157.000 Ft a be
nem folyt adó be vé tel. A gép jár mű adó ból
34.363.000 Ft be vé tel kép ző dött, az adó tar to zás
ál lo má nya 83.473.000 Ft. Az adó hát ra lék ok na -
gyob bik ré sze vál lal ko zá sok nál mu tat ko zik,
több mint 40 mil lió fo rint nagy ság rend fel szá -
mo lás alatt lé vő vál lal ko zá sok nál. 

A hos  szú le já ra tú hi te lek ál lo má nya
104.599.000 Ft, mely ből 97.235.000 Ft be ru há -
zá si hi tel, 7.364.000 Ft mű kö dé si cé lú hos  szú
le já ra tú hi tel. A hos  szú le já ra tú hi tel ből
47.221.000 Ft út épí tés hez kap cso ló dik;
41.329.000 Ft az óvo da be ru há zás hoz. A rö vid
le já ra tú hi te lek ál lo má nya 77.602.000 Ft, mely
rész ben a fo lya mat ban lé vő be ru há zá sok át me -
ne ti fi nan szí ro zá sát szol gál ja, és a pá lyá za ti tá -
mo ga tá sok ki uta lá sa után ki fi ze tés re ke rül. A
zár szám adás hoz fű zött könyv vizs gá lói szak vé -
le mény po zi tí van ér té kel te, hogy az ön kor -
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mány zat az igény be vett hi te lek nagy ré szét be -
ru há zá si cé lok ra for dí tot ta, en nek kö vet kez té -
ben az ön kor mány za ti va gyon gya ra po dott.

Az ön kor mány zat 2009. áp ri lis tól szer vez te
meg a köz fog lal koz ta tást, mely hez 53,4 mil lió
fo rint tá mo ga tást ka pott a köz pon ti költ ség ve -
tés ből. Az ere de ti költ ség ve tés ben 160 fő köz -
fog lal koz ta tá sát ter vez tük, az éves át lag lét szám
72 fő volt. 

A költ ség ve té si ki adá sok kö zött a szo ci á lis és
gyer mek vé del mi jut ta tá sok ös  sze ge 121.143.000
Ft. 

A 2009. évi költ ség ve té si ki adá sok
1.183.275.000 Ft ös  sze gé ből az ön kor mány zat
481.636 Ft-ot sze mé lyi ki adá sok ra,
139.953.000 Ft-ot já ru lé kok ra; 330.931.000 Ft-
ot do lo gi ki adá sok ra; 83.759.000 Ft-ot be ru há -
zás ra; 657.000 Ft-ot fel újí tás ra; 138.649.000 Ft-
ot spe ci á lis cé lú tá mo ga tá sok ra; 7.240.000 Ft-ot
hi te lek tör lesz té sé re for dí tott.

Az ön kor mány za ti fel ada tok el lá tá sá ra szol -
gá ló for rá sok ból 552.256.000 Ft köz pon ti költ -
ség ve té si tá mo ga tás; 157.662.000 Ft in téz mé -
nyi mű kö dé si be vé tel; 392.351.000 Ft ön kor -
mány za ti költ ség ve té si tá mo ga tás.

Az ön kor mány za ti va gyon ér té ke
3.223.749.000 Ft. Az ön kor mány za ti fej lesz té -
sek és in gat la nok vá sár lá sa a va gyon ér té két je -
len tős mér ték ben, mint egy 97 mil lió fo rint tal
nö vel ték az elő ző év hez ké pest. Az ön kor mány -
zat in gat lant az év so rán egy eset ben te lek ren de -
zés cél já ból ér té ke sí tett.

A fo lya mat ban lé vő be ru há zá sok ér té ke az
elő ző év hez ké pest 55 mil lió fo rint tal gya ra po -
dott.

Az ön kor mány zat adó ked vez mé nyek, szol -
gál ta tá si díj ked vez mé nyek, té rí té si díj ked vez -
mé nyek, ön kor mány za ti épü le tek és esz kö zök
in gye nes biz to sí tá sá val 12.117.000 Ft tá mo ga -
tást biz to sí tott a költ ség ve té sé ből a la kos ság nak
és ci vil szer ve ze tek nek.

3. A gyer mek vé de lem hely ze té ről szó ló be -
szá mo ló meg vi ta tá sa 

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

A kép vi se lő-tes tü let 14 igen sza va zat tal, egy -
han gú sza va zás sal meg hoz ta az aláb bi ha tá ro za -
tot:

41/2010. (IV. 28.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép -

vi se lő-tes tü le te – figyelembe vé ve az Ok ta tá si,
Köz mű ve lő dé si és Sport Bi zott ság ja vas la tát –
az ön kor mány zat gyer mek jó lé ti és gyer mek vé -
del mi hely ze té nek át fo gó ér té ke lé sé ről szó ló
be szá mo lót el fo gad ja.

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

4. Be szá mo ló a Dömsöd–Apaj Csa lád se gí -
tő és Gyer mek jó lé ti In téz mé nyi Tár su lás
mű  kö dé sé ről

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

A kép vi se lő-tes tü let 14 igen sza va zat tal, egy -
han gú sza va zás sal meg hoz ta az aláb bi ha tá ro za -
tot:

42/2010. (IV. 28.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép -

vi se lő-tes tü le te – figyelembe vé ve az Ok ta tá si,
Köz mű ve lő dé si és Sport Bi zott ság ja vas la tát – a
Dömsöd–Apaj Gyer mek jó lé ti és Csa lád se gí tő
Szol gá lat 2009. évi mű kö dé sé ről szó ló be szá -
mo lót el fo gad ja.

Fe le lős: Csen gő di Józsefné mb. ve ze tő
Ha tár idő: azon nal

5. Be szá mo ló a dabi te me tő és a ra va ta lo zó
2009. évi üze mel te té sé ről

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

A kép vi se lő-tes tü let 14 igen sza va zat tal, egy -
han gú sza va zás sal meg hoz ta az aláb bi ha tá ro za -
tot:

43/2010. (IV. 28.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép -

vi se lő-tes tü le te – fi gye lem be vé ve 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 tát – a Gyer tya láng Ke gye -
le ti Szol gá lat Kft. dabi te me tő és ra va ta lo zó
üze mel te té sé ről szó ló be szá mo ló ját el fo gad ja.

A kép vi se lő-tes tü let fel hív ja a köz te me tő
üze mel te tő jét ar ra, hogy a ra va ta lo zó épü let
rend sze res kar ban tar tá sá ról és a te me tő to váb bi
par ko sí tá sá ról fo lya ma to san gon dos kod jon.

Fe le lős: Bencze Ist ván pol gár mes ter
Ha tár idő: fo lya ma tos

6. A De zső La jos Alap fo kú Mű vé szet ok ta tá -
si In téz mény ala pí tó ok ira tá nak 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 14 igen sza va zat tal, egy -
han gú sza va zás sal meg hoz ta az aláb bi ha tá ro za -
tot:

44/2010. (IV. 28.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép -

vi se lő-tes tü le te – fi gye lem be vé ve az Ok ta tá si,
Köz mű ve lő dé si és Sport Bi zott ság ja vas la tát – a
De zső La jos alap fo kú Mű vé szet ok ta tá si In téz -
mény Ala pí tó Ok ira tá nak mó do sí tá sá ra vo nat -
ko zó elő ter jesz tést el fo gad ja, és az in téz mény
ala pí tó ok ira tát a ha tá ro zat mel lék le te sze rint
mó do sít ja.

A kép vi se lő-tes tü let fel ké ri dr. Vö rös And rea
kör jegy zőt, hogy az ala pí tó ok irat mó do sí tá sok -
kal egy sé ges szer ke ze tű szö ve ge zé sét ké szít se
el, és az adat vál to zást a Ma gyar Ál lam kincs tár
il le té kes szer vé nél je lent se be.

Fe le lős: Kön tös Ág nes igaz ga tó, dr. Vö rös
And rea kör jegy ző

Ha tár idő: azon nal

7. Tár sa dal mi Meg úju lás Ope ra tív Prog -
ram ke re té ben 3.2.11/10/1/KMR kód szá mú
pá lyá zat be nyúj tá sa

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

A kép vi se lő-tes tü let 14 igen sza va zat tal, egy -
han gú sza va zás sal meg hoz ta az aláb bi ha tá ro za -
tot:

45/2010. (IV. 28.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép -

vi se lő-tes tü le te az Ok ta tá si és Kul tu rá lis Mi -
nisz té ri um Tá mo ga tás ke ze lő Igaz ga tó sá ga ál tal
meg hir de tett TÁMOP-3.2.11/10/1KMR Ne ve -
lé si-ok ta tá si in téz mé nyek tan órai, tan órán kí vü -
li és sza bad idős te vé keny sé ge i nek tá mo ga tá sá ra
pá lyá za tot nyújt be. 

A tá mo ga tás mér té ke 100% , az ön erő 0 Ft,  a
pro jekt ös  sze ge 34.999.973 Ft.

A kép vi se lő-tes tü let a pro jekt szak mai irá nyí -
tá sá val (pro jekt me ne dzser) a Pe tő fi Sán dor Ok -
ta tá si és Mű ve lő dé si Köz pont – Nagy köz sé gi
Könyv tár ve ze tő könyv tá ro sát, Mark óné
Zöldág Ág nest bíz za meg. 

Az Ön kor mány zat a pá lyá zat ban sze rep lő cé -
lok meg va ló sí tá sá ra együtt mű kö dé si meg ál la -
po dást köt a Nagy köz sé gi Óvo da szék hely in -
téz mé nyé vel és tag in téz mé nyé vel, az Apaj Pity -
pang Óvo da tag óvo dá val, a Dömsöd Gróf Szé -
che nyi Ál ta lá nos Is ko lá val és az is ko la tag in téz -
mé nyé vel, az Apaj Arany Já nos Tag is ko lával,
va la mint a Dömsöd De zső La jos Alap fo kú
Művé szet ok ta tá si In téz mén  nyel.

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

8. Dömsöd–Apaj Ál ta lá nos Is ko la Köz ok -
ta tá si In téz mény fenn tar tó Tár su lás Arany
Já nos Ált. Is ko la Apaj is ko la épü let fel újí tá -
sá ra be nyúj tott – „A böl cső dék és a köz ok ta -
tá si in téz mé nyek inf rast ruk tu rá lis fej lesz té -
sé nek, va la mint kö zös sé gi bu szok be szer zé -
sé nek tá mo ga tá sa” tár gyú – pá lyá zat: ki vi te -
le ző ki vá lasz tá sa

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

A kép vi se lő-tes tü let 14 igen sza va zat tal, egy -
han gú sza va zás sal meg hoz ta az aláb bi ha tá ro za -
tot:

46/2010. (IV. 28.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép vi -

se lő-tes tü le te, mint az Apaj Ál ta lá nos Is ko la Köz -
ok ta tá si In téz mény fenn tar tó Tár su lás gesz to ra, az
Arany Já nos Ál ta lá nos Iskola – Apaj tag in téz -
mény nyí lás zá ró i nak cse ré jére és az épü let kül ső
hő szi ge te lé sé re be ér ke zett aján la to kat ér vé nyes -
nek nyil vá nít ja, és az ELMARK 2001. Kft. (szék -
he lye: 6090 Kunszentmiklós, Dam ja nich u. 13.;
kép vi se li: Papp Sán dor ügy ve ze tő igaz ga tó) aján -
latt evőt az el já rás nyer te se ként ki hir de ti.

A kép vi se lő-tes tü let az ELMARK 2001.
Kft.-vel vál lal ko zá si szer ző dést köt, a vál lal ko -
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zá si díj (áta lány ár) brut tó 6.949.250 Ft, az az
brut tó hatmillió-kilencszáznegyvenkilencezer-
kétszázötven fo rint.

A kép vi se lő-tes tü let tu do má sul ve szi, hogy a
be ru há zás tel jes költ sé ge, mely 5.560.000 Ft tá -
mo ga tás, to váb bá az Apaj Köz ség Ön kor mány -
za ta ál tal biz to sí tott 1.390.000 Ft sa ját for rás el -
kü lö ní tett szám lán ren del ke zés re áll. 

A kép vi se lő-tes tü let fel ha tal maz za Bencze
Ist ván pol gár mes tert a vál lal ko zá si szer ző dés
alá írá sá ra.

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

9. Kö te les komp és úszó mű ér té ke sí té se
(Sza va zás mód ja: egy sze rű több ség, nyílt

sza va zás)
A kép vi se lő-tes tü let 14 igen sza va zat tal, egy -

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

47/2010. (IV. 28.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép -

vi se lő-tes tü le te ér té ke sí ti a 1141-DK szá mú kö -
te les kom pot és a U-10199-30 szá mú úszó mű -
vet A RU DAS és Tár sa Ke res ke del mi és Szol -
gál ta tó Be té ti Tár sa ság (szék he lye: 2300 Rác -
ke ve, Pe re gi Dunasor 45.; Cg. 13-06-017982;
kép vi se li: Kő vá ri Fe renc) ré szé re 1.300.000 Ft
+ ÁFA ös  sze gért, az zal a fel té tel lel, hogy az

adás vé te li szer ző dés ben az Ön kor mány zat ré -
szé re 5 év re szó ló vis  sza vá sár lá si jo got kell ki -
köt ni.

A kép vi se lő-tes tü let egy ben fel ha tal maz za
Bencze Ist ván pol gár mes tert az adás vé te li szer -
ző dés meg kö té sé re.

Fe le lős: Bencze Ist ván pol gár mes ter
Ha tár idő: 2010. má jus 31.

10. A strand üze mel te té se
(Sza va zás mód ja: mi nő sí tett több ség, nyílt

sza va zás)
A kép vi se lő-tes tü let 14 igen sza va zat tal, egy -

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

48/2010. (IV. 28.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép -

vi se lő-tes tü le te tu do má sul ve szi, hogy a strand
bér lő je, a Kék Du na Jacht Club Kft. 2010. év -
ben a strand für dő üze mel te té sét fel füg gesz ti.

A für dő he lyet 2010. év ben  az ön kor mány zat
üze mel te ti. 

A kép vi se lő-tes tü let meg bíz za a pol gár mes -
tert, hogy a für dő hely ki je lö lé sé vel kap cso la tos
el já rást az ön kor mány zat ne vé ben kez de mé -
nyez ze, és gon dos kod jon az üze mel te tés sel
kap cso la tos fel ada tok ról.

Fe le lős: Bencze Ist ván pol gár mes ter
Ha tár idő: fo lya ma tos

Zárt ülé sen ho zott ha tá ro za tok

11. Ön kor mány za ti dol go zók la kás cé lú tá -
mo ga tá sá ra ér ke zett ké rel mek el bí rá lá sa

49/2010. (IV. 28.) Kt. számú ha tá ro zat;
50/2010. (IV. 28.) Kt. számú ha tá ro zat.

12. Ön kor mány za ti ha tó sá gi ügy ben ér ke -
zett fel leb be zés el bí rá lá sa

51/2010. (IV. 28.) 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. má jus 26.

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  ön kor mány za ti hon la pon ol vas ha tók. A jegy -
ző köny vek ol va sá sá ra a Nagy köz sé gi Könyv -
tár ban in gye nes internetes hoz zá fé rést biz to sí -
tunk. 

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

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

Kapott
Jelölt neve Jelölő szervezet(ek) érvényes %

szavazat
1 Gerecz Attila Jobbik 9 472 23,03
2 Pánczél Károly FIDESZ-KDNP 22 881 55,63
3 Szentgyörgyi József MSZP 8 780 21,35 

TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁROK!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2010. évi országgyűlési képviselők választásán a Pest megyei 13. számú OEVK területén a választás

első fordulója érvényes és eredményes is volt. A 13. számú OEVK választási eredményeit az alábbiakban olvashatják.

Helyi Választási Iroda

PEST megye 13. számú egyéni választókerületi eredménye (Ráckeve)

(Jegyzõkönyvi adatok)

Hazai szavazókörökben
A névjegyzék A szavazás napján A választó- A külképviseleti Választó-
zárásakor a a névjegyzékbe polgárok száma névjegyzékben polgárok

névjegyzékben igazolás alapján a névjegyzékben szereplő száma
lévő választó- felvett válasz- a szavazás választópolgárok összesen

polgárok száma tópolgárok száma befejezésekor száma
66 863 357 67 220 27 67 247

b) Szavazóként megjelentek

A hazai A szavazásról Szavazóként
szavazókörökben szóló megjelent

szavazóként nyilatkozatok választópolgárok
megjelentek száma száma

száma

41 785 15
41 800
62,16%

c) Szavazás

Urnákban és az
érvényes szavazási Érvénytelen szavazatok Érvényes szavazatok

iratokban lévő száma száma
szavazólapok száma

41 776
643 41 133

1,54% 98,40%

Érvényes szavazatok száma:

A választókerületben a választás érvényes, eredményes.

a) A választók nyilvántartása
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A gyer mek vé de lem rend sze re:

A gyer me kek vé del mét a pénz be li el lá tá sok, a sze mé lyes gon dos -
ko dást nyúj tó alap- és szak el lá tá sok, a ha tó sá gi in téz ke dé sek, a ja ví -
tó in té ze ti ne ve lés re utalt, il let ve elő ze tes le tar tóz ta tás ba he lye zett fi a -
tal ko rú ak in té ze ti el lá tá sa és a fi a tal ko rú ak párt fo gó fel ügye le te je -
len ti. Gyer mek vé del mi mun ka ter mé sze te sen a gyer me kek ne ve lé sét,
ok ta tá sát és egész ség ügyi el lá tá sát szol gá ló in téz mé nyek ben is fo -
lyik. A Gyer mek vé del mi Tör vény a te le pü lé si ön kor mány zat szá má ra
kö te le ző en el lá tan dó fel adat ként elő ír ja a gyer mek vé de lem he lyi el -
lá tó rend sze ré nek ki épí té sét és mű köd te té sét, va la mint az ön kor -
mány zat il le té kes sé gi te rü le tén élő gyer me kek el lá tá sá nak vagy el lá -
tás hoz va ló hoz zá ju tá sá nak a meg szer ve zé sét. 

A Gyer mek vé del mi Tör vény sze rint a gyer me kek vé del mé nek he -
lyi el lá tó rend szer ét ké pe zik a pénz be li és ter mé szet ben nyújt ha tó el -
lá tá sok, a sze mé lyes gon dos ko dást nyúj tó gyer mek jó lé ti alap el lá tá -
sok, va la mint a gyer me kek ve szé lyez te tett sé gé nek meg elő zé sé re és
már ki ala kult ve szé lyez te tett ség meg szün te té sé re szol gá ló ha tó sá gi
in téz ke dé sek. 

A gyer me kek vé del mét biz to sí tó ha tó sá gi fel adat- és ha tás kö rök
nagy ré szét a jegy ző gya ko rol ja. Az ön kor mány zat ren de le té ben
meg ha tá ro zott gyer mek vé del mi cé lú pénz be li tá mo ga tá sok kal ös  sze -
füg gő ön kor mány za ti fel adat- és ha tás kört a kép vi se lő-tes tü let az Ok -
ta tá si, Köz mű ve lő dé si és Sport Bi zott ság ha tás kö ré be utal ta. 

A fen ti e ken túl a gyer mek vé del mi fel adat hoz szo ro san kap cso ló dó
fel ada tot lát el a Dömsöd–Apaj Gyer mek jó lé ti és Csa lád se gí tő In téz -
mé nyi Tár su lás, to váb bá a ne ve lé si–ok ta tá si in téz mé nyek, a há zi or -
vos ok, a vé dő női szol gá lat, a rend őr ség, az ügyész ség és a bí ró ság. E
szer vek nél dol go zó szak em be rek a jel ző rend szer tag jai is, akik in do -
kolt eset ben azon na li jel zés sel él nek, il let ve ha tó sá gi el já rást kez de -
mé nyez nek a gyer mek el ha nya go lá sa, bán tal ma zá sa vagy egyéb sú -
lyo san ve szé lyez te tő té nye ző fel tá rá sa, to váb bá a gyer mek ön ma ga
ál tal elő idé zett ve szé lyez te tő ma ga tar tá sa ese tén.

Fon tos hang sú lyoz ni, hogy a gyer mek vé de lem rend sze re az ab ban
köz re mű kö dő szer ve ze tek, sze mé lyek, ha tó sá gok szo ros együtt mű -
kö dé sé re, a jel ző rend szer ha té kony mű kö dé sé re épül. 

A gyer mek vé del mi te vé keny ség cél ja a ve szé lyez te tett ség meg elő -
zé se és a már ki ala kult ve szé lyez te tett ség meg szün te té se, a gyer mek
csa lád ban tör té nő ne vel ke dé sé nek se gí té se, mind ez zel szű kebb kör -
nye ze te és a tár sa dal mi el vá rá sok nak meg fe le lő ma ga tar tás ki ala ku -
lá sá nak elő se gí té se. 

A kö te le ző en biz to sí tan dó gyer mek vé del mi el lá tá sok rend sze re
te le pü lé sün kön:

Pénz be li és ter mé szet beni el lá tá sok:
• rend sze res gyer mek vé del mi ked vez mény
• ki egé szí tő gyer mek vé del mi tá mo ga tás
• rend kí vü li gyer mek vé del mi tá mo ga tás
• óvo dáz ta tá si tá mo ga tás (2008. év től)

Sze mé lyes gon dos ko dást nyúj tó el lá tá sok:
• gyer mek jó lé ti szol gál ta tás
• gyer mek jó lé ti szol gá lat
• gyer me kek nap köz be ni el lá tá sa
• óvo da
• is ko lai nap kö zi

A te le pü lés de mog rá fi ai mu ta tói

A 0-18 éves ko rú la kos ság szá ma – 2009. év ben –
és kor cso por ton kén ti meg osz lá sa

Nyil ván tar tott ve szé lyez te tett kis ko rú ak szá ma és cso por to sí tá sa
(2009. év)

A gyer me kek he lyes irá nyú fej lő dé sét ve szé lyez te tő kö rül mé nyek
leg több eset ben a csa lá don be lü li prob lé mák ból adód nak. Ezek több -
fé lék le het nek, és nem fel tét le nül anya gi ter mé sze tű ek. Sú lyo sabb a
hely zet, ha a csa lá don be lü li mű kö dé si za va rok mel lé a meg él he té si
gon dok is tár sul nak. Több al ka lom mal ta pasz tal hat tuk, hogy ép pen a
csa lád fenn tar tás sal kap cso la tos anya gi prob lé mák ve zet nek a szü lők
de vi áns ma ga tar tá sá hoz (szen ve dély be teg sé gek ki ala ku lá sa, csa lá -
don be lü li erő szak stb.). A csa lá dok meg él he té sé hez biz to sí tott pénz -
be li és ter mé szet be ni tá mo ga tá sok kal a prob lé mák rész ben ki küsz ö -
böl he tők. A szü lők ne ve lé si kom pe ten ci á já nak hi á nya, de vi áns ma ga -
tar tá sá nak ke ze lé se a ne he zebb fel adat. Az ön kor mány zat ezek ke ze -
lé sé re a gyer mek jó lé ti el lá tás ke re té ben in gye nes pszi cho ló gu si el lá -
tást biz to sít.

A gyer mek vé del mi pénz be li el lá tá sok ada tai

Kivonat Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak

átfogó értékelésérõl szóló elõterjesztésbõl

Év La kos ság szá ma 0-18 éves ko rú 0-18 éves ko rú  
(fő) la kos ság szá ma la kos ság

(fő) megoszlása
(%)

2006 6073 1350 22
2007 6084 1332 22
2008 6074 1322 22
2009 6095 1345 22

Év La kos ság szá ma
2009 0-6 év 7-14 év 15-18 év ös  sze sen

460 595 290 1345

Ve szé lyez te tett kis ko rú ak szá ma ös  sze sen: 675 fő
Eb ből kör nye ze ti 217

ma ga tar tá si 63
anya gi 362
egész sé gi 33
al ko ho liz mus 51
szen ve dély be teg ség 15
Fi zi kai, tes ti el ha nya go lás 15
Lel ki, ér zel mi el ha nya go lás 91
Rossz la kás kö rül mé nyek 12

Csa lá dok szá ma, mely ben a ve szé lyez te tett
kis ko rú ak él nek 237

ok ból
ve szé lyez te tett

Rend sze res  Tá mo ga tást El uta sí tott Tá mo ga tás ban Tá mo ga tás ra 
Gyer mekvé - igénylők személyek ré sze sí tett fel hasz nált
del mi Ked- (fő) (fő) személyek ös  szeg (eFt)
vez mény (fő)
2007. év 201 36 434 4.125
2008. év 238 43 482 5.121
2009. év 273 56 508 5.835
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Rend sze res gyer mek vé del mi ked vez mény ben ré sze sí tett gyer me kek
ada tai kor sze rint

2007. év
Élet kor 0-6 év 7-14 év 15-18 év 19 év fe lett Ös  sze sen
Gyer me kek szá ma 132 234 62 6 434
2008. év
Élet kor 0-6 év 7-14 év 15-18 év 19 év fe lett Ös  sze sen
Gyer me kek szá ma 151 251 75 5 482
2009. év
Élet kor 0-6 év 7-14 év 15-18 év 19 év fe lett Ös  sze sen
Gyer me kek szá ma 164 261 99 14 583

A rend sze res gyer mek vé del mi ked vez mény re va ló jo go sult ság
meg ál la pí tá sá ra a gyer mek szo ci á lis hely ze té nek ér té ke lé se alap ján
ke rül sor. A gyer mek vé del mi ked vez mény re jo go sult gyer mek a gyer -
mek ét kez te tés nor ma tív ked vez mé nyé nek, meg ha tá ro zott pénz be li tá -
mo ga tás nak, kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott egyéb ked vez mé -
nyek nek az igény be vé te lé re jo go sult.

A rend sze res gyer mek vé del mi ked vez mény meg ál la pí tá sa jegy zői
ha tás kör. A tá mo ga tást egy év re kell meg ál la pí ta ni. Amen  nyi ben a
gyer me ket ne ve lő csa lád ban az egy fő re ju tó ha vi jö ve de lem ös  sze ge
nem ha lad ja meg az öreg sé gi nyug díj mi ni mum 130%-át (37.050 Ft),
a gyer mek a ked vez mény re jo go sult.

A jo go sult ság meg ál la pí tá sá nál az öreg sé gi nyug díj 140%-át vesz  -
szük fi gye lem be (39.900 Ft), amen  nyi ben a gyer me ket egye dül ál ló
szü lő vagy más tör vé nyes kép vi se lő gon doz za, ha a gyer mek tar tó san
be teg, il let ve sú lyo san fo gya té kos, vagy olyan nagy ko rú jo go sult ese -
té ben, aki a sa ját jo gán kap ja a csa lá di pót lé kot, fel té ve hogy a va -
gyo ni hely zet vizs gá la ta so rán az egy fő re ju tó va gyo ni ér ték nem ha -
lad ja meg a tör vény ben elő ír ta kat.

Az el múlt év ben 56 gyer mek ese té ben ke rült sor a rend sze res gyer -
mek vé del mi ked vez mény ké re lem el uta sí tá sá ra. En nek oka, hogy csa -
lád juk ban az egy fő re ju tó ha vi jö ve de lem ös  sze ge meg ha lad ja a tör -
vény ben előírt mér té ket. (A csa lá dok anya gi hely ze tét vizs gál va el -
uta sí tás ese tén más for má ban adott tá mo ga tást a bi zott ság.)

A rend sze res gyer mek vé del mi ked vez mény alap ve tő en ter mé szet -
be li el lá tás, a jo go sul tak a tör vény sze rint évi két al ka lom mal pénz be -
li tá mo ga tás ban is ré sze sül nek. 2009. év ben ez két szer 5.800 Ft tá mo -
ga tást je len tett gyer me ken ként. A tá mo ga tás ös  sze ge 100%-ban ál la -
mi tá mo ga tás.

A rend sze res gyer mek vé del mi ked vez mény re jo go sult gyer me kek
gyer mek ét kez te tés nor ma tív ked vez mény re is jo go sul tak (ter mé szet -
ben nyúj tott tá mo ga tás). Az óvo dás ko rú ak té rí tés men tes ét ke zés ben
ré sze sül nek. Ál ta lá nos is ko la 1-7. osz tá lyá ig té rí tésmen tes ét ke zést
kap nak, míg 8. osz tály tól az ét ke zé si té rí té si díj ked vez mény 50%-os.

Az is ko lai tan könyv ren de lés nek biz to sí ta ni kell a ked vez mény re jo -
go sult gyer me kek szá má ra az in gye nes tan könyvel lá tást. Az el múlt év -
ben a tan könyv tá mo ga tás ra jo go sul ta kon kí vül va la men  nyi gyer mek
szá má ra 1000 Ft összegű ked vez ményt biz to sí tott az ön kor mány zat.

A hal mo zot tan hát rá nyos hely ze tű gyer me kek és csa lád juk to váb -
bi tá mo ga tás ban ré sze sül nek. Hal mo zot tan hát rá nyos hely ze tű gyer -
mek az, aki nek szü lő je vagy tör vé nyes kép vi se lő je, gyám ja leg fel jebb
az is ko la nyol ca dik év fo lya mán foly ta tott ta nul má nya it fe jez te be si -
ke re sen, fel té ve, hogy a szü lő, gyám a ta nu ló után rend sze res gyer -
mek vé del mi ked vez mény re jo go sult, vagy az a ta nu ló, aki sú lyo san
ve szé lyez te tett és vé de lem be vet ték.

A la kás cé lú hi tel hát ra lé kok ter he i nek mér sék lé sé vel kap cso la to -
san, ha az adós csa lád já ban olyan gyer mek él, aki rend sze res gyer -
mek vé del mi ked vez mény ben ré sze sül, bi zo nyos fel té te lek vál la lá sa
ese tén a ka mat te her-men te sí té si tá mo ga tá son túl me nő en gyer me ken -
ként öt ven ezer fo rint, de a tő ke hát ra lék 50%-át meg nem ha la dó mér -
té kű tő ke tör lesz té si tá mo ga tás is meg il le ti az adóst.

A szü lők köz mű fej lesz té si tá mo ga tást igé nyel het nek, a ter hes ség-
meg sza kí tás té rí té si dí já nak 30%-át kell csak meg fi zet ni ük. 

Óvo dáz ta tá si tá mo ga tás ra azok a hal mo zot tan hát rá nyos hely ze tű
gyer me kek jo go sul tak, akik nek szü lő je 3 ill. 4 éves gyer me két be írat ta
az óvo dá ba és gon dos ko dik a gyer mek rend sze res óvo dá ba já rá sá ról.
A jog sza bály 2008. jú li us 3-án lé pett ha tály ba, így csak az ezt kö ve tő -
en óvo dá ba be íra tott gyer me kek re vo nat ko zik. El ső al ka lom mal (be -
íra tást kö ve tő en) a tá mo ga tás ös  sze ge (2009. év ben) 20.000 Ft, amely
ter mé szet ben is nyújt ha tó, a gyer mek be íra tá sát kö ve tő en a tá mo ga -
tás ös  sze ge éven te to váb bi két al ka lom mal 10.000–10.000 Ft. A tá -
mo ga tás ra va ló jo go sult ság to váb bi fel té te le, hogy a gyer mek szü lei,
il let ve gon do zói leg fel jebb 8 ál ta lá nos is ko lai vég zett ség gel ren del -
kez nek, és a gyer me ket 3 il let ve 4 éves ko rá ban az óvo dá ba be írat ták.
A gyer mek nek az óvo dai nyit va tar tá si na po kon leg alább 6 órát kell
az óvo dá ban tar tóz kod nia, il let ve iga zolt és iga zo lat lan tá vol lé te i nek
szá ma nem ha lad hat ja meg a ne ve lé si na pok 25%-át.

2009. év ben te le pü lé sün kön 1 gyer mek ré sze sült óvo dáz ta tá si tá -
mo ga tás ban.

Te le pü lé sün kön az el múlt év ben 24 óvo dás ko rú, 105 is ko lás ko rú
és 20 kö zép is ko lás ko rú hal mo zot tan hát rá nyos hely ze tű gyer me ket
re giszt rál tunk. Az ada tok tá jé koz ta tó jel le gű ek, te kint ve, hogy a szü lő
ön kén tes sé gén mú lik a hal mo zot tan hát rá nyos hely zet fenn ál lá sát
meg ala po zó nyi lat ko zat meg té te le. 

Ki egé szí tő gyer mek vé del mi tá mo ga tás ban 2009. év ben négy gyer -
mek ré sze sült. A tá mo ga tás pénz be li tá mo ga tás, 100%-a a köz pon ti
költ ség ve tés ből vis  sza igé nyel he tő. A tá mo ga tás ha vi ös  sze ge gyer -
me ken ként az öreg sé gi nyug díj min den ko ri leg ki sebb ös  sze gé nek
22%-a (6.270 Ft).

Ezenkí vül a jo go sult éven ként két al ka lom mal pót lé kot kap, mely -
nek ös  sze ge 2009. év ben 8400 Ft volt. 

A ki egé szí tő gyer mek vé del mi tá mo ga tás ra az a rend sze res gyer -
mek vé del mi ked vez mény ben ré sze sü lő gyer mek gyám já ul ren delt
hoz  zá tar to zó jo go sult, aki a gyer mek tar tá sá ra kö te les, nyu gel lá tás -
ban, vagy bal ese ti nyu gel lá tás ban, vagy nyug díj sze rű rend sze res szo  -
ci á lis pénz el lá tás ban, vagy idős ko rú ak já ra dé ká ban ré sze sül.

A rend kí vü li gyer mek vé del mi tá mo ga tás sal ös  sze füg gő fel adat- és
ha tás kö rö ket a kép vi se lő-tes tü let fel ha tal ma zá sa alap ján az Ok ta tá si,
Köz mű ve lő dé si és Sport Bi zott ság gya ko rol ja. 

A bi zott ság el ső sor ban a gyer me kek is ko láz ta tá sá val kap cso la tos
költ sé gek hez (tan sze rek vá sár lá sa, uta zá si költ sé gek, ét ke zé si költ sé -
gek, kol lé gi u mi dí jak stb.) biz to sít tá mo ga tást.

Az el múlt év ben a gaz da sá gi re ces  szió ha tá sa a ké rel me zők szá má -
nak nö ve ke dé sé ben is ér zé kel he tő volt.

A pol gár mes ter át ru há zott ha tás kör ében az ún. krí zis se gély meg ál -
la pí tá sá val a gyer mek egész ség ügyi el lá tá sá nak költ sé ge i hez (gyógy  -
sze rek), az át me ne ti vagy tar tós ál la mi ne ve lés be vett gyer me kek és
szü le ik kö zöt ti kap cso lat tar tás sal ös  sze füg gő uta zá si költ sé gek hez,
élel mi szer vá sár lá sá hoz nyújt tá mo ga tást.

Az ál ta lá nos is ko lá ban a tan könyv el lá tás sal kap cso la tos költ sé ge -
ket a hát rá nyos hely ze tű gyer me kek ré szé re a köz pon ti költ ség ve tés
nor ma tív tá mo ga tás ként biz to sí tot ta. (10.000 Ft/fő/2009. év)

Fel sőbb is ko lai ta nul má nyo kat foly ta tó dömsödi di á kok kö zül ez
idő szak ban 126 ta nu ló ré sze sült úti költ ség tá mo ga tás ban, 3.118 eFt
éves szin ten. 2008. év ben 23 ta nu ló ka pott ös  sze sen 1.681 eFt uta zá si
költ ség tá mo ga tást.

A BURSA HUNGARICA Fel ső ok ta tá si Ön kor mány za ti Rend szer
ál tal 2009/2010. tan év ben 35 hall ga tó ka pott át la go san ha vi 2000 Ft
ös  sze gű ön kor mány za ti tá mo ga tást, az ön kor mány za ti költ ség ve tés -
ben 600 eFt ke rült er re a cél ra el kü lö ní tés re. 

Sze mé lyes gon dos ko dás kö ré be  tar to zó gyer mek jó lé ti alap el lá tá sok

A te le pü lé si ön kor mány zat nak biz to sí ta nia kell a gyer mek jó lé ti
szol gál ta tást, a gyer me kek nap köz be ni el lá tá sát és az át me ne ti leg
szü lői fel ügye let nél kül ma radt kis ko rú ak el lá tá sát. A gyer mek vé del -
mi tör vény sze rint a gyer me kek nap köz be ni el lá tá sa ként, a csa lád ban
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élő gyer me kek élet ko rá nak meg fe le lő nap pa li fel ügye let ét, gon do zá -
sát, ne ve lé sét, fog lal koz ta tá sát és ét kez te té sét kell meg szer vez ni azon
gyer me kek szá má ra, akik nek szü lei nap köz be ni el lá tá suk ról nem
tud nak gon dos kod ni. 

Köz sé günk ben nem mű kö dik csa lá di nap kö zi és há zi gyer mek fel -
ügye let, az óvo dai fé rő he lyek szá ma a köz pon ti óvo da épü le té nek
2006. év ben meg va ló sí tott bő ví té sé vel az igé nye ket ki elé gí ti. Az ön -
kor mány zat ter vei kö zött sze re pel a dabi in téz mény egy ség épü le té -
nek bő ví té se és kor sze rű sí té se. A gyer mek jó lé ti szol gá lat fel ada tai
kö zött biz to sí tott pszi cho ló gi ai el lá tá sért a szü lők nek nem kell té rí té -
si dí jat fi zet ni. A sa já tos ne ve lé si igé nyű, ma ga tar tá si prob lé mák kal
küz dő gyer me kek el lá tá sa alap ve tő en köz ok ta tá si fel adat, azon ban
sok eset ben a prob lé mák a csa lá di kör nye zet tel, a gyer mek tes ti, lel ki
el ha nya golt sá gá val is ma gya ráz ha tók, ezért a gyer mek jó lé ti alap el lá -
tá sok, a gyer mek vé del mi ha tó sá gok és a ne ve lé si–ok ta tá si in téz mé -
nyek szo ros együtt mű kö dé sé re van szük ség a prob lé mák fel tá rá sa és
meg ol dá sa te rü le tén (11/1994. (VI. 8.) MKM ren de let 6. § (2) be kez -
dé se).  A pe da gó gi ai szak el lá tá so kat a szigetszentmiklósi ne ve lé si ta -
nács adó val kö tött el lá tá si szer ző dés sel biz to sít juk, évek óta in do kolt -
nak tart juk a pe da gó gi ai szak el lá tá sok kis tér sé gi szin tű szer ve zé sét,
uta zó szak em be rek fog lal koz ta tá sá val, az el lá tá si for mák bő ví té sé vel
(pl. gyógytestnevelés). 

Óvo dai el lá tás

Az óvo da nem ta gad hat ja meg a hát rá nyos hely ze tű gyer meknek,
to váb bá an nak a gyer mek nek a fel vé tel ét, aki a gyer me kek vé del mé -
ről és a gyám ügyi igaz ga tás ról szó ló tör vény alap ján jo go sult a gyer -
mek nap köz be ni el lá tá sá nak igény be vé te lé re, il let ve aki nek a fel vé -
tel ét a gyám ha tó ság kez de mé nyez te. A tör vény ren del ke zé sei sze rint
hát rá nyos hely ze tű az a gyer mek, akit a jegy ző vé de lem be vett, il let -
ve aki rend sze res gyer mek vé del mi ked vez mény re jo go sult. 

Sok eset ben a ve szé lyez te tett ség meg elő zé sét vagy meg szün te té sét
je len ti a gyer mek szá má ra az óvo dai el lá tás biz to sí tá sa. Az el lá tást in -
do kol ja a szü lők hely ze te, sze mé lyi sé ge, egész sé gi ál la po ta, la kás kö -
rül mé nye ik stb. Ör ven de tes tény, hogy a Nagy köz sé gi Óvo da köz -
pon ti épü le té nek bő ví té sé vel a fel vé te li igé nyek ki elé gí tés e meg fe le -
lő. Apaj Köz ség és Dömsöd Nagy köz ség 2008 szep tem be ré től in téz -
mé nyi tár su lás ban mű köd te ti óvo dá it. 

2009. év

Az óvo dai ne ve lés ben részt ve vő gyer me kek 10%-a hal mo zot tan
hát rá nyos hely ze tű. 

Ál ta lá nos is ko lai nap kö zi és ta nu ló szo bai el lá tás 

Az ál ta lá nos is ko la lét szá ma (csak Dömsöd): 479 fő
Eb ből al só ta go za tos 263 fő, fel ső ta go za tos 216 fő, sa já tos ne ve lé -

si igé nyű 73 fő. A ma ga tar tá si prob lé mák kal és ta nu lá si za va rok kal
küz dő gyer me kek ok ta tá sá ra az al só ta go zat ban kis lét szá mú elő ké -
szí tő, fel zár kóz ta tó osz tá lyok in dí tá sát en ge dé lyez te a fenn tar tó. A ta -
nu ló cso por tok szá má nak meg ál la pí tá sá nál az ön kor mány zat fi gye -

lem be ve szi a ta nu lá suk ban ne he zí tett ta nu lók ok ta tá sá val ös  sze füg -
gő pe da gó gi ai fel ada tok mi nél ha té ko nyabb el lá tá sát. Az ál ta lá nos is -
ko lá ban ta nu ló gyer me kek ta ní tá si időn kí vü li el lá tá sát az ön kor -
mány zat nap kö zi és ta nu ló szo bai fog lal ko zá sok kal biz to sít ja. Egy ta -
nu ló cso port ban is ko la ott ho nos el lá tást is biz to sí tunk. Az al só ta go -
zat ban a gyen gébb ta nu ló kat az óra terv ben biz to sí tott tan órá kon kor -
re pe tál ják. A gyer me kek sza bad ide jé nek tar tal mas el töl té sé re a ta ní -
tá si időn kí vül szak kö rö ket mű köd tet az is ko la. Ak tí van mű kö dik a
di ák sport kör. A ta ní tá si időn kí vül a gyer me kek le he tő sé get kap nak
több fé le sport ág ki pró bá lá sá ra, gya kor lá sá ra. Az el múlt év ben az is -
ko lai hi ány zá sok nem vol tak jel lem ző ek.

A gyer me kek ét kez te té se

A gyer mek in téz mé nye ink ben ét ke ző 408 gyer mek ből mind ös  sze -
sen 58 gyer mek nem jo go sult ked vez mény re, il let ve nem kap az ét ke -
zé si té rí té si díj hoz tá mo ga tást.

Hát rá nyos hely ze tű gyer me kek nyá ri ked vez mé nyes ét kez te té se

Az ön kor mány zat az is ko lai szü ne tek idő tar ta ma alatt 108 gyer -
mek ét kez te té sé ről gon dos ko dott 2009. év ben, en nek költ sé gét
(1.758 eFt) köz pon ti költ ség ve té si tá mo ga tás ból fe dez tük.

Kis ko rú ak vé de lem be vé te lé re vo nat ko zó sta tisz ti kai ada tok

2009. ja nu ár 1-jén vé de lem be vé tel ha tá lya alatt ál ló kis ko rú ak
szá ma

Csa lá dok szá ma 5
Szü lő nek fel ró ha tó ok ból 7
Gyer mek ma ga tar tá sa mi att 1
Ös  sze sen: 8

A vé de lem be vé te li el já rá sok ta pasz ta la tai alap ján a főbb prob lé -
mák, okok az aláb bi ak ban ös  sze gez he tők.

A leg több eset ben a szü lők élet ve ze té si, ma ga tar tá si pszi chés prob -
lé má já ra, az eb ből ere dő szen ve dély be teg ség re ve zet he tő vis  sza a
gyer mek ve szé lyez te tett sé ge. 

Több eset ben a fi a ta lon, fel ké szü let le nül, va ló di el kö te le zett ség nél kül
gyer me ket vál la lók ne ve lé si kom pe ten ci á já nak hi á nya okoz za a gyer me -
ket ve szé lyez te tő hely ze tet. Ilyen ese tek ben már az anya ter hes sé gé nek
gon do zá sát is fo lya ma to san fi gye lem mel kö vet jük, meg pró bá lunk se gít -
sé get nyúj ta ni a gyer mek önál ló gon do zá sá hoz és ne ve lé sé hez.

Óvo dá ba be írt  5. élet év ét Hal mo zot tan Egyéb
gyer me kek be töl tött, hát rá nyos kü lön le ges
szá ma (fő) fog lal ko zá son hely ze tű bá nás mó dot 

kö te le ző igény lő
részt ve vők

szá ma
234 139 24 5

eb ből

Ta nu lók szá ma 2009. év ben
al sós fel sős Sa já tos ne ve lé si igé nyű Ös  sze sen

94 30 18 124

Gyer mek in téz mé nyek ben ét ke zők ada tai (2007. évi át lag)
Ét ke zők 50%-os 100%-os Bi zott sá gi
száma ked vez - ked vez - dön tés alap ján
(fő) mény ben mény ben 50-100%-os

részesül (fő) ré sze sül (fő) ked vez mény ben
ré sze sül (fő)

336 66 162 59
Gyer mek in téz mé nyek ben ét ke zők ada tai (2008. évi át lag)
Ét ke zők 50%-os 100%-os Bi zott sá gi
száma ked vez - ked vez - dön tés alap ján
(fő) mény ben mény ben 50-100%-os

részesül (fő) ré sze sül (fő) ked vez mény ben
ré sze sül (fő)

323 60 176 57
Gyer mek in téz mé nyek ben ét ke zők ada tai (2009. évi át lag)
Ét ke zők 50%-os 100%-os Bi zott sá gi
száma ked vez - ked vez - dön tés alap ján
(fő) mény ben mény ben 50-100%-os

részesül (fő) ré sze sül (fő) ked vez mény ben
ré sze sül (fő)

408 75 236 79

eb ből

eb ből

eb ből
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Gya ko ri a vá lás sal, va la mint vá lás utá ni kap cso lat tar tás sal ös  sze -
füg gő prob lé ma. A vá ló fél ben lé vő szü lők gyak ran hasz nál ják „esz -
köz ként” gyer me kü ket, hogy lel ki is me ret-fur da lást, ha ra got kelt ve a
má sik fél ben ké tes elég té telt, célt ér je nek. Ezek ben az ese tek ben in -
kább a szü lő nek van szük sé ge se gít ség re. 

Egy re gya ko ribb az ös  sze tett csa lá di, kap cso la ti prob lé ma, gyak ran
a szü lők rossz pár kap cso la ti vi szo nya az alap ja a gyer mek sú lyos
iden ti tás prob lé má i nak, is ko lai le ma ra dá sá nak, pszi chés tü ne te i nek.  

A gyer me kek ma ga tar tás prob lé mái (is ko la ke rü lés, kö te les ség tu dat
hi á nya, ag res  szió stb.) sok eset ben a szü lők ne ve lé si ké pes sé ge i nek
hi á nyá ra, de vi áns ma ga tar tá sá ra, hely te len élet vi te lé re ve zet he tők
vis  sza. Az anya gi prob lé mák mel lé, leg több ször an nak oka ként tár -
sul nak konf lik tu sok, szél ső sé ges ma ga tar tás for mák a csa lá di kö zös -
ség ben. Az sem ki vé te les, hogy a szü lő kri mi ná lis sze mé lyi sé ge, bű -
nö ző élet mód ja pél da a gyer mek szá má ra, amely ki emel ten sú lyos
prob lé mát okoz.

A há zi gyer mek or vos és a vé dő nők ta pasz ta la tai sze rint a gyer me -
kek egész ség ügyi ál la po tá ra jel lem ző ek a moz gás szer vi, az al ler gi ás
meg be te ge dé sek, a táp lál ko zá si za va rok és a ma ga tar tás za var. Ál lan -
dó prob lé ma né hány csa lád ese té ben a tet ves ség és rü hös ség. Az
alap ve tő egész ség ügyi, gyer mek ápo lá si, hi gi é ni ai is me re tek hi á nya
mel lé tár sul a szü lők tu dat lan sá ga és fe le lőt len sé ge. 

Ide ig le nes ha tá lyú el he lye zés

2009. év ben két gyer mek ide ig le nes ha tá lyú el he lye zé sé ről dön tött
a jegy zői gyám ha tó ság.

Át me ne ti ne ve lés be vett gyer me kek

Az át me ne ti ne ve lés be vé tel a Rác ke vei Vá ro si Gyám hi va tal ha tás kö -
re. 2009. év ben ös  sze sen 23 dömsödi gyer mek volt ál la mi gon dos ko -
dás ban. In for má ci ó ink sze rint több sé gük ne ve lő szü lők nél, csa lád ban él. 

Az át me ne ti ne ve lés be ke rü lő gyer mek kel, csa lád já val a kap cso lat
nem szű nik meg, hi szen a csa lád gon do zás nak ez zel nincs vé ge. A
gyer mek jó lé ti szol gá lat a ne ve lő szü lő vel, il let ve a ne ve lő ott hon nal és
a szü lő vel fo lya ma tos kap cso la tot tart a gyer me kek vis  sza gon do zá sa
ér de ké ben. Saj ná la tos, hogy a gyer me kek csa lád ba tör té nő vis  sza ke -

rü lé se az ese tek több sé gé ben nem jár ered mén  nyel, el ső sor ban a vér
sze rin ti szü lők ér dek te len sé ge mi att.

Olyan eset ről is van tu do má sunk, hogy a gyer mek ott hon ban el he -
lye zett kis ko rú gyer me ket szült, az ő gyer me ke át me ne ti ne velt lett.

Gyer mek ko rú ak, ill. fi a tal ko rú ak ál tal el kö ve tett bűn cse lek mé nyek 

A gyer mek vé del mi gon dos ko dás kö ré ben egy re na gyobb hang -
súlyt kap a gyer mek ko rú és fi a tal ko rú bűn el kö ve tők vo nat ko zá sá ban
ki fej tett bűn meg elő zé si te vé keny ség. A gyer mek ko rú bűn el kö ve tés
és a gyer mek ko rú ak sé rel mé re el kö ve tett bűn cse lek mé nyek fel mé ré -
sé re, az ez zel kap cso la tos adat szol gál ta tást a gyer mek jó lé ti szol gá lat
ve ze tő je ké szí ti el, a Rác ke vei Rend őr ka pi tány ság és a párt fo gó fel -
ügye lő be szá mo ló ja alap ján. 

2009. év ben a Rác ke vei Rend őr ka pi tány ság Bűn ügyi Osz tá lya 2
fi a tal ko rú ese té ben foly ta tott nyo mo zást, és 2 eset ben sza bály sér té si
el já rást.

A Rend őr ség tá jé koz ta tá sa sze rint a gyer mek ko rú ak és fi a tal ko rú -
ak kö ré ben csök kent az erő sza kos bűn cse lek mé nyek szá ma, jel lem -
zőb bek a va gyon el le ni bűn cse lek mé nyek. 

A fi a tal ko rú bűn el kö ve tők párt fo gó fel ügye let ét el lá tó kol lé gánk
je len té se sze rint 2009-ben 19 a párt fo gói fel ügye let alatt ál lók szá ma.
Év köz ben 4 fi a tal ko rú párt fo gói fel ügye le te szűnt meg, és 6 új el já -
rás kez dő dött az év fo lya mán. Jel lem ző bűn cse lek mé nyek a ga ráz da -
ság, rab lás, köz fel ada tot el lá tó sze mély el le ni erő szak, jár mű ön ké -
nyes el vé te le és lo pás. A bí ró ság a 19 fi a tal ko rú párt fo gói fel ügye let
alatt ál ló sze mélyt 4 eset ben pró bá ra bo csá tot ta, 11 eset ben fel füg -
gesz tett sza bad ság vesz tés bün te tést sza bott ki, és 4 eset ben élt vád el -
ha lasz tás sal. 

A rend őr sé gi szak ér tő sze rint a gyer mek ko rú el kö ve tők kel kap cso -
lat ban a szub jek tív ok el ső sor ban a bűn cse lek mé nyek kel kap cso la tos
té ves, hely te len né ze tek, a ka land vágy, csá bí tás, a be fo lyá sol ha tó ság.
Ezek mel lett a kül ső okok a nem meg fe le lő szü lői ne ve lés, a hely te -
len ér ték ren det köz ve tí tő csa lá di és ba rá ti kör nye zet. A fi a tal ko rú
bűn el kö ve tő ket  ezek mel lett az anya gi ha szon szer zés mo ti vál ja.

Az elő ter jesz tést ké szí tet te Mikusné Béky Edit gyám ügyi fő elő adó,
Csen gő di Józsefné mb. szol gá lat ve ze tő köz re mű kö dé sé vel dr. Vö rös
And rea kör jegy ző.

A VIL MA NÉ NI HÁZ TAR TÁ SI TA NÁCS -
ADÓ JA c. fü ze tecs két ki mon dot tan vi dé ki há -
zi as  szony ok nak ír ta a szer ző, özv. Ja kab Mi -
hály né. A ki ad ványt 1956-ban a Köz gaz da sá gi
és Jo gi Könyv ki adó je len tet te meg, de ez már a
ne gye dik ki adás volt. Ma ga a fü zet Ko vács Lás-
z lóné Il di né ni tu laj do na, aki édes any já tól örö -
köl te. A la po kat for gat va úgy dön tött, szí ve sen
meg oszt ja az itt fel so rolt hasz nos öt le te ket az ol -
va sók kal. Ter mé sze te sen az idő elő re ha lad tá val
akad nak már ben ne el avult nak szá mí tó jó ta ná -
csok is, még is úgy gon do lom, a hi te les ség ked -
vé ért eze ket is  fon tos kö zöl ni.

A ki adó elő sza vá ból né hány gon do lat: „Kül -
föl det járt ma gya rok, Ma gyar or szá gon járt kül -
föl di ek rit kán mu laszt ják el, hogy dicsérettel ne
em lé kez ze nek meg a ma gyar kony há ról, a ma -
gyar sza ká csok ról és há zi as  szony ok ról. Nem el -
fo gult ság, ha azt ál lít juk, hogy ke vés he lyén a
vi lág nak tud ják olyan íze sen, olyan ét vágy ger -
jesz tő en el ké szí te ni a vál to za tos nyers anya go -

kat, mint mi ná lunk. A ma gyar kony ha fel hasz -
nál ja a ré gi ki vá ló há zi as  szony ok és sza ká csok
ös  sze gyűj tött ta pasz ta la ta it, át for mál ja a mi
száj ízünk re a leg jobb kül föl di éte le ket, és olyan
sa já tos jel le get ala kít ki, amely meg kü lön böz te -
ti ter mé ke it min den más étel től.”

„Ta nács adás
A fő zést ta nul ni kell, mert aki nem tud főz ni,

an nak a jö ve de lem min dig ke vés, sok anya got
elp ré dál, ki dob, ami ből tu dás sal, le le mé nyes -
ség gel még va la mi jó, táp lá ló, fo gyaszt ha tó étel
ké szül het ne. Pl. a le ves zöld sé get, ami ből rán tott
sze let ké szül, a birs al ma vagy a ba rack le tisz tí -
tott hé ját an  nyi víz ben, amen  nyi el le pi, meg főz -
zük, azu tán szi tán át pas  szí roz zuk, ke vés cu kor -
ral el főz zük, ken het jük ke nyér re, sü te mény hez is
jó. Ezen kí vül még sok-sok más ki do bott vagy el -
ron tott anyag megy kár ba, ha nem ta nu lunk
meg főz ni.

Az ott ho nod ban min dig ren des légy, le gyen
kony ha kö té nyed.

Meg lát szik raj tad, ha a tej pi a con árulsz, mi -
lyen tisz ta gazd as  szony vagy (ne rong  gyal kösd
be a tejfelescsuprot, ne rongy ba kösd a tú rót).”

Hasznos tanácsok. . .

Folytatás a következő számban
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AA  DDöömmssööddii  NNaappookk  kkiittüünntteetteettttjjeeiiAA  DDöömmssööddii  NNaappookk  kkiittüünntteetteettttjjeeii
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat
Kép vi se lő-tes tü le te 37/2010. (III. 31.)

Kt. sz. ha tá ro za tá val Fá ra Gá bor
ré szé re a „Dömsödért” Em lék ér met

ado má nyoz za. 

Fá ra Gá bor 1985 óta él csa lád já val
Dömsödön. 

Fe le sé gé vel együtt azok kö zé az em be -
rek kö zé tar toz nak, akik min dig is fon tos -
nak tar tot ták az el esett, rá szo ru ló la kó tár -
sa ink se gí té sét. 

Ka ri ta tív tény ke dé sük pél da ér té kű le het
egész te le pü lé sünk szá má ra. 

A kép vi se lő-tes tü let a hos  szú éve ken át
nyúj tott ön zet len se gít ség el is me ré se ként
Fá ra Gá bort „Dömsödért” Em lék érem mel
tün tet te ki.

***

Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat
Kép vi se lő-tes tü le te 37/2010. (III. 31.)

Kt. sz. ha tá ro za tá val Il lés Gyu la ré szé re
a „Dömsödért” Em lék ér met

ado má nyoz za.

Il lés Gyu la dömsödi szü le té sű vál lal ko zó.

2008-ban az Ő alap öt le te alap ján szer -
vez te meg az el ső Dömsödi Hal-Víz Na -
po kat, amely má ra éven te vis  sza té rő,
nagy si ke rű ren dez vénnyé nőt te ki ma gát,
és amely or szá gunk ban is to vább öreg bí ti
Dömsöd hír ne vét.

Il lés Gyu la min den ön kor mány za ti ren -
dez vé nyen ko moly se gít sé get nyújt a si ke -
res le bo nyo lí tás ér de ké ben. 

A kép vi se lő-tes tü let Il lés Gyu lá nak a
hosszú éve ken át nyúj tott ön zet len, pél da -
ér té kű tá mo ga tá sért Dömsödért Em lék ér -
met ado má nyoz.

Ki vo nat Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány -
zat Kép vi se lő-tes tü let ének a Dísz pol gá ri cím
ado má nyo zá sá ról szó ló 2/2007. (II. 1.) ren de le -
té nek szö ve gé ből

„Dísz pol gá ri cím és an nak 
ado má nyo zá sa

1. § Dömsöd Nagy köz ség Ön kor mány za ta,
at tól a cél tól ve zérel ve, hogy a he lyi kö zös ség
szol gá la tá ban ki emel ke dő ér de me ket szer zett, a
köz ség la kos sá ga ál tal meg be csült, köz tisz te let -
ben ál ló sze mé lye ket mél tó el is me rés ben ré sze -
sít hes se, va la mint sze mé lyü ket és cse le ke de te i -
ket meg fe le lő kép pen ér té kel ve ál lít has sa pél da -
ként a je len és az utó kor elé, „Dömsöd Dísz pol -
gá ra” el ne ve zés sel (to váb bi ak ban: dísz pol gá ri
cím) cí met ala pít.”

A rend szer vál to zás előt ti idők re da tá ló dik
Dömsöd nagy köz ség és a fel vi dé ki Fűr köz -
ség la kó i nak kap cso la ta. En nek a ba rá ti, test -
vé ri kap cso lat nak el kö te le zett ápo ló ja
JÁVORKA FLÓ RI ÁN, Fűr köz ség pol gár -
mes te re.

Az 1998-ban alá írt test vér vá ro si kap cso la tot
meg ha tá ro zó do ku men tum min den be tű jé vel
azo no sult, s túl a hi va ta los kap cso la ton olyan
mi li őt épí tett ki az ál ta la ve ze tett te le pü lés és
Dömsöd la kói kö zött, amely mind an  nyi unk
szá má ra pél da ér té kű és to váb bi gon dol ko dás ra
ösz tön ző. 

Jávorka Fló ri án 1999-től ve ze ti a fűri kül dött -
sé get Ma gyar or szág ra, el ső sor ban a Dömsödi
Na pok al kal má val. 

A fen ti ek alap ján dön tött úgy Dömsöd
Nagy köz ség Kép vi se lő-tes tü le te, hogy Jávorka
Fló ri án nak 2010-ben a vá lasz tá si cik lus le zá rá -
sa ként a Dömsöd Dísz pol gá ra cí met ado má -
nyoz za. 

Dömsöd, 2010. áp ri lis 30. 

Bencze Ist ván pol gár mes ter
Var sá nyi An tal al pol gár mes ter

Ki vo nat Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány -
zat Kép vi se lő-tes tü let ének a Dísz pol gá ri cím
ado má nyo zá sá ról szó ló 2/2007. (II. 1.) ren de le -
té nek szö ve gé ből

„Dísz pol gá ri cím és an nak 
ado má nyo zá sa

1. § Dömsöd Nagy köz ség Ön kor mány za ta,
at tól a cél tól ve zérel ve, hogy a he lyi kö zös ség
szol gá la tá ban ki emel ke dő ér de me ket szer zett, a
köz ség la kos sá ga ál tal meg be csült, köz tisz te let -
ben ál ló sze mé lye ket mél tó el is me rés ben ré sze -
sít hes se, va la mint sze mé lyü ket és cse le ke de te i -
ket meg fe le lő kép pen ér té kel ve ál lít has sa pél da -
ként a je len és az utó kor elé, „Dömsöd Dísz pol -
gá ra” el ne ve zés sel (to váb bi ak ban: dísz pol gá ri
cím) cí met ala pít.”

A né met Knüllwald te le pü lés pol gár mes te re
és Dömsöd nagy köz ség pol gár mes te re 1998-
ban ír ta alá azt a test vér vá ro si meg ál la po dást,
amely nap ja ink ban is él és ma is ugyan olyan tar -
tal mas kap cso la tot ta kar, mint 10 év vel ez előtt.
En nek a ba rá ti vi szony nak je les kép vi se lő je
JÖRG MÜLLER, Knüllwald pol gár mes te re,
aki túl a hi va ta los tény ke dé sen, tény leg szí vén
vi se li nagy köz sé günk sor sát, ame lyet nem egy -
szer ado má nyok kal is ki fe je zés re jut ta tott. Azt a
ba rá ti vi szonyt, amely egy test vér vá ro si kap cso -
lat ban ter mé sze tes le het, to vább erő sí ti az a tény,
hogy Jörg Müller fe le sé ge – Ila Ani kó – nagy -
köz sé günk szü lött je.  

A több mint év ti ze des test vér vá ro si kap cso lat
so rán a köl csö nös lá to ga tá sok al kal má val olyan
vi szony ala kult ki a két te le pü lés pol gá rai kö -
zött, amely hét köz nap ja i kat is po zi tí van be fo -
lyá sol ja.

A fen ti ek alap ján dön tött úgy Dömsöd Nagy -
köz ség Kép vi se lő-tes tü le te, hogy Jörg Mül ler -
nek 2010-ben a vá lasz tá si cik lus le zá rá sa ként a
Dömsöd Dísz pol gá ra cí met ado má nyoz za. 

Dömsöd, 2010. áp ri lis 30.

Bencze Ist ván pol gár mes ter                                                           
Var sá nyi An tal al pol gár mes ter

Fotók: Kővári
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„„„„KKKKöööö     zzzzöööössss     ssssoooorrrrssss     ––––     kkkköööö     zzzzöööössss     ggggyyyyáááásssszzzz””””
„Ke zük ben a po hár és kard:
len gyel, magyar egyet akar”

2010. áp ri lis 10-én, kö zép-eu ró pai idő sze rint
8.56 perc kor Orosz or szág ban, a Szmolenszk
mel let ti Szevernij ka to nai re pü lő tér kö ze lé ben
vég ze tes bal ese tet szen ve dett Lech Kaczynski
len gyel köz tár sa sá gi el nök kü löngé pe. A fe dél -
ze ten tar tóz ko dó 96 em ber mind egyi ke meg -
halt. A szmolenszki tra gé di á ban a ma gyar-len -
gyel kap cso la tok ki vá ló tá mo ga tó i nak so ra
vesz tet te éle tét, be le ért ve Lech Kaczynski köz -
tár sa sá gi el nö köt, köz vet len kör nye ze tét és
több ci vil szer ve zet ve ze tő jét. A len gyel el nök és
kül dött sé ge a Szmolenszk mel let ti katyn-i em -
lék hely re tar tott a Tu-154-es gé pé vel, s a le szál -
ló pá lyá já tól 300-400 mé ter nyi re le szál lás köz -
ben le zu hant.

A ma gyar köz tár sa sá gi el nök, az Or szág gyű -
lés el nö ke és a kül ügy mi nisz ter rész vét-táv irat -
ban is ki fe jez te Ma gyar or szág mély meg ren dü -
lé sét a bal eset mi att. A két or szág kap cso la ta
szem pont já ból is sú lyos a vesz te ség.

A ször nyű tra gé dia tisz te le té re a Ma gyar
Köz tár sa ság Kor má nya 2010. áp ri lis 17-ét nem -
ze ti gyász nap pá nyil vá ní tot ta.

1940 fe ke te be tűs év a len gyel tör té ne -
lemkönyvek ben. A Szovjetunióban mint egy
20.000 len gyel ha di fog lyot mé szá rol tak le
Katyn-ban. A len gyel par la ment 2007-es dön té -
se alap ján áp ri lis 13-a a Katyn-i bűn tény ál do za -
ta i nak em lék nap ja. En nek kap csán sze re tett vol -
na meg em lé ke zést tar ta ni a len gyel kül dött ség.
A sors úgy ren del ke zett, hogy a tra gé dia hely -
szí né re igyek vő meg em lé ke ző de le gá ci ót is tra -
gé dia ér te.

Ér tet le nül, meg döb ben ve ál lunk a tör tén tek
előtt.

A len gyel-ma gyar ba rát ság nak év szá za dos
tör té nel mi előz mé nyei van nak. A ma gyar ság az
észa ki szom széd ság ban élő, s ak kor még po -
gány len gyel nép pel és a ve le dél nyu ga ton
szom szé dos ke resz tény hor vát nép pel együtt
ele ven vá lasz tó fal ként éke lő dött a la tin és szláv
kul tú ra kö zé. Mint észa kon a len gye lek a ta tár
és orosz ha ta lom mal, úgy a ma gyar ság is őrt állt
a Nyu gat-Ró mai Bi ro da lom mal szem ben. A
ma gyar nem zet tel jes sors kö zös ség ben a len -
gyel és hor vát nem ze tek kel, há rom vi lág, há rom
egy más sal el len té tes kul túr kör ér de ke i nek üt kö -
ző pont ján ezer év óta ugyan az zal a nagy prob lé -
má val küzd: a ve le el len sé ge sen fel lé pő ke le ti és
nyu ga ti erők közt a  biz ton sá gos, önál ló nem ze -
ti lé tért. A ma gyar és len gyel nem zet élet sor sá -

Im már ha gyo mány, hogy a Dömsödi Na pok ke -
re tén be lül a kép vi se lő -tes tü let Dísz pol gá ri cí met
ado má nyoz az ar ra mél tó pro mi nens sze mé lyi sé -
gek nek. Idén két test vér vá ro sunk, Knüllwald és
Fűr köz sé gek pol gár mes te re i re esett a vá lasz tás.

Te le pü lé se ink közt az évek so rán jól mű kö dő,
sok ré tű kap cso lat ala kult ki. A kö zös ki rán du lá so -
kon, fel lé pé se ken és egyéb al kal ma kon egy re töb bet
tud ha tunk meg egy más kul tú rá já ról, éle té ről. Ve ze -
tő ink nem kis sze re pet vál lal nak eb ben a mun ká ban.

A meg tisz te lő cím ün ne pé lyes át vé te le után kér -
dez tem Jávorka Fló ri ánt, Fűr köz ség pol gár mes -
ter ét ba rát ság ról és a két te le pü lés kap cso la tá nak
ala ku lá sá ról.

– Tisztelt Pol gár mes ter Úr! Ké rem be szél jen
egy ki csit a fal va ink közt ki ala kult jó vi szony ról!

– A kap cso lat nak egy rész ről in téz mé nyes hát te -
re van. A két köz ség ve ze tő sé gé nek kell meg te -
rem te ni en nek a hát te rét, de nem az a fon tos, hogy
a két köz ség pol gár mes te re meg lá to gas sa egy -
mást, el szó ra koz za nak, be szél ges se nek (ter mé sze -
te sen ez is fon tos). A lé nyeg az, hogy az egyes la -
ko sok közt ala kul ja nak ki akár hos  szabb lé leg ze tű
kap cso la tok, ba rát sá gok, kö zös sé gek. Ezt úgy is
le het ne jel le mez ni, eről te tett szó kép pel, hogy a fa
je len ti azt az in téz mé nyes hát te ret, amely a két ön -
kor mány za ti ve ze tés együtt  mű kö dé se. A gyö ke rek
pe dig a la ko sok, akik a fát az egy más sal kö tött ba -
rát sá gok kal táp lál ják. Dömsöd és Fűr közt ez azért
is mű kö dik ilyen jól, mert az elő ző rend szer ben,
szö vet ke ze te ink közt iga zán jól mű kö dő ba rá ti
kap cso lat  volt. (Ez saj nos a 80-as évek vé gé re
meg vál to zott, le tom pult.) Utá na eb ből jött az az in -
dít ta tás, hogy ’98 tá ján meg kös sük ezt a test vér vá -
ro si szer ző dést, ami az tán a 12 év alatt fel fej lő dött.

Ezen idő alatt a dömsödi szín ját szók több ször is
sze re pel tek ná lunk. En nek azért volt nagy je len tő -
sé ge, mert mi egy 900 fős fel vi dé ki kis te le pü lés
va gyunk. Az anya or szág ból ér ke ző szín  ját szó cso -

port be mu ta tó ja az min dig ün nep az ottlakók szá -
má ra, és ez va la hol el hoz za a ha za üze ne tét va la -
mi lyen mó don.

– Az EU-ba be lé pő tag ál lam ok közt a ha tá rok
el tűn nek. Gaz da sá gi szem pont ból elő se gí ti-e ez a
két köz ség köz ti kap cso la tok fej lő dé sét, ill. van -
nak-e gaz da sá gi együtt mű kö dés re va ló tö rek vé -
sek a vál lal ko zói szfé rá ban?

– Voltak és van nak is er re irá nyu ló tö rek vé se ink.
Szer vez tünk egy olyan ta lál ko zót oda-vis  sza ala -
pon, hogy mi el jöt tünk ide, ki fe je zet ten egy vál lal -
ko zói tár su lat tal. A hely be li vál lal ko zók pe dig fo -
gad tak, majd egy má sik al ka lom mal ők jöt tek el
Fűrbe. Va la mi fé le kap cso la tok eb ből ter mé sze te sen
van nak, de nem túl sá go san nagy ered mé nye ket ér -
tünk el. Ezt lát ni kell. Más rész ről pe dig tud nunk
kell azt is, hogy a vál lal ko zók nak a két or szág ban
más a hely ze te, le he tő sé ge. Kü lön bö ző a vál lal ko -
zói kör nye zet Ma gyar or szá gon és Szlo vá ki á ban. A
tör té nel mi fej lő dés a vál lal ko zá sok nak más fel té te -
le ket sza bott, to váb bá fal va ink nagy sá ga is kü lön -
bö ző, és a geo grá fi ai el he lyez ke dés is be fo lyá so ló
té nye ző. Dömsöd pél dá ul 50 km-re fek szik a fő vá -
ros tól, mi pe dig két nagy vá ros tól (Pár kány és Ér -
sek új vár) mint egy 30 km-re va gyunk.

Ugyan ak kor a po li ti ka is köz be szól. A szlo vák
dön té sek gaz da sá gi lag ezt az or szág részt amen  nyi re
csak tud ják, el le he tet le ní tik, te hát ná lunk a gaz da sá -
gi szfé ra nincs olyan szin ten, hogy kom pa ti bi lis le -
hes sen az önök gaz da sá gá val. Na gyon ne héz ezt ha -
son ló szint re hoz ni. Ter mé sze te sen az idő elő re ha -
lad tá val re mél he tő leg a kü lönb sé gek kö ze lí te nek
egy más hoz, új le he tő sé ge ket te remt ve. A meg fe le lő
po li ti ka is so kat len dít het elő re ezen a hely ze ten.

– Hogyan vé le ke dik a ré gi ók ról? Az Ön vé le -
mé nye sze rint ha té ko nyabb-e a ré gi ók kö zöt ti,
vagy csak a te le pü lé sek köz ti együtt mű kö dés?

– Szerintem a ket tő egy mást nem ki zá ró té nye -
ző. Mind két tí pu sú kap cso lat nak meg van a ma ga

de ter mi nált tör té ne te. Ma gyar or szá gon a kis tér sé gi
tár sa sá gok szö vet sé ge fe lül ről le sza bá lyo zott. Elő -
nyük ezek nek a tár su lá sok nak, hogy ugyan on nan
tá mo ga tás ban is ré sze sül nek. Bi zo nyos pénz ügyi
for rá sok ból csak ak kor kap hat nak tá mo ga tást, ha
tár sul nak egy más sal.

Ná lunk Szlo vá ki á ban a ré gi ók, mint olya nok,
más mó don ala kul nak ki. Tel je sen ön kén tes ala pon
mű köd nek, sem mi fé le tá mo ga tást fe lül ről nem
kap nak. A mi tár su lá sunk 2003-ban ala kult öt te le -
pü lés sel. Ez az öt fa lu a sa ját költ ség ve té sé ből kü -
lö ní tett el an  nyit, hogy egy fő al kal ma zot tat tud jon
fog lal koz tat ni a tár su lás ügye i nek in té zé sé re. Sem -
mi fé le kül ső se gít sé get nem kap tunk. Ma már el -
mond hat juk, hogy ez egy si ke res és ered mé nyes
együtt mű kö dés, hi szen már 18 te le pü lést mond hat
ma gá é nak ez a tár su lás. En nek lé nye ge, hogy
meg kön  nyít se az EU-s pén zek le ho za ta lát.

Tér sé gi kap cso la tot ala kí tot tunk ki,  Dabas és
kör nyé ke kis tér sé gi tár su lás sal. Ve lük si ke rült egy
EU-s nyer tes pro jek tet meg va ló sí ta nunk.

Pró bál koz tunk az zal a kis tér ség gel is kap cso lat -
ba ke rül ni, amely hez Dömsöd tar to zik, ám  ed di gi
pró bál ko zá sa in kat még nem ko ro náz ta si ker.

– Egyre töb bet le het hal la ni ar ról, hogy a ha tá -
ron tú li ma gya rok meg kap ják a ket tős ál lam pol -
gár sá got. Ön ho gyan vé le ke dik er ről?

– Nem va gyok hí ve a nagy sza vak nak, ígé re tek -
nek. Ter mé szet sze rű en ki kell vár ni a tör té né se ket,
mert minden nek meg van a ma ga me ne te, és ez
nem an  nyi ra egy sze rű do log.

– Kérem, en ged je meg, hogy a ma gam és a
Dömsödi Hír nök ol va sói ne vé ben kö szönt sem
Önt, mint Dömsöd Dísz pol gá rát! Őszin tén bí zom
az ősi köz mon dás ban, mely sze rint: „Tü re lem ró -
zsát te rem!”. A vá ra ko zás ered mé nyes lesz, mint
aho gyan azt a két fa lu hos  szú-hos  szú évek so rán
ki ala kult jó kap cso la ta is mu tat ja.

-V.I.-

Interjú Jávorka Flóriánnal, Fûr polgár mes terével,
Dömsöd község új Díszpolgárával
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nak, föld raj zi hely ze té nek és sors dön tő po li ti kai
prob lé má i nak kö zös sé ge szük ség sze rű en ve ze -
tett a két nem zet ba rá ti érint ke zé sé re, tör té ne tük
ana lóg ki fej lő dé sé re.

A ma gya rok és len gye lek fe je del mei – itt Gé -
za és Ist ván, ott Miciszláv és Boleszláv – egy
idő ben is mer ték fel a krisz tu si gon do lat ban, a
nyu ga ti mű ve lő dés ben a kö zép ko ri ke resz tény
ki rály ság ban rej lő ha tal mas nem zet fenn tar tó
erőt. Egy idő ben szer vez ték át po gány fe je de -
lem sé gü ket, egy idő ben ver ték vis  sza a né met-
ró mai csá szá rok nak a né pük sza bad sá gát ve szé -
lyez te tő tá ma dá sa it. Az új kor szak ba lé pő nem -
ze tek ural ko dói ál lam kö zi szer ző dé sek kel
egyen  ér té kű ro ko ni szö vet sé get kö töt tek egy -
más sal. A di nasz ti kus há zas ság kö té sek sok száz
év re meg ala poz ták a két nép ös  sze tar to zá sát. A
két ki rály ság föld raj zi hely ze té ben gyö ke re ző
sors kö zös ség ana lóg bel ső fej lő dés re ve ze tett. A
kö zös úton já ró, azo nos cél ra tö rek vő, egy for ma
prob lé mák kal küsz kö dő ki rá lyok ha ma ro san
egy más ra ta lál tak s új alak ban ele ve ní tet ték fel a
szö vet sé get az An jou-kor ban: a len gyel-ma gyar
ál lam szö vet ség ben. A XX. szá zad ban ott az el -
nyo mó orosz ha ta lom, itt az ön ren del ke zés jo -
gát vi ta tó csá szá ri ha ta lom el le ni füg get len sé gi
moz gal mak so rán sok szor meg nyil vá nult a két
nem zet ro kon szen ve. A vi lág há bo rú ból me gúj -
hod va a len gyel nem zet egy sé ge hely re állt, új
füg get len ál lam kö te lé ké ben in dult el.

„A ma gyar nem zet re azon ban szo mo rú na -
pok vir rad tak. Egy sé gé ben meg bont va, te rü le -
té nek na gyobb ré szé től meg foszt va kel lett meg -
ta lál nia a jö vő fej lő dés út ját. E nagy erő fe szí tés
kö ze pet te csak azok ban a ré gi ba rá tok ban lel he -
ti vigaszát, akik a tör té net in tő sza vát meg ért ve,
ro kon szenv ük kel tá mo gat ják lé te vé del mé re és
igaz sá ga el is mer te té sé re irá nyu ló tö rek vé sé -
ben.” (Hóman Bá lint: A len gyel-ma gyar ba rát -
ság tör té ne ti alap jai, 1936)

1939 au gusz tu sá ban  szov jet-né met meg ál la -
po dás szü le tett Len gyel or szág fel osz tá sá ról.
En nek ha tá sá ra Hit ler 1939. szep tem ber 1-jén
le ro han ja Len gyel or szá got, amel  lyel ki tör a II.
vi lág há bo rú. Hit ler fel kér te Hor thy Mik lóst,
hogy a ma gyar vas út vo na la kat bo csás sa a né -
met had ve ze tés ren del ke zé sé re csa pat szál lí tás
cél já ból. A ma gyar kor mány ezt vis  sza uta sí tot -
ta. Ké sőbb ezen a vas út vo na lon len gyel ka to nák
ez rei me ne kül tek Ma gyar or szág ra, majd in nen
a szö vet sé ges ha tal mak hoz, és vet tek részt a fa -
siz mus el le ni küz de lem ben.

A Katyn-i vé reng zés né ven is mert tö meg -
gyil kos sá got a Szov jet Kom mu nis ta Párt Köz -
pon ti Bi zott sá gá nak Po li ti kai Bi zott sá ga 1940.
már ci us 5-én ho zott ha tá ro za tá ban haj tat ta vég -
re az NKVD-vel (KGB előd je). Az in téz ke dés a
Szov jet uni ó ban ra bos ko dó len gyel (rész ben tar -
ta lé kos, ér tel mi sé gi ek ből ál ló) tisz tek és fő tisz -
tek el len irányult. A gyil kos sá gok ál do za ta it a
Szmo lenszk mel let ti Katyn-ban, er dei tö meg sí -
rok  ban han tol ták el. Mind a gyil kos sá go kat, mind
pe dig az ál do za tok el tün te té sét nagy ti tok ban
vé gez ték. En nek el le né re a né me tek már 1943-

ban fel fe dez ték a tö meg sí ro kat Katyn er de i ben.
A tö meg gyil kos sá go kat a szov je tek azok el len a
len gyel ka to na tisz tek el len kö vet ték el, akik a
há bo rú ki rob ba ná sa kor a had üze net nél kül be tö -
rő szov jet ag res  szo rok el len véd ték ha zá ju kat.
Az NKVD ha lál tá bor ok egész so rá nak fel ál lí tá -
sát ren del te el. Az együtt mű kö dést meg ta ga dó
len gyel tisz te ket kü lön le ges tá bo rok ba  vit ték. S
ez a több ezer ka to na tiszt egy szer re csak ti tok -
za tos mó don elhallgatott… Nem ad tak ma guk -
ról sem mi fé le élet jelt. A szov jet ha tó sá gok el -
uta sí tot tak min den, fe le lős sé gük re irá nyu ló fel -
ve tést.

Az ál do za to kat gya log vagy mar hava go nok -
ban vit ték a gyil kos sá gok hely szí né re. Öt ilyen
hely szín volt. A fi a ta labb, erő sebb tisz tek nek a
fe jük re húz ták a ka to nai ka bá tot, ke zü ket pe dig
a szov jet gyárt má nyú, egyen lő hos  szú sá gú ra
da ra bolt kö te lek kel kö töt ték hát ra. Va la men  nyi -
ü ket köz vet len kö zel ről, tar kó lö vés sel, 7,65
mm-es Walther tí pu sú pisz tol  lyal lőt ték le.
Egyes ál do za to kat jel leg ze tes négy szög le tes
szov jet szu ron  nyal is át döf tek.

Sztá lin sze mé lyes bos  szú já ról lett vol na szó
az 1920-as há bo rú ban el szen ve dett ve re ség mi -
att? Vagy az volt a cél, hogy a len gyel nem ze tet
meg fos  szák ve ze tő ere jé től, az ér tel mi sé gi elit -
től, mely nek kép vi se lői vol tak a meg gyil kolt
ka to na tisz tek??

Alig ha ka punk már er re választ…
Köz sé günk nek is van nak „sze mé lyes” em lé -

kei er ről a tör té nel mi idő szak ról. A né met meg -
szál lás elől me ne kü lő len gyel ka to nák kö zül so -
kan me ne kül tek fa lunk fe lé, ahol lét re hoz tak
egy ide ig le nes tá bort.

Több len gyel ka to na itt is ma radt a köz ség -
ben. A fa lu né pe sze re tet tel fo gad ta őket. Meg -
há za sod tak, dömsödi lá nyo kat vet tek fe le sé -
gül, gye re ke ik szü let tek. Ma is él nek köz sé -
günk ben a len gyel ka to nák le szár ma zot tai és

azok csa lád jai. Ilyen köz tisz te let ben ál ló csa -
lád dr. Sitnikiewicz Lász ló volt pol gár mes ter
úr csa lád ja is.

A len gyel ka to nák részt vet tek a fa lu min den -
nap ja i ban. Se gí tet tek pél dá ul a ka to li kus temp -
lom bel ső ki ala kí tá sá ban, mely ről Hrenkó Fe -
renc plé bá nos így írt:

„A pest er zsé be ti szent Er zsé bet temp lom ré gi
fő ol tá rát a dömsödi temp lom aján dék ba meg -
kap ta. Mi u tán ez az ol tár a mé re te mi att a temp -
lom ba nem fért vol na el, a ha ran go zó val tel je -
sen át ala kí tot tam, az it te ni me ne kül tek tá bo rá -
ban la kó len gye lek pe dig befestették…”

Kö zü lük az tán a fel jegy zé sek sze rint öten ké -
szí tet ték el a nagy ol tár ból ma radt anya gok ból
mel lék ol tárt Szűz Má ria tisz te le té re. Az ol tárt
sö tét zöld re fes tet ték és ara nyo zás sal dí szí tet ték.
A fel szen te lés re meg hív ták Zembrzusky Mi -
hály pá los rend hez tar to zó szer ze tes atyát.

(A pá lo sok az egye dü li ma gyar ala pí tá sú
szer ze tes rend, mely Kár oly Ró bert ki rály ural -
ko dá sa ide jén lé te sült.)

Len gyel or szág ban Czestochowaban, a Jasna
Go rán ál ló pá los ko los tor temp lo má ban őr zik
an nak a Má ria kegy kép nek ere de ti jét, me lyet a
há lás len gye lek aján dé koz tak a temp lom nak.

Ha lé te zik nem ze tek közt ne mes ba rát ság, ak -
kor a len gye lek és ma gya rok ba rát sá ga ilyen.

Mély meg ren dü lés sel kí vá nunk rész vé tet a
len gyel nép nek e ket tős sors csa pás szo mo rú tra -
gé di á ja kap csán!

„Két nem zet van egye sül ve ben nünk,
s mi két nem zet! A len gyel s ma gyar.
Van-e sors amely ha tal ma sabb,
Mint e két nem zet, ha egy célt akar?”

Pe tő fi Sán dor

Sza bó Andrea –
Markóné Zöld ág Ág nes

A lengyel tiszti kar és a menekülttábor magyar tisztjei. Középen Hrenkó Ferenc
plébános, jobb szélen dr. Köves József kántortanító
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Tra gé dia! Le zu hant a Lech Kaczynski len gyel ál lam főt szál lí tó re pü -
lő gép Orosz or szág ban, túl élők nem vol tak – kö zöl ték a hír adás ok.

Ma gyar or szá gon is meg döb be nés sel fo gad ták a len gyel ál lam főt és
kí sé re tét ért légikatasztrófa hí rét.

Len gyel or szág gyá szá ban osz to zott Dömsöd is, ami kor megem lé ke -
zést tar tott a Pol gár mes te ri Hi va tal előt ti kert ben. 

A ka taszt ró fa után, né hány nap pal ké sőbb, meg ke res tük Bödő Mi si
bá csit, me sél jen ne künk ar ról, hogy mi lyen kap cso la ta volt a Dömsödön
élő len gyel me ne kül tek kel, és ar ról, hogy 10 év vel ez előtt mi lyen ün -
nep sé gen vett részt a Len gyel Nagy kö vet sé gen.

– Mi si bácsi! Meg tetszene osz ta ni ve lünk, hogy hon nan és mi kor tól
van ez a ré gi len gyel ba rát ság? 

– Ak ko ri ban tu laj don kép pen én még kö zép is ko lába, il let ve a rác ke vei
pol gá ri is ko lá ba jár tam, de mi u tán ér de kel tek a ka to nák is és az egye bek
is, min den idő met kö rü löt tük töl töt tem. A gaz da kör, a 48-as kör, ezek be
vol tak te le pít ve me ne kült len gye lek kel. De a len gye lek ne künk tény leg
an  nyi ra test vé ri nép ség volt ko ráb ban is, ak kor meg  ami kor baj ban vol -
tak, még job ban ös  sze kö tőd tünk, és amit csak le he tett, pél dá ul sza bad -
időt, én is kö rü löt tük töl töt tem. Na gyobb men  nyi sé gű ka to na, rend őr
gép ko csik kal ide jöt tek, ami ket az tán (pél dá ul a harc ko csi ja i kat meg
egye be ket) a bu da pes ti Haller tér mel let ti ló vá sár té ren tá rol ták, és ezek
mi att, hát itt Dömsödön is jóné hány csa lád volt, aki csa lá dos tul ide ke -
rült nö ven dék le á nyok kal, fi úk kal. Na most ezekkel a hoz zánk pas  szo ló
és egy for ma ko rú gye re kekkel ke res tük a kap cso la tot, olyan ha ve ri kap -
cso lat ala kult ki. 1940-ben, mi kor már itt vol tak már ci us 15-én, ami kor
mi fel vo nul tunk a szo bor hoz – mert ab ban az idő ben ott vol tak az ün -
nep sé gek –, ezek ala ku lat ban jöt tek – a len gye lek –, és az ő ma guk sap -
ká já ban per sze nem fegy ve re sen, vi szont ide ki vol tak mel lé jük ren del ve
ma gyar ka to nák őr szol gá lat ra, akik fel ügyel ték, vi gyáz ták, sőt a Gaz da -
kör nek az ud va rán volt egy ún. gu lyás ágyú, olyan mint azok a nagy kon -
dé rok , ami kben a ka to nák nak fő zik az en ni va lót, oda ér tek dél ben en ni,
stb., stb. Majd ’40-ben fel ke rül tem kö zép is ko lá ba, ’42-ig  a kap cso la tot
én tar tot tam, mert ne kem a vi lág  kö ze pe Dömsöd volt. Jó né hány csa lád
ki lett te le pít ve, itt ahol most a Fáy And rás ház van, ak kor a Meny-
hártéké volt ez az ud var, és itt is egy len gyel csa lád volt, as  szony, em ber,
gye re kek. Sőt olyan hoz zám ha son ló ko rú le ány kák vol tak, akik nek pró -
bál tuk a szé pet ten ni, úgy hív ták, Danuta Ungen, aki vel egy ké pen lát ha -
tó ak va gyunk, ezt mind ne kiad tam a len gyel ba rá tok nak, akik az tán
meg je len tet ték ott hon, hogy hát ha va la ki ráis mer va la ki re és így ke res
kap cso la tot. 

Te hát ez a len gyel is me ret ség, kap cso lat az 1940-es évek ele jé re te he -
tő, in nen ma radt fent, és idő vel sok év ti zed el tel té vel ta lál koz tunk.

– Mi si bá csi, tes sék szí ves meg osz ta ni ve lünk, hogy hogy  tör tént az ok -
le vélát adás, he lyi leg hol volt, kik ad ták át, mi lyen cél lal kap ta Dömsöd? 

– 10 év vel ez előtt volt egy ün nep ség a Len gyel Nagy kö vet sé gen,
ami re meg hív ták a dömsödi ak ko ri pol gár mes te ri hi va talt, ak kor Kudar
Zsigmondné volt a pol gár mes ter. 

Min den pa pírt ab ban az idő ben fel hasz nál tam, mi kor a len gyel nagy -
kö vet ség meg ren dez te ezt a há la adó, tisz tel gő ün nep sé get azok ré szé re,
akik va la mi kor a len gyel me ne kül tek nek ott hont és meg él he tést biz to sí -
tot tak, en nek a do ku men tum nak na gyon szép he lyen tör tént az átadása –
most a pol gár mes te ri hi va tal ban ta lál ha tó –, Sallai Ga bi ba rá tom mal
men tünk el a Len gyel Nagy kö vet ség re és vet tünk részt ezen a je les ün -
nep sé gen. Rend kí vül szí vé lyes fo gad ta tás ban volt ré szünk. Az ak ko ri na -
gyok – nem csak Ma gyar or szág ról, ha nem Len gyel or szág ból is – részt
vet tek, ak kor volt az ő köz tár sa sá gi el nö kük Ale xan der Krasznyiev szkij,
Göncz Ár pád meg a mi énk, ők is ott vol tak, min den ki vel ke zet fog tak. A
len gyel ve ze tők né hány mon dat ban már az üd vöz lés kor mél tat ták, hogy
a len gyel me ne kül tek mi lyen há lá val és jó ér zés sel em lé kez nek a ré gi
idők re, mert a há bo rú vé gé ig, amíg el nem in dul tak vis  sza sa ját ha zá juk -
ba, test vé ri kö zös ség ben él het tek. Mi kor meg kap tuk ezt az el is me rő ok le -
ve let, más nap le ad tam dr. Vö rös And rea jegy ző  as  szony nak és Kudarné
Ma ri ká nak, meg azt a szép dísztár gyat is, az óta is a hi va tal ban őr zik.

Mi si bá csi el mond ta, mi lyen él mény ben volt ré szük, mi kor ki utaz tak
Len gyel or szág ba:

– Csak szé pet és jót tu dok mon da ni, mint ha ha zamen tünk vol na, test -
vé ri sze re tet várt.

So kat és so ká ig be szél get tünk még. Szí ve sen hall gat tuk Mi si bá csi
ízes be szé dét. Sok szor olyan tör té ne te ket me sélt, hogy együtt kön  nyez -
tük meg a szív szo ron ga tó em lé ke zést. 

Csi kós Lászlóné

DÖMSÖD ÉS A LEN GYEL BA RÁT SÁG

Egyik sincs már. Mamáka 102 éves korában
tavaly halt meg. (A kerékpárt pár napja lopták el.) Rám

hagyta kedves, jól megérdemelt kerékpárját, „akit”
személyként tisztelt. Még 95 éves korában is bete -

kert a faluba intézni ügyes-bajos dolgait, meg-
pakolta a kerékpárkosarat a dédunokáknak is ked-
veskedő dolgokkal. Ha a temetőbe tartott, virá-

gok, kapa, gereblye került bele. Ha sáron, latyakon
kellett átkelnie, inkább a vállára vette és átvitte. Szerintem beszélt is
hozzá, megköszönte neki, ha sikeresen célba értek. Télen a kony-

hájában altatta. Ezt a kerékpárt hagyta rám, mondta, a kedves jószág

nekem is jó szolgálatot tesz, ha vigyázok rá. Igaza volt, öröm volt vele
közlekedni, unokákat szállítani. A temetőbe neki vinni virágot…

Jó helyet találtunk a kerékpárnak… Április 30-án, a ballagás
délutánján – valaki egy senki, az udvarunkban megbúvó kerékpárt
ellopta – fényes nappal, mikor itthon volt valaki.

Nem is a pénzben kifejezhető értéke miatt siratjuk. (Már öt biciklit
loptak el.) Ez a kerékpár pótolhatatlan, mert a Mamákáé volt, mert lelke
volt. Egy évig sem tudtam megőrizni.

Remélem, Mamáka szelleme kísérteni fogja a tolvajt, kívánom,
sohase tudjon leszállni róla.

2010. április 30. Láng Györgyné

Mamáka  ke r ékpá r j a

Baráti látogatás lengyel barátainknál
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Egész Európát megrázta a hír, mely szerint 2010. április 10-én a Katyn-i mészárlás
áldozatainak megemlékezésére utazó lengyel delegáció repülőgép-szerencsétlenséget
szenvedett.

A Magyar Köztársaság kormánya április 17-ét Nemzeti Gyásznappá nyilvánította.
Dömsödön a megemlékezők a Hősök emlékműve előtt gyűltek össze. A lengyel, a

magyar és a fekete zászló, valamint az alattuk elhelyezett koszorú elcsendesedésre
intett.

A tragédiák mindig megrázóak, és rendkívül nehéz ilyenkor megszólalni.
Varsányi Antal alpolgármester a lengyel és a magyar himnusz elhangzása után

beszédében a tragédia körülményeit idézte fel. Kitért a II. világháború során kialakult
kapcsolatokra, mely Dömsödöt is érintette. Kihangsúlyozta, hogy a falu lakosai és a
lengyel menekültek közt életre szóló kötelékek is szövődtek.

Ezek után Nemeskürti Ferenc plébános búcsúztatta a tragédia áldozatait. Külön
emlékezett a Katyn-i mészárlás áldozataira, s külön a rájuk emlékező újabb áldoza-
tokra. Kihangsúlyozta a lengyel nép erős és szilárd hitét, melyből erőt merítve
mihamarabb talpra áll majd. Végül az emlékezésre összegyűltek, egy-egy mécsessel
rótták le kegyeletüket az áldozatok előtt.   -V.I.-

Dömsödi Napok
2010

A Dömsödi Na po kat ha gyo má nyo -
san Bencze Ist ván Pol gár mes ter Úr
nyi tot ta meg. Az em lék pla ket tek és a
Dísz pol gá ri cí mek át adá sá ra a Pe tő fi
Sán dor Ok ta tá si és Mű ve lő dé si Köz -
pont ban, ün ne pé lyes ke re tek közt ke -
rült sor.

Újon nan ki tün te tett Dísz pol gá ra -
ink: Jörg Müller és Jávorka Fló ri án.
Knüllwald pol gár mes te re, egész sé gi
prob lé mák mi att, nem le he tett je len,
de te le fo non si ke rült ve le kap cso la tot
te rem te ni. Kö vet ke ző lap szá munk ban
Jörg Müllerrel, Dömsöd új Dísz pol gá -
rá val is rö vid in ter jút köz lünk.

Dömsödért em lék pla ket tet Fá ra Gá -
bor és Il lés Gyu la kap tak.

Az ün ne pi mű sor ban gyö nyö rű ma -
gyar nép da la ink ból hall gat hat tunk
né  há nyat, me lyek kö zött szebb nél
szebb ver sek és egyéb ze ne mű vek han -
goz tak el.

Az OMK-ban meg ren de zett ki ál lí tá -
son iga zán kü lön le ges, egye di kép ző -
mű vé sze ti tár gya kat cso dál hat tak meg
a ven dé gek.

Szom ba ton és va sár nap lo vas ver -
senyt, bált, ki ra ko dó vá sárt, a szín ját -
szók pro fi színielőadását, illetve az
óvodások műsorait tekinthette meg az
érdeklődő közönség.

-V.I.-

Kegyelet a Hõsök emlékmûve elõtt

Denke István munkái

Fotó: Vass
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Tri a non, 1920. jú ni us 4., az or szágrab lás, a
ma gyar tör té ne lem leg sö té tebb, leg szo mo rúbb
hely szí ne és dá tu ma. Ma gyar or szág el ve szí tet te
te rü le té nek két har mad ré szét, la kó i nak több
mint fe lét. A gya lá za tos tri a no ni dön tés a lel kek -
ben is erős nyo mo kat ha gyott.

Idéz zük fel Shvoy Kál mán ve zér ka ri tiszt ke -
se rű sza va it:

„A sors nak nagy igaz ság ta lan sá gát nem tu -
dom fe led ni, et től nem tu dott lel kem so ha
eman ci pá lód ni, hogy a há bo rú szá munk ra így
vég ző dött. Az Oszt rák–Ma gyar Mo nar chia ki -
vá ló had se re ge 4 éven át cso dá lat ra mél tó an, vi -
té zül és ren dít he tet le nül, ezer ne héz ség gel
küzd ve har colt az egész el len sé ges vi lág gal.
Galíciában és Po rosz–Szi lé zia ha tá rán fel tar tóz -
tat ta az orosz túl erőt, a Kár pá tok ban hagy ta el -
vé rez ni ma ga előtt, majd vis  sza szo rí tot ta mesz  -
sze az orosz ha tá ron túl ra. Két szer vet te be
Belg rá dot, ki ver te a szerb és mon te neg rói had -
se re get az or szág ból. A kez det ben nyolc szor
erő sebb ola szo kat 11 ison zói vé res csa tá ban, vé -
res fej jel ver te vis  sza, alig adott fel te rü le tet, s a
12. ison zói csa tá ban ma ga előtt ker get ve,
messze vis  sza szo rí tot ta az olasz had se re get. A
volt szö vet sé ges ro mán ál la mot, amely ak kor
for dult el le nünk, ami kor a leg ne he zebb volt a
hely ze tünk, le se per te, had se reg ét csú fo san el -
ver te, fél or szá gát el fog lal ta. Ez a had se reg,
amely so ha nem lett le ver ve, és amely a há bo rú
vé gén győz te sen el len sé ges föl dön állt – el vesz -
tette a há bo rút, mert anya gi lag ki me rül ve, a
bom lasz tás ál do za ta lett.”

Mi ért? 1. Nem Ma gyar or szág in dí tott há bo -
rút! 2. Ma gyar or szág csak a Mo nar chia egyik
or szá ga volt! 3. Bennünket bün tet tek a leg sú -
lyo sab bak kal!

Mi ért? „… mi vel Ma gyar or szá got sújt ják a
leg szi go rúbb és lé tét leg in kább ve szé lyez te tő
fel té te lek kel, úgy azt le het ne hin ni, hogy ép pen
ő az aki az ös  szes nem ze tek kö zül a leg bű nö -
sebb” – mond ta gróf Apponyi Al bert, aki az el ső
vi lág há bo rút le zá ró bé ke ta nács ko zá sok so rán,
90 év vel ez előtt fej tet te ki ál lás pont ját.

A győz tes ha tal mak nem vál toz tat tak az elő re
el ké szí tett dik tá tu mon.

Raffay Er nő (1948) tör té nész, a tört. tud. kan -
di dá tu sa (1987) Ma gyar Tra gé dia Tri a non 75
éve c. köny vét Bu da pes ten a Püski Ki adó je len -
tet te meg 1995-ben. Meg ál la pí tá sai nap ja ink -
ban, or szá gunk meg cson kí tá sá nak 90. év for du -
ló ján is mér ték adók:

Alap kér dé se = Mit je lent a tri a no ni dön tés a
ma gyar ság szá má ra, ho gyan ér té kel jük ezt a
dik tá tu mot?

Te rü le te ink ből, ja va ink ból 6 or szág ka pott:
Cseh szlo vá kia, Ro má nia, Szerb–Hor vát–Szlo -
vén Ki rály ság, Len gyel or szág, Auszt ria, Olasz -
or szág. 

A tri a no ni egyez mé nyek le he tő sé get ad tak az
utód ál lam ok nak, hogy a kö vet ke ző év ti ze dek -

ben be bi zo nyít has sák, hogy ők ké pe sek a nem -
ze ti sé gek ki sebb sé gi jo ga i nak biz to sí tá sá ra. Ha
ez nem si ke rül, ak kor a ma gyar ság nak jo ga van
a tri a no ni dön té sek felülvizsgálatának föl ve té -
sé re. Amíg a tri a no ni rend szer mű kö dik, a meg -
szál lók egy ér tel mű en bi zo nyít ják, hogy nem
tud ják és nem is akar ják – a szlo vá kok, az uk rá -
nok, a ro má nok és a szer bek – a leg alap ve tőbb
em be ri és ki sebb sé gi jo go kat meg ad ni a ma -
gyar ság nak. Ezért van rá kény sze rít ve a ma gyar -
ság a ha tár kér dés fel ve té sé re.

Fölül kell vizs gál ni a tri a no ni dön té se ket.
1975 óta nap ja ink ban is ér vé nyes a Hel sin ki

Zá ró ok mány. Er re hi vat koz va Ma gyar or szág a
ha tá lyos nem zet kö zi jog ke re te in be lül ma rad.
Mi ma gya rok – ép pen az el múlt év ti ze dek ta -
pasz ta la tai alap ján – tör té nel mi meg egye zést
sze ret nénk el ér ni a szom szé dos né pek kel. En -
nek föl té te le a volt ma gyar te rü le tek nem zet kö zi
el len őr zés sel tör té nő tisz tes sé ges meg osz tá sa.
Ahol ro má nok lak nak, le gyen az övék, ugyan -
úgy a szlo vá ko ké, uk rá no ké és szer be ké az ál ta -
luk több ség ben la kott te rü let. A ma gyar lak ta ré -
szek tar toz za nak Ma gyar or szág hoz. A ve gye sen
la kott te rü le te ket pa ri tá sos ala pon le het ne meg -
osz ta ni. Ter mé sze tes mó don min den te rü le ten
fi gye lem be kel le ne ven ni az az óta be kö vet ke -
zett ro mán, szlo vák és szerb erő sza kos be te le pí -
té se ket, amik kel mes ter sé ge sen meg vál toz tat ták
e ré szek et ni kai ará nya it. A ma gyar ság ja vas la -
ta i nak ez le het a mi ni mu ma, ami el ve zet het a
tör té nel mi meg bé ké lés hez. Le he tet len ség, hogy
a ma gyar ság 8 or szág ban él ve, to vább ra is por -
lad jon, és el tűr je az őt ért sé rel me ket. A ma gyar -
kér dés be csü le tes ren de zé se ezért egész Eu ró pa
ér de ke.

90 éve Tri a non nal Ma gyar or szág tra gé di á ja
be kö vet ke zett.

1920. jú ni us 4-én, a bé ke szer ző dés alá írá sá -
nak nap ján az or szág ban meg kon dul tak a ha ran -
gok, be zár tak az üz le tek, az is ko lák, 10 perc re
le állt az ut cai for ga lom … .

Ír ta: Dr. Domonkos Já nos

MEG  H Í  VÓ
Sze re tet tel meg hív juk Önt és ked ves csa -

lád ját
TRI A NON 

MEG EM LÉ KE ZÉ SÜNK RE.
Az ün nep ség a dabi re for má tus temp lom

kert jé ben, 2010. jú ni us 6-án va sár nap 11
óra kor lesz. A temp lom ban 10 óra kor is ten -
tisz te le tet tar tunk.

Ko szo rú i kat el he lyez he tik a Hő sök táb lá -
ja és a Tri a non kop ja fa előtt.

Min den kit sze re tet tel vá runk!

ÉLÕ HA GYO MÁNY

DÖMSÖDÖN

Az or szág egész te rü le tén – hol gyen géb -
ben, hol erő seb ben, de – el mond hat juk, hogy
ma is élő, ősi ta va szi nép ha gyo mány a má -
jus fa ál lí tás. A le gé nyek elő ző es te ki vá laszt -
ják a fát, és a lá nyos ház ud va rá ban fel ál lít -
ják. Sza la gok kal gaz da gon dí szí tik, mely nek
te te jé be egy üveg bor vagy egyéb aján dék,
pl. ken dő ke rül. A má jus fát má jus vé gén
vagy pün kösd kor dön tik ki (van nak vi dé kek,
ahol ki tán col ják).

Öröm mel mond ha tom, hogy a mi te le pü lé -
sün kön is él ez a szép szo kás. Má jus el se jén
min dig nagy iz ga lom szá mom ra, hogy hol is
lá tok a fa lu ban máj fát. Ter mé sze te sen ez min -
dig at tól függ, hogy amer re épp já rok, men  nyi
fi a tal, el adó sor ban le vő le ány ka la kik.

Sze mé lyes él mé nyem, mi kor a ’80-as
évek  ben egyik reg gel ar ra éb red tem, hogy a
ka punk hoz egy több mé te res, gaz da gon dí -
szí tett máj fa van rög zít ve. A csa lád és az ut -
ca be li ek is csak ámul doz tak a szí nes sza la go -
kon, a pezs gős üve gen, és úgy egyáltalán…
Nagy mun ka volt a ki vi te le zés is! Mint ké -
sőbb ki de rült, a má jus fa ál lí tóm nak a test vér -
öcsém is az egyik  „szö vet sé ge se” volt. A fa
ki vá gá sá hoz, elhozatalához, dí szí té sé hez,
fel  ál lí tá sá hoz nagy szük ség volt 6-7 fi a tal em -
ber ös  sze han golt fi zi kai erőn lé té re. (Az ez zel
já ró ka lan do kat ma is szí ve sen me sé lik, ha
al ka lom adó dik rá.) 

Ké sőbb, mi kor a fát ki dön töt tük, édes -
anyám fi nom főzt jé vel ven dé gel tük meg a
lel kes má jus fa ál lí tó csa pa tot.

Ked ves Fi a ta lok! 
Őriz zük és vi gyük to vább fa lunk ban ezt a

ked ves nép szo kást! 
-V.I.-

Tri a non 90 éve

Fotó: Vass
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III. Dabi Na pok
2010. má jus 29-30.

Prog ram ja

2010. má jus 29. szom bat: 
Dél után 13.00 órá tól – meg nyi tó, ze nés-

tán cos – tár sas tánc-be mu ta tó – mű sor,
karaokéval egy be kö tött ve tél ke dő vel,
gyer  mek fog lal koz ta tó, ug rá lóvár stb.

Es te 19.00 órá tól nosz tal gia est – ut ca -
bál, meg le pe tés mű sor szám mal – 23.00 óra -
kor tom bo la.

2010. má jus 30. va sár nap:
Reg gel 9.00 órá tól in dul az Ízek ut cá ja, a

Dabi krt. le zárt sza ka szán, al föl di és tájjel le -
gű éte lek fő ző- és sü tőver se nye, gril le zé si le -
he tő ség gel! Ne vez ni a Dabi sö rö ző ben le het.

Ke rí tés tár lat a le zárt út sza kaszt öve ző
ke rí té se ken – ké pek, réz karc ok, kéz mű ves
mun kák, fo tók – Nosz tal gia sá tor „Ilye nek
vol tunk” cím mel!

Ko csi ká zás a Sző lők út ja – K. Nagy Lász -
ló ut ca – Sallai ut ca – Dabi kör út út vo na lon.

Íjá sza ti be mu ta tó és le he tő ség a Dabi ma -
lom ud va rán, ugyan itt ma lomlá to ga tás „ide -
gen ve ze tés sel” fo lya ma to san 9.00 órá tól!

Reg gel 9.00 órá tól a Dabi sö rö ző ud va rán: 
Gyer mek és fel nőtt prog ra mok, ug rá ló -

vár, arc- és haj fes tés, ba ba-ma ma bör ze,
ügyes sé gi ve tél ke dők. Rend őr sé gi ve tél ke -
dő, be mu ta tó, ku kás- és tűz ol tóau tó! Tár -
sas tánc-be mu ta tó.

Filmvetítés!
Lát ványpék ség, la ci kony ha, kür tős ka -

lács, bü fé! 

A rész le tes prog ram ról, idő pont ok ról szó -
ró lap okon, pla ká to kon és az interneten ke -
resz tül adunk tá jé koz ta tást!

Sok sze re tet tel hí vunk és vá runk  min den
ked ves ér dek lő dőt! 

Dabi nap egy jó nap!

Ízek utcája – tájjellegû és grill ételek
fõzõ- és sütõversenye 

2010. május 30. (vasárnap) 9.00 órától Ízek utcája (Dabi krt. – Lila söröző – Szőlők útja közötti
szakasz), alföldi tájjelegű ételek főző- és sütőversenyére kerül sor, grillezési ás tárcsás lehetőséggel,
melyre vállalkozó szellemű csapatok jelentkezését várjuk. Bárki nevezhet, aki szereti a hasát, szeret
főzni és egyidőben tudását megmérettetni másokkal.

Helyszín: Dabi krt. – Lila söröző – Szőlők útja közötti szakasz, az úttest két oldala 

Csoportok, baráti társaságok, közösségek, civil szervezetek jelentkezését várjuk a Lila
Sörözőben (Dömsöd – Dabi krt.).

Jelentkezési határidő: 2010. május 25., a nevezési lapokat szintén itt vehetik át! (Bődiné Ica:
06-20-232-26-36, e-mail: ttimo01@citromail.hu)

Május 30-án 9.00 órától III. Dabi Napok – Ízek utcája, alföldi tájjellegű és
grill (tárcsás) ételek főző- és sütőversenye

A főző- és sütőversenyen való részvétel feltételei:
• Az ételek elkészítéséhez szükséges alapanyagokat, hozzávalókat, eszközöket és a főzéshez-

sütéshez szükséges faszenet, tüzelőanyagot (csak gázégővel lehet főzni) a csapat biztosítja. Egy
csapat kétféle ételt is készíthet!

• A készített ételből 3 adagot a csapat átad zsűrizésre.
• Az ételhez szükséges köretet külön tálalóedényben kell a zsűrinek átadni, amihez a tálalóedényt a

résztvevők biztosítják.

A csapatok a főző- és sütőversenyre való jelentkezésükkel elfogadják a következő részvételi
feltételeket:
• Az elkészített ételt árulni tilos!
• A csapatok a főzőhely tisztántartásáról maguk gondoskodnak, az ételek elkészítése során a

tűzvédelmi óvintézkedéseknek eleget tesznek, az esetleges károkért teljes körű anyagi
felelősséget vállalnak. A főzőhelyeket a jelentkezés sorrendjében osztjuk ki!

• A főzőhelyeket a verseny napján úgy kell kialakítani, hogy reggel 9.00 óra után már nem lehet
csak gyalogosan közlekedni. A főzőhelyeket a program végén, délután 15.00 óra után lehet csak
elbontani!

FEL HÍ VÁS!
III. Dabi Na pok Ízek ut cá ja, táj jel le gű és
grill éte lek fő ző- és sü tő ver se nyé nek le bo -
nyo lí tá sá hoz vár juk azon dömsödi ta nu -
lók je lent ke zé sét, akik ven dég lá tóipa ri is -
ko lá ban jár nak és szí ve sen se gí te né nek  a
ver seny és a zsű ri zés le bo nyo lí tá sá ban!

Je lent kez ni le het a 06-20-232-26-36 te le fo -
non Bődiné Icá nál vagy a 06-70-70-85-553

te le fo non Ko ro na Sán dor nál.

Je lent ke zé si ha tár idő: 2010. má jus 21.

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
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Duna-parti általános iskolák horgászversenye 2010

Április 24-én rendezte a Dömsödi Horgász Egyesület a szokásos évi
házi halfogó versenyét a Dömsödi Övcsatornán, melyre szerencsére ismét
remek időjárási körülmények között került sor. Idén összesen 5
kategóriában lehetett nevezni, ráadásul a felnőtt kategóriát szektorokra
bontottuk, így több esély volt jó helyezéseket elérni. A pálya 1-64-ig volt
kitűzve, azonban csak 36 fő jelent meg a sorsoláson, így főleg a felnőtt
szektorokban elég távol ültek egymástól a versenyzők. A jövőre nézve
bizakodásra adhat okot, hogy a korábbi évekhez képest sok női és gyer-
mek versenyző jött el. Ezen a napon a halak is kegyesek voltak hozzánk,
hiszen emberemlékezet óta nem fogtunk ennyit csatornai versenyen,
többen 4 kiló felett mérlegeltek, és alig akadt valaki, aki nullázott volna.

Az eredmények:
Versenyzői kategória: 1. Mihó György 4620 g

2. Tóth László 2780 g
3. Siket Péter 2400 g

Ifi kategória: 1. ifj. Saller András 3340 g
2. ifj. Nyúl Tamás 900 g

Gyermek kategória: 1. Fabók Olivér 1880 g
2. Nyúl Regina 640 g
3. Pencz Ádám 600 g

Női kategória: 1. Mészáros Emese 2200 g
2. Tóth Márta 1900 g
3. Saller Tímea 1400 g

Felnőtt szektor I. 1. Fabók Sándor 4220 g
2. Balogh László 4080 g
3. Movrin Máté 4000 g

Felnőtt szektor II. 1. Horváth Károly 4620 g
2. Kiss István 3480 g
3. Bánhegyi Zoltán 3120 g

Legnagyobb hal: ifj. Saller András 1340 g
A versenyen még 10 db 1000 forintos vásárlási utalvány is kiosztásra

került a Célpont(y) Horgász Szaküzlet felajánlásából.

Dömsödi Horgász Egyesület

Áp ri lis 25-én va sár nap ren dez te a Rác ke vei Du na-ági Hor gász Szö vet -
ség és a Rác ke vei Hor gász Egye sü let az V. Du na-par ti Ál ta lá nos Is ko lák
kö zöt ti hor gász ver senyt. Ezen ha gyo má nyo san a két rác ke vei is ko la mel -
lett részt vesz Makád, Szi get be cse, Szigetszentmárton és Dömsöd ál ta lá -
nos is ko lai csa pa ta. A csa pat ver seny ben részt ve vő al só il let ve fel ső ta go -
za tos gye re kek hely sor so lás után egyé ni leg hor gász nak, majd a ver seny
há rom órá ja után a fo gá sa i kat
ös  sze sí tik, és ez alap ján dí jaz -
nak a szer ve zők kü lön al só és
kü lön fel ső ta go za tos ka te gó ri -
á ban. Az elő ző évek ta pasz ta la -
tai alap ján idén is nagy re mé -
nyek kel in dul tunk a meg mé ret -
te tés re, mert ed dig a dömsödi
is ko lá sok min den al ka lom mal
re me kül sze re pel tek. Igaz,
hogy a si ker nem csak a vé let -
len mű ve, mert 2008 óta min -
den év ben a té li idő szak ban
egye sü le tünk fog lal ko zá so kat
tart az ér dek lő dő gye re kek nek
egye sü le tünk iro dá já ban, mely
al kal mak kor hor gász film-ve tí -
té sek kel, kü lön bö ző hor gász -
mód sze rek is mer te té sé vel, sze -
re lé kek ös  sze ál lí tá sá val fog lal -
ko zunk, át be szél ve a ver seny -
zés hez szük sé ges fi nom sze re -
lé kes mód sze rek szé les le he tő sé ge it. Ez a fog lal ko zás kö szön he tő egy -
részt az új ver seny fe le lő sök nek, akik ide jü ket ál doz zák ar ra, hogy e re mek
sza bad idős te vé keny ség révén, a hor gá szat if jú re mény sé ge it in dít sák el
akár egy nem zet kö zi ver seny zői kar ri er fe lé, más részt a Nem ze ti Ci vil

Alap pá lyá za tán az egye sü let ál tal el nyert tá mo ga tás nak, ami ből a szín vo -
na las ok ta tás hoz szük sé ges esz kö zök ren del ke zés re áll nak, és a jól fel sze -
relt iro da lét re jö he tett.

A be fek te tett mun ka ered mé nye nem ma radt el, hi szen új ra ki tű nő he -
lye zést ér tek el ta nu ló ink: Az al só sok má so dik, a fel ső sök el ső he lye zést
ér tek el, és rá adá sul ha za hoz tuk a leg ered mé nye sebb is ko lá nak já ró ván -

dor ser le get is!
Az al só ta go za tos csa pat

tag jai: Pethes Pat rí cia, Ács
And rás és  Ke resz tes Ba lázs.

A fel ső ta go za tos csa pat tag -
jai: Fa bók Oli vér, Pencz Ádám
és Sal ler Tí mea.

A vég ered mény:
Al só sok:
1. Szigetszentmárton
2. Dömsöd 
3. Rác ke ve
Fel ső sök:
1. Dömsöd 
2. Szigetszentmárton
3. Rác ke ve

A csa pat fel ké szí tői Fa bók
Sán dor és Ba logh Lász ló vol -
tak.

Kü lön kö szö net a Dovit Kft. és a Dömsödi Hor gász Egye sü let tá mo ga -
tá sá ért. A kft. az ete tő anya go kat és az aro má kat, az Egye sü let az
élőanyagokat biz to sí tot ta. 

Dömsödi Hor gász Egye sü let

Egyesületi horgászverseny 2010
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VÍZSZINTES
1. A megfejtés
12. a közelmúlt egyik

sikerfilmje
13. hideg idő
16. papír
17. főleg spanyol szó -

ra kozás
19. kimaródás, leko -

pás
21. ilyen ütőér is van
22. rangjelző
24. ritka férfinév
25. régi római pénz
26. ábrázat
27. néma sál!
28. konyak
31. tinisztár
32. földönkívüli mozi -

sztár
34. híres festő volt
36. rossz tojás
37. ijesztget
38. földművelő esz -

köz
40. átszökik
42. LU
43. Európai Unió
44. gondolkodik
45. túlra

FÜGGŐLEGES
1. vitéz

2. női név

3. rovarirtó márka

4. keserű csoki

5. csen

6. válság

7. hiányos Szamos!

8. zivatarok kezdete!

9. Emília asszony

10. meg van keverve

az agya!

11. görög város

14. kevert dan!

15. hím csirkék

18. ordító

20. madárfajta

23. evező

28. .....-Arábia (ország)

29. azonos betűk

30. előtag: levegővel

felfújt 

31. haltartó

33. királyi szék

35. eszkimó kunyhó 

39. napszak

41. SA

43. csekk része!

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

A megfejtéseket a Célpont(y) Horgász Szaküzletbe kérjük leadni. A helyes megfejtők között 
2 db 1000 Ft-os vásárlási utalványt sorsolunk ki május 21-én 17 órakor.

A megfejtésben egy halfaj olvasható.

NYITVA:

HÉTFŐ-PÉNTEK
5-18,

SZOMBAT 5-14,

VASÁRNAP 5-12
ÓRÁIG

ETETŐANYAGOK, PELLETEK, FRISS ÉLŐCSALIK, CSALIK, HORGÁSZ-
FELSZERELÉSEK, KIEGÉSZÍTŐK, FINOMSZERELÉKES KELLÉKEK

NAPIJEGYEK, GYERMEKJEGYEK
ÉVES ENGEDÉLYEK INTÉZÉSE AKÁR AZONNAL

TÖRZSVÁSÁRLÓI KÁRTYAKEDVEZMÉNYEK!

DÖMSÖDI HORGÁSZ EGYESÜLET PARTNER
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TER VE ZETT PROG RA MOK:
REG GEL 6,30 ÓRÁ TÓL

DÖM SÖ DI HOR GÁSZ EGYE SÜ LET
MEG HÍ VÁ SOS HOR GÁSZ VER SE NYE

A STRAN DON ÉS KÖR NYÉ KÉN,
9 ÓRÁ TÓL FŐ ZŐ VER SENYA DÖM SÖ DI

„PE TŐ FI SÉ TÁ NYON”

A VER SE NYE KEN IN DU LÓ CSA PA TOK
ÉS AZ IDE LÁ TO GA TÓ VEN DÉ GEK

SZÓ RA KOZ TA TÁ SÁ RA:
13.00 ÓRÁ TÓL

VE GYES SZÓ RA KOZ TA TÓ  MŰ SOR 
A KÉK-DU NA VEN DÉG LŐ UD VA RÁN

Le gyen megint egy jó na punk! Hív juk és vár -
juk Önt és Ked ves Csa lád ját, Ba rá ta it, Kol lé gá -

it a IV. Hal-Víz Nap ren dez vé nye i re.

FEL HÍ VÁS FŐ ZŐ VER SENY RE
Fel hí vunk min den ma gán sze mélyt, vál lal ko -

zást, ci vil szer ve ze tet, in téz ményt, aki ba rá tok -
kal, is me rő sök kel, mun ka tár sak kal kö zö sen egy
kel le mes és szó ra koz ta tó na pot sze ret ne el töl te ni
a szép sé ges döm sö di Duna -parti sé tá nyon, sze re -
ti és ké szí te ni is tud ja a fi no mabb nál fi no mabb
éte le ket, hogy a fő ző ver se nyen ve gyen részt!

Ké szít se el éle te leg fi no mabb éte lét, az zal
lás sa ven dé gül tár sa sá gát, és ve lük együtt kö zö -
sen fo gyas  sza el.

Az el ké szí tett ételre me ke ket szak ér tők ből,
or szá go san és hely ben is mert, el is mert sze mé -
lyek ből ál ló zsű ri bí rál ja és mi nő sí ti, majd dön -
té sük alap ján dí jaz za az el ké szült éte le ket. 

A ver se nyen va ló rész vé tel fel tét elei:
A múlt év ta pasz ta la tai alap ján is mé tel ten há -

rom ka te gó ri á ban le het ne ve zést és je lent ke zést
le ad ni, adat lap ki töl té sé vel, me lyet a Kék Du na
Kis ven dég lő ben, az OMK-ban vagy a Döm sö -
di Hor gász egye sü let iro dá já ban le het kap ni, ki -
töl te ni és le ad ni 2010. jú ni us 10-ig.

Ne ve zé si ka te gó ri ák:
Hal éte lek /bárme ly mé re tű, faj tá jú hal ból

vagy ví zi élő lény ből ké szült sült, főtt éte lek tar -
toz nak eb be a kategóriába/

Ha gyo má nyos ma gyar éte lek (min den pör -
költ, gu lyás és más köz is mert ma gyar étel ide
szá mít /pl. le csó, slam buc/, ki vé ve a vad hús sal
ké szült éte lek)

Vad- és kü lön le ges éte lek (min den olyan étel
is ide tar to zik, ami nem tar to zik a fen ti ka te gó ri -
ák ba, pl. nem ze ti sé gek kony há ja)

Ren dez vény  „HÁ ZI REND”
A fő zés nap ján a részt ve vők nek 09.00 órá ig a

ré szük re ki je lölt he lyet el kell fog lal ni, te kin tet -
tel ar ra, hogy a fő zés za var ta lan sá ga és az éte lek
vé del me mi att a gép ko csifor gal mat meg kí ván -
juk szün tet ni. 

Az ezt kö ve tő idő után a par ko lás csak a ki je -
lölt par ko lók ban tör tén het.

Az éte lek alap anya gait, el ké szí té sük höz és
el fo gyasz tá suk hoz szük sé ges esz kö zö ket (asz -
tal, szék, evő esz köz, tányér….st b.) kér jük,
hogy a je lent ke zők hoz zák ma guk kal. A ke let -
ke zett hul la dék gyűj té sé ről és el szál lí tá sá ról a
szer ve zők gon dos kod nak.

Ér té ke lés:
A ver seny re be ne ve zett éte le ket a zsű ri 11

órá tól fo lya ma to san bí rál ja el ka te gó ri án ként.
Az éte lek kel 12 órá ig kell el ké szül ni, mi vel a
to váb bi szó ra koz ta tó prog ra mok, va la mint az
ered mény hir de tés idő rend je és az il la tok, va la -
mint a lát vány kö vet kez té ben far kas ét vá gyú
ven dé gek ki szol gá lá sa ezt in do kolt tá te szi.

Dí ja zás:
A ver seny ered mény hir de tés ét 15 és 16 óra

kö zöt ti idő ben tart juk a Kék Du na Kis ven dég lő
ud va rán fel ál lí tott kis szín pa don.

A ver seny ben 1., 2., 3. he lye zés ke rül meg ha -
tá ro zás ra, il let ve in téz mé nyek, ma gán sze mé -
lyek és vál lal ko zá sok, va la mint szpon zo rok kü -
lön dí ja kat ad nak át a részt ve vők nek.

El is me rés ben és dí ja zás ban ré sze sül te ken kí -
vül szán dé kunk és re mé nye ink sze rint min den
ked ves ver seny ben részt ve vő és ven dé ge ik
nyer te sei lesz nek en nek a nap nak. Szép kör nye -
zet ben, fi nom éte lek, ita lok el fo gyasz tá sa után a
szó ra koz ta tó mű sor és prog ra mok meg te kin té -
se csak nö vel ni fog ja meg elé ge dé sü ket.

Döm sö di Ci vil Szer ve ze tek

IN FOR MÁ CIÓ:
DÖM SÖ DI H.E. (06-30-26-00-957)
E-MA IL: h.e. dom sod@in vi tel.hu
TÁ JÉ KOZ TA TÁS: KÉK DU NA KIS VEN -
DÉG LŐ (06-30-95-15-637)
E-MA IL:  kek duna club@in vi tel.hu

Ver seny hí rek az
is ko la tá jé ká ról

– A Kiskun lacházán meg ren de zett alap -
mű ve le ti, 4. osz tá lyo sok nak szó ló ma te ma -
ti ka ver seny me gyei for du ló ján

Lam pert Ge or gi na Gré ta VI. he lye zést,
Papp Já nos II. he lye zést ér t el.
Mind két ta nu ló fel ké szí tő je Jároliné Láz ár

Ka ta lin.

– A Rác ke vén meg ren de zett te rü le ti
vers mon dó ver se nyen

Ko lom pár Pet ra 1. he lye zést ért el – fel ké -
szí tő je Paton ai Nó ra.

– A Rác ke vén meg ren de zett te rü le ti
pró za mon dó ver se nyen

Lip tai Me lit ta 1. he lye zett let t. Fel ké szí tő je
Bak Gáborné.

– Weöres Sán dor ver se i ről raj zok ké -
szül tek. A he lyi zsű ri a kö vet ke ző dön tést
hoz ta:

1. osz tály Ha lász Do rot  tya 1. he lye zés  
Ba logh Abi gél 2. he lye zés

2. osz tály Bődi Gá bor 1. he lye zés
Kin cses Sán dor 1. he lye zés
Lip tai Me lit ta 2. he lye zés 
Fü löp Szil via 3. he lye zés

3. osz tály Csi szár Dó ra 1. he lye zés
Pethes Pat rí cia 2. he lye zés

4. osz tály Kin cses Dó ra 1. he lye zés

A raj zo kat ké szí tő gye re kek nek Var ga
Gézáné adott ta ná csot.

– Az or szá gos köz le ke dé si ver seny is ko -
lai for du ló ján a leg jobb ered ményt is ko -
lánk ban Ko vács Ger gő 3. a osz tá lyos ta nu ló
ér te el. Fel ké szí tő je Jaros iné Sza bó Ilo na.

– A Tökölön meg tar tott sza va ló ver se -
nyen

2. osz tály Lip tai Me lit ta
1. he lye zett fel ké szí tő: Bak Gáborné

2. osz tály Ko lom pár Pet ra
2. he lye zett fel ké szí tő: Paton ai Nó ra

3. osz tály Sipos Eve lin
1. he lye zett fel ké szí tő: Jaros iné Sza -

bó Ilo na

– A Bu da pes ten meg ren de zett báb ver -
se nyen a döm sö di cso port KÜ LÖN DÍ JAT
ka pott.

IV. DÖM SÖ DI HAL-VÍZ NAP

Ren dez vé nyünk fő véd nö kei:

Kis- Du na-men ti Ci vil Szer ve ze tek Szö vet sé ge
és

Döm söd Nagy köz ség Pol gár mes te ri Hi va ta la

Ez úton tá jé koz ta tunk min den ér dek lő -

dőt, hogy 2010. jú ni us 19-én
szom ba ton ke rül meg ren de zés re a
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A kö vet ke ző ta nu lók sze re pel tek a
báb já ték ban: 

A  2. c osz tály ból
Szé kely Kla u dia
Sass Lil la
Erős Fan ni
Var ga Dori na
Cse hi Li li
Gon da Ale xand ra
Gut tyán Ré ka
Tóth Ilo na

A  4. b osz tály ból
Belenc sik Krisz ti na
Gut tyán Kit ti
Ta kács Daniel la

Fel ké szí tő jük: Key ha Czeller Pi ros ka

– A Kiskun lacházán meg tar tott me gyei
rajz ver se nyen az el ső kor cso port ban

Szar ka Nó ra 2. he lye zést ért el. Fel ké szí tő -
je Var ga Gézáné.

– A Szi get hal mon meg ren de zett kis tér -
sé gi Szé che nyi Ma te ma ti ka Ver se nyen kb.
150 részt ve vő kö zül

1. osz tály ban:
Rüsics Ale xand ra I. he lye zett.
Fel ké szí tő: Paton ai István né.
Várkonyi Vik tó ria VI. he lye zett.
Fel ké szí tő: Paton ai István né.
Ba logh Abi gél XVI I. he lye zett.
Fel ké szí tő: Paton ai István né.

2. osz tály ban:
Mé szá ros Pé ter XI. he lye zett.
Fel ké szí tő: Paton ai Nó ra.
Cson tos And rás XVI. he lye zett.
Fel ké szí tő: Paton ai Nó ra.
Poko rnyik Gá bor XXIV. he lye zett.
Fel ké szí tő: Paton ai Nó ra.

– Az or szá gos Zrí nyi Ma te ma ti ka Ver -
seny te rü le ti for du ló ján több száz gye rek
kö zül a leg jobb ered ményt, a 11. he lye zést a
3. osz tá lyo sok kö zött Ko vács Ger gő 3. a osz -
tá lyos ta nu ló ér te el. Ne ki és fel ké szí tő jé nek,
Jaros iné Sza bó Ilo ná nak az ün ne pé lyes ered -
mény hir de té sen is gra tu lál tak.

A 3. osz tá lyo sok kö zül Perg er Ba lázs a 42.
let t. Fel ké szí tő je Jaros iné Sza bó Ilo na.

A 4. osz tá lyo sok nál Papp Já nos 44. let t.
Fel ké szí tő je Jároliné Láz ár Ka ta lin.

Az el ért ered mé nyek hez gra tu lá lunk, a fel -
ké szí tő ta ná rok nak pe dig kö szö net az ál do za -
tos mun ká ju kért!  

KK ii   rráánn  dduull   ttuunnkk
A Gyer mek jó lé ti és Csa lád se -

gí tő Szol gá lat vá lasz tot ta ki osz -
tá lyun kat ju ta lom ki rán du lás ra,
mely 2010. áp ri lis 20-án va ló sult
meg a Gyer mek ba rát Egye sü let
anya gi se gít sé gé vel. 

Bu da pes ten jár tunk, egy na -
gyon gaz dag prog ra mon vet tünk
részt.

Elő ször egy rö vid sé tát tet tünk
a Vá ros li get ben, a Hő sök te rén,
ahol meg néz tük Ár pád ve zér és a
töb bi ma gyar ki rály szob ra it.

Iz ga tot tan vár tuk a kéz mű ves fog lal ko zást, ame ly a Szép mű vé sze ti Mú ze um ban várt ben nün ket.
Cso port ra bont va meg is mer ked tünk a gö rög ki ál lí tás sal, ahol fel ada to kat ol dot tunk meg, majd a lá -
tot tak hoz kap cso ló dó an mo za i kot ké szí tet tünk, amit ha za is hoz hat tunk.

In nen a Pál-völ gyi csepp kő bar lang hoz men tünk, ami a nap csúcs pont ja volt. Nagy iz ga lom mal
vár tuk, hi szen ilyen he lyen még nem vol tunk. 9 eme let mé lyen jár tunk, amely ből a két eme let hosz  -
szú tyúk lét ra ala po san pró bá ra tett ben nün ket. Gyö nyör köd tünk cso dá la tos csepp kő kép ződ mé -
nyek ben, a tú ra ve ze tő kü lön bö ző lé nyek hez ha son lí tot ta őket. Így lát hat tunk: bo szor kány kony hát,
csepp kő ál lat ker tet, igaz ság kö vét, Hó fe hér két és a hét tör pét stb. Igaz, hogy jól el fá rad tunk, de fe -
lejt he tet len él mény ben volt ré szünk. In nen men tünk a Fü vész kert be, a Vörösinge sek fő ha di szál lás -
ára. A könyv ben ol va sot tak alap ján egy ki csit más ho gyan kép zel tük el. Itt leg job ban az üveg ház ban
a Pál ma ház tet szett. Ha tal mas pál ma fé lé ket lát hat tunk, a leg na gyobb egy ba nán fa volt, amin még
zöld ba nán fü zért  is meg fi gyel het tünk. Utá na meg ke res tük a ta vat, ami ben Nemec sek két szer für -
dött meg. Ez a tó bi zony az évek alatt „össze men t”. A part ján fo gyasz tot tuk el az Ani ta néniék ál tal
ne künk ho zott fi nom uzson nát, üdí tőt. Jó ízű en fo gyasz tot ta el min den ki.

Las san vé get ért a nap. Ha za fe lé vet tük az irányt, sok- sok él mén  nyel gaz da god va.
Kö szön jük szé pen, hogy ilyen le he tő ség nyílt szá munk ra, so ká ig fo gunk em lé kez ni er re a szép

nap ra.
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„Hal lom, amint a han gok el múl nak
egy más után, mint az élet.

De a vers so sem mú lik el.”
(Kosz to lá nyi De zső)

A Gróf  Szé che nyi Ist ván Ál ta lá nos Is ko lá ban
hos  szú évek óta ha gyo mány a  di á kok sza va ló ver -
se nye. Több ször ért az a meg tisz tel te tés, hogy
részt ve het tem eze ken a dél utá no kon, mint zsű ri -
tag. Szá mom ra ez so sem volt pro to koll kö te les -
ség. Min dig  ké szül tem ezek re a dél utá nok ra. Úgy
ké szül tem, mint egy kis el csen de se dés re, fel töl te -
ke zés re.

Ci vi li zá ci ónk  kí mé let le nül tör te tő és anya gi as.
Az em be rek jó részt sem mi más sal nin cse nek el -
fog lal va, mint  a lét fenn tar tás ért ví vott harc cal. Ez
nem az ő hi bá juk. A vi lág kény sze rít min ket er re.
S bár a gya kor lat és a hét köz nap ok nem en gednek
meg nyug vást, va la hol tu da tunk mé lyén pon to san
tisz tá ban va gyunk az zal, hogy el csen de se dé sek re
szük ség van. 

Azért, hogy él ni tud junk, erőt me rí te ni, to vább
men ni.

Szá mom ra ilyen erőt je len te nek a ver sek. 
Vers mon dás köz ben a sza va ló  ne mes gon do la -

to kat ad át a hall ga tók nak. Szin te az egész ben ső -
jét, és ez zel ki csi bel ső aj tó kat nyi to gat. A vers ki -
fe je ző esz kö ze a nyelv, ame ly új ra te rem ti a gon -
do la ti lé nye get. Kosz to lá nyi mond ja: 

„A vers ma ga a lé lek”.
A nyelv lé lek ké ala kul az ol va só ban, a lé lek pe -

dig nyelv vé. „Ket tős te her, ket tős kinc s” – ahogy
Jó zsef At ti la mond ja. A ver sek meg ér té sé hez ve -
ze tő út az egy sze rű ség. Ami va ló ban ér té kes gon -
do lat, az egy sze rű en meg fo gal maz ha tó. Ezt haj la -
mo sak va gyunk el fe lej te ni.

Mi a sza va lás tit ka? El jut ni a vers lé nye gé ig. A
szó ősi köz lő for ma. Ki fe jez örö möt, bá na tot,
vigaszt nyújt, él tet.

A köl té szet mű vé szet. A vers gyö nyör köd tet,
el gon dol kod tat, job bá tesz. Aki ver set mond , an -
nak köl tő vé kell nö ve ked nie ah hoz, hogy jól
elmond has s sa ver sét.

Lati novits Zol tán há roméves ko rá ban már az
ös  szes me se köny vé ben lé vő ver set kí vül ről tud ta.
Jól meg ér tet te azo kat, ké sőbb pe dig úgy tud ta vis-
sza ad ni a ver sek lé nye gét, hogy aki hall gat ta, be -
le bor zon gott. Gaz dag em ber volt. Úgy volt gaz -
dag, ahogy ke ve sen ma nap ság: be lül ről.

Áp ri lis 12-én ren ge teg szép ver set és jó elő adást
hall hat tunk a döm sö di di á kok tol má cso lá sá ban.
Érez he tő volt, hogy va la men  nyi en ko mo lyan ké -
szül tek, ta nul tak, iz gul tak. Va ló já ban már azért is
ju tal maz ni kel le ne min den kit, hogy el ju tott a rész -
vé te lig. Nem olyan kön  nyű do log em be rek elé áll -
ni, és  a lé lek mé lyén la ko zó, sok szor tit kolt ér zé se -
ket fel fed ni. Kü lö nö sen nagy do log, ha er re gye re -
kek vál lal koz nak. Ezért sze ret nék most min den
sza va ló nak egyen ként kö szö ne tet mon da ni. A ju -
tal ma zás bal ga do log. Té ve dés azt gon dol ni, hogy

he lye zé sek kel rang sor ba ál lít hat juk a ver se lő gye re -
ke ket. Ez csak va la mi fé le em be ri kény szer, ame ly a
tel je sít mény-ori en tált vi lág ból ér ke zett.

A vers mon dást nem le het he lye zé sek kö zé szo -
rí ta ni. Ilyen ke re te ket nem tűr. 

Hall hat tunk át élés sel és ke vés bé át élés sel mon -
dott ver se ket. Meg ér tett és ke vés sé meg ér tett ver -
se ket. Ez zel sincs baj. A vers meg ér té se fo lya mat.
Las san érik, mint a gyü mölcs a fán. Van amit csak
ak kor ért meg iga zán az em ber, ha  ma ga is át él te.
Nem len ne jó ha ezek a tisz ta szí vű fi a ta lok meg -
an  nyi fáj dal mat át él né nek, mint amely ről ver se ik -
ben sza val tak.

Be fe je zé sül az zal a Reményik idé zet tel sze ret -
nék kö szö ne tet mon da ni a sza va ló di á kok nak és
fel ké szí tő ta ná ra ik nak, ame lyet a sza va ló ver seny
nap ján is  el mond tam:

„Te má so kért, má sok szá má ra vagy.
Öröm szer ző va gyok ál ta lad én.
Én, aki más örö möt úgy se szer zek,
Ki az élet nek rossz cse léd je vol tam,
S ki nek egye be sin csen, mint a ver sek.
Nem ver sem, te nem vagy szu ve rén.
Te en gesz te lő ál do za ti láng,
Szent füst vagy az Élet oltárkövén…
Te azért vagy, hogy el men vén vigasz talj,
szel le met idéz z,
Szép ség gel marasz talj…”

Reményik Sán dor 1923

A sza va ló ver seny dí ja zott jai év fo lya mon ként:
1. év fo lyam:
I. he lye zés: Ba logh Abi gél
Fel ké szí tő: Paton ai István né.
II. he lye zés: Manger Pet ra
Fel ké szí tő: Paton ai István né.
III. he lye zés: Várkonyi Pet ra
Fel ké szí tő: Paton ai István né.
2. év fo lyam:
I. he lye zés: Lip tai Me lit ta
Fel ké szí tő: Bak Gáborné.
II. he lye zés: Ja kab Tün de
Fel ké szí tő: Bak Gáborné.
III. he lye zés: Ko lom pár Pet ra
Fel ké szí tő: Paton ai Nó ra.
3. év fo lyam:
I. he lye zés: Vitáris Pet ra
Fel ké szí tő: Paton ai Ist ván.
II. he lye zés: Sipos Eve lin
Fel ké szí tő: Jaros iné Sza bó Ilo na.
III. he lye zés: Pethes Pat rí cia
Fel ké szí tő: Paton ai Ist ván.
4. év fo lyam:
I. he lye zés: Kő vá ri Ró za
Fel ké szí tő: Jávor ka Józsefné.
II. he lye zés: Ács Do mi ni ka
Fel ké szí tő: Bábel né Var ga Ju dit.
II. he lye zés: Matus Eve lin
Fel ké szí tő: Jávor ka Józsefné.

Sza bó And rea

„Teljes birtokában lenni a nyelvnek…”
– gondolatok a szavalóversenyrõl –

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

Dömsödi
Sportközpont

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

ÁLLANDÓ PROGRAMOK
Aerobik 
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: - 



XX.  évfolyam  5.  szám 21

A Nagy köz sé gi Ön kor mány zat a Nagy köz -
sé gi Könyv tár ral együtt pá lyá za tot nyúj tott be
a Tár sa dal mi Meg úju lás Ope ra tív Prog ram
ker eté ben meg hir de tett:

Ne ve lé si és ok ta tá si in téz mé nyek tan órai,
tan órán kí vü li és sza bad idős te vé keny sé ge i -
nek tá mo ga tá sá ra.

A tá mo ga tás mér té ke: 100%.
Önerő: 0.
A meg pá lyá zott ös  szeg: kö zel 35 mil lió fo -

rint.
A pá lyá zat ban 5 ne ve lé si-ok ta tá si in téz -

ménnyel együtt mű kö dé si meg ál la po dást kö töt -
tünk, ame lyek a kö vet ke zők:

– De zső La jos Alap fo kú Mű vé szet ok ta tá -
si In téz mény

Té ma he tek:
„Játs  szunk szín há zat”, ahol a gye re kek el -

jut hat nak a szín da rab meg írá sá tól a da rab szín -
pad ra ál lí tá sá ig, va la mint ka ma ra ze nei és kép -
ző mű vé sze ti al ko tó tá bor szer ve zé se.

– Gróf Szé che nyi Ist ván Ál ta lá nos Is ko la
Té ma na pok: 
– Tisz tel gés a nagy Ma gyar ja ink előt t (sport -

ver se nyek, já té kos felada tok).
– Té ma na pok szer ve zé se ci gány gye re kek nek

il let ve hal mo zot tan hát rá nyos hely ze tű gye re -
kek nek.

– Ház hoz jön a ze ne kar, ver ses, ze nés prog -
ra mok.

– Az óko ri Ke let tör té ne te (4 na pos tábor),
ahol el jut nak a gye re kek az egyip to mi re cep -
tek től a pi ra mi sok tit ká ig.

Té ma hét: bo gár vár (ré gi kéz mű ves mes ter -
sé gek be nyer nek be te kin tést a hát rá nyos hely -
ze tű gye re kek).

Ha vi szak kö rök: 
– Is merd meg a vi lá got, kü lön bö ző föld ré -

szek, or szá gok kul tú rá já nak, ha gyo má nya i nak,
meg is me ré se.

– Ma te ma ti ká ban te het sé ges gye re kek te het -
ség gon do zá sa.

– Báb szak kör.
– Ha gyo mány őr ző szak kör (szé kely-ma gyar

ro vás írás, gyógy nö vé nyek meg is me ré se,
gyöngy  fű zés).

– Ügyes ke zek kéz mű ves szak kör.
– Nép tánc, né pi já té kok. 

– Apa ji Arany Já nos Tag is ko la
Té ma he tek:
Nyá ri kéz mű ves tá bor va la mint a Zöld prog -

ram té ma hét ke re té ben lesz ter mé szet já rás,
ahol meg is mer ked het nek a gye re kek a rákosi
vi pe rá val is.

– Döm sö di Nagy köz sé gi Óvo da

Té ma he tek:
„Ál la tok Vi lág nap já nak meg ün nep lé se”,

„Ba rá ta ink az ál la tok” 5 na pos té ma hét szer -
ve zé se. Ki rán du lás a Fő vá ro si Állat- és Nö -
vény  kert be, szín há zi elő adás, gyer mek nap.

– Apa ji Pity pang  Óvo da
Té ma he tek:
Kü lön bö ző fog lal ko zá sok szer ve zé se a gye -

re kek nek, ahol lesz me se ház, ját szó ház, báb ké -
szí tés, szín ház lá to ga tás.

A Nagy köz sé gi Könyv tár ál tal meg va ló sí -
tan dó prog ra mok:

Té ma nap ja ink: 
– A múl tunk nyo má ban (Döm söd és Dab

köz ség tör té nel mi em lék he lye i nek meg is me ré -
se, va la mint Szé kes fe hér vár ra egy tör té nel mi
ta nul má nyi kirán dulás).

– Kör ze ti ter mé szet is me re ti tú rák:
1. Döm södön hal gaz da ság meg te kin té se ke -

rék pár tú ra,
2. Ta tár-he gyi er dő be tett gya log tú ra, 
3. Ke rék pár tú ra a tas si zsi lip hez.
Di ák olim pia, szel le mi és sportve tél ke dők

szer ve zé se.

He ti szak kö re ink:
– Bib lia és ke resz tény ség a mű vé sze tek ben –

mű ve lő dés tör té ne ti is me ret ter jesz tő so ro zat.
– Könyvtári szak kör: a hely tör té ne ti ki ál lí tás

tár gya i nak be mu ta tá sa, va la mint szü lő föl dünk -
höz, csa lád tag ja ink hoz kö tő dő szo ká sok, em lé -
ke zé sek.

– „Ami a szí ve det nyom ja” könyv tá ri fog lal -
ko zá sok szo ci á li san hát rá nyos hely ze tű,
könyv  tár ba já ró gye re kek szá má ra.

– Rend ha gyó tör té nel mi órák az ál lam ala pí -
tás tól egé szen a moh ácsi vé szig.

Té ma hét: Nyá ri tá bor a Mát rá ban, ahol
meg is mer ked he tünk Gyön gyös, Eger, Lil la fü -
red, Szil vás vá rad ne ve ze tes sé ge i vel. Ha nem
si ke rül nyer ni a pá lyá za ton, ak kor is el vis  szük
a gye re ke ket ki rán dul ni, hi szen már az idén 10
éve, hogy egy ös  sze szo kott csa pat tal min den
év ben el me gyünk együtt ki rán dul ni, és be jár -
juk kis ha zánk va la mely táj egy ség ét.

Fon tos nak tar tot tam még, hogy más in téz -
mé nyek nek is le he tő sé get biz to sít sunk ar ra,
hogy ter ve i ket, el kép ze lé se i ket meg tud ják va -
ló sí ta ni, ezért fel kér tük az aláb bi in téz mé nye -
ket az együtt mű kö dés re:

– Dabi Re for má tus Egy ház kö zös ség
Té ma hét:
Nyá ri nap kö zis tá bor a dabi gyü le ke zet ben,

mely nek cél ja, hogy te vé ke nyen és él mény sze -

rű en sze rez ze nek a gye re kek is me re te ket a ke -
resz tény élet for má ról, a csa lád ról, a jó kö zös -
ség ről.

A hét köz pon ti té má ja: „Dá vid, a ki vá lasz -
tott.”

– Döm söd- Nagytem plo mi Re for má tus
Egy ház kö zös ség

Té ma he tek:
Az egy ház kö zös ség ben nagy hang súlyt fek -

tet nek a gye re kek és fi a ta lok kö zött vég zett
szol gá lat ra. Min den év ben nap kö zis tá bort szer -
vez nek az óvo dás és ál ta lá nos is ko lás kor -
osztály nak, amely nek a köz pon ti té má ja: „Élet -
re szó ló dön té sek” – Ruth köny ve alap ján.

A kö zép is ko lás és fő is ko lás, il let ve egye te -
mis ta kor osz tály ré szé re if jú sá gi tá bor lesz Ba -
la ton gyö rök ön, amely nek cí me: „Is ten for má -
ló mű he lyé ben” – Jó zsef tör té ne te (I. Móz 37-
47) alap ján.

– Gyer mek jó lé ti Szol gá lat
Té ma hét:
„Ti ha nyi me sék” cím mel nyá ri tá bort szer -

vez nek a hát rá nyos hely ze tű gye re kek ré szé re,
a Ti ha nyi Le ven du la Er dei Is ko lá ba.

– Ok ta tá si és Mű ve lő dé si Köz pont
He ti szak kör:
Kéz mű ves szak kör, ahol a gye re kek meg is -

mer ked het nek a kü lön bö ző ősi mes ter sé gek -
kel, és el jut hat nak a fa ze kas ság tól egé szen a
mé zes ka lács-ké szí té sig. 

Mind a négy in téz mény, sa ját szer ve zés ben
évek óta szer vez a gye re kek kö ré ben nép sze rű
és si ke res gyer mekfog lal koz ta tó he te ket. Ezért
cél sze rű nek tar tot tam beemel ni a pá lyá zat te -
ma ti ká já ba te vé keny sé gü ket.

Je len le gi gaz da sá gi hely ze tünk ben pon to san
azok ra a fej lesz té sek re nem jut pénz, ame lyek
gyer me ke ink szel le mi elő re ha la dá sát, er köl csi
fej lő dé sét je len te nék. Azért tar tom fon tos nak
ezt a pá lyá za ti le he tő sé get,  mert ép pen ezt a hi -
ány zó ol dalt pró bál ja se gí te ni és fel ka rol ni. 

A pá lyá zat ös  sze ál lí tá sa so rán még so ha nem
lá tott együtt mű kö dés nek le het tünk ta núi a
döm sö di in téz mé nyek kö zött. Nagy sza bá sú
össze fo gás sal és lel ke se dés sel dol goz tak az in -
téz mé nyek mun ka tár sai. Az anyag ös  sze ál lí tá -
sán so kan és so kat dol goz tak. Re mél jük, hogy
a mun ka szín vo na la a si ke res ség hez ve zet.

Ez úton sze ret ném meg kö szön ni mind azok -
nak a mun ka tár sak nak a ki tar tó mun kát és erő -
fe szí té se ket, sza bad ide jük fel ál do zá sát, akik a
pá lyá za ti mun ká ban részt vet tek.

Ös  sze ál lí tot ta: Mark óné Zöld ág Ág nes
könyv tárve ze tő

Összefogás egy pályázat sikeréért
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Az áp ri lis ese mény dús volt a mű vé sze ti is ko lá ban. 
8-án, Kiskun lacházán a Szé che nyi -év al kal má ból meg hir de tett al ko tó -

pá lyá za ton gra fi ka tan sza kos nö ven dé ke ink kö zül Ha lász Do rot  tya és
Har tai Ádám III. he lye zést, Csi szár Dó ra II. he lye zést, Kun Ju li án kü lön -
dí jat ka pott. Gra tu lá lok a gye re kek nek és a fel ké szí tő ta nár nak, Kér ges
Tün dé nek.

19-én Szi get csé pen kör ze ti fu ru lya ver se nyen vet tek részt nö ven dé ke -
ink, Várkonyi Pet ra, Ma gyar Márk, Piróth Krisz ti na (maká di ta go zat),
Urbán Vik tó ria (maká di ta go zat) és a Re ne szánsz Együt tes tag jai: Fá bi án
Ka ro la, Kő vá ri Bo ri, Fel föl di Bri git ta, Var ga Ka ro li na, Tóth Dá ni el.
Piróth Krisz ti na III. he lye zést, a Re ne szánsz Együt tes I. he lye zést ért el.

21-én má so dik al ka lom mal ren dez te meg is ko lánk a Fú vós Szó lis ták és
Ka ma ra együt te sek Ba rá ti Ta lál ko zó ját. A tér ség is ko lá i ból el jöt tek a rác -
ke vei Rán ki Györ gy Alap fo kú Mű vé szet ok ta tá si In téz mény, a Szi get csé pi
Mű vé sze ti Is ko la, a kiskun lacházi Vol ly Ist ván Alap fo kú Mű vé szet ok ta tá -
si In téz mény, a tak sonyi Hun garo-Art Alap fo kú Mű vé szet ok ta tá si In téz -
mény és a tö kö li Szárny-nyi to ga tó Alap fo kú Mű vé szet ok ta tá si In téz mény
nö ven dé kei és ta ná rai. A fel lé pők na gyon szép, szín vo na las és tar tal mas
kon cer tet ad tak. Is ko lánk ból a Ren eszán sz Együt tes, Tóth Ilo na, Ma gyar
Má té, Keller Kon rád, Piróth Krisz ti na, Fel föl di Bri git ta, Baranyi Vi rág,
Tóth Dá ni el lé pett fel. Is ko lánk volt ta nu ló ja, Holl Lász ló is be mu tat ko -
zott a hang ver se nyen. Fel ké szí tő ta ná rok: So mos And rás, Nyikes Krisz ti -
án, Povázai Gyu la, Csák Pé ter.

A ren dez vényt Bencze Ist ván pol gár mes ter úr nyi tot ta meg, az est há zi -
as  szo nya Bog nár Gáborné, is ko lánk drá ma pe da gó gu sa volt. A kon cert vé -
gén a fel lé pő ket szend vic  csel, a szü lők ál tal ké szí tett sü te mén  nyel és te á val
ven dé gel tük meg. A meg ven dé ge lés elő ké szí té sé ben Tánc zos Mik lós né,
Taba jd iné Tánc zos Zsu zsan na, Sipos Éva, Tóth né Is pán Ilo na, Faragóné
Pádár Tün de, Bene János né és Mihó Di á na vett részt. Nö ven dé ke ink kö zül
is se gí tet tek a ren dez vény len dü le tes le bo nyo lí tá sá ban: Csaplár Bence, Im -
re Ka ta, Im re Zsó fi, Janc só An na, Kuna Or so lya, Rad ványi Pat rik. 

A ren dez vényt a mű ve lő dé si ház nagy ter mé ben tar tot tuk, a de ko rá ci ót
Pethes né Nyá ri Ka ta lin és osz tá lya ké szí tet te az elő ző he ti bál ra, kö szön -
jük a gyö nyö rű dí szí tést. 

A fel lé pők az ál ta lá nos is ko la tan ter me i ben ké szül tek fel, me lye ket Var -
ga Gézáné, Jávor ka Józsefné és Budainé Doros zlay Ju dit biz to sí tott szá -
munk ra.

Kö szö nöm min den köz re mű kö dő nek a se gít sé get, kü lön kö szö nöm
Csi kós Lás zlóné nak, a mű ve lő dé si ház ve ze tő jé nek és mun ka tár sa i nak a
tech ni kai hát te ret!

29-én, a Novo tel Bu da pest Cent rum ban vet te át Var ga Anett ko or di ná -
tor, is ko lánk gra fi kata ná ra az Ok ta tá si és Kul tu rá lis Mi nisz té ri um, va la -
mint a Tem pus Köz ala pít vány dí ját, „A Nem zet kö zi Együtt mű kö dé si
Kul tú rá ért Ní vó dí jat”. Az ös  szes Come nius pá lyá zat ból két dí ja zott volt,
köz tük a mi is ko lánk. A dí jat Elter Edi na, az Ok ta tá si és Kul tu rá lis Mi -
nisz té ri um, Eu ró pai Uni ós Kap cso la tok Fő osz tá lya fő osz tály ve ze tő-he -
lyet te se és Tor dai Pé ter, a Tem pus Köz ala pít vány igaz ga tó ja ad ta át. 

A díj át adás előtt Tor dai Pé ter rö vi den be mu tat ta a Szín ház híd pro jek tet.
El mond ta, hogy a pro jekt al kal má val le he tő sé gük volt a részt ve vő di á -
kok nak más eu ró pai is ko lák ba va ló uta zás ra, kül föl di ta pasz ta lat cse ré re.
A mél ta tó sza vak alatt a pro jekt ből ké szült mon tázst ve tí tet ték, iga zán jó
volt lát ni a döm sö di gye re ke ket! Kü lön öröm, hogy a díj áta dó meg hí vó -
ján Csi szár Dó ra al ko tá sa sze re pelt. 

A díj át adás után Var ga Anett a pro jekt ről tar tott szín vo na las elő adást,
mely be be von ta a hall ga tó sá got is. Is ko lánk pro jekt jét a Szín mű vé sze ti
Egye tem pro jekt jé nek be mu ta tó já val egy szek ci ó ban sze re pel tet ték. 

A díj át adá son egy ki ál lí tás ke re té ben be mu ta tás ra ke rült az is ko la ní vó -
dí jas pro jekt je is. A ki ál lí tást Var ga Anett és Baj zák Ist ván ké szí tet te. Gra -
tu lá lok Var ga Anett ta nár nő nek és a részt ve vő di ák ja ink nak a ní vó díj hoz!

30-án a Döm sö di Na pok meg nyi tó ján négy kis nö ven dé künk sze re pelt:
Tóth Ilo na, Ma gyar Má té, Keller Kon rád és Várkonyi Pet ra. Fel ké szí tő ta -
ná rok: Nyikes Krisz ti án és So mos And rás.

Gra fi ka tan sza ko sa ink szép ki ál lí tás sal ké szül tek a Döm sö di Na pok ra.
A ki ál lí tó nö ven dé kek a kö vet ke zők: Csi szár Dó ra, Ha lász Do rot  tya, Har -
tai Ádám, Har tai Mar tin, Kun Ju li án, Várkonyi Vik tó ria. Fel ké szí tő ta ná -
ruk Kér ges Tün de.

A szín já ték tan szak is ki ál lí tot ta az Irin gó Szín ját szókör rel kö zö sen ta -
valy be mu ta tott Pad lás c. mu si cal fo tó it. A ki ál lí tást Nagy Sebastián ké szí -
tet te. 

A má jus hó nap a Döm sö di Na pok kal in dult. 
1-jén a majorette cso port nyi tot ta meg az Ara nyos Ku pa Or szá gos Díj -

ug ra tó Baj nok sá got, es te a Döm södért Ala pít vány bál ján az Ár va lány haj
cso port lé pett fel. Mind két cso por tot Mihó Di á na ta nár nő ké szí tet te fel. A
bá lon még fel lé pett a ta nár nő döm sö di fel nőtt tánc cso port ja is.

2-án szin tén a tár sas tán co so ké volt a fősze rep: dél előtt a majorette cso -
port nyi tot ta meg a gyer mek ügyes sé gi lo vas ver senyt, dél után az Anyák
Na pi Aján dék mű sor ban fel lép tek az óvo dá sok, az 1., 2., 3. osz tá lyos gye -
re kek, va la mint a Gé zen gúz, az Ár va lány haj és a Ha la dás cso por tok. A
nö ven dé ke ket Mihó Di á na ta nár nő ké szí tet te fel.

A De zsõ La jos Alap fo kú Mû vé szet ok ta tá si 
In téz mény hí rei

Reneszánsz együttes

A nívódíj oklevele
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Min den fel ké szí tő pe da gó gus nak, nö ven dék nek, részt ve vő nek kö szö -
nöm a Döm sö di Na po kon nyúj tott se gít sé get! 

Má ju si és jú ni u si ter vek
Má jus 10-én kör ze ti rajz ver seny re men nek gra fi ka tan sza ko sa ink.
Má jus 17-én óvo dá sok nak tar tunk hang szer be mu ta tót a mű vé sze ti is -

ko lá ban.
Má jus 29-30-án a Dabi Na po kon fel lép nek a tár sas tánc tan sza kos nö -

ven dé kek.
Jú ni us 5-én ren dez zük meg má sod szor a há zi tár sas tánc ver senyt
Jú ni us 6-án szín já ték tan sza ko sa ink ké szül nek év vé gi be mu ta tó val. A

be mu ta tás ra ke rü lő ze nés szín da rab a Grease c. mu si cal át ira ta.
Jú ni us 8-án a ze nei tan sza kos nö ven dé ke ink év vé gi be mu ta tó ja és a

gra fi ka tan sza ko sok év vé gi ki ál lí tá sa.
Jú ni us 14-én a tár sas tánc és nép tánc tan sza kos nö ven dé ke ink év vé gi

be mu ta tó ja.

Fel hí vom a ked ves Szü lők és Gye re kek fi gyel mét, hogy a mű vé sze -
ti is ko lá ba má jus 15-étől le het be írat koz ni. 

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 be írat 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.
Kön tös Ág nes igaz ga tó

Tisz telt Adó zók, ked ves Szü lõk!
A mű vé sze ti is ko la meg se gí té sé re lét re jött Pro Musi ca Ala pít vány

Döm söd tisz te let tel vár ja az adó zók sze mé lyi jö ve de lem adó já nak
1%-os fel aján lá sát. 

Az ala pít vány adó szá ma: 18681189-1-13

Tisz te let tel: a ku ra tó ri um

Felföldi Brigitta és Baranyi Virág

Jutalom a ráckevei
zsaruknak

Kiváló munkájuk elismeréseként Balázs József, a Magyar Posta Zrt.
Biztonsági Központjának vezetője jutalomban részesítette Méri Lajos
rendőr törzszászlóst és Keresztesi Gergely rendőr törzsőrmestert. 

A két nyomozó 2010. március 24-én Tökölön fogta el azt a férfit, aki
két órával korábban fegyverrel kényszerítette a szigetcsépi posta alkal -
mazottait a bevétel átadására. A rabló bűntársát a déluán folyamán
Halásztelken elfogták, és az általuk meglovasított pénz is hiánytalanul
előkerült.  

Ráckevei Rendőrkapitányság

Nyári nyitva tartás

Az OMK és Könyvtár 2010. június 14-tõl
augusztus 31-ig a következõ nyári nyit-

vatartási rend szerint tart nyitva:

Hétfő: 7.30-14
Kedd: 7.30-14

Szerda: 7.30-14
Csütörtök: 7.30-14

Péntek: 7.30- 14
Szombat: 8-12

Ez a nyitva tartás módosulhat az OMK nyári
rendezvényeinek az időszakára.

A nyári szabadság időszakára szeretnénk szüneteltet-
ni az OMK és Könyvtár nyitva tartását.

OMK: 2010. július 19. – aug. 15-ig.
Könyvtár: 2010. július 26. –  aug. 15-ig.
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Szor gal ma san
gyûj tö ge ti pont ja it 
a lab da rú gó csa pat

A lab da rú gók há za tá ján pezs gő
sport élet van. A fel nőtt csa pat mel lett az
ifik és a ser dü lők is ko mo lyab ban ve -
szik az edzé se ket, és már mu tat ko zik
né mi ered mény is. A fel nőtt csa pat ban
saj nos to vább ra is ke vés hely be li já té -
kos jut szó hoz.

A Pest me gyei I/B Dé li cso port ban sze -
rep lő fel nőt tek ered mé nyei:

21. for du ló:
Újhartyán: Dömsöd 0:0

22. for du ló:
Dömsöd : Abony 3:1

23. for du ló:
Dömsöd : Kiskunlacháza 1:1

24. forduló: Tápiómetál : Dömsöd 0:1
Tápiószele, 100 né ző
Dömsöd: Ba lázs I. – Nagy A., Ki rály

J., Ke le men A., Var ga Z. – Agócs L., Sza -
bó P., Zsol nai Z., Ba logh V. (Bog nár B.),
Ké vés S. (Turcsán T.), Fe hér vá ri Zs.
(Szabó L., Papp Z.)

Edző: Ha lász Gyu la
Gól szer ző: Ba logh Vik tor

Találtam egy képet...
Változások

Rovatunkban folytatjuk ifj. Fábián János 1970-es évek közepén készített falukép felvételeinek
közlését. A képek érdekességét az a változás adja, ahogyan a régi  mellé helyezzük a község
ugyanazon pontjain készített fotókat.

Ez a felvétel a Szabadság és a Jókai utca kereszteződéséből, déli irányban készült. 
Eb ből a nézetből csak az utca jobb oldala látható. Az első építmény egy melléképület,

mely mögött a Csides köz nyúlik egészen a gátig, majd két lakóépület következik.
Em  lí  tést érdemel a második ház kontyos tetőszerkezete. Tovább déli irányban

Nyerges Péter hentesüzlete, majd a sarkon a református egyházi iskola, a Bana-iskola
látható. Emögött magaslik az 1775-ben, copf stílusban épült, műemléknek számító

Dömsödi Református Nagytemplom.

A mostani felvételen, ugyanabból a beállításból a Csides köz után a régi házat elbon-
tották, melynek helyére (a porta belső felére) egy új lakóházat építettek. A kerítést is

ennek megfelelően tervezték meg. A következő lakóház még most is a régi, ám a
tetőfelújítást már nem az eredeti „kontyos” formában kivitelezték.

Az egykori hentesüzlet csak funkciójában változott, kocsmaként is üzemelt, most
lakóház. A Bana-féle iskola épületét lebontották. Így teljes panoráma nyílik a

Református Nagytemplom épületére.

Si ke res volt az Ara nyos
Ku pa Ama tõr Díj ug -
ra tó Lo vas ver seny

Min den té ren si ke res nek mi nő sít he tő a
lo vas ver seny, amely a Dömsödi Na pok
ke re té ben zaj lott a Du na-par ti pá lyán.

Nyolc ver seny szám ban bo nyo lí tot tak
ver se nye ket a két na pon.

Az Ara nyos Ku pát orosz lá nyi ver seny -
ző, Della Don na Aliz nyer te RASTI ne vű
lo ván. Má so dik Fridrich Ka ta lin rác ke vei
lo vas COLONEL-en, har ma dik Fakos Vi -
ki ne vű lo vá val Gubica Anett Perkátáról.
Dömsöd Köz ség Dí ját Bozsóky Bar na bás
nyer te Graffiti ne vű lo ván.

Az Al fonz Lovasklubot Cse re Ág nes,
Klenáncz Pat rí cia, Ko vács An na Re gi na,
Gyetkó Szil via, Gyetkó Pé ter és Pál Ben -
ce kép vi sel te.

 SPORTHÍREK
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Ez a felvétel is a Bajcsy-Zsilinszky utcán készült, a Siket-ház
előtt az 51-es főút irányába haladva. Jobb oldalt a valamikori

cukrászdához épült kiszolgáló üzlethelyiségek.
Hátul, a főútvonal túloldalán az ABC áruház.

Bal oldalt a villanyoszlop után az autóbusz parkoló.
Jól megfigyelhető a régi típusú buszok jellegzetes kivitelezésű

hátsó karosszériája.

A beállítás pozíciója: Bajcsy-Zsilinszki utca a Petőfi Múzeum
mellől, az 51-es főút irányába nézve. Jobb oldalt a kerítés után a
Táncsics Mihály u. nyílik. A következő sarkon a Sziklai-féle ház.
Ezt az épületet a II. világháború alatt az  itt állomásozó szov jetek

mosodaként hasznosították. Később lakóházként funk cionált,
s miután teljesen leamortizálódott, eladásra került.

Az utca bal oldalán, a villanykaró és a Szív utca után a sarkon a
kor divatja szerint épült lakóház. Tovább haladva a lombok

mögött csodálatos kúria jellegű épület, mely egykor Horváth Pál
tulajdona volt. A kitelepítések folytán több családnak szolgált

otthonául, majd a hetvenes évek végén egyszerűen eldózerolták.

Kezdjük sétánkat ismét a Múzeum háta mögül.
Jobb oldalt a kerítések után biztos eligazodási pont a

Táncsics Mihály utca. A Sziklai-féle házat elbontották, helyén
(kissé beljebb) modern igényeket kielégítő lakóház épült.

A következő portán ismét modern emeletes lakóház,
ma üzlethelyiségek működnek benne.

Bal oldalon haladva, a Szív utca után az egykori újépítésű
lakóház biztos pont a tájékozódásban.

Mögötte az egykori Horváth-ház helyén ma üzletsor
és piac működik. A Horváth-kert elnevezés a valamikori

elnevezésre utal. 

Jobb oldalt: ma a cukrászda nem működik, az ehhez épült
üzlethelyiségek közül néhány, némi átalakítással üzemel.

Hátul a valamikori ABC, ma Madarász Áruházként üzemel.
Bal oldalt az egykori parkoló most is üzemel, de mára elsősor-

ban a személyautók igényeinek lett kialakítva.

V. I.

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

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

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

BE LÉ PŐ JE GYEK: fel nőtt: 200 Ft; nyug dí jas, di ák: 100 Ft



„Menjetek be kapuin hálaénekkel, udvaraiba dicsérettel...
Mert jó az Úr, örökké tart szeretete,
És hűsége nemzedékről nemzedékre.”        (Zsolt 100,4-5)

Hálaadó istentisztelet és koncert az

APAJI REFORMÁTUS TEMPLOM
felszentelésének 5. évfordulója alkalmából:

2010. május 30. vasárnap du. 3 óra.

Az istentiszteleten szolgál a Lumen Christi
gospel kórus.

A Lumen Christi gospel kórus, melyet fiatal amatőr énekesek és
zenészek alkotnak, már 10 éve működik. Időközben 3 lemezük

jelent meg, és számos helyen adtak koncertet. Ők a „fekete gospel”
zene hazai képviselői, amely fekete gospelt jellegzetesen egyéni

felfogásban adják elő: saját ötleteikkel gazdagítják, színesítik, így
formálják a maguk képére, így alakul ki saját, egyéni zenei világuk.

A megtalált zene és az új utak keresésének öröme az, ami a kon-
certjeiken mosolyukból felénk árad. Rendkívül vidám, lendületes

és energikus produkció. (www.lumenchristi.hu)

A koncertre belépődíj nincs, adományokat templomunk
fenntartására köszönettel veszünk.
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Amint a ka rá csony és hús vét ke resz tyén tar tal ma meg fa kult a vi lág
sze mé ben, úgy a pün kösd is el ve szí tet te mind a je len tő sé gét, mind az ér -
tel mét az em be rek előt t. So kan nem is tud ják, mi is az ün nep alap ja.

A pün kösd, mint min den iga zán ke resz tyén ün nep, bib li ai és tör té ne ti
jel le gű ün nep. Ez azt je len ti, hogy va la mi fé le tör té nés re em lé ke zünk
ben ne, nem is akár mi lyen tör té nés re, ha nem szem ben pl. a nem ze ti ün -
ne pek kel (ahol evi lá gi sors for du lók ad ják az em lé ke zés alap ját), itt a ke -
resz tyén ün ne pek va la mely üdv tör té ne ti sors for du ló té nyé vel és gon do -
la tá val sze ret né nek is mét szem be sí te ni min ket. A pün kösd ezek kö zül a
Szent Lé lek ki töl té sé re te re li vis  sza a gyü le ke zet lel ki te kin te tét.

Az alap tör té net az Apos to lok Cse le ke de te i ről szó ló könyv ben van
meg ír va (2. fe je zet). Rö vi den így fog lal ha tó ös  sze:

Jé zus fel tá ma dá sa és menny be me ne te le után a ta nít vá nyok együtt
vol tak Je ru zsá lem ben, egy ház ban. Szél ro ham jel le gű zú gás és az apos -
to lok ra szét osz ló láng je len ség ad ta tud tul Is ten lel ké nek meg je le né sét,
és je lez te a ta nít vá nyok kal va ló kü lön le ges és új sze rű kap cso la tát, va la -
mint szán dé kát. En nek ha tá sa alatt a hús vét ese mény ki vál tot ta bá tor ta -
lan ság el tűnt a ta nít vá nyok ból, nyil vá no san el kezd ték hir det ni a Krisz -
tus üze ne tet, amit a kül vi lág fe lé az a kü lön le ges cso da iga zolt vis  sza,
hogy min den je len lé vő nem zet tag ja a sa ját nyel vén hal lot ta és ér tet te
ezt a pré di ká ci ót. 

Ez zel az ese mén  nyel egy új üdvtör té ne ti kor szak nyílt meg és in dult
az út já ra. A Krisz tus üze ne tét hir de tő és kép vi se lő egy ház ko ra. Az üd -
vös sé get meg elő ző utol só evi lá gi kor szak ez, és a je len tő sé ge az, hogy
az üd vös ség üze ne tét ez idő alatt kell el jut tat ni az em be ri ség hez.

Ha a ka rá csony az Élet re mény sé gé ről szól: „ta lán nincs vesz ve min -
den, nem kel l, hogy a pusz tu lás ba fu tó ér tel met len szi por ka le gyen csu -
pán”; ha a hús vét a meg ol dás mód já ra em lé kez tet, hogy mi volt az ára
an nak, hogy a re mény ség ne ös  sze omol jon, ha nem cél hoz ér jen; ak kor a
pün kösd az ezek hez kö tő dő fe le lő sség re akar fi gyel mez tet ni és em lé -
kez tet ni. Az egy ház azért van a vi lág ban, hogy lé té vel, el já rá sa i val, az -
zal, amit tesz, mond, vi szo nyu lá sa i val sej tet és kép vi sel, er ről az is te ni
üze net ről kel l hogy szól jon.

Ar ra ta nít a pün kösd, hogy mi ként lesz er re a nem min den na pi tör té -
nel mi fel adat ra ké pes az egy ház (már mint, hogy év szá zad ok és ez re dek
tel té vel is ha mí sí tat la nul és meg má sí tat la nul kép vi sel je Is ten üze ne tét).
Csak ak kor, ha Is ten Lel ké vel, az Ő ve zény le te alatt mun kál kod va ha lad
vé gig a ne ki ki je lölt tör té nel mi pá lyán.

Aho gyan igaz az ün nep gon do la ta glo bá li san a ke resz tyén ség re, úgy
igaz az egyes egy há zak ra, ke gyes sé gi cso por tok ra és a hí vő egyén re is.
Az a ke resz tyén em ber ké pes bi zony ság té tel ként él ni az éle tét (élet ve -
ze té sé vel, pél dá já val, tet te i vel, sza va i val az Is ten üdv üze ne tét kép vi -
sel ni), aki ezt a pá lyát nem a ma ga ere jé ből, jó szán dé ká ból, ke gyes sé -
gi ér zü le te i ből és ös  sze ol ló zott (igaz, vagy csak ha gyo mány ból fa ka -
dó) is me re te i ből, va la mi fé le ke gyes sé gi cso por tok ál tal ger jesz tett ér -
zel mi ener gi ák fel szí vá sá val, ha nem az Is ten Szent Lel ké nek ve ze té se
alatt te szi.

Azt vár ja tő lünk a pün kösd ün ne pe: ha ke resz tyén né let tünk, az az Is -
ten ke zé be és Krisz tus meg vál tá sa alá he lyez tük éle tün ket, ak kor ta nul -
juk meg meg hal la ni, meg ér te ni a ben nünk mun kál ko dó Szent Lé lek
hang ját (meg kü lön böz tet ve vá gya ink ke gyes ma gya rá zat tal le ön tött
meg ide o lo gi zá lá sá tól), és en ge del mes ked jünk ne ki. Így vál hat evi lá gi
pá lya fu tá sunk pro fán ból szent té. Így le het nek hét köz na pi tet te ink, meg -
nyil vá nu lá sa ink Is ten ke zé ben bi zo nyí tó esz köz zé.

Kot má jer Mi hály baptista lelkipásztor

Keresztyén élet
A pünkösdrõl

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak a rokonoknak,
barátoknak, ismerősöknek, akik

SZŰCS GYULA

temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, mély
fájdalmunkban velünk együtt éreztek.

A gyászoló család
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Szü let tek:
Márkus Zoltán – Szabó Mária

BALÁZS
Bárány József – Kovács Mónika

BARNABÁS

Házasságkötés nem volt.

El huny tak:
Bene János 69 éves
Galácz Béláné Molnár Emília 57 éves
Vágó Ferencné Dubnicki Erzsébet 82 éves
Ács József 66 éves
Csengődi József 62 éves
Kovács Károly 83 éves

Anya köny vi hí rek

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

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

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. 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

2010. május 22-23.
Dr. Guba Sándor

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

2010. május 24. (Pünkösd)
Ifj. Dr. Fábián Miklós

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

2010. május 29-30.
Dr. Nagy Zoltán

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

2010. június 5-6.
Dr. Vona Viktor

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

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: május 25.
A lapzárta után beérkező anyagokat nem áll
módunkban adott számban megjelentetni!

Várható meg je le nés: június 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, Budai Ignácné, 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

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 

POLGÁRÕRÖK
ELÉRHETÕSÉGE

Észrevételeiket, bejelentéseiket az alábbi
telefonszámon tehetik meg:

Klszák Tamás elnök: 06-70-453-0743

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!
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