
Ez évben sem térünk el a hagyományok-
tól, és a Dömsödi Nagytemplom előtti
parkban ünnepeljük – ökumenikus isten-
tisztelet keretében – a magyarság és a ke-
resztény hit összefonódását. Nemzeti ün-
nepünkön méltatjuk Szent István királyunk
történelmi nagyságát, és ünnepeljük az új
kenyér napját is. Az augusztus 20.-i ünnep-
ségen – ugyancsak évről évre – ismétlődik
az az aktus, amelynek keretében átadjuk a
„Szép Dömsödért” kitüntető plaketteket,
amelyet a különösen ápolt ingatlanok tulaj-
donosai érdemelnek ki. Kérek mindenkit,
hogy minél nagyobb számban tiszteljék
meg az ünnepségünket. A múlt hónapban
már említettem, hogy a tűzijáték az idén el-
marad. A képviselő-testület döntése értel-
mében – csatlakozva az országos akcióhoz
– az erre a célra szánt százötvenezer forin-

tot egy árvízkárosult megsegítésére aján-
lottuk fel.

Augusztus 20-án, a hivatalos ünnepség
után – reményeim szerint – ünnepélyesen
adnánk át a dömsödi gyermekeknek az ad-
digra elkészült, új játszóteret. Amikor eze-
ket a sorokat írom, még csak félig készült
el a munka, de már most látszik, hogy egy
nagyon igényes, praktikus, esztétikus szín-
folttal gazdagodik Dömsöd nagyközség, és
elsősorban annak is a legapróbb polgárai.
A Petőfi szülők házának átalakítása is jó
ütemben zajlik, szeptember végére várható
a kivitelezés befejezése.

Egy nagyon előnyös konstrukcióban si-
került két utcánkat, a Nap utcát és az Attila
utcát is mart aszfalt segítségével portalaní-
tani. Ez a minőség már lehetőséget ad arra,
hogy a Bercsényi utcához hasonlóan majd

valamikor kapjon az úttest egy végleges
kopó réteget. Kérem a nehézgép- és a te-
herautó-tulajdonosokat, hogy egy ideig le-
hetőleg ne használják ezeket az utcákat,
mert még kicsit laza az aszfalt.

Az utóbbi hónapokban nagyon sok üdü-
lőtulajdonos keres meg telefonon és sze-
mélyesen is, különféle problémákkal. Na-
gyon sokan reklamálnak az ingatlanadó
drasztikus felemelése miatt. Csak ismételni
tudom az eddigi tájékoztatásunkat, hogy a
normatív támogatás elvonása miatt kény-
szerültünk az emelésre. Az üdülőövezetre
költött pénzt eddig is kiegészítettük, mert a
befolyt adó nem fedezte a közvilágítás, a
szúnyoggyérítés és némi kátyúzás költsé-
geit. Ma már ezt saját forrásból nem tudjuk
kiegészíteni. Csak megjegyzem, hogy öt
éve nem emeltünk adót, így egyszerre
tényleg nagyobb volt ez az ugrás a megszo-
kottnál. Az azért nem elhanyagolható
szempont, hogy a környező településekhez
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ké pest még min dig mi kér jük a leg ke ve -
sebb adót.

Az üdü lőla kos ság leg töb bet a hul la dék -
gyűj tés sel, -szál lí tás sal fog lal ko zik. Van nak
olyan ész re vé te lek, ame lye ket tel jes jog gal
vet nek fel, és van nak olya nok is saj nos,
ame lyek csak a fi ze té si kö te le zett ség aló li
ki bú vást cé loz zák meg. A gör dü lé ke nyebb
ügy in té zés mi att ala kí tot tunk ki a hi va tal
ud va rán lé vő iro dá ban egy he lyet, ahol a be -
fi ze tett csekk el le né ben meg kap hat ják a tu -
laj do no sok a sze mét gyűj tő zsá kot. A szep -
tem ber kö ze pén tar tott cik lus zá ró kis tér sé gi
tár su lá si ülé sen fog juk mó do sí ta ni a hul la -
dék szál lí tá si ren de le tün ket úgy, hogy a ké -
sőb bi ek re ki szűr jük a vi tás kér dé se ket. 

Mint egy a fe lét érin ti az üdü lőla kos ság -
nak az a be ru há zás, amely az RSD pro jekt
ke re té ben fog meg va ló sul ni a kö vet ke ző
évek ben. Ez a pá lyá zat „A szenny víz ki ve -
ze té se a par ti sáv ból” né ven fut, és tu laj -
don kép pen az üdü lőte rü let csa tor ná zá sá ról
szól. Tu dom, olyan vi lá got élünk, ami kor
min den fo rint plusz ki adás meg gon do lan -
dó, még is ké rem a tá mo ga tá su kat. Már
most jel zem, hogy min den tu laj do nos nak
meg kell fi zet nie a köz mű fej lesz té si hoz zá -
já ru lást, mi vel a tér ség ben lé vő üdü lők
több mint két har ma da tá mo gat ja azt. Nem
el ha nya gol ha tó té tel, hogy az in gat la nok
ér té ke ez zel ará nyo san nő. Au gusz tus 13-
án 15 óra kor köz meg hall ga tást tar tunk,
amely nek ke re té ben – sok más té ma mel -
lett – Kreisz Lász ló, Tak sony pol gár mes te -
re, aki az érin tett bi zott ság el nö ke, ad tá jé -
koz ta tót az RSD pro jekt ről.

Be fe je ző dött a ré gi hul la dék le ra kó te le -
pünk re kul ti vá ci ó ja. Már ír tam ró la, de
most meg is mét lem, szi go rú an ti los itt is a
hul la dék il le gá lis le ra ká sa. Szá zez res
nagy  ság ren dű bírs ág ra szá mít hat az, aki
vét a sza bá lyok el len!

Elő ször kap tam meg hí vót az után pót lás
ko rú lab da rú gók évad zá ró já ra. Nagy
öröm mel men tem el a ren dez vény re, és az
örö mö met csak fo koz ta az a lát vány, amely
fo ga dott. A fo cis ta pa lán ták szü le ik kel
együtt ele ve ní tet ték fel a sze zon em lé ke ze -
tes ese mé nye it. Kö zel száz gyer mek fo lya -
ma tos fog lal koz ta tá sa ol dó dott meg ke vés
pénz ből, an nál több lel ke se dés sel. Gra tu lá -
lok a Ko vács Fe renc el nök úr ve zet te el -
nök ség nek és a Gá bor Ta más ál tal ve ze tett
edzői stáb nak. Az évad zá rón is el mond -
tam, most csak meg is mét lem: re mé lem,
Ka to na An tal ba rá tom va la hon nan az ég ből
lát ja azt, hogy ilyen sok gyer mek fut bal lo -
zik Dömsödön, mert az után pót lás volt
min dig is a szív ügye!

Bencze Ist ván
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KÖZ LE MÉNY
Az ügy tár gya: GreenBalance Kft. (8800 Nagy ka ni zsa, Csengery u. 9.) ál tal Dömsöd 057/41

hrsz.-ú te rü le ten üze mel te tett bio gáz üzem bő ví té sé nek kör nye ze ti ha tás vizs gá la ti el já rá sa a kör -
nye ze ti ha tás vizs gá la ti és az egy sé ges kör nye zet hasz ná la ti en ge dé lye zé si el já rás ról szó ló
314/2005. (XII. 25.) Korm. ren de let alap ján.

Az ügy ik ta tószá ma: KTVF: 39893/2010.
Az el já rás meg in dí tá sá nak nap ja: 2010. jú li us 5.
Az ügy in té zé si ha tár idő: 90 nap
(A ha tár idő be nem tar to zik be le – töb bek kö zött:
–  a hi ány pót lás ra, il let ve a tény ál lás tisz tá zá sá hoz szük sé ges ada tok köz lé sé re irá nyu ló fel hí -

vás tól az an nak tel je sí té séig ter je dő idő,
–  a szak ha tó ság el já rá sá nak idő tar ta ma.)
Az ügy in té ző ne ve és el ér he tő sé ge: Hor váth Kin ga. Tel.: 478-4437.
A ter ve zett lé te sít mény rö vid is mer te té se:
A ter ve zett te vé keny ség: a GreenBalance Kft. (8800 Nagy ka ni zsa, Csengery u. 9.) ál tal Döm-

söd 057/41 hrsz.-ú te rü le ten üze mel te tett bio gáz üzem 29.200 t/év ka pa ci tás ról 90.200 t/év ka -
pa ci tás ra tör té nő bő ví té se.

A ter ve zett te vé keny ség he lye: a bio gáz üzem Dömsöd te le pü lés kül te rü le tén ta lál ha tó, szán tó
mű ve lé si ágú te rü le tek és a Dunatáj Szö vet ke zet Te he né sze ti Te lep és Tej fel dol go zó Üzem mel lett. 

A ter ve zett lé te sít mény köz vet len ha tás te rü le té nek vé lel me zett ha tá rai: Dömsöd köz igaz ga tá si
ha tá rán be lül.

A konk rét ügy ben – a kör nye ze ti ha tás vizs gá la ti és az egy sé ges kör nye zet hasz ná la ti en ge dé lye -
zé si el já rás ról szó ló 314/2005. (XII. 25.) Korm. ren de let 10. § (2) be kez dé se alap ján – a Fel ügye lő -
ség le het sé ges dön té sei:
– ki ad ja a te vé keny ség gya kor lá sá hoz szük sé ges kör nye zet vé del mi en ge délyt,
– ha a kör nye ze ti ha tás vizs gá lat so rán a te vé keny ség kör nye zet vé del mi en ge dé lye zé sét ki zá ró ok

me rül fel, ha tá ro za tá ban e tény rög zí té se mel lett meg ál la pít ja, hogy az adott te vé keny ség ké re -
lem sze rin ti meg va ló sí tá sá ra en ge dély nem ad ha tó,

– ös  sze kap csolt kör nye ze ti ha tás vizs gá la ti és egy sé ges kör nye zet hasz ná la ti en ge dé lye zé si el já rás
ese tén, ha a Fel ügye lő ség az el ső sza kasz ban nem uta sít ja el a ké rel met, a ren del ke zés re ál ló in -
for má ci ó kat fi gye lem be vé ve vég zés ben ál la pít ja meg, hogy a kör nye ze ti ha tás vizs gá lat so rán a
te vé keny ség meg va ló sí tá sát ki zá ró ok nem me rült fel, to váb bá me lyek az egy sé ges kör nye zet -
hasz ná la ti en ge dély ben a kör nye ze ti ha tás vizs gá lat alap ján ér vé nye sí ten dő fel té te lek, és szük -
ség ese tén az el já rás má so dik sza ka szá hoz be nyúj tan dó do ku men tá ció tar tal má ra és pél dány -
szám ára vo nat ko zó ren del ke zé se ket.
A Fel ügye lő ség fel hív ja az ügy ben érin tet tek fi gyel mét, hogy a te le pí tés he lyé vel kap cso la tos

ki zá ró okok ra, il let ve a kör nye ze ti ha tás ta nul mány tar tal má ra vo nat ko zó an a köz le mény meg je le -
né sét kö ve tő har minc na pon be lül köz vet le nül a Fel ügye lő ség hez ész re vé telt le het ten ni.

Tár gyi ügy ben a Fel ügye lő ség 2010. au gusz tus 10-én ked den 14 óra kor a Pe tő fi Sán dor Ok -
ta tá si és Mű ve lő dé si Köz pont ban (2344 Dömsöd, Bé ke tér 2.) köz meg hall ga tást tart.

A Fel ügye lő ség a köz le ményt a hi va ta lá ban, va la mint a hon lap ján
(http://kdvktvf.zoldhatosag.hu/) tet te köz zé.

M E G H Í V Ó
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat

Képviselő-testülete

2010. augusztus 13-án (péntek)
15.00 órakor

az Oktatási és Művelődési Központban 
(Dömsöd, Béke tér 2.) 

KÖZMEGHALLGATÁS-t
tart az RSD Parti Sáv projektről, valamint az

üdülőlakosság helyzetéről, melyre
tisztelettel hív és vár minden érdeklődőt. 

Képviselő-testület

Tisz telt Vá lasz tó pol gár ok!

Fel hív juk fi gyel mü ket ar ra, hogy a Ve.
9-10. §-ai sze rint a vá lasz tó pol gár ok szá -
má nak nö ve ke dé se mi att ÚJ SZA VA ZÓ -
KÖRT kel lett ki ala kí ta nunk!

Az új sza va zó kör mi att egyes ut cák la -
kói a ko ráb bi ak tól el té rő, má sik sza va zó -
kör ben sza vaz hat nak az őszi vá lasz tá so -
kon.

Kér jük a vá lasz tó pol gá ro kat, fi gyel me -
sen ol vas sák el az ÉR TE SÍ TŐN fel tün te -
tett sza va zó kör szá mát és cí mét!

He lyi Vá lasz tá si Iro da
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A Ma gyar Köz tár sa ság El nö ke a he lyi ön -
kor mány za ti kép vi se lők és pol gár mes te rek
vá lasz tá sát 2010. ok tó ber 3. nap já ra tűz te ki. 

Vá lasz tó jog
Azt, hogy az ön kor mány za ti vá lasz tá so kon ki

ren del ke zik vá lasz tó jog gal, az Al kot mány a kö -
vet ke ző mó don sza bá lyoz za:

„A Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén la kó hel  lyel
ren del ke ző min den nagy ko rú ma gyar ál lam pol -
gárt és az Eu ró pai Unió más tag ál la má nak a
Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén la kó hel  lyel ren -
del ke ző nagy ko rú ál lam pol gá rát meg il le ti az a
jog, hogy a he lyi ön kor mány za ti kép vi se lők és a
pol gár mes te rek vá lasz tá sán vá laszt ha tó és –
amen  nyi ben a vá lasz tás, il let ve a nép sza va zás
nap ján a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén tar tóz -
ko dik – vá lasz tó le gyen, va la mint he lyi nép sza -
va zás ban és né pi kez de mé nye zés ben részt ve -
gyen. Pol gár mes ter ré és fő vá ro si fő pol gár mes -
ter ré ma gyar ál lam pol gár vá laszt ha tó.

A Ma gyar Köz tár sa ság ban min den me ne -
kült ként, be ván do rolt ként vagy le te le pe dett ként
el is mert nagy ko rú sze mélyt meg il let az a jog,
hogy a he lyi ön kor mány za ti kép vi se lők és a
pol gár mes te rek vá lasz tá sán – amen  nyi ben a vá -
lasz tás, il let ve a nép sza va zás nap ján a Ma gyar
Köz tár sa ság te rü le tén tar tóz ko dik – vá lasz tó le -
gyen, va la mint a he lyi nép sza va zás ban és né pi
kez de mé nye zés ben részt ve gyen.”

Nincs vá lasz tó jo ga an nak:
– aki jog erős íté let alap ján a cse lek vő ké pes sé get

kor lá to zó vagy ki zá ró gond nok ság alatt áll,
– aki a köz ügyek gya kor lá sá tól el til tó íté let ha -

tá lya alatt áll,
– aki sza bad ság vesz tés bün te té sét töl ti,
– aki bün te tő el já rás ban jog erő sen el ren delt in té -

ze ti kény szer gyógy ke ze lés alatt áll.

He lyi ön kor mány za ti kép vi se lő és 
pol gár mes terje löl tek aján lá sa

A he lyi ön kor mány za ti kép vi se lők és pol gár -
mes te rek vá lasz tá sát a je lö lés elő zi meg. A je löl -
tek aján lá sát a vá lasz tá si ér te sí tők kel együtt kéz -
be sí tett aján ló szel vé nyen le het meg ten ni, ame lye -
k au gusz tus 16. és 19. kö zött min den vá lasz tó -
jo go sult szá má ra kéz be sí tés re ke rülnek.

A je löl tek ről:

– he lyi ön kor mány za ti kép vi se lője lölt az a vá -
lasz tó jog gal ren del ke ző sze mély, akit a te le -
pü lé sen vá lasz tó jog gal ren del ke ző vá lasz tó -
pol gár ok leg alább 1%-a aján lott,

– pol gár mes terje lölt az a vá lasz tó jog gal ren del -
ke ző ma gyar ál lam pol gár le het, akit a te le pü -
lé sen vá lasz tó jog gal ren del ke ző vá lasz tó pol -
gár ok leg alább 3%-a aján lott,

– ki sebb sé gi ön kor mány za ti kép vi se lője lölt
csak az le het, aki az adott ki sebb ség vá lasz tói

név jegy zék ében sze re pel, és olyan az egye sü -
lé si jog ról szó ló tör vény sze rint be jegy zett tár -
sa dal mi szer ve zet je lö li (ide nem ért ve a pár -
tok mű kö dé sé ről és gaz dál ko dá sá ról szó ló tör -
vény sze rint be jegy zett szer ve ze tet), amelynek
alap sza bá lyá ban – a te le pü lé si ki sebb sé gi ön -
kor mány za ti vá lasz tás évét meg elő ző leg -
alább 3 éve – rög zí tett cél ja az adott nem ze ti
vagy et ni kai ki sebb ség kép vi se le te.
A je löl tek aján lá sá hoz irány adó – vá lasz -

tó jog gal ren del ke ző vá lasz tó pol gár ok szá ma
–  lét szám ada tot 2010. au gusz tus 18-án te szi
köz zé a he lyi vá lasz tá si iro da.

Je löl tet ajánl hat az a vá lasz tó pol gár, aki nek
la kó he lye a vá lasz tó ke rü let ben (je len eset ben
Dömsödön) van. A vá lasz tó pol gár je lö lé si faj -
tán ként (kép vi se lő, pol gár mes ter, me gyei köz -
gyű lés tag ja) csak egy je löl tet ajánl hat. Je löl tet
aján la ni szep tem ber 3. 16 órá ig le het, és ezen
idő pon tig van le he tő ség a je löl tek vá lasz tá si
bi zott ság fe lé tör té nő be je len té sé re.

A vá lasz tó pol gár je lö lé si faj tán ként csak egy
je löl tet vagy egy lis tát ajánl hat, és csak egy te le -
pü lé sen, fő vá ro si ke rü let ben, me gyé ben fo gad -
hat el je lö lést.

Az egyé ni lis tás vá lasz tá si rend szer ben a vá -
lasz tó pol gár egyi de jű leg leg fel jebb egy pol gár -
mes te ri, egy egyé ni lis tás és egy me gyei lis tás
je lölt sé get fo gad hat el.

Aján ló szel vényt az ál lam pol gár ok zak la -
tá sa nél kül – az aláb bi ki vé te lek kel – bár hol
le het gyűj te ni.
Nem gyűjt he tő aján ló szel vény:
a) mun ka he lyen mun ka idő ben vagy mun ka vi -

szony ból, il le tő leg mun ka vég zés re irá nyu ló
más jog vi szony ból fa ka dó mun ka vég zé si kö -
te le zett ség tel je sí té se köz ben,

b) a fegy ve res erők nél és a rend vé del mi szer -
vek nél szol gá la ti vi szony ban le vő sze mély től
a szol gá la ti he lyen vagy szol gá la ti fel adat tel -
je sí té se köz ben,

c) tö meg köz le ke dé si esz kö zön,
d) ál la mi és he lyi ön kor mány za ti szer vek hi va -

ta li he lyi sé gé ben.
Az aján lá sért az aján ló nak vagy rá te kin tet tel

más nak előnyt ad ni vagy ígér ni, va la mint az
aján lá sért előnyt kér ni, il le tő leg előnyt vagy an -
nak ígé re tét el fo gad ni ti los.

Fel hí vom az aján lást gyűj tő je löl tek fi gyel -
mét az aján ló szel vé nye ken sze rep lő sze mé -
lyes ada tok vé del mé vel ös  sze füg gő jog sza -
bály ok be tar tá sá ra.

Az aján ló szel vé nyek ről má so la tot ké szí te ni
ti los. A je lö lés nek az aján ló sze mély re vo nat ko -
zó ada tai nem nyil vá no sak. A je lölt nek a be nem
nyúj tott aján ló szel vé nye ket a be nyúj tá suk ra
ren del ke zés re ál ló ha tár idő le jár tát kö ve tő há -
rom na pon be lül meg kell sem mi sí te nie, s er ről
jegy ző köny vet kell ké szí te nie. A jegy ző köny vet
há rom na pon be lül a he lyi vá lasz tá si bi zott ság -
nak át kell ad ni.

Az aján lás ak kor ér vé nyes, ha azt a vá lasz -
tó pol gár tel jes ter je del mé ben va lós ada ta i val
ki töl ti és sa ját ke zű leg alá ír ja.

Ér vény te len az az aján lás, ame lyet
a) nem a hi va ta los aján ló szel vé nyen ad tak le,
b) nem meg fe le lő en töl töt tek ki és ír tak alá,
c) az aján lá si sza bá lyok meg sér té sé vel gyűj -

töt tek.
Aki ugyan azt a je löl tet több ször aján lot ta, an -

nak va la men  nyi aján lá sa ér vény te len. Aki több
je löl tet is aján lott, an nak va la men  nyi aján lá sa
ér vény te len. Az aján lá sok ér vé nyes sé gét a he lyi
vá lasz tá si bi zott ság el len őr zi, és ezt kö ve tő en
ve szi nyil ván tar tás ba a je löl te ket.

Vá lasz tá si kam pány
A vá lasz tá si kam pány ra vo nat ko zó sza bá lyo -

kat a vá lasz tá si el já rás ról szó ló 1997. évi C. tv.
tar tal maz za. A vá lasz tá si kam pány a vá lasz tás
ki tű zé sé től a sza va zás nap já n (2010. ok tó ber 3.)
0 órá ig tart. A vá lasz tá si kam pány vé gé ig a je lö -
lő szer ve ze tek és je löl tek en ge dély nél kül ké -
szít het nek pla ká tot. A vá lasz tá si pla ká tot épü let
fa lá ra, ke rí tés re ki zá ró lag az in gat lan tu laj do no -
sa, il let ve a bér lő hoz zá já ru lá sá val le het el he -
lyez ni. Ál la mi vagy he lyi ön kor mány za ti ha tó -
ság el he lye zé sé re szol gá ló épü le ten vagy azon
be lül pla ká tot el he lyez ni ti los. A pla ká tot úgy
kell el he lyez ni, hogy az ne fed je más je lölt vagy
je lö lő szer ve zet pla kát ját, és kor lá to zás nél kül
el tá vo lít ha tó le gyen. A sza va zást kö ve tő 30 na -
pon be lül a vá lasz tá si pla ká to kat el kell tá vo lí ta -
nia an nak, aki azt el he lyez te.

Az ön kor mány zat vá lasz tá si kam pány cél já ra
a je löl tek nek il let ve je lö lő szer ve ze tek nek azo -
nos fel té te lek mel lett bo csát ren del ke zés re he -
lyi sé get il let ve esz kö zö ket.

A je löl tek és je lö lő szer ve ze tek ké ré sé re –
igaz ga tá si szol gál ta tá si díj el le né ben – a he lyi
vá lasz tá si iro da át ad ja a kor lá to zott adat tar tal mú
vá lasz tójo go sul tak név jegy zék ének má so la ti
pél dá nyát szep tem ber 13-át kö ve tő en.

A vá lasz tá sok ról ál ta lá ban
A 10.000 vagy an nál ke ve sebb la ko sú te le pü -

lé seken az ön kor mány za ti kép vi se lő ket ún.
egyé ni lis tás vá lasz tá si rend szer ben vá laszt ják
meg, az az a sza va zó la pon va la men  nyi je lölt ne -
ve, ki ket a he lyi vá lasz tá si bi zott ság nyil ván tar -
tá sá ba vett, ábé césor rend ben sze re pel. A vá lasz -
tó pol gár leg fel jebb an  nyi je lölt re sza vaz hat,
amen  nyi a te le pü lé sen meg vá laszt ha tó kép vi -
se lők szá ma, va gyis Dömsödön 8 fő.

Meg vá lasz tott kép vi se lők azok a je löl tek
lesz nek, akik a leg több sza va za tot kap ták. Nem
le het kép vi se lő az a je lölt, aki nem ka pott sza va -
za tot. Ha a man dá tum ki osz tás so rán sza va zat -
egyen lő ség mi att nem oszt ha tó ki az ös  szes
man dá tum, a je löl tek man dá tum hoz ju tá sát a
he lyi vá lasz tá si bi zott ság sor so lás sal ál la pít ja
meg. Ha ke ve sebb kép vi se lőt vá lasz ta nak meg,
mint a meg vá laszt ha tó kép vi se lők szá ma, a be
nem töl tött he lyek re idő kö zi vá lasz tást kell ki -
tűz ni.

Tisz telt vá lasz tó pol gár ok!
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A pol gár mes tert több sé gi mód szer rel vá laszt -
ják, az az az lesz a te le pü lés pol gár mes te re, aki a
leg több sza va za tot kap ta. Sza va zat egyen lő ség
ese tén a vá lasz tás ered mény te len, és idő kö zi vá -
lasz tást kell tar ta ni. A vá lasz tó pol gár csak egy
pol gár mes ter je lölt re sza vaz hat.

Szin tén most ke rül sor a me gyei köz gyű lés
tag ja i nak meg vá lasz tá sá ra is. A me gyei ön kor -
mány za ti kép vi se lő ket a vá lasz tó pol gár ok me -
gyei lis tán vá laszt ják. A vá lasz tás te kin te té ben
min den me gye egy vá lasz tó ke rü le tet al kot,
mely nek nem ré sze a me gyei jo gú vá ros, va la -
mint a fő vá ros.

A vá lasz tó pol gár egy me gyei lis tá ra ad hat ja le
ér vé nye sen sza va za tát. A me gyei lis ták a le adott
sza va za tok ará nyá ban, a tör vény ben meg ha tá ro -
zott szá mí tá si mód alap ján jut nak man dá tum hoz.

Vá lasz tá si szer vek
He lyi Vá lasz tá si Iro da

A vá lasz tá sok kal ös  sze füg gő elő ké szí tő,
szer ve zé si fel ada to kat a he lyi vá lasz tá si iro dák
vég zik (a pol gár mes te ri hi va tal meg bí zott köz -
tiszt vi se lői).
A vá lasz tá si iro dák:
– el lát ják a vá lasz tás elő ké szí té sé vel, le bo nyo lí -

tá sá val kap cso la tos fel ada to kat;
– köz re mű köd nek a sza va za tok ös  sze sí té sé ben,

a vá lasz tá si ered mény meg ál la pí tá sá ban;
– biz to sít ják a vá lasz tá si bi zott sá gok mű kö dé sé -

nek és a sza va zás le bo nyo lí tá sá nak tár gyi,
tech ni kai fel tét ele it;

– el lát ják a vá lasz tá si bi zott sá gok tit kár sá gi fel -
ada ta it;

– dön tés re elő ké szí tik a vá lasz tá si bi zott sá gok
ha tás kö ré be tar to zó ügye ket;

– gon dos kod nak a vá lasz tá si ira tok ke ze lé sé ről,
biz ton sá gos őrzéséről, továbbá a le vél tár nak
tör té nő át adás ról, il le tő leg meg sem mi sí té sé ről.
A he lyi vá lasz tá si iro dá tól kér he tő tá jé koz ta -

tás a vá lasz tás sal ös  sze füg gő jo gi, igaz ga tá si,
tech ni kai kér dé sek ben.

He lyi Vá lasz tá si Iro da Dömsöd
Ve ze tő je: Dr. Vö rös And rea
He lyet tes ve ze tő je: Orbánné Kiss Ju dit
Jo gi he lyet tes: dr. Bencze Zol tán
Cím: Dömsöd, Pe tő fi tér 6.
Tel.: 24-523-123
Fax: 24-435-363
e-ma il: domsod@domsod.hu
Or szá gos Vá lasz tá si Iro da
Szék hely   1051 Bu da pest Arany Já nos u. 25.
Pos ta cím 1357 Bu da pest, Pf. 2
Te le fon szám 06-1-795-3303
Fax szám 06-1-795-0143
Köz pon ti elekt ro ni kus le vél cím:
valasztasi.fo@kim.gov.hu
A hon lap URL-je: www.valasztas.hu
Pest Me gyei Te rü le ti Vá lasz tá si Iro da
Szék hely          1052 Bu da pest, Vá ros ház u. 7.
Te le fon szám 06-1-318-1946
Fax szám 06-1-318-0026
Köz pon ti elekt ro ni kus le vél cím:
valasztas@pestmegye.hu

Pest Me gyei 13. szá mú Or szá gos Egyé ni
Vá lasz tó ke rü le ti Iro da

Szék hely     2300 Rác ke ve, Szent Ist ván tér 4.
Te le fon szám 06-24-523-333
Fax szám 06-24-422-521
Köz pon ti elekt ro ni kus le vél cím:
mesterne@rackeve.hu

Vá lasz tá si Bi zott sá gok
A vá lasz tá si bi zott sá gok (sza va zat szám lá ló

bi zott sá gok és a he lyi vá lasz tá si bi zott ság) a vá -
lasz tó pol gár ok füg get len, ki zá ró lag a tör vé -
nyek nek alá ren delt szer vei, ame lyek el sőd le ges
fel ad ata je löl tek nyil ván tar tás ba vé te le, a sza va -
zás le bo nyo lí tá sa, a vá lasz tás ered mé nyé nek
meg ál la pí tá sa, a vá lasz tás tör vé nyes sé gé nek
biz  to sí tá sa, a pár tat lan ság ér vé nye sí té se és
szük  ség ese tén a vá lasz tás tör vé nyes rend jé nek
hely re ál lí tá sa.

A vá lasz tá si bi zott sá gok vá lasz tott tag ja it a
he lyi vá lasz tá si iro da ve ze tő jé nek ja vas la tá ra a
kép vi se lő-tes tü let vá lasz tot ta meg. A vá lasz tott
ta gok je lö lé se kor vizs gál ni kel lett a ta gok kal
kap cso la tos ös  sze fér he tet len sé get.

A vá lasz tá si bi zott sá gok meg bí zott (de le gált)
tag ja it 2010. szep tem ber 17. 16 órá ig je lent he tik
be a he lyi vá lasz tá si bi zott ság el nö ké hez azok a
je löl tek és je lö lő szer ve ze tek, akik je löl tet in dí -
tot tak a te le pü lé sen.
Az ön kor mány za ti kép vi se lők vá lasz tá sán a kö -
vet ke ző vá lasz tá si bi zott sá gok mű köd nek:
– he lyi vá lasz tá si bi zott ság,
– sza va zó kö rök ben sza va zat szám lá ló bi zott sá -

gok,
– te rü le ti vá lasz tá si bi zott ság (19 me gyé ben és a

fő vá ros ban),
– Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság.

A He lyi Vá lasz tá si Bi zott ság:
El nö ke:  Tóth Ist ván
El nökhe lyet te se: Denke Gá bor
Tag jai: Bá bel Sándorné

Ko vács Lász ló
Szücsné Ágh Ani kó

A He lyi Vá lasz tá si Bi zott ság szék he lye:
2344 Dömsöd, Pe tő fi tér 6. Te le fon: 06-24-523-
123; fax: 06-24-435-363.

A he lyi vá lasz tá si bi zott ság el len őr zi  a je lölt -
aján lá so kat, nyil ván tar tás ba ve szi a je löl te ket,
jó vá hagy ja a sza va zó lap ok adat tar tal mát, dönt a
jog or vos la ti el já rás ban be nyúj tott ki fo gá sok ról.

Sza va zat szám lá ló bi zott sá gok
A sza va zat szám lá ló bi zott ság leg alább öt tag -

ból áll.
A sza va zat szám lá ló bi zott ság fel ada tai:
– el len őr zi a sza va zó he lyi sé get, le ve ze ti a sza -

va zást, gon dos ko dik a sza va zás tör vé nyes le -
bo nyo lí tá sá ról;

– szük ség és igény sze rint a bi zott ság két tag ja
se gít a vá lasz tó pol gár nak a sza va zás ban;

– dönt a sza va zás so rán fel me rült vi tás kér dé -
sek ben;

– meg szám lál ja a sza va za to kat, dönt a sza va za -

tok ér vé nyes sé gé ről, meg ál la pít ja a sza va zás
sza va zó kö ri ered mé nyét;

– in dít vá nyoz za a he lyi vá lasz tá si bi zott ság nak
a sza va zás sza va zó kö ri ered mé nyé nek meg -
sem mi sí té sét, ha olyan tör vény sér tést ész lel,
amely ér dem ben azt be fo lyá sol ta;

– a sza va zás ered mé nyé ről, a sza va zás so rán
tör tént fon to sabb ese mé nyek ről, a sza va za tok
új ra szám lá lá sá ról jegy ző köny vet ké szít.
Fel hív juk a vá lasz tó pol gár ok fi gyel mét ar -

ra, hogy a Ve. 9-10. §-ai sze rint ÚJ SZA VA -
ZÓ KÖRT kel lett ki ala kí ta nunk! Kérjük a
vá lasz tó pol gá ro kat, fi gyel me sen ol vas sák el
az ÉR TE SÍ TŐN fel tün te tett sza va zó kör szá -
mát és cí mét. 

001. szá mú sza va zó kör:
De zső La jos AMI (Ze ne is ko la),

Kos suth L. u. 58.
002. szá mú sza va zó kör:

Pe tő fi Sán dor OMK Dömsöd, Bé ke tér 2.
003. szá mú sza va zó kör:

Pol gár mes te ri Hi va tal Dömsöd, Pe tő fi tér 5.
004. szá mú sza va zó kör:

Nagy köz sé gi Óvo da (Dabi Óvo da)
Dömsöd, Sza bad ság út 92.
005. szá mú sza va zó kör:

Pe tő fi Sán dor OMK Dömsöd, Bé ke tér 2.

A He lyi Vá lasz tá si Iro da ve ze tő je a ki sebb sé -
gi sza va zó kör he lyé ül a Pol gár mes te ri Hi va tal
Dömsöd, Pe tő fi tér 5. szá mú épü le tét je löl te ki.

A jog or vos lat ok ról
A jog or vos lat ok faj tái

A jog or vos lat há rom for má ja, a ki fo gás, a
fel leb be zés és a bí ró sá gi fe lül vizs gá lat irán ti
ké re lem áll a jog or vos la tot igény lők ren del ke -
zé sé re. A há rom jog or vos la ti for ma más-más
hely zet ben al kal maz ha tó. 

A ki fo gás a vá lasz tás ra irány adó jog sza bály,
il le tő leg a vá lasz tás és a vá lasz tá si el já rás alap -
el ve i nek meg sér té sé re hi vat ko zás sal be nyújt ha -
tó jog or vos la ti esz köz, amel  lyel bár ki él het. A
ki fo gást az el ső fo kon el já ró vá lasz tá si bi zott ság
bí rál ja el. 

A fel leb be zés a jog or vos la ti rend kö vet ke ző
lép cső fo ka. Fel leb be zést a vá lasz tá si bi zott ság
el ső fo kú ha tá ro za ta el len nyújt hat be bár mely
vá lasz tó pol gár, je lölt, je lö lő szer ve zet, il le tő leg
az ügy ben érin tett jo gi sze mély. 

Ki zárt a fel leb be zés a má sod fo kon el járt vá -
lasz tá si bi zott ság, va la mint az Or szá gos Vá lasz -
tá si Bi zott ság ha tá ro za ta el len.

A vá lasz tá si bi zott ság má sod fo kú ha tá ro za ta,
to váb bá az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság ha tá -
ro za ta el len bár mely vá lasz tó pol gár, je lölt, je lö -
lő szer ve zet, il le tő leg az ügy ben érin tett jo gi
sze mély bí ró sá gi fe lül vizs gá lat irán ti ké rel -
met nyújt hat be. A bí ró ság ha tá ro za ta el len to -
váb bi jog or vos lat nak he lye nincs.

A jog or vos la ti esz kö zök ről bő vebb fel vi lá go -
sí tást a www.domsod.hu hon lap vá lasz tá si szek -
ci ó já ban vagy a He lyi Vá lasz tá si Iro dá nál kap -
hat nak.
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A ki sebb sé gi ön kor mány za ti 
vá lasz tá sok ról

A He lyi Vá lasz tá si Bi zott ság 2010. jú li us 26-
i ülé sén 2010. ok tó ber 3-ra ki tűz te Dömsöd
Nagy köz ség ben a ci gány ki sebb sé gi ön kor -
mány za ti vá lasz tást is.

Ezen a vá lasz tá son azon vá lasz tó pol gár ok
sza vaz hat nak és le het nek je löl tek, akik 2010. jú -
li us 15-ig kér ték a ci gány ki sebb sé gi vá lasz tói
név jegy zék be tör té nő fel vé te lü ket. A név jegy -
zék be tör té nő fel vé tel ről, vagy eset leg a ké re lem
el uta sí tá sá ról va la men  nyi érin tett ha tá ro za ti for -
má ban már ér te sült. Jú li us 15. után már nem le -
het ké rel mez ni a név jegy zék be tör té nő felvételt.

A je lölt ál lí tás ra vo nat ko zó sza bá lyok töb bes
kö ve tel ményt ál lí ta nak fel. Elő ször is ki sebb sé -
gi ön kor mány za ti kép vi se lője lölt csak az le het,
aki az adott ki sebb ség vá lasz tói név jegy zék é -
ben sze re pel. Azon ban az ott sze rep lő sze mély
az or szág más te le pü lé sén is je lölt le het, ha ott a
ki sebb sé gi vá lasz tá so kat ki tűz ték. Eb ben a vo -
nat ko zás ban te hát te rü le ti meg kö tés nin csen.

A má sik fel tétel, hogy je lölt csak az le het,
akit olyan az egye sü lé si jog ról szó ló tör vény
sze rint be jegy zett tár sa dal mi szer ve zet je löl
(ide nem ért ve a pár tok mű kö dé sé ről és gaz dál -
ko dá sá ról szó ló tör vény sze rint be jegy zett szer -
ve ze tet), amely nek alap sza bá lyá ban – a te le pü -
lé si ki sebb sé gi ön kor mány za ti vá lasz tás évét
meg elő ző leg alább 3 éve – rög zí tett cél ja az
adott nem ze ti vagy et ni kai ki sebb ség kép vi se -
le te.

Füg get len je löl tek in du lá sá ra a tör vény nem
biz to sít le he tő sé get. A je lölt nek nyi lat koz nia
kell ar ról, hogy:
– a ki sebb ség kép vi se le tét vál lal ja,
– a ki sebb sé gi kö zös ség nyel vét is me ri-e,
– a ki sebb sé gi kö zös ség kul tú rá ját és ha gyo má -

nya it is me ri-e,
– ko ráb ban volt-e már más ki sebb ség ki sebb sé -

gi ön kor mány za tá nak tag ja vagy tiszt ség vi se -
lő je.
Ez a nyi lat ko zat nyil vá nos, azt bár ki meg is -

mer he ti. 

Ah hoz, hogy a vá lasz tás tény le ge sen is
meg tar tás ra ke rül jön – a ko ráb bi ak tól el té rő en
– mi ni mum 4 je lölt ál lí tá sa szük sé ges. A je lölt
aján lá sa itt is az er re a cél ra kü lön meg kül dés re
ke rü lő aján lószel vén  nyel tör té nik majd, ame -
lye ket a vá lasz tás nap ját meg elő ző 23. na pig
le het gyűj te ni. Fon tos, hogy min den ki csak
egy je löl tet ajánl hat, és az aján lás nem von ha tó
vis  sza.

Tisz telt Vá lasz tó pol gár ok!
Az idő köz ben ak tu á lis vá lasz tá si hir det mé -

nye ket a pol gár mes te ri hi va tal ban el he lye zett
hir de tő táb lán és a www.domsod.hu és az Or szá -
gos Vá lasz tá si Iro da www.valasztas.hu inter-
netes por tá lon ol vas hat ják. Az ön kor mány za ti
vá lasz tá sok kal kap cso la tos fel vi lá go sí tá sért a
He lyi Vá lasz tá si Iro dá hoz for dul hat nak.

A sza va zás sal kap cso la tos in for má ci ók ról
kö vet ke ző lap szá munk ban adunk bő vebb tá jé -
koz ta tást.

He lyi Vá lasz tá si Iro da

Dömsöd Nagy köz ség Ön kor mány za ta az
Eu ró pai Me ző gaz da sá gi Vi dék fej lesz té si Alap -
ból a Vi dé ki Örök ség Meg őr zé sé hez pá lyá za tot
nyúj tott be, me lyet si ker ko ro ná zott, 8.867.887
Ft vis  sza nem té rí ten dő tá mo ga tást ka pott az
épí té si mun kák ra. 

A Pe tő fi Sán dor u. 17. sz. alat ti in gat lan fel -
újí tá sá ra a kép vi se lő-tes tü let ha tá ro za ta alap ján
ke rült sor. – A meg nyert pá lyá zat tár gyát „Pe tő fi
Sán dor szü lei há zá nak fel újí tá sa és kö zös sé gi
tér ki ala kí tá sa” ké pez te. 

A pá lyá zat cél ja az épü let ál la gá nak meg óvá -
sa, fel újí tá sa és kö zös sé gi tér ki ala kí tá sa, te kin -
tet tel az em lék hely jel le gé re.

„Ko ráb ban a hi te les for rá sok sze rint – ebben
az épü let ben lak tak Pe tő fi Sán dor szü lei és test -
vé re 1846 áp ri li sá tól 1846 au gusz tu sá ig. Az
épü let il let ve az in gat lan így Dömsöd egyik leg -
fon to sabb Pe tő fi-em lék he lye, ame lyet egy a fal -
ra erő sí tett em lék táb la is je lez.

A kép vi se lő-tes tü let el ha tá ro zá sa sze rint az
épü le tet a to váb bi ak ban kö zös sé gi cé lok ra kí -

ván ja for dí ta ni. Kéz mű ves ok ta tás ra, né pi mes -
ter sé gek, ha gyo má nyok be mu ta tá sá ra, il let ve
ál lan dó és idő sza ki ki ál lí tá sok ra, elő adá sok ra,
fog lal ko zá sok ra nyí lik majd itt le he tő ség.

A fel újí tás kap csán a ko ráb bi ál la po tok ke -
rül nek re konst ruk ció alá. Az épü let az 1960-as
évek sze rin ti tom pa szö gű el he lyez ke dé sé nek
meg fe le lő en ke rül bő ví tés re (saj nos ko ráb bi
ada tok nem áll nak ren del ke zés re). A bő ví tés egy
fe dett, ám nyitott tér, mely ben egy ke men ce, tűz -

A Petõfi szülõi ház újjászületése…
Megkezdõdtek a felújítási munkálatok!

Folytatás a következő oldalon.
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hely lesz be ál lít va. Itt le he tő ség nyí lik majd kü -
lön bö ző mes ter sé gek, kéz mű ves ha gyo má nyok
be mu ta tá sá ra is. A pin ce is in nen nyí lik, ahol
szin tén lesz le he tő ség mú ze u mi órák, fog lal ko -
zá sok meg tar tá sá ra.

A meg lé vő épü let rossz ál la gú, ezért fel újí tá sa
el en ged he tet len.

A fa lak ta laj ned ves ség gel szem ben szi ge te -
lés re szo rul nak. A te tő fe dés nád szer ke ze tét is

újí ta ni kell. A bő ví tés nél az új szer ke zet ki ala kí -
tá sa rész ben meg egye zik a ré gi vel. Az azo nos -
ság a te tő szer ke zet, te tő fe dés, a pil lér osz tá sok,
hom lok za ti fe lü let, nyí lás zá rók meg je le né sé ben
je lent ke zik.

Az épü let ut cai hom lok za ta előt ti be ton jár da -
la pok el bon tás ra ke rül nek. Ezen a fe lü le ten kor -
hű en kis koc ka kő (macs ka kő) van ter vez ve. Az
épü let be já ra tá nak meg kö ze lí té sé re tég la bur ko -
lat ké szül, úgy szin tén a fe dett nyi tott tér és a pin -
ce alj zat bur ko la ta ként is.”

Dömsöd Nagy köz ség Ön kor mány za ta meg -
bí zá sá ból a „Pe tő fi Sán dor szü lei há zá nak” kül -
ső fel újí tá sát és ud va rá nak fel újí tá si mun ká it az
ELMARK 2001 Kft. vég zi.

A mun ká la tok két ütem ben zaj la nak. I. sz.
ütem: épí té si mun kák el vég zé se. II. sz. ütem:
ná da zá si mun kák el ké szí té se.

A mű sza ki át adás ra ezek után ke rül het
majd sor.

Köz re ad ta:
-V.I.-

Folytatás az előző oldalról

Az Eu ró pai Me ző gaz da sá gi Vi dék fej lesz té si Alap ból a FA LU MEG -
ÚJÍ TÁS RA ÉS -FEJLESZTÉSRE IGÉNY BE VE HE TŐ TÁ MO GA -
TÁS cí men pá lyá za tot nyúj tott be Dömsöd Nagy köz ség Ön kor mány za ta,
me lyet si ker ko ro ná zott, 6.888.531 Ft vis  sza nem té rí ten dő tá mo ga tást ka -
pott az épí té si mun kák ra. 

A pá lyá zat tár gya „Dömsöd Szé che nyi úti ját szó tér lét re ho zá sa”.
A ját szó tér tel jes új ra é pí té sét in do kol ta töb bek közt az is, hogy a szom -

széd sá gá ban több mint 30 éve is ko la mű kö dik, il le tő leg az el múlt év ti zed -
ben Sport csar nok is lé te sült mel let te. A te rü let köz pon ti, ám még is csen -
des, for ga lom tól men tes ré szen he lyez ke dik el, hűs ár nyat adó te kin té lyes
fák sze gé lye zik.

A te rü let hi va ta los ál la pot le írá sá ban ez áll: „Az in gat lan egy ré szén az
is ko la be ke rí tett te rü le te ta lál ha tó, má sik ré sze köz te rü let ként – út, par ko -
ló és zöld fe lü let – hasz nált. A ter ve zett fej lesz té si te rü let az in gat lan je len -
leg ren de zet len zöld fe lü le tű ré sze, me lyen ko ráb ban is ját szó tér állt, de ma
már csak egy be ton ho mo ko zó van meg be lő le, mely nem fe lel meg az elő -
írá sok nak, el kell bon ta ni.”

Az el telt négy év alatt lé te sül tek a fa lu ban ját szó te rek, mint pél dá ul a
Ságvári úti is ko lá ban, óvo dá ink ját szó ud va rá ban, il let ve az el múlt esz ten -
dő ben az al só ta go za tos is ko la ud va rán is. Ezek a já té kok szü lői, vál lal ko -
zói, pe da gó gu si és ön kor mány za ti ös  sze fo gás sal va ló sul hat tak meg. Gaz -
dá ik, kis hasz ná ló ik vi gyáz zák eze ket a kin cse ket, il let ve meg kell em lí te -
nem, hogy a já té kok zárt te re ken, zárt kör nye zet ben hasz nál ha tók. 

Dömsöd lé lek szá ma 6084 fő, mely a nyá ri hó na pok ban je len tő sen
meg nő. A min den ki ál tal igény be ve he tő ját szó tér lét re ho zá sá nak lé nye ge
hi va ta lo san a kö vet ke ző:

„A te le pü lé sen nincs nyil vá nos, bár ki ál tal hasz nál ha tó ját szó tér. A te -
le pü lés la kos sá ga írás ban és szó ban fo lya ma to san jel zi a ját szó tér re vo -
nat ko zó igé nyét. Az ut cán ját szó gye re kek re egy re na gyobb ve szélyt je lent
az erő sö dő köz úti for ga lom. Kü lö nös képp az 1-12 év kö zöt ti kor osz tály ok
já ték igé nyét ki elé gí tő já ték és sza bad idő el töl té sé re al kal mas köz té ri ját -
szó tér lét re ho zá sa a lé nyeg.

A fej lesz tés meg va ló sí tá sá val a te le pü lé sen élők, ezen be lül a gyer me -
kek élet mi nő sé gé nek ja vu lá sa és a te le pü lés von ze re jé nek nö ve ke dé se kö -
vet ke zik be, amely a la kos ság meg tar tá sá ra és az ide gen for ga lom nö ve ke -
dé sé re is ki hat.”

A ját szó tér ter ve it a Pa gony Táj és Kert épí tész Iro da ké szí tet te, az ön -
kor mány zat a Zöld Ko ro na Garden Kft.-t bíz ta meg a mun ká la tok ki vi te -
le zé sé vel. A ter vek sze rint a kö vet ke ző já té kok és be ren de zé sek ke rül tek
meg va ló sí tás ra: ját szó vár, má szóosz lop, li bi kó ka, halru gós bil le gő, két -
ülé ses me se hin ta, fa ra gott ál lat – tek nős bé ka, rönk pa dok és sze me te sek. A
já ték szi ge te ket és az ös  sze kö tő uta kat a ren del te té sük nek leg meg fe le lőbb
bur ko la tok kal lát ták el: mint pél dá ul ütés csil la pí tó ho mok bur ko lat és fa -
ké reg bur ko lat. 

A ját szó tér át adá sá ra au gusz tus 20-án, a köz sé gi ün nep sé get kö ve tő en
ke rül sor. Er re az al ka lom ra min den ér dek lő dőt sok sze re tet tel vár Döm-
söd Nagy köz ség Ön kor mány za ta! 

-V.I.-                                                                                                                                                                                                                                                          

MMMMeeeeggggúúúújjjjuuuullll tttt     jjjjááááttttsssszzzzóóóóttttéééérrrr    aaaa    rrrrééééggggiiii     hhhheeeellll yyyyéééénnnn.... .... ....
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Nagy sze re tet tel üd vö zöl jük dr.
Szőnyi Alízt, Dömsöd I. szá mú kör ze -
té nek há zi or vo sát!

Hos  szú évek óta úgy ér zem, ki csit
mint ha gaz dát lan len ne a Zrí nyi ut cai in -
gat lan or vo si ren de lő je. Tu dom, hogy a
be te gek el lá tá sá ból a má sik két kör zet or -
vo sa de re ka san ki vet te a ré szét, il let ve
rö vid idő re biz to sí tott nak tűnt a kör zet
új bó li el lá tá sa, az tán megint he lyet te sí tés
kö vet ke zett.

Ez év ta va szá tól új ból meg ol dód ni lát -
szik a hi ány, hi szen egy ked ves, mo soly -
gós fi a tal dok tor nő te szi a dol gát a ren de -
lő ben.

Sze ret tem vol na meg is mer ni és be mu -
tat ni a Dömsödi Hír nök ha sáb ja in, ezért
ke res tem fel, s kér dez get tem:

– Kedves Dok tor nő, ho gyan esett a vá -
lasz tá sa Dömsödre?

– Dömsöd vé let len sze rű vá lasz tás volt,
nagy vá ra di ként nem volt is me rős te le pü -
lés. El ső ta lál ko zá sun kat Dömsöddel
múlt év őszén ej tet tük meg, Bencze Ist -
ván pol gár mes ter úr ral tör té nő meg be -
szé lés után. Kel le mes meg le pe tés ért, mi -
kor meg is mer ked tünk a vi dék kel, ugyan -
is csen des, szép táj fo ga dott. Úgy a kol le -
gák mint a pa ci en sek ked ve sen, se gí tő ké -
szen fo gad tak, ami na gyon fon tos a be il -
lesz ke dés hez.

Meg ra ga dom az al kal mat és így kö szö -
ne te met sze ret ném ki fe jez ni Bencze Ist -
ván pol gár mes ter úr nak, aki szív ügy ének
te kin ti en nek a há zi or vo si kör zet nek a
fenn ma ra dá sát és mind azt a sok se gít sé -
get, amit tő le kap tunk, Var sá nyi An tal al -
pol gár mes ter úr nak, Zsol dos Gáborné-
nak és min den ki nek aki se gí tett a mi nél
gyor sabb be il lesz ke dés ben.

– Milyen in dít ta tá sa volt, mi ért vá lasz -
tot ta ezt a hi va tást?

– Az, hogy or vos le gyek, a gim ná zi u mi
évek alatt fo gal ma zó dott meg ben nem
elő ször. Én úgy gon do lom, hogy az or vo si
hi va tás egy olyan hi va tás, ame lyet csak
fe le lős ség tel je sen, el szán tan, ko mo lyan
le het és kell vé gez ni, hisz egy cse kély
oda fi gye lés sel már éle te ket le het men te ni.

– Kérem me sél jen egy ki csit ma gá ról!
– Nagyváradon szü let tem, is ko lá i mat

is ott vé gez tem, akár csak az or vo si egye -
te met. Si ke res ál lam vizs gám le té te le
után még négy ne héz év kö vet ke zett: egy
kö te le ző év gya kor nok ként és há rom év,
ami kor már há zi or vo si re zi dens ként dol -
goz hat tam több nagy vá ra di kór ház ban és
há zi or vo si ren de lő ben. Re zi dens ként
sok min dent lát tam és ren ge teg gya kor la -
ti do log ra tet tem szert, me lye ket ma a
gya kor lat ban al kal maz ha tok. Há zi or vo si

szak vizs gá mat múlt év őszén tet tem le.
Férj nél va gyok, fér jem fris sen le dip lo -
má zott mér nök, és van két kis fi unk.
Cson gor há roméves, Ba lázs pe dig más fél
éves.

– A jö vő te kin te té ben mi lyen el kép ze lé -
sei van nak?

– Az el kö vet ke zen dő évek ben, év ti ze -
dek ben itt, az az Dömsödön ter vez zük a
jö vőn ket. Ter ve im kö zött sze re pel a
dömsödi em be rek kel ki ala kí ta ni egy
barátias, sze re tet tel jes lég kört, köl csö nös
szim pá ti át, egy más irán ti tisz te le tet.

Ez alatt a két hó nap alatt, mi ó ta prak ti -
zá lok, si ke rült meg is mer nem sok em bert,
sok prob lé mát, ah hoz, hogy szem be sül -
jek a min den nap ok gond ja i val, ba ja i val
és ha kell, se gí te ni tud jak azo kon, akik
meg bíz nak ben nem és se gít sé get kér nek
tő lem.

Na gyon fon tos nak tar tom meg hall gat -
ni az em be rek kü lön bö ző prob lé má it,
hisz sok szor egy jó szó is elég ah hoz,
hogy meg nyu god ja nak és pró bál ja nak
po zi tí van hoz zá áll ni prob lé má ik meg ol -
dá sá hoz.

Tisz telt Dok tor nő! 
Mun ká já hoz, hi va tá sá hoz sok si kert kí -

vá nok, Is ten ál dá sa kí sér je ezen az úton!
-V.I.-

Ipartestület 
felhívása

Az Ipar tes tü let „Őszin tén ma -
gunk ról” cím mel egy so ro za tot
sze ret ne el in dí ta ni a Dömsödi
Hír nök ben, amely a tag ja it mu -
tat ná be. Tisz te let tel vár juk azon
ta gok je lent ke zé sét, akik őszin tén
be szél né nek si ke re ik ről, gond ja -
ik ról, ho gyan sze ret nék lát ni a
fa lu éle tét a jö vő ben? Je lent kez ni
az Ipar tes tü let szék há zá ban, il -
let ve a 06-24-435-416-os te le fon -
szá mon le het sé ges.

A IV. Dömsödi Hal-Víz Napon a DOVIT ajándékát Ács Balázs adta át.

K I E G É S Z Í T É S
(A júliusi Hal-Víz Napi beszámolóhoz pótlólag közöljük az alábbi fotót és szöveget.)

BEMUTAT J UK…
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Ze nés nyá ri
es ték 2010

A Pe tõ fi Mú ze um ud va rán (Dömsöd, Baj csy-Zs. u. 6.) 

Au gusz tus 7. szom bat
Vers – Hang sze res mű sor szám ok, ma gyar és vi lág ze ne

Au gusz tus 21. szom bat
Vers – Nyár bú csúz ta tó – ve gyes mű sor 

Tom bo la  be lé pő: 450 Ft,  nyug dí ja sok nak és  14 év alat ti gye re -
kek nek 250 Ft.

Az előadások este 7 órakor kezdődnek.

Sok  sze re tet tel  hív  és  vár  min den  ked ves  ér dek lő dőt  a „Még
1000 év Dömsödért” Egye sü let, a Pe tő fi Mú ze um.

Esős,  sze les  idő  ese tén  az  elő adás el ma rad!

Esőnap  nincs!

Dömsödön több he lyen is fog nak kü lön bö ző idő pont ok ban
ár vízká ro sul tak pi hen ni, nya ral ni!

Ez úton ér te sít jük a szer ve ző ket, hogy a Ze nés Nyá ri Es té ken
ven dé ge ik díj men te sen ve het nek részt!

Fe led tes sük kö zö sen a tra gé dia em lé két!

A Pe tõ fi Mú ze um és a „Még
1000 év Döm södért” Egye sü -

let KHSZ fel hí vá sa!
„Ér ték õr zõ ré gi épü le tek fel ku ta tá sa Döm södön”

Ag gód va, oly kor
ért he tet len sé günk -
nek han got ad va
szem be sü lünk az zal,
hogy év ti ze dek óta
ho gyan tűn nek el
Döm sö dről, eb ből a
fes tő i en szép kör -
nye zet ből a nád fö -
de les kis pa raszt há -
zak, ta nyák. Om la -
do zó fa la ik kal ho -
gyan ad ják át ma gu -
kat az el mú lás nak az
egy ko ri pol gá ri épü -
le tek. Pe dig jó né -
hány em ber öl tő el -

tel té vel is sok min dent üzen nek, csak a je lek re kel le ne rá is mer ni, s ér -
tel mez ni azo kat. A mes ter em be rek pá rat lan pre ci zi tás sal, oda fi gye lés -
sel és szin te mű vé szi ér zék kel al kot tak. Gon dol juk csak vé gig, meny  -
nyi-men  nyi mun kát je lent egy- e gy épü let ki vi te le zé se, az ala pok tól a
te tő fe dé sig, be ren de zé se kig bezárólag.

Rend kí vül sok ap ró ság nak tű nő, ám an nál ér té ke sebb ele me ket le het
föl fe dez ni az épü le te ken. El ső ként ér de kes le het az épü le tek el he lyez -
ke dé se, va la mint a hoz zá juk tar to zó te rü let nagy sá ga is. Az tán ma gá -
nak az épít mény nek az alap anya ga: vert fal; vá lyog avagy tég la. Az
alap anyag ok tól füg gő en, az épít ke zé sek is más-más mó don tör tén tek,
dí szí tés ként va ko lat dí sze ket al kal maz tak. Ne megy szer az épít te tő mo -
nog ram ját hasz nál ták fel e cél ra. Az épít ke zé sen to vább ha lad va, a te -
tők nek is meg van a ma guk kü lön le ges sé ge. Anya gu kat te kint ve épül -
het nek nád ból avagy cse rép ből, for má ju kat te kint ve is nagy a vá lasz -
ték: mert be szél he tünk nye reg te tő ről avagy kon tyos te tő ről. Az ács -
mes te rek ügyes sé gét di csé ri az orom fal, a szél desz ka dí szí té se is.

A fa lu be li asz ta lo sok nem kis szak ér tel met igény lő ab la ko kat, aj tó -
kat s egyéb be ren de zé si tár gya kat ké szí tet tek.

Mind ezek mel lett meg kell em lí te ni azo kat az épít mé nye ket, me lye -
ket a gaz da sa ját ke zű leg ké szí tett el. Ilye nek az ólak, tá ro lók, lacike -
mencék. 

Fel me rül fo lya ma to san az a kér dés, hogy va jon mi ma radt, ma rad
meg ezek ből a re mek al ko tá sok ból az utó kor szá má ra? 

Ezen épü le tek fel tér ké pe zé se cél já ból hív juk fel a té má ban ér dek lő -
dők fi gyel mét, hogy fo tóz zák le akár fény ké pe ző gép pel, mo bil te le -
fon nal, te hát örö kít sék meg az ér de kes nek vélt, még fel lel he tő épít mé -
nye ket, épü let ré sze ket! Öröm mel ven nénk, ha a meg örö kí tett
épülethez, an nak la kó i hoz kö tő dő anek do tát, kü lön le ges ese mé nye ket
is ös  sze gyűj te nék!

A be ér ke zett anya gok ból egy gyűj te ményt ál lí tunk ös  sze, me lyet
egy ki ál lí tás for má já ban tá runk az ér dek lő dők elé! A leg ér de ke seb be -
ket (az el ső ötöt) dí jaz zuk és a Döm sö di Hír nök ben be mu ta tás ra ke -
rül nek.   

Szep tem ber től fo lya ma to san vár juk az anya go kat le írás sal együtt
(ut ca, ház szám stb.) CD-n vagy ha gyo má nyos fény kép for má ban.

Cím: Pe tő fi Em lék mú ze um. Nyit va: ked d, pén tek, szom bat : 10-16
órá ig. Vass Ilo na Györ gyi

Napsugaras oromdísz

Könyvtár nyári nyitvatartásaKönyvtár nyári nyitvatartása
Nyitvatartásunk a nyári idõszakra  
megváltozik a következõk szerint:

Június 14-től augusztus 31-ig:

Hétfőtől péntekig: 7.30-14-ig
Szombat: 8-12-ig

Nyári zárásunk
július 26-tól augusztus 15-ig

lesz.

AZ ÚJONNAN MEGALAKULT
NYUGDÍJAS KLUB

KÖVETKEZŐ ÖSSZEJÖVETELEINEK IDŐPONTJA

08. 10-én délután 5 óra
09. 07-én délután 5 óra
09. 21-én délután 5 óra

A MŰVELŐDÉSI HÁZBAN.

MINDEN ÉRDEKLŐDŐT, RÉGI ÉS ÚJ NYUGDÍJAST 
SZERETETTEL VÁRUNK!
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Né hány szó a két tûz ol tó egye sü let
meg is mer ke dé sé rõl

A 2009-es év jú ni u sa óta ren del ke zik a Döm sö di Tűz ol tó Egye sü le t
weboldal lal. 

Vaszi Mik lós, a Gyer gyóc so mafalvi Tűz ol tó Egye -
sü let pa rancs no ka a vi lág há lón „ször fözve” talált rá
egye sü le tünk re, majd az ol da lon ta lál ha tó e-mail cí -
münk re 2010. 03. 31-én írt egy elekt ro ni kus le ve let.
Né hány elekt ro ni kus le vél vál tá sa után te le fon -
számcse re is tör tént. Elő ször a döm sö di egye sü let pa -
rancs no ká val, id. Tárkányi Bé lá val, majd pe dig az el -
nök kel, Is pán Ig nác cal vet te fel a kap cso la tot.

Te le fo nos be szél ge tés so rán a döm sö di egye sü let
meg hí vást ka pott a jú ni us 24-től 29-ig tar tó XI. Cso -
mafalvi Na pok ra, és a fa lu na pok ke re te in be lül meg -
ren de zés re ke rü lő III. Láng lo vag Ku pa tűz ol tó ve tél -
ke dő re és be mu ta tó já ra.  

Egye sü le tün ket nagy sze re tet tel és tisz te let tel fo gad ták. A ven dég lá tás
ki fo gás ta lan volt, a hely pe dig gyö nyö rű. Cso mafal va Er dély ben ta lál ha tó
a Gyer gyói-me dencében el he lyez ked ve, Döm södtől kb. 720 ki lo mé ter re.
A nagy köz ség ben szin te min den ki ma gyar nyel ven be szél és iga zi ma -
gyar ként él.

A ven dég lá tó in kat mi is meg hív tuk né hány nap ra köz sé günk be, hogy
min ket és a te le pü lést is job ban meg is mer hes sék. Au gusz tus 19-től 22-ig
ven dé ges ked nek köz sé günk ben, ahol a Döm sö di Tűz ol tó Egye sü let és a
Rác ke vei Tűz ol tó ság kö zös be mu ta tót fog szá muk ra és az ott meg je lent
döm sö di la ko sok szá má ra tar ta ni. A be mu ta tó 2010. 08. 22-én va sár nap
dél előtt 10 óra kö rül ke rül meg ren de zés re a Döm söd Kö zép ső út mel let ti
fü ves te rü le ten, a Du na-par ton. A be mu ta tó esős idő ben el ma rad. 

Jú li u s hó nap:

Jú li u si hó nap ban a lap zár tá ig két kár eset hez vo nul tunk. 20-án éj sza ka
22 óra 45 kö rül a Véd gát so ron egy la kó ház te tő szer ke ze te tel jes ter je del -
mé ben éget t. A tű zet a Döm sö di Tűz ol tó Egye sü let és a Rác ke vei Tűz ol tó -
ság kö zös mun ká val ol tot ta el. A tűz ke let ke zé sé nek az oka még is me ret -

len, a vizs gá la ta még tart. A kár eset nél sze mé lyi sé rü -
lés nem tör tént. 22-én dél után 18 óra 04 perc kor jel -
zést kap tunk, mely sze rint Döm söd Nagy ta nyai út
vé gén, a me ző gaz da sá gi te rü le ten er dős rész mel lett
szá raz avar ég, a Döm söd ÖTE és a Rác ke vei Tűz ol -
tó ság egy sé gé nek ki ér ke zé se előtt erő gép pel a tü zet
kör be ha tá rol ták és el ol tot ták. A tűz kö rül be lül 1000
négy zet mé te ren éget t. Sze mé lyi sé rü lés és anya gi
kár nem ke let ke zett. To váb bi in for má ci ók és ké pek a
weboldalunkon, a www. tu zoltosag dom sod.m lap.hu-n
ta lál ha tók.

To váb bá min den ked ves döm sö di la kos fi gyel mét fel hív nánk, hogy fo -
ko zot tan vi gyáz za nak a gaz és avar ége té sé vel vagy bár mi lyen sza bad té ri
tűz gyúj tás sal, mert a nagy me leg és a na pok óta tar tó szá raz idő já rás mi att
sok kal ha ma rabb kap hat láng ra a meg gyúj tott tűz kör nye ze te is.

Pon grácz Jó zsef tit kár – Döm sö di Tűz ol tó Egye sü let

El ér he tő sé günk: Ha baj van! 105
Egyéb el ér he tő sé günk:
dom sodote@g mail. com • www. tu zoltosag dom sod.m lap.hu

Ha önök sze ret né nek ne künk se gí te ni!
Szám la szá munk: 51700272-10903818

Kö szö net tel: Döm sö di Tűz ol tó Egye sü let

Dömsödi Tûzoltó Egyesület júliusi eseményei
Gyergyócsomafalván jártunk!

Baráti-családi fotó vendéglátóinkkal
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Élel mi szer-ado mány a dömsödi rá szo ru lók nak
2010 már ci u sá ban te le pü lé sünk pá lyá za tot nyúj tott be a Gyer mek ét -

kez te té si Ala pít vány hoz. 700 rá szo ru ló sze mély nek igé nyel tünk élel mi -
szercso ma got.

A Me ző gaz da sá gi és Vi dék fej lesz té si Hi va tal in ter ven ci ós ke re té ből ki -
zá ró lag azok a te le pü lé sek ré sze sül nek, akik az adott idő szak ban pá lyá za -
tot nyúj ta nak be. Dömsöd nagy köz ség a Gyer mek ét kez te té si Ala pít vány
köz re mű kö dé sé vel ju tott hoz zá az élel mi sze rek hez. A rá szo ru lók ki vá -
lasz tá sa az Ala pít vány ál tal meg adott fel té te lek fi gye lem bevé te lé vel tör -
tént. A szo ci á lis osz tály, a gyám ügy és a csa lád se gí tő szol gá lat mun ka tár -
sai a nyil ván tar tás ok ból és a csa lád lá to ga tá so kon ta pasz talt szo ci á li san
rossz hely zet ben lé vők ből vá lasz tot ta ki a 700 főt, akik hát rá nyos szo ci á lis
hely ze tű gyer me kek, kis nyug dí ja sok, va la mint a lét mi ni mum kö ze lé ben
élők kö zül ke rül tek ki. Hos  szas és ne héz elő ké szí tő mun ka volt ös  sze ál lí -
ta ni a lis tát és ki ér te sí te ni az érin tett sze mé lye ket. Az élel mi sze re ket 2010.
jú li us 12-én és 13-án az ön kor mány zat te her au tó ja két fu var ban tud ta el -
hoz ni. Ki osz tot tunk 6228 kg össz sú lyú tar tós élel mi szert, ami tar tal ma zott
lisz tet, cuk rot, 4 fé le tész tát, kek sze ket, ku ko ri cakon zer vet és műzlisze le -
tet. A té te lek ről pon tos el szá mo lást kel lett ké szí te ni, amit meg küld tünk a
GYEA ré szé re.

Úgy gon do lom, hogy na gyon sok em ber nek tud tunk ez zel örö met sze -
rez ni, eny hí te ni leg alább át me ne ti leg anya gi, ház tar tá si gond ja in. Saj nos,
mint min den eset ben, most is vol tak elé ge det len ke dők, akik nek nem tet -
szett ami a cso mag ban van, vagy nem ke rül tek fel a lis tá ra. Adott volt a
men  nyi ség, adott volt az ös  sze ál lít ha tó té tel. Dömsöd lakosságának így is
több mint tíz szá za lé ká nak ju tott be lő le. 

Kö szö nöm azok nak a kol le gák nak, akik a szer ve zés ben és a ki osz tás fi -
zi ka i lag és ide gi leg is meg ter he lő mun ká já ban részt vet tek. 

Csen gő di Józsefné
Gyer mek jó lé ti és Csa lád se gí tő Szol gá lat mb. ve ze tő je

IS KO LÁ RA HAN GO LÓ
FOG LAL KO ZÁ SOK

A SÁGVÁRI ÚTI IS KO LÁ BAN

2010. AU GUSZ TUS 16-19.
9-12 ÓRÁ IG

Kö ze le dik az is ko la kez dés, de nincs ide je át is mé tel ni gyer me ké -
vel a ta nul ta kat? Van egy jó öt le tünk!

Idén elő ször meg ren dez zük is ko lá ra han go ló fog lal ko zás-so ro za -
tun kat, me lyen át is mé tel jük az el múlt tan év (tan évek) leg fon to sabb is -
me re te it, ter mé sze te sen a gyer me kek élet ko rá nak meg fe le lő en (szö -
veg ér tés, nyelv ta ni is me re tek, szor zó táb la, írás be li mű ve le tek, szö ve -
ges feladatok…)

Vár juk ál ta lá nos is ko lá sok (al só és fel ső ta go za tos ta nu lók) je -
lent ke zé sét!

A fog lal ko zá sok ára 5000 Ft /fő  (4 nap ra).
Toll tar tó, vo na las és négy zet rá csos fü zet szük sé ges.
Je lent kez ni le het a Ságvári úti is ko lá ban (ötö dik is ko lá ban)
• 2010. au gusz tus 6-án (pén te ken) 8 és 9 óra kö zött
• 2010. au gusz tus 9-én (hét főn) 17 és 18 óra kö zött
To váb bi in for má ció: Czeller Pi ros ka ta ní tó  Tel.: 06-20/801-4202
Ácsné Jaksa Szil via ma te ma ti ka-föld rajz sza kos ta nár
Tel.: 06-30/678-9404

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

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

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

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

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

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

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

delkezésre (nor ma tív ked vez mé nyek).
A gyer mek vé del mi gon dos ko dás ban ré sze -

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

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

mo ga tá sa a 2010/2011. tan év ben 11.000 Ft.
Ezek nek a gye re kek nek a tan könyv cso mag -

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

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

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

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

A tan köny vek áru sí tá sá nak vár ha tó
idő pont ja: 

au gusz tus 20. után
(pla ká ton je lez zük majd a pon tos idő pon tot)

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

5. osz tály 16.000 Ft
6. osz tály 15.500 Ft
7. osz tály 20.000 Ft
8. osz tály 17.500 Ft
A fen ti árak ki e gé szül het nek még a nyelv -

köny vek árá val: an gol      3.400 Ft
né met 3.800 Ft

Sán ta Istvánné
fel sős tan könyv fe le lős

Al só ta go za tos tan könyv -
árak:

1. osz tály 9.825 Ft
2. osz tály 9.895 Ft
3. osz tály 10.850 Ft
4. osz tály 15.390 Ft

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

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

Patonai Istvánné

Tájékoztató a  tankönyvekrõl
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2010. jú li us 19-én, egy hét fői reg ge len 40 tú -
ráz ni vá gyó dömsödi gye rek kel in dult út nak 2
nagy sze rű pe da gó gus a Me csek leg ma ga sabb
csú csá hoz, a Zen gő höz tá bo roz ni. Keyha
Czeller Pi ros ka és Ácsné Jaksa Szil via ta nár nők
az idei év ben is nagy sze rű hely színt ta lál tak a
gye re kek szá má ra. A hely szín Pécsvárad, egy
4000 fős te le pü lés gyö nyö rű er dő vel, me sés ki -
lá tás sal a hegy te tő ről és egy cso dás kis tó val
(Dombay-tó).

De még mi e lőtt meg ér kez tünk vol na, út köz -
ben meg áll tunk el ső ként Pak son, az atom erő -
mű nél. A gye re kek nek egy ked ves hölgy el me -
sél te, hogy ho gyan dol goz zák fel, il let ve ho -
gyan tá rol ják a ra dio ak tív hul la dé kot. Egy kis -
film ve tí té sé vel és egy te rep asz tal se gít sé gé vel
tet ték ért he tő vé és kön  nyeb ben emészt he tő vé a
ki seb bek szá má ra is a tá jé koz ta tást. In nen to -
vább in dul va kö vet ke ző úti célunk  Kakasd volt,
ahol egy szép fa lu há zat és fa lumú ze u mot néz -
tünk meg. Az idő já rás ked ve zett ne künk az uta -
zás ra, mert mi re el ér tük vég ső úti célunk, ad dig -
ra kez dett iga zán me leg len ni. Így mi u tán el fog -
lal tuk Pécsváradra ér kez ve a szál lá sun kat, für -
dő ru hát húz tunk és es tig ki sem jöt tünk a tá bor -
tól alig 200 mé ter re lé vő Dombay-tóból. A ta vat
fe nyő er dő ve szi kö rül, nagy sze rű rá lá tás sal 3.
na pi úti cé lunk ra, a Zen gő re. A tó vi ze, mi vel a
hegy ről le csor gó erek, víz fo lyás ok és he lyen -
ként se bes sod rá sú pa tak vi zét gyűj ti ös  sze, elő -
ször na gyon is hi deg nek tűnt. De a 30 fok fe let ti
hő mér sék let ben vé gül kel le mes le hű lés volt
mind an  nyi unk szá má ra. Még ezen az es tén el in -
dul tunk egy kis „kincs ke re sés re”. A geo cha -
ching egy újke le tű kincs ke re ső já ték, GPS ko or -
di ná ták se gít sé gé vel kel lett meg ta lál nunk egy
úgy ne ve zett geoládát. Ter mé sze te sen si ker rel
jár tunk, és a lá dát meg ta lál va nyo mát hagy tuk
an nak, hogy ott jár tunk, ki sebb em lék tár gya kat
hát ra hagy va ben ne.

Tá bo ro zá sunk má so dik nap ján reg gel el in -
dul tunk fel fe dez ni Pécsváradot és ne ve ze tes sé -
ge it ter mé sze te sen gya lo go san, hi szen Pi ros ka
és Szil vi ta nár nők tá bo ra i nak ez már ve le já ró ja.
Sze ren csé re nagy sze rű gye re kek él nek itt ve -
lünk együtt Dömsödön, mert év ről év re egy re
töb ben jön nek tá bo roz ni, tú ráz ni a hos  szú és ki -
me rí tő gya log lást vá laszt va a hűs szo ba és szá -
mí tó gép he lyett. Kár pó tol ja őket a fe led he tet len
ki lá tás, mi kor fel érünk a hegy te tő re, az er dő ben
élő ál la tok és nö vé nyek so ka sá ga, va la mint az a
ba rá ti kör, me lyet egy-egy ilyen tú ra al kal má val
sze rez nek. Pécsváradon meg lá to gat tuk a he lyi
vá rat, mely ben szer ze te sek él tek egy kor. En nek
kö szön he tő en a vár nincs le rom bol va, fa la i ról
cso dás ki lá tás nyí lik a Zen gő mel lett a Vil lá nyi-
hegy ség re is. Mi u tán itt szét néz tünk, el sé tál tunk
az is ko lamú ze um ba, és ott meg győ ződ het tek a
gye re kek, men  nyi vel kom for to sab bak és ké -
nyel me seb bek a mos ta ni is ko lák. A für dés ezen
a na pon sem ma radt el, a dél utánt a tó par ton töl -

töt tük és pi hen tünk. Ami na gyon ránk fért, mert
a tá bor 3. nap ján el in dul tunk meg hó dí ta ni a
Zen gőt. 35 fo kos hő ség ben rót tuk a ki lo mé te re -
ket vad vi rá gos ha tal mas ré te ken át, hűs ár nyé -
kot adó feny veser dőn. A csú cson várt ránk egy
újabb geoláda, és pom pás ki lá tás. A he lyi ek el -
mon dá sa sze rint tisz ta idő ben le het lát ni a
csúcs ról a Ba la tont is. Iszo nyú fá rasz tó volt a tú -
ra a hő ség ben, de a gye re kek áll ták a pró bát és
fel küz döt ték ma gu kat a Zen gő csú csá ra, ahol is -
mét si ker rel jár tak és rá lel tek az újabb geo lá -
dára. Kincs csere-bere, kis pi he nő után in dul -
tunk vis  sza a hűs vi zű tó hoz, egy kis úszás ra,
vízibiciklizésre.

A gye re kek kö zött sor ke rült pa ra fa tu taj épí tő
ver seny re. Kap tak pa ra fadu gó kat, hur ka pál cát
és né mi spár gát. Iga zi cso dák szü let tek, nagy
kép ze lő e re jük mel lé még na gyobb kéz ügyes ség
is tár sult, és va ló ban re mek be sza bott tu ta jok ké -
szül tek. Amik nem csak jól néz tek ki, de úsz ni is
tud tak, le tesz tel tük őket a tá bort át sze lő pa tak
vi zén.

4. na punk ki csit pi he nő sebb lett, le he tett vá -
lasz ta ni a gye re kek nek, hogy szám há bo rúz ná -
nak-e a vár kert ben, il let ve az ott ta lál ha tó em ber
nagy sá gú fűz fala bi rin tus ban vagy íjászkodná-
nak-e szí ve seb ben. Min den ki meg ta lál ta a szá -
mí tá sa it, a szám há bo rú sok iga zán ko moly csa -
tát vív tak Pi ros ká val az el rej tett zász ló meg ta lá -
lá sá ra. Az íjászkodók pe dig Szil vi vel ki pró bál -
hat ták a nyíl pus kát, il let ve a dár da ve tés tu do má -
nyát is. És ami lyen a mi sze ren csénk, is mét ta -
lál tunk egy újabb geoládát, mely ben írá sos
nyo mát hagy tuk an nak, hogy mi dömsödiek ott
jár tunk. Es te a tá bor ba ér ve pó ló kat ba ti kol tunk,
hogy min den ki nek le gyen egy ma ra dan dó em -
lé ke is a pécsváradi na pok ról. Mon da nom sem
kell, szin tén cso dák szü let tek, szebb nél szebb
szí nű pó lók so ka sá ga szá radt a há zak előtt, vár -
va a más na pi in du lást.

Mi u tán reg gel be cso ma gol tunk, még vet tünk
egy utol só hű sí tő für dőt a Dombay Já nos ré -
gész ről el ne ve zett tó ban. Majd ma gun kat le hűt -

ve ki csit, busz ra száll tunk és in dul tunk ha za.
Min den ki na gyon fá radt volt már, de so ha rosz  -
szabb fá radt sá got. Ren ge teg él mény, sok-sok új
ta pasz ta lat, új is me ret sé gek és az „Igen, meg csi -
nál tam! Fel ju tot tam a csúcs ra!” ér zé se ka var -
gott mind egyi künk ben. Per sze nem Pi ros ka és
Szil vi ta nár nők tá bo ra lett vol na ez a tá bor, ha
nem tar to gat tak vol na még va la mit a ha za út ra
is. Szek szár don áll tunk meg egy ha to dik ge ne -
rá ci ós Mé zes ka lács, Gyer tya ön tő és Cu kor ka -
ké szí tő Mú ze um nál. Szem ta núi le het tünk a bú -
csúk ból is mert ka ka sos nya ló ka, se lyem cu kor
és mé zes ka lács ké szí té sé nek. Sőt mi ma gunk is
ki pró bál hat tuk a mé zes ka lács dí szí té sét, me lyet
em lék ként el is cso ma gol tak ne künk, ha tal mas
él mény volt. Már ha llot tam a ha za ér ke zé sünk
óta olyan tá bo ro zó nagy lány ról, aki sü tött ott -
hon mé zes ka lá csot, és ma ga ki is dí szí tet te.

Le het, nem si ke rült tel jes re a fel so ro lá som és
ki ma radt va la mi eb ből az 5 nap ból, de nem is
győz ném fel so rol ni, mi ért is volt olyan jó ez az
egész. Az ér zést, amit ott kap tunk, az él ményt,
amit ott él tünk át, nem le het sza vak kal át ad ni.
Csak meg kö szön ni le het, bár sza vak kal ezt sem
kön  nyű, a két nagy sze rű pe da gó gus nak, akik az
idei nya ruk ból is fel ál doz tak egy he tet a gye re -
ke kért. Ez úton sze ret ném meg kö szön ni, te hát
Keyha Czeller Pi ros ka és Ácsné Jaksa Szil via
ta nár nők nek ezt a fe lejt he tet len 5 na pot a tá bo -
ro zó gye re kek és az ő szü le ik ne vé ben. 

Az idei év a 3. ami kor együtt tá bo roz tunk, és
na gyon re mé lem, még sok-sok kö ve ti majd ha -
son ló an szép he lye ken és ha son ló an ér dek lő dő,
fá rad ha tat lan gye re kek kel. Akik nek tek kö szön -
he tő en kis or szá gunk egy újabb ér de kes és lát ni -
va ló ban gaz dag ré szé vel is mer ked het tek meg.
Mi már gon dol ko dunk a jö vő nyá ron! Re mél -
jük, ti is!!!?

A tá bo ro zó gye re kek ne vé ben:   Bur ján Ka ti

A Zen gõ lá bá nál tá bo roz tunk!

Kakasdon, a faluház lépcsőin
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A ká ni ku la sem tán to rí tot ta el a lel kes
fo ci ra jon gó gyerekeket…

Sze rin tem a „köz is mert” mon dás va la hogy így hang zik: aki a fo cit sze -
re ti, rossz em ber nem le het. 

Most ki is ju tott ne künk bő ven a fut ball ból, hi szen nem rég ért vé get a
VB. En nek je gyé ben jú li us 12-16. kö zött fo ci he tet szer vez tünk az ér dek -
lő dő gye re kek szá má ra Medvegy Ju dit tal, a CSEFOSZ el nö ké vel kö zö -
sen. Lá to ga tást tet tünk a Pus kás Sta di on ban (Nép sta di on), vol tunk az Új -
pest nél, az MTK pá lyán, a Fe renc vá ros nál. 

Ka lan dos, iz gal mas és fá rasz tó volt ez a hét. Egy részt olyan he lyek re
ju tot tunk be a gye re kek kel, aho va az egy sze rű ha lan dó nem igen szo kott
be bo csá tást nyer ni, más részt min den nap fociztunk... találkoztunk fo cis -
ták kal, edzők kel. Lát tuk az MTK já té ko sa i nak edzé sét. A ká ni ku la pe dig
kü lön ki hí vást je len tett mind an  nyi unk szá má ra.

Ös  szes sé gé ben el mond hat juk, ese mény dús volt ez a hét!

Si mon Ka ta lin pe da gó gusAz MTK trófeái

Idén nyá ron egy szá mom ra is új kez de mé nye zést va ló sí tot tunk
meg, de mint utóbb ki de rült, ha gyo mány te rem tő ez a pró bál ko zás.

Csa lá di as lég kör ben él de gél tünk pá ran – szám sze rint nyol can
– egy hé tig, jú li us kö ze pén, a Du na part ján, a Vízitúra Klub „te -
lep helyén”. Fél no mád ok vol tunk ugyan – sá tor lé vén a lak he -
lyünk, s ab ban is kom mu nát al kot va töl töt tük az éj sza ká kat – de
tu laj don kép pen sem mi ben nem szen ved tünk hi ányt. Fő ként igaz
ez a táp lá lé kok ra, s bár volt még a tá bor ele jén úsz ni nem na gyon
pró bá ló tá bor la kó, még sem a víz be fú lás tól kel lett leg in kább tar ta -
ni, sok kal fe nye ge tőbb volt az éte lek kel va ló túl te lí tő dés.

Raj zos tá bort szer vez tünk, ve zet tünk Tóth Er zsi ké vel a rajz -
szak kö rös gye re kek nek (ki egé szí tés: volt egy „ven dég hall ga -
tónk”, aki ko ráb ban nem volt a rajz szak kör tag ja, il let ve nem vett
részt a prog ram ban min den ki az is ko lai szak kör tag jai kö zül). El -
mond ha tom mind an  nyi unk ne vé ben: na gyon jól si ke rült.

Ke gyes volt az idő já rás, ki is hasz nál tuk ma ra dék ta la nul a Du na
kí nál ta le he tő sé ge ket: úsz tunk, evez tünk, pancsikáltunk; né ha
oly bá tűnt, in kább ví zitá bor ban va gyunk.

Ter mé sze te sen a tá bor cél ja az volt, hogy kü lön bö ző tech ni ká -
kat pró bál ja nak ki a részt ve vők – s ezt meg is va ló sí tot tuk. S ha
már a tech ni ká kat em lí tet tem:

• met szet tünk li nót – a vé rün ket ál doz tuk a si ke rért
• ké szí tet tünk fo tó mon tázst – majd el fúj ta a szél
• raj zol tunk nö vé nye ket és port rét
• ak va rel lel fes tet tünk tá jat, fá kat
• va sal tuk a wax-krétát – gyö nyö rű sé gek szü let tek
• éget tünk ké pe ket pirográffal
• fűz tünk gyön gyöt: sok-sok kar kö tőt, nyak lán cot, gyű rűt –

ez utób bi te vé keny ség tar tott a leg hos  szabb ide ig, kb. 7 órán
ke resz tül

• ka par tunk sgraffitot (egy ke vés sé is mert fal dí szí tő el já rás) –
ez volt ta lán a leg lát vá nyo sabb, leg prob lé má sabb s leg pisz ko -
sabb el fog lalt sá gunk

• ne kiáll tunk a szo ba sár ká nyok nak is, de az ere ge té sig nem
ju tot tunk el…

Ter mé sze te sen vol tak egyéb prog ra mok is, ame lyek a tá bor élet
han gu la tát fo koz ták: tár sas já ték ok, kár tya, órá kon ke resz tül
karaoke-estet tar tot tunk, volt ki csi tá bor tűz, s meg le pe tés ként,
nagy ne ve té sek kö ze pet te, két éj sza ka is árny já ték zár ta a na pot.

Sze ret nék kö szö ne tet mon da ni azok nak az em be rek nek, akik
el ső hí vó sza vunk ra se gí tet tek a tá bor szer ve zé sé ben vagy fel sze -
re lé se i nek be szer zé sé ben. Nél kü lük sok kal több prob lé ma adó -
dott vol na.

Tóthné Er zsi ké nek, aki anyánk he lyett, jó anya mód já ra ké szí -
tet te ne künk a fi no mabb nál fi no mabb éte le ket, fit  tyet hány va a
ká ni ku lá ra s pi he nés re; szó sze rint es tig tal pon volt mi at tunk.
Gyökeresné Klá ri nak a sát ra kért, lak he lye in kért és Ja ni bá csi ért,
aki se gí tett fel ál lí ta ni és le bon ta ni azo kat. Patonai Ist ván nak a
tá bor hely ért. Ju hász La jos nak, Miskolczi Fe ri ké nek a min den -
fé le esz kö zök ide-oda szál lí tá sá ért. Ba ra nya Csa bá nak a hű   tők ért
(3 db!), ill. az esz kö zök ha za jut ta tá sá ért. Klszák Ta más nak a va -
ko lat hoz adott anya go kért; Do bos György nek a reg ge li te je ink ért
és egyéb ki egé szí tő éte le kért. Fe ke te La ci nak a fű nyí rá sért s a
hun ga ro cell-táb lá kért; Perger Évi nek a ré te gelt le me ze kért. 

A gye re ke im te het sé ge sek, ügye sek. Mél tán va gyok büsz ke rá -
juk. Az al ko tá sa i kat ter ve zem ki ál lí ta ni az is ko la kez dés után az is -
ko lá ban és az OMK-ban is. Ez úton hí vok min den kit, hogy maj dan
te kint se meg a gye re kek ál tal ké szí tett gyöngy sze me ket. Ér de -
mes.

S vé gül a rajz szak kö rö sök nek in nen üze nem nagy sze re tet tel:
jö vő re új ra ugyan ott.

Gerenday Éva

FFééllnnoommááddookk  aa  DDuunnaa  ppaarrttjjáánn  ––  RRaajjzzttáábboorr
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A De zsõ La jos Alap fo kú Mû vé szet  -
ok ta tá si In téz mény jú li u si hí rei

Leg elő ször egy hely re iga zí tást kell kö zöl nöm a II. Há zi Tár sas tánc -
ver sen  nyel kap cso lat ban: ha la dó stan dard ju ni or I. ka te gó ri á ban Bődi
End re és Ács Do mi ni ka VI. he lye zést ért el. El né zést ké rek az elő ző
szám ban té ve sen meg je len te tett nevekért…

In téz mé nyünk a Tem pus Köz ala pít vány nál a MOSTart Nem zet kö zi
Kul tu rá lis Köz hasz nú Egye sü let köz re mű kö dé sé vel nyúj tott be pá lyá -
za to kat 2010 feb ru ár já ban. 

Az el ső pá lyá zat a Come nius Is ko lai Együtt mű kö dé sek ke re té ben
ke rült be nyúj tás ra „Glob al Art Pro tect ing Glaobal Val ues” cím mel. 

A má so dik pá lyá za tot a Grundtvig Ta nu lá si Kap cso lat pá lyá za ti
for ma ke re té ben nyúj tot tuk be „A Tol er ant World With The Help of
Dig i tal Com pe tences on The Teach ing of Adult s” cím mel.

Nagy öröm hír, hogy mind két pá lyá zat nyert, így is ko lánk 42.000
euró ös  sze get hasz nál hat fel.

Ez úton meg kö szö nöm a pá lyá zat írók nak, Var ga Anett gra fi kata ná -
runk nak és Baj zák Ist ván nak, hogy is mét le he tő sé gük lesz is ko lánk di -
ák ja i nak ar ra, hogy kül föld re utaz za nak.

Re mé lem, hogy nö ven dé ke in ket ez a hír is ar ra sar kall ja, hogy szor -
gal ma san ta nul ja nak!

Kön tös Ág nes igaz ga tó 

Pro Musi ca Ala pít vány Döm söd
2344 Döm söd, Bajc sy-Zs. u. 5.
Adó szám: 18681189-1-13

Köz hasz nú sá gi je len tés
2009. év

Az ala pít vány 1998. jú ni us 22-én ke rült be jegy zés re a Pest Me gyei
Bí ró ság A. 1586. szám alatt köz hasz nú ala pít vány ként.

Az ala pít vány te vé keny sé ge i nek kö rét az ala pí tó ok irat tar tal maz za.
E sze rint fő te vé keny sé gei kö zött sze re pel a De zső La jos Alap fo kú Mű -
vé szet ok ta tá si In téz mény ben fo lyó ok ta tó mun ka tá mo ga tá sa, kor sze rű
ze ne ok ta tás fel tét ele i nek meg te rem té se, jó mi nő sé gű hang sze rek be -
szer zé se a mű vé sze ti is ko la nö ven dé kei ré szé re, szak mai bel- és kül föl -
di utak szer ve zé se és azok tá mo ga tá sa, mű kö dé si fel té te lek meg te rem -
té se, kül- és bel föl di szak mai utak szer ve zé se és azok tá mo ga tá sa, ze nei
ta lál ko zók és ver se nyek szer ve zé se, ezek anya gi fel tét ele i nek biz to sí tá -
sa, a ver se nye ken jó ered ményt el érő ta nu lók ju tal ma zá sa.

Az ala pít vány bank szám lá já ra a 2009. év ben 335 Ft ka mat folyt be,
az adó zók ál tal fel aján lott sze mé lyi jö ve de lem adó 1%-ából 3.181 Ft.

Az ala pít vány 2009. de cem ber 31-ei pénz kész le te 1.816 Ft, a bank -
szám lán 105.459 Ft volt.

Ki adá sok: 
– a köz hasz nú te vé keny ség ki adá sa i nak egy ré szét a mű kö dés sel

kap cso la tos költ sé gek tet ték ki, a bank költ ség 10.850 Ft volt,
– rá ba kö zi vi se let re 38.900 Ft-ot köl töt tünk.

Az APEH 1%-ból be fo lyó ös  sze get az ala pít vány tar ta lé kol ja, hogy
jó mi nő sé gű zon go rát ve hes sen az is ko la ré szé re.

A Pro Musi ca Ala pít vány Döm söd az ala pí tó ok irat ban fog lalt köz -
hasz nú cél ja i nak meg fe le lő en vé gez te te vé keny sé gét a 2009. év ben.

Döm söd, 2010. már ci us 29.

Kön tös Ág nes, a ku ra tó ri um el nö ke         

PROG RA MOK AZ OMK-BAN
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.

2010. au gusz tus 6-án pén te ken 8-16.30 óra kö zött
az Ok ta tá si és Mű ve lő dé si Kp. par ko ló já ban (Béke tér 2.) 

szív in fark tus, ér el me sze se dés, ér szű kü let, agy vér zés
meg elő zé se ér de ké ben

com pu te res arte ri ográ fos ér vizs gá la tot vé gez nek.
Ár 5.500 Ft – 7.500 Ft/fő szék let vizs gá lat tal.

Be je lent ke zés: 06-30/332-1350 te le fo non.

Dömsödi
Sportközpont

Elérhetőségek: tel.: 06-24/533-010; 

e-mail: domsodsport@vnet.hu 

Béczi János intézményvezető • mobil: 06/20/3145-794 

PE TŐ FI EM LÉK MÚ ZE UM

BBAAZZSSOONNYYII   AARRAANNYY
és

VVEECCSSÉÉSSII   SSÁÁNN  DDOORR
ál lan dó ki ál lí tá sa

NYIT VA TAR TÁS:

kedd, pén tek, szom bat: 1000 – 1600 órá ig
BE LÉ PŐ JE GYEK:

fel nőtt: 200 Ft; nyug dí jas, di ák: 100 Ft
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Döm sö di de mok rá cia

„Hat ezer lel kes re for má tus ma gyar köz ség
Döm söd a Du na men tén. Hét-nyolc száz esz ten -
dős tör té nel mi múlt tal ren del ke zik. Akác fák
sár gás zöld lomb jai kö zött hú zód nak meg a ja -
va részt vályog falú, nád te tős, kis ab la kú há zak.
Az Al föld re jel lem ző po ros-sá ros, kacs ka rin gós
ut cá i nak bi zony nincs jár dá ja, nem is volt, s ki
tud ja, lesz-e va la ha? Pe dig bőven ter mő bú zá já -
ból, bo rá ból tel lett vol na az ef fé lé re is, de hát ki
ol tot ta vol na be le Döm söd né pé be a jó ház, szép
la kás és a jó út irán ti leg ele mibb igé nye ket?

„Mit ér a fa lunk fes tői fek vé se, min dent meg -
ter mő nagy ha tá ra – sóha j toz zák so kan – ha
rossz a köz le ke dé sünk?!” Vas út ál lo má sa 7 km-
re van, a rác ke vei HÉV 10 km tá vol ság ra van
tő le, szo ká sos nyá ri ha jó já ra ta, a BRD a fel rob -
ban tott hi dak ron csai mi att nem köz le ked he tik.
Leg na gyobb bök ke nő je azon ban min den ha la -
dás nak, hogy olyan ve ze tő ket ül tet tek a nya ká -
ba több nyi re fe lül ről, akik csak a ma guk zse bét
néz ték, nem a nép zse bét. Azt hit tük, hogy ez a
meg új ho dás ör ven de tes vál to zást hoz majd a
ve ze tők te rén is. De sem mi ben sem csa lód tunk
ak ko rát, mint eb ben a hi tünk ben!

Az alább kö vet ke ző so rok sok száz em ber
óha já ra lát nak nap vi lá got. Író juk vál lal ja ér tük a
fe le lős sé get és a kö vet kez mé nye ket.

Kezd jük az iga zol ta tá so kon, és te gyük fel
mind járt a kér dést, ho gyan iga zol tat hat az, aki -
nek nin csen iga zol vá nya?

Fur csa, hogy ezt a kér dést itt kell fel ten nünk,
ott ahol al ka lom sze rű len ne, nem me rik föl vet -
ni. Ne es sünk té ve dés be, nem hol mi gyá va nép
ha zá ja Döm söd. Nem ijed meg az it te ni fér fi, de
még a nő sem az ár nyé ká tól! Még sem mer nek.
Most már csak eny hült a hely zet va la mics két,
de nem sok kal ez előtt, ha csak cé loz ni mert is
va la ki a leg nyil ván va lóbb igaz ság ta lan ság ra,
vis  sza élés re, rög tön a ki rály ré ti in ter ná lást szö -
gez ték a mel lé nek, a jobb sze mű ek nek és han go -
sab bak nak pe dig egye ne sen Szi bé ri át he lyez ték
ki lá tás ba. És hogy fe nye ge té se ik nek né mi fo ga -
nat ja is le gyen, el hur col tat tak vagy két tu cat em -
bert, akik nek azon ban a ne gyedré sze sem lép te
át a nyi las párt kü szö bét. Sze mé lyes bos  szú mű -
ve volt, hogy a ki rály ré ti in ter ná ló tá bor ba ke rül -
tek. Ez a nyi tány. Mi e lőbb to vább men nénk, áll -
junk meg egy pil la nat ra és cí münk höz hí ven
szö gez zük le, ha tá roz zuk meg, hogy mi is az a
so kat em le ge tett DE MOK RÁ CIA ?

To váb bá hogy mi fán te rem a re ak ció?
Sze ren csét len sé günk re mind a két szó ide -

gen, azért ide gen ked nek tő le, s azért ba rát ko zik

meg ve le oly ne he zen a nép, és ezért nin cse nek
tisz tá ban ve le sok szor még azok sem, akik ve ze -
té sünk re vál lal koz tak vagy hi va tot tak. Sok szor
meg ma gya ráz ták már, hogy mi az egyik és mi a
má sik, még sem ár ta na va la men  nyi mai ve ze -
tőnk nek bib li ai mon dás ként az ágya fö lé akasz -
ta ni, hogy a de mok rá cia olyan gyü mölcs fa, me -
lyet a nép ül tet, ve rej té ké vel ön tö zi, ápol ja, de
szá mot tart an nak ter mé sé re, részt kér an nak
gyü möl csé ből is!

No de hagy juk a meg ha tá ro zást a lé lek bú vá -
rok  nak, és néz zük meg in kább, mi tör tént az ak -
ci ós mar hák kal?

Já rá sunk né hány ezer szar vas mar hát ka pott,
mely ből köz sé günk nek is elő irá nyoz tak pár
száz da ra bot. A jó szá go kat nem le he tett mind -
járt ki osz ta ni, mert száj- és kö röm fá jás ban szen -
ved tek, meg kel lett vár ni, míg va la men  nyi re fel -
épül nek. Köz ben bi zony hull tak, hull do gál tak a
be teg mar hák, kit ki mér tek, kit el ás tak, de a ter -
mé szet raj zi vi lág cso da most kö vet ke zik! Mi
gyar ló ha lan dók idá ig azt hit tük, hogy bor jú ból
lesz a te hén, most még is sze münk lát tá ra szü le -
tett meg a hu sza dik szá zad apa ji cso dá ja: a te he -
nek ből bor júk let tek. Ezt a má gi kus át vál to zást
nem mu tat ta be in gyen, nem ad ta ol csón kö zön -
sé gé nek a nagy cir kusz ren de ző je. Ami kor a
rác ke vei já rás fő jegy ző je is ki vo nult Apajpusz -
tá ra, hogy meg győ ződ jék ar ról, amit már min -
den ve réb csi ri pelt, meg szep pent új bir to ko sok:
volt cse lé dek és sum má sok já rul tak elé be és ag -
gód va ér dek lőd tek, meg tart ják-e a bor jú ért cse -
rélt te he nü ket, és ha nem, vis  sza kap hat ják-e azt
a né hány ezer pen gő kü lön bö ze tet, amit szar -
van ként rá fi zet tek? Na gyot és me ré szet gon dolt
va la ki, fel ás ta az el ásott mar há kat, az az csak fel -
ás ta vol na, mert a por ból lett mar hák az apa ji
anya föld ben úgy lát szik sok kal gyor sab ban por -
rá vál tak, mint hin nék a hoz zánemértők: se hí re,
se po ra nem volt a „tü ne mé nyes jó szá gok nak”.
Bé ke ham va ik ra – ál la pít hat ta meg a ki vizs gá ló
fö löt tes ha tó ság –, mert az óta en nek a csi nos
bot rány nak az ügyé ben sem mi sem tör tént. Ez -
úton is fel hív juk a bel ügy mi nisz ter úr fi gyel mét
fa lunk tisz tá ta lan köz éle té re.

Állt, áll do gált ugyan csak Apajpusz tán jó ide -
ig egy ár va, majd nem üzem ké pes au tó busz.
Csin ta lan gyer kő cök ri csa joz tak ben ne, a fel -
nőt tek pe dig az una lom meg szo kott sá gá val jár -
tak el mel let te. Egy szer az apa ji párt to bor zó
gyű lé sen va la ki fel hív ta el lan kadt fi gyel mü ket
az au tó busz ra, meg ígér ve, hogy az apa ji ak sem
lesz nek a párt mos to hái, rend be hoz zák majd az
au tó buszt, és azon já ro gat hat nak be a döm sö di
pi ac ra. Ugyan ez a to bor zó úr egy hét tel ké sőbb
ugyan azt az au tó buszt a döm sö di la kos ság nak
ígér te oda az ál lo más ra ki jár ni szo kott au tó busz

pót lá sá ra, ill. he lyet te sí té sé re, me lyet el vitt a há -
bo rú. Auto mo bi lizált ál ma ik ból csak ak kor
ocsúd tak fel a jó apa ji ak és döm södiek egy aránt,
mi kor tu do má suk ra ju tott, hogy a lacházi ak nak
ad ta el va la ki a bősz buszt, ki tud ja men  nyi ért.
„Hos  szan baj lód tam ve le, de meg ér de mel te,
mert ször nyen jó seft az isten teremtet te.”

Bir kák is jöt tek a fa lunk ba, nem csak mar hák.
Iz ga lom ba hoz ták a fa lunk kü lön ben bir ka tü rel -
mű la kos sá gát. Sok az igény lő, ke vés a bir ka –
haj to gat ták a főbu jtárok – akik kö zül a leg főbb
an  nyi ra ön zet len volt, hogy csak hos  szas rá be -
szé lés re je len tet te ki: „Üs se a kő, hát elfo gadék
én is vagy hu szon öt öt, az sem baj, ha 24 anya
lesz ben ne, egy meg kos”. És úgy lőn bi zo nyá ra
más kö zös ség ben sem ér de me sí tet ték vol na
„hu szon öt nél” ke ve sebb re az ön zet len urat.

Tör tént pe dig egy szer, hogy Izsák ról bo ros -
koc si tar tott Döm södön át Pest kör nyé ké re. Az
egyik párt má sik tag ja két rend őr rel és vész jós ló
ag go da lom mal állt elé be a jár mű nek és kö zöl te
gaz dá já val, hogy oro szok vo nul nak vis  sza
Döm  södön ke resz tül, egy ta pod tat se vi gyék to -
vább a bort, úgy is el ven nék a szál lít mányt, el -
len ben, hogy kár ne ér je őket, és lás sák, hogy
em ber rel van dol guk, át ve szi a nedüt a vett áron.
A min den ká kán cso mót ke re sők azt be szél ték
ké sőbb, hogy a szesz ti la lom sem tud ta meg aka -
dá lyoz ni a „kár men tő ket” ab ban, hogy a rá kö -
vet ke zen dő na pok ban két sze res áron mer jék ki
párt hí ve ik nek és párt kí vül ál lók nak az ilyen mó -
don szer zett izsá ki hegy le vét.

Ezekután  alig tar tom ér de mes nek, hogy ír jak
a húsz mé te res vas úti sí nek ről, me lyek oly el ha -
gya tot tan he ver tek a döm sö di ut cá kon, hogy
egy jó tét lé lek meg szán ta őket, ud va rá ba von tat -
ta, és hogy rá ne is mer je nek haj da ni „el ha gya -
tott sá guk ra”, pin ce ge ren dá nak fű ré szel tet te fel.
Ez a mű ve let sem ke rült töb bé szá lan ként ezer
ezer pen gő be.

Ho ni csa pa ta ink és a kül föl di se re gek fa lunk -
ban is ha gyo gat tak el ún. ja va kat. E ja vak leg ja -
va egy lánc tal pas Hof fer trak tor volt, me lyet va -
la ki az ál lo más men ti egyik ta nyá ra von ta tott be
az idő já rás vi szon tag sá gai elől. A min den ügyek
ak ko ri le bo nyo lí tó ja, akit a mar hák és sí nek kap -
csán már em lí tet tünk, örök be ad ta ezt az el ha -
gyott ször nye te get, il let ve, hogy az ára ne le gyen
olyan ször nyű, csak a fe lét ad ta örök be a ma i nál
jobb pénz ben 30000 pen gő ért és 1500 kg nul lás
lisz tért. Mi ki fo gá sol niva ló vol na ezen az ügy le -
ten, hi szen itt min den ki jól járt, sen ki sem ká ro -
sult, leg fel jebb va la ki jog ta la nul gaz da go dott. 

Volt agy szer egy pi lis szán tói, 6 csa lá dos Kor -
mos Jó zsef ne vű me szes, aki nek az út ja Döm -
södön vitt ke resz tül. 12 má zsa ter hé vel 100 k m-
nél töb bet tett meg 3 nap alat t. Amint megy,

PPPP OO   RR OO   SS OO   DD ÓÓOO   RR OO   SS OO   DD ÓÓ ÍÍ RR ÁÁ   SS OO KK   BB ÓÓ LLÍÍ RR ÁÁ   SS OO KK   BB ÓÓ LL
Évek kel ez előtt, Nagy anyám pa pír jai közt akadt a ke zem be id. Nyer ges Lász ló írá sa. Gon do la ta it, me lyek ak kor fog lal koz tat ták, 1945. au -

gusz tus 20-án (alig né hány hó nap pal a II. vi lág há bo rú be fe je zé se után) ve tet te pa pír ra. Ked ves Ol va sók, a szer ző meg ha tá roz za a de mok rá cia
fo gal mát, majd né hány el len pél dát so rol fel, mely ál tal élet ké pet ka punk a há bo rú utá ni ál la po tok ról, in du la tok ról.
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Kiegészítés

Szer kesz tő sé günk be több for rás ból je lez ték,
hogy az elő ző szám ban meg je lent, 1971-es kon -
fir má ció al kal má val ké szült fel vé te len fel is mer -
tek sze mé lye ket. Ezért most új ra kö zöl jük a fel -
vé telt, me lyen a sze mé lyek fel is me ré sé ben,
azo  no sí tá sá ban Ko ro na Imréné  (Ró zsi ka né ni)
és Piróth Ró zsa se gí tett.

Ál ló sor (a névsor nem teljes)
Vass Istvánné (Bu gyi Ilo na); Pa ta ki György-

né (Var sá nyi Ágo ta); Csécs Antalné (Endzsel
Ka ta lin); Bu gyi Má ria; Nagy Józsefné; Ko vács
Istvánné (He ge dűs Ka ta lin); Bűti Bálintné
(Pongrácz Éva); Ko ro na Imréné (Bednárik Ro -
zá lia) sö tét kosz tüm ben; mö göt te is me ret len;
Ko má ro mi Im re; Ko má ro mi Imréné, ők Duna-
harasztiból jöt tek er re az al ka lom ra; Ila Jánosné;
Bras só Gá bor.

Kon fir má ló le á nyok:
Csécs Ka ta lin; Pa ta ki Má ria; Ko vács Ka ta lin;

kö zé pen Bor za Nán dor lel ki pász tor; Ko ro na
Ró zsa; Bor sai Ju li an na és Ko má ro mi Imréék le -
á nya.

Kon fir má ló fi úk:
Vass Ist ván; Büti Im re; Nagy Jó zsef.

Ezt a fel vé telt Piróth Ró zsa ked ves ol va sónk
bo csá tot ta ren del ke zé sünk re. 

A kép 1957. vagy 1958. jú li us 1-jén a dabi
kul túr ház ban ké szült, fel te he tő en egy egész ség -
ügyi na pon. Ezt az épü le tet ma Dabi Gyü le ke -
ze ti Ház ként is mer jük.

Bal ol da lon ülők:
Piróthné Ró zsi ka szü lész nő; Var ga Lászlóné,

Ju lis ka; Hirschler Zsu zsa, Hornyainé; is me ret -
len; Télessy Istvánné, Ga bi né ni; is me ret len; dr
Szé kely Zsig mond, or vos; Takó Miklósné  Er -
zsi ke, as  szisz tens; dr Soós Lea, or vos; Hercegh
Béláné, vé dő nő; dr. Tállay Ferencné, Sá ri ka né -
ni; Béczi Ist ván egész ségőr.

Az asz tal főn: Ila Im re ta nács tit kár
Jobb ol da lon ülők: Bras só Jó zsef, Dó zsa

párt tit kár; Molnárné, szü lő ott hon gond nok (ő
has kö tő ket is ké szí tett); Télessy Ist ván, gyógy -
sze rész; Pék Já nos; Sáf rá nyos Lász ló, párt tit kár;
is me ret len.

A fel vé te len szereplők azo no sí tá sá ban dr.
Raffay Ka ro li na, Dömsöd meg be csült nyug dí -
jas gyógy sze ré sze volt se gít sé günk re.

To vább ra is vár juk az ér de kes nek vélt ré gi
fo tó kat, me lyek szép em lé ke ket éb resz te nek
ben nünk!

Fel hív juk ked ves ol va só ink fi gyel mét, hogy
szep tem ber től nyit va tar tá si idő ben a Pe tő fi Mú -
ze um ba is hoz hat ják a fel vé te le ket! -V.I.- 

men de gél, po rosz kál a döm sö di kö ves be to non,
azon gon dol ko zik, hogy szál lít má nyá nak csak a
fe lét fog ja pén zért ad ni, má sik fe lét ga bo ná ra,
ten ge ri re cse ré li fel, mert csa lád já nak nincs élel -
me, lo va i nak pe dig ab rak ja. Hogy ez a szép ter -
ve füst be men t, az izsá ki bo ros ko csit is meg ál lí -
tó úr nak kö szön het te, aki nek el kel lett ad nia 8-
ért a 14-re tar tott me szet, mely ne ki 6-ba volt.
Ki dug ták Kor mos sze mét még egy zsák roz  zsal
is, me lyet a sza bott ár jónéhánys zorosán szá -
mol tak fel ne ki. Mi kor a me szes üres ko csi ja az
ár té zi kút men ti ven dég lő ud va rá ról az ut cá ra
ki for dult, kön ny szö kött a sze mé be. So vány ge -
béi kö zé csa pott és meg in dult Pi lis szán tó fe lé.
Száz szor is meg gon dol ja, míg egy szer me szet
hoz Döm sö dre. 

Vis  sza tér ve egy fo ga lom meg ha tá ro zá sá ra,
most már meg mond ha tom nyá jas ol va só im nak:
ez a re ak ció! Nem en ged he ti meg ma gá nak

egyik párt sem, egyik de mok ra ti kus kö zü let
sem, hogy egye sek így vág has sák a fát ön ér dek -
ből ön ma guk és a köz alat t.

Be fe je zé sül még csak an  nyit, hogy a töb bi
pár tok kal egy idő ben meg ala kí tot ta va la ki
Döm södön a Nem ze ti Pa raszt pár tot. Né pünk,
is mer ve Ve res Pé ter ne vét és mo csok ta lan zász -
la ját, tö me ge sen írat ko zott a Nem ze ti Pa raszt -
párt ba. Alig múlt el egy hó nap, ami kor a birka-
irka- firkálóból már is mert úr a párt hí vei előtt ki -
je len tet te: „Tud ják mit em be rek? Mi min dig
kis gaz da pár ti ak vol tunk, le gyünk hű ek ha gyo -
má nya ink hoz, ala kul junk át Kis gaz da párt tá.”
Hogy az tán mit szól tak eh hez pl. Apajpusz ta
volt cse lé dei, som má sai, döm sö di tör pe bir to ko -
sai és nap szá mo sai, ar ra majd más kor vis  sza té -
rünk!

Tu do má sunk sze rint szer vez ke dé si jo ga és
sza bad sá ga van a füg get len sé gi front ba tö mö rült

va la men  nyi de mok ra ti kus párt nak. A Nem ze ti
Pa raszt párt két bu da pes ti ki kül dött je és elő adó ja
a ta núk rá, hogy a már két íz ben em lí tett úr, köz -
sé günk volt ér de mes bí ró ja, akit nem a nép
szabad akarata, hanem valami cselfogás ültetett
a bí rói szék be (az óta le mon dott), nem en ge dé -
lyez te a Nem ze ti Pa raszt párt gyű lé sé re hí vo ga tó
dob szót.

Így ala kul ki egy négy-öt sze mély ből ál ló
klikk, mely zárt aj tók mö gött tár gyal órák hosz  -
szat a fa lu há zán és vá ra koz tat ja a sür gős mun -
ká ba igyek vő fe le ket. És így ver nek éket egye -
sek az együtt mű kö dés kí vá na tos szán dé ka kö zé.

Ver jék csak ver jék, ki tud ja med dig ver he tik!

Döm söd 1945. Ist ván ki rály nap ján.
Nyer ges Lász ló

a föld igény lő bi zott ság jegy ző je
a Nem ze ti Pa raszt párt tit ká ra.”

Ta l á l t am  egy  képe t . . .
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„Amit mond az em ber, an nak gyü möl csé vel la kik jól.”
(Péld. 13,2)

Min den esz ten dő ben meg tart ják a szép ma gyar be széd ver se nyét.
Nagy di cső sé get je lent an nak a di ák nak, aki az el ső dí jat meg nye ri.
De min den ma gyar em ber nek is dí szé re vá lik, ha szép hang sú lyo zás -
sal és vá lasz té ko san be szé li anya nyelv ét.

A szép be szédnél azon ban sok kal fon to sabb a he lyes, a bölcs be -
széd. Nem ré gi ben ol vas tam új ra a Pél da be szé dek köny vét, s új ra
meg döb ben tett, mi lyen sok igé je szól a he lyes be széd ről, il let ve an -
nak el len té té ről, a nyelv bű ne i ről. A böl cses ség nek ez a Szent lé lek
ál tal ih le tett köny ve na gyon nagy, szin te óri á si je len tő sé get tu laj do -
nít a be széd nek. Oly an  nyi ra, hogy úgy tű nik, még a tet te ink nél is
fon to sabb nak tart ja sza va in kat.

En nek bi zony sá ga alap igénk: „Amit mond az em ber, an nak gyü -
möl csé vel la kik jól”. Ez nem je lent ke ve seb bet, mint  hogy olyan az
éle tünk, a sor sunk, ami lyen a be szé dünk. 

Az Új tes ta men tum is hang sú lyoz za a be széd fon tos sá gát. Jól is -
mert Ja kab igé je: „Ha va la ki be széd ben nem vét ke zik, az tö ké le tes
em ber.” (Jak 3,6)

Pál apos tol szin te azt mond ja, hogy az üd vös ség is a „szánk ban
van”. Mert szív vel hi szünk az igaz ság ra, száj jal te szünk pe dig val -
lást az üd vös ség re. (Róm 10,4-11)

Ugyan csak rend kí vü li je len tő sé get tu laj do nít a be széd nek ma ga
Jé zus Krisz tus is. A Má té 12,37-ben egye ne sen ezt mond ja: „Sza va -
id alap ján men te nek fel vagy ma rasz tal nak té ged.” Te hát vég ső meg -
íté lé sün ket is be szé dünk dön ti el.

Egy ige hir de tés ke re té ben le he tet len vé gig men ni a Pél da be szé dek
vagy plá ne az egész Bib lia be széd re vo nat ko zó ta ní tá sa in, de ös  sze -
fog lal ni né mi leg le het sé ges. Ezt pró bá lom most meg ten ni a Lé lek
se gít sé gé vel. Négy pont ban fog la lom ös  sze a he lyes, a bölcs be széd
sza bá lya it.

1. Ne ha zudj! A Kolossé 1,10-ben Pál nyer sen ki mond ja: „Ne ha -
zud ja tok egy más el len”. De ugyan ez zel a ke mény ség gel szól más
ige is a ha zug ság el len. Van nak dur va és go nosz ha zug sá gok, és
van nak fi nom, ked ves, sőt ke gyes ha zug sá gok is. Ezek nek csu pán
az a cél ja, hogy kis sé meg szé pít sék, vagy ép pen el csú fít sák a va ló -
sá got. De a leg ár tat la nabb nak tű nő ha zug sá gok is ha zug sá gok.
Min den ha zug ság dé mo ni ere de tű, va gyis az ör dög től szár ma zik,
aki a ha zug ság aty ja. (Jn 8,44) So se sza bad meg fe led kez nünk ar ról,
hogy az el ső em bert is egy ha zug ság vit te be le a bűn be és a rom lás -
ba, va gyis az egész em be ri ség tör té ne tét egy ha zug ság in dí totta el
tra gi kus út já ra.

2. Ne ítél kezz! Jé zus mon dot ta: „Ne ítél je tek, hogy ne ítél tes se tek.
Mert ami lyen íté let tel ítél tek, olyan nal ítél tet tek.” (Mt 7,1-2) Saj nos,
az ítél ke zés és vá das ko dás ked venc bű ne ink egyi ke, ha nem a leg -
ked ve sebb. Amint ös  sze jö vünk, mind járt el kez dünk be szél ni va la ki -
ről – aki nincs je len. Ki te re get jük szen  nye sét, el kezd jük sza pul ni,
sőt né ha kö zön sé ge sen szi dal maz ni. Er re néz ve egy igen éles in tést
ta lá lunk az 50. zsol tár 20. ver sé ben: „Ahol csak vagy, test vé red el len
be szélsz, anyád fi át is be mocs ko lod”.  

A ré gi anek do ta sze rint egy ne mes em ber egy zacs kó ara nyat tett
fél re az zal a szán dék kal, hogy an nak ad ja, aki tár sa sá gá ban nem szól
meg sen kit a tá vol lé vők kö zül. Éve kig kel lett vár nia, amíg vé gül ta -
lált egy em bert, aki mél tó volt er re a ju ta lom ra.

Szo mo rú an ál la pít hat juk meg, hogy az ítél ke zés nagy di vat hí vő
kö rök ben is, sőt a leg sú lyo sabb elő í té le tek is ugyan úgy bur já noz nak

itt is, mint a vi lág ban. Mind ez ter mé sze te sen le he tő vé te szi azt, hogy
Krisz tus gyü le ke ze te va ló di sze re tet kö zös ség le gyen.

3. Ne pa nasz kodj! A Jób köny ve 10,1-ben ol vas suk: „Sza bad já ra
en ge dem pa na szo mat. Hadd be szél jek ke se rű lé lek kel”. Sok szor így
te szünk mi is. Sze re tünk pa nasz kod ni, és min den al kal mat meg is ra -
ga dunk, hogy ki pa nasz kod juk ma gun kat. Van ben nünk egy már tír -
komp le xus, amel  lyel rész vé tet kí vá nunk éb resz te ni ma gunk iránt.
Nyer seb ben úgy is mond ha tom, hogy így kol du lunk sze re te tet eb ben
a ke mény szí vű vi lág ban. Úgy vél jük, meg kell pu hí ta ni az em be re -
ket, hogy va la mi ered ményt el ér jünk. Köz ben ész re sem ves  szük,
hogy pa nasz ko dá sunk Is ten el le ni zú go ló dás sá fa jult. (2Móz 16)

4. Ne di cse kedj! A di csek vés is nagy szen ve dé lye ink kö zé tar to zik.
Ve res Pé ter né pi írónk ezt ki va gyi ság nak ne vez te. Igen ta lá lón, mert
tény leg az a cé lunk ve le, hogy a le he tő leg jobb szín ben tün tes sük fel
ma gun kat. Pe dig is mer jük Jé zus sza vát: „Aki fel ma gasz tal ja ma gát,
meg aláz ta tik, és aki meg aláz za ma gát, fel ma gasz tal ta tik”. (Mt 23,12)

Mind ez azon ban csak a ne ga tív ol da la a he lyes be széd nek. De a jó
ezen a té ren sem va ló sul hat meg a rossz meg ta ga dá sa nél kül. Sőt azt
kell mon da nunk, hogy már ön ma gá ban is jó gyü möl cse a száj nak az,
ha nem ha zu dik, nem ítél ke zik, nem pa nasz ko dik és nem di csek szik.

Per sze fel so rol hat juk minden nek a po zi tív ol da lát is, ami nem áll
más ban, mint ezek el len té te i ben. Igék fel tün te té se nél kül így hang -
za nak:

Ne ha zudj! – te hát mondj iga zat (ak kor is, ha „be tö rik a fe jed”)
Ne ítél kezz! – te hát in kább bo csáss meg test vé red nek és fe dezd be

az ő vét két, ahogy Noé fi ai is be ta kar ták aty juk me zí te len sé gét.
Ne pa nasz kodj! – te hát in kább adj há lát Is te nnek mind azért a te -

mér dek jó ért, ami ben ré sze sí tett.
Ne di cse kedj! – ha nem Is tent di cső ítsd, aki egye dül mél tó ar ra,

hogy az em ber di cső ít se és imád ja.
Igen, de ki az, aki ké pes így be szél ni? Mind nyá junk ra rá il lik a Ró -

mai le vél 3,13 ver se: „Nyi tott sír a tor kuk, nyel vük kel ámí ta nak, kí -
gyó mé reg van aj ku kon.” Ilyen száj jal szü let tünk. Ah hoz, hogy más -
képp tud junk be szél ni, nem ke ve sebb re van szük sé günk, mint új já -
szü le tés re. Nem az anya nyel vün kön kell kez de ni, ha nem a szí vünk -
nél. „Mert ami vel csor dul tig van a szív, azt szól ja a száj.” (Mt 13,24)

Ami kor Pün kösd nap ján a ta nít vá nyok meg tel tek Szent lé lek kel,
el kezd tek más nyel ve ken szól ni. (ApCsel 2,4) Rö vi de sen utá na is -
mét anya nyelv ükön szól tak, de mást mond tak, mint előt te: evan gé li -
u mot, a meg fe szí tett és fel tá ma dott Krisz tus ról tet tek bi zony sá got.
So kan kí ván nak más nyel ve ken szól ni nap ja ink ban is. He lyes! De
en nél sok kal fon to sabb, hogy mást szól jon a hí vő em ber. Nem a
nyel ve ken szó lás jel lem zi iga zán az új já szü le tett em bert, ha nem a
más tar tal mú be széd. Nem ke gyes zsar gon ez, „ká na á ni be széd”, ha -
nem a szív nek őszin te, sze re tet tel tel jes meg nyil vá nu lá sa.

Az ilyen be széd del csak ugyan jólla kik az em ber. És jólla kat má -
so kat is.

Sza bó Im re
ny. re for má tus lel ki pász tor

Ismét szól a tárogató
A dömsödi református templom tornyában minden

vasárnap du. 5 órakor

Keresztyén élet
A száj gyümölcse
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Szü let tek:
Horváth György – Gecze Ágnes

DOMINIKA
Mendi Lajos – Halfinger Noémi

KARINA KITTI
Czaniga János Zoltán – Tassi Szilvia

SZILÁRD
Jakab Attila – Kovács Adél

BENCE

Házasságot kötöttek:
Pap István – Orosz Orsolya

Szabó Csaba – Csepregi Hajnalka
Temesvári László – Szentgáthi Cecília

El huny tak:
Jakab István 77 éves
Török István 60 éves
Varga Gyula 80 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
(Morrow Medical Zrt.)

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

HÁZIORVOSI
RENDELÉS

A háziorvosok helyettesítése a szabadságolások alatt:
Dr. Rókusfalvy Sylvia július 29. – augusztus 17-ig
lesz szabadságon. Helyettesíti: Dr. Tóth István.
Dr. Rókusfalvy Sylviát szeptember 30. – október 5-ig
Dr. Tóth István fogja helyettesíteni.

I. körzet:
Dr. Szőnyi Alíz 
Dömsöd, Zrínyi u. 8/b
Tel.: (+36-24) 435-103, +36-20/485-6060
Rendel: hétfő, szerda: 13.00-17.00 óráig
kedd, csütörtök, péntek: 7.30-11.00 óráig

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

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.
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közreműködők:

Bábel László, ifj. Balogh László, Bencze
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Sze dés, tör de lés, nyom da:
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Kiskunlacháza, Gá bor Áron u. 2/a

Fa lu gaz dász fo ga dó órái
A fa lu gaz dász Rác ke vén, a te rü le ti köz -
pont ban tart ja fo ga dó órá it a kö vet ke ző

idő pont ok ban: Hét fő – Kedd – Szer da –
Pén tek 9-12 órá ig, il let ve Dömsödön
pén te ki na po kon (elő ze tes egyez te tés

alap ján, ér dek lőd ni a pol gár mes te ri hi va -
tal ban) 8-12-ig.A te rü let köz pont iro dai te -

le fon szá ma: 06-24-519-245.

Ál lat or vo si ügye let
2010. augusztus 7-8.

Dr. Guba Sándor
Szigetszentmárton, Bercsényi u. 8.
06-30-265-2515

2010. augusztus 14-15.
Ifj. Dr. Fábián Miklós

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

2010. augusztus 20.
Dr. Nagy Zoltán

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

2010. augusztus 21-22.
Dr. Vona Viktor

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

2010. augusztus 28-29.
Dr. Bécsi László

Ráckeve, Ady E. u. 48.
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2010. szeptember 4-5.
Dr. Mészáros János

Kiskunlacháza, Rózsa u. 5.
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A vendéglátó gyergyócsomafalvi tűzoltók és a dömsödiek.  Név szerint (nem sorrendben): Vafi Miklós parancsnok;
Ambrus László alparancsnok; Köllő Csaba gk. vezető; Köllő Lehel; Baróti Szilárd; Borsos István; Laczó Csaba; Föld-

vári Attila; Tárkányi Béla és unokája Bárány Gábor; Ispán Ignác és aki a képről lemaradt: Csíki Jenő

Gyerekbirodalom Megújuló emlékház

Megkezdődtek a Petőfi
szülői ház felújítási
munkálatai. A falak

szigetelése már megtörtént

Játszóteret
építtet az
ö n k o r -
mányzat a
sport csar -
nok előtti
té ren. Az íz -
lé ses fajáté -
kok aug. 20-án
az ünnepség után
kerülnek átadásra

A mászókaA mászóka
még amég a

platón...platón...

...és felállítva...és felállítva


