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Gombosfáink, fejefáink – cikk a 21. oldalon

Fotó: Vass

Túl va gyunk a vá lasz tá so kon, fel gyor sul tak
az ese mé nyek. Az új kép vi se lő-tes tü let ala ku ló
ülé sén is mé tel ten es küt tet tünk a dömsödi em be -
rek szol gá la tá ra. A ma di va tos szleng sze rint
„ezer rel” kezd tünk el dol goz ni. Van mit csi nál ni!
Elő ször is az ez évi költ ség ve té sünk ben ta lál ha tó
lyu kak be tö mé sé re kell sür gős meg ol dá so kat ta -
lál nunk. Ez zel pár hu za mo san fo lya ma to san épí -
te ni kell sa ját ma gun kat is, al kal maz kod va az új,
ke ve sebb kép vi se lőt je len tő hely zet hez. Meg ala -
kul tak a bi zott sá gok, kis lét szám mal, de re mél -
he tő leg an nál in ten zí vebb ha tás fok kal. Már
most lát szik, hogy a kép vi se lői mun ka idő tar ta -
ma je len tő sen nö ve ked ni fog, de ez a tény meg -
le pe tést sen ki nek sem je lent het. 

Meg ala kult a Ci gány Ki sebb sé gi Ön kor -
mány zat is. Na gyon so kat vá rok Tő lük! Vá rom,
hogy ne csak a se gé lyek el osz tá sá ban, ne csak
né hány ren dez vény lét re ho zá sá ban se gít se nek,
ha nem áll ja nak élé re a dömsödi ci gány ság fel -
emel ke dé sét cél zó in téz ke dé sek nek. 

Le het, hogy töb bek nek már a kö nyö kén jön
ki, de is mét fog lal koz nom kell a csa tor na-be fi -
ze té sek kér dé sé vel. Na gyon sok la kó tár sunk
ka  pott mos ta ná ban fel szó lí tó le ve let a Rác ke ve
és Tér sé ge Víziközmű Be ru há zá si Tár su lat tól,
amely ben fel szó lí tot ták a csa tor na köz mű fej -
lesz té si hoz zá já ru lás meg fi ze té sé re. Saj nos a
mai na pig is so kan van nak még, akik nem tet tek
ele get en nek a kö te le zett sé gük nek. Ezen in gat -
lan tu laj do no sok he lyett most az ön kor mány zat -
nak kell ki fi zet ni az év vé gén le já ró köl csönt, és
ezért kö zel húsz mil lió fo rin tos hi telt kell fel ven -
nünk. Már je lez tem, hogy ez az ös  szeg sen ki nek
sem csök kent he tő, és nem en ged he tő el. Kö te -
le sek va gyunk köz adók mód já ra be haj ta ni. Ha
va la ki nek ne héz sé ge tá mad, ke res sék a hi va ta li
mun ka tár sa in kat, hogy kö zö sen ke res sünk fi ze -
té si meg ol dást.

A vö rösiszap ká ro sult ja i nak meg se gí té sé re
ren de zett kon cer ten azt mond tam, hogy a 2010-
es év em lé ke ze tes év lesz po zi tív és ne ga tív vo -
nat ko zás ban is. Po zi tí van fo gunk em lé kez ni rá,
mert húsz év után vég re olyan kor má nyunk van,
amely meg pró bál ja a pénz ha tal mát ma ga alá

gyűr ni. A küz de lem nek még nincs vé ge, de ha
ez si ke rül, ak kor en nek a ha szon él ve zői mi em -
be rek le szünk, mi le szünk a fon to sak, min den -
nél fon to sab bak. Az esz ten dő ne ga tív vo nat ko -
zá sát a ter mé sze ti csa pá sok – ár vi zek, vi ha rok –
je len tik, és ide tar to zik az em be ri mo hó ság ka -
taszt ró fá ja is. A Devecser és Kolontár tér sé gé -
ben tör tén tek jól pél dáz zák az er köl csi tar tás hi -
á nyá nak meg bo csát ha tat lan kö vet kez mé nye it.
Az egész tra gé di á nak egyet len szív me len ge tő
ré sze van, még pe dig az or szág ös  sze fo gá sa.
Azért ha baj van, ak kor fél re tu dunk ten ni min -
den va lós vagy vélt sé rel met, és együtt ke res sük
a prob lé ma meg ol dá sát. Mi lyen jó len ne ez a
gesz tus „bé ke idő ben” is! Mi, dömsödiek is se -
gí te ni akar tunk. Nem sok kal a baj be kö vet kez te
után két kép vi se lőtár sam, dr. Rókusfalvy Syl via
és Csikósné Jut ka egy más tól füg get le nül ke res -
ni kezd te a se gít ség mód ját. Együtt ta lál ták meg
a meg ol dást egy jó té kony sá gi kon cert for má já -
ban. Ok tó ber 24-én élénk ér dek lő dés mel lett
meg is tar tot tuk a kis sé hos  szú ra nyúlt, de fer ge -
te ges si kert ara tó kon cer tet. Tény leg ki csit hosz  -
szú ra nyúlt, de di csé ren dő, hogy min den elő adó
leg alább en  nyi vel se gí te ni sze re tett vol na. Azt
ír tam, hogy élénk ér dek lő dés mel lett. Sok kal
jobb lett vol na, ha azt ír hat tam vol na, hogy zsú -
folt ház előtt… Ez nem így volt, de azért kö szö -
nöm min den ki nek, aki leg alább egy be lé pő jegy
meg vál tá sá val se gí tet te a rá szo ru ló kat. Kö szö -
nöm a ren de zők, a sze rep lők ön zet len sé gét. Az
ös  sze gyűlt pénzt a Ma gyar Kár men tő Alap
szám lá já ra utal tuk át.

Az Irin gó Szín ját szó Kör is to vább öreg bí tet -
te Dömsöd hír ne vét, ami kor egy tel je sen új kez -
de mé nye zés ként részt vett a La ko da lom a Kis -
kun ság ban cí mű ze nés, tán cos da rab be mu ta tó -
ján, Kiskunlacházán. Az új don ság az, hogy
négy te le pü lés – Kiskunlacháza, Dömsöd, Kun-
szentmiklós, Rác ke ve – éne ke sei, tán co sai, szí -
né szei kö zös pro duk ci ó ban ad ták elő az em lí tett
mű vet. Gra tu lá lok a sze rep lők nek! Sok dömsö-
di né ző vel együtt na gyon jól szó ra koz tam.

Folytatás a következő oldalon.
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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

ÖNKORMÁNYZATI HÍREKÖNKORMÁNYZATI HÍREK
2010. OKTÓBER2010. OKTÓBER

Az ok tó ber 23.-i ün nep ség mű so rát is mét a
már sok al ka lom mal bi zo nyí tott fi a tal csa pat
ad ta. Elő adá suk szín vo na lát, han gu la tát mi sem
je lez te job ban, mint hogy a kö zön ség fel áll va,
vas taps sal ju tal maz ta a pro duk tu mot. Pánczél
Kár oly kép vi se lő úr ün ne pi be szé dé ből szá -
mom ra a leg fon to sabb gon do lat az volt, hogy
ma a sza bad ság nap ja van, de hol nap, hol nap -
után és azu tán az ös  sze fo gás nap ja kö vet ke zik!
Raj tunk mú lik, hogy így le gyen!

Bencze Ist ván

Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat
Kép  vi se lő-tes tü le te 2010. ok tó ber 13-án meg -
tar tott ala ku ló ülé sén az aláb bi na pi ren de ket
tár gyal ta:

A tes tü le ti ülé sen je len volt kép vi se lők:
Bencze Ist ván pol gár mes ter, Var sá nyi An tal al -
pol gár mes ter, Ba logh Lász ló Le ven te, Csi kós
Lászlóné, Is pán Ig nác, Láz ár Jó zsef, dr. Rókus-
falvy Sylvia, Sallai Gá bor, Sza bó And rea kép vi -
se lők.

Na pi rend el fo ga dá sa
(Sza va zás mód ja: egy sze rű több ség, nyílt

sza va zás)
A kép vi se lő-tes tü let 9 igen, 0 nem sza va zat tal

– egy han gú sza va zás sal – az aláb bi ak sze rint
dön tött az ülés na pi rend jé ről.

140/2010. (X. 13.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép -

vi se lő-tes tü le te az ülés na pi rend jét az aláb bi ak
sze rint ha tá roz za meg: 
1./ A He lyi Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ké nek tá jé -

koz ta tá sa a vá lasz tás ered mé nyé ről, meg bí -
zó le ve lek át adá sa

2./ A kép vi se lő-tes tü let es kü té te le
3./ A pol gár mes ter es kü té te le
4./ A pol gár mes ter prog ram já nak is mer te té se
5./ A pol gár mes ter il let mé nyé nek meg ál la pí tá sa
6./ A kép vi se lő-tes tü let bi zott sá ga i nak meg vá -

lasz tá sa, Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor -
mány  zat Kép vi se lő-tes tü let ének a Szer ve ze ti
és Mű kö dé si Sza bály zat ról szó ló 6/2007.
(III. 29.) ren de let mó do sí tá sa

6.1. Az ön kor mány zat gaz da sá gi prog ram já nak
meg al ko tá sá val kap cso la tos fel ada tok meg -
ha tá ro zá sa

6.2. Az SZMSZ át fo gó mó do sí tá sá nak elő ké -
szí té se

7./ A he lyi kép vi se lők és kép vi se lő-tes tü le ti bi -
zott sá gi ta gok tisz te let dí já ról szó ló 2/2002.
(II. 6.) ren de let mó do sí tá sa

8./ Az al pol gár mes ter vá lasz tá sa, il let mény, il -
let ve tisz te let díj meg ál la pí tá sa

9./ A kép vi se lők és a pol gár mes ter va gyon nyi -
lat ko zat-té te li kö te le zett sé gé vel ös  sze füg gő
tá jé koz ta tás 

10./ Egye bek (sze mé lyi ügy tár gya lá sa zárt ülé -
sen)

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

5./ A pol gár mes ter il let mé nyé nek meg ál la -
pí tá sa

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

A kép vi se lő-tes tü let 8 igen, 0 nem sza va zat tal

1 tar tóz ko dás mel lett meg hoz ta az aláb bi ha tá -
ro za tot:

141/2010. (X. 13.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép -

vi se lő-tes tü le te a mód. 1994. évi LXIV. tör -
vény ben biz to sí tott jog kör ében  az aláb bi ha tá -
ro za tot hoz za:

Bencze Ist ván pol gár mes ter il let mé nyét
2010. október 1. nap já tól ha vi brut tó 480.000
Ft-ban, a pol gár mes ter költ ség áta lá nyát ha vi
144.000 Ft-ban ál la pít ja meg.

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

6./ A kép vi se lő-tes tü let bi zott sá ga i nak
meg vá lasz tá sa, Dömsöd Nagy köz sé gi Ön -
kor mány zat Kép vi se lő-tes tü let ének a Szer -
ve ze ti és Mű kö dé si Sza bály zat ról szó ló
6/2007. (III. 29.) ren de let mó do sí tá sa

Sza va zás mó do sí tó in dít vá nyok ról:
A kép vi se lő-tes tü let a Szer ve ze ti és Mű kö dé -

si Sza bály zat ról szó ló 6/2007. (III. 29.) ren de -
let 1. szá mú mel lék le tét az aláb bi ak sze rint
mó do sít ja:

Az Ügy ren di Bi zott ság ös  sze té te le: Ba logh
Lász ló Le ven te el nök; Is pán Ig nác kép vi se lő,
Csi kós Lászlóné kép vi se lő.

A kép vi se lő-tes tü let a bi zott ság ös  sze té te lé re
vo nat ko zó in dít ványt 9 igen, 0  nem sza va zat tal
– egy han gú sza va zás sal el fo gad ta.

A Gaz da sá gi és Mű sza ki-fej lesz té si  Bi zott -
ság ös  sze té te le: Sallai Gá bor el nök; Ba logh
Lász ló Le ven te kép vi se lő, Is pán Ig nác kép vi se -
lő, Ka to na Krisz ti án kül ső tag. 

Ál lan dó meg hí vott tár gya lá si jog gal: a Döm-
södi Ipar tes tü let el nö ke.

A kép vi se lő-tes tü let a bi zott ság ös  sze té te lé re
vo nat ko zó in dít ványt 9 igen, 0  nem sza va zat tal
– egy han gú sza va zás sal el fo gad ta.

A Nép jó lé ti  Bi zott ság ös  sze té te le: Láz ár Jó -
zsef el nök; dr. Rókusfalvy Sylvia, Sza bó And -
rea kép vi se lő, Ila Gáborné és Tassi Lászlóné
kül ső tag.

A kép vi se lő-tes tü let a bi zott ság ös  sze té te lé re
vo nat ko zó in dít ványt 9 igen, 0  nem sza va zat tal
– egy han gú sza va zás sal el fo gad ta.

Az Ok ta tá si, Köz mű ve lő dé si és Sport Bi zott -
ság ös  sze té te le: Sza bó And rea  el nök; Láz ár Jó -
zsef kép vi se lő, Csi kós Lászlóné kép vi se lő,
Patonai Istvánné és Zsi dai Mó ni ka kül ső tag.

A kép vi se lő-tes tü let a bi zott ság ös  sze té te lé re
vo nat ko zó in dít ványt 9 igen, 0 nem sza va zat tal
– egy han gú sza va zás sal el fo gad ta.

Szeretettel várunk a könyvtárba

2010. DECEMBER 11-ÉN
/szombaton/ 9 órakor 

tartandó foglalkozásunkra.

A Nagyközségi Könyvtár
ünnepi zárva tartása

2010. december 20-tól – 
2011. január 2-ig

zárva lesz.

Nyitás: 2011. január 3-án.

Folytatás az előző oldalról.

Karácsonyi kész ü -
lõdés a könyvtárban
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A Te le pü lés fej lesz té si, Kör nye zet vé del mi és
Ide gen for gal mi Bi zott ság ös  sze té te le: Is pán Ig -
nác el nök; dr. Rókusfalvy Sylvia kép vi se lő, Sal-
lai Gá bor kép vi se lő, Nagy Zsolt és Gá bor Sán -
dor kül ső tag.

A kép vi se lő-tes tü let a bi zott ság ös  sze té te lé re
vo nat ko zó in dít ványt 9 igen, 0  nem sza va zat tal
– egy han gú sza va zás sal el fo gad ta.

Sza va zás a  Szer ve ze ti és Mű kö dé si Sza bály -
zat ról szó ló 6/2007. (III. 29.) ren de let mó do sí -
tá sá ról.

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

A kép vi se lő-tes tü let 9 igen, 0 nem sza va zat tal
– egy han gú sza va zás sal meg al kot ta a kö vet ke -
ző ren de le tet:

Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép vi -
se lő-tes tü let ének 10/2010. (X. 18.) ren de le te

a Szer ve ze ti és Mű kö dé si Sza bály zat ról szó ló
6/2007. (III. 29.) ren de let mó do sí tá sá ról.
A ren de let ki hir det ve: 2010. ok tó ber 18. nap ján.
A ren de let ha tá lyos: 2010. ok tó ber 18. nap já tól.

6.1. Az ön kor mány zat gaz da sá gi prog -
ram já nak meg al ko tá sá val kap cso la tos fel -
ada tok meg ha tá ro zá sa

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

A kép vi se lő-tes tü let 9 igen, 0 nem sza va zat tal
– egy han gú sza va zás sal meg hoz ta a kö vet ke ző
ha tá ro za tot:

142/2010. (X. 13.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép -

vi se lő-tes tü le te az 1990. évi LXV. tör vény 91. §
(7) be kez dé sé ben fog lalt kö te le zett sé gé nek ele -
get té ve, az ön kor mány zat 2010-2014. idő szak -
ra vo nat ko zó gaz da sá gi prog ram ját 2011. áp ri lis
30. nap já ig ké szí ti el. A gaz da sá gi prog ram elő -
ké szí té sé vel a kép vi se lő-tes tü let a Gaz da sá gi és
Mű sza ki-fej lesz té si  Bi zott sá got bíz za meg.

Fe le lős: Sallai Gá bor, a Gaz da sá gi Bi zott ság
el nö ke 

Ha tár idő: a kép vi se lő-tes tü let 2011. áp ri li si
so ros ülé se

6.2. Az SZMSZ át fo gó mó do sí tá sá nak elő -
ké szí té se

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

A kép vi se lő-tes tü let 9 igen, 0 nem sza va zat tal
– egy han gú sza va zás sal meg hoz ta a kö vet ke ző
ha tá ro za tot:

143/2010. (X. 13.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép -

vi se lő-tes tü le te a he lyi ön kor mány zat ok ról szó -
ló több szö rö sen mó do sí tott 1990. évi LXV. tör -
vény ben fog lalt kö te le zett sé gé nek ele get té ve, a
Szer ve ze ti és Mű kö dé si Sza bály zat elő ké szí té -
sé vel kap cso la tos fel ada to kat az aláb bi ak sze -
rint ha tá roz za meg:

A Szer ve ze ti és Mű kö dé si Sza bály zat fe lül -
vizs gá la tát 2011. áp ri lis 30. nap já ig kell el vé -
gez ni. A Szer ve ze ti és Mű kö dé si Sza bály zat
elő ké szí té sé vel a kép vi se lő-tes tü let az Ügy ren di
Bi zott sá got bíz za meg.

Fe le lős: Ba logh László Le ven te, az Ügy ren di
Bi zott ság el nö ke; kör jegy ző

Ha tár idő: a kép vi se lő-tes tü let 2011. áp ri li si
so ros ülé se

7. A he lyi kép vi se lők és kép vi se lő-tes tü le ti
bi zott sá gi ta gok tisz te let dí já ról szó ló 2/2002.
(II. 6.) ren de let mó do sí tá sa

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

A kép vi se lő-tes tü let 9 igen, 0 nem sza va zat tal
– egy han gú sza va zás sal meg al kot ta a kö vet ke -
ző ren de le tet:

Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép -
vi se lő-tes tü let ének 11/2010. (X. 18.) ren de le te

a he lyi kép vi se lők és kép vi se lő-tes tü le ti bi -
zott sá gi ta gok tisz te let dí já ról szó ló 2/2002. (II.
6.) ren de let mó do sí tá sá ról
A ren de let ki hir det ve: 2010. ok tó ber 18. nap ján.
A ren de let ha tá lyos: 2010. ok tó ber 18. nap já tól.

8./ Az al pol gár mes ter vá lasz tá sa, il let -
mény, il let ve tisz te let díj meg ál la pí tá sa

Az al pol gár mes ter vá lasz tá sá val ös  sze füg gő
tit kos sza va zást le bo nyo lí tó sza va zat szám lá ló
bi zott ság meg vá lasz tá sa

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

A kép vi se lő-tes tü let 9 igen, 0 nem sza va zat tal
– egy han gú sza va zás sal meg hoz ta a kö vet ke ző
ha tá ro za tot:

144/2010. (X. 13.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép -

vi se lő-tes tü le te az al pol gár mes ter-vá lasz tás sal
ös  sze füg gő tit kos sza va zás le bo nyo lí tá sá ra ide -
ig le nes sza va zat szám lá ló bi zott sá got hoz lét re.

Az ide ig le nes bi zott ság tag jai: Ba logh Lász ló
Le ven te, Csi kós Lászlóné, Is pán Ig nác kép vi se -
lők. A bi zott ság meg bí za tá sa a sza va zat szám lá -
lás be fe je zé sé vel és az al pol gár mes ter meg vá -
lasz tá sá val meg szű nik.

Fe le lős: Ba logh Lász ló Le ven te, Csi kós Lás-
z lóné, Is pán Ig nác kép vi se lők

Ha tár idő: azon nal

Az al pol gár mes ter meg vá lasz tá sa
(Sza va zás mód ja: mi nő sí tett több ség, tit kos

sza va zás) 
A kép vi se lő-tes tü let 8 igen sza va zat tal meg -

hoz ta az aláb bi ha tá ro za tot:

145/2010. (X. 13.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép -

vi se lő-tes tü le te a mód. 1994. évi LXIV. tör -
vény ben biz to sí tott jog kör ében a pol gár mes ter
ja vas la tá ra mi nő sí tett több ség gel és tit kos sza -
va zás sal, sa ját tag jai kö zül Var sá nyi An talt tár -

sa dal mi meg bí za tá sú al pol gár mes ter ré vá lasz -
tot ta.

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

Az al pol gár mes ter tisz te let dí já nak meg ál la -
pí tá sa

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

A kép vi se lő-tes tü let 7 igen, 1 nem sza va zat -
tal, 1 tar tóz ko dás mel lett meg hoz ta az aláb bi ha -
tá ro za tot:

146/2010. (X. 13.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép vi -

se lő-tes tü le te a mód. 1994. évi LXIV. tör vény -
ben biz to sí tott jog kör ében a pol gár mes ter ja vas -
la tá ra Var sá nyi An tal tár sa dal mi meg bí za tá sú al -
pol gár mes ter tisz te let dí ját 2010. ok tó ber 1-jétől,
brut tó 80.000 Ft/hó ös  szeg ben ál la pít ja meg.

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

Zárt ülé sen ho zott ha tá ro za tok
10./ Egye bek (Sze mé lyi ügy tár gya lá sa

zárt ülé sen)
147/2010. (X. 13.) 148/2010. (X. 13.) Kt. sz.

ha tá ro za tok
A kép vi se lő-tes tü let kö vet ke ző mun ka terv

sze rin ti ülé sé nek idő pont ja 2010. no vem ber 24.
Tá jé koz tat juk az ol va só kat, hogy a kép vi se lő-

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

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

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

Szer kesz tõi le vél
Ked ves Ol va sók!

Tisz te let tel ké rem Önö ket, hogy az új -
ság gal kap cso la tos ész re vé te le i ket, az ide
szánt írá sa i kat, il let ve fo tó kat, me lyek
meg je len te té sét  ké rik, a Pe tő fi Em lék mú -
ze um ban, nyit va tar tá si idő ben ad ják le a
kö vet ke zők sze rint: ked den, pén te ken és
szom ba ton 10-16 órá ig. 

Hir de tésfel adás ra is van le he tő ség, kü -
lön bö ző ter je de lem ben. Ezek le adá sát és
költ sé ge it Richter Gyulánénál, az ön kor -
mány zat fő pénz tá rá ban ren dez he tik.

Lap zár ta: adott hó 25-e, meg je le nés: kö -
vet ke ző hó nap el ső fe le, de leg ké sőbb min -
den hó 10-e.   Vass Ilo na fe le lős szer kesz tő
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Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép -
vi se lő-tes tü le te a mó do sí tott 1990. évi LXV. tör -
vény ben biz to sí tott fel ha tal ma zás alap ján a
Szer ve ze ti és Mű kö dé si Sza bály zat ról szó ló
6/2007. (III. 29.)  ren de le tet (to váb bi ak ban: ren -
de let) az aláb bi ak sze rint  mó do sít ja.

1. § A ren de let 16. § (1) be kez dé se az aláb bi -
ak sze rint mó do sul:

„16. § (1) A kép vi se lő-tes tü let tag ja i nak szá -
ma: 9 fő. 

A ta gok név so rát az SZMSZ 1. sz. füg ge lé ke
tar tal maz za.”

2. § A ren de let 1. számú mel lék le te he lyé be e
ren de let mel lék le te lép.

3. § Je len ren de let ki hir de té se nap ján lép ha -
tály ba.

Bencze Ist ván polgármester
Dr. Vö rös And rea kör jegy ző

Ki hir de té si zá ra dék:
A ren de let ki hir det ve 2010. ok tó ber 19-én

Dömsöd Nagy köz ség Pol gár mes te ri Hi va ta lá -
nak hir de tő táb lá ján.

Dr. Vö rös And rea kör jegy ző

Mel lék let a 10/2010. (X. 19.) ren de let hez
„1. sz. mel lék let a 6/2007. (III. 29.) ren de let hez”

A kép vi se lő-tes tü let bi zott sá gai fel adat- és ha -
tás kö ré ről és a bi zott sá gok ös  sze té te lé ről

Az Ügy ren di Bi zott ság  ös  sze té te le, fel ada ta,
ha tás kö re: 

El nö ke: Ba logh Lász ló Le ven te kép vi se lő
Ta gok: Is pán Ig nác kép vi se lő

Csi kós Lászlóné kép vi se lő

A bi zott ság fel adat- és ha tás kö re:
a.) az SZMSZ mó do sí tá sá ra vo nat ko zó ja vas lat

el ké szí té se és elő ter jesz té se,
b.) az SZMSZ ügy ren di sza bá lya i nak el len őr zé -

se a tes tü le ti mun ka fo lya ma tá ban,
c.) ja vas la tot te het az ügy ren di sza bá lyok ér vé -

nye sí té sé re, al kal ma zá sá ra az ülés le ve ze tő -
jé nek,

d.) sza va zat szám lá ló bi zott ság ként le bo nyo lít ja
a tit kos sza va zást,

e.) ja vas la tot tesz a pol gár mes ter il let mé nyé nek
meg ál la pí tá sá ra, eme lé sé re, il let ve ju tal ma -
zá sá ra,

f.) a kép vi se lő-tes tü let mun kál ta tói jog kör ét érin  -
tő kér dé sek ben elő ter jesz tést tesz, il let ve a tes -
tü let ilyen dön té se it elő ze te sen vé le mé nye zi,

g.) részt vesz a te le pü lés nem zet kö zi és ha zai ön -
kor  mány za ti kap cso la ta i nak fej lesz té sé ben,

az együtt mű kö dé si meg ál la po dá sok ki dol go -
zá sá ban és vég re haj tá sá ban, 

h.) a kép vi se lő-tes tü let ren de le té ben meg ha tá -
ro zott fel ha tal ma zás alap ján egyéb ha tás -
kört gya ko rol,

i.) ke ze li a kép vi se lők és a pol gár mes ter vagyon-
nyilatkozatát, ellenőrző bi zott ság ként el jár a
va gyon nyi lat ko zat tal kap cso la tos el já rás ban,

j.) a ki sebb sé gi ön kor mány zat vé le mé nye zé sét
igény lő elő ter jesz té sek elő ké szí té se.

A Gaz da sá gi és Mű sza ki-fej lesz té si Bi zott -
ság ös  sze té te le, fel ada ta, ha tás kö re:

El nök: Sallai Gá bor kép vi se lő
Tagok: Balogh Lász ló Le ven te kép vi se lő

Is pán Ig nác kép vi se lő
Ka to na Krisz ti án

A bi zott ság fel adat- és ha tás kö re:
a.) elő ze te sen vé le mé nye zi az ön kor mány zat

költ ség ve tés ét érin tő   tes tü le ti dön té se ket, 
b.) az ön kor mány zat költ ség ve té sé vel kap cso la -

tos be szá mo ló kat, tá jé koz ta tó kat elő ze te sen
vé le mé nye zi, 

c.) vé le mé nye zi az ön kor mány zat költ ség ve tés ét
érin tő elő ter jesz té se ket, ren de le te ket,

d.) ja vas la tot tesz az ön kor mány za ti adó ren de -
le tek mó do sí tá sá ra,

e.) fi gye lem mel kí sé ri és gaz da sá gi szem pont ból
elem zi az ön kor mány zat ál tal esz kö zölt mű -
sza ki fej lesz té se ket, be ru há zá so kat, en nek
ke  re té ben vé le mé nye zi az ilyen tar tal mú
szer  ző dé se ket és fo lya ma to san fi gye lem mel
kí sé ri azok tel je sí té sét, kü lö nös te kin tet tel a
tel je sí té si ga ran ci ák ra (ha tár idő, jog és kel -
lék sza va tos ság, köt bér stb.),

f.) ja vas la tot tesz az ön kor mány zat ál tal biz to -
sí tott szol gál ta tá sok dí ja i nak meg ha tá ro zá -
sa, to váb bá a bér le ti dí jak meg ál la pí tá sa
tár gyá ban,

g.) fo lya ma to san fi gye lem mel kí sé ri az ön kor -
mány za ti in gat lan va gyon (va gyon ka tasz ter
alap ján) hely ze tét, eset le ges ér té ke sí tés re,
vé tel re, il let ve azok hasz no sí tá sá ra (bér let,
hasz ná lat, ha szon bér let stb.), to váb bá az
ezek kel kap cso la tos szer ző dés kö té si fel té te -
lek re tesz ja vas la tot,

h.) vé le mé nye zi az ön kor mány za ti va gyon gaz -
dál ko dást és pénz ügyi gaz dál ko dást érin tő
elő ter jesz té se ket, 

i.) fi gye lem mel kí sé ri az ön kor mány za ti rész vé tel -
lel mű kö dő gaz da sá gi tár sa sá gok mű kö dé sét,

j.) in téz ke dést kez de mé nyez a kép vi se lő-tes tü let -
nél a költ ség ve té si gaz dál ko dást és az ön kor -
mány za ti va gyon gaz dál ko dást érin tő kér dé -
sek ben,

k.) a fen ti ek ben meg ha tá ro zott, a fel adat kö ré be
tar to zó kér dé sek ben tett meg ál la pí tá sa i ról
tá jé koz tat ja a kép vi se lő-tes tü le tet,

l.) fi gye lem mel kí sé ri a te le pü lés fej lesz tést és a
be ru há zá so kat érin tő pá lyá za ti le he tő sé ge ket
és részt vesz azok bo nyo lí tá sá ban.

A Nép jó lé ti Bi zott ság ös  sze té te le, fel ada ta,
ha tás kö re:

El nök: Láz ár Jó zsef kép vi se lő
Ta gok: dr. Rókusfalvy Sylvia kép vi se lő

Sza bó And rea kép vi se lő
Ila Gáborné
Tassi Lászlóné

Ál lan dó meg hí vott: Gyer mek jó lé ti és Csa lád -
se gí tő Szol gá lat ve ze tő je

A bi zott ság fel adat- és ha tás kö re:
a.) ön kor mány za ti ren de let ben biz to sí tott fel ha -

tal ma zás alap ján I. fo kú ön kor mány za ti ha -
tó sá gi jog kört gya ko rol,

b.) fi gye lem mel kí sé ri és elem zi az il le té kes sé gi
te rü le tén élők szo ci á lis hely ze tét, er ről éven te
a költ ség ve té si kon cep ció el fo ga dá sát meg -
elő ző en be szá mol a kép vi se lő-tes tü let nek, 

c.) elő ze te sen vé le mé nye zi a fel adat- és ha tás kö -
ré be tar to zó ren de let-ter ve ze te ket,

d.) kap cso la tot tart a he lyi, il let ve te rü le ti, tér sé -
gi és or szá gos szin tű szo ci á lis fel adat kör ben
te vé keny ke dő szak mai szer ve ze tek kel, in téz -
mé nyek kel és tár sa dal mi szer ve ze tek kel, ja -
vas la tot ter jeszt a kép vi se lő-tes tü let fe lé az
ezek kel tör té nő kap cso lat fel vé tel re. 

e.) ja vas la tot ter jeszt a kép vi se lő-tes tü let elé a
költ ség ve tés mó do sí tá sá ra fel adat- és ha tás -
kör ének el lá tá sá hoz szük sé ges pénz ügyi fe -
de zet biz to sí tá sa ér de ké ben,

f.) elő ze te sen vé le mé nye zi a kép vi se lő-tes tü let
azon elő ter jesz té se it, ame lyek fel adat- és ha -
tás kör ét érin tik, 

g.) ja vas la tot ter jeszt a kép vi se lő-tes tü let elé a
fel adat- és ha tás kör ét érin tő ren de let meg al -
ko tá sá ra, il let ve ren de let mó do sí tá sá ra. 

Az Ok ta tá si, Köz mű ve lő dé si és Sport Bi zott -
ság  ös  sze té te le, fel ada ta, ha tás kö re:

El nök: Sza bó And rea kép vi se lő
Ta gok:  Láz ár Jó zsef kép vi se lő

Csi kós Lászlóné kép vi se lő
Patonai Istvánné
Zsi dai Mó ni ka

Ál lan dó meg hí vott: Gyer mek jó lé ti és Csa lád -
se gí tő Szol gá lat ve ze tő je, a ne ve lé si, ok ta tá si in -
téz mé nyek ve ze tői, köz mű ve lő dé si in téz mé nyek
vezetői, a Dömsödi Sport köz pont ve ze tő je

DÖMSÖD NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 10/2010. (X. 19.) rendelete
a Szervezeti és Mûködési Szabályzatról szóló 6/2007. (III. 29.)  rendelet módosításáról
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A bi zott ság fel adat- és ha tás kö re:
a.) ön kor mány za ti ren de let ben biz to sí tott fel ha -

tal ma zás alap ján I. fo kú ön kor mány za ti ha -
tó sá gi jog kört gya ko rol, 

b.) fi gye lem mel kí sé ri és elem zi az il le té kes sé gi
te rü le tén élő gyer mek ko rú ak szo ci á lis, ok ta -
tá si és kul tu rá lis hely ze tét, és er ről éven te a
költ ség ve té si kon cep ció el fo ga dá sát meg elő -
ző en be szá mol a kép vi se lő-tes tü let nek, 

c.) elő ze te sen vé le mé nye zi a fel adat- és ha tás -
kör ét érin tő ren de let-ter ve ze te ket,

d.) elő ze te sen vé le mé nye zi az ok ta tá si és ne ve lé -
si in téz mé nye ket érin tő tes tü le ti dön té se ket,

e.) kap cso la tot tart a gyer mek jó lé ti és ne ve lé si-
ok ta tá si cé lú te rü le ti, tér sé gi és or szá gos, to -
váb bá he lyi szak mai szer ve ze tek kel, in téz mé -
nyek kel és tár sa dal mi szer ve ze tek kel,

f.) ja vas la tot ter jeszt a kép vi se lő-tes tü let elé a
költ ség ve tés mó do sí tá sá ra fel adat- és ha tás -
kör ének el lá tá sá hoz szük sé ges pénz ügyi fe -
de zet biz to sí tá sa ér de ké ben,

g.) fo lya ma tos kap cso la tot tart a gyer mek vé de -
lem he lyi szer ve ze te i vel, in téz mé nye i vel, és
azok tól fel vi lá go sí tást kér het a fel adat- és
ha tás kö ré be tar to zó kér dé sek ben, 

h.) az ön kor mány za ti fenn tar tá sú ne ve lé si-ok ta -
tá si in téz mé nyek te kin te té ben jog sza bály fel -
ha tal ma zá sa alap ján vizs gál hat ja az in téz -
mény  mű kö dé sét, en nek ér de ké ben az in téz -
mény ve ze tő től tá jé koz ta tást kér het,

i.) részt vesz az ön kor mány za ti sport ren dez vé -
nyek szer ve zé sé ben,

j.) fi gye lem mel kí sé ri a he lyi sport tal fog lal ko zó
tár sa dal mi szer ve ze tek és in téz mé nyek te vé -
keny sé gét, azok tá mo ga tá sát, ér té ke li a ka -
pott tá mo ga tá sok fel hasz ná lá sát, és er ről a
kép vi se lő-tes tü le tet tá jé koz tat ja,

k.) elem zi és ér té ke li a he lyi sport szer ve ze tek
mű kö dé sét, és er ről éven te be szá mol a kép vi -
se lő-tes tü let nek,

l.) vé le mé nye zi a fel adat- és ha tás kör ét érin tő
tes tü le ti elő ter jesz té se ket,

m.) fi gye lem mel kí sé ri a te le pü lé si sport tal kap -
cso la tos pá lyá za ti le he tő sé ge ket, és részt
vesz azok bo nyo lí tá sá ban.

A Te le pü lés fej lesz té si, Kör nye zet vé del mi és
Ide gen for gal mi Bi zott ság ös  sze té te le, fel ada ta,
ha tás kö re:

El nök: Is pán Ig nác kép vi se lő
Ta gok: dr. Rókusfalvy Sylvia kép vi se lő

Sallai Gá bor kép vi se lő
Nagy Zsolt
Gá bor Sán dor

Ál lan dó meg hí vott: Dömsödi Ál ta lá nos Ipar -
tes tü let ve ze tő je

A bi zott ság fel adat- és ha tás kö re:
a.) ja vas la tot tesz a te le pü lésszer ke ze ti terv fe -

lül vizs gá lat ára,
b.) vé le mé nye zi a te le pü lés szer ke ze ti ter vet érin -

tő tes tü le ti dön té se ket, és ja vas la tot tesz a
ren de let mó do sí tá sá ra,

c.) kon cep ci ót dol goz ki a te le pü lésfej lesz tés
és te le pü lésren de zés irá nyai te kin te té ben,
kü lö nös te kin tet tel a te le pü lés funk ci ók ra
(ide gen for gal mi, rek re á ció, me ző gaz da sá -
gi jel leg) és a tér sé gi, me gyei fej lesz té si
prog ra mok ra, ezt a kép vi se lő-tes tü let elé
ter jesz ti,

d.) ja vas la tot tesz a kép vi se lő-tes tü let fe lé az ön -
kor mány zat tu laj do ná ban lé vő köz te rü let el -
ne ve zé sé re,

e.) a Gaz da sá gi és Mű sza ki-fej lesz té si Bi zott -
ság gal együtt mű kö dik a te le pü lé sen meg va -
ló sí tan dó inf rast ruk tu rá lis fej lesz té sek ak tu -
á lis kér dé se i ben, és ezek kel kap cso la tos vé le -
mé nyét a kép vi se lő-tes tü let elé ter jesz ti,

f.) ja vas la tot tesz a köz te rü le tek funk ci ó já nak
meg ha tá ro zá sá ra és az ez zel kap cso la tos
ren  de let mó do sí tá sá ra,

g.) kap cso la tot tart fenn a te le pü lé sen mű kö dő
ide gen for gal mi és fa lu szé pí tő fel ada to kat
vég  ző tár sa dal mi szer ve ze tek kel, 

h.) fi gye lem mel kí sé ri a te le pü lés tisz ta sá gi köz -
szol gál ta tás ok és a köz ség gaz dál ko dá si vál -
lal ko zás mű kö dé sét,

i.) ja vas la tot tesz a fel adat- és ha tás kör ét érin tő
tes tü le ti ha tás kör be tar to zó dön tés meg ho za -
tal ára, 

j.) elő ze te sen vé le mé nye zi a fel adat és ha tás kö -
ré be tar to zó tes tü le ti dön té se ket, 

k.) fi gye lem mel kí sé ri a te le pü lés fej lesz tést érin -
tő pá lyá za ti le he tő sé ge ket, és részt vesz azok
bo nyo lí tá sá ban.”

Nyug dí jas ta lál ko zó
2010. 10. 16.

„Az elő dök tisz te le te, meg be csü lé se az alap ja
jö vőnk nek.”

Min den év ben im már ha gyo mány, hogy az
Ipar tes tü let Ve ze tő sé ge ta lál ko zó ra hív ja nyug -
dí ja sa it. Idén is ok tó ber ben ke rült sor er re az
ese mény re, me lyet az Ipar tes tü let Szék há zá ban
ren dez tünk meg. Szép szám mal gyűl tünk ös  sze
er re az al ka lom ra.

Tóth Sán dor el nök kö szön töt te a ven dé ge ket,
majd a fi nom ebéd el fo gyasz tá sa után jó han gu -
lat ban, be szél ge tés sel telt el a dél után.

Ab ban a re mény ben kö szön tünk el egy más -
tól, hogy jö vő re is mét ta lál ko zunk.

A DÖMSÖDI ÁLTALÁNOS IPARTESTÜLET ÉLETÉBÕL

A DÖMSÖDI ÁLTALÁNOS IPARTESTÜLET FELHÍVÁSA
Az Ipartestület „Őszintén magunkról” címmel egy sorozatot szeretne elindítani a Dömsödi Hírnökben, amely a tagjait mutatná be.
Tisztelettel várjuk azon tagok jelentkezését, akik őszintén beszélnének sikereikről, gondjaikról, hogyan szeretnék látni a falu életét a jövőben!
Jelentkezni az Ipartestület Székházában, illetve a 06-24-435-416 telefonszámon lehetséges.



Dömsöd la ko sai a 2010-es hely ha tó sá gi vá lasz tá son is mét Ön mel lé
áll tak. A meg mé re tés ered mé nye egy ér tel mű üze net, egy ér tel mű vé le -
mény ki nyi lat koz ta tás. 

Gra tu lá lok eh hez a mi nő sí tés hez!
Négy év vel ez előtt, 2006-ban sem volt egy sze rű dol ga, ami kor a kor -

mány rúd mel lé állt. Már ak kor is lát szott, hogy men  nyi meg szo rí tás ra
lesz szük ség, hi szen a be vé te lek fo lya ma to san csök ken nek, míg a ki adá -
sok lé nye ge sen na gyobb ütem ben nö ve ked nek.

Még is szám ta lan szeb bí tés, job bí tás, fej lesz tés tör tént a fa lu ban!
A hely zet az óta sem ja vult, és ha le het így mon da ni, a mos ta ni ki lá tá -

sok még bo rú sab bak.
En ged je meg, hogy fel te gyek Ön nek né hány kér dést a kö vet ke ző cik -

lus sal kap cso la to san.
– Hogyan, mi ben lát ja a jö vő ben a fej lesz tés, a fej lő dés le he tő sé gét?
– Kö szö nöm a gra tu lá ci ót, kép vi se lőtár sa im ne vé ben is. Ma gam is úgy

gon do lom, hogy a dömsödi vá lasz tó pol gár ok hi tet tet tek a mun ka foly ta -
tá sa mel lett, ame lyet az elő ző cik lus ban el kezd tünk. En nek bi zo nyí té ka –
sze mé lyem meg vá lasz tá sa mel lett – hogy az új kép vi se lő-tes tü let is mét a
ré gi kép vi se lők ből áll. 

Min den te le pü lés jo gos igé nye, hogy a le he tő sé ge i hez ké pest kéz zel -
fog ha tó fej lő dést tud jon fel mu tat ni mind az in téz mé nyek mű kö dé sé ben,
mind az em be rek élet mi nő sé gé nek ja ví tá sá ban. Er re tö rek szünk mi is, de
a si ker ma még nem ga ran tál ha tó. Az má ra egy ér tel mű vé vált, hogy mi
azon nagy köz sé gek kö zé tar to zunk, ame lyek sa ját erő ből csak mi ni má lis
fej lesz tés re ké pe sek, a na gyobb lép té kű be ru há zá sok ról csak pá lyá za ti
pén zek el nye ré sé vel ál mod ha tunk. Ki csit be ha tá rol ja a le he tő sé ge in ket az
a tény, hogy a 2013-ig az or szág ren del ke zé sé re ál ló uni ós for rá sok nagy
ré sze már gaz dá ra ta lált. Pe dig len ne mit fej lesz te nünk, épí te nünk, kor sze -
rű sí te nünk. Elég, ha csak meg em lí tem az is ko la szin te elo dáz ha tat lan fel -
újí tá sát, vagy azt a pá lyá za tot, amely az ivó vi zünk jobb mi nő sé gét, meny  -
nyi sé gi kor lát nél kü li mű kö dé sét ga ran tál ná. Ta lán meg sem kell em lí te -
nem, hogy a lát vá nyos fej lő dés el le né re, bi zony van még sok ja ví tá sért ki -
ál tó ut cánk. Azért a ne héz sé gek el le né re „ug rás ra” ké szek va gyunk, vár -
juk a le he tő sé ge ket.

– A te le pü lés irá nyí tá sá ban nagy sze rep jut a kép vi se lők nek is! Lét -
szá muk 8 fő re csök kent, ám a tes tü let ös  sze té te le olyan te kin tet ben nem
vál to zott, hogy új ta gok nem ke rül tek be er re a vá lasz tá si cik lus ra. Ön
sze rint en nek a ré gi-új kép vi se lő -tes tü let nek kell-e va la mi lyen szin ten
fris sül ni, vagy meg fe lel az a faj ta ha bi tus, amit már ed dig meg szok hat -
tunk?

– A vá lasz tá si kam pány ban je lez tem, hogy csak olyan je lölt in dul jon,
aki tisz tá ban van az zal, hogy a je len tő sen le csök kent kép vi se lői lét szám
több mun kát, na gyobb fe le lős sé get je lent. A meg vá lasz tott kép vi se lők így
is áll nak a mun ká hoz. Min den ki nek meg kell újul nia. Ne kem is, a kép vi -
se lők nek is. Csak így tu dunk meg fe lel ni an nak az el vá rás nak, ame lyet a
sok ránk adott sza va zat je lent. Már most lá tom, hogy kép vi se lőtár sa im
mi lyen elán nal ve tik ma gu kat a mun ká ba. Te le van nak ten ni aka rás sal, öt -
le tek kel. Ez az aka rat, ez a fel ké szült ség szá mom ra ga ran cia ar ra, hogy jó
szín vo na lon tel je sít sük azo kat a fel ada to kat, ame lyek a kö vet ke ző négy év
meg ha tá ro zó szeg men sei lesz nek.

– Az itt élő em be rek nek mi lyen vál to zá sok kal kell szem be néz ni? (El -
ső sor ban az élet mi nő ség gel kap cso la tos té nye zők re gon do lok.)

– A vál to zá sok ról ta lán még ki csit ko rai be szél ni. Ezek meg fo gal ma zá -
sá hoz sok kal töb bet kell tud nunk a Kor mány ön kor mány zat ok kal kap cso -
la tos el kép ze lé se i ről. Töb bet kell tud nunk a kö te le ző fel ada tok eset le ges
át ala kí tá sá ról, az ok ta tás ügy, az egész ség ügy fi nan szí ro zá sá ról. Ami biz -
tos, hogy a meg lé vő, el sősor ban az idős em be rek szá má ra biz to sí tott szol -
gál ta tá si ked vez mé nye ket to vább ra is fenn kí ván juk tar ta ni. Ter mé sze tes,
hogy azon fo gunk mun kál kod ni, hogy a dömsödi em be rek élet mi nő sé ge

ne ro mol jon (van, ami kor ez már ered mény), ha nem ja vul jon. Bár mifé le
vál to zás is le gyen a jö vő ben, er ről az Ön kor mány za ti hí rek ből vagy az
Ak tu á lis ból idő ben ér te sül ni fog nak az ér dek lő dők. Itt is sze ret ném meg -
ra gad ni az al kal mat, hogy tá mo ga tá su kat kér jem azok hoz az in téz ke dé -
sek hez, ame lyek kö zös bol do gu lá sunk el éré sét szol gál ják.

– Kö szö nöm vá la sza it, és mun ká já hoz erőt, egész sé get és ki tar tást kí -
vá nok! -V.I.-

1956 emlékezete…

1956. ok tó ber 23. nem ze ti ün ne pünk, a nap tá rak ban pi ros be tű vel sze -
dett. Köz sé günk eb ben az esz ten dő ben is meg em lé ke zést tar tott az 54 esz -
ten de je tör tént ese mé nyek ről. Az ün ne pi mű sort a Ju és Zsu Tár su lat ad ta.

A da lok, ver sek, a kü lön bö ző effektek és ter mé sze te sen az elő adó fi a ta -
lok a tör té né sek kö zép pont já ba re pí tet ték a kö zön sé get. Az ottlévők át -
érez het ték a for ra da lom győ zel mé nek má mo rát, majd ugyan en nek a for -
ra da lom nak a szo mo rú vé gét. A pro duk ció vé gén a kö zön ség fenn áll va
tap sol ta vis  sza a szín pad ra a sze rep lő ket.

Mind ezek után Pánczél Kár oly or szág gyű lé si kép vi se lő ün ne pi be szé -
det mon dott. Meg em lí tet te a nap ja ink ban mind an  nyi un kat súj tó ár ví zi és
öko ló gi ai ka taszt ró fá kat, amik az egész or szág és a te le pü lé sek la kó it
össze fo gás ra kész te ti.

Ki hang sú lyoz ta, hogy a  vá lasz tá sok vé gez té vel min den te le pü lés kép -
vi se lő i nek bő ven van ten ni va ló ja!

Be fe je zé sül a meg em lé ke zők ko szo rú i kat a Bé ke té ren ál ló kop ja fá nál
he lyez het ték el. -V.I.-
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Tisztelt Polgármester Úr!
Bencze István válaszol

EMLÉK
Október végén a temetőben járva,
Emlék, kérlek ne hagyj magamra.
Ha el mégy nem tudom mi lesz velem,
A szívemben itt élsz és emléked velem együtt él.
Most gyertyát gyújtok és Rád emlékezem,
Tudom, hogy most itt vagy velem,
Hisz nincs még éjfél.
Emlék, hát kérlek élj még!
Ha majd az óra tizenkettőt üt,
Tudom Neked menni kell,
Hát most még élj velem.
Már a gyertya is leégett és Te mint egy árnyék eltűntél.
Hova lett az emlék mondd?
Ne vidd el magaddal, hagyd itt nekem!
Rád míg élek hadd emlékezzem!
Emlék, hát kérlek maradj velem!

/Nagyné Marika/ 2010. október 25.

Fotó: Kővári
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A Dömsödi Hír nök ok tó be ri szá má ban visz  -
sza em lé ke zé sek je len tek meg több dömsödi la -
kos tól az 1956-os for ra da lom ról. Nagy ér dek lő -
dés sel ol vas tam, mert ne kem is van nak em lé ke -
im, mi vel én ak kor 20 éves vol tam. Gye rekfej jel
él tem át a há bo rú, majd az 1950-es évek be szol -
gál ta tá sa it, pad lás söp ré se it, a Rá ko si-rend szer
min den, pa raszt sá got nyo mor ga tó in   téz ke dé se it.

En ged jék meg, hogy rö vi den le ír jam a gye -
rek ko rom, fi a tal sá gom éve i nek tör té ne tét. Szü -
le im, nagy szü le im kö zép pa rasz ti gaz dál ko dók
vol tak. Szü le im – Tóth Ist ván és Tóth Istvánné
sz. Mikus Ilo na – a má so dik vi lág há bo rú vé gén,
1944 no vem be ré ben egy né met bom ba tá ma -
dás ban, itt a la kó há zunk ud va rán mind ket ten
meg hal tak. En gem és öcsé met a Tóth nagy szü -
lők ne vel tek fel. Nagy apám, Tóth An tal 1949-
ben, nagy anyám, sz. Ila Má ria pe dig 1960-ban
hunyt el. Nagy anyám nem ke rült ku lák lis tá ra,
mert a föld je ink egy ré szét (7 hold föl det) fel -
aján lot ták az ál la mi gaz da ság nak még 1949-
ben. Én 1951-ben vé gez tem a nyolc ál ta lá nos -
sal, és sze ret tem vol na to vábbta nul ni, de nem
le he tett, mert 15 éves fej jel már gaz dál kod ni
kel lett. A Rá ko si-rend szer be szol gál ta tá si és
ma gas adóz ta tá si rend sze re mi att bi zony még
an nak is örül tünk, ha zsí ros ke nyér ju tott és egy
tá nyér le ves az asz tal ra.

El ér ke zett az 1956-os esz ten dő, ami bi zony
ja nu ár ban föld ren gés sel, majd már ci us ban ár -
víz zel súj tot ta köz sé gün ket. Mint már az elő ző -
ek ben ír tam, gaz dál kod tam és a lovaskocsival
ki vol tunk ren del ve a ter mény be gyűj tés re, az az
a pad lás le söp rés re, és ne künk kel lett a ki ren delt
me ző őrök kel együtt be szál lí ta ni a ter ményt,
meg az adó tar to zás ba le fog lalt bú to ro kat a köz -
ség há za elé. Az 1953-as vagy 1954-es év őszén

sok eső esett, és a rizs ter me lő szö vet ke zet (a
mos ta ni ha las tó he lyén) ál tal leara tott, ké vé be
kö tött rizst kel lett a nagy sár ból és víz ből ki hor -
da ni, ha jól em lék szem, no vem ber hó nap ban.

El ér ke zett 1956. ok tó ber 23. 
Mi vel ak kor húsz éves kor ban kel lett be vo -

nul ni sor ka to nai szol gá lat ra, én is meg kap tam a
be hí vót, ok tó ber 26-ára. Mi ok tó ber 23-án cu -
kor ré pát szed tünk a fa lu szé lén, a vá sár tér mel -
let ti Bal tá sok nak ne ve zett ré szen, és ak kor jött a
hír, hogy Bu da pes ten ki tört a for ra da lom. Majd
két nap pal ké sőbb, mi kor be kel lett vol na vo nul -
ni, ak kor ra már a rá dió be mond ta, hogy ki já rá si
ti la lom van, így nem kell be vo nul ni. Ak ko ri ban
még fül hall ga tós rá di ónk volt, és azon hall gat -
tuk a for ra da lom ese mé nye it. Ok tó ber 28-án
men tünk őszi bú zát vet ni a Némedi úti föld re,
az 51-es fő úton, és te her au tón men tek a fel ke lők
és ki a bál ták, hogy szánt sa tok, ves se tek, meg -
szű nik a be szol gál ta tás.

Jól em lék szem, hogy na gyon örül tünk, hogy
meg szű nik a be szol gál ta tás, az oro szok ki vo -
nul nak az or szág ból, és hogy önál ló, füg get len,
sem le ges or szág le szünk. A köz ség há zán Hor -
váth Do mo nkos mon dott be szé det, és a bu da -
pes ti ek ré szé re élel met gyűj töt t és szál lí tott a
köz ség la kos sá ga. Dömsödön nem volt fegy ve -
res ös  sze üt kö zés, és szin te min den ki a for ra da -
lom ügye mel lé állt, és re mény ked tünk a jobb és
erő szak men tes jö vő ben.

A csa ló dás ak kor kö vet ke zett be, ami kor no -
vem ber 4. után az or szá got el özön löt ték a szov -
jet tan kok, és a fel ke lést vér be foj tot ták. A nyu -
ga ti nagy ha tal mak a Sza bad Eu ró pa rá di ón ke -
resz tül biz tat ták a fel ke lő ket, de itt hagy tak ben -
nün ket, és a ha tal mas ka to nai túl erő vel szem ben
nem volt mit ten ni, mint saj nos el fo gad ni, hogy

a két vi lág ha ta lom sor sun kat meg pe csé tel te. A
fül hall ga tós rá di ón hall gat tuk Nagy Im re utol só
se gély ké rő be szé dét, de el kel lett fo gad nunk,
hogy a nyu gat nak fon to sabb volt a Szu e zi és az
arab or szá gok fe let ti ha ta lom ki ter jesz té se, per -
sze a gaz dag olaj le lő he lyek bir tok lá sa. Az orosz
és a nyu ga ti nagy ha tal mak a szín fa lak mö gött
meg egyez tek, hogy még vagy har minc-negy -
ven évig ma ra dunk a ke le ti tömb ré sze.

Nagy tisz te let tel kell em lé kez nünk a fel ke lés
és for ra da lom hő se i re, ál do za ta i ra, akik vé rü ket,
éle tü ket ál doz ták egy sza ba dabb, jobb vi lág re -
mé nyé ben. Most már több mint öt ven év táv la -
tá ban és a mai hely ze tün ket is mer ve saj nos
most is sok a prob lé ma, az el lent mon dás. Az
1989-1990-es rend szer vál tás az 1956-os cé lok
egy ré szét meg va ló sí tot ta, de saj nos nem min -
dent. Mun ka he lyek tö me gei szűn tek meg. A pri -
va ti zá ció egy szűk tár sa dal mi ré te get mil li ár do -
ssá tett, ugyan ak kor sok em ber a lét mi ni mum
szint jén él. Az ál la mi és szö vet ke ze ti va gyon ol -
csó pén zen, fő ként a nyu ga ti be fek te tők ke zé re
ke rült. Az or szág el van adó sod va, és saj nos a
nagy tő ke gaz da sá gi lag ki hasz nál ben nün ket. A
mun kás em be rek, a ma gyar  ter me lők ér de kei
hát tér be szo rul nak A két ke zi ter me lő mun ká nak
nin csen be csü le te. 

Az 1956-os nép fel ke lés és for ra da lom hő se i -
nek, már tír ja i nak, ál do za ta i nak em lé két ak kor
tud juk kel lő en kép vi sel ni és tisz te let tel em lé -
kez ni rá juk, ha most a mai bo nyo lult vi lág ban
ér vényt szer zünk a tisz tes sé ges, be csü le tes
mun ká nak, és a sa ját ma gyar ér de ke in ket sok kal
job ban ér vény re jut tat juk.

Tóth Ist ván (74 éves)
nyug dí jas me ző gaz dász

Visszaemlékezés 1956. október 23-ra

IIIIsssskkkkoooollllaaaaiiii    hhhhíííírrrreeeekkkk    ••••    IIIIsssskkkkoooollllaaaaiiii    hhhhíííírrrreeeekkkk    ••••    IIIIsssskkkkoooollllaaaaiiii    hhhhíííírrrreeeekkkk

Október 6.:
Futóverseny – Emlékverseny

Iskolánkban évek óta hagyomány, hogy neves történelmi napokon
emlékversenyt rendezünk. Október 6-án az Aradi vértanúk hőstettére
emlékezünk. Ezen a futóversenyen mindig nagy számmal szerepelnek a
gyerekek. Idén a születési éveket vettük figyelembe, és ennek alapján osz-
tottuk be a futamokat. Az első három helyezett érem díjazásban részesült.

Eredmények: 
2003. lány: 2003. fiú:
I. Bojtos Beáta 2. a I. Kincses Kristóf 1. a
II. Szigeti Mónika 2. a II. Perger Máté 1. b
III. Pozsár Lili 2. b III. Kis Richárd 1. b
2002. lány: 2002. fiú:
I. Galambos Laura 2. a I. Farkas Zsolt 2. a
II. Molnár Bella 2. b II. Kun László 3. a
III. Gecze Judit 2. a III. Fekete Richárd 3. b

2001. lány: 2001. fiú:
I. Ispán Lilla 4. c I. Ács András 4. c
II. Fábián Bianka 3. b II. Mendi Attila 3. c
III. Csehi Lili 3. c III. Király Rodrigó 4. c
2000. lány: 2000. fiú:
I. Bozóki Bettina 4. o. I. Keresztes Márk 4. c
II. Lampert Georgina 5. c II. Tóth István 4. o.
III. Hochman Regina 5. b III. Kincses Sándor 3. a
1999. lány: 1999. fiú:
I. Szüle Mercédesz 5. a I. Turcsán Pál 6. b
II. Kovács Orsolya 6. b II. Bárány Gábor 6. a
III. Belencsik Krisztina 5. c III. Kolompár Dániel 5. b
1998. lány: 1998. fiú:
I. Varga Beatrix 6. a I. Pásztohai Zoltán 7. o. 
II. Kincses Krisztina 7. o. II. Tejfel János 7. o. 
III. Kincses Barbara 7. b III. Kis Csaba 7. o. 
1997. lány: 1997. fiú:
I. Lajos Alexandra 7. b I. Göllény Zsombor 8. b
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Zaj lik az élet a köz ség ál ta lá nos is ko lá já ban. 
Ok tó ber 11. és 16. kö zött – is ko lai ha gyo má -

nyunk nak meg fe le lő en – meg ren de zés re ke rül -
tek a Szé che nyi -na pok.

„…mun kál ni nagy ban, s ha nem le het, mun -
kál ni ki csi ben, de mun kál ni min dig” – ezek nek
a Szé che nyi gon do la tok nak a je gyé ben telt a
Szé che nyi -hét. 

Ar ra tö re ked tünk, hogy gon do la ta it, te vé -
keny  sé gét mé lyeb ben meg is mer jük. A „leg na -
gyobb ma gyar” pél da mind an  nyi unk szá má ra,
hi szen az éle tét tet te ar ra, hogy job bít son. Te vé -
keny sé ge ered mé nye i vel ta lál koz ha tunk bár -
mer  re a Kár pát-me den cé ben. Hi té vel, aka ra tá -
val, sze re te té vel, fel vi lá go sult sá gá val, ki tar tá sá -
val egy egész or szág gaz da sá gi és kul tu rá lis fel -
eme lé sét szol gál ta.

Ha ta nu ló ink el ső osz tály tól nyol ca di kig
min den év ben csak egy pi ci vel töb bet tud nak
Szé che nyi ről, már nagy lé pést tet tünk elő re.

„Csak az ön ne me sí tés és Ma gyar or szág jó lé -
te le gyen a cél, mely ben nün ket egyesít…”

Év ről év re si ke re sen fog ös  sze szü lő, gyer -
mek és pe da gó gus en nek ér de ké ben. Kö szön -
jük sok szü lő ak tív köz re mű kö dé sét a pá lyá -
za ti anya gok el ké szí té sé ben. A Szé che nyi úti
is ko la fo lyo só in lát ha tók azok a pá lya mun -

kák, me lyek Szé che nyi élet mű vé hez kap cso -
lód nak. A ta nu lók ké szí tet tek egyé ni és kö zös
mun ká kat egy aránt. Min den vá ra ko zást fe lül -
múlt a be ér ke zett mun kák men  nyi sé ge és
szín vo na la. A ta nu ló kat ok le vél lel, di csé re tek -
kel ju tal maz tuk. Kü lön örö  münk re szol gált,
hogy a ki ál lí tást az óvo dá sok is meg te kin tet -
ték.

A Szé che nyi -na pok nem tel het nek el szel le -
mi ve tél ke dő és sport ver se nyek nél kül. Ezek re
ok tó ber 16-án ke rült sor. A szel le mi ve tél ke dőt
egész he ti elő ké szü let előz te meg. Le he tett bú -
vár kod ni az interneten, meg adott tan könyv ben,
és jegy ze tel ni kel lett az is ko la rá di ó ban el hang -
zott Szé che nyi mű sor alap ján. A szín vo na las
mű sort, mely vé gig kí sér te Szé che nyi Ist ván
élet pá lyá ját, a 6. b osz tály ta nu lói ad ták elő. A
ve tél ke dő fel ada ta it ezek ből az anya gok ból ál lí -
tot tuk ös  sze.

Itt az új ság ban is gra tu lá lunk a leg ered mé -
nye sebb osz tá lyok nak:

I. 6. a osz tály
II. 6. c és 8. b osz tály
III. 5. c és 6. b osz tály
Amíg a fel ső sök ve tél ked tek, ad dig az al só -

sok vet ték bir tok ba a Sport csar no kot, és él vez -
ték a sport ver se nye ket.

Majd a fel ső ta go zat sport ver se nyei kö vet -
kez tek: sor ver se nyek, fo ci, ké zi lab da.

Ok tó ber 16-ával tar tal mas na pot, sőt he te ket
hagy tunk a há tunk mö gött.

Is mét gaz da gab bak let tünk... tu dás ban, lé lek -
ben egy aránt.

II. Spisák Bernadett 7. a II. Kosiczki József 8. o.
III. Nagy Zsuzsanna 7. a III. Kun Zoltán 6. b
1996. lány: 1996. fiú:
I. Szabó Evelin 8. b I. Molnár Zsolt 8. a
II. Gyimesi Viktória 8. b II. Perger Máté 8. a
III. Cserni Henrietta 8. b III. Gecze Péter 8. a
Felnőtt lány: Felnőtt  fiú:
I. Pleskovits Judit 8. a I. Fabula Richárd 8. b
II. Csehi Szilvia 8. b II. Horváth Renátó 8. a
III. Füki Beatrix 8. b III. Márkus András 8. b
Gratulálunk, és továbbra is sok sikert kívánunk a helyezetteknek.
A többieknek köszönjük a részvételt, és ne keseredjenek, a következő

majd sikerül.
Dömsöd, 2010. október 6.

Bo lyai Ma te ma ti ka
Csa pat ver seny

Is ko lánk al só és fel ső ta go za tos ta nu lói
Bólyai Ma te ma ti ka Csa pat ver se nyen vet tek
részt Rác ke vén. A gye re kek na gyon lel ke sen
ké szül tek a meg mé ret te tés re, és iz ga tot tan
várták, hogy szá mot ad has sa nak tu dá suk ról.

A ver se nyen be csü let tel helyt ál ló csa pa tok
tag jai:

4. osz tály: Bődi Ger gely Má té
Jároli Kris tóf
Ko vács Ger gő
Perger Ba lázs Ist ván

5. osz tály: Gonda And rea
Göllény Csil la
Szé kely Lil la
Szűcs Ger gő

Szé che nyi -na pok a Gróf Szé che nyi Ál ta lá nos Is ko lá ban
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2010. szep tem ber 1-jétől új, 2 évig tar tó Comenius prog ram ban vesz
részt is ko lánk, az eu ró pai kul tú ra je gyé ben.

Cél ja, hogy a fi a ta lok töb bet tud ja nak meg a részt ve vő or szá gok ról,
meg is mer jék kul tu rá lis örök sé gü ket, a ha gyo má nyo kat, szo ká so kat, mű -
vé sze te ket, ze nét, iro dal mat, tör té nel mü ket, föld raj zi adott sá ga i kat. Tud -
ja nak, hall ja nak, lás sa nak val lá sok ról, val lá si ün ne pek ről, nép mű vé sze -
tek ről, kéz mű ves sé gek ről. Mind ezt a prog ram kö zös nyel vén, an go lul. 

Tud ják be mu tat ni a ta pasz tal ta kat szem lél te tő esz kö zök kel, szá mí tó gé -
pen el ké szí tett Power Pointos be mu ta tók kal, szín já ték kal, ki ál lí tá sok ren -
de zé sé vel, fény ké pek kel, tánc cal, ka ta ló gu sok és bro sú rák el ké szí té sé vel.

A prog ram ki írá sa sze rint min den részt ve vő nek meg van a konk rét fel -
ada ta. Így a 

ta nu lók nak: a ha gyo má nyos ze ne, iro dal mi al ko tá sok, szín ház és a
nép tánc be mu ta tá sa. 

A ta ná rok nak: a mú ze u mok, me cse tek, temp lo mok, tör té nel mi he lyek
be mu ta tá sa.

Az in téz mé nyek nek: sze mi ná ri u mok tar tá sa, a weboldalak fej lesz té se,
is mer te tő köny vecs ke, ma ga zin, posz ter, ka len dá ri um és do ku men tum -
film ké szí té se.

Szü lői fel adat: a ha gyo má nyos éte lek és a ha gyo má nyos kéz mű ves ség
be mu ta tá sa.

A pro jekt ben a kö vet ke ző or szá gok is ko lái vesz nek részt: 
Tuna Lisesi: ORTAKLIGI KA BUL EDILEN KURULUSLAR
(Tö rök or szág, Istanbul)
Polonya Zespól Szkól Rolniczych w Grzybnie (Poland, Grzybno)
Estonya Vahtra Pőhikool Kohtla-Järve
(Estonia, Kohtla-Jarve Ida-Virumaa)
Ispanya INSTITUTO EDUCACIÓN SECUNDARIA LA TORRERA
(Spain, Elche)
Italya Istituto Tecnico Commerciale „Angelo Fraccacreta”
(Olasz ország, San Severo /Foggia/)
Italya LICEO SCIENTIFICO STATALE „GALILEI” (Italy, Bitonto)
Yunanistan 
(Greece, Makrygialos Pierias)
Macaristan Gróf Szé che nyi Ist ván Ál ta lá nos Is ko la
(Hun ga ry, Dömsöd)
Az el ső ta lál ko zónk 2010. ok tó ber 10–17-ig tar tott. A pro jekt ben meg -

ha tá ro zot tak sze rint zaj lot tak a prog ra mok reg gel 9:00-től es te 8:00-ig.
Min den or szág há rom té ma kör ben mu tat ko zott be a Power Pointban elő re
el ké szí tett kis film je i vel. 

Ezek té mái: az or szág, a te le pü lés és az is ko la,
egy mú ze um,
az épí té szet be mu ta tá sa.

Az isz tam bu li vá ros né zés
so rán lát tuk: Topkapi Sze ráj,
Hagia Sophia, Kék Me cset, a
Tö rök or szág ban ku ri ó zum -
nak szá mí tó Szent An tal ka to -
li kus temp lom, Dolmabache
Pa lo ta, Basilica Cisz ter na,
Adam Mic ki e wicz Mú ze um,
Tevfik Fikret Mú ze um. 

Ha jó val jár tunk a Bosz po -
ru szon, lát tuk a két óri á si hi -
dat, ami Ázsi át és Eu ró pát kö -
ti ös  sze. Tu do má sunk ra ju tott,
hogy ha ma ro san el ké szül a
har ma dik híd is. 

A gye re kek ha gyo má nyos
né pi vi se let ben, ha gyo má -
nyos tö rök tán cot jár tak. 

Szín da ra bot is ad tak elő tö rök nyel ven, me lyet ve tí tő vász non an go lul
le he tett kö vet ni. Éne kel tek, ze nél tek, ver set mond tak.

Meg is mer ked tünk a ha gyo má nyos tö rök éte lek kel is, ami jó val fű sze -
re sebb a mi en ké nél. A sü te mé nye ik na gyon éde sek, méz zel át ita tot tak.
Sok sa lá tát, gyü möl csöt, saj tot fo gyasz ta nak. Nem esz nek disz nó húst, he -
lyet te csir két, mar hát, ha lat és bá rányt bá rán  nyal.

Az utol só na pon, a sze mi ná ri u mon is mer ked tünk meg egy olyan tö rök
szob rás  szal – Eray Okkan –, aki nek mo nu men tá lis al ko tá sai a vi lág több
he lyén és Tö rök or szág-szer te lát ha tók.

A pro jekt zá rá sa ként egy ha gyo má nyos tö rök ka to nai ze ne kar bú csú -
zott tő lünk.

Prog ram ban, él mény ben, is me ret ben gaz dag he tet zár tunk. Kö szö net a
tö rök há zi gaz dák nak, akik gon do san vá lo gat tak az óri ás vá ros lát ni va lói
kö zül, hogy a leg jel lem zőb be ket lás suk. Min dent megtettek, hogy jól
érez zük ma gun kat, s az adó dó prob lé má kat meg old ják. Kö szö net azért,
hogy an  nyi ra vi gyáz tak min den ki re, ne hogy el ves  szen a 13 mil li ós vá ros -
ban, ahol még a ta xis sem min dig is me ri ki ma gát. 

2012 áp ri li sá ban Dömsöd lesz a ven dég lá tó, de ad dig is sok fel ada tot
fo gunk kö zö sen meg ol da ni.

Istanbul, 2010. ok tó ber 17.

Ambruska Mar git / Var ga Gézáné

Közös kincsünk: az európai kultúra sokszínûsége
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Szep tem ber ben meg kez dő dött a ta ní tás a meg újult mű vé sze ti is ko lá -
ban. A nyár fo lya mán a Pol gár mes te ri Hi va tal köz mun ka prog ram ban
részt ve vő dol go zói Var sá nyi An tal irá nyí tá sa mel lett gyö nyö rű en fel újí -
tot ták, ki fes tet ték be lül a tel jes épü le tet. A fes tés mel lett a gra fi ka mű hely -
ter met is si ke rült új bur ko lat tal el lát ni. Kö szön jük min den ki nek a mun ká -
ját, aki részt vett a mű vé sze ti is ko la fel újí tá sá ban.

Idén több nö ven dé künk van, mint ta valy: 330 ta nu ló val kezd tük meg a
tan évet. A gye re kek négy mű vé sze ti ág ban (ze ne mű vé sze ti, tánc mű vé -
sze ti, kép ző mű vé sze ti és szín mű vé sze ti tan szak okon) ta nul nak.

Dömsödön a szék he lyen ze nét, gra fi kát és szín já té kot, és az OMK-ban
nép tán cot és tár sas tán cot ok ta tunk, de ezenkí vül ta ní tunk Apajon (ze nét)
és Makádon (ze nét és szín já té kot) is.

A szep tem ber ben meg je lent Hír nök ben már ír tam, hogy az is ko la két
eu ró pai uni ós pro jekt ben vesz részt. A pro jek tek ben el in dult a mun ka, így
no vem ber ben, a ró mai meetingen is ko lánk ból Var ga Anett, So mos And -
rás, Baj zák Ist ván és Se bes tyén Gá bor vesz részt. 

A Pro Musica Ala pít vány Dömsöd ré szé re ér ke zett 1%-os sze mé lyi jö -
ve de lem adó fel aján lá sok nak, a szü lői ado má nyok nak, va la mint az in téz -
ményt fenn tar tó Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat ál tal be nyúj tott pá -
lyá zat nak kö szön he tő en na gyon jó zon go rát si ke rült be sze rez ni az is ko la
ré szé re, egy Schimmel már ká jú hang szert, amely nek fel ava tá sa a no vem -
be ri Mű vé sze ti Na pok meg nyi tó ján lesz. Kö szö net mind azok nak, akik le -
he tő vé tet ték azt, hogy egy ilyen már kás né met zon go ra az is ko la bir to ká -
ba ke rült!

Ok tó ber 24-én a mű ve lő dé si ház ban a vö rösiszap ká ro sult ja i nak meg -
se gí té sé re ren de zett mű sor ban részt vet tek nö ven dé ke ink és ta ná ra ink.
Kö szö net a szép elő adá sért, és kö vet kez zen azok nak a ne ve, akik tu dá suk -
kal, te het sé gük kel a mű sort gaz da gí tot ták, a gye re ke ket fel ké szí tet ték: 

Ze né szek: 
So mos And rás – fu vo la és Csák Pé ter – zon go ra (ta ná ri duó), Várkonyi

Pet ra – fu ru lya, Manger Pet ra – Gecze Ju dit: fu ru lya duó, Keller Kon rád –
trom bi ta, Vella Fru zsi na – fu ru lya, Hor váth Vi rág – fu ru lya, Ma gyar Má té
– fu ru lya, Tóth Ilo na – fu vo la, Var ga Ka ro li na – fu vo la, Baranyi Vi rág –
fu vo la, Kuna Or so lya – gi tár, Ba logh Abi gél – zon go ra, Ha lász Do rot  tya –
zon go ra, Radványi Pat rik – zon go ra.

Fel ké szí tő ta ná rok: Csák Pé ter, Nyikes Krisz ti án, Se bes tyén Gá bor, So -
mos And rás

Tár sas tán co sok:
Ha la dás cso port, Gé zen gúz cso port, Nagy Lász ló – Is pán Kar ina pá ros,

va la mint a Fel nőtt Tánc cso port. Fel ké szí tő ta nár: Mihó Di á na.

2010. ok tó ber 8-9-én a bu da pes ti Mil le ná ri son egy nagy eu ró pai kí sér -
le ti kam pány le bo nyo lí tá sá nak le het tek ta núi az ér dek lő dők. Brüs  szel a
PAU ne vű spa nyol ok ta tás fej lesz tő cé gen ke resz tül két or szág ban, Fran -
cia or szág ban és Ma gyar or szá gon in dí tot ta el az idén a ta nu lói mo bi li tást
nép sze rű sí tő prog ram ját. Mi vel a prog ram si ke res volt, az Unió to váb bi
or szá gok ra is ki ter jesz ti a kez de mé nye zést. A ma gyar or szá gi kam pány -
ban a dömsödi szék he lyű MOSTart NKKE 4 prog ram mal kép vi sel tet te
ma gát (Info-sarok, Thab-bemutató, Pro jekt me nedzs ment elő adás, Drá -
ma pe da gó gia fog lal ko zás). Ezek kö zül a Var ga Anett ta nár nő ál tal pre zen -
tált Thab-bemutató a De zső La jos AMI ta valy le zárt, ní vó dí jas pro jekt jét
mu tat ta be a nagy kö zön ség nek. Az elő adás to vább vit te és öreg bí tet te az
is ko la jó hír ne vét, a sze rep lés hez gra tu lá lunk!

Is ko lánk volt nö ven dé ke, Holl Lász ló, aki most a bu da pes ti Weiner Leó
Ze ne mű vé sze ti Szak kö zép is ko la és Ze ne is ko la nö ven dé ke, si ke re sen sze -
re pelt a „Fesztiválzenekar a ze ne is ko lá so kért” ver seny dön tő jén. Kö vet -
kez zen most egy rész let ab ból a cikk ből, amely a  weboldalon ol vas ha tó,
és ahol a kap cso ló dó lin kek re kat tint va a ver seny ből rész le tek lát ha tók.

A Fesz ti vál ze ne kar a ze ne is ko lá so kért ver seny 2. for du ló já nak nyer te -
sei a kö vet ke ző ver seny zők (a zsű ri nem ál lí tott fel sor ren det köztük).

...
Holl Lász ló – trom bi ta 
Weiner Leó Ze ne is ko la, Bu da pest, fel ké szí tő ta nár: Kis And rás, ját szott

mű: Baldassare: B-dúr szonáta
…
Ok tó ber 15-én és 16-án a ze ne kar pró ba ter mé ben volt an nak a ver -

seny nek a má so dik for du ló ja, ame lyet a Fesz ti vál ze ne kar és a Ma gyar Ze -
ne is ko lák és Mű vé sze ti Is ko lák Szö vet sé ge hir de tett az or szág ze ne is ko lá i -
ban ta nu ló gye re kek nek. 

A ver seny re bár mely ma gyar or szá gi ze ne is ko lá ban ta nu ló gye rek je -
lent kez he tett. Kö zü lük vá lasz tot ta ki a má jus 28-29-én ren de zett 1. for du -
ló ban a Zsű ri azt a negy ve net, aki most ok tó ber ben már a Fischer Iván ve -
zet te, a Fesz ti vál ze ne kar mű vé sze i ből ál ló zsű ri előtt mu tat hat ta be tu dá -
sát. A leg job bak meg hí vást kap tak a no vem ber 29-én es te a Grand Ho tel
Royal Corinthia Szál lo da bál ter mé ben ren de zen dő nyil vá nos hang ver -
seny re, ahol im már a Fischer Iván ve zé nyel te Fesz ti vál ze ne kar ral, kö zön -
ség előtt lép het nek fel. A kon cer tet rög zí ti a Ma gyar Rá dió és a te le ví zió is.
Az ese mény fő véd nö ke Só lyom Lász ló, véd nö kei Kodályné Péczeli Sa rol -
ta, Schiff And rás és Fischer Iván, a no vem ber 29-i est el nö ke Ranschburg
Je nő pro fes  szor.”

La ci nak az is ko la va la men  nyi ta ná ra és nö ven dé ke ne vé ben szív ből
gra tu lá lok, és to váb bi szép si ke re ket kí vá nok!

Kön tös Ág nes igaz ga tó

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

Radványi Patrik, Budai Noémi, Földvári Attila, Füki Bea,
Nagy László, Ispán Karina, Horváth Balázs, Nagy Tímea

Fotó: Kővári
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RADYG 60
Az Őszi zson gás sal kez de tét vet te a 60.
ju bi le u mi tan év ren dez vény so ro za ta az

Ady End re Gim ná zi um ban.
Ter ve zett prog ram ja ink a következők:

• 2010. no vem ber 22-26.: ju bi le u mi Ady-hét
• 2011. ja nu ár 29., 18 óra: Ady-bál
A ren dez vényt hagyományteremtő

szán dék kal ren dez zük.
• 2011. már ci us 12-14.: Partiumi ki rán du lás
Is mert iro dal mi em lék he lyek meg lá to ga tá sát
ter vez zük. Min den érdeklődőt sze re tet tel vá -
runk. Je lent ke zés Mé szá ros At ti la ta nár úr nál.

• 2011. áp ri lis 15-16.: AIOT (Ady
Intézmények Or szá gos Ta lál ko zó ja)

14 éven át tar tó ren dez vényt sze ret nénk
fel ele ve ní te ni.

• 2011. má jus 14., 16 óra:
Öreg di ák-ta lál ko zó

Egy ko ri Ady-di á kok képzőművészeti
tár la ta

Vár juk volt Ady-di á kok művészeti al ko tá sa -
it. A ki ál lí tás szervezője Fo dor Pi ros ka és is -

ko lánk ta ná ra, Pu ha Fe renc.
Az est fény pont ja az öreg di ák ok gálaműso-
ra lesz. Ide is vár juk egy ko ri Ad y-di á kok je -
lent ke zé sét, akik szí ve sen vál lal nak fel lé pést

bár mely műfajban, ez zel is emel ve az est
han gu la tát.

A je lent ke zé se ket az ady-
gim@freemail.hu e-mail cí men

vagy a 06-24/519-050-es te le fon szám ra
vár juk.

Mi vel a ju bi le u mi év ren dez vé nye i nek
szer ve zé se meg ha lad ja az is ko la pénz ügyi
lehetőségeit, anya gi tá mo ga tást szí ve sen
el fo ga dunk, azo kat előre is kö szön jük.
Szám la szá munk: 11742070-20024372

SZA BA DY ALA PÍT VÁNY.
A köz le mény ro vat ba

RADYG60 KE RÜL JÖN!
Nap ra kész in for má ció is ko lánk hon lap ján

ta lál ha tó: server1.rag.sulinet.hu

Ady End re Gim ná zi um

MEGHÍVÓ
November 13-án (szombaton) 15 órakor

jótékonysági futóversenyt rendez a Rácke -
vei Ady Endre Gimnázium a vörösiszap
károsultjainak megsegítésére.

Indulás és nevezés a helyszínen (Ráckevei
Ady Endre Gimnázium), ajánlott nevezési
díj 500 Ft.

Mindenkit szeretettel várunk!

„Mi kor az élet mes  sze kész tet,
s ezer nyi tit kos csá bot ád,
sze res sük ezt a ré gi fész ket:
a ré gi is ko lát.”

(Wass Al bert)

Kö zel a nyol ca dik X-hez az em lé kek egy re
szeb bek, Wass sza vai sze rint min dig job ban
sze re tem ezt az is ko lát.

Ala pí tá sa kor, 1950-ben az Ady End re Gim ná -
zi um két el ső és egy má so dik osz tál  lyal in dult.
Az ak ko ri 32 má sod éves di ák egyi ke vol tam én
is. Két ked ves le á nyunk volt az osz tály ban, hu -
szon nyol can le is érett sé giz tünk 1953 nya rán. A
mi osz tá lyunk az aszó di, gö döl lői és más is ko -
lák ból a kör nyék re ha za jött di á kok ból te vő dött
ös  sze. Osz tá lyunk „túl ko ros nak” volt ne vez he -
tő, mert mi re érett sé giz tünk, már jócs kán a hú -
szas éve in ket ta pos tuk. En nek va ló szí nű leg az
volt az oka, hogy so kan hat ele mit, ezen felül
négy pol gá rit vé gez tünk, ez után let tünk gim na -
zis ták. Köz ben 1948-ban, ami kor az ál la mo sí tás
volt, a pol gá ri is ko lát az ál ta lá nos is ko la fel ső ta -
go za tá vá ala kí tot ták. Meg szün tet tek min den
más is ko lát, az ele mit és a pol gá rit is.

A kez det kez de té től osz tály tár sam dr. Paitz
Jó zsef volt.

Én a gim ná zi um el ső évét a pest er zsé be ti
Kos suth La jos Gim ná zi um ban vé gez tem el.
Ami kor tu do má som ra ju tott, hogy Rác ke ve
gim ná zi u mot ka pott, öröm mel tér tem is mét „ha -
za” , mert sze ret tem ezt a vá rost, és már négy
évet „le húz tam” az it te ni pol gá ri is ko lá ban. A
pol gá ri ban na gyon sze ret tem Koralewszky ta nár
urat, aki a gim ná zi um ban is mét ta ná rom lett.

Én ar ról sze ret nék ír ni meg em lé ke zé sem ben,
ami ről ke vés szó esett és es he tett ab ban az idő ben.

Az 50-es évek ben ke mény Sztá li nis ta–Rá ko -
si esz mék és uta sí tá sok sze rint tör tént az ok ta -
tás. En nek el le né re ki vá ló, bölcs, nagy tu dá sú
ta ná ra ink meg ta lál ták a ne ve lés he lyes út ját, és
ezek ben a za va ros idők ben ne vel tek ben nün ket
be csü le tes, ge rin ces em be rek ké. A Gö döl lő ről
és Aszód ról ér ke ző di á kok pre mont rei szel le me
ha tott a töb bi di ák ra, va la mint ta ná ra ink is ezen
gim ná zi u mok ból jöt tek Ráckevére. Kö zü lünk
so kan az ele mit egy há zi is ko lá ban vé gez tük,
így val lá sos ne ve lést kap tunk. Ez a ké sőb bi ek -
ben is ha tás sal volt ránk. Az is ko lá ban (DISZ)
if jú sá gi alap szer ve zet mű kö dött. A he lyi MDP
Párt bi zott ság és a DISZ bi zott ság irá nyí tá sa sze -
rint más szer ve zet nem mű köd he tett. Az if jú sá -
gi ve ze tő in ket mi ma gunk vá laszt hat tuk meg,
ta ná ra ink bölcs irá nyí tá sa mel lett. A Gim ná zi -
um mel lett mű kö dött egy fiú di ák ott hon 35-40
bent la kó di ák kal. A ta nu lók nagy ré sze az aszó -
di és gö döl lői di ák ott hon ok ból, ki sebb ré sze a
kör nyék fal va i ból (Áporka, Dömsöd, Makád,
Szigethalom) ke rült fel vé tel re. Je len hely zet ben
egy if jú sá gi szer ve ze ten be lül a di ák ott hon nak
is volt DISZ alap sejt je, ill. if jú sá gi fe le lő se. Az

is ko la DISZ szer ve ze té nek tit ká ra Tóth Já nos
di ák tár sunk, a di ák ott hon if jú sá gi fe le lő se ma -
gam vol tam. A Gim ná zi um nak Eszlári Zol tán
ta nár úr volt az igaz ga tó ja, a di ák ott hon ne ve lő -
ta ná ra Fejérdy Győ ző ta nár úr volt. Az évek
mú lá sá val Fejérdy ta nár úr má so dik „apám má”
vált. A kol lé gi um ne ve lő ta ná ra és if jú sá gi fe le -
lő se gyak ran uta zott a me gye te rü le te in ren de -
zett ta pasz ta lat cse re ér te kez le tek re egy-egy vá -
ros ba, an nak di ák ott ho ná ba. Uta zá sa ink so rán
meg be szél tük a prob lé má kat, ten ni va ló kat, és
sok ak kor „ta bu nak” szá mí tó té mát, mint Val -
lás, Ha za fi ság, Er kölcs, Ma gyar ságtu dat. Nagy -
sze rű ér zés volt hall gat ni Győ ző bá csi okos ta -
ná csa it, bölcs meg lá tá sa it.

Út ban egy szer Nagy kő rös felé, a vo nat ab la -
ká ból ki te kint ve gyö nyö rű ga bo na táb lá kat lát -
tunk:

„Fi gyeld fi am a táb lát! – mondta. A sok le haj -
ló ka lász mag gal van te li, a ve tés ből ma ga san
ki ál ló ka lá szok üre sek. Így van ez saj nos az em -
be rek kö zött is!”

Itt azu tán jött atyai in tel me, ame lyet so ha nem
fe lej tek el: „Hajts fe jet az EM BER előtt, tér -
det az IS TEN előtt, de ge rin cet sen ki előtt!”

Ezek az in tel mek meg ha tá roz ták egész ed di -
gi éle tem, mun kás sá gom. Meg ta nul tam tisz tel -
ni a szor gal mas, be csü le tes em be re ket, így szol -
gál tam le a fa lum ban, Dömsödön 35 évet.

A di ák ott ho ni élet cso dá la tos volt! Úgy él -
tünk, mint egy nagy csa lád, egy mást se gít ve,
gyö nyö rű kör nye zet ben, bol do gan. Az eme le ti
rész ben el he lye zett há ló-kö re ink ben el al vás
előtt hall gat tuk a ma da rak es ti éne két, haj nal ban
a ví zen ját szó vad ka csák há po gá sát, a si rá lyok
éles ri kol tá sát. Szá munk ra ez az ott hon üdü lő,
sza na tó ri um volt.

Na pi ren dünk a kö vet ke ző kép pen né zett ki:
reg gel 6-kor éb resz tő, majd ke mény reg ge li tor na
kö vet ke zett. Ez után volt a szo ba-, ill. kör let rend,
majd reg ge li, vé gül a ta nu lás meg kez dé se előtt
30 per ces ta nu ló szo bai fog lal ko zás, fel ké szü lés
az órák ra. Ta ná ra ink nem csak az órá kon vol tak
ve lünk, ha nem mint na pos fel ügye lők is, a dél -
utá ni ta nu ló szo bai fog lal ko zá so kon és az es ti le -
fek vés előt ti órák ban is ve lünk, a kö ze lünk ben
vol tak a di ák ott hon ban. Az órák – le gyen az bár -
me lyik is – cso dá la to san tel tek. Min  den tan tár -
gyat ta ná ra ink ma gas szin tű elő adá sá ban hall gat -
tuk, mo hón szív tuk ma gunk ba a tu dást. Né ha az
órák ele jén, de fő leg a vé gén, egy-egy dal lal, in -
du ló val zár tuk a fog lal ko zást. Saj nos olyan tár -
gyak, mint pél dá ul az ének, nem volt. Orosz órák
után oro szul éne kel tünk, időn ként be ik tat va
Sztá lin leg ked ve sebb da lát, a „Milaja Ma ja Szu-
likó-t”. So kat éne kel tünk, tud tuk ked ves ta ná ra -
ink sze re tett da la it. Ilyen volt Sinka ta nár úr ked -
ven ce, a „Domb ol da lon áll egy öreg nyár fa” – cí -
mű dal, amit meg ha tot tan hall ga tott.

Csomor Jó zsi osz tály tár sunk ki vá ló is ko lai
ének kart szer ve zett, a kó rus éne kelt a Pest me -

Egy kevei di ák a sok kö zül
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gyei Me gye há zán, sze re pelt a rá di ó ban és kü -
lön bö ző ének ka ri ver se nye ken. A ta ní tás be fe je -
zé se után ki tű nő ebéd várt ben nün ket a jó száj -
ízű Er zsi ke né ni ke ze nyo mán. Ét ke zés után kis
sza bad idő, ki me nő a vá ros ba, majd a dél utá ni
ta nu lás kö vet ke zett. Es te a va cso ra után kis sza -
bad idő, ki me nő a vá ros ba, majd a dél utá ni ta nu -
lás kö vet ke zett. Es te a va cso ra után sza bad fog -
lal ko zás volt, me lyet ki-ki ked ve és te het sé ge
sze rint va la mi lyen sport tal, sak kal, asz ta li te -
nisszel, röp lab dá val, ököl ví vás sal töl tött. A Du -
na kö zel sé ge az év szak nak meg fe le lő en le he tő -
sé get biz to sí tott a csó na ká zás ra, úszás ra. Volt
egy nagy la di kunk, ab ban evez het tünk, so kan
ak kor sze rez tünk ví zi jár tas sá gi iga zol ványt, a
si ke res vizs ga le té te le után. Tor na te rem nem
volt, a tor na sze rek is hi á nyo sak, kez det le ge sek
vol tak. Em lék szem, volt egy vas ru dunk, ezt
nyúj tó nak al kal maz hat ták va la ha. Mi kér tünk
en ge délyt az il le té kes Ta nács tól, hogy a Sillingi
er dő ből ki vág has sunk két akác fát. Az en ge délyt
meg kap tuk, és az tán eb ből meg épí tet tük a hasz -
nál ha tó nyúj tót az ud va ron. A gyű rű és a má szó -
kö tél is ugyan úgy az ud va ron két nyár fa kö zé
fel szö gelt ge ren dán ló gott. So kat spor tol tunk,
erő söd tünk test ben és lé lek ben egy aránt. Lab da -
rú gó csa pa tunk a Já rá si Baj nok ság ban sze re pelt
jó ered mén  nyel. Ezen a baj nok sá gon részt vet tek
a kör nye ző fal vak fo ci csa pa tai is. Röp lab dá ban
mind a fiú, mind a le ány vá lo ga tot tunk ki tű nő
ered mé nye ket ért el. Fu tó ink is ki vá ló ak vol tak,
mint Csu to rás Csa ba, aki 200 m-en or szá gos if -
jú sá gi baj nok lett. Ököl ví vás ban já rá si ver se nye -
ken 4-5. súly cso port ban ér mes he lye zé se ket ér -
tünk el. Én Aszó don a Pest me gyei If jú sá gi Baj -
nok ság on har ma dik he lye zett let tem kis vál tó
súly ban. Itt kell szól ni ar ról is, hogy a já rá si és
he lyi MDP Bi zott ság uta sí tá sá ra 1951-ben a di -
ák ve ze tők kö zül 4-nek, aki be töl töt te a 18. élet -
év ét, párt tag nak kel lett len nie. Az er re a sors ra
ju tot tak egyi ke vol tam én is. A tab lón kon le het
lát ni, hogy ki az a há rom di ák, aki nek za kógal -
lér ján „dí sze leg” az MDP-jel vény. Én ma gam
má ig sem tu dom mi ért, ta lán va la mi bel ső su gal -
lat ra le vet tem a jel vényt a gal lé rom ról. Mi né -
gyen so sem él tünk vis  sza az MDP-tag sá gunk -
kal. An  nyi ban ha tá roz ta meg az éle tün ket, hogy
a ké sőb bi ek ben es tén ként „fel kér tek”, il let ve in -
kább za var tak ben nün ket a kör nye ző fal vak ban
lé vő if jú sá gi- és párt szer ve ze tek el len őr zé sé re,
szer ve zé sé re. Sok szor az éj sza kai órák ban ér -
tünk csak ha za a di ák ott hon ba, szere tett ta ná ra -
ink ag gó dá sa kö ze pet te. Ezen prob lé má kat is
meg ol dot tuk bölcs ta ná ra ink irá nyí tá sa mel lett.

Anya gi gondjaink meg ol dá sára Fejérdy ta nár
úr szer ve zé sé ben a Ker té sze ti Egye tem tan gaz -
da sá gá hoz tar to zó Szi get be csei Ker té sze ti Gaz -
da sá gba jár tunk hét vé ge ken dol goz ni, ahol fi ze -
tést kap tunk. Mi ak ko ri ban a ta nu lás mel lett so -
kat dol goz tunk, há rom nyá ron át vol tunk a „Du -
nai Vas mű If jú Épí tői” Sztálinvárosban, ahol az
el ső év ben az ivó víz re va lót is alig ke res tük meg.

1953 ta va szán, Sztá lin ha lá la után ke vés vál -
to zás, eny hü lés kö vet ke zett be a he lyi po li ti ká -

ban és az ok ta tás ban. Jól pél dáz za ezt, hogy a
Já rá si PB kert jé ben ki ál lí tott kis Sztá lin-szo bor
mel lett fel vált va dísz őr sé get kel lett áll ni az
ADY-s di á kok nak. (Ma a ren de lő in té zet az épü -
let, és kis kert je már nincs meg.) Vis  sza tér ve az
el töl tött há rom bol dog évhez, sokszor kel lett ki -
vo nul nunk kü lön bö ző ün ne pé lyek re, ren dez vé -
nyek re (áp ri lis 4.; má jus 1.; no vem ber 7.), hi szen
a di ák ott hon di ák jai min dig „kéz nél” vol tak.

Mi min dig és min den hol da lol tunk, éne kel -
tünk. Ami kor a di ák ott hon di ák se re ge a vá ros ba
ment, az ut ca vissz hang zott ka to nás me ne te lé -
sünk és ének lé sünk so rán. Da lol tunk fel ké rés re,
ve te rán MDP-tag tár sa dal mi ren de zé sű te me té -
sén, zeng tük meg ha tot tan „A zsar nok ság dő zsölt
és ül te torát…” cí mű gyász in du lót. Ott hon,
nagy szü le ink te me té sén pe dig egy há zi éne ke ket
éne kel tünk – ilyen volt ez a vi lág ak kor.

1953 ta va szá tól szo rí tott ben nün ket az idő,
ké szü lőd tünk az érett sé gi re. Olyan do log ról,
hogy sza lag ava tó bál, ün nep ség, szó sem es he -
tett. Bal la gá sunk kor Pár tunk he lyi ve ze tő i nek
en ge dé lyé vel csak si ma kes keny pi ros sza la got
vi sel het tünk, dá tum fel tün te té se nél kül. Ta ná ra -
ink és az al sóbb osz tá lyos le á nya ink öt le te alap -
ján a kes keny pi ros sza lag alá két zsi nó ron füg -
gő ki csiny pi ros szívet kap tunk, ezen volt fel -
tün tet ve a kez dés 1950 és a vég zés 1953 dá tu -
ma. Úgy tu dom, hogy még az utá nunk kö vet ke -
ző osz tály nak is pi ros sza lag ja volt bal la gás kor.
El kel lett bal lag nunk – hiszen el vár ták tő lünk –
a Já rá si PB-ra is, ide al sóbb osz tá lyos le á nya ink
kí sé re té ben, kart kar ba fon va vo nul tunk fel.
Szép és ün ne pé lyes volt. Érett sé gi után ün nep -
sé gün ket sze ré nyen, klub dél után jel leg gel, az
is ko lá ban ren dez tük meg. Irigy ked ve néz tem
hos  szú évek múl tán az is ko la szín pom pás bal la -
gá si ün nep sé ge it, ren dez vé nye it ba rá ta im és fi a -
ta labb fi am ADY-s di ák vég zé se al kal má val.

A sors jó vol tá ból gyak ran já rok be sze re tett is -
ko lám ba, fi gyel ve fej lő dé sét, gya ra po dá sát. Ta -
ná rai – néhány ki vé tel lel – szá mom ra is me ret le -
nek, de tu dom, hal lom, hogy mél tó utó dai nagy -
ne vű ta ná ra ink nak. Az ok ta tás ered mé nyei be -
szél nek mél tó fel ké szült sé gük ről, szi go rú, em -
ber sé ges, be csü le tes te vé keny sé gük ről. A rác ke -
vei ADY END RE Gim ná zi um jó ke zek ben van.

Ahogy az idő sza lad, ar ra jár tam ban re me gő
tér dek kel és a meg ha tó dott ság tól kön  nye ző sze -
mek kel lép tem át sze re tett is ko lám kü szö bét. A
fenn ál lás 60. évfordulóján további si ke re ket kí -
vá nok, is mét Wass Al bert sza va i val zá rom em -
lé ke zé se met:

„Is te nem az idő hogy ro han!
Ma még va gyunk, hol nap már nem.
A múlt és em lék: mind el ma rad.
Nyo ma in kat las san vö rös
Avar ral fe di be az őszi szél.
És egy szer azt sem
Tud ja majd, kik vol tunk
Ki ró lunk be szél.”

Dr. Nagy Ist ván
(arany dip lo más főállatorvos)

Dömsöd, 2010

A Pro Musica Ala pít vány Dömsöd a
sze mé lyi jö ve de lem adók 1%-ából fel -
aján lott, 2008-ban be ér ke zett 27.613 Ft-
ot, a 2009-ben be ér ke zett 3.181 Ft-ot, va -
la mint a 2009-ben fel aján lott 74.807 Ft-
ot (mind ös  sze sen 105.601 Ft-ot) a De zső
La jos Alap fo kú Mű vé szet ok ta tá si In téz -
mény ré szé re át utal ja, hogy az ös  szeg gel
hoz zá já rul jon az in téz mény ré szé re be -
szer zen dő zon go rá hoz.

Az ala pít vány ku ra tó ri u ma ne vé ben
kö szö ne tet mon dok mind azok nak az adó -
zók nak, akik az ala pít ványt sze mé lyi jö -
ve de lem adó juk 1%-ával tá mo ga tás ban
ré sze sí tet ték.

Tisz te let tel:
Kön tös Ág nes

a ku ra tó ri um el nö ke

MEG HÍ  VÓ
Sze re tet tel meg hív juk Önt és ked -

ves Csa lád ját a 2010. no vem ber 19-
én és 20-án meg ren de zés re ke rü lő

Dömsödi Mű vé sze ti Na pok ra.

No vem ber 19-én 18 óra kor a mű vé -
sze ti is ko la épü le té ben mu tat koz nak be a
ze nei, va la mint a szín já ték tan sza kos nö -
ven dé ke ink. A mű sor előtt Kér ges Tün de
fes tő mű vész nek, is ko lánk gra fi kata ná rá -
nak ki ál lí tá sát nyit juk meg.

No vem ber 20-án 19 órai mű sor kez -
dés sel Ka ta lin-bált ren de zünk az OMK-
ban. A ren dez vé nyen a nép tán cos, tár sas -
tán cos, va la mint szín já ték tan sza kos nö -
ven dé ke ink ad nak mű sort, fel lép a Ju és
Zsu Tár su lat. A gra fi ka tan szak ki ál lí tás -
sal ké szül.

Be  lé  pő  je  gyek
fel nőt tek nek 800
Ft. A be lé pés va la -
men  nyi mű vé sze ti
is ko lai nö ven dék
ré szé re, va la mint a
14 év alat ti ak nak
in gye nes. 

Je gye ket vá sá -
rol ni, asz talt fog -

lal ni az OMK-ban és a mű vé sze ti is ko lá -
ban le het.

A bá lon kér jük az al ka lom hoz il lő
meg je le nést!

A bál be vé tel ét a tán co sok ru ha tá rá nak
bő ví té sé re for dít juk!

Min den ér dek lő dőt sze re tet tel vá runk!

A mű vé sze ti is ko la ta ná rai
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ÁL LAN DÓ PROG RA MOK
Döm söd múlt já ból ál lan dó hely tör té ne ti ki -
ál lí tás a könyv tár ban Ko vács Lász ló ta ní tó
úr gyűj te mé nyé ből. Nyit va tar tás a könyv -
tá ri nyit va tar tá si rend sze rint.

ENER GIA TOR NA
Az egész sé ges élet mód je gyé ben, szer dán -
ként 19.00 órá tól.
Ve ze ti: Oprea Arthúr Mi hály.

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.

NYUGDÍJAS KLUB
Kéthetente. Nyugdíjas klubfoglalkozások:
november 16., november 30.

AUTÓVEZETŐI TANFOLYAM

2010. november 6.
VI. DÖMSÖDI

TÖKFESZTIVÁL 

13,00 órától – 15,00 óráig
Színes kézműves foglalkozás 

(batikolás, gyékényfonás, arcfestés stb…)
Töklampionok kifaragása

/ha tudsz, hozz magaddal faragni való tököt/
Egész napos játszóház a kamarateremben

15,00 órától – LÚDAS MATYI
színházi előadás a Tassi Tűzoltó Egyesület

Értékmegőrző Csoport előadásában

16,30 órától
Énekes show műsor Dömsödiektől

a Dömsödieknek

JELMEZVERSENY
A legjobban sikerült HALLOWEENES

jelmezek díjazásban részesülnek

HÓFEHÉRKE ÉS A HÉT ELGYÖTÖRT
TÖRPE

kabaréjelenet Dömsödiektől a Döm-
södieknek, jó hangulatot, kellemes perceket

szerezve egymásnak!
17,30 órától

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

(dabi buszmegállóig), OMK.
18,30 órától

Táncos, énekes show műsor!!
Fellépnek: Lufihajtogató Bohóc,  TŰZ-

ZSONGLŐRÖK, Hermann Ottó musical
énekes, Ju és Zsu Társulat tagjai, Levendula

A.M.I. tassi tánccsoport

Sztárvendég: DEFEKT DUÓ

La ko da lom a Kis kun ság ban cím mel ke rült
szín pad ra 2010. okt. 16-án Kiskunlacházán az
az ös  sze ál lí tás, amely a la ko dal mi szo ká so kat
ele ve ní ti fel, a meg is mer ke dés től egé szen a kéz -
fo gó ig. Egye dül ál ló a vál lal ko zás ab ból a szem -
pont ból is, hogy az em ber élet for du lói kö zül a
pár vá lasz tás és a há zas ság kö tés kö ré cso por to -
su ló szo ká so kat ös  sze fűz ve vi szi szín pad ra. A
le ány ké rés, a ke len gye köz szem lé re té te le, a
meny as  szony öl töz te té se, a le ány és a le gény ki -
ké ré se-bú csúz ta tá sa, va la mint a la ko dal mi ét -
kek, rig mu sok, tán cok, a jel leg ze tes tö rö kös
mó ká zás és a meny as  szony tánc mind-mind ap -
ró lé ko san ki dol goz va kö szönt vis  sza a szín pad -
ról. Az em be ri élet for du lói kö zül ta lán ez az
egyet len, ahol fel vo nul a kö zös ség ap ra ja-nagy -
ja szí nes nép vi se let ben, il let ve a leg több ver si -
ke, nó ta és tánc je le nik meg.  

Négy te le pü lés mű ked ve lői vál lal koz tak er re
a fel adat ra, akik Kiskunlacháza nép tán co sai,
Dömsöd szín ját szói, Kunszentmiklós da lo sai és

Rác ke ve kis nép tán co sai vol tak. A szín pa don
ki lenc ven nél is több sze rep lő for dult meg. Kü -
lön em lí tést ér de mel az élő ze ne, a dísz let és
nem utol sósor ban a ren de zés!

A szer ve zők a jö vő ben ter ve zik a da rab to -
váb bi be mu ta tá sát több te le pü lé sen is!

-V.I.-

ÕÕssbbeemmuuttaattóó  KKiisskkuunnllaacchháázzáánn

PROG RA MOK AZ OMK-BANPROG RA MOK AZ OMK-BAN



Az el ső SISI Bál meg ren de zé se kor is fon tos -
nak tar tot tuk a tár sa dal mi sze rep vál la lást, a rá -
szo ru lók tá mo ga tá sát, s min dig jó lát ni, ha se gí -
tő szán dé kunk örö met okoz. 

Az ak ko ri tom bo lán be folyt 130.000 fo rin tot, a
Sem mel we is Egye tem I. szá mú Gyer mek gyógy á -
sza ti Kli ni ka kis be te ge i nek ado má nyoz tuk.

Ak kor még nem gon dol tuk, hogy a II. SISI
Bál és a hoz zá kap cso ló dó ren dez vény so ro zat
kap csán még na gyobb fe le lős sé günk és kö te les -
sé günk lesz se gí te ni a baj baju tot ta kon.

Ked ves Részt ve võ!

En nek ap ro pó ján en ged je meg, hogy a kö vet -
ke ző aján la tot te gyem:
1. Min den egyes em ber, aki részt vesz a JÓ TÉ -

KONY SÁ GI Ren dez vény so ro zat bár me lyik
al kal mán, a be lé pő je gye árá nak 5%-ával tá -
mo gat ja az iszap ka taszt ró fa ál do za ta it.

2. Min den ki ál lí tó, szpon zor, aki él bár me lyik
szpon zo ri fo ko zat elő nye i vel, a ked vez mé -
nyes áron be lül a be fi ze tett dí ja 5%-ával já rul
hoz zá a ka taszt ró fa te rü le tén élő em be rek
éle té nek új ra kez dé sé hez.

3. Még szé le sebb kö rű mé dia-meg je le nést biz to -
sí tunk részt ve vőn kén ti, vál la la ton kén ti élő rá -
dió- és te le ví zióin ter jú le he tő ség for má já ban.

4. Ehhez a fan tasz ti kus, mo nar chi á ról szó ló hét -
hez, a 11 da rab ból ál ló Sisi-ru ha köl te mé nye -
in túl, mél tó mű sor és ven dég lá tás tar to zik. 
A meg adott el ér he tő sé ge ken je lez ze rész vé -

te li és tá mo ga tá si szán dé kát!
Szá mí tok Ön re!
Sok sze re tet tel:

Rakszegi Zi ta fő szer ve ző 06-70-332-8852
zita.rakszegi@gmail.com
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Habsburg-Lotharingiai Mihály főherceg
és Pál Zsófia színésznő

JÓTÉKONYSÁGI Rendezvénysorozat
22001100  SSiissii  ééss  aa  VVaaddáásszzaatt  

Az iszap ka taszt ró fa olyan mér té kű kárt
oko zott a te rü le ten élő em be rek nek, ami
mel lett mi sem me he tünk el szó nél kül,
ezért úgy dön töt tünk, hogy a „Sisi és a Va -
dá szat” ese mé nye it JÓ TÉ KONY SÁ GI
PROG RAM MÁ ala kít juk, ami nek ke re -
té ben min den ki, aki részt vesz az ese mé -
nye ken, egy ben sze mé lye sen vagy cé gén
ke resz tül tá mo ga tó vá is vá lik. A tá mo ga -
tás ös  sze gét a MA GYAR KÁR MEN TŐ
ALAP szám lá já ra fog juk utal ni a ren -
dez vény so ro za tot kö ve tő hé ten. A sze mé -
lyes/vál la la ti rész vé te lek nek jó té kony sá gi
jel le gét a le he tő leg több fó ru mon és mé -
dia fe lü le ten hang sú lyoz ni fog juk már a
ren dez vényt meg elő ző en is. 

Dísz ven dég:
Habsburg-Lotharingiai Mi hály fő her ceg

Véd nö kök:
Pelczné dr. Gáll Il di kó EU kép vi se lő
Pánczél Kár oly or szág gyű lé si kép vi se lő
Dr. Szűcs La jos or szág gyű lé si kép vi se lő

EGÉSZ HÉ TEN meg te kint he tő
• Er zsé bet ki rály né és a di vat c. ki ál lí tás

(dá ma lo vag ló-, ko ro ná zá si-, csil lag ru -
ha stb.) – Czédly Mó ni ka ru ha re -
konst ruk ci ói

Fel nőtt: 1.500 Ft/fő;
Nyug dí jas és Gyer mek: 750 Ft/fő;
Di ák- és Nyug dí jas cso por tok nak 500 Ft.
• Savoyai-kas tély és Park prog ram jai

(ki ál lí tás, di vat be mu ta tó)
Fel nőtt: 1.000 Ft/fő;
Nyug dí jas és Gyer mek: 500 Ft/fő.

HÉT FŐ (no vem ber 15.)
18.30 h   Ka ma ra ze ne a mo nar chia

ko rá ból
Fel nőtt: 2.000 Ft/fő;
Nyug dí jas és Gyer mek: 1.000 Ft/fő.

KEDD (no vem ber 16.)
19 h Sisi Va dász Gá la, Habsburg-Lo -

tha ringiai Mi hály fő her ceg tár sa sá gá ban
Fel nőtt jegy ára: 15.000 Ft/fő;
Gyer mek jegy ára: 7.500 Ft/fő.

JEGY REN DE LÉS ÉS IN FOR MÁ CIÓ:
Rakszegi Zi ta fő szer ve ző:

06-70-332-8852.

Sze re tet tel vá runk min den ked ves
ér dek lő dő, se gí te ni vá gyó ven dé get

bár me lyik al kal munk ra!
www.sisibal.hu



16 XX.  évfolyam  11.  szám

Dá tum Prog ram Ár (Ft)
November 15-21. Erzsébet ki rály né és a di vat c. ki ál lí tás Felnőtt: 1.500 Ft/fő,
EGÉSZ HÉTEN Czédly Mó ni ka ruharekonstrukciói nyug dí jas és gyer mek: 750 Ft/fő
November 14. (vasárnap) Érkezés és a szobák elfoglalása a kastélyban, partner hotelekben
November 15. (hétfő) Érkezés és a szobák elfoglalása a kastélyban, partner hotelekben

14.00 h   Hajókázás Habsburg-Lotharingiai Mihály főherceggel 
a Savoyai-kastély előtt

15.00 h   Sajtótájékoztató
18.00 h   Kamarazene a monarchia korából Fel nőtt: 2.000 Ft/fő, 
Köz re mű kö dik: Mo nar chia Kamara Ze ne kar  nyug dí jas és gyer mek: 1.000 Ft/fő

No vem ber 16. (kedd) 8.00 h Szer ve zett va dá szat a Rác ke vei Va dász tár sa ság te rü le tén
14.00 h   Ebéd a va dász ház nál
19.00 h   Sisi Va dász Gá la Földszinti ter mek: Fel nőtt jegy ára: 15.000 Ft/fő
Közreműködik: Monarchia Kamara Zenekar, Gyer mek jegy ára: 7.500 Ft/fő
valamint Vadászkamara Kürt-együttes Alag so ri te rem: Fel nőtt jegy ára: 10.000 Ft/fő
közben: Inspirációk Erzsébet királyné ruháira c. bemutató Gyer mek jegy ára:  5.000 Ft/fő

November 17. (szer da) 8.00 h     Szer ve zett cso port in du lá sa a Gö döl lői Ki rá lyi Kas tély ba 15.000 Ft/fő
10.00 h   Kas tély lá to ga tás, kas tély ker ti és pál ma há zi sé ta,

Gö döl lő ne ve ze tes sé gei
13.00 h   Ebéd a kas tély ban
15.30 h   In du lás a Savoyai-kastélyba
Savoyai-kas tély Felnőtt: 1.000 Ft/fő, 
Te rep au tó teszt ve ze tés nyug dí jas és gyer mek: 500 Ft/fő
18.00 h   Di vat be mu ta tó: női és fér fi al kal mi ru hák
Köz re mű kö dik: Nagy Nó ra tánccsoportjai

No vem ber 18. (csü tör tök) 7.00 h     Szer ve zett cso port in du lá sa a kecs ke mé ti 15.000 Ft/fő
Ka to na Jó zsef Szín ház ba

9.00 h     Szín ház lá to ga tás, Kecs ke mét ne ve ze tes sé gei
13.00 h   Ebéd a Var ga ta nyán
15.30 h   In du lás a Savoyai-kastélyba
Savoyai-kas tély Felnőtt: 1.000 Ft/fő, 
Te rep au tó teszt ve ze tés nyug dí jas és gyer mek: 500 Ft/fő
18.00 h   Di vat be mu ta tó: va dász ru ha (női, fér fi)
Köz re mű kö dik: Nagy Nó ra tánccsoportjai

No vem ber 19. (pén tek) 8.00 h   Szer ve zett cso port in du lá sa az Ope ra ház ba 15.000 Ft/fő
9.00 h   Ope ra ház lá to ga tás
11.00 h   Sé ta a Bu dai vár ban, Má tyás-temp lom ban, Ha lász bás tyá n
13.00 h   Ebéd a For tu na Ét te rem ben
15.30 h   In du lás a Savoyai-kastélyba
Savoyai-kas tély Felnőtt: 1.000 Ft/fő, 
Dél után   Te rep au tó teszt ve ze tés nyug dí jas és gyer mek: 500 Ft/fő
17.00 h   Ár ve rés az ár víz ká ro sul tak ja vá ra
18.00 h   Di vat be mu ta tó: szőr me; óra, ék szer
Köz re mű kö dik: Nagy Nó ra tánccsoportjai

November 20. (szombat) 14.00 h   Kas tély kert ben prog ra mok: Felnőtt: 1.000 Ft/fő, 
Dá ma lo vag lás, Fal ka va dá szat, Va dász ku tya-be mu ta tó, Soly má szat, nyug dí jas és gyer mek: 500 Ft/fő
Íjá szat; Te rep au tó tesztvezetés

November 21. (vasárnap) 10.00 h    Ün ne pi is ten tisz te let a rác ke vei Re for má tus és Ka to li kus
Templomban

Délután   mindenki indul haza, a szobák elhagyása és átadása
Mindennap • rác ke vei ne ve ze tes sé gek és em lék he lyek meg te kin té se
prog ram le he tő ség • mú ze um- és temp lomlátogatás

• sétahajókázás lehetősége a Dunán

Gyer mekje gy: 14 éves ko rig

„Sisi és a Va dá szat” JÓTÉKONYSÁGIrendezvénysorozat programtervezete

A programváltozás jogát fenntartjuk

JEGYRENDELÉS ÉS IN FOR MÁ CIÓ:
Rakszegi Zi ta főszervező; +36-70-332-8852

zita.rakszegi@gmail.com
www.sisibal.hu
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A „Még 1000 év Dömsödért” Egye sü let Köz hasz nú Szer ve zet szer ve zé sé ben idén is le he tő ség nyí lik arra, hogy a szü lők, nagy szü lők, ba rá tok és is -
me rő sök cso ma got és aján dé kot küld je nek gyer me ke ik nek, uno ká ik nak, sze ret te i knek és ba rá ta i knak a Mi ku lás sal kram pu szok kí sé re té ben.

Az aján dé ko kat 2010. de cem ber 6-án HÉT FŐ dél után Dömsöd Nagy köz ség köz igaz ga tá si te rü le tén szál lít juk ki!
A ha gyo má nyok nak meg fe le lő en le het ren del ni Egye sü le ti cso ma got, mely gaz da gon lesz meg tölt ve fi no mabb nál fi no mabb édes ség ekkel, il let ve át -

ad juk a sa ját cso ma got és aján dé kot is.

Az Egye sü le ti cso mag ára 800 Ft/cso mag + csa lá don ként a ki szál lás dí ja 1.000 Ft/csa lád! Sa ját cso mag, aján dék ese tén a meg ren de lés kor
csak az 1.000 Ft ki szál lí tá si dí jat kell meg fi zet ni!

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

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

Meg ren de lő he lyek:

– Júnó Disz kont – Dömsöd, Kos suth L. u. 
– Élel mi szer – Zöld ség bolt (Fa ra gó ék) Dömsöd, Kos suth L. u. 
– Zöld ség bolt (Kaszásné) – Dömsöd, Hor váth-kert
– Célpont(y) Hor gász Szak üz let – Dömsöd, Át ri um üz let ház
– Surda Fa la to zó – Dömsöd, Kos suth L. u. 
– Do bos ABC – Dömsöd, Váczi ut ca
– Zöld ség bolt (Gulyásné Ma ri ka) – Dömsöd, Baj csy-Zs. u. 

Je lent ke zé si ha tár idő: 2010. de cem ber 3. PÉN TEK!

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

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

Mi ku lás prog ram a fa lu ap ra já nak és nagy já nak egy aránt!

2010. de cem ber 5-én va sár nap dél előtt 10,00 órá tól ko csi ká zás a Mi ku lás sal a Pe tő fi Mú ze um tól va ló in du lás ok kal, a prog ram 13,00 órá ig tart! A
rész vé te li díj: 300 Ft/fő, a ko csi ká zás mel lett egy kis meg le pe tés sel ked ves ke dünk a részt ve vők nek!

2010. de cem ber 5-én va sár nap ját szó ház és kéz mű ves fog lal ko zás a Mi ku lás je gyé ben a Pe tő fi Mú ze um nál 10,00 órá tól, a ját szó ház me se ház zal,
klas  szi kus dia ve tí tés sel és sok ér de kes elem mel bő vül az idén! Ide csak el kell jön ni és el töl te ni egy pár órát ön fe ledt öröm mel, a mú ze um kert ben! Dél -
előtt kö zö sen ál lít juk fel a Fa lu si Bet le he met, me lyet az el ké szül te után rö vid ün nep ség ke re té ben nyúj tunk át a fa lu la kos sá gá nak!

2010. de cem ber 6-án HÉT FŐN a cso mag ki szál lí tás nap ján 16.30 órá tól Mi ku lás-fel vo nu lás a Hor váth-kert hez, ta lál ko zó a gye re kek kel és fel nőt -
tek kel a té ren, előt te meg le pe tés ze nés mű sor a vá ra ko zók ré szé re! A Mi ku lá so kat szál lí tó jár mű vek a tér mindkét ol da lán meg áll nak!

(Fon tos! Idén nem lesz kü lön Kram pusz vizs ga! Kér jük azo kat a gye re ke ket, akik ta valy vol tak, hogy je lent kez ze nek az Óvo da kony há n Tarrné
Zsókánál!)

Sok sze re tet tel hív és vár min den ked ves ér dek lő dőt a „Még 1000 év Dömsödért” Egye sü let Köz hasz nú Szer ve zet, a Pe tő fi Mú ze um, a Mi ku lás és a
kram pu szok!

MMMM IIII KKKK UUUU LLLL ÁÁÁÁ SSSS ---- VVVV ÁÁÁÁ RRRR ÁÁÁÁ SSSS
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A névnapjukat
ünneplõ banyákhoz:

Névnapunk alkalmából,
Mondok Néktek valamit:

A Jó Isten kísérje Mindnyájunk lépteit.
Kívánom, hogy ezt a klubot semmi ne tudja

széttépni,
hogy még sok-sok évig együtt ünnepelhessük

Mindnyájunk szép ünnepét.
Boldog Névnapot!

/Nagyné Marika/

2010. ok tó ber 23.
„Mi volt 1956, barátom?...” – hang zott el a

kér dés az idei ok tó ber 23-i ün nep ség kez dé se -
ként. Azt hi szem és gon do lom, hogy a mű sor vé -
gé re még az is meg ér tet te, hogy mi tör tént ak kor,
aki nem él te át a bor zal ma kat. Aki vi szont át él te
és lát ta is a Ju és Zsu Tár su lat tel jes kor hű em lék -
mű so rát, az sze mét tö röl get ve gon dolt vis  sza az
ak ko ri ese mé nyek re, gon dolt vis  sza a ma gyar
sza bad ság har cos rá dió utol só S.O.S. se gély ki ál -
tás ára, mely a mű sor ban is fel hang zott.

„Mint ha 1956 len ne” – hal lot tuk egy idős hölgy
sza va it, kor hű dísz let, öl tö zet és a han gu lat nak
meg fe le lő fé nyek, ver sek, idé ze tek és éne kek.
Ne héz sza vak ban ki fe jez ni az idei ok tó ber 23-i
em lék mű sort.

A mű vész lel kem nyu godt, mert vég re si ke -
rült be bi zo nyí ta ni Dömsödön is, hogy nem a fe -
ke te-fe hér ün nep lő és a ko kár da mé re te a mérv -
adó egy mű sor ban. Bár tu dom, van aki csak a
fel szín re ad, ami a tar ta lom mö gött van, az már
lé nyeg te len. Az évek so rán meg ta pasz tal tam a
szín pa don, hogy ne elé ged jünk meg az zal, hogy
csak el sza va lunk egy for ra dal mi ver set, gon dol -
junk mö gé, lás suk meg a hát or szá got, és ak kor
áll junk ki szín pad ra.

Nem for ra dal mi han gu la tot kell te rem te ni egy
em lék mű sor ban, ha nem em lé kez ni mél tón az ál -
do za tok ra, akik a mi sza bad sá gunk mi att vesz tet -
ték életüket…

„No vem ber ben a Far kas ré ten 
Ha lot tak na pi mi se-csend fo gad.  
No vem ber ben fe hér vi rág gal
Fe dik a sí ro kat.”

/N.S./

„Ejj ejj, nya kun kon a szüret…, és se hor dóm, se
pré sem, se szőlőm…” – ke ser gett az egy sze ri gaz da! 

De mi nem szo mor kod tunk, ha nem vi gad tunk
2010. szep tem ber 25-én, ugyan is ek kor ren dez tük
a ha gyo má nyos Szü re ti Vi gas sá got! 

Dömsödön egy re ko mo lyabb ha gyo má nya van
az őszi szü re ti fel vo nu lás nak. A né hány éve új já é -
lesz tett prog ram szin te az egész nagy köz ség la kos -
sá gát meg moz gat ja. Van nak, akik a szü re ti me ne tet
kí sé rik vé gig, és van nak, akik az es ti mu lat sá got lá -
to gat ják szí ve seb ben. Mi min den hol ott vol tunk...

Ke gyes volt az idő já rás, ra gyo gó őszi nap fény
vár ta a fa lu ap ra ját-nagy ját Dömsödön a szü re ti vi -
ga da lom ra. Na gyon jó időt fog tunk ki, a jó han gu -
la tot meg hoz tuk ma gunk kal.

Pén te ken már szor gos ke zek dí szí tet ték a kel lé -
ke ket a fel vo nu lás hoz, és a mű ve lő dé si ház nagy -
ter mét a szom ba ti bál ra. 

Szom ba ton 14 órá tól kez de tét vet te a vi ga da lom.
Hos  szú sor ban fel buk kan tak a lo vas és gya lo gos
ha gyo mány őr zők, hin tók, be tyá rok, tán co sok, szü -
re te lők, bort kí ná ló csősz lá nyok és csősz le gé nyek.
Szá mos né ze lő dőt, ér dek lő dőt va rá zsol tak el az
egyes meg ál ló he lye ken, ön fe ledt, vi dám per ce ket
sze rez ve gye re kek nek és fel nőt tek nek egy aránt.

A bál fan tasz ti kus volt! A marhapörkölt!!, az va -
la mi olyan fen sé ges volt, hogy min den ki a tíz uj ját
nyal ta. A mu la to zás kivilágos vir ra da tig tar tott.  

Akik nek nagy tisz te let tel meg kö szö nöm rész -
vé te lü ket, se gít sé gü ket, fel aján lá sa i kat: 

Bí ró: Ungár Márk, Bíróné: Ko vács Nó ra.
Kis bí ró: Nagy Sebastian.
Be ha ran go zó kis bí ró és se géd kis bí ró: Nagy

Sebastian és Hor váth Ba lázs (akik már egy hét tel a
szü re ti fel vo nu lás előtt ki do bol ták a fa lu ban a vár -
ha tó ese mé nye ket).

Csősz le á nyok: Kobella Nó ra, Is pán Krisz ti na,
Guttyán Kit ti, Guttyán Ré ka, Pék Bi an ka, Kő vá ri
Ró za, Izsák Nó ra, Bá nyai Dorina, Bak Bar ba ra,
Csi kós Zsu zsi, Miskolczi Bea, Kiss Kar ina, Si mo -
nidesz Bog lár ka, Füki Be at rix, Ko vács Ka ta lin,
Sán dor Ni ko lett, Mol nár Li li, Baj nok Irén, Nagy
Bar ba ra, Mé szá ros Bet ti na, Mo ha ros Lil la, Cse hi

Li li, Bó dog Ni ko lett, Pusz tai Dorina, Bajnóczi
Annamari, Fá bi án Fan ni, Kin cses Jul csi, Vitáris
Pet ra, Vitárisné Vizoviczki Ju dit, Im re Zsó fi, Kin -
cses Dó ri, Jancsó An na, Kin cses Bri git ta. 

Csősz le gények: Her má nyi Ger gő, Vitáris Pé ter,
Ka to na Vik tor, Er dős Sán dor, Ba kó Gá bor, Tassi
Ger gő, Baj nok Fe renc, Ko vács Dá ni el, Bődi La jos.

Ci gány jel me ze sek: Hor váth Ba lázs, Pencz
Ádám, Ko lom pár Pé ter, Gá bor Ger gő, Ja kab
Gusztáv, Jakab Gusztávné Ibo lya, Ja kab Tün de,
Ja kab Ádám, Ba nya Klub.

Mas ka rá sok: He ge dűs Zsu zsi, He ge dűs Edit.
A nép tánc cso port részt ve vői: Kunszentmiklósi

Ha gyo mány őr ző Nép tánc cso port.
Haj tók és csi kó sok név so ra: Cse hi Sán dor,

Cse hi Pé ter, ifj. Cse hi Csa ba, Bá nyai Zsolt, Szé -
che nyi Kár oly, Mó ricz Jó zsef, Bo ros Er zsé bet,
Prokk Ká roly, ifj. Prokk Kár oly, Ka la pács And rás,
Sirkó Ti bor, Zsebők Fan ni, Mendi At ti la, Bor bély
Il di kó, Vámos Annamária, Im re Ka ta lin.

Szí ves el né zést ké rek, ha va la ki nek a ne ve nem
lett fel tün tet ve, de mi vel vá rat la nul is ér kez tek
részt ve vők, elő for dul, hogy ér ke zé sü ket a nagy tö -
meg ben nem vet tük ész re és le ma radt a név sor ból.
So kan ér kez tek Kunszentmiklósról, Tass ról és
Ráckevéről. Ne kik is na gyon-na gyon kö szö nöm! 

Bá li ze nész: Csó ka Sza bolcs.
A fel vo nu lá son és a bá lon han go sí tott: Bo kor

Zsolt /Boxy/.
OMK dol go zói: Sza káll Sándorné, Pék Jánosné,

Ferenczi Haj nal ka, Csi kós Zsu zsi, Kő vá ri Zol tán.
Va cso ra: Vassné Nagy Ka ta lin, Vén Gáborné

Ma ri ka.
Rend őri biz to sí tás: a dömsödi KMB mun ka tár sai.

Pol gár őr biz to sí tás:A dömsödi Pol gár őr ség tag jai.
Is mé tel ten csak azt tu dom le ír ni, hogy szí vem -

ből kí vá nom, ez után is mind több ilyen és eh hez
ha son ló ren dez vény si ke red jen, amely lel ke sí ti a
szer ve zés ben a részt ve vő ket, és iga zi fel hőt len
mu lat sá got, né hány gond ta lan órát nyújt egy más
tár sa sá gá ban. Úgy mint ré gen.

Még egy szer min den ki nek na gyon kö szö nöm:                                               
Csi kós Lászlóné

Se gély kon cert
Dömsödön

Ma gyar or szág ed di gi leg na gyobb ve gyi ka -
taszt ró fá ja tör tént ok tó ber ben. A Kolontár mel lett
lé vő tim föld gyár iszap tar tá lyá nak gát ja át sza kadt,
egy mil lió köb mé ter erő sen lú gos, szennye zett
iszap pal áraszt va el Kolontárt, va la mint a szom -
szé dos Devecsert és Somlóvásárhelyet.

Az el múlt he tek ben ren ge te gen gon dol ták
úgy, hogy az ok tó be ri iszap ka taszt ró fa tra gi kus
sor sú ká ro sult jai se gít sé gé re si et nek. Cé gek és
ma gán sze mé lyek ada koz tak, se gély kon cer tek
szer ve ződ tek, épí tő anya got, ru hát, élel mi szert is
fel aján lot tak a rá szo ru lók nak.

Ha zánk ban ed dig so ha nem lá tott ös  sze fo gás
ala kult ki, ami hez mi dömsödiek is csat la koz tunk.

Sze ret tünk vol na mi is se gí te ni, ezért jött lét re
2010. ok tó ber 24-én 15,00 órá tól a Pe tő fi Sán -
dor Ok ta tá si és Mű ve lő dé si Köz pont ban az a se -
gély kon cert, mely nek hely szí nén a lá to ga tók
akik je gyet vá sá rol tak ezen elő adás ra, a jegy
árá val tá mo gat ták a ka taszt ró fa ál tal érin tett te le -
pü lé sek la kó it.

Nem le het el men ni a nagy prob lé ma mel lett,
ami az or szá got sújt ja. Ez kö zös ügy! A meg hí -
vott fel lé pők is ezért sze ret tek vol na csat la koz ni
azok hoz, akik úgy hi szik: a mű vé szet ugyan azt
ad ja öröm ben és baj ban: ös  sze köt és fel emel. 

Kö szön jük a részt ve vők nek: 
De zső La jos A.M.I. ta nu ló i nak és ta ná ra i nak:

Várkonyi Pet ra, Manger Pet ra, Gecze Ju dit,
Keller Kon rád, Vella Fru zsi na, Hor váth Vi rág,
Ma gyar Má té, Tóth Ilo na, Var ga Ka ro li na,
Baranyi Vi rág, Kuna Or so lya, Ba logh Abi gél,
Ha lász Do rot  tya, Kön tös Ág nes, So mos And rás,
Csák Pé ter, Mihó Di á na, Nyikes Krisz ti án,
Povázai Gyu la, Ha la dás cso port, Gé zen gúz cso -
port, Fel nőtt Tánc cso port, Irin gó Szín ját szó Kör,
Kis kun Nép tánc Együt tes Kiskunlacháza, Haj-
du Lász ló, Ba nya Klub, Le ven du la A.M.I. tassi
tár sas tánc ta go zat, Nagy Nó ra, Ba la ton Mag dol -
na, Pászti Vi ki, Ágos ton Má té, Koro ná né Sza ba -
dos Te ré zia, Kiss Vi vi en, Mé szá ros Bet ti na,
Sza bó Bet ti na, Fe hér Ri chárd, Szilasi And rea,
Sol ti Já nos, Mol nár Li li, Mis kolczi Be á ta, Perg-
er Ág nes, Ka to na Vik tor, Hor váth Ba lázs,
Simonidesz Bog lár ka, Csi kós Zsu zsi, Nagy
Sebastian, Ba kó Gá bor.

Dr. Rókusfalvy Sylvia, Csi kós Lászlóné
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Labdarúgóink a nyolcadik
fordulóban gyõztek utoljára

Nagykáta : Dömsöd 1:0 (1:0)
A ve re ség el le né re el fo gad ha tó ered mény ide gen ben.
Dömsöd : Tápiómetáll 1:5 (0:2)
A jobb csa pat győ zött.
Tak sony : Dömsöd 3:2 (1:1)
A Dömsöd 11-est hi bá zott. Kis sze ren csé vel pon tot hoz hat tunk vol -

na Tak sony ból.
Csa pa tunk gól ja it Turcsán Ta más és Végh Gá bor sze rez te.
Dány : Dömsöd 0:3 (0:1)
Gól szer ző: Kécza, Bog nár S., Ba logh V.
Dömsöd : Bu gyi 1:2 (1:1)
A pá lya al kal mat lan sá ga mi att a Dömsöd kér te a pá lya vá lasz tá si jog

fel cse ré lé sét. A mér kő zést Bu gyin ját szot ták.
A gólt Ba logh Vik tor lőt te. A Bu gyi győz tes gólja Nagy At ti la fel sza -

ba dí tó rú gá sa után pat tant be a há lónk ba.
Rác ke ve : Dömsöd 2:1 (0:1)
Nem si ke rült meg őriz ni a fél idei előnyt. Gól lö vőnk: Ba logh Vik tor.
Dömsöd : Her nád 2:4 (1:1)
Ez a há rom pont még na gyon fog hi á nyoz ni a baj nok ság vé gén.

Var sá nyi

KÖZLEMÉNY
2010. október 23.

Köszönjük mindazok-
nak, akik 2008. évi szemé-
lyi jövedelemadójuk 1%-
át egyesületünk részére
ajánlották fel!

Egyesületünk számlá já -
ra 254.821 Ft érkezett.

Az összeget 2010. év -
ben nyugdíjas, 80 éven fe -
lüli horgászainknak in -
gyenes horgászatára és 70
év feletti és alacsony jö -
vedelmű nyugdíjasaink tá -
mogatására fordítottuk. 

Szintén köszönjük mindazoknak, akik 2009. évi személyi jövede -
lem adójuk 1%-át egyesületünk részé re ajánlották fel.

Egyesületünk számlájára 362.898 Ft érkezett.

Az összeget 2011. évben kívánjuk felhasználni a kiírási célnak
megfelelően nyugdíjasaink támogatására!

Dömsödi H. E. Önkormányzata

Wág ner Lászlóné hos  szú évek óta dömsödi la kos, könyv tá runk meg be -
csült ol va só ja. Be szél ge té se ink al kal má val gyak ran volt szó a fes té szet ről,
fes tők ről. Így tud tuk meg, hogy Ilo na ma ga is fest, nem is akár ho gyan.

Fi a ta lon sze re tett vol na fes té szet tel fog lal koz ni, csak saj nos az ak ko ri
po li ti kai hely zet ezt nem en ged te meg. 

2001-ben egy ször nyű tra gé dia, édes any ja ha lá la mi att sú lyos de presz  -
szi ó ba esett, ami ből a ki ve ze tő utat a fes té szet je len tet te szá má ra. Vis  sza -
jött a gyö ke re i hez, hi szen a nagy szü lei Rác ke vén lak tak, így is mer te a
dömsödi Du na-par tot. Köz sé günk ben az tet szett meg ne ki, hogy van ben -
ne élet, Pest von zás kör ze te ha tás sal van rá, táj vé del mi te rü let, a Som lyó-
szi get pe dig egy mű vész nek ma ga a pa ra di csom. 

Sze rény, nem hi val ko dó em ber nek is mer tük meg őt, aki a ma ga egy -
sze rű sé gé ben, min den nap ja i ban éli meg a fes té szet lé nye gét.

Ked venc fes tői: Csontváry Kosztka Ti va dar, Alb recht Dü rer, Vincent
van Gogh, Bo ris Vallejo.

A fes té szet hez szük sé ges esz kö zök tár há zá val gaz da gon fel sze rel ve,
szin te éle te ér tel me a fes tés, még fő zés köz ben is fest, ha úgy adó dik. El -
mond ta, hogy na gyon ke vés fes tő nő van, mert a nők föld höz ra gad tak,
nincs  le he tő sé gük, ide jük az al ko tás ra.

Ugyan ak kor eb ben a ro ha nó vi lág ban a nők sze re pe na gyot vál to zott.
Dol goz nak, pénzt ke res nek és nincs ide jük a CSALÁD-ra, el vesz nek a
gye re kek, hi ány zik a csa lá dok ból az ANYA.

A fes tés lé nye ge va ló já ban el sőd le ge sen az len ne, hogy örö met okoz -
zon az em ber nek: mind az al ko tó nak, mind a be fo ga dó nak.

Fest mé nye it az üveg te tős kuc kó alá he lyez tük el, ame lyek egycsa pás ra
sa já tos han gu la tot va rá zsol tak ma guk kö rül.

Me leg szí ne ik kel oda vonz zák az em be ri te kin te te ket, egy pil la nat ra
meg ál lás ra kész te tik az em bert.

Egy más vi lág ba ve zet nek, amely már las san fe le dés be me rül. Ta nyák
ud va ra in jár ha tunk, domb te te jén lé vő szél mal mok közt, tó par ton, er dő -
ben, fa lu si pa tak kis híd ján.

Ké pe i nek kö zép pont já ban több nyi re a fa lu si, ta nya si élet áll: gé mes kút,
ál la tok, nád fe de les há zi kók: ma már egy el ve szett vi lág, me se sze rű, aho -
vá csak vá gyó dik az em ber. Ké pei közt ta lá lunk né hány na gyon szép
csend éle tet, ame lyek vi dám, élénk szí nei egy meg nyug ta tó ott hon ra em -
lé kez tet nek.

Né hány kü lön le ges té má val bí ró kép is ta lál ha tó itt: port rék, me se fi gu -
rák, ten ger par ti akt, fa lu si ci gány te lep.

A fes tő ér dek lő dé se szer te ága zó, sok ré tű. Min den ben lát fan tá zi át, ta lál
ih le tet. 

Ké pe i hez íz lé ses ke re te ket vá lasz tott, ame lyek ele gáns kül sőt köl csö -
nöz nek a fest mé nyek nek.

Könyv tá runk ban a ki ál lí tást no vem ber vé gé ig a nyit vatar tá si idő ben
bár ki meg néz he ti.

Mark óné Zöld ág Ág nes – Sza bó And rea

Sándorfi-kiállítás a könyvtárban
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TALÁLTAM EGY KÉPET
Eze ket a fel vé te le ket Kósa Zoltánné, szü le tett Fridrik Mar git bo csá tot ta ren del ke zé sünk re.
1961-ben ké szül tek, mi kor a ka to li kus temp lom kó ru sa meg épült. Édes ap ja, Fridrik Mi hály is

részt vett ezek ben a mun ká la tok ban.                                                                                                              

Jól látható a kórus vasbeton szerkezete.
A képen az építés vezetője: balról Fridrik

Mihály, Szemler István és Fövényesi
István.

Az avatásra feldíszített karzat. 

Úrnapi körmenet. A felvétel 1962-65-ben
készülhetett. Balról, a zászlóvivő, fehér
masnis kislány Fridrik Margit, a másik

kislány jobbról Keszthelyi Katalin.

Ülő sor: Molnár Mihály (áll), Gulyás
Éva, Szekszárdi Ilona, Halász Ilona,
Horváth Judit, Fabók Margit, Bana
Mária (tanító néni), Cser Judit, Ács

Ilona, Ronyecz Julianna, Fodor Klára,
Herényi Etelka, Czékmán Emília.

Álló sor: Laczi Gyula, Faddi László,
Nagy Lídia, Dudás Erzsébet (Izsák
Gáborné), Horogh Zsófia, Baranya

Lídia, Mészáros Katalin, Domokos Ilona,
Országh Klára, Vitáros Mária, Réti

Ilona, Király Sándor, Csonka Gábor,
Faragó József, Balogh Károly.

Felső álló sor: Klenóczki Lajos, Devecse -
ri Lajos, Földvári József, Pálfi József,

Takács Dániel, Molnár László, Keresztesi
Gábor, Klenóczki György, Csegei Bálint,

Juhász László.

Kö szön jük ol va só ink nak eze ket az ér de kes fel vé te le ket!
To vább ra is vár juk azo kat a fény ké pe ket, amik ről úgy gon dol ják, hogy va la mi ért ér de ke sek, iz -

gal ma sak, és sze ret nék azt má sok kal meg osz ta ni!
-V.I.-

Ez a csoportkép kb. 50 éve készül-
hetett, az akkori 4. a osztályról.

A felvételt Izsák Gáborné
szül. Dudás Erzsébet

kedves olvasónk bocsátotta
rendelkezésünkre.

FEL HÍ  VÁS!
Is ko lánk ve ze tő sé ge úgy ha tá ro zott, hogy

ha gyo mány te rem tés cél já ból eb ben az év -
ben is ren dez mé zes ka lácské szí tő ver senyt.
Az el múlt évi si ke re ket, a fan tasz ti kus mun -
kák igé nyes sé gét fi gye lem be vé ve ki bő vít -
jük a ver seny zés le he tő sé gét más is ko lák ra
ill. ci vil szer ve ze tek re is.

A ki ál lí tás és vá sár idő pont ja de cem ber
17-én az OMK-ban, ugyan itt ezen a na pon
dél után bet le he mes ta lál ko zó rendez vé -
nyünkre.

A ver seny mű ve ket december 14-én du.
15-18-ig le het le ad ni ér té ke lés re az OMK
kister mé ben.

TÉ MA KÖ RÖK:TÉ MA KÖ RÖK:

– Betlehem a ki csi Jé zus sal, ál lat kák kal,
pász to rok kal, a nap ke le ti böl csek kel.

– Templomocskák, er dei tá jak, an gyal kák.

– Fenyődíszek, csil la gok, ha ran gocs kák stb.

Ta valy gyer me ke ink öröm te li iz ga lom -
mal ké szül tek er re a ver seny re.

Kér jük a szü lő ket, nagy szü lő ket, ölel jék
ma guk hoz gyer me ke i ket, és a ka rá cso nyi
ké szü lő dés örö mét emel je ez a prog ram is.

Tá mo ga tó se gít sé gü ket elő re is kö szön -
jük.

Mé szá ros Pálné  igaz ga tó
Krnájszki Istvánné szer ve ző
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Dömsödön a ka to li kus temp lom 1928-ban épült, Óváry Ar túr ter vei
alap ján. 

A temp lom vé dő szent je: Szent Már ton.
„Szent Már ton Krisz tus után 316-ban szü le tett, a Ró mai Bi ro da lom hoz

tar to zó Pannonia Savaria vá ros ban (ma Szom bat hely), és a fran cia or szá gi
Toursban halt meg a vá ros püs pö ke ként, 397-ben.

A le gen da sze rint, ró mai lovaskatona ko rá ban egy di der gő kol dust
meg szán va, kard já val ket té vág ta kö pe nyét és az zal ta kar ta be. Ál má ban a
kol dus Krisz tus ként je lent meg ne ki.

Ezt a mo men tu mot fes tet te meg Szokol Willibárd (nem zet kö zi leg el is -
mert fes tő mű vész). Ez a  kép je len leg a temp lom kó ru sán ta lál ha tó.

A plé bá nia ré geb bi bé lyeg ző jén ugyan csak Szt. Már ton lát ha tó lo von
ül ve, aho gyan kö pe nyét kard dal vág ja szét a kol dus nak.

A dömsödi gyü le ke zet no vem ber 11-én, Már ton nap ján il let ve az ah hoz
leg kö ze lebb eső va sár nap tart ja a temp lom bú csú ját, Szt. Már ton tisz te le -
té re.

Szom bat hely vá ro sa hét út vo na lat ala kí tott ki, hogy a ré gió Szt. Már ton
temp lo ma it ös  sze kap csol ja. Ezek kö zül há rom, a Tours, Po zsony és Hor -
vát or szág irá nyá ba ve ze tő út vo na lak, ré szét ké pe zik az eu ró pai Szt. Már -
ton kul tu rá lis út vo na lak nak.

Szt. Már ton ne vé hez más za rán dok utak, za rán dok la tok is kap cso lód -
nak. A za rán dok la tok a ré gi idők re ve zet nek vissza.

Kü lö nö sen a Szent Föld re, Palesztínába, Krisz tus éle té nek em lék he lye -
i re már a 11. szá zad ban, fő leg a ke resz tes had já rat ok ide jé től. Nagy em be -
rek, ki rá lyok is el za rán do kol tak, hogy ve ze kel je nek bű ne i kért.

Ma új ra meg in dult ez a moz ga lom kü lön fé le szent he lyek re.
Ezek kö zül a leg is mer tebb a Szt. Ja kab út ja, az El Camino de San ti a go,

Spa nyol or szág ban.

Az uta kat jár mű vek kel is meg
le het ten ni, de a gya lo gos utak
egy re nép sze rűb bek. Ilyen uta kon
al ka lom nyí lik ar ra, hogy a na po -
kig vagy he te kig akár bel ső vi lá -
gunk ra, imád ság ra, Is ten re össz -
pon to sít va ki zár juk a vi lág gond -
ját, ba ját és lé lek ben meg újul junk.
Út köz ben za rán dok szál lá so kon le -
het töl te ni az éj sza ká kat, ami ket
er re a cél ra egy re több he lyen ala -
kí tot tak és ala kí ta nak ki.

Ér de kes le het a Sulpicius Seve -
rus (római tör té nész 363-420) ál tal
írt élet rajz alap ján az idő rend be ál -
lí tott Szt. Már ton eu ró pai út vo nal
fel so ro lá sa, amely a Szent éle té nek
ál lo má sa it kö ve ti.

Szent Már ton éle té nek fon to sabb ál lo má sai idő rend ben 

1. Savaria – Szent Már ton meg szü le tik Savariában 
2. Pávia – Je lent ke zik a ke resz té nyek kö zé 
3. Amiens – Kö pe nyét ket té vág ja 
4. Worms – El hagy ja a had se re get 
5. Ligugé – Re me ték ve szik kö rül (Poitiers mel lett) 
6. Savaria – Any ját meg ke resz te li 
7. Mi lá nó – Vi tat ko zik az eret ne kek kel 
8. Insula Gallinaria – Re me tés ke dik a Tyúk-szi ge ten 
9. Tours – Püs pök lesz, elő hív ják a li bák kö zül 
10. Pá rizs – Megcsókolja a lep rást 
11. Trier – Meg sza ba dít ja az ör dög től meg szál lot tat 
12. Candes – Ha lá la 

D. Nagy Judit

Négy esz ten de je, így no vem ber tá jé kán, már
egy szer fog lal koz tunk a dömsödi és a dabi te -
me tők fej fá i val.

Most is mé tel ten azért sze ret ném le kö zöl ni
ke let ke zé sü ket, je len té sü ket, tör té ne tü ket, mert
ma nap ság a már vány és mű kő sír em lé kek közt
imitt-amott új ra fel buk kan nak a fejefák is. For -
rás ként Novák Lász ló 1984-ben meg je lent Fej -
fák a Du na-Ti sza kö zén c. mű vét hasz nál tam.

„A fej fa mint sír jel a ma gyar ság kul tú rá já nak
ar cha i kus, kul ti kus ele me. Az utób bi 150 esz ten -
dő ben is me re tes fa ra gott sír je lek a re for má ció
tér hó dí tá sa után ter jed tek el Ma gyar or szá gon,
még pe dig ere den dő en a kál vi nis ták kö ré ben.

A ka to li ku sok nem hasz nál tak fej fa sír je let.
A fej fa ké sőn, a XVIII. sz.-ban buk kant fel a te -

met ke zé si kul tú ránk ban, s a fej fa ál lí tás kul tu sza a
XIX. sz.-ban él te vi rág ko rát. Konk rét meg je le né -
sük a pro tes táns te me tők ben a ko por só vi vő fák hoz
kap csol ha tó, amit rend sze rint a fej, de gyak ran a
láb rész hez a sír hant ba szúr tak a te me tés után.

Az egy sze rű fa osz lo pok ból, fo ko za to san a né -
pi dí szí tő te vé keny ség so rán fej lőd tek ki a fa ra -
gott fej fák, s úgy szin tén a láb fák.

A gombosfák fel ső ré szé nek dí szí tő ele mei a
gomb, láng, kan de lá ber elem, il let ve a körtély;

a klas  szi cis ta stí lus ha tá sá ra ala kul tak ki. A
dömsödi és dabi re for má tus te me tők gom-
bosfáin ural ko dó dí szí tő elem a szé pen fa ra gott,
fej sze rű gomb-mo tí vum, amely a si má ra fa ra -
gott fa osz lop fel ső ré szét dí szí ti. Né hány fej fát
csil la gos dí szek al kot nak, s gya ko ri a csil lag mo -
tí vum a fej fák csú csa in is.

A dömsödi fej fák or na men ti ká ja gó ti kus jel le -
get tük röz.

A fej fá kat rend sze rint olyan ke mény fá ból fa -
rag ták ki, ame lyek hos  szú ide ig el len áll tak az
idő já rás vi szon tag sá ga i nak. Ezért leg gyak rab -
ban akác ból, rit káb ban tölgy ből és kő ris ből ké -
szí tet ték. – A ho mo kon pl. hos  szú idő alatt nőtt
meg az akác, ezért tö möt tebb szö ve tű és erő sebb
anya gú volt. – Az akác igen tar tós fa, az eb ből
ké szült fej fák több sé ge igen tar tós sá vált, csont -
ke mény re volt ké pes kon zer vá lód ni.

Gyak ran még éle tük ben ki vá lasz tot ták azt a
fát az em be rek, amely ből fej fát óhaj tot tak ma -
guk nak. A ta nya vagy a ház kö rü li aká co sok biz -
to sí tot ták a sír jel nek va lót.

Dömsödön a fa ra gan dó tönk hos  sza 2,5-3 m
kö rü li volt. A fa rönk hos  sza mel lett szá mí tott a
vas tag sá ga is, amel  lyel a fej fa te kin té lyes vol tát
le he tett fo koz ni. Ál ta lá ban 30 cm át mé rő jű

gömb fát fa rag tak meg, de ez le he tett szé le sebb is.
Te hát a ha lál eset után a fát ha mar ki vág ták,

ko csi de rék ra tet ték és sze ké ren vit ték a fa ra gó -
hoz. A fej fák fa ra gá sá val szak em be rek-ácsok,
bog ná rok, asz ta lo sok és ügyes ke zű pa raszt em -
be rek fog lal koz tak. Dömsödön Bí ró Im re asz ta -
los mes ter is fa ra gott fej fát. A ho zott rön köt elő -
ször le hán tot ták a kér gé től, az tán ki vág ták a fel -
ső rész nek szánt kes ke nyebb da ra bo kat, majd
be osz tot ták a ki fa ra gan dó ré sze ket.

A vé gén 70-75 cm-es da ra bot hagy tak meg,
ami a föld be ke rült, ezt nem mun kál ták meg.

Kb. 130-150 cm-es sza kasz al kot ta a tör zset,
ahol a be tű la pot ala kí tot ták ki. E fö lött ala kí tot -
ták ki a dí sze ket: vál lat, nya kat, ke hely sze rű
kan de lá bert, nyak, gal lér, és vé gül ki fa rag ták a
csú csot (körtélyt).

A dur vább mun kát fej szé vel, a fi no mí tást sze -
ker cé vel, kapocskával vé gez ték.

A fej fa fes té sé nek a kon zer vá lá si cél mel lett
tár sa dal mi funk ci ó ja is volt. A kü lön bö ző szí nű
fes té kek kel a ha lott ko rát kí ván ták je lez ni.

Dömsödön a szá zad ele jén a gye re kek fej fá it
fe hér re, a fi a ta lo két és a fel nőt te két kék re és szür -
ké re, az öre ge két pe dig fe ke te szí nű re fes tet ték.”

Az egy ko ri, még ma is fenn ma radt fejefák
szí ne, felírata nem üzen. Egye dül szim bo li kus
szi lu ett jük dísz lik a te me tő ker tek ben.

Köz re ad ta -V.I.-

Gombosfáink, fejefáink…

Keresztyén élet
Szent Már ton nak szen tel ve
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Knüllwaldi lá to ga tás

Az ez év má ju sá ban meg ren de zés re ke rült
Döm södi Na pok ra köz sé günk be lá to ga tott a né -
met or szá gi Knüllwald test vér vá ros né hány la -
ko sa. Töb bek kö zött Knüllwald vá ros tűz ol tó sá -
gá nak pa rancs no ka is.   

Hans úr ral én a bá lon ta lál koz tam, és ott is -
mer ked tem meg. A be szél ge té sünk so rán tud ta
meg, hogy je len leg én va gyok a Dömsödi Ön -
kén tes Tűz ol tó Egye sü let pa rancs no ka. Ek kor ő
meg hí vott ok tó ber 1-4. köz ti lá to ga tás ra, ami -
kor ra szin tén meg hív ták a Dömsödi Pol gár mes te -
ri Hi va tal né hány dol go zó ját. A meg hí vást öröm -
mel vet tem és el fo gad tam. Ki ér ke zé sünk kor Pas-
guate Cascarelli fo ga dott min ket, és ő is biz to sí tott
szá llást ne künk a 7 nap ra. Meg be szél tük, hogy
2011-ben, ami kor is mét ők jön nek Dömsödre, ak -
kor őt és fe le sé gét is mi fog juk el szál lá sol ni. El vit -
tek min ket Knüllwald vá ros ba, ahol sok szép részt
lát tunk, és egy ün nep sé gen is részt vet tünk, ahol a
ket té sza kadt Né met or szág új bó li egye sü lé sé nek
20. év for du ló ját ün ne pel ték.     

Ott lé tünk alatt Hans pa rancs nok úr meg mu -
tat ta a sa ját és egy má sik tűz ol tó sá got is. A be -
mu ta tott tűz ol tó sá gon lé vő tűz ol tó gép jár mű vek
és az egyé ni vé dő fel sze re lé sek is tö ké le tes ál la -
po tú ak és mo der nek vol tak, mely re na gyon
büsz kék is az ott dol go zó tűz ol tók. 

Ez úton is sze ret ném meg kö szön ni a meg hí -
vást és a ven dég lá tást, va la mint sok sze re tet tel
vár juk őket kö vet ke ző lá to ga tá suk ra.

id. Tárkányi Bé la pk. 

F E L H Í V Á S !
Tisz telt Dömsödi La kos ság!
Egye sü le tünk múlt ját sze ret nénk fel tár ni,

de saj nos na gyon ke vés in for má ci ó val és tár -
gyi em lék kel ren del ke zünk. Eb ben sze ret ném
az önök se gít sé gét kér ni, hogy aki ren del ke zik
eset leg írá sos do ku men tá ci ó val, ré gi fény kép -

pel vagy bár mi lyen tár gyi em lék kel, il let ve tud
bár mi lyen ér té kel he tő in for má ci ó val szol gál -
ni, azt ar ra ké rem, ke res sen meg te le fo non, 
e-mailben vagy sze mé lye sen.

Te le fon szá mom: 06-70-466-7559
E-mail: domsodote@gmail.com
Meg tisz te lő se gít sé gü ket elő re is kö szö nöm!
Üd vöz let tel: Pongrácz Jó zsef tit kár

Ok tó ber hó nap:
Eb ben a hó nap ban há rom kár eset ről tu dok

be szá mol ni az ol va sók nak. Egy víz szi vat  tyú -
zás ról és ket tő tűz eset ről.

Dömsöd Vö rös mar ty ut cá ba kap tuk a ri asz -
tást, mely sze rint a nagy eső zé sek ha tá sá ra a
pin ce víz alá ke rült. A hely szí nen kb. 40 cen ti -
mé te res víz volt a pin cé ben, me lyet a Hon da
Zagy szi vat  tyúnk se gít sé gé vel el tá vo lí tot tunk.

13-án reg gel 06 óra 40 perc kö rül kap tuk a
jel zést, mely sze rint Dömsöd Szép ut cá ban csa -
lá di ház te tő szer ke ze te ég. A tü zet sze ren csé re a
szom szé dok idő ben ész lel ték, és az ott la kók se -
gít sé gé re si et tek. Há la a gyors és bá tor re a gá lás -
nak, a la kás ból ki me ne kí tet tek min den kit, töb -
bek kö zött két ki csi gyer me ket is. A hely szín re a
Dömsödi Ön kén te sek ér tek ki el ső ként, és kezd -
ték meg a tűz ol tá sát, majd a Rác ke vei Tűz ol tó -
ság egy sé gei is meg ér kez tek, de ak ko rra már a
te tő tel jes ter je del mé ben égett. A tűz ol tá sán 10
fő tűz ol tó há rom su gár ral dol go zott. Ket tő gép -
ko csi fecs ken dő és egy víz szál lí tó volt a hely -
szí nen, va la mint a rend őr ség biz to sí tot ta a kör -
nyé ket. A te tő szer ke ze tet saj nos már nem si ke -
rült meg men te ni, de a len ti rész re nem ter jedt
to vább a tűz. Sze mé lyi sé rü lés nem tör tént, de
az anya gi kár je len tős.

22-én is mét tűz eset hez ri asz tot tak min ket a
Dömsöd Kos suth La jos út (51-es fő út) és Rá kó -
czi út sar kán lé vő Kí nai üz let hez. Itt a ka zán ház
gyul ladt ki, mert túl sok min den volt be zsú fol va
a 12 négy zet mé te res helyi ség be, ahol egy ve -

gyes tü ze lé sű ka zán nal fű töt tek. A ka zánt a dél -
előtt fo lya mán be gyúj tot ták, hogy a bol tot fűt se.
A ka zán mel lé új ság pa pír, nej lon és fa kug lik
vol tak pa kol va, me lyek meg gyul lad tak a ka zán
hő jé re. A hely ség ben volt egy Éti-25-ös gáz ka -
zán, és két gáz óra is. Egy a bolt ban vá sá ro ló úri -
em ber az egyik ott dol go zó hölgy se gít sé gé re si e -
tett, és több por ral ol tó val meg pró bál ták a tü zet el -
ol ta ni. Egy sé günk ki ér ke zé se kor a hely iség ben
lé vő pa pí rok és fa kug lik még ég tek, me lye ket egy
C su gár se gít sé gé vel ol tot tunk el még a Rác ke vei
Tűz ol tók ki ér ke zé se előtt. A helyi sé get a hiva tá so -
sok kal át vizs gál tuk és ki is pa kol tuk. Je len tős
anya gi kár nem ke let ke zett, de a tűz ol tá sát meg -
kez dő hölgy a füst és a stressz ha tá sá ra rosszul lett,
őt az or vo si ügye let lát ta el a hely szí nen.

Tiszt el et tel fel hív nám min den ki fi gyel mét
eb ből az eset ből is ta nul va, hogy min dig bi zo -
nyo sod ja nak meg ar ról, hogy a ka zán, kály ha,
kon vek tor vagy bár mi lyen fű tőtest kö ze lé ben
ne le gyen sem mi lyen gyú lé kony vagy ég he tő
anyag, mert láng ra kap hat na gyon gyor san. Ezt
a tü zet is egy sze rű en meg le he tett vol na előz ni
egy kis oda fi gye lés sel.

To váb bi in for má ci ók és ké pek a web ol da lun -
kon, a www.tuzoltosagdomsod@mlap.hu-n ta -
lál ha tók. Ez úton is sze ret ném meg kö szön ni
Pol gár mes ter úr és a Dömsödi Víz ügy dol go zó -
i nak az utób bi idő ben nyúj tott se gít sé get, mert a
fa lu több pont ján is új föld fe let ti tűz csap ok ke -
rültek te le pí tés re. Ez zel nagy ban hoz zá já rul nak
köz sé günk és ér té ke ink vé del mé hez, és a mi
mun kán k meg kön  nyí té sé hez is.

Pongrácz Jó zsef tit kár
Dömsödi Tűz ol tó Egye sü let

Rác ke vei Tűz ol tó ság:
06-24-518-665 vagy 06-24-518-666 
El ér he tő sé günk: Ha baj van!  105
Egyéb el ér he tő sé günk: id. Tárkányi Bé la 
Dömsödi Tűz ol tó Egye sü let Pa rancs no ka
Te le fon szám: 06-20-383-5407
domsodote@gmail.com
www.tuzoltosagdomsod.mlap.hu
Ha önök sze ret né nek ne künk se gí te ni!
Szám la szá munk: 51700272-10903818
Kö szö net tel: Dömsödi Tűz ol tó Egye sü let

Dömsödi Tûz ol tó Egye sü let
Be szá mo ló – október
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Szü let tek:
Duzmath Zoltán – Polyák Zsuzsanna

MÁTÉ ZOLTÁN
Szabó Péter – Sarkadi Mónika

NÓRA
Dr. Reznik Michael – Varga Szilvia

MICHAEL
Sós Károly – Cser Marianna

VIKTÓRIA HANNA
Szabó Miklós – Nagy Erzsébet

MIKLÓS

Házasságot kötöttek:
Ambruska László – Hriazik Erzsébet Mónika

El huny tak:
Gergely Lajos 95 éves
Bencze Gábor 82 éves
Muránszky Zsigmond 65 éves
Klenóczki Lajosné Gálos Eszter 81 éves
Bödő Mihályné Bíró Erzsébet 80 éves

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

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 

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

Ön kor mány zat, Dr. Bencze Zoltán aljegyző
Szerkesztôség cí me: 2344 Dömsöd, Petôfi tér 6.

ISSN: 2060-2820
Lap zár ta: november 25.

A lapzárta után beérkező anyagokat nem áll
módunkban adott számban megjelentetni!

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

megjelentetését!
Ro vat ve ze tők, és az újság megjelenésében

közreműködők:
Bábel László, ifj. Balogh László, Bencze
Ist ván, Budai Ignácné, Csi kós Lászlóné,

D. Nagy Ju dit, Dulcz Dénes, Gáspár Lász ló,
Habaczeller né Ju hász Judit, Kővári Zoltán,

Mészáros Pálné, Or bánné Kiss Ju dit,
Orosz La josné, Richter Gyu láné,

dr. Rókusfalvy Sylvia, dr. Si ket Pé ter,
Sza bó And rea, Sza bó Pé ter, Tóth Ist ván,

Var sá nyi An tal, dr. Vörös Andrea
Ké szült 1000 pél dány ban. 

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

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

Kiskunlacháza, Gá bor Áron u. 2/a

Ál lat or vo si ügye let
2010. november 6-7.

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

2010. november 13-14.
Dr. Bécsi László
Ráckeve,  Ady E. u. 48. 06-20-924-2367

2010. november 20-21.
Dr. Mészáros János
Kiskunlacháza, Rózsa u. 5. 06-20-927-2366

2010. november 27-28.
Dr. Guba Sándor
Szsztmárton, Bercsényi u. 8. 06-30-265-2515

Tûzoltóság elérhetõségei
Ha baj van! 105
dom sodote@g mail. com
www. tu zoltosag dom sod.m lap.hu
id. Tárkányi Béla: 06-20-383-5407
Ha önök sze ret né nek ne künk se gí te ni!
Szám la szá munk: 51700272-10903818

POLGÁRÕRÖK
ELÉRHETÕSÉGE

Észrevételeiket, bejelentéseiket az alábbi
telefonszámon tehetik meg:

Klszák Tamás elnök: 06-70-453-0743

Anya köny vi hí rek

FEL HÍ  VÁS
Mi dömsödiek részt veszünk a Grundtvig Nem -

zet kö zi Együtt mű kö dés Pro ject prog ram já ban.
A pá lyá zat cél ja: Dömsöd csa lád ja i nak ha -

gya té ká ban lé vő fo tók di gi tá lis fel dol go zá sa,
kö zös sé günk tör té ne té nek, la ko sa i nak be mu ta -
tá sa. Ezek ből nem zet kö zi honlapot hoznak lét re
az zal a cél lal, hogy bár ki a világban a fo tó kon
ke resz tül is mer ked jen (em lé kez zen) fa lunk
múlt já val, csa lád ja i val, ré gi épü le te i vel, ci vil
szer ve ze te i vel, hí res sé ge i vel, me ző gaz da sá gi
vagy ke res ke del mi, ipa ros stb. mun kák kal.

Eb ben a pá lyá zat ban több or szág (Fran cia or -
szág–Cip rus) part ner. Más ér de kes di gi tá lis
gyűj te mé nyek szü let tek pl. az er dé lyi Szilágy-
bagoson vagy Törökszentmiklóson, Csö mö rön.

Kér jük azo kat a csa lá do kat, akik nek a ha gya -
té ká ban ilyen fo tók vannak (a leg ré geb bi idők től
nap ja in kig), ezek kel le gye nek se gít sé günk re!

Bo csás sák eze ket a ren del ke zé sünk re, ad dig,
amíg a fény ké pe ket di gi ta li zál juk. Szá mo zot tan
ves  szük át, majd a fel dol go zás után hi ány ta la nul
vis  sza ad juk kin cse i ket. Sze mé lye sen is ke res sük
a dömsödi csa lá do kat, de ta lál koz zunk a ké pek
tar tal má nak meg be szé lé se vé gett nov. 18-án,
nov. 25-én, dec. 2-án es te 6 óra kor a Szé che nyi
úti is ko la ze neter mé ben. Együtt mű kö dé sü ket,
tá mo ga tó se gít sé gü ket elő re is kö szön jük.

Ambruska Mar git, Kiss Már ta, Krnájszki
Istvánné, Orosz La jos, Var ga Gézáné
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Nyugdíjas iparosok
találkozója Dömsödön


