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Ha néhány év múlva visszagondolok a
2010-es évre, akkor biztos, hogy jó érzéssel
fogok emlékezni erre az esztendőre. Ha apró
lépésekkel is, de sikerült egy kicsit javíta-
nunk életterünk különböző szeletein. Ezt ér-
tékelték Dömsöd választópolgárai is, és már
másodízben bíztak meg a polgármesteri teen-
dők ellátásával. Fejlődésünk irányának és
tartalmának helyességét igazolta vissza az a
tény, hogy azok a képviselőjelöltek kaptak
ismét bizalmat, akik az előző ciklusban már
bizonyították hozzáértésüket, elkötelezettsé-
güket. A tavaszi parlamenti választások után
olyan irányt vett országunk szekere, amely –
a nehézségek és a hibák ellenére – azzal ke-
csegtet bennünket, hogy végre tényleg nem-
zetünk felemelkedése lesz az egyetlen el-
érendő cél! A „nagypolitika” szereplői mel-
lett azért nekünk is lesz bőven tennivalónk
ezért a célért. Először is, túl a választásokon
félre kell tenni minden valós vagy vélt sérel-
met, és egyetlen gondolat vezérelhet csak
bennünket, hogy közösen hogyan tudunk mi-
nél többet tenni nagyközségünk fejlődéséért,
a dömsödi emberek boldogulásáért. Ezeknek
a gondolatoknak a jegyében fogant az a szer-

ződés, amelyet a Dömsödi Ipartestülettel fo-
gunk kötni a közeljövőben. Ez a szerződés
tovább erősíti az egyébként is meglévő jó
kapcsolatot, és újabb lehetőséget kínál a vál-
lalkozóknak, iparosoknak.

A képviselő-testület és magam is keresem
annak lehetőségét, hogy hogyan is szaporít-
suk a már meglévő szellemi potenciált, ami-
vel rendelkezünk, és amely segítségünkre
van. Már az önkormányzati törvény módosí-
tásakor (külsős alpolgármester is válaszható)
elhatároztam, hogy újraválasztásom esetén
élni fogok ezzel a lehetőséggel, ha a képvise-
lőtársaim is úgy gondolják. Nagyon össze-
hangolódtunk a mögöttünk hagyott választá-
si ciklusban, amit mi sem bizonyít jobban,
mint hogy az általam alpolgármesternek ja-
vasolt Szomor Dezsőt mindenki egyhangúan
támogatta, és ezt a tényt – titkos szavazással
– kilenc igen szavazattal erősítettük meg.
Számomra nagyon jó erről írni, mert hallva a
környező települések politikai csatározásáról
azt mondom, szerencsések vagyunk, szeren-
csés vagyok, hogy csak azzal kell foglalkoz-
nunk, ami a dolgunk. És ez nem megalkuvást
jelent, hanem józan gondolkodást.

De vissza Szomor Dezső úrra. Úgy gondo-
lom, hogy vannak még jónéhányan Döm-
södön, akik munkásságukkal bizonyították,
hogy alkalmasak lennének az alpolgármeste-
ri tisztség ellátására. Végül is azért javasol-
tam Szomor Dezső jelölését, mert úgy gon-
doltam, hogy életútja, tapasztalata, kapcso-
latépítő képessége, segítőkészsége alkalmas-
sá teszi arra a feladatra, amelyet a külsős al-
polgármesteri tisztség megkövetel. Az eskü-
tétele után is elmondtam, hogy nem kilence-
dik képviselőre van szüksége nagyközsé-
günknek, hanem egy olyan józan gondolko-
dású emberre, aki a közvetlen közelünkben,
de kicsit a kívülálló szemével minősíti, és
esetleg jobbítja döntéseinket. Biztos vagyok
abban, hogy Szomor Dezső megfelel várako-
zásunknak. Köszönöm, hogy elfogadta a fel-
kérésemet.

Említettem az Ipartestülettel megkötendő
szerződést. Ennek apropóján számolok be ar-
ról, hogy rövid időn belül két rendezvényü-
kön is részt vettem. A tisztújító közgyűlésü-
kön megválasztották a régi-új elnököt, Tóth
Sándort, és az elnökség tagjait. A megválasz-
tott tisztségviselőknek gratulálok, és további
sikeres munkát kívánok! Az Ipartestület ve-
zetői komoly feladatot vállaltak magukra az-
zal, hogy megszervezték azt a kistérségi kon-

Folytatás a következő oldalon.
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Szer kesz tői le vél
Tisz te let tel fel hí vom ol va só ink szí ves fi gyel mét, hogy le he tő ség nyí lik

2011-ben is az új ság elő fi ze té sé re. Az ön kor mány zat fő pénz tá rá ban
Richter Gyuláné Ve rá nál, ügy fél fo ga dá si idő ben ad hat ják le

igény lé se i ket! Aki már ed dig is elő fi ze tő volt, az új ság ban el he lye zett
csekk be fi ze té sé vel je lez ze szán dé kát!

Saj nos év köz ben nincs le he tő ség új elő fi ze tés re, ezért azt 
min den kép pen ja nu ár hó nap ban te gyék meg!

Vass Ilo na fe le lős szer kesz tő
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fe ren ci át, amely az ál ta lá nos is ko lai ta nu lók
pá lya ori en tá ci ó já nak fel ada ta i val fog lal ko -
zott. A kon fe ren cia szer ve zé sén túl vál lal ták,
hogy fo lya ma to san azon dol goz nak, hogy a
kü lön bö ző hi ány szak mák fe lé irá nyít sák az
ér dek lő dő fi a ta lok fi gyel mét. Ne künk, döm-
södieknek ez alap ve tő ér de künk, mert szin te
az egyet len ki tö ré si le he tő sé günk az, hogy
mi nél több szak kép zett mun ka vál la ló meg -
él he té se le gyen biz to sít va itt hon. 

Ami kor eze ket a so ro kat írom, még a köz -
biz ton sá gi fó rum előtt va gyunk. A kö vet ke ző
Ak tu á lis ban be szá mo lok az ott el hang zot tak -
ról. Na gyon so kat vá rok et től a meg be szé lés -
től, és nem csak sza va kat, ha nem tet te ket is. 

Is mét mó dom volt meg nyit ni a Dömsödi
Mű vé sze ti Na po kat. Kö szön tőm ben öröm -
mel új sá gol tam a je len lé vők nek, hogy öt év
után a 2011-es költ ség ve tés lesz az el ső,
ami kor nem vesz nek el a mű vé sze ti is ko lák
nor ma tív tá mo ga tá sá ból. És ez már nem kis
do log! Kö szö nöm az is ko la pe da gó gus-ka rá -
nak csu pa szív, hoz zá ér tő mun ká ját, és kö -
szö nöm a szü lők se gít sé gét, ame lyet to vább -
ra is vá runk. Ma is az a meg győ ző dé sem,
hogy jó hely re ke rül a mű vé sze tek re köl tött
pénz. A két nap alatt lá tott, hal lott pro duk ci -
ók is ezt bi zo nyít ják.

Be fe je zé sül en ged jék meg, hogy min den
dömsödi pol gár nak ál dott, bé kés ün ne pe ket
kí ván jak. Kí vá nom, hogy min den ki nek le -
gyen va la ki, aki től egy kis gesz tus ér té kű
aján dé kot kap jon, és aki nek ő is ad jon. Kép -
vi se lőtár sa im ne vé ben is kö szö nöm az egész
évi se gít sé gü ket, ve lünk szem ben ta nú sí tott
em pá ti á ju kat. Mind ket tő re szük sé günk lesz
2011-ben is!

Bencze Ist ván

Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat
Kép  vi se lő-tes tü le te 2010. no vem ber 24-én
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: Ben -
cze 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
Lász lóné, 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 meg ál la pí tá sa
(Sza va zás mód ja: egy sze rű több ség, nyílt

sza va zás)
A kép vi se lő-tes tü let 9 igen, 0 nem – egy han gú

sza va zat tal meg hoz ta a kö vet ke ző ha tá ro za tot:
149/2010. (XI. 24.) Kt. számú ha tá ro zat

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

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

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

4./ Al pol gár mes ter vá lasz tá sa és tisz te let díj
meg  ál la pí tá sa

5./ A 2011. éves bel ső el len őr zé si terv jó vá ha -
gyá sa

6./ Együtt mű kö dé si meg ál la po dás kö té se a
Dömsödi Ál ta lá nos Ipar tes tü let tel

7./ Köz ok ta tá si in téz mé nyek ala pí tó ok ira tá nak
mó do sí tá sa

8./ Hoz zá já ru lás a Gr. Szé che nyi Ist ván Ál ta lá -
nos Is ko la pe da gó gi ai prog ram já nak jó vá ha -
gyás ára, be ve ze té sé re vo nat ko zó ál ta lá nos
elő írá sok al kal ma zá sá tól va ló el té rés hez

9./ Kör jegy ző sé gi meg ál la po dás mó do sí tá sa
10./ Az ön kor mány zat és in téz mé nyei 2010. évi

költ ség ve té sé ről szó ló 2/2010. (II. 19.) ren -
de let mó do sí tá sa

11./ Hi tel fel vé tel
12./ Fo lyó szám la hi tel szer ző dés meg hos  szab -

bí tá sa
13./ A köz tisz ta ság ról és a szer ve zett köz tisz ta -

sá gi köz szol gál ta tás kö te le ző igény be vé te -
lé ről szó ló ön kor mány za ti ren de let meg al -
ko tá sa

14./ Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat tu -
laj do ná ban lé vő la ká sok és he lyi sé gek bér -
le té ről, a lak bé rek mér té ké ről, va la mint az
el ide ge ní té sük sza bá lya i ról szó ló 5/2006.
(III. 31.) ren de let mó do sí tá sa

15./ Rác ke ve és Tér sé ge Tár sult Te le pü lé sek
Szenny víz csa tor na és Tisz tí tó mű Tu laj don -
kö zös sé ge El len őr ző Bi zott sá gá ba tag de le -
gá lá sa

16./ A dísz pol gá ri cím ado má nyo zá sá ról szó ló
2/2007. (II. 1.) ren de let mó do sí tá sa

17./ Egye bek
17.1 A Fortius-Ker Kft. ja vas la ta a Csó nak ház

ter ve zett be ru há zá sa i val kap cso lat ban
17.2 A Dömsöd–Kunszentmiklós Darts Egye -

sü let név hasz ná lat tal kap cso la tos ké ré se
17.3 RSD par ti sáv pro jekt víziközmű tár su lat -

ba meg ha tal ma zot tak ra tör té nő ja vas lat
17.4 Ön kor mány za ti kép vi se lők tisz te let díj ról

tör té nő le mon dá sa
Zárt ülé sen:
18./ Tá jé koz ta tó a Bursa Hungarica Fel ső ok ta -

tá si Ösz tön díjpá lyá zat ered mé nyé ről 
19./ Ön kor mány za ti ha tó sá gi ügy ben ér ke zett

fel leb be zés el bí rá lá sa 
Fe le lős: Bencze Ist ván pol gár mes ter
Ha tár idő: azon nal
1. Je len tés a le járt ha tár ide jű tes tü le ti ha -

tá ro za tok vég re haj tá sá ról
(Sza va zás mód ja: egy sze rű több ség, nyílt

sza va zás)
A kép vi se lő-tes tü let 9 igen, 0 nem – egy han gú

sza va zat tal meg hoz ta a kö vet ke ző ha tá ro za tot:
150/2010. (XI. 24.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép -

vi se lő-tes tü le te a le járt ha tár ide jű ha tá ro za tok -
ról szó ló be szá mo lót el fo gad ja.

Fe le lős: Bencze Ist ván pol gár mes ter
Ha tár idő: azon nal
2. Tá jé koz ta tó a két ülés kö zött el telt idő -

szak ese mé nye i ről
(Sza va zás mód ja: egy sze rű  több ség, nyílt

sza  va zás)
A kép vi se lő-tes tü let 9 igen, 0 nem – egy han gú

sza va zat tal meg hoz ta a kö vet ke ző ha tá ro za tot:
151/2010. (XI. 24.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép -

vi se lő-tes tü le te a két ülés kö zöt ti idő szak ese -
mé nye i ről szó ló be szá mo lót el fo gad ta.

Fe le lős: Bencze Ist ván pol gár mes ter
Ha tár idő: azon nal
3. Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat

Kép vi se lő-tes tü let ének Szer ve ze ti és Mű kö -
dé si Sza bály za tá ról szó ló 6/2007. (III. 29.)
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 – egy han gú
sza va zat tal 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 12/2010. (XI. 25.) 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. no vem ber 25. nap ján
A ren de let ha tá lyos: 2010. no vem ber 25. nap já tól.

4. Al pol gár mes ter vá lasz tá sa és tisz te let díj
meg ál la pí tá sa

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

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

152/2010. (XI. 24.) Kt. szá mú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat kép vi -

se lő-tes tü le te az 1994. évi LXIV. tör vény 34. §
(2) be kez dé se alap ján a pol gár mes ter ja vas la tá -
ra mi nő sí tett több ség gel és tit kos sza va zás sal
Szomor De zsőt 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
5./ A 2011. éves bel ső el len őr zé si terv jó vá -

ha gyá sa
(Sza va zás mód ja: egy sze rű több ség, nyílt

sza va zás)
A kép vi se lő-tes tü let 9 igen, 0 nem – egy han gú

sza va zat tal meg hoz ta a kö vet ke ző ha tá ro za tot:
153/2010. (XI. 24.) Kt. szá mú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép -

vi se lő-tes tü le te az ön kor mány zat és in téz mé -
nyei gaz dál ko dá sá nak 2011. évi bel ső el len őr -
zé si mun ka terv ét az 1., 2. és 3. szá mú mel lék let
sze rint jó vá hagy ja.

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

A Cse pel-szi get és Kör nyé ke Több cé lú Ön -
kor mány za ti Tár su lás ál tal meg bí zott bel ső el -
len őr 2011. év ben a tan könyv el szá mo lás, va la -
mint az is ko lai túl órák, he lyet te sí té sek fel hasz -
ná lásá nak el len őr zé sét vég zi.

Fe le lős: Dr. Vö rös And rea kör jegy ző
Ha tár idő: azon nal
6. Együtt mű kö dé si meg ál la po dás kö té se a

Dömsödi Ál ta lá nos Ipar tes tü let tel
(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 – egy han gú

sza va zat tal meg hoz ta a kö vet ke ző ha tá ro za tot:
154/2010. (XI. 24.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép -

vi se lő-tes tü le te el is mer ve a már meg lé vő part -
ne ri kap cso la to kat, meg erő sí ti szán dé kát, hogy
együtt mű kö dé si meg ál la po dást kí ván köt ni a
Dömsödi Ál ta lá nos Ipar tes tü let tel. (Kép vi se li:
Tóth Sán dor el nök.)

A kép vi se lő-tes tü let fel ké ri dr. Bencze Zol tán
al jegy zőt, hogy az együtt mű kö dé si meg ál la po -
dás nak a Dömsödi Ál ta lá nos Ipar tes tü let ja vas -
la ta i val ki egé szí tett ter ve ze tét a so ron kö vet ke -
ző kép vi se lő-tes tü le ti ülés re ter jes  sze elő.

Fe le lős: kép vi se lő-tes tü let, 
dr. Bencze Zol tán al jegy ző

Ha tár idő: 2010. de cem ber 15-ig.
7./ Köz ok ta tá si in téz mé nyek ala pí tó ok ira -

tá nak 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 – egy han gú

sza va zat tal meg hoz ta a kö vet ke ző ha tá ro za tot:
155/2010. (XI. 24.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép -

vi se lő-tes tü le te a Gróf Szé che nyi Ist ván Ál ta lá -
nos Is ko la Ala pí tó Ok ira tát az ál lam ház tar tás
mű kö dé si rend jé ről szó ló 292/2009. (XII. 19.)
Korm. ren de let (Ámr.) ren del ke zé sei sze rint fe -
lül vizs gál ta, és a ha tá ro zat mel lék le té nek meg -
fe le lő en az Ala pí tó Ok ira tot mó do sít ja.

A kép vi se lő-tes tü let fel ké ri dr. Bencze Zol tán
al jegy zőt, hogy a Gróf Szé che nyi Ist ván Ál ta lá -
nos Is ko la Ala pí tó Ok ira tá nak mó do sí tá sok kal
egy sé ges szö ve gét a ha tá ro zat sze rint ké szít se el.

Fe le lős: dr. Bencze Zol tán al jegy ző; 
Mé szá ros Pálné igaz ga tó

Ha tár idő: azon nal
(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 – egy han gú

sza va zat tal meg hoz ta a kö vet ke ző ha tá ro za tot:
156/2010. (XI. 24.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép vi -

se lő-tes tü le te a Nagy köz sé gi Óvo da Ala pí tó Ok -
ira tát az ál lam ház tar tás mű kö dé si rend jé ről szó -
ló 292/2009. (XII. 19.) Korm. ren de let (Ámr.)
ren del ke zé sei sze rint fe lül vizs gál ta, és a ha tá ro -
zat mel lék le té nek meg fe le lő en az Ala pí tó Ok ira -
tot mó do sít ja. A kép vi se lő-tes tü let fel ké ri dr.
Bencze Zol tán al jegy zőt, hogy a Nagy köz sé gi
Óvo da Ala pí tó Ok ira tá nak mó do sí tá sok kal egy -
sé ges szö ve gét a ha tá ro zat sze rint ké szít se el.

Fe le lős: dr. Bencze Zol tán al jegy ző; 
Orosz Lajosné óvo da ve ze tő

Ha tár idő: azon nal
8./ Hoz zá já ru lás a Gr. Szé che nyi Ist ván Ál -

ta lá nos Is ko la pe da gó gi ai prog ram já nak jó -
vá ha gyás ára, be ve ze té sé re vo nat ko zó ál ta lá -
nos elő írá sok al kal ma zá sá tól va ló el té rés hez

(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 – egy han gú
sza va zat tal meg hoz ta a kö vet ke ző ha tá ro za tot:

157/2010. (XI. 24.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat kép vi -

se lő-tes tü le te a Gróf Szé che nyi Ist ván Ál ta lá nos
Is ko la pe da gó gi ai prog ram já nak jó vá ha gyás ára,
be ve ze té sé re vo nat ko zó ál ta lá nos elő írá sok al kal -
ma zá sá tól va ló el té rés hez a köz ok ta tás ról szó ló
1993. évi LXXIX. tv. mó do sí tá sá ról szó ló 2010.
LXXI. tv. 5. § (2) be kez dé se alap ján hoz zá já rul.

Fe le lős: ál ta lá nos is ko la igaz ga tó ja
Ha tár idő: 2010. de cem ber 31-ig
9./ Kör jegy ző sé gi meg ál la po dás 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 – egy han gú

sza va zat tal meg hoz ta a kö vet ke ző ha tá ro za tot:
158/2010. (XI. 24.) Kt. számú ha tá ro zat
I.) Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat

Kép vi se lő-tes tü le te az Apaj Köz ség gel 2007.
no vem ber 29-én meg kö tött „Meg ál la po dás kör -
jegy ző ség lét re ho zá sá ról” 2010. de cem ber 1-jei
ha tál  lyal tör té nő mó do sí tá sát az aláb bi tar ta lom -
mal hagy ja jó vá.

A kör jegy ző sé gi meg ál la po dás 5.) pont já nak
má so dik fran cia be kez dé se a kö vet ke zők sze rint
mó do sul:

„– A kör jegy ző ség ki ala kí tá sa mi att meg -
emelt egy sé ges hi va ta li lét szám 32 fő lesz, eb -
ből az Apajon dol go zók szá ma 4 fő.”

A kép vi se lő-tes tü let fel ha tal maz za Bencze
Ist ván pol gár mes tert a meg ál la po dás mó do sí tá -
sá nak alá írá sá ra.

II.) Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat
Kép vi se lő-tes tü le te hoz zá já rul Dömsöd Nagy -
köz ség Pol gár mes te ri Hi va ta lá ban egy fő új
köz tiszt vi se lői ál lás hely lét re ho zá sá hoz 2010.
de cem ber 1-jétől.

Fe le lős: Bencze Ist ván pol gár mes ter, 
dr. Bencze Zol tán al jegy ző

Ha tár idő: 2010. de cem ber 1.
10./ Az ön kor mány zat és in téz mé nyei

2010. évi költ ség ve té sé ről szó ló 2/2010. (II.
19.) 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 – egy han gú
sza va zat tal 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 13/2010. (XI. 25.) ren de le te

Az ön kor mány zat és in téz mé nyei 2010. évi
költ ség ve té sé ről szó ló 2/2010. (II. 19.) ren de let
mó do sí tá sá ról
A ren de let ki hir det ve: 2010. no vem ber 25. nap ján
A ren de let ha tá lyos: 2010. no vem ber 25. nap já tól.

11./ Hi tel fel vé tel
(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 – egy han gú

sza va zat tal meg hoz ta a kö vet ke ző ha tá ro za tot:
159/2010. (XI. 24.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép -

vi se lő-tes tü le te 20.000.000 Ft, az az húsz mil lió
fo rint fej lesz té si hi telt vesz fel az OTP Bank
Nyrt.-től, a Rác ke ve és Tér sé ge Be ru há zó Ví zi -
közmű Tár su lat ré szé re fi ze ten dő ér de kelt sé gi
hoz zá já ru lá sok ból ere dő tar to zás tel je sí té sé hez.

A hi tel fu tam ide jét 2010. de cem ber 14-től
2014. szep tem ber 30-ig ha tá roz za meg.

A hi tel és já ru lé kai vis  sza fi ze té sé nek biz to sí -
té ká ul az ön kor mány zat költ ség ve té si be vé te le -
it, ezen be lül a sa ját be vé te le ket ajánl ja fel, kü lö -
nös te kin tet tel a he lyi adó be vé te lek re.

Az ön kor mány zat, mint zá log kö te le zett hoz -
zá já rul ah hoz, hogy a tu laj do ná ban lé vő dömsö-
di 2082/1 hrsz-ú, Dömsöd, Zrí nyi ut ca 8/b. cí -
mű bér la kás for ga lom ké pes in gat la nán
20.000.000 Ft hi tel és já ru lé kai ere jé ig az Or -
szá gos Ta ka rék pénz tár és Ke res ke del mi Bank
Nyrt. szá má ra  elsőhelyi jel zá log jo got ala pít sa -
nak. A kép vi se lő-tes tü let ki je len ti, hogy a fent
meg je lölt in gat lan for ga lom ké pes, fe let te kor -
lát la nul ren del ke zik, és sza va tol ja az in gat lan
kár-, per- és te her men tes sé gét.

Az ön kor mány zat kö te le zett sé get vál lal ar ra,
hogy a hi tel-vis  sza fi ze tés idő tar ta ma alatt a kért
hi telt és já ru lé ka it a fu tam idő éve i ben – a fel hal -
mo zá si és tő kejel le gű ki adá so kat meg elő ző en –
a költ ség ve té sé be be ter ve zi és jó vá hagy ja, il let -
ve a költ ség ve té si elő i rány zat mó do sí tá sai so rán
fi gye lem be ve szi.
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A kép vi se lő-tes tü let nyi lat ko zik ar ról, hogy a
más meg lé vő hi te lek ből, ke zes ség vál la lás ok ból
és az igé nyelt hi tel ből adó dó éves kö te le zett sé -
ge it fi gye lem be vé ve nem esik az 1990. évi
LXV. tv. 88. § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott
kor lá to zás alá.

A kép vi se lő-tes tü let fel ha tal maz za Bencze
Ist ván pol gár mes tert és dr. Bencze Zol tán al -
jegy zőt, hogy a fen ti hi tel re vo nat ko zó an az
OTP Bank Nyrt.-nél el jár jon, az ügy let egyéb
fel tét ele i ben meg ál la pod jon, a hi tel szer ző dést
és egyi de jű leg a hi vat ko zott in gat lan ra a zá log -
szer ző dést alá ír ja az Ön kor mány zat kép vi se le -
té ben, va la mint a Föld hi va tal nál a jel zá log jog
be jegy zé se ér de ké ben a szük sé ges in téz ke dé se -
ket meg te gye.

Fe le lős: kép vi se lő-tes tü let
Ha tár idő: azon nal
12./ Fo lyó szám la hi tel szer ző dés meg hosz  -

szab bí 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 – egy han gú

sza va zat tal meg hoz ta a kö vet ke ző ha tá ro za tot:
160/2010. (XI. 24.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép -

vi se lő-tes tü le te 45.000.000 Ft, az az Negy ven öt -
mil lió fo rint fo lyó szám la hi tel OTP Bank Nyrt.-
től tör té nő fel vé te lé ről dön tött.

A hi tel fu tam ide jét 2010. de cem ber 3-tól
2011. de cem ber 2-ig ha tá roz za meg.

A hi tel és já ru lé kai vis  sza fi ze té sé nek biz to sí -
té ká ul az ön kor mány zat költ ség ve té si be vé te le -
it, ezen be lül a sa ját be vé te le ket ajánl ja fel, kü lö -
nös te kin tet tel a he lyi adó be vé te lek re.

Az ön kor mány zat mint zá log kö te le zett hoz -
zá já rul ah hoz, hogy a tu laj do ná ban lé vő dömsö-
di 204 hrsz-ú, Dömsöd, Középső-Dunapart cí -
mű sport te lep meg ne ve zé sű for ga lom ké pes in -
gat la nán 45.000.000 Ft hi tel és já ru lé kai ere jé ig
az Or szá gos Ta ka rék pénz tár és Ke res ke del mi
Bank Nyrt. szá má ra  elsőhelyi jel zá log jo got ala -
pít sa nak. A kép vi se lő-tes tü let ki je len ti, hogy a
fent meg je lölt in gat lan for ga lom ké pes, fe let te
kor lát la nul ren del ke zik, és sza va tol ja az in gat -
lan kár-, per- és te her men tes sé gét.

Az ön kor mány zat kö te le zett sé get vál lal ar ra,
hogy a hi tel vis  sza fi ze tés idő tar ta ma alatt a kért
hi telt és já ru lé ka it a fu tam idő éve i ben – a fel hal -
mo zá si és tő kejel le gű ki adá so kat meg elő ző en –
a költ ség ve té sé be be ter ve zi és jó vá hagy ja, il let -
ve a költ ség ve té si elő i rány zat mó do sí tá sai so rán
fi gye lem be ve szi.

A kép vi se lő-tes tü let nyi lat ko zik ar ról, hogy a
más meg lé vő  hi te lek ből, ke zes ség vál la lás ok ból
és az igé nyelt hi tel ből adó dó éves kö te le zett sé -
ge it fi gye lem be vé ve nem esik az 1990. évi
LXV. tv. 88. § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott
kor lá to zás alá.

A kép vi se lő-tes tü let fel ha tal maz za Bencze
Ist  ván pol gár mes tert, dr. Bencze Zol tán al jegy -
zőt, hogy a fen ti hi tel re vo nat ko zó an az OTP
Bank Nyrt.-nél el jár jon, az ügy let egyéb fel tét e -
le i ben meg ál la pod jon, a hi tel szer ző dést és egyi -

de jű leg a hi vat ko zott in gat lan ra a zá log szer ző -
dést alá ír ja az Ön kor mány zat kép vi se le té ben,
va la mint a Föld hi va tal nál a jel zá log jog be jegy -
zé se ér de ké ben a szük sé ges in téz ke dé se ket
meg te gye.

Fe le lős: kép vi se lő-tes tü let
Ha tár idő: azon nal
13./ A köz tisz ta ság ról és a szer ve zett köz -

tisz ta sá gi köz szol gál ta tás kö te le ző igény be -
vé te lé ről szó ló ön kor mány za ti ren de let meg -
al ko 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 – egy han gú
sza va zat tal meg hoz ta a kö vet ke ző ha tá ro za tot:

161/2010. (XI. 24.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat kép vi -

se lő-tes tü le te a Pest me gyei Köz igaz ga tá si Hi -
va tal ál tal a köz tisz ta ság ról és a szer ve zett köz -
tisz ta sá gi köz szol gál ta tás kö te le ző igény be vé te -
lé ről szó ló 8/1996. (IV. 2.) ren de let hez tett tör -
vé nyes sé gi ész re vé te lek kel egyet ért.

A kép vi se lő-tes tü let köz tisz ta ság ról és a szer -
ve zett köz tisz ta sá gi köz szol gál ta tás kö te le ző
igény be vé te lé ről szó ló ren de letter ve zet ben fog  -
lal tak kal egyet ért.

A kép vi se lő-tes tü let fel ké ri dr. Bencze Zol tán
al jegy zőt, hogy a ren de letter ve zet nek a Te le pü -
lés fej lesz té si Bi zott ság mó do sí tó ja vas la ta i val
ki egé szí tett szö ve gét a kép vi se lő-tes tü let so ron
kö vet ke ző ülé sé re ter jes  sze elő.

Fe le lős: kép vi se lő-tes tü let; 
dr. Bencze Zol tán al jegy ző

Ha tár idő: mó do sí tá sok kal egy be fog lalt ren -
de letter ve zet be ter jesz té se 2010.
de cem ber 15-ig

14./ Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat
tu laj do ná ban lé vő la ká sok és he lyi sé gek bér -
le té ről, a lak bé rek mér té ké ről, va la mint az
el ide ge ní té sük sza bá lya i ról szó ló 5/2006. (III.
31.) 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 – egy han gú
sza va zat tal 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 14/2010. (XI. 25.) ren de le te

Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat tu laj -
do ná ban lé vő la ká sok és he lyi sé gek bér le té ről, a
lak bé rek mér té ké ről, va la mint az el ide ge ní té sük
sza bá lya i ról szó ló 5/2006. (III. 31.) ren de let
mó do sí tá sá ról
A ren de let ki hir det ve: 2010. no vem ber 25. 

nap ján
A ren de let ha tá lyos: 2010. no vem ber 25. nap já tól.

15./ Rác ke ve és Tér sé ge Tár sult Te le pü lé -
sek Szenny víz csa tor na és Tisz tí tó mű Tu laj -
don kö zös sé ge El len őr ző Bi zott sá gá ba tag de -
le gá lá 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 – egy han gú
sza va zat tal meg hoz ta a kö vet ke ző ha tá ro za tot:

162/2010. (XI. 24.) Kt. számú ha tá ro zat

Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép -
vi se lő-tes tü le te a Rác ke ve és Tér sé ge Tár sult
Te le pü lé sek Szenny víz csa tor na és Tisz tí tó mű
Tu laj don kö zös sé ge El len őr ző Bi zott sá gá ba
Jaksa Istvánné köz tiszt vi se lőt de le gál ja.

A kép vi se lő-tes tü let fel ké ri Bencze Ist ván
pol gár mes tert, hogy a ha tá ro zat ról a tár su lás el -
nö két tá jé koz tas sa.

Fe le lős: Bencze Ist ván pol gár mes ter, 
Jaksa Istvánné

Ha tár idő: fo lya ma tos
16./ A dísz pol gá ri cím ado má nyo zá sá ról

szó ló 2/2007. (II. 1.) 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 0 igen, 9 nem – egy han -

gú sza va zat tal a dísz pol gá ri cím ado má nyo zá sá -
ról szó ló 2/2007. (II. 1.) ren de let mó do sí tá sát el -
uta sí tot ta. 

17./ Egye bek
17.1 A Fortius-Ker Kft. ja vas la ta a Csó nak -

ház ter ve zett be ru há zá sa i val kap cso lat ban
(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 – egy han gú

sza va zat tal meg hoz ta a kö vet ke ző ha tá ro za tot:
163/2010. (XI. 24.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép -

vi se lő-tes tü le te a Fortius-Ker Kft. ál tal a „Csó -
nak ház” ál lag meg óvá sá ra és fej lesz té sé re vo -
nat ko zó ja vas la tá val egyet ért.

A kép vi se lő-tes tü let a fej lesz té sek hez szük sé -
ges 1.515.000 Ft-os ön kor mány za ti be ru há zá si
ke ret fi nan szí ro zá sá ra a 2011. évi költ ség ve té si
kon cep ci ó já ban tesz ja vas la tot.

A kép vi se lő-tes tü let a Csó nak ház üze mel te -
tés ére a Fortius-Ker Kft.-vel kö tött bér le ti szer -
ző dést az ön kor mány za ti ön rész meg té rí té sé nek
biz to sí tá sa cél já ból to váb bi két év vel meg hosz  -
szab bít ja. A kép vi se lő-tes tü let fel ha tal maz za
Bencze Ist ván pol gár mes tert ar ra, hogy a bér le ti
szer ző dés mó do sí tás fel tét ele i ről a fen ti ek nek
meg fe le lő en meg ál la pod jon, és a bér le ti szer ző -
dés mó do sí tá sát alá ír ja.

Fe le lős: kép vi se lő-tes tü let; 
Bencze Ist ván pol gár mes ter

Ha tár idő: 2010. de cem ber 15.
17.2 A Dömsöd-Kunszentmiklós Darts Egye  -

sü let név hasz ná lat tal kap cso la tos ké ré 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 – egy han gú

sza va zat tal meg hoz ta a kö vet ke ző ha tá ro za tot:
164/2010. (XI. 24.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat kép vi -

se lő-tes tü le te hoz zá já rul, hogy a Dömsöd-Kun-
szentmiklós Darts Egye sü let ne vé ben a „Döm-
söd” szót sze re pel tes se.

Fe le lős: kép vi se lő-tes tü let
Ha tár idő: azon nal
17.3 RSD par ti sáv pro jekt víziközmű tár su -

lat ba meg ha tal ma zot tak ra tör té nő ja vas lat
(Sza va zás mód ja: egy sze rű több ség, nyílt sza -

va zás)
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Az ügy tár gya: P9012 Nabucco gáz ve ze ték
meg va ló sí tá sá nak kör nye ze ti ha tás vizs gá la ti el -
já rá sa a kör nye ze ti ha tás vizs gá la ti és az egy sé -
ges kör nye zet hasz ná la ti en ge dé lye zé si el já rás -
ról szó ló 314/2005. (XII. 25.) Korm. ren de let
alap ján.
Az ügy ik ta tószá ma: KTVF: 53875/2010.
Az el já rás meg in dí tá sá nak nap ja: 2010. no -
vem ber 12.
Az ügy in té zé si ha tár idő: 90 nap
(A ha tár idő be nem tar to zik be le – töb bek kö -
zött:
–  a hi ány pót lás ra, il let ve a tény ál lás tisz tá zá sá -

hoz szük sé ges ada tok köz lé sé re irá nyu ló fel -
hí vás tól az an nak tel je sí té séig ter je dő idő,

–  a szak ha tó ság el já rá sá nak idő tar ta ma.)
Az ügy in té ző ne ve és el ér he tő sé ge: Hor váth
Kin ga. Tel.: 478-4437.
A ter ve zett lé te sít mény, te vé keny ség rö vid is -
mer te té se:

A Nabucco gáz ve ze ték meg va ló sí tá sát a Ma -
gyar Kor mány a 174/2010. (V. 13.) Korm. ren -
de let tel ki emelt je len tő sé gű be ru há zás sá mi nő -
sí tet te.

A Nabucco gáz ve ze ték a tö rök or szá gi Ahi-
boz (An ka ra) ál lo más sal in dul, és Tö rök or szá -
gon, Bul gá ri án, Ro má ni án és Ma gyar or szá gon
át az auszt ri ai Baumgartenbe ve zet. Az ahibozi
ál lo má son csat la ko zik a meg lé vő tö rök or szá gi
be táp lá ló ve ze ték hez, mely két irány ból kap hat
gázt (Grú zia, Irán). A Nabucco ve ze ték ma xi -
má lis szál lí tó ka pa ci tá sa 31 Mrd m3/év lesz, me -
lyet négylép csős üte me zés sel ér nek el. 

A gáz szál lí tó ve ze ték tel jes hos  sza: 3300 km,
amely ből a ma gyar or szá gi sza kasz 383,43 km.
A 383,43 km hos  szú cső ve ze ték át ló san sze li át
az or szá got. A tel jes ma gyar or szá gi sza ka szon
10 sza ka szo ló ál lo más és 3 el vé te li pont, va la -
mint a ki lé pé si pont nál mé rő ál lo más épül. Az el -
vé te li pon tok sza ka szo ló ál lo má sok nál lé te sül -
nek, mé rő és nyo más sza bá lyo zó ál lo más épí té -
sé vel. A ki lé pő mé rő ál lo más nál és a vá ros föl di
le ága zó ál lo más nál csőgörényváltó is lé te sül.

A ter ve zett ve ze ték a Nagy lak – Hód me ző vá -
sár hely, Szen tes – Sárosd, Mosonszentmiklós –
Raj ka sza ka szo kon rész ben meg lé vő nyom vo -
na lon ha lad.

A cső PE pas  szív szi ge te lés sel el lá tott var ra -
tos acél cső, mely nek át mé rő je 1420 mm (56”).

Nyo más vi szo nyok:
DN1400
DP – ter ve zé si nyo más 100 bar
OP – üze me lé si nyo más 65-100 bar
MOP – ma xi má lis üze mi nyo más 100 bar
A szál lí tott gáz tel jes kén tar tal ma ma xi mum

100 mg/m3 (15 °C és 1,01325 bar).

A ter ve zett lé te sít mény köz vet len ha tás te rü le -
té nek vé lel me zett ha tá rai:

A Fel ügye lő ség il le té kes sé gi te rü le tén Döm-
söd, Makád, Lórév köz igaz ga tá si ha tá rán be lül.

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

ges kör nye zet vé del mi en ge délyt,
– ha a kör nye ze ti ha tás vizs gá lat so rán a te vé -

keny ség kör nye zet vé del mi en ge dé lye zé sét ki -
zá ró ok me rül fel, ha tá ro za tá ban e tény rög zí -
té se mel lett meg ál la pít ja, hogy az adott te vé -
keny ség ké re lem sze rin ti meg va ló sí tá sá ra en -
ge dély nem ad ha tó,

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

A Fel ügye lő ség fel hív ja az ügy ben érin tet tek
fi gyel mét, hogy a te le pí tés he lyé vel kap cso la tos
ki zá ró okok ra, il let ve a kör nye ze ti ha tás ta nul -
mány tar tal má ra vo nat ko zó an a köz le mény
meg je le né sét kö ve tő har minc na pon be lül köz -
vet le nül a Fel ügye lő ség hez ész re vé telt le het
ten ni.

Tár gyi ügy ben a Fel ügye lő -
ség 2010. de cem ber 16-án 

csü tör tö kön 15 óra kor a döm-
södi Pe tő fi Sán dor Ok ta tá si és

Mű ve lő dé si Köz pont ban
(2344 Dömsöd, Bé ke tér 2.)

köz meg hall ga tást tart.

A fel ügye lő ség a köz le ményt a hi va ta lá ban,
va la mint a hon lap ján és a www.magyarorszag.hu
webhelyen is köz zé te szi.

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, 

TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELÕSÉG

KÖZLEMÉNY

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

165/2010. (XI. 24.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép -

vi se lő-tes tü le te az aláb bi sze mé lye ket ja va sol ja,
hogy az RSD Par ti Sáv pro jekt so rán lét re ho -
zan dó Víziközmű Tár su lat szer ve zé se so rán
meg ha tal ma zot tak nak:

Závori Zsolt
Gesztelyi Pé ter
Tax Pál
Sza mo si Károlyné
Hol ló Jó zsef
Vitárisné Vizoviczki Ju dit 
Fü ze si Zoltánné.
A kép vi se lő-tes tü let hang sú lyoz za, hogy a

160/1995. (XII. 26.) Korm. ren de let 5. § (2) be -
kez dé se alap ján a meg fe le lő szá mú ér de kelt
hoz zá já ru lá sát és meg ha tal ma zá sát a fen ti sze -
mé lyek kö te le sek meg sze rez ni ah hoz, hogy
őket meg ha tal ma zott ként kép vi sel hes sék a Ví -
zi közmű Tár su lat ala ku ló köz gyű lé sén.

Fe le lős: kép vi se lő-tes tü let
Ha tár idő: azon nal
17.4 Ön kor mány za ti kép vi se lők tisz te let -

díj ról tör té nő le mon 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 – egy han gú

sza va zat tal meg hoz ta a kö vet ke ző ha tá ro za tot
166/2010. (XI. 24.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép -

vi se lő-tes tü let ének tag jai 2010. de cem ber hó -
nap tól kez dő dő en 3 ha vi tisz te let dí juk ról le -
mon da nak.

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

Zárt ülé sen ho zott ha tá ro za tok
18./ Tá jé koz ta tó a Bursa Hungarica Fel ső -

ok ta tá si Ösz tön díjpá lyá zat ered mé nyé ről 
167/2010. (XI. 24.) Kt. számú ha tá ro zat
19./ Ön kor mány za ti ha tó sá gi ügy ben ér -

ke zett fel leb be zés el bí rá lá sa
168/2010. (XI. 24.) Kt. számú ha tá ro zat 
169/2010. (XI. 24.) Kt. számú ha tá ro zat 
170/2010. (XI. 24.) Kt. számú ha tá ro zat 
171/2010. (XI. 24.) Kt. számú ha tá ro zat 
172/2010. (XI. 24.) Kt. számú ha tá ro zat 
A kép vi se lő-tes tü let kö vet ke ző mun ka terv

sze rin ti ülé sé nek idő pont ja 2010. de cem ber 15.
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
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Ok tó ber 29-én ke rült meg ren de zés re a „Kö zép pont ban a pá lya ori en tá -
ció” ne vet vi se lő ren dez vény. 

A Dömsödi Ál ta lá nos Ipar tes tü let a Kontiki-Szakképző Zrt. tá mo -
ga tá sá val va ló sít hat ta meg az ös  sze jö ve telt. 

A ven dé gek kö zött sze re pelt a tér ség több pol gár mes te re, szá mos te le -
pü lés ok ta tá sért fe le lős ön kor mány za ti kép vi se lő- tes tü let tag ja, ál ta lá nos
és kö zép is ko lai in téz mény ve ze tők és ta ná rok, Pest me gyei ipar tes tü le ti
ve ze tők, a Kö zép-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis Mun ka ügyi Köz pont kép vi -
se lő je, va la mint a Cse pel-szi get és Kör nyé ke Több cé lú Ön kor mány za ti
Tár su lás ve ze tő je.

A ren dez vény cél ja, hogy a té má ban érin tet tek kö zös gon dol ko dá sát
kö ve tő en olyan meg ol dá sok szü les se nek, me lyek se gít sé get je len te nek a
pá lya vá lasz tás előtt ál ló fi a ta lok nak és szü le ik nek a szá muk ra meg fe le lő
szak ma ki vá lasz tá sá hoz. Ez nem csu pán a gyer mek ér de ke it szol gál ja, de
egy jól mű kö dő gaz da ság fenn tar tá sá hoz el en ged he tet len kö ve tel mény,
hi szen en nek az egyik leg fon to sabb ele me a fog lal koz ta tás, mely nek alap -
pil lé re a szín vo na las szak kép zés.

A fó rum be ve ze té se ként Tóth Sán dor el nök is mer tet te a na pi prog ra -
mot, majd át ad ta a szót Bencze Ist ván nak, Dömsöd pol gár mes ter ének, aki
kö szön töt te a részt ve vő ket.  

Ko vács Im re, a Pest Me gyei és Érd Me gyei Jo gú Vá ros Ke res ke del mi
és Ipar ka ma ra szak kép zé si ta nács adó ja a ka ma ra szem pont já ból is mer tet -
te a szak kép zé sek gya kor la ti ol da lát. A ka ma ra fi gye lem be ve szi a gaz da -
ság igé nye it, en nek alap ján tesz aján lást a kü lön bö ző szak mák tá mo ga -
tott sá gi szint jé re. Utalt a tár sa da lom rossz szem lé let mód já ra, mely nek kö -

vet kez té ben bi zo nyos szak mák meg be csült sé ge igen csak ala csony. En -
nek ja ví tá sa ér de ké ben a ka ma ra há rom éve ver seny so ro za tot in dí tott „A
szak ma ki vá ló ta nu ló ja” né ven, így hoz va meg a gye re kek ked vét a szak -
mák ta nu lá sá hoz.

Dr. Sol ti Gá bor, az IPOSZ nem zet kö zi és ok ta tá si igaz ga tó ja be szá mo -
ló já ban meg fo gal maz ta az ipar tes tü le tek jö vő be li fel ada ta it is: a „rek -
lám”; hogy fel kelt se a fi a tal ság ér dek lő dé sét a szak mák iránt, va la mint a

Kö zép pont ban a pá lya ori en tá ció

Tóth Sándor, Solti Gábor, Kovács Imre, 
Ben cze István, Csiszár György és Kajos László



XX.  évfolyam  12.  szám 7

pá lya ori en tá ció, ami nek lé nye ge, hogy a ta nu ló már a szak ma el mé le ti ta -
nu lá sa előtt tisz tá ban le gyen a gya kor la ti ré szé vel is.  A gye re kek nek az el -
ső szak ma in gye nes, ak kor azt ne pa za rol juk el ar ra, hogy olyan szak mát
ta nul, ami re a gaz da ság nak ké sőbb nem lesz igé nye. Ki emel ten fon tos,
hogy a ta nu lók meg is mer hes sék a kü lön bö ző szak mák fon tos sá gát, hi -
szen Sol ti úr sza va i val él ve: „Ke ve sebb gye rek szü le tik ma Ma gyar or szá -
gon, mint amen  nyi meg kez di az egye te mi ta nul má nya it. Ez ten den ci á já -
ban nem foly tat ha tó.” A prob lé mák nagy ré szét a kom mu ni ká ció hi á nyá -
nak tud ta be, de meg ol dást is fel ve tett, me lyet az IPOSZ már két éve
igyek szik ki küsz öböl ni: en nek lé nye ge, hogy a ta nu ló, a csa lád és az ipa -
ros ta lál koz zon egy más sal, így a gyer mek sa ját sze mé vel lát hat ja a szak -
mát, amely iránt ér dek lő dik. A pá lya ori en tá ció sze re pe te hát na gyon fon -
tos mind a gaz da ság, mind a ta nu lók szem pont já ból.

Kajos Lász ló, az IPOSZ or szá gos szak kép zés ko or di ná to ra a to váb bi ak -
ban ar ról be szélt, hogy meg kell ta lál ni a ta nu ló nak a meg fe le lő szak ma le -
he tő sé get, hi szen ha ez nem tör té nik meg, kép te len lesz bol do gul ni az élet -
ben. Olyan szak ma cso por tot kell kí nál ni, va la mint vá lasz ta ni, ame lyek re
igény is van az adott te le pü lé sen. Ezek meg ta lá lá sá ban nyújt se gít sé get az
IPOSZ pá lya ori en tá ci ós sze re pe. Kajos Lász ló vé le mé nye sze rint a gya kor -
la ti kép zés ta nu ló szer ző dés sel va ló meg szer ve zé sé nek oly an  nyi ra fon tos a
sze re pe, hogy nö ve li a te le pü lés fenn tar tó ké pes sé gét: hi szen az ott élő ipa -
ros ki szol gál ja a la kos ság igé nye it, va la mint a ta nu ló ösz tön díj ban ré sze sül.

Csi szár György, a Dömsödi Ál ta lá nos Ipar tes tü let al el nö ke  rö vid is -
mer te tőt tar tott a Dömsödi Ál ta lá nos Ipar tes tü let ről. Mint az el hang zott,
Dömsödön a 30-as és 40-es évek ben a tag ság  kö zel 280-300 fő volt, ez zel
szem ben a kö zel múlt ban s je len leg a tag ság lét szá ma  fo lya ma to san vál to -
zik (saj nos csök ke nő ten den ci át mu tat), 120-85 fő vál lal ko zó (ipa ros) a ta -
gunk. A Dömsödi Ipar tes tü let a 2008/2009-es tan év ben kap cso ló dott be a
pá lya ori en tá ci ó ba, fel is mer ve en nek fon tos sá gát. A prog ram ban a kör nye -
ző te le pü lések is ko lá i val együtt kö zel 380 – 6., 7. és 8. évfolyamos – ta nu -
lót szó lí tot tak meg. A prog ram ál lo má sai a kö vet ke zők vol tak: osz tály fő -
nö ki órá kon film ve tí tés sel egy be köt ve is mer te tőt tar tot tak a szak ma ta nu -
lás fon tos sá gá ról, ön is me re ti tesz te ket töl tet tek ki a ta nu lók kal. A kö vet ke -
ző fel adat a gye re kek mo ti vá lá sa volt, en nek se gít sé gé ül az Ipar tes tü let
rajz pá lyá za tot hir de tett „Mi le szek, ha nagy le szek?” cí men. Vé gül mű -
hely lá to ga tás ra in vi tál ták a ta nu ló kat, nem hi á ba, hi szen ez volt a prog ram
leg si ke re sebb meg moz du lá sa.

A nap ös  szeg zé se ként a részt ve vők ta pasz ta la ta i kat, vé le mé nyü ket és
kér dé se i ket oszt hat ták meg egy más sal. A Szent end rei Kis tér ség és a Ve -
csé si Ipar tes tü let mun ka tár sai fel szó la lá suk ban tá jé koz ta tást ad tak a tér sé -
gük ben foly ta tott pá lya ori en tá ci ós te vé keny sé gük ről.  Egy be hang zó vé le -
mé nyük, hogy fon tos nak tart ják a szak mun kás kép zés jö vő je szem pont já -
ban az ön kor mány zat ok kal és he lyi is ko lák kal va ló szo ros együtt mű kö -
dést. Ma jo ros Zol tán, a Kiskunlacházi Szak kö zép- és Szak kép ző Is ko la
igaz ga tó ja fel ve tet te, hogy bár a leg több ta nu ló te het sé ge nem a fe jé ben,
ha nem a ke zé ben van, még sem volt le he tő sé gük az is ko lán be lül tan mű -
he lye ket lé te sí te ni, így el ma radt a gya kor la ti ok ta tás – en nek fon tos sá gát
emel te ki.

A szer ve zők és a részt ve vők a ren dez vényt si ke res nek tar tot ták, szük sé -
ges nek tart ják a ké sőb bi ek ben is a pá lya ori en tá ci ós te vé keny sé get.

Ba logh Bar ba ra, 2010. ok tó ber 29.

El ér he tő sé ge ink:
Dömsödi Ál ta lá nos Ipar tes tü let 2344 Dömsöd, Pe tő fi S. u. 11-13.
Csi szár György al el nök
Tel./fax: 06-24-435-416  
tel.:  06-70-318-6325
e-ma il: ipartestulet.d@invitel.hu

Dömsöd az zal büsz kél ked het, hogy egy több mint 100 éve ala pí tott
Ipar tes tü le te van. Bár a tör té ne lem so rán át élt há nyat ta tá sok szét zi lál ták,
az utó dok ban még is élt az aka rat, hogy meg őriz zék ezt a foly to nos sá got
mind szel le mi, mind gya kor la ti sí kon.

1990 szep tem be ré ben ala kult  új já az Ipar tes tü let, most 2010-ben pe dig
már 20 éves ju bi le u mi múlt ra te kint het vis  sza.

Eb ben az ün ne pi év ben tűz te ki a ve ze tő ség egy tiszt újí tó köz gyű lés
idő pont ját, amely no vem ber 12-én volt az Ipar tes tü let szék há zá ban. A
dömsödi ipa ro sok és ke res ke dők igen szép szám mal je len tek meg. Tóth
Sán dor, az ipar tes tü let el nö ke kö szön töt te a rész tve vő ket, meg ne vez te a
jegy ző könyvve ze tő, hi te le sí tők és le ve ze tő el nök sze mé lyét.

A tag ság dön tött az alap sza bály mó do sí tá sá ról. Ez érin ti a vá lasz tott
tiszt ség vi se lők  man dá tu mát, amely a ko ráb bi ak ban vis  sza vo ná sig, mos -
tan tól 5 évig ér vé nyes.

Az alap sza bály 1. sz. mel lék le te fog lal ko zik az Ipar tes tü let te vé keny sé -
gi kö re i vel (pl. biz to sí tá si te vé keny ség), amely most ki bő vül a Medicover

Egész ség ügyi Köz pont ZRt.-vel kö zös együtt mű kö dé sen ala pu ló „For -
rás” egész ség meg őr ző prog ram ban va ló rész vé tel lel. A gya kor lat ban ez
plusz biz to sí tá si for mák le he tő sé gét je len ti. A vál toz ta tá sok kal egyet ér tet -
tek az egy be gyűl tek.

A je lö lő bi zott ság tá jé koz tat ta a tag sá got a je löl tek ről, akik a je len lé vők
előtt meg erő sí tet ték szán dé ku kat. Az el nök ki je löl te a sza va zat szám lá ló
bi zott ság tag ja it. 

Ezt kö ve tő en Tóth Sán dor el nök be szá molt az Ipar tes tü let 2010. évi
mun ká já ról. Vis  sza em lé ke zett a 20 év vel ez előt ti meg ala ku lás ra, ami kor
37 tag ös  sze fo gá sá val egy igen sze rény, de ősi múlt tal bí ró kis he lyi ség ben
lét re hoz ták a Dömsödi Ál ta lá nos Ipar tes tü le tet. Az az óta el telt évek alatt a
tes tü let ha tal mas utat járt be a fej lő dés út ján. Az el múlt húsz évet mu tat ja be
az Ipar tes tü le tek Or szá gos Szö vet sé ge ál tal ki adott ju bi le u mi év könyv.

Ez után Bödő Mi si bá csi, az Ipar tes tü let tisz te let be li el nö ke, Dömsöd
dísz pol gá ra emel ke dett szó lás ra. Sze re tet tel jes, me leg sza vai az elő dök
ne mes cse le ke de te i ről szól tak, és gon do lat ban a múlt szá zad el ső év ti ze -
de i be rö pí tet ték a hall ga tó sá got. Ré gi ne vek hang zot tak el: Kó nya La jos

A meghívott vendégek

Fotó: Balogh Barbara

„Mél tón az elõ dök höz”
Ju bi le u mi köz gyû lés a  Dömsödi Ál ta lá nos Ipar tes tü let ben
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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.

bá csi la ka tos mes ter, Pé ter Kár oly hen tes mes ter, Szé kely Ban di bá csi,
Her ná di Jó zsi bá csi fod rász, aki nek ta lics ká ja na gyobb volt mint ő
maga…

Ők szin te tég lá ról tég lá ra, sa ját erő ből  emel ték fel ezt az épü le tet, hogy
va la mi fon tos do log meg tes te sí tő je le gyen. Ez pe dig nem más mint az
ipa ros mun ka, amely ben az elő dök a jö vő út ját lát ták. Mi, akik ott ül tünk,
Mi si bá csi sza va i ból meg ér tet tük, hogy még a leg ne he zebb kö rül mé nyek
kö zött sem sza bad vesz ni hagy ni ki nek-ki nek a ma ga mes ter sé gét. Fúj ja -
nak bár ked ve zőt len vagy re ményt vesz tő sze lek, ne künk min dig pon to -
san tud nunk kell: ami a baj ból, ne héz sé gek ből egy szer csak fel emel: az a
mun ka. Ez ak kor is így van, ha nincs meg fe le lő anya gi meg be csü lés, vagy
az el ve szej tés szán dé ka hú zó dik meg a hát tér ben. Nem ze tet épí te ni csak
ter me lő mun ká val le het.

Tá jé koz ta tást hall gat tunk meg az Ipar tes tü let 2010. évi mun ká já ról. Az
el nö ki be szá mo ló ban Tóth Sán dor érin tet te az ön kor mány zat ok, ci vil
szer ve ze tek és az Ipar tes tü let kö zöt ti pár be szé det. Az ön kor mány zat és az
Ipar tes tü let kö zött Együtt mű kö dé si Szer ző dés alá írá sá ra ké szül nek. Az
Ipar tes tü let ak tí van részt vett a vál lal ko zói fó ru mon, már ci us ban pe dig
nagy si ke rű Ipa ros bált ren de zett. A Dabi Na po kon az Ipar tes tü let szin tén
kép vi sel tet te ma gát, il let ve anya gi hoz zá já ru lá sá val se gí tet te a szín vo na -
las ren dez vényt. Szin tén intenzív az együtt mű kö dés a Még 1000 Év
Dömsödért Egye sü let tel. 

Ége tő kér dés je len leg az or szág ban és fa lu ink ban is az ipa roskép zés
kér dé se. Konk rét te en dők ezen a te rü le ten a hi ány pót lás fel mé ré se, a pá -
lya vá lasz tó fi a ta lok cél cso port ja i nak meg ha tá ro zá sa. En nek a te rü let nek
Csi szár György al el nök a fe le lő se, aki ezt a mun kát ak tí van és lel ki is me -
re te sen vég zi. Tő le kü lön be szá mo lót hall hat tunk er ről a te vé keny ség ről,
a si ke res esz köz vá sár lá sok ról.

Szűcsné Ágh Ani kó az Ipar tes tü let iro da ve ze tő je, aki nél kül szin te nem
is lé tez het ne ez a tes tü let. Tő le pénz ügyi be szá mo lót hall hat tunk, Ma da -
rász Ferencné Ari pe dig a Fel ügye lő Bi zott ság be szá mo ló ját tár ta a hall -
ga tó ság elé. A mér leg ered mé nye: az Ipar tes tü let hi tel nél kül mű kö dik, a
be vé te lek fe de zik a ki adá so kat.

Ez után kö vet ke zett a tiszt ség vi se lők vá lasz tá sa. A le bo nyo lí tást kö ve tő -
en a sza va zat szám lá lás alatt a tag ság ba rá ti han gu lat ban va cso rá zott. A
sza va zat szám lá lást kö ve tő en Frank Jó zsef, a Sza va zó bi zott ság el nö ke is -
mer tet te a sza va zás ered mé nyét.

Az aláb bi ak ban ol vas hat ják a sza va zás vég ered mény ét:

A Dömsödi Ál ta lá nos Ipar tes tü let 
El nö ke: Tóth Sán dor
Al el nök: Csi szár György

Ve ze tő sé gi ta gok: Bődi Endréné
Jarosi Ist ván
Kiss Im re
Ko vács Zol tán
Muzs Já nos
Sza bó And rea

Fel ügye lő Bi zott sá gi ta gok: Gás pár Fe renc
Ka to na Zsó fia
Ma da rász Ferencné

A meg vá lasz tott tiszt ség vi se lők nek gra tu lá lunk és jó mun kát kí vá nunk!
Sza bó And rea

Szűcsné Ágh Anikó, az Ipartestület irodavezetője, 
Bencze István polgármester, Tóth Sándor, az Ipartestület

elnöke, Bödő Mihály tiszteletbeli elnök, Csiszár György alelnök

Szavazás

Fotó: Bábel László
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Beszámoló a közmunkaprogram helyzetérõl községünkben
Dömsödön a köz fog lal koz ta tá si terv sze rint a

nyá ri idő szak ban 110 fő, az el ső és utol só ne -
gyed év ben át lag 70 fő vesz részt a köz mun ká -
ban a 2010-es esz ten dő ben. Ezek kö zül kb. 30
fő az in téz mé nyek nél lát el fel ada tot, és 5 fő
vég zi a bel ső szer ve zé si mun kát. Te hát a köz te -
rü le ten át lag 65 fő van je len. Ha eb ből le szá mít -
juk a sza bad sá go kat és a be teg ség mi att hi ány -
zó kat, ak kor csúcsidő ben mint egy 60 fő vé gez
kü lön bö ző te rü le ti mun kát köz sé günk ben. Ezen
mun kák ered mé nye i ről kí vá nok be szá mol ni
cik kem ben.

A kar ban tar tó rész leg 7 ál lan dó dol go zó já val
együtt a kö vet ke ző fel ada to kat si ke rült el vé gez -
ni az idén: – Be fe je zés re ke rült a hi va tal ud va rá -
ban lé vő egy ko ri szol gá la ti la kás fel újí tá sa. Je -
len leg ezt az épü le tet hasz nál ja a köz ség gaz dál -
ko dás kar ban tar tó rész le ge. Az épü le tet úgy ala -
kí tot tuk ki, hogy kis mó do sí tás sal azon nal visz  -
sza ala kít ha tó la kás nak. El vé gez tük a szük sé ges
mun ká kat az 1-es szá mú or vo si la kás ban a
Szőnyi dok tor nő ér ke zé se előtt.

Né hány be ton kor lát fel újí tás ra ke rült, és a
kör nyé két is ren dez tük.

Ki fes tés re ke rült a Szé che nyi úti is ko la épü let
tan ter me i nek zö me, az OMK is ko lai ré szé nek
ter mei, és a Ságvári úti is ko la is fel újí tott bel ső -
vel fo gad ta a ta nu ló kat szep tem ber ben. Ki fes -
tet tük a mű vé sze ti is ko la hely isé ge it is. Az őszi
szü net ben a ré gi tor na ter met is új rame szel ték
dol go zó ink.

Nagy mun ka volt még a jár da fel újí tá sa a
Kos suth úton a Bur ján bolt tól a dabi busz meg ál -
ló ig. A ját szó tér mel lett is meg újult egy jár da, és
a dísz kút kör nyé két is há rom köz cé lú dol go zó

ké szí tet te el. Je len leg is dol goz nak kő mű ve se -
ink a Pe tő fi Szü lői Ház bel ső meg újí tá sán.

El ké szült a hi va tal ud var ban egy mel lék épü -
let is, amely a jö vő ta vas  szal lesz tel je sen be fe -
jez ve. Ez az épü let tel jes egé szé ben bon tott
anyag ból ké szült. Né hány eset ben a szo ci á lis bi -
zott ság ké ré sé re baj ba ju tott em be rek há zá nál
vé gez tünk ve szélyel há rí tó mun ká kat. Fo lya ma -
to san ka szál tuk a főút vo na lak mel let ti ár ko kat
és út szé le ket. A gát ol dal is több ször volt vág va.
Ez fő ként a be ve ze tő sza ka szon volt ered mé -
nye sebb. Dol go zó ink ké zi sze mét gyűj tés sel is
igye kez tek tisz tán tar ta ni te le pü lé sün ket. A ha -
tár ban ta vas  szal gyűj töt tük a sze me tet. El ké -
pesz tő men  nyi sé gű hul la dék jött ös  sze. Saj nos
en nek dön tő több sé gét a dömsödi la ko sok hord -
ták oda. Fo lya ma to san tisz tí tot tuk a holt ágat,
amely ta vas  szal majd nem ki ön tött. A sok esővel
és a csa pa dé kos idő já rás sal egyéb ként is volt
sok prob lé mánk. A Tó kert ben és a Dabi-sziget-
ben nagy a bel víz. Saj nos nem ren del ke zünk
olyan esz kö zök kel, amel  yekkel ha té ko nyan el
le het ne há rí ta ni a bel víz okoz ta ve szé lye ket.
Iga zán most lát szik, mek ko ra hi ba volt a het ve -
nes évek ben be töl te ni azo kat a ka ná li so kat,
ame lye ket őse ink a be épí tet len szi ge ten ta pasz -
ta la tuk alap ján hoz tak lét re. Ez a víz el ve ze tő
rend szer jól mű kö dött a het ve nes éve kig. A má -
sik prob lé ma a szi ge ten (nem csak az üdü lőte rü -
le ten) a ker ti hul la dé kok köz te rü le ten va ló el he -
lye zé se. Gal  lya kat, le nyírt fü vet, le hul lott lom -
bot, egyéb ker ti hul la dé kot rend sze re sen he -
lyez nek el köz te rü le ten, Du na-par ton. An nak
nem ott van a he lye! Vagy a kert ben kell kom -
posz tál ni, tű zi fá nak ös  sze vág ni, vagy a zöld já -

rat tal el szál lí ttat ni. Igaz hogy ezek az anya gok
köz vet len ve szélyt nem je len te nek a ter mé szet -
re, de ren de zet len sé get, csú nya lát ványt mu tat.
Nincs az a köz mun ka prog ram, amely győz né a
rend ra kást, ha az ott la kók nem tart ják fon tos -
nak a kül ső kör nye ze tük ren de zett sé gét.

A köz mun ka prog ram nagy mér ték ben vál to -
zik a kö zeljö vő ben. Az Út a Mun ká hoz Prog -
ram meg szű nik, és he lyé be lép a Nem ze ti Köz -
mun ka Prog ram. A lé nye ges vál to zás, hogy
nem az ön kor mány zat ok fog ják szer vez ni, ha -
nem a mun ka ügyi hi va ta lok. Pá lyáz ni kell, ame-
ly nek a rész le tei még nin cse nek ki dol goz va.

Mi vel le zá rul egy prog ram, ér de mes meg -
von ni a mér le get. Saj nos a prog ram iránt nagy
volt az ér dek lő dés, mert sok a mun ka nél kü li és
ke vés a mun ka hely Dömsödön. Ön kor mány za -
tunk igye ke zett ki hasz nál ni a prog ram ban lé vő
le he tő sé ge ket. A kör ze tünk be Dömsöd al kal -
maz ta a leg több köz cé lú dol go zót. Vég ső mér -
leg ként meg ál la pít hat juk, hogy ez jó volt a fa lu -
nak és jó volt a dol go zó nak. A dol go zók egy kis
jö ve de lem hez ju tot tak, a köz ség ben vi szont
olyan mun ká kat si ke rült el vé gez ni, ami ket év ti -
ze dek óta ha lasz tot tunk. A mun ka fe gyel mi hi -
bák és egyéb ne héz sé gek el le né re si ke res nek
mond ha tó ez a prog ram be fe je zés Dömsödön. A
kö vet ke ző prog ram le he tő sé ge it is igyek szünk
ki hasz nál ni.

Var sá nyi An tal

GYARMATI CSABA
pécsi grafikus kiállítása az

OMK-ban.

Megtekinthető december 20-
ig. A képek megvásárolhatók,

érdeklődni a könyvtárban.
VI. Tök-Fesztivál

2010. no vem ber 6-án, VI. al ka lom mal, kul tu rá lis
prog ram mal ked ves ked tünk a fa lu la kos sá gá nak,
me lyet Tök-Fesztivál-nak ne vez tünk el. 

Mint az elő ző évek ben, idén is na gyon nagy lét -
szám ban je len tek meg az ide lá to ga tók. 

Es te, sö tét ben a gye re kek ál tal ki fa ra gott tök lam -
pi o nok kal jár tuk kör be a nagy köz sé get. A há zak ból
kí ván csis ko dó em be rek si et tek a ka puk hoz, az ut cá -
kon idő sek, fi a ta lok, gye re kek csat la koz tak hoz -
zánk. Az Égi ek is ke gye sek vol tak, hi szen na gyon
kel le mes idő ben vo nul hat tunk fel, fan tasz ti kus volt
a si ker! 

A Dabi Sö rö ző te ra szán Bődi Endréné Ica né ni fi nom me leg te á val vár ta a lel kes csa pa tot, és
bú csú zó ul egy kö zös ének kel kö szön tük meg a ked ves sé gét.

Mi kor vis  sza ér kez tünk az OMK-hoz, kul tu rá lis prog ra mok kal foly tat tuk ren dez vé nyün ket, és a
kéz mű ves fog lal ko zá son ki fa ra gott tö kök ből ki ál lí tást ren dez tünk.

Sze ret ném meg kö szön ni ren dez vé nyünk tá mo ga tá sát Bődi Endrénének, va la mint Cser Zsig-
mondné Ica né ni nek, Baj nok Ferencné Irén ké nek és Kobella Jánosné Ilon ka né ni nek (Kiskun-
lacháza), akik az idén csak ne künk ter mel ték a tö kö ket és hoz zá já rul tak ren dez vé nyünk si ke ré hez.

Csi kós Lászlóné
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Gyé mánt dip lo más falunkbéli
Köz sé günk szü löt te Tóth La jos, aki tud ta sze rint az el ső dömsödi

volt, aki a Mű sza ki Egye te men Gé pész mér nök dip lo mát ka pott. An nak
el le né re si ke rült le dip lo máz nia, hogy a há bo rú és a több év ha di fog ság
ket té sza kí tot ta ta nul má nya it.

Tóth La jos 1923-ban szü le tett Dömsödön. Gé pész mér nö ki ok le ve lét
1950-ben sze rez te meg, száma: 1863.

Pá lya fu tá sa alatt az Or szá gos Víz ügyi Hi va tal Fo lya mat sza bá lyo zó
és Ka vics kot ró Vál la lat nál és Víz épí tő Tröszt nél dol go zott. 1957-ig a
vál la lat ha jó ja ví tó üze me i nek, va la mint ha jó épí tő üze mé nek volt az irá -
nyí tó osz tály ve ze tő mér nö ke. 1957-ben a vál la lat nál lé te sült egy
Úszógéptervező és Mű sza ki Fej lesz té si Iro da, ve der so ros úszó kot rók,
ka vics ki ra kó ele vá to rok, vá gó fe jes szí vó-nyo mó iszap kot rók és a ter -
me lő lán cot ki szol gá ló cél ha jók ter ve zé sé re. En nek az iro dá nak lett a
ve ze tő je, il let ve fő konst ruk tő re. Ter ve i ket nem zet kö zi ha jó osz tá lyo zó
in té ze tek el len őriz ték, így pél dá ul a Szov jet Ha jó re gisz ter, a Germani -
scher Lloyd Ham burg. 1965 és 1973 kö zött el lát ta a Vál la lat igaz ga tó -
he lyet tes-fő mér nö ki tiszt jét. Ez után ké ré sé re át he lyez ték az OVH
Vízépítőipari Tröszt höz, ahol a kül föld ön vég zett épí tő mun kák mű sza -
ki és gaz da sá gi el len őr zé sé ben vett részt. Ezt kö ve tő en a ve zér igaz ga tó
mű sza ki és gaz da sá gi ta nács adó ja ként dol go zott 1983-ig, nyug ál lo -
mány ba vo nu lá sá ig.

Mun kás sá ga el is me ré se ként meg kap ta a Mun ka Ér dem rend arany
fo ko za tát.

Az egye tem ta ná csa 2010-ben gyé mánt dip lo ma (60 év) ado má nyo -
zá sá val is mer te el ér té kes mér nö ki te vé keny sé gét.

Köz re ad ta: Var sá nyi An tal

Év ti ze des ha gyo mány, hogy őszönte kör ze ti sza va ló ver senyt ren dez a
makádi ál ta lá nos is ko la.

Vagy ak tu á lis év for du ló hoz kap cso ló dó an egy-egy köl tő élet mű vé -
ből vá lo gat hat nak a gye re kek, vagy adott té má ról szó ló ver se ket sza -
val hat nak. Idén a ha za sze re tet, il let ve a csa lád volt a meg adott té ma. 

Év ről év re nagy ér dek lő dés öve zi a ren dez vényt. Kunszentmiklóstól
Szigetszentmiklósig szin te min den ál ta lá nos is ko la és gim ná zi um ta -
nu lói be ne vez nek, el sős től ti ze di kes kor osz tá lyig. Ter mé sze te sen a
ver seny év fo lya mon ként kü lön zaj lik, s az ér té ke lés, ered mény hir de tés
ré sze ként a győz te sek be mu tat ják az egész me zőny nek a sza va la tu kat.
Ilyen kor egy-egy pro duk ció él mény szám ba megy, más ese tek ben lát -
hat juk, hogy az ér té ke lés bi zony szub jek tív is le het.

Zsű ri tag ként a 6-7. osz tá lyo sok vers mon dá sát hall gat tam vé gig. Na -
gyon szín vo na las, erős me zőny mér te ös  sze tu dá sát, akik ből ki kel lett
vá lasz ta ni a há rom „leg job bat”. A töb bi e ken kis csa ló dott ság ér ző dik
ilyen kor, de a kö vet ke ző sza va ló ver se nyen új ra mind an  nyi an ott van -
nak. S ez így van jól. 

A dömsödi di á kok min dig na gyon jól fel ké szül ten ver se nyez nek, s
ered mé nye sen sze re pel nek. 

Az idei ver seny részt ve vői és az ered mé nyek:
2. osz tály 
Ba logh Abi gél, Manger Pet ra, Várkonyi Pet ra 3. he lye zést ért el.

Fel ké szí tő jük: Patonai Istvánné.
3. osz tály
Ko lom pár Pet ra, Lázin Lo ret ta 1. he lye zést ért el. Fel ké szí tő jük:

Patonai Nó ra.
Lip tai Me lit ta 3. he lye zést ért el. Fel ké szí tő je: Bak Gáborné.
4. osz tály
Pethes Pat rí cia. Fel ké szí tő je: Patonai Istvánné.
Sipos Eve lin. Fel ké szí tő je: Jarosiné Sza bó Ilo na.
5. osz tály
Ács Do mi ni ka, Kő vá ri Ró za, Lampert Ge or gi na. Fel ké szí tő jük:

Sán ta Istvánné és Tóthné Porvay Zsu zsa.
6. osztály
Kátai Do rot  tya 2. helyezést ért el, Pethes Vi vi en 3. he lye zést ért el.
Fel ké szí tő jük: Nagy Lászlóné.
Bár már nem dömsödi ta nu lók, volt ta ní tó juk, Bak Gáborné ké szí tet -

te fel a sza va ló ver seny re őket: 
7. osz tá lyos ka te gó ri á ban
Baranyi Vi rág 1. he lye zést ért el, Gyivi Il di kó 2. he lye zést ért el.
Gra tu lá lunk a szép sze rep lé sek hez. 

Patonai Istvánné

A makádi szavalóversenyrõl

HÍREK
A ráckevei Ady Endre Gimnázium jótékonysági futóversenyt ren-

dezett az iszapkárosult devecseri általános iskola javára. 
Iskolánkból is többen érezték úgy, hogy ott a helyük.

Indulók:
1500 méteren 14 év alatt: Kovács Orsi 1. helyezett

Ács Dominika 2. helyezett
1500 méteren 14 év alatti fiú: Göllény Zsombor 1. helyezett
1500 méteren 14 év felett: Szabó Evelin 1. helyezett
3000 méteren 14 év alatti fiú: Ács András
3000 méteren felnőtt: Gedeon Zsolt 1. helyezett
A fenti eredményekre nagyon büszkék lehetünk. Gratulálunk mind-

egyiküknek!

Bácsi Ferenc
és

Mészáros Erzsébet
55. házassági évfordulójukat
ünnepelték. További életükhöz kívá-
nunk jó egészséget, boldogságot:
Lányuk, unokáik és dédunokáik

Min den ki nek akit ér de kel!
Nyelv ta nu lás ról!

Sok gon dot okoz ma nap ság a nyelvtanulás, felnőttnek, diáknak
egyaránt. Jól meg ta nul ni és be szél ni egy nyelvet igazán nagy ki hí vás.
Hogy a nyelv ta nu lás és a nyelv vizs ga ered mé nyes legyen, komoly
erő fe szí té se ket kell ten ni a mai di á kok nak. Se gí te ni sze ret nék azok -
nak, akik érint ve ér zik ma gu kat. Hogyan le het fel ké szül ni egy si ke res
nyelv vizs gá ra akkor, amikor utaz ni kell, hogy el juss egy tanfolyamra,
kevés az idő, kevés a pénz.

Aján lom a ta nu lást vir tu á lis tanteremben, élőben. Ha si ke rült fel -
kel te nem bár ki érdeklődését, keressen engem, segítek!

Kósa Zoltánné nyelv ta nu lá si ta nács adó
Tel.: 06-30-527-6565

E-mail: k.gittus2@gmail.com
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Meghívó
December 17-én

pénteken, 15 órától
az OMK-ban MÉ -
ZES KALÁCS-ké -
szítő verseny, kiál-

lítás és vásár, a nagyteremben a környék-
beli iskolák betlehemes csoportjainak ta -
lál kozója lesz!

Mindenkit szeretettel várunk!

Albert Mária

Üdv, hópihe !

Kertem fehérbe öltözött,
napsugár villan a fák között.

Már elkél kinn a nagykabát
és vastag csizma, hogy a láb

ne fagyosan topogjon
és fogad se vacogjon.

Az ablak sarkát jég fedi,
mégis a sétát élvezi

a lelkem és a friss lélegzet
újra feltölti szívemet.

Jó volt Veled a séta
a friss hóban lábunk nyomába

visszatértünk a jó meleg szobába,
ahol a kandalló lobogó fényei

és a fa sustorgó hangjai
mellett megpihenünk 

oly jó érzés járja át a testünk.

Meg ál ló a hét köz na pi ro ha nás ban
Ju hász Lajosné Er zsi ke 30 éves mun kás sá ga al kal má ból ke rült meg ren de zés re a ju bi le u mi ün -

nep ség az óvo dá ban.
„A szé pet cso dál ni, az iga zat óv ni,
A ne me set tisz tel ni, a jót kö rül ölel ni;
Az élet ben cé lok hoz az em bert ve zet ni” Ru dolf Steiner

A ked ves kis meg hí vón ez az idé zet
állt. 

Tűnődöm… mi lyen óri á si je len tő -
ség gel bír nak ezek a meg ál la pí tá sok,
min den em ber, de kü lö nös képp a ki -
csiny gyer me kek éle té ben.

És men  nyi re igaz ez Er zsi ké re, aki
min dig csu pa de rű, ked ves ség és sze re -
tet! Az egy ko ri és je len le gi kol le gák, va -
la mint a ré gi és mos ta ni óvo dá sai nagy
iz ga lom mal szer vez ked tek er re a je les
ese mény re. A kö szön tő kön, az át nyúj -
tott egy-egy szál vi rá gon, az elő a dott
mű sor szám okon át ér ző dött a sze re tet, a
ked ves ség s az egy más iránti meg be -
csü lés.

Orosz Lajosné vezető óvónő gon do la -
tai kö zül idé zek, ame lyek kel Er zsi két kö -
szön töt te, mél tat ta: 

„A mun ka nap ok mel lett meg ál lunk egy rö vid idő re, ma gunk kö zött va gyunk együtt, egy más ra
fi gye lünk. A kö zös ün nep kel le mes ér zé se re mé lem, majd to vább él a hét köz nap ok ban, amely erő -
sí ti ös  sze tar to zá sun kat. Ezért is tart juk meg min den kol lé gánk ju bi le u má nak  ha gyo mány sze rű en
a meg ün nep lé sét. Nem va la mi fon tos, ki tün te tett, han gos ün nep a mi énk. Nem is kell, hogy az le -
gyen. Csak egy le he tő ség, hogy a kol lé gák, a gyer me kek és a szü le ik meg kö szön jék hogy so kat
dol go zik ér tük.

En nek a mai, ün ne pi al ka lom nak mél tó ese mé nye kol lé gánk, Ju hász Lajosné Er zsi ke kö szön té -
se, aki éle te mun kás éve i nek nagy ré szét, a 30 év ből 27 évet Dömsödön, im már 17 évet in téz mé -
nyünk ben töl töt te.

Gilbert Keith Chesterton mond ja: „A vi lá gon min den ki nek hin nie kell ab ban, hogy ké pes va la -
mi olyas mit nyúj ta ni, amit a vi lág nél kü le nem kap na meg.”

Biz ton ál lí tom, hogy Er zsi ke a ma ga te rü le tén nyúj tott an  nyit és olyat, ami vel e hi te be tel je -
se dett.

Tel je sült az a kí vá na lom is, hogy: „Amit ér de mes csi nál ni, azt ér de mes jól csi nál ni.”
Olyan mun ka tár sat kö szönt he tünk ma, aki a szűn ni nem aka ró vál to zá sok idő sza ká ban ké pes

volt át ér té kel ni a ré git és el sa já tí ta ni az újat. Dol go zott óvo dá ban ké pe sí tés nél kü li ként, gyer -
mek ott hon ban és böl cső dék ben gon do zó nő ként mi e lőtt in téz mé nyünk be ke rült. Nem ad ta fel a
Böl cső dénk át szer ve zé se kor sem, továbbképezte ma gát mun ka mel lett és meg sze rez te az óvo da -
pe da gó gu si ok le ve let. Fe le lős ség ér ze te adott erőt a na pon kén ti új ra épít ke zés hez. Kö ve ten dő pél -
dát adott ön zet len em ber ség ből, má sok ra fi gye lés ből, őszin te ség ből, be csü le tes ség ből, mi köz ben
sze ré nyen tü rel mes, ta pin ta tos, te rel ge tő volt. 

Ő éle te pél dá já val is ta ní tott: szor gal má val, kö te les ség tel je sí té sé vel, kollegalitásával. Va la -
men  nyi eré nyét szin te fel sem le het so rol ni, mi köz ben hi va tá sát, hit val lá sát gya ko rol ta, kül de té sét
tel je sí tet te a mai na pig.

A gyer me kek kel va ló fog lal ko zás, kol lé gái mun ká já nak se gí té se éle te ér tel mét ad ta. Új és új
ener gi á kat moz gó sít va ke res te meg ben ne az örö met, mint ahogy a fes tő fes tés ben, az éne kes
ének lés ben, a köl tő írás ban.

A pe da gó gu si mun kát a csen des eső höz le het ha son lí ta ni. A csen des eső höz, amely jó so ká ig
tart, áz tat ja a föld ben meg bú jó ma go kat. Azok ma guk ba szív ják a ned ves sé get, és ké sőbb ezért
az tán akár szá raz ság ide jén is ké pe sek ter mő re for dul ni.”

Ked ves Er zsi ke!
Sze re tet tel gra tu lá lunk és kí vá nunk jó egész sé get, va la mint hogy mun kád so rán sok-sok szép,

meg hitt pil la nat ban le gyen ré szed!

-V.I.-
Fotó: Fábián Ilona

Benczéné Sikari Erika, Juhász Lajosné Erzsike,
Kiss Erika, Nagyváradi Edit, Szakos Richárd,
Bencze Gábor, Béczi Kinga Anna, Nagy Péter
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ÁL LAN DÓ PROG RA MOK
Dömsöd 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
Ked den 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.

BA NYA KLUB
Két he ten te hét főn ként 18.00-tól.

NYUG DÍ JAS KLUB
Két he ten te. 

AU TÓ VE ZE TŐI TAN FO LYAM

PE TŐ FI SÁN DOR OK TA TÁ SI ÉS 
MŰ VE LŐ DÉ SI KÖZ PONT 2010. 

DE CEM BER  HA VI PROG RAM JA

2010. no vem ber 20-tól  de cem ber 17-ig 
Gyar ma ti Csa ba gra fi kusmű vész ki ál lí tá sa.

A ki ál lí tás meg te kint he tő az OMK nyit va tar tá -
si ide je alatt. A ki ál lí tott ké pek meg vá sá rol ha -
tók.

2010. de cem ber 4. (szom bat)
8,00 órá tól 12,00 órá ig  

JENNYS TURI – SZU PER SZOM BAT

Ak ci ós ru ha vá sár, min den ru ha 300 Ft/db
(farmerek, fel sők, gyerekruhák), ka bá tok
1000 Ft/db áron. He lye: OMK.

2010.  de cem ber 5. (va sár nap)
10,00 – 16,00 órá ig

CSA LÁ DI MI KU LÁS NAP
10,00 – 15,00 JÁT SZÓ HÁZ lég vá rak kal,

csúsz dá val, bé bi csúszda, tram bu lin, arc fes tés,
lufihajtogatás, bo hóc, JÖN A MI KU LÁS!!!!!

15,00 – 16,00 órá ig fel lép nek a GREZNÁR
TEST VÉ REK  (be lé pés díj ta lan),

17,00 órá tól – 19,30 órá ig Ro ma Mi ku lás.
He lye: OMK nagy te rem

2010. de cem ber 6. (hét fő) 10,00 órá tól  
a Gróf Szé che nyi Ist ván Ál ta lá nos Is ko la

Tél apó Dél előtt je
He lye: OMK nagy te rem 

2010.  de cem ber 11. (szom bat) 18,00 órá tól
AMA TŐR AU TÓ CROSS BAJ NOK SÁG

DÍJKI OSZ TÓ BÁL JA
Be lé pő díj: 3.500 Ft (va cso rá val)
Je gyek ren del he tők: 06-20-586-2271 te le -

fon szá mon vagy a Mű ve lő dé si Köz pont ban. 
He lye: OMK nagy te rem

2010. de cem ber 12. (va sár nap) 15,00 órá tól
AD VEN TI HANG VER SENY

A De zső La jos A.M.I. nö ven dé kei és ta ná rai
köz re mű kö dé sé vel.

He lye: OMK nagy te rem.

2010. de cem ber 17-én  (pén tek) 15,00 órá tól
sze re tet tel vár juk a dömsödiek ap ra ja-nagy -
ját a II. Mé zes ka lács-ké szí tő Ver seny ki ál lí tá -

sá ra és vá sár ra. Ve le pár hu za mo san az
OMK nagy ter mé ben tör té nik a kör nyék be li
is ko lák szá má ra a 2. Dömsödi Bet le he mes
Ta lál ko zó prog ram ja, me lyen az is ko lák di -

ák cso port jai rö vi den elő ad ják a fa lu juk bet -
le he mes ha gyo má nya it. 18,00 órá tól az ün -
nep ség a ka rá cso nyi kon cert tel és a díj ki osz -
tás sal zá rul. A zá ró mű sor ban részt vesz nek a
Gróf Szé che nyi Ist ván Ál ta lá nos Is ko la éne -

ke sei és a Ju és Zsu Tár su lat tag jai.
He lye: OMK nagy te rem

2010.  de cem ber 18. (szom bat). 14,00 órá tól
Ked ves Dömsödi Nyug dí jas!

Dömsöd Nagy köz ség Ön kor mány za ta az
Ok ta tá si és Mű ve lő dé si Köz pont ban KA RÁ -
CSO NYI ün ne pi mű sort ren dez, mely re Önt
ez úton sze re tet tel hív ja és vár ja!

Ka rá cso nyi ös  sze ál lí tást hall hat nak:
Ócsai Ju li és Vigh Le ven te ope rett – nó ta

éne ke sek elő adá sá ban, va la mint a Gróf Szé -
che nyi Ist ván Ál ta lá nos Is ko la ta nu lói, a
De zső La jos A.M.I.  nö ven dé kei, a Ju és Zsu
Tár su lat tag jai, va la mint a Dömsödi If jak
elő adá sá ban.

Fo gad ja el meg hí vá sun kat, hogy kö zö sen
tölt hes sünk el egy kel le mes dél utánt a Ka rá -
csony je gyé ben! 

Kép vi se lő-tes tü let
He lye: OMK nagy te rem

BBéé  kkééss,,  ÖÖrröömm  ttee  llii  ÜÜnn  nnee  ppee  kkeett  ééss  BBooll    ddoogg
ÚÚjj  EEsszz  tteenn  ddõõtt  kkíí  vváánn  aa  PPee  ttõõ  ffii  SSáánn  ddoorr
OOkk  ttaa  ttáá  ssii  ééss  MMûû  vvee  llõõ  ddéé  ssii  KKöözz  ppoonntt!!

ELŐ ZE TES

2011. ja nu ár 8. 
ÚJ ÉVI HANG -
VER SENY

2011. ja nu ár 21.  
KUL TÚ RA
NAP JA

P RO G  R A  M O K  A Z  O M K - B A NP RO G  R A  M O K  A Z  O M K - B A N

NNéémmeettoorrsszzáággbbaann  jjáárrtt  aa  JJuu  ééss  ZZssuu  TTáárrssuullaatt
Né met or szág ban járt a Ju és Zsu Tár su lat, és

az egyik né met új ság ban a kö vet ke ző ket ír ták
ró luk:

Show tánc, pop és bé csi ke rin gő
Is mét ké nyez tet ték a fi a tal és fi a ta los döm-

södiek, 7 és 50 év kö zött test vér köz sé günk ből, a
ba rá ti ta lál ko zó ven dé ge it, egy na gyon vál to za -
tos mű sor ral.

A 7 éves kis Li li tel je sen la zán éne kelt a mik ro -
fon ba a nagy szín pa don. To váb bi éne ke sek is -
mert pop da lo kat vagy ma gyar nép da lo kat ad tak
elő, kris tály tisz ta han gon, meg fe le lő vi se let ben.
És nem utol sósorban éne kel ték a fi a tal ma gya -
rok az Eu ró pa dalt szik rá zó lel ke se dés sel, sőt a

We are the world-öt is. Fe hér ru hák ban tán col -
tak a dömsödi ki csik is a ta nu lók kal és hall ga tók -
kal a bé csi ke rin gő dal la ma i ra és „Ope ra Bál”
de bü tá lá sok szem ta núi is le het tünk.

Hang já val kí sér te őket Csikósné Jut ka, aki
már gyak ran el bű völt min ket ének lé sé vel. Ő
szer ve zi a szín pa di ko re og rá fi át is, ami vel a csa -
pat or szá gon kí vül és be lül is fel lép. Sok tem pe -
ra men tum mal, szen ve dél  lyel és tu dás sal el vit ték
a ven dé gek a kö zön sé get egy eu ró pai ze nei uta -
zás ra, tán cok kal és éne kek kel. Ez ál tal per sze a
kö zön ség szí vé be zár ta a fel lé pő ket. Az éne ke sek
és a tán co sok a si ke res elő adás sal és min de nek -
előtt a lel ke se dés sel bá mu lat ba ej tet ték a kö zön -

sé get. /„A Né met or szág ke re si a szu persztárt”
te het ség ku ta tó mű sor mér cét ve het ne az elő -
adók ról./

Az tán fel lép tek még Bar ba ra és Sán dor, 20 il -
let ve 21 éve sek, akik for ró stí lus sal ad ták elő a
la tin-ame ri kai tán co kat, ami egy meg le he tő sen
el ra ga dó lát vány volt.

A Né met Egye sü lés 20. év for du ló ján, ami re
eb ben az év ben meg hív ta Herrenhoff, Knüll-
wald part ne rét is Ma gyar or szág ról együtt ün -
ne pel te a há rom köz ség ok tó ber 3-át.   

Vé gül is Ma gyar or szág volt az, aki meg nyi tot -
ta az utat, amely a Né met Egye sü lés hez ve ze tett.

Fordította: Oprea Jutka
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No vem ber 19-én és 20-án tar tot tuk is ko lánk ban a Dömsödi Mű vé sze -
ti Na po kat.

Pén tek es te Bencze Ist ván pol gár mes ter úr kö szön töt te a ven dé ge ket a
meg nyi tón. Kér ges Tün de fes tő mű vész ezen a na pon ki ál lí tot ta al ko tá sa it
a mű vé sze ti is ko lá ban, így a ven dé gek meg cso dál hat ták a szebb nél szebb
fest mé nye ket.

A meg nyi tón a ze nei és szín já ték tan sza kos nö ven dé ke ink ad tak mű -
sort. Kö szö net a fel ké szí tő ta ná rok nak: Gá bor Tün dé nek, So mos And rás -
nak, Povázai Gyu lá nak, Se bes tyén Gá bor nak, Csák Pé ter nek, Nyikes
Krisz ti án nak.

Fel lép tek még is ko lánk pe da gó gu sai – So mos And rás és Se bes tyén Gá -
bor, trom bi tán ját szott ré gi nö ven dé künk – Holl Lász ló. 

Az is ko la zon go rá ját fel avat ta He ge dűs Ist ván, is ko lánk volt igaz ga tó ja. 

A mű sor vé gén fo ga dás volt, ahol a kö zön sé get meg ven dé gel tük a
kiskunlacházi Retro Ven dég lő – Doroszlay Lász ló és csa lád ja – ál tal fel -
aján lott szend vi csek kel, va la mint a szü lők ál tal ké szí tett sü te mé nyek kel.
Kö szön jük a fel aján lá so kat! 

No vem ber 20-án Ka ta lin-na pi bált ren dez tünk az OMK-ban.
A ren dez vényt Var sá nyi An tal al pol gár mes ter úr nyi tot ta meg. Kö szön -

töt te Gyar ma ti Csa ba gra fi kust, aki nek mű ve i ből ki ál lí tás nyílt a mű ve lő -
dé si ház ga lé ri á já ban. A mű vek még de cem ber hó nap fo lya mán meg te -
kint he tők.

Mű sort ad tak a tár sas tánc és nép tánc tan sza kos nö ven dé ke ink, fel lép tek

még a szín já ték tan sza kos gye re kek, va la mint a Ju és Zsu tár su lat tag jai. A
ga lé ri á ban még he lyet ka pott a mű vé sze ti is ko la gra fi ka tan sza ká nak a ki -
ál lí tá sa is. Kö szö net a fel ké szí tő ta ná rok nak: Mihó Di á ná nak, Gá bor Tün -
dé nek, Kér ges Tün dé nek és Bagi Fe renc nek.

A bá lon Hor váth Já nos Ma tyi „húz ta” a talp alá va lót.
A ren dez vényt na gyon so kan tá mo gat ták, kö szö net mind azok nak, akik

tom bo la és zsák ba macs ka aján dé kot aján lot tak fel, va la mint kö szö net
min den ki nek, aki anya gi lag vagy mun ká já val se gít sé get nyúj tott az is ko -
lá nak. 

Kö szö net a mű ve lő dé si ház igaz ga tó já nak, Csi kós Lászlónénak és mun -
ka tár sa i nak; a nap kö zis kony ha ve ze tő jé nek, Tarr Istvánné Zsókának, az
ál ta lá nos is ko la igaz ga tó he lyet tes ének, Var ga Gézánénak és a pe da gó gu -
sok nak: Bak Gábornénak, Budainé Doroszlay Ju dit nak, Patonai Nó rá nak.

Kö szö ne tün ket sze ret nénk nyil vá ní ta ni az aláb bi sze mé lyek nek és cé -
gek nek:

Var sá nyi An tal, Michael König, Ko ro na Sán dor és csa lád ja, Harsányi
Zol tán, Fe ke te Lászlóné Szil vi, Dé nes Éva, Katusné Czikora Ani ta, Vel-
láné Bucsi Má ria, Fe ke te Lász ló, Tóthné Is pán Ilo na, Jancsó Attiláné,
Kincsesné Ju ci ka, Nagyné Csil la, Siposné Csécs Zsu zsi, Faragóné Pádár
Tün de, Fel föl di Bri git ta, Sán dor Ni ko lett, Is pán Kar ina, Mihó Di á na,
Nagy Lász ló, Hor váth Ba lázs, Vitárisné Vizoviczki Ju dit, Tóth Dá ni el,
Fá bi án Fan ni, Bene Jánosné, So mos And rás, Se bes tyén Gá bor, Povázai
Gyu la, DICK KFT. – Dömsöd CBA, ifj. Pék Jánosné, Bélavári Ti bor Élel -
mi szer és Il lat szer Disz kont, M & M Original Kft. 500 és 1000 Ft-os bolt,
Ko vács Zoltánné – Pa pír-író szer, Földváriné Zsu zsa – Föld vá ri Vi rág üz -
let, Ma da rász Áru ház, Füki Györgyné, Rüsics Ist ván, dr. Ka to na Ág nes,
Var ga Ani kó, Perger Já nos – Barkács és Fes ték, Ma lá ta Istvánné – var ró -
nő, Sipos Sö rö ző, Kor do ván Edit – Ház tar tá si és Aján dék bolt, Kovácsné
Garbacz Szil via, Ka pi tány Cuk rász da – Kiskunlacháza, Szűcs né Laczi
Eri ka, Gyiviné Szé kely Il di kó, Vas tag Lászlóné, Fábiánné Cser Ilo na – vi -
rág üz let, Belencsiké Bejczi Krisz ti na, Ko lom pár La jos – Vas és Fém Kft.,
Pe tő fi Sán dor Ok ta tá si és Mű ve lő dé si Köz pont, Ácsné Jaksa Szil via, Her-
manné Győ ri Szil via, Patonai Ist ván, Perger Gá bor és csa lád ja, Még 1000
év Dömsödért Köz hasz nú Egye sü let.

No vem ber 7-én tár sas tán cos nö ven dé ke ink részt vet tek a Tökölön
meg ren de zett Szigetdance Ku pán, ahol szép ered mé nye ket ér tek el.

Kez dő gyer mek, la tin ka te gó ria:
• Ács And rás – Ko lom pár Pet ra 

III. hely

Ifi kez dő, la tin ka te gó ria:
• Nagy Lász ló – Is pán Kar ina  

II. hely

Ifi ha la dó, stan dard ka te gó ria:
• Nagy Lász ló – Is pán Kar ina

I. hely

Ju ni or I. kez dő, la tin ka te gó ri á -
ban a kö zép dön tő ben vég zett:

• Papp Já nos – 
Belencsik Krisz ti na

• Perger Gá bor – Ács Do mi ni ka

Gra tu lá lok a szép ered mé nyek hez, és to váb bi si ke res ver seny zést kí vá -
nok nö ven dé ke ink nek és fel ké szí tő ta ná ruk nak: Mihó Di á ná nak!

Kön tös Ág nes igaz ga tó

A Dezsõ Lajos Alapfokú Mûvészetoktatási
Intézmény hírei
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„Min den fe lé ke res sük a ma gyar nem ze tet; kinn Ázsi á ban, fenn a Je ges-
ten ger nél, há tul az ős his tó ri á ban, ma ga san a fé nyes ran gú ak nál, csak ott
nem ke res sük, ahol van: kö rü löt tünk és a mai na pon.” 

(Jó kai Mór)

2010. no vem ber 4-én a Nagy köz sé gi Könyv tár és a Dömsöd–Apaj
Gyer mek jó lé ti és Csa lád se gí tő Szol gá lat mun ka tár sa i val kö zö sen tör té -
nel mi em lék na pot tar tot tunk a könyv tár ban. Az öt le tet az ad ta, hogy a
könyv tár egy komp lex pá lyá za tot adott be eb ben a té má ban, de saj nos for -
rás hi ány mi att el uta sí tot ták, azon ban meg fo gad tam, ha nem is si ke rült
pénzt nyer ni, ak kor is meg fog juk va ló sí ta ni, ön erő ből és az ön kor mány -
zat tá mo ga tá sá val.

A könyv tár be fo ga dó ké pes sé ge mi att kor lá to zott gyer meklét szám nak
hir det tem meg a je lent ke zést. Azon ban a várt nál sok kal töb ben sze ret tek
vol na jön ni, de saj nos el kel lett uta sí ta nom a gye re ke ket, mert nem fér tek
vol na el. Ez úton is sze ret nék el né zést kér ni tő lük, hogy nem ve het tek
részt, de már most meg ígé rem, hogy ta vas  szal is mét ren dez ni fo gunk egy
ha son ló na pot, ami re sze re tet tel vár juk őket.

Mi is tör tént ezen a na pon?
A gye re kek be szá mo ló i ból meg tud hat juk:

2010. no vem ber 4-én ta tár-na pot tar tot tunk a dömsödi könyv tár ban.
Ami kor ös  sze gyűl tünk, Ági né ni rend ha gyó tör té nel mi órát tar tott ne künk,
meg is mer het tük a ta tár já rás múlt ját, hall hat tunk Dömsöd és a ta tár csa -
tá ról, mely a Ta tár he gyi er dő kör nyé kén zaj lott. Na gyon saj nál tuk, hogy
őse ink ve re sé get szen ved tek.

Azu tán két csa pat ra osz tód tunk. A ma gyar ve zér Kun Áb ra hám, a ta tár
ve ze tő pe dig Kő vá ri Áron volt. Elő ször egy kis ve tél ke dőt tar tot tunk, ahol
a két csa pat meg sze rez het te el ső pont ja it.

Az tán zász ló kat, kar do kat, sap ká kat ügyes ked het tünk és esz ká bál hat -
tunk ös  sze. Ké sőbb te á val, szend vi csek kel, kü lön fé le sütikkel és kü lön le -
ges ta tárbifsz tek kel ked ves ked tek ne künk. 

Egy ki csit ját szot tunk az ud va ron, ki pró bál tuk har ci tu dá sun kat a kar -
dok kal, majd el bi cik liz tünk Ada néniék ta nyá já ra. Ott el ját szot tuk a ma -
gya rok és ta tá rok köz ti csa tát. So kak örö mé re és so kak bá na tá ra, a tör té -
nel met nem si ke rült meg vál toz tat ni. A ta tá rok győ ze del mes ked tek!

Utá na lo vag lás, íjá szat és sok más ér de kes prog ram kö zött min den ki
meg ta lál ta a ked vé re va ló szó ra ko zást. 

Ezek után vis  sza te ker tünk az OMK-ba, ott kap tunk egy gyö nyö rű, név re
szó ló em lék la pot. Az evés-ivás után egy ma ci ala kú tor tá val lep tek meg
min ket.

Ki fá rad va el bú csúz tunk egy más tól, a sok-sok él mény még ma is ott van
ben nünk.

Na gyon él vez tük, hogy ott le het tünk!

Kö szön jük szé pen Ági né ni nek,
Ada né ni nek,
a Gyer mek jó lé ti Szol gá lat nak
és az ös  szes töb bi szer ve ző nek, se gí tő nek!                                                                      

Ba logh Eme se, Hajdu Fan ni, Kun Vi vi en 6. osz tá lyos ta nu lók

„Az őszi szü net ben el men tünk ki rán dul ni a Ta tár he gyi er dő mel lé. Ott a
töb bi gye rek kel el ját szot tuk a tat ár csa tát. Én a ta tár csa pat ban vol tam. A
ta tá rok győz tek. Va la mi kor itt va ló ban nagy csa ta zaj lott. A ma gya rok ve -
re sé get szen ved tek. Na gyon jó idő töl tés volt.”

Kő vá ri Ró za, 5. osz tá lyos ta nu ló

„A tör té nel mi em lék nap ra meg hí vást kap tunk a könyv tár ba. Be szél -
tünk a ma gya rok ról és a ta tá rok ról, majd kar dot ké szí tet tünk. El in dul tunk
bi cik li vel a Ta tár he gyi er dő be. Meg ér ke zé sünk után har col tunk, íjászkod-
tunk, lo va gol tunk. Vis  sza men tünk a könyv tár ba, szend vic  csel és tor tá val
vár tak min ket. Fe lejt he tet len na pot töl töt tünk együtt.”

Perger Ba lázs, 4. osz tá lyos ta nu ló

„Na gyon jól érez tem ma gam, az íjászkodás és a tör té nel mi vis  sza te kin -
tés tet szett a leg job ban. Ren ge te get ját szot tunk, vol tunk bi cik liz ni a Ta tár -
he gyi er dő ben. A részt ve vő gye re kek két csa pa tot al kot tak, és csa tá roz tunk
az er dő ben. A nap na gyon gyor san el telt, már alig vá rom, hogy ta vas  szal
új ra ta lál koz zunk.”

Pék Bi an ka, 3. osz tá lyos ta nu ló

„2010. nov. 4-én le he tő sé günk volt ar ra, hogy a könyv tár szer ve zé sé -
ben egy tör té nel mi em lék na pon ve gyünk részt. Vis  sza utaz tunk a múlt ba.
Csa pa to kat al kot tunk és ve tél ked tünk, har col tunk egy más sal ál ta lunk ké -
szí tett kar dok kal Ada né ni bir to kán. Na gyon iz gal mas volt az egész nap
szá munk ra! Kö szön jük Ági né ni nek, Ada né ni nek és a Gyer mek jó lé ti Szol -
gá lat dol go zó i nak, hogy fe lejt he tet len él ményt nyúj tot tak ne künk.”

Ács Domi és And ris, 5. és 4. osz tá lyos ta nu ló

Meg kér tem a részt ve vő gye re ke ket, hogy mond ják el vagy raj zol ják le,
mi tet szett ne kik a leg job ban eb ben a nap ban. Így ír tak er ről:

„Szá mom ra Ági né ni elő adá sa nagy él ményt nyúj tott. Na gyon tet szet -
tek a tör té ne tek. A já té kok kö zül az íjá szat volt a leg jobb. A nap vé gét pe -
dig a fi nom tor ta ko ro náz ta meg.”

Sass Ni ki, 6. osz tá lyos ta nu ló

„Az az igaz ság, hogy ne héz ki ra gad ni egy dol got ami na gyon tet szett,
hi szen az egész nap jó volt. Ta lán a há bo rú zást vá lasz ta nám ked venc nek,
hi szen jót ját szot tunk. Jólesett a tea amit utá na kap tunk! Iz gal mas na pot
töl töt tünk együtt, kö szön jük, hogy részt ve het tünk!”

Perger Ben já min, 6. osz tá lyos ta nu ló

„Ne kem leg job ban az íjászkodás tet szett, jó volt ki pró bál ni, ho gyan va -
dász hat tak őse ink. Per sze a nap töb bi prog ram ja is jó volt, ezért örü lök,
hogy én is ott le het tem!”

Perger Gá bor, 5. osz tá lyos ta nu ló

„Én is részt vet tem a könyv tá ri tör té nel mi na pon. A leg job ban a csa ta,
én a ma gya rok kal har col tam és az íjá szat tet szett. A csa tá ban két zász ló ért
küz döt tünk. A csa tá ban a ta tá rok nyer tek, de ne kem így is tet szett az ösz  -
sze csa pás.”

Kun Sá mu el, 6. osz tá lyos ta nu ló

Na gyon fon tos nak tar tom, hogy gye re ke ink meg is mer jék gyö ke re in -
ket, nagy köz sé günk múlt ját, ezért is be szél tem köz sé günk múlt já ról, kü -
lön vet tük Dab és Dömsöd tör té nel mét az ős kor tól a ta tár já rá sig. A rend -
ha gyó tör té ne lemóra ke re té ben meg be szél tük, mit is je len tett a ma gyar
tör té ne lem ben a „ta tár já rás”.

Múl tunk nyo má ban

Csiszár Dóra 4. o.
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Az óra vé gén pe dig a leg ne he zebb, leg meg hit tebb pil la nat az volt, ami -
kor a kis fi a mat meg ál dot tam, fel ele ve ní tet tem egy ré gi szép ha gyo mányt,
mi sze rint az édes apa vagy az édes anya meg áld ja a gyer me két, ami kor az
nagy út ra, harc ra ké szül. (ma gyar-ta tár ös  sze csa pás ra)

Az ál dás szö ve ge így hang zott:

Ré gi ma gyar ál dás

Ál dott le gyen a kéz, mely hor do zott,
És ál dott le gyen a kéz, mely fel ne velt

Le gyen ál dott ed di gi utad,
És ál dott le gyen egész éle ted.

Le gyen ál dott Ben ned a Fény,
Hogy má sok nak is Fé nye le hess.

Le gyen ál dott a Nap su ga ra,
És me le gít se fel Szí ve det

Hogy le hess me le get adó for rás
A sze re te ted re szom ja sok nak,
És le gyen ál dott tá masz ka rod

A se gít ség re szo ru lók nak.

Le gyen ál dott gyógy ír sza vad,
Min den hoz zád for du ló nak
Le gyen ál dást ho zó ke zed

Azok nak, kik ér te nyúl nak.

Ál dott le gyen a mo so lyod,
Légy vi gasz a szen ve dők nek.

Légy te ál dott ta lál ko zás
Min den té ged ke re ső nek.

Le gyen ál dott im már
Min den hi bád, bű nöd,

Hi szen aki meg bo csát ja,
Vég te le nül sze ret té ged.

Őriz zen hát ez az ál dás
Fáj da lom ban, szen ve dés ben.

Örö möd ben, bá na tod ban,
bű nök köz ti kí sér tés ben.

Őriz ze meg tisz ta sá god,
Őriz ze meg ked ves sé ged.

Őriz zen meg Ön ma gad nak,
és a Té ged sze re tők nek.

Sze ret ném meg kö szö nni mind azok nak, akik te vé ke nyen részt vet tek a
nap le bo nyo lí tá sá ban: a Gyer mek jó lé ti Szol gá lat dol go zó i nak, a Nagy -
köz sé gi Könyv tár mun ka tár sa i nak a ki tar tó mun ká ju kat és erő fe szí té se i -
ket, sza bad ide jük fel ál do zá sát, hogy együtt tar tal mas na pot tölt he tünk a
gye re kek kel.

Kü lön sze ret ném meg kö szö nni Fá ra Gá bornak és fe le sé gé nek (Bá la
Bar lang) a jel me zek hez, zász lók hoz adott ru há kat, anya go kat, va la mint
Hargittai Attiláné Ma ri an nak (Totó-Lottó, Mé ter áru bolt) a tá mo ga tást,
ami vel hoz zá já rult a nap si ke res le bo nyo lí tá sá hoz.

Fon tos nak tar tom, hogy gyer me ke ink hasz nos és ér tel mes idő töl té sé re
oda fi gyel jünk. Szá mom ra ez a  nap min den nél job ban bi zo nyí tot ta, hogy
a gye re kek tud nak ne mes dol go kért lel ke sed ni. Ne künk ép pen ezért fá -
rad sá got nem kí mél ve újabb és újabb uta kat kell ke res nünk, hogy ér tel -
mük ki bon ta ko zá sá ra min den le he tő sé get biz to sít sunk.

Ös  sze ál lí tot ta:
Mark óné Zöld ág Ág nes

könyv tárve ze tő

Vella Fruzsina 2. o.

Karácsonyi készülõ -
dés a könyvtárban

„Kívánd, hogy mindaz, amit ma éjjel gondoltál 
Ugyanúgy igaz legyen holnap s holnapután, 
Kívánj igazi ünnepet, kívánj igazabb életet, 

Békés karácsonyt mindenkinek!” 
Horváth Attila

A könyvtár

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

zárva lesz.

Nyitás: 2011. január 3-án.

Minden kedves olvasónknak
áldott, békés karácsonyi

ünnepeket és boldog új évet
kívánunk!
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Ré gi nép szo kás ok, ha gyo má nyok fel ele ve ní té sé re vál lal ko zott
ta valy az 55 éves ju bi le u mát ün nep lő Kis kun Nép tánc cso port
Kiskunlacházán! Ezen al ka lom ból kap ták a fel ké rést, hogy esz ten -
dő múl tá val ál lít sák szín pad ra a „Kun sá gi la ko dal mast”, mely egy
1966-os szak dol go zat ban (Petróczy Sán dor: La ko dal mi ha gyo má -
nyok Kunszentmiklóson cím mel) le írt szo ká so kat ele ve ní ti fel! A
nagy fo gad ko zás és öröm után de rült ki, hogy itt nem csak tán cok -
ról s ze né ről van szó! Az el ső rá cso dál ko zás után lett fel ajánl va,
hogy a pró zai ré sze ket, il let ve né pi-szín mű jel le gű je le ne te ket,
ének- és nó tabe té te ket a Dömsödi Irin gó Szín ját szó Kör és a da los
ked vű dömsödi lá nyok, as  szo nyok vál lal ják! Ko ráb ban 1977-től ti -
zen há rom éven ke resz tül vol tam tag ja az ak ko ri Kis ku no sok nak,
be jár tuk Eu ró pát, és itt hon is nagy si ker rel sze re pel tünk mi nő sí tő
ver se nye ken, ren dez vé nye ken, ün nep sé ge ken! Úgy gon dol tam,
hogy a szí vem hez kö zel ál ló em be rek kel meg tud nánk va ló sí ta ni ezt
a szín pa di mű vet, me lyet 2010. ok tó ber 16-án szom ba ton nagy si -
ker rel mu tat tunk be Kiskunlacházán! Lacziné Jakus Esz ter volt a
lel ke az egész fel ké szü lé si idő szak nak, mely az idei év el ső ha vas,
hi deg hó nap ja i ban kez dőd ött! Ka kukk Ma ri annak, a tán cok tu dó já -
nak, ko re og rá fus nak, valamint Bá bel And rea és Tarrné Zsóka,
Lacziné Jakus Esz ter kö zös mun ká já nak ered mé nye ként ala kult ki a
for ga tó könyv, a szö veg könyv, a dra ma turgia, a tánc rend! A nyár vé -
gén he ti há rom és a vé ge fe lé már leg alább 4-5 al ka lom mal pró bál -
tunk kö zö sen a kiskunlacházi tán co sok kal! Ked den ként Dömsödön
az OMK szin te min den szeg le té ben pró bál tunk, éne kel tünk, tán col -
tunk, a je le ne tek moz gás rend jét ala kí tot tuk ki!

Az in ten zív fel ké szü lés, gya kor lá si idő szak alatt ba rát sá gok, jó
kap cso lat ala kult ki a két te le pü lés fi a tal jai és örök if jai kö zött! Csa -
pat mun ka volt a ja vá ból, min den ki a leg job bat ad ta ma gá ból, zok szó
nél kül! En nek ered mé nye volt a si ke res fel lé pés, s lesz a kö zös mun -
ka foly ta tá sa! Már szer vez zük a jö vő évi meg hí vá sok tel je sí té sé nek
sor rend jét, sőt 2011-re egy má sik „szín pa di mű” lét re ho zá sá nak elő -
ké szü le te it kezd tük meg, a de cem be ri ün ne pi kö rök, szo ká sok té má -
já ban! Re mél he tő leg jö vő re Dömsödön is be mu tat hat juk ezt a lát vá -
nyos és han gu la tos szín da ra bot, ami nagy szín pa dot igé nyel, hi szen
volt, ami kor 85-90 fő volt egy szer re több je le net ben! Itt sze ret ném
meg kö szön ni a mun ká ját mind azok nak, akik se gít sé günk re vol tak:
Lacziné Jakus Esz ter, Tarrné Zsóka, Bábelné Ma ri ka, Bá bel Lász ló,
Pár ká nyi Éva, Is pán Ignácné Jut ka, Petróné Ica, Árky Ma ri an na,
Árky An na má ria, Nagy Seby, Koronáné Sza ba dos Te réz, Orosz An -
na. A hát tér se gít sé get kö szön jük Tarr Ist ván, Gerenday Éva, Miskol-
czi Fe renc (szen zá ci ós dísz letele mért), Per gel Ist ván, az OMK, Pe tő fi

Mú ze um, a Kunszent-
miklósi Kiss Jó zsef
Da los kör tag ja i nak
k ö z    r e  m ű  k ö  d é  s é t
Szap   pa nos Ist ván ve -
ze  té sé vel.

Ko ro na Sán dor

Ui.: 2010. de cem -
ber 4-én 18 órakor
köz kí vánat ra ke rül
be  mu ta tás ra a kiskun-
lacházi Petőfi Műv.
Központban a nagy
si kerű „La ko da lom a
Kiskunságban” cí mű
ze nés-táncos-éne kes
né pi szín mű két fel -
vo nás ban!

Lakodalom volt a Kiskunságban
Avagy a hagyományõrzés közös munkával

MEG HÍ VÓ
Sze re tet tel meg hív juk és vár juk 2011. ja nu ár 14-én 14 órai kez -

det tel a Még 1000 év Dömsödért Egye sü let Khsz. szer ve zé sé ben
tar tan dó 

CI VIL FÓ RUM RA.
Hely szín: Dömsödi Ál ta lá nos Ipar tes tü let kü lön ter me

A fó rum meg ren de zé se  a Dömsödi Pol gár mes te ri Hi va tal ál tal szer -
ve zett Szer ve zet fej lesz tés Dömsöd Nagy köz ség Pol gár mes te ri Hi -
va ta lá nál, kor sze rű in for ma ti kai fo lya mat tá mo ga tá sok al kal ma zá -
sá val” cí mű ren dez vény so ro zat zá ró ered mé nye ként jön lét re.

A ta lál ko zón meg be szé lés re, kö zös to vább gon dol ko dás ra vá runk
min den tenniakaró: in téz mény ve ze tőt, egy há zi kép vi se lőt, tár sa dal mi
szer ve ze tet, vál lal ko zót, ma gán sze mélyt.  

Az aláb bi ak ban szá mí tunk az Ön ak tív hoz zá szó lá sá ra:
1. Kö zös,  a fa lu éle tét át fo gó ese mény nap tár meg al ko tá sa. 
Ki, hol, mi lyen ren dez vényt ter vez szer vez ni. 
Vá runk ja vas la tot a prog ra mok bő ví té sé hez!
Nem biz tos hogy öt le te el ve ten dő anya gi for rás hi á nya mi att, hisz

más cso port, szer ve zet le het tud rá meg ol dást ja va sol ni.

2. Kö zös esz köz lel tár fel ál lí tá sa !
Ki nek mije van? Ki mi vel tud ná a má si kat ki se gí te ni?
Ki ki re szá mít hat na ren dez vé nye le bo nyo lí tá sá ban? 

3. Új együtt mű kö dé si te rü le tek ke re sé se.
Meg je le né sé re fel tét le nül szá mí tunk.
Kér jük hoz zon ma gá val a té ma iránt ér dek lő dő ket.
Rész vé te li szán dé kát ha le het iga zol ja vis  sza az aláb bi cím re:

koronas@invitel.hu, zsibane@invitel.hu vagy domsod@domsod.hu,
il let ve az aláb bi te le fon szám ok ra.

Ko ro na Sán dor: 06-70-708-5553, Zsi ba Sándorné: 06-30-684-3747, 
Bencze Zol tán: 06-20-369-6412.
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Ami kor a sze re tet át su han a
lelkünkben⁄

Tisz telt Dömsödiek! Egye sü le tünk eb ben az év ben is a ka rá cso nyi ün -
nep kör még meg hit teb bé és han gu la to sab bá té te le cél já ból a Pe tő fi Mú -
ze um ud va rán fel ál lí tott „Fa lu si Bet le hem hez” hív ja és vár ja azo kat a
szü lő ket, nagy szü lő ket, gye re ke ket, akik a ka rá csony fadí szí tés, ké szü lő -
dés ide jén sze ret nék, ha a csa lád ott hon ma ra dó tag jai ké nyel me sen fel
tud nák dí szí te ni a csa lád fe nyő fá ját. Ad dig pe dig egy kis sé tá val vagy

au tó val el  le het jön ni a mú ze um hoz, hogy meg te kint sék a ki vi lá gí tott
bet le he mest, egy kis  ének lés re, ver se lés re, for ralt bor ra és te á ra, sü te -
ményevés re! A ko ráb bi évek so rán már na gyon so kan él tek ez zel a le he -
tő ség gel, nagy örö münk re! S mi re a ka rá cso nyi An gyal ka át su hant a fa -
lun, a szo bák ban s a lel künk ben még ün ne pibb lett a Szentes te! Az ér -
dek lő dő ket de cem ber 24-én 16,00 órá tól 18,00 órá ig vár juk gyer tya -
gyúj tás előtt a sze re tet ün ne pén.

VÍZSZINTES
1. A megfejtés
10. megkevert tár!
13. terméket címkéz
14. német titkosíró berendezés volt
16. román autójel
17. rövidített művészet
18. cselekedet
19. idegen krém!
20. nagyon szeretne
22. reped a tó jege
24. körülbelül
25. rövidítve: DB
27. nicsak

28. tüzet szüntető
29. földet forgat
30. növényt ültetett
33. állati lakhely
34. halat merít
36. orosz igen
37. idegen művészet!
38. román autótípus
39. lábunk része
42. kezd visszatérni bele az élet
44. ritka férfinév
47. magyar olajipari cég
48. hegyi állat
49. megtudja a hosszát

FÜGGŐLEGES
1. hadművelet
2. herélt juh
3. elegyít
4. erdei vad
5. angol főrend
6. áraszt
7. nitrogénvegyület
8. néma üteg!
9. amerikai egyházi szervezet
11. mezőgazdasági gép
12. pusztítottak
15. borsodi település
18. fényképalbum

21. gyorsan cselekszik
23. szerető
26. napon szárító
27. LN
31. majdnem álszent!
32. angol tó!
35. ez is az árelőny része! 
37. fasor
40. idegen levegő
41. RKG 
42. belül krémes!
43. mutatószó
45. néma láma!
46. ellenérték

K E R E S Z T R E J T V É N YK E R E S Z T R E J T V É N Y
A megfejtéseket
december 20-ig 
juttassák el a

Célpont(y) Horgász
Szaküzletbe

(Átrium üzletház,
Kossuth L. u. 51.).
A helyes megfejtők

közt 2 db 1000 Ft-os
vásárlási utalványt

sorsolunk ki.

Október havi helyes
megfejtők:

Kisjuhász Anna,
özv. Hegyi Jánosné.

A megfejtésben egy
hazai halfaj neve

olvasható!

„Még 1000 év Dömsödért” Egye sü let Köz hasz nú Szer ve zet

EEzz  úúttoonn  kkíí  vváá  nnuunnkk  mmiinn  ddeenn  kkeedd  vveess
DDöömmssööddiinneekk  ééss  aa  DDöömmssööddii  HHíírr  nnöökk
ooll  vvaa  ssóó  ii  nnaakk  SSzzee  rree  tteett  tteell  jjeess  KKaa  rráá  ccssoo  --
nnyyii  ÜÜnn  nnee  ppee  kkeett  ééss  BBéé  kkééss,,  BBooll  ddoogg

ÐÐjj  ÉÉvveett!!
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Az éne kes nő több mint 25 éves pá lya fu tá sát azt
hi szem tu da to san ala kí tot ta úgy, hogy ha rit kán je -
lent ke zik le mez zel, ak kor az na gyon ha tá sos lesz,
és jó pár évig csak ar ról be szél a kö zön ség.

És ez most sin csen más kép pen. Ki lenc év
után el ké szült  „Ál la ti jó me sék, ál la ti jó ze nék”
cí mű al bu ma, és a le mez be mu ta tó nap ján alig
fér tek el a gye re kek az Ál lat kert ben fel ál lí tott
szín pa don és a szín pad előtt.

– Gye re kek nek éne kelsz, de va jon mi lyen ze -
nét hall gat tál ami kor ki csi vol tál? Kik vol tak a
ked ven ce id?

– A Ma gyar Rá dió gye rek kó ru sá nak vol tam a
tag ja, és el ső sor ban ko moly ze nei mű ve ket éne -
kel tünk, Ko dály Zol tánt, Bar tók Bé lát és a vi lág
ze ne iro dal má nak a gyöngy sze me it. In kább éne -
kel tem a kó rus mű ve ket, és csak má sod sor ban
hall gat tam őket. Ter mé sze te sen mint min den fi -
a tal nak, ne kem is a Beat les volt a nagy ked ven -
cem. 

– Egy si ke res ének tri ó ban, majd egy si ke res
csa pat ban is mer tük meg egyé ni han god, stí lu -
sod. Mit adott Ne ked a pá lyá don az az idő szak?

– Elő ször a Kóc ba bák ének együt tes, majd a
Neoton Fa mí lia a na gyon szép, élménydús fi a -
tal ko ro mat idé zi vis  sza. Na gyon sok si ke res
sze rep lést, kül föl di uta t adott, de ugyan ak kor
azért csa ló dást is, és nem min dig fel hőt len bol -
dog sá got. De csak a jó, szép dol gok ra gon do lok
most is,  ami kor er ről be szé lek,  mert azért ab ból
volt a több.

– Nem csak kül ső sé gek ben, de azt gon do lom,
az élet hez va ló hoz zá ál lás ban is kü lön böz tél pá -
lya tár sa id tól, hi szen amel lett hogy a kül föl di és
ha zai szín pad okon éne kel ted a jobb nál jobb da -
lo kat, is ko lá ba IS jár tál, mond hat juk le tet ted az
ala po kat a ké sőb bi évek re.

– Elég so kat utaz tam kül föld re és ren ge teg
sza bad időm volt. Hó na po kig nem vol tam itt hon,
és a kül föl di sze rep lés ab ból állt, hogy az egész
na pom sza bad volt. Úsz ni, te ni szez ni, vá sá rol ni
jár tam, elég la za nap ja im vol tak, es te volt csak a
fel lé pés. Én ezt úgy pró bál tam hasz no sí ta ni,
hogy vit tem köny ve ket és el kezd tem ta nul ni.
Oly an  nyi ra, hogy ab ban az idő ben a ke res ke del -
mi ka ma rá nak in dult egy rek lám mar ke ting is ko -
lá ja, ami az el sők kö zött volt itt Ma gyar or szá gon.
Ak kor még, a 80-as évek ele jén, ez  is me ret len
do log volt! Ak kor ez szá mom ra ér de kes nek tűnt,
és na gyon jó ta ná ra ink vol tak. Ki tű nő ered mény  -
nyel el vé gez tem, és dip lo mát sze rez tem!

– Egyet len fel nőt tek nek írt al bu mod ké szült
nagy sze rű szer ző gár dá val, ám ez zel nem ér tél el
túl nagy si kert.

– Demjén Fe renc és Meny hárt Já nos ne ve
fém jel zi ezt a ko ron got, na gyon jó, ma is hall -

gat ha tó da lok van nak raj ta, „Éj sza kai re pü lés”
volt a cí me. Saj nos a csa pat ból va ló ki vá lá som
után min den aj tó be zá rult előt tem. Így a le mez
nem le he tett si ke res. 

– Több évig éne kel tél kül föld ön, jár tad a vi lá -
got mű so rod dal. Mi lyen he lye ken jár tál, mi volt
a re per to á rod, mi lyen ze né szek kí sér tek?

– Az Anony mus együt tes sel jár tam a vi lá got,
vol tunk Jor dá ni á ban és az Egye sült Arab Emi -
rá tu sok ban is, ott hat és fél hó na pot töl töt tünk,
olyan nagy si ke rünk volt. De ezt meg elő ző en és
ez után is vol tunk Ka li for ni á ban, Los An ge les -
ben, San Fransiscoban is az ott kint élő ma gya -
rok meg hí vá sá nak ele get té ve.

– Ami kor ha za ér tél, meg szü le tett lá nyod, Lil -
la és el ső, gyer me kek nek szó ló le me zed, a Vi -
dám park. Gyer me ked szü le té se von zott a kis kö -
zön ség hez, vagy ez egy má sik tör té net?

– Lil la lá nyom meg szü le tett 1987-ben, rá há -
rom év re meg je lent a le mez. Meg ke re sett
Scumeth Ist ván és Windisch Lász ló, akik fel -
kér tek hogy éne kel jem el az ál ta luk szer zett da -
lo kat, így ala kult ki az a na gyon jó együtt mű kö -
dés, ami a mai na pig tart ve lük.

– Uta zás a föld kö rül, Álom uta zás, Kin cses
szi get, Nagy slá ge rek ki csik nek – so ro lom meg -
je lent le me ze id cí me it, és tu dom, az „Uta zás a
föld kö rül” még arany le mez is lett, és ezek kel a
le me zek kel sok-sok fel ké rés nek, fel lé pés nek tet -
tél és te szel a mai na pig ele get. Ál la ti jó me sék,
ál la ti jó ze nék a cí me leg újabb al bu mod nak,
mely nek egyik kü lön le ges sé ge, hogy ez út tal
nem csak éne kelsz, de me sélsz is a ko ron gon,
még pe dig na gyon jól!

– Ki lenc dal – melynek szer zői Schumeth Ist -
ván és Windisch Lász ló –, ki lenc me se, ez az
egész egy ke rek tör té net, ar ról szól, hogy az ál -
lat kert ben meg szü le tik egy kis ele fánt és el in dul
ba rá to kat ta lál ni. Az egész nek az a po zi tív ki -
csen gé se, hogy a ka lan dos nap vé gé re nem csak

csa lád ja, ha nem ba -
rá tai is let tek.

– A meg je lent ki -
ad vány má sik ér de -
kes sé ge, hogy meg -
le pe tést is ta lál ben -
ne aki ki bont ja a le -
mezt a cso ma go lás -
ból.

– Re mé lem, si ke -
rült a meg le pe tés, és
öröm mel fo gad ják a
mel lé kelt ál lat ker ti
be lé pőt, va la mint a
ki fes tő köny vet – Kő sze gi Ju dit gra fi kus mű vész
raj za i val –, ami ben a me sék hez és da lok hoz
kap cso ló dó ké pe ket és dal szö ve ge ket ta lál nak. 

– Húsz éve éne kelsz a gye re kek nek, igé nyes
da lok kal, mű sor dísz let tel állsz a kö zön sé ged elé.
Mit je lent Ne ked ez a gye re kek közt el töl tött idő,
hogy ér zed, mit adott ez ?

– Amit én ka pok tő lük, az a sze re tet és a köl -
csö nös si ker él mény. Aki fel jön a szín pad ra, sze -
re pel, ját szik, so ha nem megy ha za üres kéz zel,
min dig kap va la mi aján dé kot.

– Ami kor fel hív ta lak e ri port kap csán, büsz -
kén me sél ted Lil la lá nyod is ko lá ban el ért ered -
mé nye it.

– Tíz éves ko rá ig na gyon oda fi gyel tem ve le
kap cso lat ban min den re. Ma már más a hely zet,
hi szen fel nőtt nő lett be lő le. Még ta nul, egye -
tem re jár. A nem zet kö zi üz le ti fő is ko lán dip lo -
má zott, most még 3 sze mesz ter ből ál ló mas-
terképzés van előt te. Ez után még egy nem zet -
kö zi és egy ma gyar dip lo mát is fog kap ni, ő an -
go lul, né me tül, spa nyo lul na gyon jól be szél.
Büsz kék va gyunk rá.

– Ő mi re ké szül? Mert hogy né hány dal ban
oly kor-oly kor meg mu tat ta hogy na gyon szé pen
éne kel.

– Az üz le ti élet ben sze ret ne ér vé nye sül ni, már
most be se gít az apu ká ja üz le ti vál lal ko zá sá ba.
Ne ki az ének lés csak egy jó po fa ki rán du lás volt.

– Most hogy új le mez zel já rod az or szá got, is -
mét hív nak kü lön bö ző he lyek re, lát ha tó an ezek
az új don sá gok nagy örö met ad nak ne ked. Mi az,
amit még sze ret nél meg va ló sí ta ni a szak mai éle -
ted ben és az anya ság te rén?

– Sze ret ném ha to vább ra is mi nél több hely re
hív ná nak éne kel ni az „Ál la ti jó me sék, ál la ti jó
ze nék” anyag gal.

Az anya ság gal kap cso lat ban azt kí vá nom,
hogy Lil la is meg tud ja va ló sí ta ni az el kép ze lé -
sét az üz le ti élet ben, és bol dog, si ke res em ber
le gyen.

Kancsár Pé ter

FÁ BI ÁN ÉVA:
„Sok si ker él mény ben van 
ré szem a gye re kek kel”

FFFFooootttt óóóó::::     BBBBuuuu llll llllaaaa     BBBBeeee aaaa
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Em lé ke im!
Azt mondják, hogy az idő meg szé pí ti az

emlékeket, én úgy gondolom, ami az éle tünk -
ben tény leg szép volt és nyo mot hagyott, ott
nincs szük ség az idő jó té kony, min dent meg -
szé pí tő ere jé re. Ré gi fény ké pe ket rendezget-
tem, és a ke zem be akadt egy vas tag, meg sár -
gult bo rí ték, szent ké pek vol tak ben ne. Ahogy
meg for dí tot tam a dá tum mal és alá írás sal el lá -
tott ké pe ket, rámtör tek az em lé kek. Vis  szavit -
tek a gye rekko rom ba, a 60-as évek be. Amikor
a va sár na pot még megszenteltük, és az ün nep nem az aján dék nagy sá gá tól volt ün nep. Va sár nap az
em be rek fe le ke ze tük sze rint temp lom ba jár tak. Mi lyen nagy kö zös sé gi élet volt ak kor a ka to li ku s
em be rek kö zött! Sze ren csé re jó pász to ra ink vol tak. Nagy Jó zsef atya, aki a temp lom plé bá no sa volt,
mindent meg tett azért, hogy az ő hí vei szép temp lom ban imád koz has sa nak. Épít te tett, festetett, gáz-
palackokról meg ol dot ta a temp lom fű té sét, és lett ne onvi lá gí tás is. Ko pott nad rág já ban ke rék pár ral
sor ba jár ta a be te ge ket, tá maszt nyúj tott és hi tet erő sí tett. A hit tanórán han cú ro zó gye rek fe jét meg si -
mo gat ta, és sze lí den csak en  nyit kért: „lész jó”, és min den ki el csen de se dett. Azok az ün ne pek, ami -
kor kis temp lo munk zsú fo lá sig meg telt a ha rang hí vó sza vá ra. Az éj fé li mi sék va rá zsa, ami kor fel -
csen dült a Csen des éj, amit ve lünk éne kel tek re for má tu sok is. Takó Mik lós bá csi szép  csen gé sű
hang ja pó tol ta a sze rény har mó ni um hi á nyos sá ga it. József atyá val iga zi bet le he met csi nál tunk, ami -
ben min den ki ka pott sze re pet. Nem volt baj, hogy a Sze ke res La jos ka be le sült az egyik ki rály sze re -
pé be, és az sem, hogy Én mint a Szűz Má ria bor zasz tó an ha mi san éne kel tem. Jár tunk az er csi bú csú -
ba, az em be rek a ka puk ban ke resz tet ve tet tek ahol el ha lad tunk. Az ak ko ri kö zös sé gi éle tünk re még
két em ber je len lé te kü lö nö sen nagy ha tás sal volt. Dr. Ta kács Nán dor és dr. Tomka Ferenc atyá kat
em lí te ném. Az Ő ott lét ük alatt a kö zös ség cso dá la tos le he tő sé get ka pott. Nán dor atya hi te és sze re te -
te min den kit körülvett (ma nyu gal ma zott me gyés püs pök Székesfehérváron). A fi a tal Tomka Fe renc
atya len dü le té vel egé szen ma gá val ra gad ta a fi a ta lo kat. Kezében a gi tár ral ve zet te a gye re ke ket. Nem
kel lett sen kit biz tat ni a temp lom ba já rás ra, men tünk mi anél kül is. A fi úk ver seng tek azért, hogy ben -
ne le gye nek a 6-ban akik mi nist rál hat nak. Ebben a kis temp lom ban a gye re kek és a fi a ta lok dzsessz
mi sét csi nál tak az ő irá nyí tá sá val. Tör tént mindez 1960-1970 kö zött. Nekem és ve lem együtt még so -
kunk nak sze ren csénk volt. Idő ben meg ta ní tot ták ne künk a há rom leg fon to sabb szó ér tel mét. Hit-
remény-szeretet és még va la mit, olyan kö zös ség for má ló egyé ni sé gek vol tak kö zöt tünk, akik nyo mot
hagy tak ma guk után. Mindig tisz te let tel és sze re tet tel em lé ke zem rá juk.

Fel né zek a máladozó va ko la tú temp lom fa lá ra és azt kér de zem: Va jon a mai ti zenéves gye re kek
mi re fog nak em lé kez ni?

Kósa Zoltánné sz. Fridrik Mar git

HELY RE IGA ZÍ TÁS
A no vem be ri szám ban dr. Nagy Ist ván

arany dip lo más főállatorvos / Egy kevei di ák a
sok kö zül cím mel meg je lent írá sá ban gé pe lé -
si hi ba tör tént. 

A lap ban meg je lent szö veg:
„A kez det kez de té től osz tály tár sam dr.

Paitz Jó zsef volt.”
He lye sen:
„A kez det kez de té ről osz tály tár sam, dr.

Paitz Jó zsef volt Adys-diák az AL MA MA -
TER 50 éves ju bi le u mi év könyv ében rész le -
te sen be szá molt.”

A lap ban meg je lent szö veg:
„A pol gá ri ban na gyon sze ret tem Kora  -

lewsz ky ta nár urat, aki a gimáziumban is mét
ta ná rom lett.”

He lye sen:
„A pol gá ri is ko lá ban már ta ní tott sze re tett

ta ná rom, Koralewszky ta nár úr, aki is mét ta -
ná rom lett a Gim ná zi um ban.”

A lap ban meg je lent szö veg:
„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.”

He lye sen:
„Kö zü lünk so kan az ele mi is ko lát egy há zi

is ko lá ban vé gez tük és val lá sos ne ve lést kap -
tunk, ez ben nünk ti tok ban a to váb bi ak ban is
ha tás sal volt.”

A lap ban meg je lent szö veg:
„A gyű rű és má szó kö tél is ugyan úgy az ud -

va ron két nyár fa kö zé fel szö gelt ge ren dán ló -
gott.”

He lye sen:
„Gyű rű és má szó kö tél az ud va ron két nyár -

fa kö zé fel szö gelt ge ren dá ról ló gott.”
A lap ban meg je lent szö veg:
„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.”

He lye sen:
„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 négy di ák nak, aki be töl töt te a
18. élet év ét, párt tag nak kel lett len nie, az er re
a sors ra ju tott négy di ák egyi ke vol tam én is.”

A lap ban meg je lent szö veg:
„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-tagságunkkal.”

He lye sen:
„Én ma gam, má ig nem tu dom mi ért, ta lán

va la mi bel ső su gal lat ra, a jel vényt a gal lé rom -
ról le vet tem. Mi né gyen az MDP-tag ság gal
nem él tünk és vis  sza sem él tünk.”

A tör tén te kért ez úton is el né zést ké rek!
-V.I.-

Nyugdíjas klub hírei
2010. november 7-én a nyugdíjas klub autóbuszos kirándulást szervezett Budapestre. Meg-

néztük a gyönyörű orchidea- és broméliakiállítást a Vajdahunyad várban, és a Mezőgazdasági
Múzeum állandó kiállításait is. Ott készültek az alábbi képek.
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A Dömsödi Sport egye sü let, is mer teb ben a
fo cis ták tör té ne te igen sok ré tű, és ko moly múlt -
ra te kint vis  sza. „Új ko ri” tör té nel mün ket 1991
óta ír juk, ami kor új já a la kult az egye sü let, ko -
moly ál la mi szer ve ze tek nél kül. Az óta vi sel jük
a Dömsödi SE ne vet. Ezen be lül is  két kor sza -
kot kell el kü lö ní te nünk. Je len le gi má so dik kor -
sza kát sze ret ném most be mu tat ni, hogy majd a
ké sőb bi ek ben az ak tu á lis ered mé nye ink és hí re -
ink kön  nyeb ben ért he tő ek le gye nek. 

Hos  szú éve kig az után pót lás ne ve lé se ki zá ró -
lag azok ra a kor osz tály ok ra kor lá to zó dott, akik a
fel nőtt csa pat mű kö dé sé hez el en ged he tet le nül
fon to sak voltak, így év ti ze de ken ke resz tül
„csak ” ser dü lő és if jú sá gi csa pa tunk volt a fel -
nőtt mel lett. A lab da rú gó szö vet sé gek azon ban
fel is mer ték, hogy a tö meg bá zis ok ki épí té se nél -
kü löz he tet len a ha nyat ló pro fi lab da -
rú gá sunk új erő re ka pá sá hoz. Így
kez dő dött el a DSE ke re te in be lül is
alul ról fel fe lé épít ke ző után pót lás -
kép zés, mint egy 4 és fél év vel ez előtt.

Kez det ben a 98-99-ben szü le tett
gye re kek kel dol goz tunk. Meg is mer -
tük a ver seny rend szer ad ta le he tő sé -
ge ket, és elő nye it ki hasz nál va las san,
fo ko za to san épít kez ni kezd tünk. Év -
ről év re újabb kor osz tá lyo kat von -
tunk be a kép zés be, így si ke rült az
elő ző év re (2009/2010-es tan év) el -
ér ni, hogy az al só után pót lás kor osz -
tály ok tel je sen ki épül tek ná lunk is.
Mit is je lent ez rész le te i ben?

Je len leg a PMLSZ ver seny rend -
sze re i ben a csök ken tett pá lya mé re tű
ver se nyek ben az aláb bi kor osz tá lyo kat tart ja
nyil ván: U7 – óvo dás ko rú ak, akik tü ne mé nyes
mó don cset le nek-bot la nak, és szá muk ra na gyon
fe lejt he tet len él mény, ha lab dá ba rúg hat nak és
ezért tap sot kap nak, nem csak a szü lők től. Ők az
5-6 éves gye re kek. 

U9 – ált. isk. 1-2. évfolyam, va gyis 7-8 éve -
sek; U11 – ált. isk. 3-4. évf., te hát 9-10 éve sek;
U13 – ált. isk. 5-6. évfolyam, 11-12 éve sek. 

Ezt kö ve tő en már na gyobb a sza ka dék, hi -
szen a 13-15 éve sek nek már nagy pá lyás baj -
nok sá got szer vez nek, ők már egy má sik rend -
szer hez tar toz nak. Elő ké szí tő csa pa tok ként az
előb bi 4 kor osz tályt tart juk szá mon. Az elő ző
tan év kez de te óta min den kor osz tály ban van
már csa pa tunk, el ér tük vég re, hogy tel jes le gyen
az elő ké szí tős re per to á runk. Az után pót lás kor -
osz tály ok meg ha tá ro zá sa és a cé lok elő irány zá -
sa mel lett a ver seny rend szert is biz to sít ja a
PMLSZ az adott kor osz tály ok nak. En nek meg -
fe le lő en van egy ún. NUPI-TORNA rend szer –
er ről egy ko ráb bi szám ban már ol vas hat tak írást
Var sá nyi An tal tol lá ból –, amely évi 6 ver senyt

ren dez az U7, U9, U11 kor osz tály ok szá má ra
tor na jel leg gel. Az idei év ben  el in dult az U9 és
U11 kor osz tály ok nak a baj no ki ver seny zé se is,
ahol a Szigetszentmiklós kör ze ti cso port ba ke -
rül tünk. Ez szak mai szem pont ból igen sze ren -
csés, hi szen ná lunk jó val ma ga sabb baj no ki
osz tály ban sze rep lő klu bok csa pa ta i val mér kőz -
he tünk, mely nagy mér ték ben elő se gí ti fej lő dé -
sün ket. U13-as csa pa tunk má so dik éve sze re pel
az Ócsai VrB ál tal szer ve zett 3/4 pá lyás baj nok -
ság ban. Ez a baj nok ság már va ló ban a nagy pá -
lya ka pu ja, hi szen itt már a két 16-os kö zött a
pá lya tel jes szé les sé gé ben játsz va kell mér kőz -
ni, va gyis in nen már va ló ban csak egy lé pés a
tel jes pá lyás „klas  szi kus fo ci”.

Meg mé ret te té sünk ered mé nyé ről a kö vet ke -
ző szám ban adunk hírt. Ed di gi si ke re ink ről, ar -

ról, hogy a mun kán kat ho gyan fo gad ják, egyet -
len pél da a ta va lyi év ből: Sze mem-szám tát va
ma radt, ami kor köz ve tí tői se gít ség gel meg ér ke -
zett az el ső e-mail a gé pem re, mi sze rint is az FC
Bisamberg /osztrák csapat/ meg hív ben nün ket
az U9-es kor osz tály ban nem zet kö zi tor ná ra,
ahol egyet len ma gyar csa pat ként min ket lát tak
ven dé gül.  Né mi he zi tá lást kö ve tő en el fo gad tuk
a meg hí vást – őszin tén szól va még az in du lás
reg ge lén sem hit tem el, hogy va ló ban min ket
akar tak oda meg hív ni –, ám mint ki de rült, tény -
leg min ket vár tak. Üröm az öröm ben, hogy vé -
gül a tor nát egy ki adós vi har el mos ta, így nem
tud tunk meg küz de ni kül föl di el len fe le ink kel.
Az azon ban biz tos, hogy szü lő, já té kos és jó ma -
gam is több ször fel tet tük a kér dést, ho gyan is
ke rül tünk mi oda, és óri á si él mény volt, még
ma ga a ké szü lő dés is, hi szen nem zet kö zi tor ná -
ra nem min dennap kap meg hí vást az em ber.

A nö vek vő mér kő zés szám és a ko mo lyabb
ver seny sport edzé se in ket, va gyis a fel ké szü lé -
sün ket is be fo lyá sol ja. A he ti edzés szá mo kat is
en nek meg fe le lő en ha tá roz tuk meg. A gye re kek

szá má ra ott a ta nu lás
is, ami egy ér tel mű en
a leg fon to sabb kell
hogy le gyen. 70-en /70 iga zolt já té ko sa van
egye sü le tünk utánpótlásának/ azon ban ki vá ló an
áll ják a sa rat, és egy re szebb ered mé nyek kel
lep nek meg ben nün ket, úgy, hogy szin te va la -
men  nyi en je les vagy ki tű nő ta nu lók. Ter mé sze -
te sen szót kell emel ni a szü lők mel lett is, akik
vál lal ják en nek a ver seny sport nak az egy re nö -
vek vő anya gi ál do za ta it, és még a mér kő zé sek -
re, tor nák ra is visz nek ben nün ket és jön nek ve -
lünk szur kol ni. A ta va lyi, el ső után pót lás év zá -
rón mond tam el, most azon ban írás ban is köz zé
te szem. Csak így tu dunk mű köd ni, dol goz ni
mind há rom csa pat tal azon, hogy elő re ha lad -
junk. A já té ko sok öröm mel te szik  a dol gu kat,

edze nek, ké szül nek a mér kő zés re. A
szü lők vál lal ják en nek a tech ni kai és
anya gi ol da lát, az egye sü le tünk ve -
ze tői pe dig biz to sít ják a szük sé ges
fel té te le ket a ver seny zés hez. Sze ren -
csé re mind há rom csa pat ki vá ló an
dol go zik, min den ki az elő rébbju  -
tásért dol go zik. Ve ze tő edző ként sze -
ren csés hely zet ben ér zem ma gam,
hi szen 3 ki vá ló CSA PAT mun ká já -
nak összehozatala nem le het túl nagy
fel adat. Ez en gem is ar ra kö te lez,
biz to sít sam a le he tő leg jobb szak mai
mun kát a fi a ta lok fej lő dé sé hez. Úgy
ér zem, az út, amin já runk, he lyes,
ugyan még a cél ele jén va gyunk, de
dol go zunk ér te. Nagy öröm mel ven -
nénk, ha mi nél töb ben lá to gat nák a

mec  cse ket és buz dí ta nák a gye re ke ket. Örül je -
nek ve lük együtt a be lőtt gól nak. Meg lát ják, a
gye re kek ar ca men  nyi min dent el fog árul ni
öröm ről, csa ló dás ról.

Anya gi korlátaink erős ke re tet szab nak le he -
tő sé ge ink nek. Itt sze ret ném meg ra gad ni az al -
kal mat, hogy el mond jam, aki nek ez a cikk eset -
leg fel kel tet te az ér dek lő dé sét, és tud, akar ál -
doz ni a he lyi gye re kek spor to lá sá nak tá mo ga tá -
sá ra, an nak egy sze mé lyes meg ke re sés al kal má -
val kész ség gel adok bő vebb tá jé koz ta tást. Szá -
munk ra min den anya gi és tár gyi tá mo ga tás
nél kü löz he tet len és fon tos! Aki ér dek lő dik a
rész le tek fe lől, ke res sen bi za lom mal: 06-30-
741-3975.

Ered mé nye ink ről, mér kő zé se ink ről szám sze -
rű be szá mo lót je len te tünk meg a kö vet ke ző
szám ban!

Tisz te let tel:
Gá bor Ta más

után pót lás ve ze tő edző

A DÖMSÖDI SE UTÁNPÓTLÁSNE VE -
LÉSÉNEK „ÚJ KO RI” TÖR TÉ NE TE



XX.  évfolyam  12.  szám 21

A Dömsödi KC hí rei
Kez de tét vet te a dömsödi kézis lá nyok 2010/2011-es idé nye. Meg fe le lő

ala pok kal in dul tak a lá nyok az őszi sze zon nak, mert egy jól ki dol go zott és
fá radsá gos edző tá bor után rög tön egy he lyi ren de zé sű ku pá val kezd tek.

A Csi ri pe lő Ku pá val a Dömsödi Ké zi lab da Egye sü let sze ret ne ha gyo -
mányt te rem te ni itt Dömsödön. Olyan ran gos el len fe lek el len lép tek pá -
lyá ra a lá nyok, mint a Fe renc vá ros, Érd, Cse pel, Szigetszentmiklós és
Kozármisleny csa pa ta.

Ez a tor na volt az el ső pró ba té te le Béczi János kis csa pa tá nak, akik jó
után pót lás nak bi zo nyul tak és do bo gós he lyen vé gez tek szi vacs ké zi lab -
dá ban. Balika Tímea (Timo) csa pa ta nagy pá lyán 5. he lyen vég zett.

Jó han gu la tú kis tor na volt, aki ott volt, ma ra dék ta la nul jól érez te ma -
gát. A ven dég csa pat ok kí sé rői is mind gra tu lál tak a szín vo na las ku pa
meg ren de zé sé hez. Itt sze ret nénk kö szö ne tet mon da ni Bencze Ist ván pol -
gár mes ter úr nak, aki a díj áta dó ün nep sé gen ér té ke lő be szé de után se géd -
ke zett az ér mek és a ku pa át adá sá ban. Szin te az ös  szes mér kő zé sen je len
volt, és hoz zá ér tő mó don vé gigkom men tál ta azo kat. Ez ne künk szü lők -
nek, il let ve a kis lány ok nak is so kat je len tett, mert érez tük, hogy a fa lu ve -
ze té se szí vén vi se li a csa pa tok és a ké zi lab da sor sát.

Na gyon nagy kö szö net tel tar to zunk Várkonyi Pé ter nek, aki orosz lán -
részt vál lalt lá nya ink szpon zo rá lá sá ban. Pé ter es kü vő- és ren dez vény szer -
ve zés sel, va la mint esz közbér be adás sal fog lal ko zik, mi a jö vő ben csak is
ve le szer vez te tünk csapatbulit, tor ná in kon ezen túl is szá mí tunk rá. Pé ter
el ér he tő sé ge cik künk vé gén meg ta lál ha tó. Az ő köz re mű kö dé sé vel mű -
köd tet tünk bü fét a dömsödi ku pán, ami nek be vé tel ét tel jes egé szé ben a
csa pa tok nak aján lot ta fel. Az eb ből be folyt ös  sze get a lá nyok ver se nyez te -
té sé re sze ret né az egye sü let for dí ta ni. 

A lá nyok az idei sze zon ban Kozármislenybe, Győr be és Ka lo csá ra ké -
szül nek ver se nyek re men ni, így hát lesz he lye a tá mo ga tás nak. Eze ken
felül ter mé sze te sen idén is zaj lik az Adi das Or szá gos Után pót lás Baj nok -
ság, mely be 3 csa pat tal ne vez tünk. A baj nok ság el ső for du ló ja Dömsödön
lesz. Re mél jük, azok az edző mec  csek, ame lye ket a csa pa tok az ős  szel ját -
szot tak, hoz zá se gí tik majd őket ah hoz, hogy jól tel je sít se nek. A leg ki seb -
bek Szigetszentmiklóson ját szot tak, a na gyok Száz ha lom bat tán, Ör kény -
ben és Dunavarsányban. Ké rünk min den ked ves ol va sót, hogy kí sér jék fi -
gye lem mel a fa lu ban ki he lye zés re ke rü lő pla ká to kat, me lyen tá jé koz ta tást
nyúj tunk majd min dig a he lyi ren de zé sű ver se nyek ről. Ahol majd szá mí -
tunk a fa lu ap ra já ra-nagy já ra: HAJ RÁ DÖMSÖD! HAJ RÁ LÁ NYOK!

Szpon zo ra ink: Várkonyi Pé ter es kü vő- és ren dez vény szer ve ző: +36-
70-415-2883, Moziszoba Kft., Dabi Ve gyes bolt, Frank Ital disz kont, Do -
bos ABC, Fa ra gó And rás Dabi Zöld sé ges

MO ZOG JUNK!
1. Szeretnénk ha rö vi den be mu tat koz nál!
Smarekné Kátai Mó ni ká nak hív nak. 1979.

10. 09-én szü let tem. 9 éve köl töz tem Rácke -
vére. 2007-ben ae ro bic edző ként vé gez tem a
Fittness Company ál tal szer ve zett tan fo lya -
mon. Ok le ve les spinning edző és Xco-Trainer
va gyok.

2. Hogy ke rül tél Dömsödre?
Azt ta pasz tal tam, hogy Rác ke vén és a kör -

nyék be li te le pü lé se ken nem sok spor to lá si le -
he tő sé gük van a nők nek. Ezért mi u tán el vé -
gez tem az is ko lát és be sze rez tem a kü lön bö ző
eszközöket, elindítottam az órá kat.

Mi vel sok ér dek lő dő és spor tol ni vá gyó ki -
pró bál ta már, kö zel há rom éve mű kö dik az ae -
ro bic a rác ke vei ka to li kus is ko lá ban. Sze ret ném
meg is mer tet ni a moz gás örö mét és a sport jó té -
kony ha tá sát mi nél több em ber rel, ezért sze ret -
tem vol na, hogy a dömsödi lá nyok nak és asszo -
nyok nak is le he tő sé gük nyíl jon he ti két órát
ma guk ra és az egész sé gük re for dí ta ni.

3. Milyen kor cso port ban gondolkoztál,
amikor el in dul tál?

Az aerobicot min den fel nőtt ko rú vé gez he ti,
mert nin cse nek bo nyo lult elemek, és min den ki
eldöntheti, hogy súl  lyal vagy anél kül dol go zik,
il let ve pi he nőt is tart hat gya kor lat köz ben.

4. Mi ad ta az öt le tet?
Mint már em lí tet tem, a kör nyék ben nem ta -

lál tam ilyen faj ta spor to lá si le he tő sé get, gon -
dol tam, ha Rác ke vén ilyen so kan igény lik a
moz gást, ta lán Dömsödön is lesz rá igény.

5. Beváltak a re mé nye id?
Még csak ok tó ber ben in dul tak az edzé sek itt

Dömsödön, így er re a kér dés re még nem tu dok
vá la szol ni, igaz, elég so kan va gyunk. Jö vő ta -
vas  szal ta lán már lesz egy ál lan dó csapat, a lét -
szá mot majd meg lát juk.

6. Jövőbeni el kép ze lé se id?
A jö vő ben sze ret ném bő ví te ni az óra tí pu so -

kat, új esz kö zök kel és új moz gás for mák kal.

Kö szön jük szé pen a vá la sza i dat. To váb bi jó
mun kát, és sok spor tol ni vá gyót kí vá nunk. 

Zsiba Sándorné

Idény zá rás a 
lab da rú gók nál

12. for du ló
Szentmártonkáta : Dömsöd 1:1 (0:0)
Gól szer zőnk: Agócs La jos. Az ide gen ben el -
ért dön tet len di csé re tes ered mény.
13. for du ló Dömsöd : Alsónémedi 0:1 (0:0)
Dömsöd, 120 né ző. Jv.: Mátéfy (Tóth, Szijjártó)
DÖMSÖD: Ba lázs Ist ván-, Ke le men Ad ri án,
Kun Gergely (Végh Gá bor), Turcsán Ta más,
Bog nár Sán dor, Sza bó Pé ter (Papp Zoltán)-,
Agócs La jos, Zsol nai Zol tán, Reibl Ádám,
Bóna Imre-, Balogh Viktor (Gyö ke res Áron),
Turcsán Ta más. Edző: Ha lász Gyu la.
Jó: Agócs, Bog nár, Bóna
Alsónémedi: Baranyi-, Sokorai, Hégner, Ko -
vács B., Andrásik-, Papp T., Mé szá ros D., Pi -
ros ka, Kőnigh, Kaj dá csi, Mol nár Cs. Cse re:
Var ga, Győrvári, Ba logh, Pelsőczi, Hóbor.
Játékosedző: Hégner Z.
Ezen a mér kő zé sen csak egy dömsödi rú gott
gólt, Kaj dá csi Im re, aki azon ban a némedi
csa pat já té ko sa.
14. forduló Süly sáp : Dömsöd 3 : 2 (1:1)
A dömsödiek gól ja it Ba logh V. 11-esből és
Ke le men A. sze rez ték.
A dömsödi csa pat szá má ra ez volt az utol só
mér kő zés eb ben az idény ben. Egy kis sze ren -
csé vel pon tot sze rez het tünk vol na.

Var sá nyi An tal
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No vem ber hó nap:
Eb ben a hó nap ban ar ról tu dok önök nek be -

szá mol ni, hogy tűz ol tó sá gunk sem mi lyen kár -
eset hez nem ka pott ri asz tást, és a leg na gyobb
ese mény az IFA szer ki sebb át ala kí tá sa és a tél re
va ló fel ké szí té se volt. Bí zom ben ne, hogy a de -
cem be ri hó nap is ilyen lesz, és min den ked ves
dömsödi la kos az ün ne pek kel és az ar ra va ló ké -
szü lő dé sekkel tud fog lal koz ni.

Mi re fi gyel jünk az ün ne pek alatt
Ha már az ün ne pek nél tar tunk, úgy gon do -

lom, van né hány do log, amit meg kell em lí te -
nem az ilyen kor fel me rü lő ve szé lyek mi att.

Ka rá csony előtt és az ün nep alatt is az ad ven -
ti ko szo rúk, gyer tyák, kü lönb fé le iz zó so rok és a
fel dí szí tett ka rá csony fa ad ják meg az ün ne pi
han gu la tot. Azon ban nem árt óva tos nak len ni,
mert ezek a szép dol gok egy ben ve szély for rást
is je lent het nek. Az el múlt évek ben már ke ve -
seb bet ol vas ha tunk vagy hall ha tunk be kö vet ke -
zett saj ná la tos, oly kor tra gi kus ese mé nyek ről,
ad ven ti gyer tya láng já tól, il let ve ka rá csony fa
tü zé től ki égett la ká sok ról. Azon ban kel lő kö rül -
te kin tés sel sza bad a gyer tyá kat el he lyez nünk,
va la mint meg gyúj ta nunk. Né hány gon do lat a
ka rá cso nyi tü zek meg elő zé sé re.

A mai ne héz gaz da sá gi hely zet ben mi nden
fo rint szá mít, fő leg a nagy csa lá dos ok nak, de pár
ezer fo rin tért be sze rez he tő tűz jel ző be ren de zés,
mely erős hang jel zés sel fi gyel mez tet ar ra, hogy
baj le het. Gyer tyagyúj tás kor an nak kö ze lé ben
ne hagy junk fel ügye let nél kül gye re ke ket. A
gyúj tó esz kö zö ket is zár juk el elő lük, va la mint
ne rak juk sem mi lyen gyú lé kony tárgy (pl.: füg -
göny stb.) kö ze lé be, mert kön  nyen láng ra kap -
hat. Vá gott fe nyő vá sár lá sa ese tén le he tő leg „vi -
zes” tar tó ba ál lít suk, amely ből pó tol ha tó a fa
ned ves ség tar tal ma, így ne he zeb ben szá rad ki.
Mű fe nyő ből pró bál juk a tűz ál ló ki vi telt vá lasz -

ta ni. A fe nyő fa fel ál lí tá sá nál kel lő en sta bi lan
rög zít sük azt, ne hogy fel bo rul jon.

Iz zó sor vagy más elekt ro mos dí szí tő ele m vá -
sár lá sa ese tén csak és ki zá ró lag meg bíz ha tó
hely ről, szak üz let ből vá sá rol junk és győ ződ -
jünk meg ar ról, hogy azok mű sza ki ál la po ta
meg fe le lő, mi nő sé gi ta nú sít ván  nyal ren del kez -
nek. Le fek vés kor, vagy ha el me gyünk ott hon -
ról, ezek ről a dí szek ről se fe led kez zünk meg,
min den eset ben húz zuk ki a há ló zat ból.

De cem ber rel itt az év vé ge, és jön a szil vesz -
ter is. Itt is fel sze ret ném hív ni az ol va sók fi gyel -
mét né hány do log ra.

Leg elő ször is a pi ro tech ni kai esz kö zöket, más
né ven a tű zi já ték okat és pe tár dá kat em lí te ném
meg, amik nagy ve szély for rá sai en nek az ün nep -
nek. A pi ro tech ni kai esz kö zö ket csak és ki zá ró -
lag en ge dél  lyel ren del ke ző üz le tek ben vagy
szin tén en ge dél  lyel ren del ke ző ide ig le nes áru sí -
tó he lye ken sza bad meg vá sá rol ni. A pi ro tech ni -
kai esz kö zök egy ré sze az év csak egy bi zo nyos
ide jé ben (de cem ber 28-tól de cem ber 31-ig) vá -
sá rol ha tó meg. Eze ket fel hasz nál ni szin tén csak
az év egy bi zo nyos ide jé ben (de cem ber 31-én 18
órá tól ja nu ár 1-je reg gel 6 órá ig) le het ki zá ró lag
a hasz ná la ti uta sí tás le írá sa sze rint. Min den
egyes ter mék meg vá sár lá sa kor füg get le nül a da -
rab szám tól és a mé re té től hasz ná la ti uta sí tást
kell ad ni az el adó nak a szá munk ra, de ha nem
ka punk, ak kor kér ni kell. A hasz ná la ti uta sí tá son
min dig el len őriz ni kell a hasz ná la ti időt (sza va -
tos sá gi időt), ha ez nem lát ha tó és nem tud juk
biz to san, hogy nem járt-e még le az idő kor lát,
ak kor in kább ne ve gyük meg. Le járt sza va tos sá -
gú pi ro tech ni kai ter mé ket ne vá sá rol jon, ne tá -
rol jon, és sem mi fé le kép pen ne hasz nál jon! Egy
rossz vagy hi bás pe tár da vagy ra ké ta sú lyos élet -
ve szé lyes sé rü lést (égé si sé rü lést, vég tag cson kí -
tást) okoz hat. Ezek az esz kö zök nem csak ben -
nünk, em be rek ben, de az ér té ke ink ben is nagy
kárt okoz hat nak, ezért is na gyon nagy óva tos -
ság gal és kö rül te kin tés sel kell őket hasz nál ni.
Kéz ben mű köd tet ni eze ket a ter mé ke ket szi go -
rú an ti los a már em lí tett sé rü lé sek oko zá sa mi att
is. Min dig meg kell győ ződ ni ró la hogy sen ki és
sem mi lyen gyú lé kony vagy ég he tő tárgy ne le -
gyen ezek kö ze lé ben a mű köd te té sük so rán. A
rög zí tett ter mé kek (ra ké ták) kö ze lé ből in dí tás
előtt mi ni mum 5-10 mé ter re el kell tá vo lod ni. 

A sé rült vagy az el nem hasz nált pi ro tech ni -
kai esz kö zö ket a vá sár lás he lyé re vis  sza kell
vin ni és vis  sza kell ad ni a szám lá ja fel mu ta tá sa
mel lett (a szám lát vá sár lás után meg kell őriz ni). 

A Dömsödi Tűz ol tó Egye sü let ve ze tő sé gé -
nek és tag ja i nak ne vé ben is Bol dog, Bé kés Ka -
rá cso nyi Ün ne pe ket és Si ke rek ben Gaz dag
Új Esz ten dőt kí vá nok min den ked ves dömsö-
di la kos nak!

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

domsodote@gmail.com

To váb bi in for má ci ók és ké pek a web ol da -
lunkon, a www.tuzoltosagdomsod.mlap.hu-n ta -
lál ha tók.

Rác ke vei Tűz ol tó ság:
Vo na las te le fon ról a 105 szá mon, mo bil te le -

fon ról pe dig a 06-24-518-665 vagy 06-24-518-
666 szá mo kon le het el ér ni.

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 Tûzoltó Egyesület

Gyulai üdülés átadó
2010. 12. 28 – 2011. 01. 10-ig,

32.000 Ft.

Érd.: 06-20/298-1183
telefonszámon.

DABON, TASSI ÚT ELEJÉN
1237 m2-es (dupla) telken
kisméretű, téglából épült
összkomfortos családi ház

eladó. Irányár: 11,7 millió Ft.
Érd.: 06-30-2444-301

DR. JAKAB  LÁSZLÓ
fogszakorvos

továbbra is várja betegeit.

Rendelés:
Kunszentmiklós, 
Kecskeméti út 1.

Előzetes bejelentkezés:
76/351-175 vagy
06 (30)565-8236

F E L H Í V Á S !
Tisz telt Dömsödi La kos ság!
To vább ra is sze ret ném kér ni se gít sé gü ket.

Egye sü le tünk múlt já nak fel tá rá sá ban még
min dig ke vés in for má ci ó val és tár gyi em lék -
kel ren del ke zünk. Eb ben sze ret ném to vább ra
is 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 és még nem je lez te azt fe lém, ar ra
ké rem, ke res sen meg te le fo non, e-mailban
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



2010. no vem ber 6-án, Dömsödön az ENN Ga lé ri á ban
ke rült be mu ta tás ra MA GYAR IM RE: ÉLE TEM A LO -
VAK KAL: TÖR TÉ NE TEK A LO VAS SPORT BA VA -
LÓ BE KAP CSO LÓ DÁ SOM RÓL c. mű ve.

A je les sport em ber szü le té sé nek 100. év for du ló ja ap ro -
pó ján je lent meg a könyv. A be mu ta tón  meg ha tó mó don az
uno ka mél tat ta és mu tat ta be rö vi den a nagy apa élet út ját. A
meg hí vott ven dé gek csa lá di as han gu lat ban em lé kez tek
Ma gyar Im ré re. Az ENN Ga lé ria, mint hely szín, kü lö nös
meg hitt sé get köl csön zött en nek az al ka lom nak. 

A könyv él ve ze tes ol vas mány mind azok nak, akik ak tí -
van részt vesz nek a lo vas sport ban, akik sze re tik az ál la to -
kat, és akik ked ve lik az élet tör té ne te ket.

A há bo rú utá ni idő szak nagy meg pró bál ta tás elé ál lí tot ta
az em be re ket Ma gyar or szá gon. Szin te a sem mi ből kel lett min dent új ra in dí ta ni. Így volt ez Ma gyar
Im re éle té ben is, aki a né met fog ság ból ha za tér ve min den ener gi á já val, fá rad sá got nem kí mél ve
azon dol go zott, hogy a lo vas éle tet be in dít sa itt hon is. Si ke rek és ku dar cok akad tak egy aránt, de a
csa lád min dig mel let te volt, és meg ta lál ta azo kat az em be re ket, akik se gí tet ték ezen a ne mes úton.

Ki vá ló szak ér tel me s a lo vak irán ti sze re te te foly tán szá mos ver se nyen ered mé nye sen vett részt.
Láz ár Vil mos, a Ma gyar Lo vas sport Szö vet ség el nö ke így ír ró la:
„Olyan jel lem vo nás ok kal ál dot ta meg a Min den ha tó, mint a ha za-, a csa lád-, és az em bersze re -

tet, a sze rény ség, a szor ga lom, az alá zat és a jó hu mor. Ne he zen tud ta el vi sel ni, ha a szí vé hez kö zel
ke rült, ren ge teg mun ká val ido mí tott, csúcs for má ban lé vő lo va it a be le szó lá sa nél kül ad ták el. Ma
min den bi zon  nyal őt is sut to gó nak hív nák, aki ér ti a lo vak nyel vét.”

Ked ves Ol va sók!
Sze re tet tel aján lom fi gyel mük be kel le mes ol vas mány ként, vagy aján dék ként a ka rá csony fa alá:

MA GYAR IM RE: ÉLE TEM A LO VAK KAL c. köny vét!
Ér dek lőd ni az ENN Ga lé ri á ban (Dömsöd Sza bad ság u. 76.) vagy a Pe tő fi Em lék mú ze um ban.

-V.I.-
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KKöönnyyvvaajjáánnllóó

Talán tudunk segíteni 
a karácsonyi

ajándékozásban!

Vásárlási utalványok
kaphatók!

Télen is nyitva!

IIdd..  CCsseepprreeggii  JJóózzsseeff
ééss

CCsseepprreeggii  JJóózzsseeffnnéé
sszzüüll..  MMaakkááccss  EErrzzsséébbeett

2010. november 13-án ünnepelték 
5500.. hháázzaassssáággii  éévvffoorrdduullóójjuukkaatt..
Szeretettel gratulálunk, köszöntjük

őket ebből az alkalomból!
Gyermekeik, unokáik,

dédunokáik
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induló megállóhely érkező megállóhely indul érkezik idő 
1 Dömsöd, Kossuth L. u. 136. Ráckeve, vá. 6:30 7:03 0:33                              

munkanapokon
2 Dömsöd, Kossuth L. u. 136. Ráckeve, vá. 7:00 7:59 0:59                              

munkanapokon 
3 Dömsöd, Kossuth L. u. 136. Ráckeve, vá. 8:45 9:10 0:25                              

munkaszüneti nap kivételével naponta
4 Dömsöd, Kossuth L. u. 136. Ráckeve, vá. 14:00 14:33 0:33                              

munkanapokon
5 Dömsöd, Kossuth L. u. 136. Ráckeve, vá. 16:10 17:09 0:59                              

munkanapokon 
6 Dömsöd, Kossuth L. u. 136. Ráckeve, vá. 18:00 18:59 0:59                              

munkanapokon
7/1 Dömsöd, Kossuth L. u. 136. Kklacháza, vá. elág. 4:55 5:12 0:17                              

munkanapokon 
7/2 Kiskunlacháza, vá. elág. Ráckeve, vá. 5:31 5:45 0:14                              

munkanapokon 
8/1 Dömsöd, vá. elágazás Kklacháza, vá. elág. 7:15 7:30 0:15                              

munkaszüneti nap kivételével naponta 
8/2 Kiskunlacháza, vá. elág. Ráckeve, vá. 7:45 7:59 0:14                              

munkanapokon 
9/1 Dömsöd, vá. elágazás Kklacháza, vá. elág. 9:17 9:30 0:13                              

naponta 
9/2 Kiskunlacháza, vá. elág. Ráckeve, vá. 9:41 9:55 0:14                              

tanítási napokon 
10/1Dömsöd, vá. elágazás Kklacháza, vá. elág. 12:00 12:15 0:15                              

naponta 
10/2Kiskunlacháza, vá. elág. Ráckeve, vá. 12:51 13:05 0:14                              

naponta
11/1 Dömsöd, Kossuth L. u. 136. Kklacháza, ráck. elág. 13:25 13:38 0:13                              

munkanapokon 
11/2 Kiskunlacháza, ráck. elág. Ráckeve, vá. 13:57 14:08 0:11                              

munkanapokon 
12/1Dömsöd, vá. elágazás Kklacháza, vá. elág. 15:32 15:45 0:13                              

munkaszüneti nap kivételével naponta 
12/2Kiskunlacháza, vá. elág. Ráckeve, hídfő 16:19 16:30 0:11                              

tanítási napokon
13/1Dömsöd, vá. elágazás Kklacháza, vá. elág. 16:25 16:40 0:15                              

naponta 
13/2Kiskunlacháza, vá. elág. Ráckeve, vá. 16:55 17:09 0:14                              

munkanapokon 
14/1Dömsöd, Kossuth L. u. 136. Kklacháza, vá. elág. 17:00 17:17 0:17                              

tanítási napokon
14/2Kiskunlacháza, vá. elág. Ráckeve, vá. 17:27 17:45 0:18                              

tanítási napokon 
15/1Dömsöd, vá. elágazás Kklacháza, vá. elág. 18:10 18:25 0:15                              

naponta 
15/2Kiskunlacháza, vá. elág. Ráckeve, vá. 18:45 18:59 0:14                              

munkanapokon

induló megállóhely érkező megállóhely indul érkezik idő 
1 Ráckeve, vá. Dömsöd, Kossuth L. u. 136. 5:52 6:51 0:59                              

munkanapokon
2 Ráckeve, vá. Dömsöd, Kossuth L. u. 136. 7:05 8:04 0:59                              

munkanapokon 
3 Ráckeve, vá. Dömsöd, Kossuth L. u. 136. 10:35 11:00 0:25                              

munkanapokon
4 Ráckeve, vá. Dömsöd, Kossuth L. u. 136. 14:55 15:28 0:33                              

munkanapokon
5 Ráckeve, vá. Dömsöd, Kossuth L. u. 136. 16:40 17:39 0:59                              

munkanapokon 
6 Ráckeve, vá. Dömsöd, Kossuth L. u. 136. 18:00 18:33 0:33                              

munkanapokon
7/1 Ráckeve, vá. Kklacháza, vá. elág. 7:05 7:19 0:14                              

munkanapokon 
7/2 Kklacháza, vá. elág. Dömsöd, Kossuth L. u. 136. 7:43 8:00 0:17                              

munkanapokon 
8/1 Ráckeve, vá. Kklacháza, vá. elág. 9:30 9:48 0:18                              

munkanapokon 
8/2 Kklacháza, vá. elág. Dömsöd, vá. elág. 10:25 10:40 0:15                              

munkaszüneti nap kivételével naponta
9/1 Ráckeve, Peregi hídfő Kklacháza, vá. elág. 12:30 12:42 0:12                              

munkanapokon 
9/2 Kklacháza, vá. elág. Dömsöd, Kossuth L. u. 136. 12:53 13:10 0:17                              

munkanapokon 
10/1Ráckeve, vá. Kklacháza, vá. elág. 14:20 14:34 0:14                              

munkanapokon 
10/2Kklacháza, vá. elág. Dömsöd, vá. elág. 15:00 15:13 0:13                              

naponta
11/1 Ráckeve, vá. Kklacháza, vá. elág. 15:25 15:39 0:14                              

munkanapokon 
11/2 Kklacháza, vá. elág. Dömsöd, vá. elág. 16:10 16:25 0:15                              

naponta 
12/1Ráckeve, peregi hídfő Kklacháza, ráck. elág. 16:15 16:21 0:06                              

tanítási napokon 
12/2Kklacháza, ráck. elág.Dömsöd, Kossuth L. u. 136. 16:49 17:02 0:13                              

tanítási napokon
13/1Ráckeve, vá. Kklacháza, vá. elág. 16:40 16:54 0:14                              

munkanapokon 
13/2Kklacháza, vá. elág. Dömsöd, Kossuth L. u. 136. 17:11 17:28 0:17                              

munkanapokon 
14/1Ráckeve, vá. Kklacháza, vá. elág. 19:25 19:39 0:14                              

naponta
14/2Kklacháza, vá. elág. Dömsöd, vá. elág. 20:25 20:40 0:15                              

naponta

Volánbusz menetrend
Dömsöd – Ráckeve Ráckeve – Dömsöd
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TALÁLTAM EGY KÉPET

Ki ál lí tás a 187 éves 
pin cé ben

Ok tó ber ben nyílt meg a Pe tő -
fi Em lék mú ze um pin cé jé ben a
sző lő mű ve lé si, szü re te lé si és
bo rá sza ti esz kö zö ket be mu ta tó
idő sza ki ki ál lí tás.

Er re az idő szak ra a meg te -
kint he tő anya go kat Dömsöd la -
ko sai bo csá tot ták ren del ke zé -
sünk re. 

A ki ál lí tás cél ja, hogy a meg -
te kint he tő tár gyak se gít sé gé vel és tár lat ve ze tés sel fel idéz zük
la kó he lyünk nek ezt a jel leg ze tes és fon tos me ző gaz da sá gi ága -
za tát.

Az ide lá to ga tók be te kin tést kap tak a sző lő ter mesz té sé nek
fo lya ma ta i ba. Szó esett az 1878-ban ha zán kat is súj tó fi lo xé rá -
ról, a szü ret örö me i ről, a bor elő ál lí tá sá nak moz za na ta i ról, il let -
ve azok esz kö ze i ről. Nagy hang súlyt ka pott az el mon dot tak ban
a pin ce és az esz kö zök tisz tán tar tá sá nak fon tos sá ga is.

Je len tő ség tel jes ez a ki ál lí tás ab ból a meg kö ze lí tés ből is,
men  nyi re fon tos meg is mer tet ni az if jú ság gal a nagy-, déd-, ük -
szü lők min den na pi éle tét, mun ká ját.

Öröm mel tölt el, hogy mind az óvo dai, mind pe dig az al sós
pe da gó gu sok nak fon tos ez a szem lé let, hi szen szép szám mal
lá to gat ták ezt a nem min den na pi, kü lön le ges ki ál lí tást. 

A Pe tő fi Em lék mú ze um ban, il let ve a Pe tő fi Szü lői Ház ban, a
jö vő ben is ter ve zünk idő sza ki ki ál lí tá so kat!

-V.I.-

Erre a két felvételre a családi albumban akadtam rá.
Feltehetően 1974-75-ben készülhettek a dömsödi Borpincénél.
A Tassi úton ma is üzemelő Borászat gyermekkorom meghatá -
rozó része volt. Itt dolgozott édesapám, így gyakorta alkalmunk
nyílt a csodás parkjában, fönt a tartályok tetején vagy épp lent a

pincében a nagy hordók közt bújócskázni, fogócskázni.

Kassai István, becenevén Kóci (aki a hébért kezeli);
Juhász József; Szilágyi Péter; Laczi Gyula; Kudar Zsigmond

és Kiss József

A fotókat nézegetve minden emlék megelevenedik.
Az ászokhordók előtt pózoló kollektíva családias légkörben
végezte mindenkori aktuális feladatait. Mindeközben végte-
lenül sokat mókáztak. Egymáshoz és egymás családjához

tisztelettel és szeretettel viszonyultak. Emlékszem, hogy a lenti
vendégváró helyiségben milyen sokszor volt összejövetel.

Juhász József; Simon József; Cser Zsigmond és édesapám,
Vass István

Ilyenkor a felnőttek énekeltek, beszélgettek, mi gyerekek pedig
izgalmas felfedezésekre indultunk, hisz az épület és a park

számtalan rejtekhelyet tartogatott számunkra.
Ma is érzem a pince jellegzetes illatát.

Akkoriban gyakran jöttek német csoportok borkóstolásra, mert
a TSZ az IBUSZ-szal állt szerződésben. Ilyenkor hosszú asz-

talokon terítettek, két hosszú sor ászokhordó közt. Fatányéron,
hagymás zsíroskenyérrel, sajtfalatokkal kínálták a vendégeket,
a borászok pedig hébérrel (lopóval) töltögették a poharakba az

ízletesebbnél ízletesebb borokat. 

Akkoriban a TSZ szőlészeti és a borászati ágának vezetője
Siket Gábor volt. Lelkesedésének és szaktudásának köszön-
hetően fejlődött magas szintre ez az ágazat. Külföldre, úgy
Északra mint Nyugatra egyaránt exportáltak. A pincénél, a
lambériát borító falakon számos oklevél tanúskodott a jó

minősítést kapott borainkról.
-V.I.-

Dr. Rókusfalvy Sylvia december 27-31-ig szabadságon lesz. Helyettesít: dr. Szõnyi Alíz.
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Keresztyén élet
Az ige testté lett

KÖ SZÖ NET NYIL VÁ NÍ TÁS

„Meg ma rad a hit, re mény, sze re tet, e há rom,
ezek kö zül leg na gyobb a sze re tet.”

(1. Korintusi le vél 13, 13.)

Kö szö ne tün ket fe jez zük ki mind azok nak,
akik

BÖDŐ MIHÁLYNÉ
Sz. Bí ró Er zsé bet

te me té sén részt vet tek, sír já ra ko szo rút, vi  -
rá got he lyez tek, és fáj dal munk ban ve lünk
érez tek.

Gyá szo ló csa lád

KÖ SZÖ NET NYIL VÁ NÍ TÁS

„Utol só le he le tem mel is kö szö nöm a sors -
nak, hogy em ber vol tam, és az ér te lem egy
szik rá ja vi lá gí tott az én ho má lyos lel kem ben
is. Lát tam a föl det, az eget, az év sza ko kat.
Meg is mer tem a sze rel met, a va ló ság tö re dé -
ke it, a vá gya kat és a csa ló dá so kat. A föl dön
él tem és las san fel de rül tem. Egy na pon meg -
ha lok: s ez is mi lyen cso dá la to san rend jén
va ló és egy sze rű! Tör tén he tett ve lem más,
jobb, nagy sze rűbb? Nem tör tén he tett. Meg -
él tem a leg töb bet és a leg nagy sze rűb bet, az
em be ri sor sot. Más és jobb nem is tör tén he -
tett ve lem.”                                (Márai Sán dor)

Az em ber te len vi lág ban is em ber tu dott
ma rad ni. Éle te pél da ér té kű sze ret te i nek
örök  re.

Há lás szív vel mon dunk kö szö ne tet mind -
azok nak, akik a sze re tett fér jet, édes apát,
nagy apát, dédipapát

GER GELY LA JOST

utol só út já ra el kí sér ték, sír já ra vi rá got, ko -
szo rút he lyez tek el és mély fáj dal munk ban
együtt érez tek ve lünk. 

A gyá szo ló csa lád

KÖ SZÖ NET NYIL VÁ NÍ TÁS

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik 

TÉGLÁS GÁBORNÉ
született Ács Julianna, 

drága édesanyánk gyászszertartásán részt
vettek, fájdalmunkban osztoztak, és utolsó
útjára elkísérték. Gyászoló család

A Zsi dók hoz írt le vél ele jén ezt ol vas suk: Mi u -
tán sok szor, sok fé le kép pen szólt Is ten az atyák hoz
a pró fé ták ál tal, ezek ben az idők ben szólt ne künk
Fia ál tal (Zsid. 1,1). Az Ige sze rint Jé zus Is ten ki je -
len té sé nek a csúcs pont ja. Mi ért? Azért, mert az
előt te szó ló ki je len té sek szó ban vagy írás ban tör té -
nő ki je len té sek vol tak. A Jé zus ál tal adott ki je len -
tés egy em be ri élet ben adott és így lát ha tó ki je len -
tés volt. Ezért mond ta Jé zus ma gá ról: Aki en gem
lá tott, lát ta az Atyát.

Is ten ki je len té se em ber ré lett. Urunk szí ve sen
ne vez te ma gát az Em ber Fi á nak, az em be ri ség
egyik tag já nak, az em ber test vér ének. Ez a meg je -
lö lés azt je len ti, hogy Jé zus ban áb rá zo ló dott ki iga -
zán, hogy ki az em ber. Áb ra há mot, Dá vi dot nem
tud juk ko ruk tól el sza kí ta ni. Nem tud juk őket a hu -
sza dik szá zad ban el kép zel ni. De Jé zust te het jük
bár me lyik kor ba. Úgy érez zük, hogy le het ne bár -
me lyik nép fia. Ő az Em ber. Ezért a já szol böl cső -
ben a sár ga em ber sár gá nak, a fe ke te fe ke té nek, a
fe hér fe hér nek áb rá zol ja. Ő volt az Em ber, aki ben
Is ten min den ki nek ki je len tet te ma gát.

A ke resz tyén ség nem könyvvallás. Van nak tan té -
te lei, de nem tan. Van nak szer tar tá sai, de nem szer -
tar tás. Van szer ve zet, de nem szer ve zet. A ke resz -
tyén ség: Krisz tus. Nem tan té te lek gyűj te mé nye, me -
lye ket meg kell ta nul nunk, ha nem egy sze mély, akit
kö vet nünk kell. Ez a sze mély a tes tet öl tött igaz ság.
Őt kö vet ni nem azt je len ti, hogy el hi szem az igaz sá -
got, ha nem azt, hogy hit tel el fo ga dom az igaz sá got.

Is ten sze re te tét nem le het könyv ben le ír ni. A
sze re tet ről mon dott szó csak szó ma rad. Ezért je -
len tet te ki Is ten sze re te tét egy élő sze mély ben. A
hit épül het a tör vény re, vagy a tes tet öl tött Igé re.
Az előb bi fa ri ze u so kat hoz lét re, az utób bi krisz tu -
si éle te ket. A pró fé ták szó lot ták az Igét, Jé zus ma -
ga volt az Ige.

Jé zus mon dot ta ma gá ról: „Én va gyok az út, az
igaz ság és az élet.” A sor rend nem vé let len. Jé zus
szá munk ra elő ször az út lett, hogy élet és igaz ság
le hes sen. Ha az igaz ság len ne az el ső he lyen, ak -
kor a ke resz tyén ség csak egy tan rend szer len ne.

Mi vel Krisz tus éle te volt a ki je len tés, ezért volt ki -
be szél he tet le nül gaz dag ki je len tés. Azt, hogy Jé zus
éle te mi lyen gaz dag ki je len tés volt, töb bek kö zött
ab ból is lát juk, hogy mi lyen kü lön bö ző em be rek re
gya ko rolt be fo lyást. Von zott gaz dag éle té vel két ka -
to na tisz tet, aki ket meg ra ga dott hő si es éle te és ön fel -
ál do zá sa. A ka to nák, aki ket el fo ga tá sá ra ki küld tek,
ezt mond ták: So ha em ber nem szólt így, mint ez. Na -
pó le on Szent Ilo na szi ge tén val lo má sa i ban is me ri el,
hogy ezen a vi lá gon sen ki nem volt olyan, mint Ő.

És ez a gaz dag élet von zot ta a gyer me ke ket is.
Men  nyi re kü lön böz nek a gyer me kek a ka to nák tól!
És rá juk is nagy ha tást gya ko rolt. Ha tást gya ko rolt
egy pénz em ber re, Má té ra, aki pén zét éret te ott -
hagy ta és ta nít vá nya lett. Von zot ta az evan gé li um -
ban em lí tett nő ket, a Má ri á kat és Már tá kat. Von -
zot ta az el eset te ket, a pa ráz ná kat, az el té ko zolt éle -
te ket. Az előb bi ek től men  nyi re kü lön bö zött Ke -
resz te lő Já nos alak ja. Ő volt az igaz ság ren dít he tet -

len pró fé tá ja. És ez a ha tal mas em ber le bo rul Jé zus
előtt és azt mond ja: Nem va gyok mél tó, hogy sa -
ru já nak szí ját meg old jam. Gaz dag éle tét mu tat ja,
hogy mi lyen ha tást gya ko rolt el len sé ge i re. Pi lá tus
sem mi hi bát nem ta lál ben ne. Jú dás éle te ös  sze om -
lott, mert el árul ta Őt. Nem volt ilyen gaz dag éle te
sen ki nek, mint Ne ki.

A ke resz tyén ség nem von ta le a tes tet öl tés kö -
vet kez mé nye it. Ezért is lett an  nyi eset ben csu pán
ta ní tó in téz mény, mely ar ra szol gált, hogy meg ha -
tá ro zott kér dé sek re meg ha tá ro zott fe le le te ket ad -
jon. An  nyi ke resz tyén em ber hit te el, hogy Krisz -
tus hoz tar to zik az ál tal, hogy el hit te az igaz sá got.
Mint ha Is ten nek a Krisz tus ban adott ki je len té se
csu pán szó len ne! Hir det jük és hall gat juk az Igét
anél kül, hogy ben nünk élet té vál na.

Pe dig Krisz tus tes tet öl té sét kö vet nie kell egy fo -
lya ma tos „tes tet öl tés nek”. Mi ben áll ez? A Krisz -
tust kö ve tő szent éle tek ben. A lát ha tó ki je len tés ben,
a cse lek vő ke resz tyén élet ben. Ezért mon dot ta
Urunk: Pél dát ad tam nék tek, hogy ami kép pen én
cse le ked tem ve le tek, ti is ak kép pen cse le ked je tek.
Mi az em be re ket csak az Ige hir de té sé vel akar juk
meg vál toz tat ni. És az em be rek nem vál toz nak
meg. Mi lett vol na Jé zus mun ká já nak ered mé nye,
ha az Igét csak hir det te vol na? Egyik nagy ige hir -
de tő mon dot ta: A csak szó vá lett Igé nek nincs lá ba
és ci pő je, hogy az élet be ve lünk jöj jön, ha nem csak
szár nya, mely el re pül az em be rek fe je fe lett. A fej -
hez szól csu pán és nem az élet hez. Ezért tol ják fél re
azok, akik az élet után ér dek lőd nek.

A vi lág vár ja Krisz tus ta nít vá nya i nak „tes tet öl -
tött”, lát ha tó ige hir de tés ét. Jé zus ta nít vá nya it a vi -
lág vi lá gos sá gá nak ne vez te, aki ket nem csak hal la -
ni le het, ha nem lát ni is. Nem ta nít vány az, akit a
vi lág nem lát ta nít vány nak. A he gyen épí tett vá rost
nem le het el rej te ni.

Ka rá csony kor irá nyít suk fi gyel mün ket mind két
tes tet öl tés re. El ső sor ban a leg na gyobb ra, ar ra, aki -
ben Is ten em be ri test ben el jött kö zénk. De a má so -
dik ra is, mely az el ső től ab ban kü lön bö zik, hogy
nem egy sze ri, nem meg vál tá sun kat szol gá ló, ha nem
fo lya ma tos ki je len tés. Úgy is mond hat nánk, hogy ez
a ki je len tés gyü möl cse az el ső nek. Úgy függ ös  sze
ve le, mint a sző lő ves  sző a sző lő tő ké vel. Úgy, mint a
le vél az író já val: „Krisz tus nak le ve le vagy tok, me -
lyet is mer és ol vas min den em ber” – ír ja Pál.

Az el ső tes tet öl tés nek ör ven dez tek az an gya lok
a menny ben. Sze rez zünk az an gya lok nak örö met
mi is az ál tal, hogy „Krisz tus éle te lát ha tó lesz a mi
ha lan dó tes tünk ben” (II. Kor. 4,10). A mi éle tünk -
ből is árad jon fény a vi lág ra. Pál a filippi gyü le ke -
zet ről ezt mon dot ta: „Akik kö zött fény le tek, mint
csil la gok a vi lá gon” (Fil. 2,15).

A vi lág vár ja a lát ha tó ki je len tést, vár ja Is ten fi a -
i nak meg je le né sét. Egy szer a gö rö gök Fü löp höz
men tek és ezt mond ták: Lát ni akar juk Jé zust. A vi -
lág úgy fog ja meg lát ni Őt, ha meg lát ja Őt raj tunk.
Az Ő lel kü le tét és jel lem vo ná sa it éle tünk ben.

Sarkadi Nagy Pál
ref. lel ki pász tor
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Szü letés nem történt.

Házasságkötés nem történt

El huny tak:
Szemler Istvánné Bak Mária 74 éves
Muhari János 89 éves
Sitnikiewicz Kázmérné Kovács Ilona 86 éves
Putnoki István 66 éves
Téglás Gáborné Ács Julianna 83 éves
Baranya Gáborné Ács Mária 87 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 
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Ráckeve, Ady E. u. 48. 06-20-924-2367

2011. január 1-2.
Dr. Mészáros János
Kiskunlacháza, Rózsa u. 5. 06-20-927-2366

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

Ünnepi alkalmak
Dabi Református Egyházközség:

Dec. 24. 16 óra Gyerekkarácsony
Dec. 25. 9 óra Úrvacsorás Istentisztelet
Dec. 26. 9 óra Úrvacsorás Istentisztelet
Dec. 31. 18 óra Óévi Istentisztelet
Jan. 1. 9 óra Újévi Istentisztelet

Baptista Gyülekezet:

Dec. 25. 9,30 óra és 17 óra Istentisztelet
Dec. 26. 10 óra Istentisztelet
Dec. 31. 18 óra Óévi Istentisztelet
Jan. 1. 9,30 óra és 17 óra Istentisztelet

Katolikus Egyházközség:

Dec. 24. 22,30 óra Éjféli Mise
Dec. 25. 9 óra Szentmise
Dec. 26. 9 óra Szentmise
Dec. 31. 9 óra Szentmise
Jan. 01. 9 óra Szentmise
Jan. 02. 9 óra Szentmise

Dömsöd-Nagytemplomi Református
Egyházközség:

Dec. 24. 15 óra Gyerekkarácsony
Dec. 25. 10 óra Úrvacsorás Istentisztelet
Dec. 26. 10 óra Úrvacsorás Istentisztelet
Dec. 31. 15 óra Óévi Istentisztelet
Jan. 1. 10 óra Újévi Istentisztelet
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