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A háromnapos Dömsödi Napok rendezvény-
sorozat befejező harmada elsejére, május első
vasárnapjára esett. Ez a nap pedig, mint tudjuk,
az Édesanyák ünnepe. Én is köszöntöm Őket,
természetesen a Nagymamákkal, Dédnagyma-
mákkal együtt. A szokásos, jelképes virágcsok-
rot jó lenne átadni azoknak a nevében, akik éle-
tüket, gondoskodásukat köszönhetik az Édes-
anyáknak. Köszönöm odaadásukat.

A képviselő-testület döntött a Vízmű vezető
személyéről. A tizenkét pályázó közül Steiger-
vald Gábor kapta a megbízatást. Úgy gondoljuk,
hogy Ő képes lesz a napi feladatok mellett a „vi-
zes” pályázatunk szakszerű levezénylésére is.

Túl vagyunk a XVII. Dömsödi Napok ese-
ményein. Már lehet, megszokottá, unalmassá
válik, hogy mindig azt írom, nagyon jó volt
minden. De hát ha egyszer így van. A megnyitó

ünnepség hangulatosra, meghittre sikerült. A
bevezető részében köszöntöttem a német test-
vérvárosi küldöttséget, amelyet Jörg Müller
polgármester úr vezetett. Az a Jörg Müller, aki
betegsége miatt tavaly nem tudta személyesen
átvenni a díszpolgári kitüntetést. Így aztán sze-
mélyesen én is csak most gratulálhattam a cím-
hez, a jelenlévőkkel együtt.Afelvidéki Für test-
vérvárosi küldöttsége csak vasárnap érkezett
hozzánk néhány órára. Ebből a rövid időből is
megállapítottam, hogy a polgármesterváltás
után is töretlen a kapcsolatunk. Az új polgár-
mester asszony, Zachar Stepánka biztosított ar-
ról, hogy tovább szeretné erősíteni azt a barátsá-
got, amely eddig kialakult a két település kö-
zött. Nagy örömömre szolgált, hogy a Tűzoltó

Folytatás a következő oldalon.
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A gyermek
Várva várt jövevény, végre megérkezett.

Álmunkból való lett, 
gyermekünk született.

A csodát megélni mesés boldogság lett.
Apró életével mindent feledtetett.

A gyermeki mosoly oly boldogító,
hogy életet adtunk szinte már bódító.

Ahogy éjszakáit vigyázva őriztük,
sírását, kínjait szenvedve viseltük.
A szülői létnek csodáját élhettük.

Ehhez foghatót még sohasem éreztünk.

Most itt ül mellettem, meséli napjait,
számomra tán furcsa, idegen útjait.

Aggódva hallgatom merész lépéseit,
elégedett szívvel fogadom terveit.

Gondolatom szárnyal, előjön sok emlék,
első lépésein örvendeztem nemrég.

Az iskolás évek oly hamar elszálltak,
a tudás magjai gyümölcsökké váltak.

Felnőtté lett immár, ehhez kétség nem fér,
élete sajátja, tanácsot már nem kér.

Mi csak szemlélhetjük, merre vesz iránya,
örömünk fokozza, ha lesz már családja.

s ő is ráébred majd erre a csodára,
amikor gyermeke felsír a világra.

Albert Mária
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Egye sü le tünk ven dé ge it is kö szönt het tem, akik
az er dé lyi Gyergyócsomafalváról ér kez tek. Na -
gyon kö szö nöm azt a szé kelyka put, ame lyet
aján dék ként hoz tak ma guk kal, és az OMK előtt
ál lí tot tak fel. Ez zel a gesz tus sal év szá za dos em -
lé ket ál lí tot tak ba rát sá guk nak. 

A kép vi se lő-tes tü let idén is ta lált a dísz pol gá -
ri cím re ér de mes la kó tár sun kat, Tóth Ist ván ta -
ní tó úr sze mé lyé ben. Pis ta bá csi élet út ját pél da -
ér té kű nek ítél te meg a tes tü let, ezért szü le tett
meg az egy han gú dön tés. Gra tu lá lok és to váb bi
jó egész sé get kí vá nok a leg újabb Dísz pol gá -
runk nak! 2011-ben a Dömsödért Em lék ér met
né gyen kap ták meg: Bak Gáborné, Bődi
Endréné, Jarosiné Sza bó Ilo na és Fa bu la Lász -
ló. Va la men  nyi en mél tán kap ták meg a ki tün te -
tő cí met. A dí ja zot tak nak szív ből gra tu lá lok. A
Dömsödért Em lék érem re volt egy ötö dik fel ter -
jesz tés is, Sza bó La jos ré szé re. Ren de le tünk ér -
tel mé ben a dí jat posz tu musz nem ad hat tuk ki,

ezért az tán fe le sé gé nek, Er zsi ké nek egy dísz ok -
le vél ben kö szön tem meg Sza bó La jos Dömsöd
sport éle té ért vég zett ki emel ke dő mun ká ját.

A Dömsödi Díj ug ra tó Lo vas ver seny so ha
nem lá tott si kert ho zott. Több mint 150 ne ve zés
ér ke zett, és ez a szám re kor dot je lent a ver seny
ed di gi tör té ne té ben. A szom bat es ti bál és mű sor
– nem meg le pe tés – fer ge te ges volt. A va sár nap
dél utá ni prog ram pe dig is mét meg töl töt te az
OMK nagy ter mét. Úgy gon do lom, min den ki
nagy sze rű en szó ra ko zott. 

A Dömsödi Na pok után kö szö nöm szé pen
min den ki nek, aki csak egy ki csi vel is hoz zá já -
rult ren dez vé nyünk si ke res le bo nyo lí tá sá hoz.
Sze ren csé re so kan vol tak, akik rá szol gál tak a
kö szö net re, szin te fel sem le het so rol ni Őket. 

Idő ről idő re kö te le ző ír nom a kis ké zi lab dás
lá nyok si ke re i ről. Az ered mé nye ket más hol biz -
tos ol vas sák majd, én csak azt sze ret ném to vább
hang sú lyoz ni, hogy a be fek te tett mun ka, az ösz  -
sze fo gás, a sze re tet ki vé tel nél kül min dig ered -
ményt hoz. 

A Mű vé sze ti Is ko lánk im már har ma dik al ka -
lom mal ren dez te meg a fú vó sok ba rá ti ta lál ko -
zó ját. Saj nál hat ják a dömsödiek, hogy csak na -
gyon ke ve sen jöt tek el, mert bát ran ál lí tom,
hogy a pro duk ci ók na gyob bik fe le bár mely ko -
moly ze nei szín pa don meg áll ta vol na a he lyét!
No de majd jö vő re!

Dömsödön tel je sen új kez de mé nye zés ként
va ló sult meg az El ső Dömsödi Ke rí tés tár lat.
Gra tu lá lok a ren dez vény ki gon do ló i nak, há zi -
gaz dá i nak, Vass Ilo ná nak és Sán ta Ist ván nak.
Be val lom, volt né mi fenn tar tá som, va jon er re a
nem meg szo kott for má ra men  nyi re le szünk fo -
ga dóké szek. Alap ta lan volt az ag go dal mam,
mert va ló ban osz tat lan si kert ara tott a kul tú ra, a
mű vé sze tek egy sze le té nek rend ha gyó be mu ta -
tá sa. Kö szö nöm a ki ál lí tók nak, hogy „test kö zel -
be” hoz ták mű vé sze tü ket, ez zel meg te rem tet ték
az alap ját an nak, hogy a jö vő ben ez a ki ál lí tás
ha gyo mán  nyá vál jon.

Bencze István

Folytatás az előző oldalról.

KÉPVISELÕI
FOGADÓÓRA!

Május 18-án szerdán
14-15 óráig

LÁZÁR JÓZSEFLÁZÁR JÓZSEF

képviselő úr tart fogadóórát.

Helye: Petőfi Sándor Oktatási és
Művelődési Központ

Kérem, hogy ADÓJA 1%-át ajánlja a
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Megtisztelõ segítségüket ezúton is köszönjük.

A La ki hegy Rá dió (FM 107) lett a Cse pel-szi get
hi va ta los mé di u ma

A Cse pel-szi get és Kör nyé ke Több cé lú Ön kor mány za ti Tár su lás (CSÖT) már ci us 17-ei ülé sén ha tá ro zott ar ról, hogy me lyik mé di um lás sa el a
Tár su lás kom mu ni ká ci ó ját a tér ség ben. Nagy meg tisz tel te tés s egy ben fe le lős ség szá munk ra, hogy ez a meg bí zás rá di ón kat ta lál ta meg. 

Sze ret nénk, ha mi nél szé le sebb kör ben vé gez het nénk a la kos ság tá jé koz ta tá sát, ezért olyan mű sor struk tú rát dol goz tunk ki, mely ben min den ki
meg ta lál hat ja a Tár su lás hoz köt he tő hí re ket, in for má ci ó kat, a la kó hely éhez kö tő dő ér de kes sé ge ket. 

Rá di ónk min den hét köz nap há rom al ka lom mal je lent ke zik ri por tok kal, be szá mo lók kal a Tár su lás hoz köt he tő té mák ban 7 óra, 12 óra,
va la mint 16 óra utá ni kez det tel. Ezenkí vül min den csü tör tö kön 19 óra 10 perc től ma ga zin mű sor ban fog lal juk ös  sze a hét leg fon to sabb tér -
sé gi hí re it, amely mű sort szom ba ton 16 órá tól meg is mét lünk.

Aki nek nincs le he tő sé ge rá di ónk ból nyo mon kö vet ni az ese mé nye ket, an nak jó szív vel ajánl juk hon la pun kat a www.lakihegyradio.hu cí men, ahol
nem csak el ol vas hat ják hí re in ket, de han gos ar chí vu munk ból meg is hall gat hat ják mű so ra in kat.

A Tár su lás hí rei mel lett a tér ség szin te va la men  nyi te le pü lé sé nek ak tu á lis in for má ci ó it meg is mer he tik a La ki hegy Rá di ón ke resz tül, mind ezt
könnyed, szó ra koz ta tó, ze nés kör nye zet ben.

Re mél jük, ha ma ro san be le hall gat kí ná la tunk ba, hi szen a La ki hegy Rá dió az Ön la kó hely ének, ott ho ná nak rá di ó ja. Ahogy szlo ge nünk is hir de ti,
mi „hely ben vagyunk…”.

Tisz te let tel: Dr. Szilvay Ba lázs ügy ve ze tő



Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép vi -
se lő-tes tü le te 2011. áp ri lis 20-án meg tar tott ren -
des 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 Lászlóné, Is pán Ig -
nác, Láz ár Jó zsef, dr. Rókusfalvy Sylvia, Sallai Gá -
bor (ké sőbb ér ke zett), Szabó Andrea 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 8 igen, 0 nem – egy han gú
sza va zat tal meg hoz ta a kö vet ke ző ha tá ro za tot:

60/2011. (IV. 20.) 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./ Az ön kor mány zat 2010. évi költ ség ve té sé ről

szó ló be szá mo ló (zár szám adás) meg vi ta tá sa
4./ Víz mű ve ze tői ál lás ra ér ke zett pá lyá za tok el bí -

rá lá sa (zárt ülés)
5./ Az ön kor mány za ti dol go zók la kás cé lú tá mo ga -

tá sá ra ér ke zett pá lyá za tok el bí rá lá sa (zárt ülés)
6./ Ön kor mány za ti ha tó sá gi ügy ben ér ke zett fel -

leb be zés el bí rá lá sa (zárt ülés)
7./ Az ön hi bá ju kon kí vül hát rá nyos hely zet ben lé -

vő ön kor mány zat ok 2011. évi tá mo ga tá sá ra vo -
nat ko zó igény be nyúj tá sa

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

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

10./ Pe tő fi Sán dor Ok ta tá si és Mű ve lő dé si Köz -
pont  igaz ga tói ál lás he lyé re pá lyá zat ki írá sa

11./ A Dömsödi Sport köz pont igaz ga tói ál lás he -
lyé re pá lyá zat ki írása

12./ Jegy zői ál lás be töl té sé re pá lyá zat ki írása
13./ Egye bek
13.1 A Gyergyócsomafalvi Tűz ol tó Egye sü let ál  tal

ado má nyo zott szé kelyka pu el he lye zé se
13.2 Köz le ke dé si táb la le vé tel ének kez de mé nye zé se

Fe le lős: kép vi se lő-tes tü let
Ha tár idő: azon nal
1. Je len tés a le járt ha tár ide jű 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 8 igen, 0 nem – egy han gú
sza va zat tal meg hoz ta a kö vet ke ző ha tá ro za tot:

61/2011. (IV. 20.) 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. 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
(Sza va zás mód ja: egy sze rű 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:

62/2011. (IV. 20.) 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. Az ön kor mány zat 2010. évi költ ség ve té sé ről

szó ló be szá mo ló (zár szám adás) meg vi ta tá sa
(Sza va zás mód ja: mi nő sí tett több ség, nyílt sza va zás)

A kép vi se lő-tes tü let 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 10/2011. (IV. 1.) ren de le te
az ön kor mány zat 2010. évi költ ség ve té si

zár szám adá sá ról
A ren de let ki hir det ve: 2011. áp ri lis 22.  nap ján.
A ren de let ha tá lyos: 2011. áp ri lis 22. nap já tól.

4. Víz mű ve ze tői ál lás ra ér ke zett pá lyá za tok
el bí rá lá sa (zárt ülé sen)

63/2011. (IV. 20.) Kt. számú ha tá ro zat
64/2011. (IV. 20.) Kt. számú ha tá ro zat
5. Az ön kor mány za ti dol go zók la kás cé lú tá -

mo ga tá sá ra ér ke zett pá lyá za tok el bí rá lá sa
(zárt ülé sen)

65/2011. (IV. 20.) Kt. számú ha tá ro zat
6. Ön kor mány za ti ha tó sá gi ügy ben ér ke zett

fel leb be zés el bí rá lá sa (zárt ülé sen)
66/2011. (IV. 20.) Kt. számú ha tá ro zat
67/2011. (IV. 20.) Kt. számú ha tá ro zat
68/2011. (IV. 20.) Kt. számú ha tá ro zat
69/2011. (IV. 20.) Kt. számú ha tá ro zat
7. Az ön hi bá ju kon kí vül hát rá nyos hely zet -

ben lé vő ön kor mány zat ok 2011. évi tá mo ga tá -
sá ra vo nat ko zó igény be nyúj 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:

70/2011. (IV. 20.) Kt. számú ha tá ro zat
I. Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép vi -

se lő-tes tü le te a Ma gyar Köz tár sa ság 2011. évi
költ ség ve té sé ről szó ló 2010. évi CLXIX. tör vény
6. szá mú mel lék let 2. pont ja alap ján (to váb bi ak -
ban: 6. szá mú mel lék let) tá mo ga tá si igényt nyújt
be az ön hi bá ju kon kí vül hát rá nyos hely zet ben lé vő
ön kor mány zat ok tá mo ga tá sá ra.

II. Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép -
vi se lő-tes tü le te az ön hi bá ju kon kí vül hát rá nyos
hely zet ben lé vő ön kor mány zat ok tá mo ga tá sá nak
igény lé sé hez a fen ti tör vény alap ján a kö vet ke ző
nyi lat ko za tot te szi:

a) Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat la kos -
ság szá ma 2010. ja nu ár 1-jén 1000 fő fe let ti. (6095 fő)

b) Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat he lyi adó
be ve ze té sé ről dön tött és 2011. év ben ilyen jog cí men
100 000 ezer fo rint ös  sze gű be vé telt ter vez.

c) Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat 2011.
évi költ ség ve té si ren de le tét 41624 ezer fo rint ösz  -
sze gű mű kö dé si cé lú hi án  nyal fo gad ta el.

d) Az ön kor mány zat kö te le zett ség vál la lá sa
2010. és 2011. év ben nem ha lad ja meg az Ötv. 88.
§ (2) be kez dés sze rin ti éves kö te le zett ség vál la lás
fel ső ha tá rát.

e) Az ön kor mány zat az Ötv. sza bá lyai sze rint

kö te le ző könyv vizs gá lat ra kö te le zett, és 2010. évi
zár szám adá sát a könyv vizs gá ló el fo gad ha tó zá ra -
dék kal lát ta el.

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

Ha tár idő: 2011. áp ri lis 30.
8. A gyer mek vé de lem hely ze té ről szó ló be -

szá mo ló meg vi ta tá sa
(Sza va zás mód ja: egy sze rű több ség, nyílt sza va zás)

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

71/2011. (IV. 20.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép vi se -

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

Fe le lős: dr. Bencze Zol tán al jegy ző
Ha tár idő: azon nal
9. Be szá mo ló a Dömsöd-Apaj Csa lád se gí tő

és Gyer mek jó lé ti In téz mé nyi Tár su lás Mű  kö -
dé sé ről
(Sza va zás mód ja: egy sze rű több ség, nyílt sza va zás)

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

72/2011. (IV. 20.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép vi se -

lő-tes tü le te – fi gye lem be vé ve az Ok ta tá si, Köz mű -
ve lő dé si és Sport Bi zott ság ja vas la tát – a Dömsöd-
Apaj Gyer mek jó lé ti és Csa lád se gí tő Szol gá lat
2010. évi mű kö dé sé ről szó ló be szá mo lót el fo gad ja.

Fe le lős: Csen gő di Józsefné mb. ve ze tő
Ha tár idő: azon nal
10. Pe tő fi Sán dor Ok ta tá si és Mű ve lő dé si

Köz pont igaz ga tói ál lás he lyé re pá lyá zat ki írá sa
(Sza va zás mód ja: mi nő sí tett több ség, nyílt sza va zás)

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

73/2011. (IV. 20.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép vi se -

lő-tes tü le te a mó do sí tott 150/1992. (XI. 20.)
Korm. ren de let alap ján pá lyá za tot ír ki a Pe tő fi
Sán dor Ok ta tá si és Mű ve lő dé si Köz pont igaz ga tói
ál lá sá ra az aláb bi ak sze rint:

Pá lyá za ti fel té te lek:
Az in téz mény ve ze té sé vel az a pá lyá zó bíz ha tó

meg, aki ren del ke zik:
aa) fel ső fo kú köz mű ve lő dé si vég zett ség gel és sza-

k kép zett ség gel vagy
ab) nem szak irá nyú egye te mi vég zett ség és fel ső fo -

kú szak irá nyú mun ka kö ri szak vizs gá val,
b) a kul tu rá lis szak em be rek szer ve zett kép zé si rend -

sze ré ről, kö ve tel mé nye i ről és a kép zés fi nan szí -
ro zá sá ról szó ló 1/2000. (I. 14.) NKÖM ren de let
sze rint akk re di tált ve ze té si-szer ve zé si, pénz ügyi-
gaz da sá gi, ál lam ház tar tá si is me re te ket is nyúj tó
köz mű ve lő dé si in téz ményve ze tő tan fo lyam
ered  mé nyes el vég zé sét ok irat tal iga zol ja,

c) a fel ső fo kú köz mű ve lő dé si vég zett sé gé nek és sza-
k kép zett sé gé nek vagy az ab) al pont ban meg ne ve -
zett szak vizs gá já nak meg fe le lő fel adat kör ben leg -
alább ötéves szak mai gya kor la tot szer zett, és

d) ki emel ke dő köz mű ve lő dé si te vé keny sé get vé gez.
A mun ka kör be töl té sé hez szük sé ges:

– leg alább 5 év szak irá nyú szak mai ta pasz ta lat, 
– bün tet len elő é let,
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– ma gyar ál lam pol gár sá gú, vagy kü lön jog sza bály
sze rint a sza bad moz gás és tar tóz ko dás jo gá val
ren del ke ző, il let ve be ván do rolt vagy le te le pe dett
sze mély 

– a meg bí zás idő tar ta ma: ha tá ro zott ide jű 5 év
– be osz tás: ma ga sabb ve ze tő
– bé re zés, egyéb jut ta tá sok: a mó do sí tott

150/1992. (XI. 20.) Korm. ren de let sze rint
– a ve ze tői meg bí zás kez dő idő pont ja: 2011. szep -

tem ber 1.
A be osz tás hoz tar to zó, il let ve a ve ze tői meg -

bí zás sal já ró lé nye ges fel ada tok:
A Pe tő fi Sán dor Ok ta tá si és Mű ve lő dé si Köz -

pont te vé keny sé gé nek szer ve zé se, a hoz zá tar to zó
szer ve ze ti egy sé gek mun ká já nak ös  sze han go lá sa,
a te le pü lés kul tu rá lis éle té ben va ló köz re mű kö dés,
kap cso lat tar tás a kul tú ra te rü le tén mű kö dő ci vil
szer ve ze tek kel és he lyi kö zös sé gek kel.

Ma ga sabb ve ze tői meg bí zást az kap hat, aki:
A mun kál ta tó val köz al kal ma zot ti jog vi szony -

ban áll, vagy a meg bí zás sal egyi de jű leg köz al kal -
ma zot ti jog vi szony ba ki ne vez he tő.

A pá lyá zat ré sze ként be nyúj tan dó ira tok,
iga zo lá sok:

Az ál lás hely be töl té sé hez szük sé ges ké pe sí tés
meg lét ét iga zo ló ok má nyok má so la ta, 3 hó nap nál
nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít vány, szak mai ön -
élet raj z (amely tar tal maz za a szak mai gya kor lat
meg lét ét is), az in téz mény ve ze té sé re vo nat ko zó
prog ram, nyi lat ko za t ar ról, hogy a pá lyá za ti anya -
got az el já rás ban részt ve vők meg is mer he tik. 

A be osz tás be tölt he tő sé gé nek idő pont ja:
A be osz tás leg ko ráb ban 2011. szep tem ber 1.

nap já tól tölt he tő be. 
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a pá lyá -

za ti hir de tés meg je le né sé től szá mí tott 30 nap.
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak he lye: Dömsöd

Nagy köz ség Pol gár mes te ri Hi va ta la (Dömsöd, Pe -
tő fi tér 6.), Bencze Ist ván pol gár mes ter.

A pá lyá za tok be nyúj tá sá nak mód ja: 
Pos tai úton, a pá lyá zat nak a Dömsöd Nagy köz -

sé gi Ön kor mány zat cí mé re tör té nő meg kül dé sé vel
(2344 Dömsöd, Pe tő fi tér 6.). Kér jük a bo rí té kon
fel tün tet ni a pá lyá za ti adat bá zis ban sze rep lő azo no -
sí tó szá mot: D-3434/2011., va la mint a mun ka kör
meg ne ve zé sét: Pe tő fi Sán dor Ok ta tá si és Mű ve lő -
dé si Köz pont igaz ga tói ál lás.

A pá lyá zat el bí rá lá sá nak mód ja, rend je:
A pá lyá za tok ról azok elő ze tes bi zott sá gi vé le -

mé nye zé sét kö ve tő en a kép vi se lő-tes tü let a bi zott -
ság írá sos vé le mé nyé nek el ké szül tét kö ve tő el ső
ülé sén dönt.

A pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide je: 2011.
jú ni us 30.

A kép vi se lő-tes tü let a be nyúj tott pá lyá za tok is -
me re té ben, meg fe le lő pá lyá zat hi á nyá ban a pá lyá -
za tot ered mény te len nek nyil vá nít hat ja.

A kép vi se lő-tes tü let uta sít ja az al jegy zőt pá lyá -
za ti hir det mény jog sza bály sze rin ti köz zé té te lé re. 

Fe le lős: dr. Bencze Zol tán al jegy ző
Ha tár idő: fo lya ma tos
11. A Dömsödi  Sport köz pont igaz ga tói ál lás -

he lyé re pá lyá zat ki írása
(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:

74/2011. (IV. 20.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép vi se -

lő-tes tü le te a mó do sí tott 325/2008. (XII. 29.)
Korm. ren de let alap ján pá lyá za tot ír ki a Dömsödi
Sport köz pont igaz ga tói ál lá sá ra az aláb bi ak sze rint:

Pá lyá za ti fel té te lek:
A mun ka kör be töl té sé hez szük sé ges:

– szak irá nyú fel ső fo kú ké pe sí tés,
– leg alább 5 év szak irá nyú szak mai ta pasz ta lat, 
– bün tet len elő é let,
– ma gyar ál lam pol gár sá gú, vagy kü lön jog sza bály

sze rint a sza bad moz gás és tar tóz ko dás jo gá val
ren del ke ző, il let ve be ván do rolt vagy le te le pe dett
sze mély 

– a meg bí zás idő tar ta ma: ha tá ro zott ide jű 5 év
– be osz tás: ma ga sabb ve ze tő
– bé re zés, egyéb jut ta tá sok: a mó do sí tott

325/2008. (XII. 29.) Korm. ren de let sze rint
– a ve ze tői meg bí zás kez dő idő pont ja: 2011. szep -

tem ber 1.
A be osz tás hoz tar to zó, il let ve a ve ze tői meg -

bí zás sal já ró lé nye ges fel ada tok:
Az in téz mény za var ta lan mű kö dé sé vel kap cso -

la tos ve ze tői fel ada tok mel lett, az in téz mény ben
le bo nyo lí tás ra ke rü lő prog ra mok szer  ve zé se,
együtt mű kö dés a he lyi sport egye sü le tek kel, az in -
téz mény mű köd te té sé vel és gaz dál ko dá sá val kap -
cso la tos fel ada tok el lá tá sa.

Ma ga sabb ve ze tői meg bí zást az kap hat, aki:
A mun kál ta tó val köz al kal ma zot ti jog vi szony -

ban áll, vagy a meg bí zás sal egyi de jű leg köz al kal -
ma zot ti jog vi szony ba ki ne vez he tő.

A pá lyá zat ré sze ként be nyúj tan dó ira tok,
iga zo lá sok:

Az ál lás hely be töl té sé hez szük sé ges ké pe sí tés
meg lét ét iga zo ló ok má nyok má so la ta, 3 hó nap nál
nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít vány, szak mai ön -
élet raj z (amely tar tal maz za a szak mai gya kor lat
meg lét ét is), az in téz mény ve ze té sé re vo nat ko zó
prog ram, nyi lat ko za t ar ról, hogy a pá lyá za ti anya -
got az el já rás ban részt ve vők meg is mer he tik. 

A be osz tás be tölt he tő sé gé nek idő pont ja:
A be osz tás leg ko ráb ban 2011. szep tem ber 1.

nap já tól tölt he tő be. 
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a pá lyá -

za ti hir de tés meg je le né sé től szá mí tott 30 nap.
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak he lye: Dömsöd

Nagy köz ség Pol gár mes te ri Hi va ta la (Dömsöd, Pe -
tő fi tér 6.), Bencze Ist ván pol gár mes ter.

A pá lyá za tok be nyúj tá sá nak mód ja: 
Pos tai úton, a pá lyá zat nak a Dömsöd Nagy köz -

sé gi Ön kor mány zat cí mé re tör té nő meg kül dé sé vel
(2344 Dömsöd, Pe tő fi tér 6.). Kér jük a bo rí té kon
fel tün tet ni a pá lyá za ti adat bá zis ban sze rep lő azo -
no sí tó szá mot: D-3435/2011., va la mint a mun ka -
kör meg ne ve zé sét: Dömsödi Sport köz pont igaz ga -
tói ál lás.

A pá lyá zat el bí rá lá sá nak mód ja, rend je:
A pá lyá za tok ról azok elő ze tes bi zott sá gi vé le -

mé nye zé sét kö ve tő en a kép vi se lő-tes tü let a bi zott -
ság írá sos vé le mé nyé nek el ké szül tét kö ve tő el ső
ülé sén dönt.

A pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide je: 2011.
jú ni us 30.

A kép vi se lő-tes tü let a be nyúj tott pá lyá za tok is -
me re té ben, meg fe le lő pá lyá zat hi á nyá ban a pá lyá -
za tot ered mény te len nek nyil vá nít hat ja.

A kép vi se lő-tes tü let uta sít ja az al jegy zőt pá lyá -
za ti hir det mény jog sza bály sze rin ti köz zé té te lé re. 

Fe le lős: dr. Bencze Zol tán al jegy ző
Ha tár idő: fo lya ma tos
12. Jegy zői ál lás be töl té sé re pá lyá zat ki írása
(Sza va zás mód ja: mi nő sí tett több ség, nyílt sza -

va zás)
A kép vi se lő-tes tü let 7 igen, 0 nem – egy han gú

sza va zat tal meg hoz ta a kö vet ke ző ha tá ro za tot:
75/2011. (IV. 20.) Kt. számú ha tá ro zat

Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép vi se -
lő-tes tü le te pá lyá za tot ír ki jegy zői ál lás be töl té sé re.

A kép vi se lő-tes tü let a pá lyá za ti ki írást a ha tá ro -
zat mel lék le te sze rint jó vá hagy ja.

A kép vi se lő-tes tü let a pá lyá za ti fel hí vást a
www.kozigallas.gov.hu hon la pon, a Dömsödi Hír -
nök cí mű ön kor mány za ti új ság ban és az ön kor -
mány zat www.domsod.hu cí men el ér he tő hi va ta -
los hon lap ján te szi köz zé.

Fe le lős: Bencze Ist ván pol gár mes ter
Ha tár idő: azon nal
13. Egye bek
13.1 A Gyergyócsomafalvi Tűz ol tó Egye sü let

ál tal ado má nyo zott szé kelyka pu el he lye zé 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:

76/2011. (IV. 20.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép vi se -

lő-tes tü le te a Gyergyócsomafalvi Tűz ol tó Egye sü -
let ál tal a Dömsödi Tűz ol tó Egye sü let nek a szer ve -
ze tek kö zöt ti jó kap cso latra te kin tet tel ado má nyo -
zott szé kelyka pu hely eként a Pe tő fi Sán dor
Oktatási és Mű ve lő dé si Köz pont előt ti par ko sí tott
köz te rü le tet ha tá roz za meg.

A kép vi se lő-tes tü let egy ben kö szö ne tét nyil vá -
nít ja a Gyergyócsomafalvi Tűz ol tó Egye sü let nek a
te le pü lés ne ve ze tes sé ge it gaz da gí tó aján dé ká ért.

Fe le lős: Bencze Ist ván pol gár mes ter
Ha tár idő: azon nal
13.2 Köz le ke dé si táb la le vé tel ének kez de mé -

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

A kép vi se lő-tes tü let 7 igen, 1 nem szavazattal, 1
tar tóz ko dás sal meg hoz ta a kö vet ke ző ha tá ro za tot:

77/2011. (IV. 20.) Kt. számú ha tá ro zat
Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép vi se -

lő-tes tü le te kez de mé nye zi a Ma gyar Köz út ZRt.
Pest Me gyei Igaz ga tó sá gá nál, hogy az 51-es szá -
mú fő úton a dabi busz meg ál ló ban el he lye zett
meg áll ni és vá ra koz ni ti los köz úti jel ző táb lát szün -
tes se meg és a kor lá to zást old ja fel.

Fe le lős: Bencze Ist ván pol gár mes ter
Ha tár idő: azon nal
A kép vi se lő-tes tü let kö vet ke ző mun ka terv sze -

rin ti ülé sé nek idő pont ja 2011. má jus 18.
Tá jé koz tat juk az ol va só kat, hogy a kép vi se lő-

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

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

Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat
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Dísz pol gár ki tün te tés

Kivonat Dömsöd Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testületének a díszpolgári cím ado -
má nyozásáról szóló 2/2007. (II. 1.) ren-
deletének szövegéből

„Díszpolgári cím és annak
adományozása”

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

Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép -
vi se lő-tes tü le te 59/2011. (III. 30.) Kt. sz. ha tá ro -
za tá val Tóth Ist ván ta ní tó nak a „Dísz pol gár”
cí met ado má nyoz ta. 

Tóth Ist ván ta ní tó 1918. már ci us 20-án szü le -
tett Kéthelyen. 1945-ben kö tött há zas sá got a
dömsödi szár ma zá sú Orosz Ka ta lin nal, s az óta
él Dömsödön. 

Tóth Ist ván a dömsödi ok ta tás tör té nel mé nek
ki emel ke dő sze mé lyi sé ge, aki a több mint négy
év ti ze des mun kás sá ga so rán a pe da gó gia kü lön -
bö ző te rü le te in al ko tott ma ra dan dót. A po li tech -
ni ka tan tárgy ok ta tás alap ja i nak le té tel ében út -
tö rő mun kát vég zett. Ki emel ke dő je len tő sé get
tu laj do ní tott a gyer me kek fi zi kai fej lő dé sé nek.
A po zi tív ta ní tói élet pá lya mel lett min dig fon tos
volt szá má ra köz éle ti te vé keny sé ge is. Ak tív
tag ja volt a kü lön bö ző sport egye sü le tek nek, de
meg kell em lí te ni, hogy Dabon ta nács tag nak is
vá lasz tot ták. 2001-ben az ön kor mány zat kép vi -
se lő-tes tü le te „Dömsödért” Em lék pla ket tel tün -
tet te ki pél da ér té kű mun kás sá gá ért. 

2004-ben lét re hoz ta a „Szép ma gyar be szé -
dért” Ala pít ványt, mely nek egy évi ka ma tát
min den év ben az a bal la gó nyol ca di kos di ák

kap ja, aki leg szeb ben be szé li a ma gyar nyel vet. 
Tóth Ist ván ta ní tó egész élet mű vé vel és pél -

da mu ta tó ma ga tar tá sá val mind vé gig te le pü lé -
sünk szol gá la tá ban állt, és hoz zá já rult nagy köz -
sé günk jó hír ne vé nek öreg bí té sé hez. 

Ezért mél tán tün tet jük ki a Dömsöd Dísz pol -
gá ra cím mel. 

„Dömsödért” 
Em lék érem 

(rész let a ren de let ből) 
Dömsöd nagy köz ség nagy ra be csü li a te le pü -

lés szol gá la tá ban, fej lő dé sé nek elő se gí té sé ben,
ér de ke i nek elő moz dí tá sá ban, az egye te mes em -
be ri ér té kek gya ra pí tá sá ban ki fej tett ki ma gas ló,
pél da mu ta tó egyé ni és kö zös sé gi, szak mai és
tár sa dal mi cé lú te vé keny sé get. Ezek el is me ré -
sé re „Dömsödért Em lék érem” el ne ve zés sel ki -
tün te tést ala pí tott. 

Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép -
vi se lő-tes tü le te 58/2011. (III. 30.) Kt. sz. ha tá ro -
za tá val a kö vet ke ző sze mé lyek ré szé re

„Dömsödért” Em lék ér met
ado má nyoz:

Bak Gáborné Orosz Te réz Dömsödön szü -
le tett 1956. ja nu ár 29-én. 

Ta nul má nyai be fe jez té vel Dömsödön az Ál -
ta lá nos Is ko lá ban kez dett dol goz ni, ahol az óta is
ok tat ja, ne ve li a rá bí zott gyer me ke ket. 

Jó kö zös ség for má ló egyé ni sé gé nek kö szön -
he tő en la kó kör nye ze té ben – ut cá juk ban – és
mun ka he lyén egy aránt hoz zá já rult köz sé günk
fej lesz té sé hez. 

2010-ben a ne héz gaz da sá gi hely zet el le né re
is – ki vá ló kap cso lat te rem tő ké pes sé gé vel –
meg ter vez te, meg szer vez te, ko or di nál ta, irá nyí -
tot ta a bon tás tól a hasz ná lat ba vé te lig az is ko la
mel letti ját szó ud var ki vi te le zés ét. 

Időt és fá rad sá got nem kí mél ve ön zet le nül
szer vez te, irá nyí tot ta az Ác him ut ca szi lárd bur -
ko lat tal tör té nő el lá tá sát, majd az esz té ti kus ut ca -

kép ki ala kí tá sát és fo lya ma tos rend ben tar tá sát.
Szer ve ző mun ká já nak kö szön he tő en si ke rült

el ér ni, hogy az al só ta go za tos men zás di á kok -
nak már nem kell a fő ző kony há ra jár ni ebé del -
ni, mert az OMK au lá já ban az ebé del te tés fel té -
t ele it si ke rült meg te rem te ni. 

Fá rad ha tat lan, ki tar tós, ál do za tos, lel ki is me -
re tes, kö zös sé gért vég zett mun ká ját a kép vi se lő-
tes tü let – az óvo da ve ze tő, va la mint az Ok ta tá si
és Köz mű ve lő dé si Bi zott ság ja vas la tá ra – a
„Dömsödért” Em lék érem ki tün te tés sel is me ri el.

Bődi Endréné Moh ácsi Ilo na Dömsödön
szü le tett 1955. feb ru ár 15-én. 

Csa lád ja min den tag ja te vé ke nyen részt vett
Dömsöd éle té ben, mint ön kén tes tűz ol tók. A
kö zös sé gért va ló ten ni aka rás pél da volt előt te a
szü lői ház ban, s ez vé gigkí sé ri egész éle té ben. 

Ta nul má nya it Dömsödön és Rác ke vén vé -
gez te, ezt kö ve tő en mind ez idá ig szü lő fa lu já ban,
Dömsödön dol go zott. 

Vál lal ko zói te vé keny sé gét 1990 óta foly tat ja,
elő ször mint ke res ke dő, a Dabi Li la Vi rág üz le -
tet üze mel te ti, majd 1999-től te vé keny sé gét bő -
vít ve a Dabi Sö rö ző üz let ve ze tő je lett. 

Az Ipar tes tü let nek több mint 20 éve tag ja, ve -
ze tő sé gi tag ként 1994 óta ak tí van is részt vesz a
tes tü let mun ká já ban. Ez zel nem csak Dömsöd
leg na gyobb ci vil szer ve ze té nek tag ja, ha nem te -
le pü lé sünk vál lal ko zó i nak, ipa ro sa i nak ér de ke it
is kép vi se li. 

A Dömsödi Darts Klub be fo ga dó ja im már öt
éve, emel lett a Dömsödi Sport egye sü let gyer -
mek fo ci csa pa tát fo lya ma to san tá mo gat ja. 

Az im már ha gyo mán  nyá vált Dabi Na pok
meg ren de zé sé nek szü lő any ja, amely a csa lá -
dok, fi a ta lok szó ra koz ta tá sa mel lett a he lyi kéz -
mű ve sek, vál lal ko zók be mu ta tá sá ra is le he tő sé -
get biz to sít.   

Élet út ja pél da ér té kű le het min den ki szá má ra,
se gí tő kész sé ge, szer ve ző kész sé ge a fa lu ha la dá -
sát szol gál ja. 

Mind ezek re te kin tet tel a kép vi se lő-tes tü let az
Ipar tes tü let el nö ké nek ja vas la tá ra Bődi Endrénét
„Dömsödért” Em lék érem mel tün tet te ki.



Dömsödi Na pok
2011

Te le pü lé sün kön ha gyo mány sze rint áp ri lis
vé gén, má jus ele jén ke rül meg ren de zés re a
„Dömsödi Na pok” prog ram so ro zat.

Eb ben az esz ten dő ben a nagy ér de mű kö zön -
ség im már 17. al ka lom mal vá lo gat ha tott a gaz -
dag kí ná lat ból 

A Gyergyócsomafalvi Tűz ol tó Egye sü let az
OMK előt ti park ban egy cso da szép szé kely ka -
put ál lí tott fel tisz te le te je lé ül.

Pén te ken Bencze Ist ván meg nyi tó be szé dé -
ben kö szön töt te test vér vá ro sa ink de le gá ci ó ját,
majd a Dísz pol gá ri cím és a Dömsödért Em -
lék pla ket tek ke rül tek át adás ra. 

Az OMK-ban ér té kes, mun ka igé nyes ki ál lí -
tá si anya gok ej tet ték ámu lat ba a ven dé ge ket.

A sza bad té ri hor gász és lo vas prog ra mok nak
a szom ba ti idő já rás is ked ve zett. Az ala pít vá nyi
bá lon tet sze tős, szó ra koz ta tó mű sor ál tal vált
em lé ke ze tes sé az es te.

Va sár nap az anyák na pi mű sor és a sztár ven -
dé gek mél tó mó don zár ták a prog ram sort.

-V.I.-
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Jarosiné Sza bó Ilo na Püs pök la dá nyban szü -
le tett 1951. ok tó ber 29-én. 

Hos  szú év ti ze dek óta vé gez ki ma gas ló ok ta -
tó-ne ve lő mun kát az ál ta lá nos is ko la al só ta go -
za tá ban. Ki ma gas ló ered mé nye ket ér el a te het -
ség gon do zás te rü le tén. Az ál ta la fel ké szí tett ta -
nu lók igen ered mé nye sen sze re pel nek ta nul má -
nyi ver se nye ken. 

Nagy gon dot for dít a hát rá nyos hely ze tű ta -
nu lók fel zár kóz ta tá sá ra, kor re pe tá lá sá ra. 

Pe da gó gu si mun ká ja pél da mu ta tó a ne ve lő -
kö zös ség előtt, hi va tás tu da ta ki ma gas ló. 

Nyi tott az in no vá ci ó ra, mód szer ta ni kul tú rá ja
ki emel ke dő. He lyi és kör ze ti be mu ta tó ta ní tá -
sok al kal má val tu dá sát, mód sze re it szí ve sen
meg oszt ja kol lé gá i val. Hos  szú évek óta mun ka -
kö zös ség-ve ze tő, fel ada tát ma xi má li san tel je sí -
ti, ki vá ló szak mai ve ze tő. 

Tan órán kí vü li te vé keny ség ben is pél dát mu -
tat, is ko lai, köz sé gi ren dez vé nye ken szí ve sen

részt vesz, a rá bí zott fel ada to kat ki ma gas ló an
va ló sít ja meg. Szám ta lan eset ben ün ne pi mű -
so rok kal is se gí tet te azok szín vo na las le bo nyo -
lí tá sát.

A dömsödi is ko lá ban vég zett több év ti ze des
ki vá ló mun ká ját a kép vi se lő-tes tü let – az is ko la
igaz ga tó já nak ja vas la tá ra – a „Dömsödért” Em -
lék érem ki tün te tés sel is me ri el. 

Fa bu la Lász ló Bu da pes ten szü le tett 1982.
áp ri lis 25-én. Az ál ta lá nos is ko la el vég zé se után
1999-ben vég zett a Si mon Fe renc Bőr ipa ri Sza-
k mun kás kép ző In té zet ben. Az ELIT Ci pő ké szí -
tő Rt.-nél jó mi nő sé gű ké zi mun kát ta nult, majd
von zot ták az ele gáns, kéz zel var rott ci pők.  A ci -
pész mes ter ség csín ját-bín ját ta pasz talt mes te rek
mel lett sa já tí tot ta el. 

Fa bu la Lász ló ci pész mes ter évek óta ki ál lí tá -
sá val gaz da gít ja ren dez vény so ro za tunk szín vo -
na lát, ki re köz sé günk iga zán büsz ke le het. Sze -

rény, szor gal mas, szak má já nak ala pos is me rő je,
nyi tott, be csü le tes. 

Szá mos ki ál lí tá sán Dömsöd jó hír ne vét vi szi
to vább, így Szent end rén a Skan zen ben az An na
Na pi Bú csún, a Pün kös di So ka da lom és Bor
Ün ne pen az Akarattyai Na po kon, az Uta zás Ki -
ál lí tá son és még so rol hat nám. 

Je len tős nek íté li a kül föl di ki ál lí tá so kon va ló
meg je le nést. A ha gyo mányt, le gen dát, a mi nő -
sé get, az egye dit nyújt ja ke ze mun ká ja. 

Büsz ke ar ra, hogy ké szí tett már ci pőt a New
Yor k-i fil har mo ni ku sok kar mes ter ének, Er dei
Zsolt ököl ví vónk nak, és Só lyom Lász ló volt
köz tár sa sá gi el nök is el is me rő en nyi lat ko zott
mun ká já ról. 

Mind ezek re te kin tet tel a kép vi se lő-tes tü let –
Láz ár Jó zsef ön kor mány za ti kép vi se lő ja vas la -
tá ra – Fa bu la Lász ló ré szé re a Dömsödért Em -
lék ér met ado má nyoz za. 

Dömsöd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép -
vi se lő-tes tü le te 57/2011. (III. 30.) Kt. sz. ha tá ro -
za tá val Sza bó La jos nak Dísz ok le vél lel fe jez te
ki kö szö ne tét, és is mer te el Dömsöd sport élet é -
nek te rü le tén vég zett több év ti ze des ki emel ke dő
mun ká ját.  

Ke ze nyo mán a lab da rú gás pezs gő éle tet élt,
a he lyi csa pa tok az Ő mun ká ja és em be ri kap -
cso lat tar tá si ké pes sé ge se gít sé gé vel öreg bí tet -
ték te le pü lé sünk jó hír ne vét. 

Hoz zá ér té sé nek, szer ve ző mun ká já nak kö -
szön he tő en biz tos hát te re volt a lab da rú gás nak.
Cél ja volt a dömsödiek spor to lá si igé nye i nek
ki szé le sí té se, mind ezt nem han go san, csend -
ben, szív ből tet te. 
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Áp ri lis ban na gyon sok el fog lalt sá gunk volt, jó né hány nö ven dé künk
részt vett ver se nye ken, fú vós ta lál ko zót ren dez tünk, és a két pro jek tünk -
kel is bő ven van mun ka a na pi te en dők mel lett.

Áp ri lis 4-én Rác ke vén, a „Tán cok a bil len tyű kön” el ne ve zést vi se lő
zon go rás ta lál ko zón Ba logh Abi gél, Ha lász Do rot  tya (fel ké szí tő ta ná ruk
Csák Pé ter) és Kudar Zsolt vet tek részt. Kudar Zsolt el is me rő ok le vél ben
ré sze sült ki emel ke dő Bar tók elő adá sá ért. Fel ké szí tő ta ná ra Jeneiné
Bartha Lí via. 

8-án a IV. Or szá gos Szín já ték Ver se nyen kép vi sel ték is ko lán kat az
aláb bi ta nu lók: Csicsó Kla u dia, Jóni Dá ni el és Sán dor Ni ko lett. Fel ké szí -
tő ik: Bog nár Gáborné és Gá bor Tün de ta nár nők vol tak.

9-én a XX. Weöres Sán dor Or szá gos Gyer mek szín ját szó Ta lál ko zón
vet tek részt a makádi drá ma ta go zat nö ven dé kei. A ver senyt Tökölön ren -
dez ték meg, a cso port bronz mi nő sí tést nyert. Fel ké szí tő ta ná ruk Bog nár
Gáborné volt, az elő a dott da rab cí me: „A mus kát lis ka lap”.

13-án ren dez tük meg har ma dik al ka lom mal a Fú vós Szó lis ták és Ka -
ma ra együt te sek Ba rá ti Ta lál ko zó ját. A részt ve vők a kö vet ke ző te le pü lé -
sek ről ér kez tek: Kiskunlacháza, Rác ke ve, Tak sony, Tö köl, Szigetszent-
miklós. A 120 fős ren dez vény nek a mű ve lő dé si ház adott he lyet. Öt is ko -
lá ból jöt tek a ze ne is ko lás gye re kek, hogy egy más pro duk ci ó it meg hall -
gas sák. 

A kon cer tet Bencze Ist ván pol gár mes ter úr nyi tot ta meg, aki nek kü lön
kö szö nöm, hogy be teg sé ge el le né re el vál lal ta a ven dé gek kö szön té sét.
Bog nár Gáborné volt az est há zi as  szo nya, aki a részt ve vő ket egy-egy hí -
res ze nész (ter mé sze te sen ze né ről szó ló) afo riz má já val küld te fel a szín -
pad ra. A ta lál ko zó na gyon si ke res volt, jö vő re – re mé nyek sze rint – is mét
ven dé gül lát hat juk a kör nyék ze ne is ko lá it. 

Sze ret ném meg kö szön ni a kö vet ke ző sze mé lyek nek, hogy hoz zá já -
rul tak a ta lál ko zó si ke res le bo nyo lí tá sá hoz: Csi kós Lászlóné, Bo kor
Zsolt, Tarr Istvánné, Radványi Pat rik – tech ni kai se gít ség, Budainé
Doroszlay Ju dit, Jávorka Józsefné, Patonai Ist ván – öl tö zők biz to sí tá sa,
Tóthné Is pán Ilo na, Sipos Éva, Tulai And rea, Bene Jánosné – szend vi -
csek el ké szí té se, Kér ges Tün de – ok le ve lek ter ve zé se.

15-e és 17-e kö zött Ba las sa gyar ma ton jár tak fu vo lá sa ink, név sze rint
Baranyi Vi rág, Or bán Eni kő, Var ga Ka ro li na és ta ná ruk, So mos And rás,
ahol a VIII. Or szá gos Fu vo la duó és Kis együt tes Ver se nyen sze re pel tek
fu vo la trió ka te gó ri á ban.  

20-án ren dez ték meg a II. Pest Me gyei Réz fú vós Ver senyt Gö dön. Is -
ko lán kat Keller Kon rád kép vi sel te, fel ké szí tő ta ná ra Nyikes Krisz ti án
volt.

Va la men  nyi ver seny zőnk nek és fel ké szí tő ta ná runk nak gra tu lá lok a
ver se nye ken va ló rész vé tel hez! Azt gon do lom, va la men  nyi en tud juk,
hogy men  nyi plusz mun ká val és ál do zat tal jár a ver seny zés, így na gyon
kö szö nöm, hogy is ko lán kat kép vi sel ték va la men  nyi tér sé gi, me gyei és or -
szá gos ver se nyen.

A mű vé sze ti is ko la, ter mé sze te sen, részt vett a Dömsödi Na po kon is.
Áp ri lis 29-én, a meg nyi tón há rom nö ven dé künk: Jancsó An na, Sza bó
Bet ti na és Vitáris Pet ra a rá ba kö zi táj egy ség nép da la i ból adott elő egy
csok rot.

Még ugyan ezen a na pon a ki ál lí tá son meg te kint het ték gra fi ka tan sza -
kunk mun ká it. A nö ven dé kek al ko tá sa it Kér ges Tün de ta nár nő ál lí tot ta
ös  sze.

Más nap, az ala pít vá nyi bá lon tár sas tán cos nö ven dé ke ink: Bu dai No é -
mi, Is pán Kar ina, Nagy Lász ló és Nagy Tí mea lép tek fel. Ugyan csak be -
mu tat ko zott a fel nőtt tánc cso port, amely nek tag jai a Grundtvig pro jekt -
ben is ak tí van részt vesz nek. Fel ké szí tő ta ná ruk Mihó Di á na volt.

Má jus 1-jén, Anyák nap ján a tár sas tán cos cso port ja ink ad tak mű sort a
mű ve lő dé si ház ren dez vé nyén. Fel ké szí tő ta ná ra ik Mihó Di á na és Tóth
And rea vol tak. 

Va la men  nyi fel lé pő nek kö szö nöm a fel ké szü lést és a rész vé telt!

Kön tös Ág nes igaz ga tó

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

Tóth Ilona Magyar Máté
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FEL HÍ VÁS
A De zső La jos Alap fo kú Mű vé szet ok ta tá si In téz mény 2011. má jus

13-ától fel vé telt hir det az aláb bi tan szak okon.
Ze nei tan szak ok: fu ru lya, fu vo la, kla ri nét, trom bi ta, gi tár, zon go ra,

óvo dás elő ké szí tő.
Tánc: tár sas tánc, nép tánc; kép ző mű vé szet: gra fi ka és fes té szet;

szín mű vé szet-báb mű vé szet: szín já ték.
Sze re tet tel vár juk az ér dek lő dő gye re ke ket és szü le i ket a mű vé sze -

ti is ko lá ban!
A be írat ko zás hoz adat la pot kell ki töl te ni a mű vé sze ti is ko lá ban. 
Bő vebb in for má ci ót a 24/435-338 és 20/489-8866-os te le fon szá -

mokon le het kér ni.
Fel hív juk a ked ves Szü lők és Gye re kek fi gyel mét, hogy a mű vé -

sze ti is ko lá ba min den év ben be kell irat koz ni (va gyis azok nak a ta -
nu lók nak is, akik már jár nak a mű vé sze ti is ko lá ba!). 

A gye re kek ta nul má nya i ban fon tos sze re pet tölt be a mű vé sze ti ne -
ve lés. Ku ta tá sok so ra bi zo nyí tot ta, hogy tel je sen át for má lód nak azok
a gye re kek, akik mű vé sze ti ok ta tás ban vesz nek részt. Mér he tő a gye -
re kek tel je sít mé nyé nek ja vu lá sa. Aki csak te he ti, irat koz zon be a mű -
vé sze ti is ko lá ba. 

Nem csak al só ta go za tos gye re ke ket vá runk. Ná lunk be le het kap -
cso lód ni az ok ta tás ba ké sőbb is, te hát sze re tet tel vár juk az ál ta lá nos
is ko la fel ső ta go za tá ból a je lent ke ző ket, sőt a kö zép is ko lás kor osz -
tály ok ta nu ló it is szí ve sen lát juk. 

A mű vé sze ti is ko la pe da gó gu sai

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

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

Az ala pít vány adó szá ma: 18681189-1-13
Tisz te let tel: a ku ra tó ri um 

Be szá mo ló a Grundtvig Pro jekt rõl
Áp ri lis ban a tö rök or szá gi Samsun vá ro sa adott he lyet a Grundtvig

pro jekt so ron kö vet ke ző ta lál ko zó já nak.
A pro jekt ben a mi is ko lánk kal együtt 5 or szág in téz mé nyei vesz -

nek részt. Spa nyol or szág: Cead Mer ce des Pinto Santa Cruz De
Tenerife, Ro má nia: Nagy vá ra di Egye tem, Tö rök or szág: Tekkeköy
Halk Egitim Merkezi, Olasz or szág: E.Ri.Fo. Ente per la Ricerca e
Formazione.

A há rom na pos kon fe ren ci án be szá mol tunk az ed dig el vég zett
mun ká ról, és a MOODLE rend szer ben va ló tá jé ko zó dást ta nul tuk
tenerifei in for ma ti ku sok se gít sé gé vel. Meg ta nul tuk, ho gyan tölt sünk
fel kü lön bö ző anya go kat, ké pe ket, ho gyan ké szít sünk kvízt, ho gyan
kell fó ru mot lét re hoz ni. Ezek azért fon to sak, mert a pro jekt a fel nőt -
tek ok ta tá sá ra vo nat ko zik, aki ket a di gi tá lis tech ni kák se gít sé gé vel
ta ní tunk. Ez te szi szá muk ra le he tő vé, hogy az élet hos  szig tar tó ta nu -
lás ke re té ben meg ta nul ják, ho gyan jut hat nak kü lön fé le fon tos is me -
re tek hez a MOODLE rend szer se gít sé gé vel. Hoz zá se gít jük őket,
hogy kü lön bö ző di gi tá lis tech ni ká kat el sa já tít sa nak, önál ló an ta nul ja -
nak.

A tö rök is ko la, ahol a kon fe ren cia zaj lott, egy faj ta szak is ko la, ahol
kü lön fé le kéz mű ves szak má kat ok tat nak lá nyok nak. Meg ta nít ják
őket ar ra, hogy a ház tar tás te en dői mel lett (a leg több as  szony ott hon
dol go zik, va gyis ház tar tás be li) mi lyen ki egé szí tő te vé keny ség gel jut -
hat nak jö ve de lem hez. 

Ma ga az is ko la épí té sze ti leg mo dern épü let, jól el kü lö nít he tő funk -
ci o ná lis he lyi sé gek kel, ame lyek kö zött még egy ki ál lí tá si te rem is he -
lyet ka pott.

A szál lá sunk egy pe da gó gu sok szá má ra lét re ho zott szál lo dá ban
volt. Min den na gyobb vá ros ban van egy ta ná ri szál lás, ahol a pe da gó -
gu sok nak le he tő sé gük van ar ra, hogy a szál lo dai árak nál ol csób ban
meg száll has sa nak. Ez egye dül ál ló kez de mé nye zés, ez zel még se hol
Eu ró pá ban nem ta lál koz tunk. 

Ál ta lá nos ság ban a pe da gó gu sok nak, az ok ta tás nak na gyon nagy
je len tő sé get tu laj do ní ta nak egész Tö rök or szág ban. Pél dá ul azt a pro -
jekt tel kap cso la tos mun kát, ame lyet ko or di ná to runk in gyen, „tár sa -
dal mi mun ká ban” vé gez, ott fő ál lás ban, egy, csak er re a fel adat ra ki -
je lölt pe da gó gus vég zi.

A há rom nap alatt nem csak a MOODLE rend szer rel is mer ked tünk
meg, de a ven dég lá tó is ko la kép vi se lői be mu tat ták a vá rost is. 

A 430 ezer la ko sú vá ros a Fe ke te-ten ger dé li part ján fek szik. A vá -
ros azért bír nagy je len tő ség gel, mert a tö rök füg get len sé gi há bo rú
egyik fon tos ál lo má sa. A há bo rú szo ro san ös  sze függ Musztafa Kemal
ne vé vel, aki nek a Tö rök Köz tár sa ság lét re jöt te kö szön he tő. Az or -
szág gyű lés ezért ado má nyoz ta ne ki az Atatürk (Tö rö kök Aty ja) ne -
vet. A vá ros ban ál lí tot ták fel szü lő há zát (Szalonikiből hoz ták át, és itt
épí tet ték fel új ra), amely szin te szent hely nek szá mít. Ha be le gon do -
lunk ab ba, hogy Atatürk mit tett Tö rök or szág ért, nem is cso da. 

Az I. vi lág há bo rú után a sevres-i bé ke szer ző dés Tö rök or szág nak
csak Ana tó lia egyes te rü le te it hagy ta vol na meg. Ez volt a füg get len -
sé gi há bo rú ki tö ré sé nek az egyik oka. Atatürk el űz te az ide ge ne ket,
fel szá mol ta a lá za dá so kat. El tö röl te a szul tán sá got, lét re hoz ta a köz -
tár sa sá got. Be til tot ta a der vis ren de ket, meg til tot ta, hogy az ulema
(val lás tu dó sok cso port ja) fel ügyel je az ok ta tást. Meg til tot ta a fez vi -
se lé sét, szor gal maz ta az eu ró pai öl tö zé ket. Be ve zet te a Ger gely-nap -
tárt, a hi va ta los pi he nő nap va sár nap lett. Be ve zet te a la tin ábé cét, sőt
ma ga is táb lá val, kré tá val jár ta a fal va kat, hogy ta nít sa az em be re ket,
mert kö te le ző volt min den ki nek meg ta nul ni az új írást! El tö röl te a
több ne jű sé get, és ve ze ték ne vet kel lett vá lasz ta nia min den la kos nak.
Meg re for mál ta Tö rök or szá got, ezért tisz te lik. Az egyik pe da gó gus
azt is el mond ta, hogy Atatürknek nem szü le tett sa ját gyer me ke, így
több gyer me ket is örök be fo ga dott. Kö zü lük egy le ány, Sabiha Gök-
cen volt a vi lág el ső női be re pü lő pi ló tá ja.

Ven dég lá tó ink el vit tek min ket a Nép raj zi Mú ze um ba is, ahol az ős -
kor tól kezd ve be mu tat ták a vá ros ban és kör nyé kén fel lelt ása tá sok ból
szár ma zó kü lön bö ző le le te ket. Ta lán a leg ér de ke sebb egy mo za ik -
pad ló volt, amely szin te tel jes egé szé ben épen ma radt.

Ven dég lá tó ink gon dol tak ar ra is, hogy az ös  szes ven dég ke resz tyén
kul túr kör ből ér ke zett, így el vit tek min ket Sümelába, ahol egy bi zán ci
ko los tor ta lál ha tó 1200 m ma gas ság ban. A ko los tort 386-ban ala pí tot -
ták, je len le gi for má ját a XIII. szá zad ban nyer te el. Ér de kes sé ge, hogy
az épü le tek szin te a szirt fa lá hoz ta pad nak – szé dí tő ma gas ság ban.

Az óri á si tá vol sá got meg le pő en jó mi nő sé gű úton tet tük meg. En -
nek az volt az oka, hogy a te her au tó kat a vá ro sok ha tá rán le mér ték,
te hát ki zárt, hogy túl sú lyos ko csi hagy ja el a vá rost, tönk re té ve az út -
bur ko la tot.

Szá munk ra azon ban leg in kább az volt kü lön le ges, hogy a tö rö kök
a ma gya ro kat test vér ként sze re tik, és ez nem a 150 éves meg szál lás
mi att van így (emi att még el né zést is kér nek – no, per sze er ről a mai
em be rek egy ál ta lán nem te het nek!). A ma gya ro kat a hu nok kal hoz -
zák kap cso lat ba, on nan szár maz tat ják a két nép test vé ri ség ét, sőt
Attilát ma ga Atatürk is ős aty já nak vallotta…

Na gyon jól érez tük ma gun kat, ven dég lá tó ink szív ből gon dos kod -
tak ró lunk. Az is ko la szép, ren de zett kör nye zet tel állt a kon fe ren cia
ren del ke zé sé re, ven dég lá tó ink ki vá ló esz köz park kal – töb bek közt
szá mí tó gé pek kel és pro jekt or ral – se gí tet ték a pro jekt si ke res le bo -
nyo lí tá sát.

Kön tös Ág nes és Povázai Gyu la
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IIIIVVVV....     DDDDaaaabbbbiiii     NNNNaaaappppooookkkk    ––––    2222000011111111....     mmmmáááájjjjuuuussss    22227777----22228888----22229999....
2011. má jus 27.

pén tek: 
18,00 órá tól nó ta és

ope rett mű sor (köz kí vá -
nat ra a 2010-es köz vé le -
ményku ta tás alap ján)! A
ze nés és tán cos mű sor

után pe dig egy tánc est sok ze né vel, tom bo lá val.
Hely szín: Dabi sö rö ző kert je, sza bad té ri

prog ram
Bü fé. Be lé pés díj ta lan!

2011. má jus 28. szom bat: 
Dél után 13,00 órá tól – meg nyi tó, ze nés-tán -

cos – tár sas tánc-be mu ta tó – mű so rok, ve tél ke -
dők kel, gyer mek fog lal koz ta tó, ug rá lóvár stb.

Es te 19,00 órá tól nosz tal gia est – ut ca bál,
meg le pe tés mű sor szám ok kal – 23,00 óra kor
tom bo la. Ut ca bál ki rá lya és ki rály nő je vá lasz -
tás, meg je le nés retro öl tö zék ben (70-80-90-es
évek), fő díj egy tor ta! Tom bo la!

Hely szín: Dabi sö rö ző kert je, a Dabi kör út
be ve ze tő sza ka sza.

Bü fé, gyros, lát vány kony ha, pék lán gos, fa -
gyi, kürtőskalács.

Belépés díj ta lan!

2011. má jus 29. va sár nap:
Reg gel 8,00 órá tól in dul az Ízek ut cá ja, a

Dabi krt. le zárt sza ka szán, al föl di és tájjell egű
éte lek fő ző- és sü tőver se nye, gril le zé si le he tő -
ség gel! Ne vez ni a Dabi sö rö ző ben le het. Ma -
lomke rí tés tár lat a malomhoz vezető lejáró
kerítésein – ké pek, réz karc ok, kéz mű ves mun -
kák, fo tók – Nosz tal gia sá tor „Ilye nek vol tunk”
cím mel! Ko csi ká zás Sző lők út ja – K. Nagy
Lász ló ut ca – Sallai ut ca – Dabi kör út út vo na -
lon, pó nilo vag lás! Íjá sza ti be mu ta tó és le he tő -
ség a Dabi ma lom ud va rán, ugyan itt ma lomlá -
to ga tás „ide gen ve ze tés sel” fo  lya ma to san.  

Reg gel 9,00 órá tól a Dabi sö rö ző ud va rán
báb ké szí tő be mu ta tó ja. Báb ké szí tés, az el ké -

szült bá bok ból bá bo zás a gye re kek kel, arc fes -
tés, hajfestés, frizuraké szí tés, lu fihaj to ga tó
bo hóc, hennafestés, gyerek házi bemutató,
darts bemutató.

Gyer mek és fel nőtt prog ra mok, Ludas
Matyi c. me se já ték, ug rá lóvár, ba ba-ma ma
bör ze, ügyes sé gi ve tél ke dők. Rend őr sé gi ve -
tél ke dő, be mu ta tó, ku kás és tűz ol tó au tó!
Tár sas tánc-be mu ta tók.

Hely szín: Dabi sö rö ző te ra sza, ud va ra, a
Dabi kör út le zárt sza ka sza, a Dabi ma lom és
ud va ra.

Bü fé, gyros, lát vány kony ha, pék lán gos, fa -
gyi, kürtőskalács.

Belépés díj ta lan!
A Dabi nap egy jó nap! Sok sze re tet tel hív

és vár min den ked ves ér dek lő dőt a Dabi sö -
rö ző és a „Még 1000 év Dömsödért” Egye sü -
let Köz hasz nú Szer ve zet!

A rész le tes prog ra m ról a www.domsod.hu
ol da lon és pla ká to kon, szó ró lap okon adunk
tá jé koz ta tást.

Ízek ut cá ja, táj jel le gű és grill éte lek fő ző- és sü tő ver se nye

2011. má jus 29. (va sár nap) 8.00 órá tól Ízek ut cá ja (Dabi krt. –
Li la sö rö ző – Sző lők út ja kö zöt ti sza kasz), al föl di tájjel legű éte lek
fő ző- és sü tő ver se nyé re ke rül sor, gril le zé si és tár csás le he tő ség gel,
mely re vál lal ko zó szel le mű csa pa tok je lent ke zé sét vár juk.

Bár ki ne vez het, aki sze re ti a ha sát, sze ret főz ni és egyidő ben tu dá sát
meg mé ret tet ni má sok kal.

Hely szín: Dabi krt. – Li la sö rö ző – Sző lők út ja kö zöt ti sza kasz, az
út test két ol da la 

Cso por tok, ba rá ti tár sa sá gok, kö zös sé gek, ci vil szer ve ze tek je lent ke -
zé sét vár juk a Li la Sö rö ző ben (Dömsöd – Dabi krt.).

Je lent ke zé si ha tár idő: 2011. má jus 25, a ne ve zé si la po kat szin tén itt
ve he tik át, il let ve le tölt he tők a www.domsod.hu ol dal ról! (Bődiné Ica:
06-20-232-26-36, e-mail: ttimo01@citromail.hu)
Má jus 29-én 8.00 órá tól IV. Dabi Na pok – Ízek ut cá ja, al föl di táj-

jel legű és grill (tár csás) éte lek fő ző- és sü tő ver se nye
A fő ző- és sü tő ver se nyen va ló rész vé tel fel tét elei:

• Az éte lek el ké szí té sé hez szük sé ges alap anya go kat, hoz zá va ló kat, esz -
kö zö ket és a fő zés hez-sü tés hez szük sé ges fa sze net, tü ze lő anya got
(csak gáz égő vel le het főz ni) a csa pat biz to sít ja. Egy csa pat két fé le
ételt is ké szít het!

• Aké szí tett étel ből 3 ada got a csa pat át ad zsű ri zés re.
• Az étel hez szük sé ges kö re tet kü lön tá la ló edény ben kell a zsű ri nek át -

ad ni, ami hez a tá la ló edényt a részt ve vők biz to sít ják.
A csa pa tok a fő ző- és sü tő ver seny re va ló je lent ke zé sük kel

el fo gad ják a kö vet ke ző rész vé te li fel té te le ket:
• Az el ké szí tett ételt árul ni ti los!
• A csa pa tok a fő ző hely tisz tán tar tá sá ról ma guk gon dos kod nak, az éte -

lek el ké szí té se so rán a tűz vé del mi óv in téz ke dé sek nek ele get tesz nek,
az eset le ges ká ro kért tel jes kö rű anya gi fe le lős sé get vál lal nak. A fő ző -
he lye ket a je lent ke zés sor rend jé ben oszt juk ki!

• A fő zőhe lye ket a ver seny nap ján úgy kell ki ala kí ta ni, hogy reg gel
9,00 óra után már nem le het csak gya lo go san köz le ked ni. A fő zőhe -
lye ket a prog ram vé gén, dél után 15,00 óra után le het csak el bon ta ni!

IV. Dabi Napok 2011. május 27-28-29.
Ízek utcája, tájjellegű és grill ételek főző- és sütőversenye 

/2011. má jus 29. (va sár nap) 8.00 órá tól Ízek ut cá ja (Dabi krt. – Li la
sö rö ző – Sző lők út ja kö zöt ti sza kasz), al föl di tájjell egű éte lek fő ző- és
sü tő ver se nyé re ke rül sor, gril le zé si és tár csás le he tő ség gel, mely re vál -
lal ko zó szel le mű csa pa tok je lent ke zé sét vár juk. Bár ki ne vez het, aki
sze re ti a ha sát, sze ret főz ni és egyidő ben tu dá sát meg mé ret tet ni
másokkal./

Nevezési lap

Sorszám: .......................................................
Étel kategória:  
• Tájjellegű bográcsos étel .........................................................
• Grill étel
• Tárcsás, egyéb főzési és sütési mód:

Az étel neve, fantázia-elnevezése: ..........................................................

....................................................................................................................

Jelentkező(k) neve: ..................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

Várható létszám: ............................... fő, vendég ................................. fő

Csapat- vagy fantázianév: ........................................................................

....................................................................................................................

Elérhetőség, cím, telefon, e-mail cím: ....................................................

....................................................................................................................

Dátum: ...............................................

Aláírás:       
Jelentkező                           Szervező
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A10 órai kez det re szép szám mal gyűlt a nép ap ra ja és nagy ja. Szólt a tá ro ga tó hang ja Hajdu Lász ló tol má cso lá sá ban. Volt szép meg nyi tó – s így meg tud tuk az
öt let gaz da, szer ve ző és ki ál lí tó kép ző mű vész Sán ta Ist ván sza va i ból, hogy több éves-év ti ze des igény tört fel szín re a hely be li és kör nyé ke fes tők, szob rá szok,

fafa ra gók, fo tó sok, sző nyeg szö vők, bőr dísz mű ve sek, gyöngy fű zők, tűz zo mánc-ké szí tők, hor golt ké zi mun ka ké szí tők, li nó met szők, sza rufa ra gók, és arc fes tők ré -
szé ről, hogy meg mu tat has sák mun ká i kat és ez ál tal be mu tat koz hat va a ked ves ér dek lő dők nek ki de rül hes sen, hogy hány és hány fé le kul tú ra iránt el kö te le zett em -
ber él kö zöt tünk. 

Aszer ve zők szí vós és ki tar tó mun ká já nak ered mé nye, hogy ez az egész na pos ren dez vény lét re jött. Dömsödi, rác ke vei, szi get be csei, kunszentmik-
lósi, kiskunlacházi, szigetszentmártoni al ko tók mind-mind szí vük-lel kük, agyuk és ke zük ál tal meg ter vezett és lét re ho zott mű ve ik kel ked ves ked -

tek a kí ván csi és ér dek lő dő, szép re, jó ra, kul tú rá ra szom ja zó em be rek nek. Hi szen mint egy má ju si bok ré ta, mi min den szí né vel és for má já val a ta vaszt
ün nep li – úgy lát hat ták azt a sokfé le, bő pa let tát, té má ban és ki vi te le zés ben a mű ve i ken. Táj ké pek, port rék, han gu la tos élet ké pek, csend éle tek mel lett,
Hor váth Bé la ká dár mes ter fá ba „le helt”, kés sel, vé ső vel met szett-fa ra gott mo tí vu mai, a szi get be csei Győ ri Il di kó sző nyeg be ál mo dott, szí vet me len ge -
tő – „Jaj, de jó megsi mí ta ni!” – érzést ki vál tó mun kái, Ha lász Bo ró ka tűz zo mánc tech ni ká val ké szí tett vi rág in dák kal dí szí tett ut ca-ház táb lái, és a bőr -
dísz mű ves, a csip ke tál-kom po zí ció ké szí tő mű vei, ép pen úgy, mint a töb bi va rázs la tos mű vész, ügyes ke zét – a nép mű vé szet, a szak mai irán ti el kö te le -
zett sé get hir det ték. 

És miközben ahely be li Bo rá sza ti Kft. bo ra it, a Cosinus Gamma ízes sajtfa lat káival kós tol gattuk, és Ambruskáné Judit aszalt és cukrozott gyümölcseit
csemegézhettük, a zsen ge if jú ság ezalatt – a húsvét je gyé ben – né pi gyer mek kör já té kok kal szó ra koz tat ta a nagy ér de műt. Bennem meg fo gal ma zó -

dott az, hogy ez egy nagy sze rű kez de mé nye zés. Leg fő kép pen pe dig, egy jó és tisz ta em be ri ér zés. Mert jó le het együtt egy he lyen, is me rős és is me ret -
len, ba rát-paj tás, kol le ga-ro kon, pap és ta nár, nyug dí jas és kis is ko lás, pol gár mes ter, sajt ké szí tő, fes tő mű vész, bo rász, új ság író és írókázó, ki csi és nagy,
idő sebb és fi a tal – egy szó val a kö zös ség nek együtt len ni.

Most áll jon itt a fel so ro lás ve gye sen, ér dek lő dők és ki ál lí tók, szer ve zők és a lá to ga tók az na pi gon do la ta i ból, ér zé se i ből.

Beszámoló az Elsõ dömsödi Kerítés Tárlat-ról
Az időjárás is kegyes volt, bár kicsit hűvösen és szürkén indult a reggel. De aztán, a napi is megállt bámulni a csudát, hiszen Dömsödön

a központban levő Petőfi Szülői Ház udvara tavaszi ünneplőbe öltözött, képzőművészeti és kézműves kiállítók jóvoltából.
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Nincs is más tisz tem, mint fel so rol ni és ez ál tal név sze rint is be mu tat ni a ki ál lí tó kat, kik ez zel a gesz tus sal úgy ér zem, a ha gyo mány te rem tő út el ső lé -
pé sét meg tet ték.

Ambruska Pé ter bőr dísz mű ves, Babityné Mé szá ros Gyön gyi gyöngy fű ző, Ba lázs Ka ti tűz zo mánc-ké szí tő, Be ret vás Csa nád szob rász, Ber ki Gé za
fes tő, Czaniga Mi hály bőr dísz mű ves, Denke Ist ván fa fa ra gó, Dé vé nyi Já nos fes tő, Encsev-Nacsev Nán dor fes tő, Gu ba Ani ta fes tő, Győ ri Il di kó sző -
nyeg szö vő, Ha lász Bo ró ka tűz zo mánc-ké szí tő, Hor váth Bé la ká dár mes ter, Kovácsné Szalai Ol ga hor golt ké zi mun ka-ké szí tő, Kő Ár pád fes tő, Kő vá ri
Zol tán fo tós, Kun Pál fes tő, Mertl At ti la fes tő, Mé szá ros Miklósné hor golt ké zi mun ka, Mikus Lász ló bőr dísz mű ves, Ölvedi Ilo na bőr dísz mű ves, P. Né -
met Gab ri el la li nó met sző, Rusz nyák Mar tin sza ru fa ra gó, Sán ta Ist ván fes tő, Simonideszné Ko vács Haj nal ka fes tő, Szíj ár tó Mar git fes tő, Szíj ár tó Má té
fes tő, Vajnai Já nos fes tő, Var ga Anett fes tő, Zebényi Vik tó ria arc fes tő.

Jövõre, Veletek, Ugyanitt!  
Kép és szöveg: Kő Ár pád MUOSZ:25163 
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Zenés nyári esték
2011-ben is

a Petõfi Múzeum
udvarán

(Dömsöd, Bajcsy-Zsilinszky u. 6.)

A részletekrõl plakátokon értesülhetnek
az érdeklõdõk.

Ren dez vé nyek, kép zé sek, kö zös sé gi cé lú és
vál lal ko zás ala pú fej lesz té sek va ló sul nak meg a
kö zel jö vő ben a Kis-Duna-menti Vi dék fej lesz té -
si Egye sü let (KVE) mű kö dé si te rü le tén. 

Az Új Ma gyar or szág Vi dék fej lesz té si Prog -
ram IV. in téz ke dés cso port ja (ten ge lye) 2009
szep tem be ré ben nyílt meg és no vem ber 16-ig
állt a pá lyá zók szá má ra nyit va. Az KVE stra té -
gi á já ban meg ál mo dott fej lesz té se ket az ak ko ri
Föld mű ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si Mi nisz té -
ri um a LEADER ren de let mel lék le tét ké pe ző
HPME ka ta ló gu sá ban ha tá roz ta meg a KVE
köz re mű kö dé sé vel, a he lyi adott sá gok nak meg -
fe le lő en.  

Ös  sze sen 24 db pá lyá zat ér ke zett be, ezt kö -
ve tő en egy hos  sza dal mas ügy in té zés vet te kez -
de tét, majd a KVE pá lyá zat bí rá ló bi zott sá ga
2010. de cem ber 6-án hoz ta meg dön té sét a pá -
lyá za tok rang so rá ról. 

A Mi ku lás aján dé ká ra azon ban vár ni kel lett,
hi szen a Vi dék fej lesz té si Mi nisz té ri um Irá nyí tó
Ha tó sá gá nak rang sor-jó vá ha gyá sa há rom hó na -
pon ke resz tül zaj lott, így a ha tá ro za tok ge ne rá -
lá sa már ci us kö ze pén zá rult. 

A meg hir de tett 12 cél te rü let ből 7 cél te rü let re
ér kez tek si ke res pá lyá za tok. A meg va ló sí tan dó
pro jek tek kö zött sze re pel nek tér sé gi ki ad vá -
nyok ké szí té se, tér ké pek, ese mény nap tár; kü -

lön bö ző te le pü lé si ut ca táb lák, infótáblák; tér sé -
gi ar cu lat film ki dol go zá sa; mű vé sze ti tá bor a
ki sebb sé gi fi a ta lo kért; tra di ci o ná lis éte lek nép -
sze rű sí té sét cél zó be ru há zá sok; kul tu rá lis, tu -
risz ti kai ren dez vé nyek. A le kö tött for rás
94 318 692 fo rint.

A leg több igény a vál lal ko zás ala pú – tér sé gi
szin tű tu risz ti kai ar cu lat ja ví tá sa cél te rü let re ér -
ke zett. Ki emel ke dő cél a te le pü lé si ar cu lat ja ví -
tá sá nak meg va ló sí tá sa, il let ve a he lyi jel le gű tra -
di ci o ná lis éte lek nép sze rű sí té se, meg is mer te té -
se, és az ezt cél zó inf rast ruk tú ra fej lesz tés. El -
mond ha tó, hogy a he lyi tu riz mus fel len dí té se
hang súly ban van a HACS te rü le tén, a LEADER
pro jek tek szo ro san kap cso lód nak, egy más ra
épül nek és ki egé szí tik egy mást a III. ten gely tu -
risz ti kai pro jekt je i vel. Ezek a fej lesz té sek je len -
tős mér ték ben szol gál ják a tér ség gaz da sá gi fej -
lesz té sét, hi szen ide vonz zák a tu ris tá kat, ja vít ják
a tér ség imázsát, ez zel pe dig le he tő sé get te rem -
te nek új mun ka he lyek lét re ho zá sá ra is.  Emel lett
a tér ség iden ti tás tu da tát erő sí tik, ér té ke i nek, ha -
gyo má nya i nak meg is me ré sét szol gál ják.  

A He lyi Vi dék fej lesz té si Stra té gi ák idő sza -
kos fe lül vizs gá la ta, fris sí té se 2011 már ci u sá ban
zaj lott le, an nak ér de ké ben, hogy az adott
LEADER He lyi Ak ció cso port ál tal le fe dett tér -
ség fo lya ma to san vál to zó fej lesz té si igé nye it

va ló ban tük rö ző alap do ku men tum le gyen. A
ter ve zés so rán a he lyi sze rep lők nek le he tő sé gük
volt részt ven ni a fe lül vizs gá lat ban. Meg va ló sí -
tan dó öt le te i ket egy er re a cél ra ké szült for ma -
nyom tat vány ra ír hat ták fel és jut tat hat ták el a
KVE ter ve zői cso port já hoz, akik a pro jekt öt let
adat la pok alap ján, a HACS jó vá ha gyá sá val
meg ter vez ték a 2011-es, má so dik kö rös
LEADER pá lyá za tok cél te rü le te it és for rá sa it. 
A KVE mun ka szer ve ze te a mun ka nagy ré szén
túl van, hi szen le zá rul tak a Vi dék fej lesz té si Mi -
nisz té ri um mal és a Me ző gaz da sá gi és Vi dék fej -
lesz té si Hi va tal lal tör tént egyez te té sek is. 

Iz ga tot tan vár juk az áp ri lis 30-át, ami kor
meg je le nik a LEADER ren de let, és a rác ke vei
kis tér ség 10 te le pü lé sé nek 171 mil lió fo rint tá -
mo ga tást te szünk el ér he tő vé. 

Váldi Ni ko lett
KVE

Sikeres LEADER pályázatok a
ráckevei kistérségben 

Dömsödön családi ház eladó!
Nyaralóként is használható új építésű ház 504 nm telken, közel a

Dunához: 3 szoba, konyha, nagy fedett teraszra nyíló étkező-nap-
pali, 2 fürdőszoba, a földszinten és a tetőtérben kazánház-tároló
helyiség fúrt kúttal.

Teljes közmű: víz, gáz, csatorna
Ár: megállapodás szerint, Bp-i lakáscsere is érdekel.
Érdeklődni: 06-20-333-2632
Eladó 2 db szekrénysor + 2 ülőgarnitúra

Ez úton kér jük a tisz telt ol va sót, hogy idén is az adó ja 1%-át a 
„Még 1000 év Dömsödért” Egye sü let szá má ra ajánl ja fel, 

adó szá munk: 18670062-1-13. 
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Kiskunlac há zán megtartott
megyei énekverseny

2011. február 28

Iskolánkból a következő tanulók indultak:
1. osztály: Molnár Lili

Felkészítője: Jávorka Józsefné
2. osztály: Manger Petra

Felkészítője: Patonai Istvánné
3. osztály: Liptai Melitta II. helyezett

Felkészítője: Varga Gézáné
4. osztály: Vitáris Petra

Felkészítője: Csikós Lászlóné

Alapműveleti matematika verseny
Pest megyei forduló – Kiskunlacháza

4. o. Magyar Bence 6. helyezett
Felkészítő: Jarosiné Szabó Ilona
Osztályfőnök: Budainé Doroszlay Judit

5. o. Papp János 6. helyezett
Felkészítő: Ispánné Czibolya Andrea

6. o. Perger Benjámin 1. helyezett
Felkészítő: Ácsné Jaksa Szilvia

Kátai Dorottya 6. helyezett
Felkészítő: Ácsné Jaksa Szilvia

8. o. Sáfrán Tamás 2. helyezett
Felkészítő: Ácsné Jaksa Szilvia

Nagy Tímea 4. helyezett
Felkészítő: Ácsné Jaksa Szilvia

WEÖRES SÁNDOR Szavalóverseny
– Tököl

2. o. Várkonyi Petra 1. helyezett
Felkészítő: Patonai Istvánné

Manger Petra 2. helyezett
3. o. Jakab Tünde 1. helyezett

Felkészítő: Bak Gáborné
Kolompár Petra 2. helyezett

Felkészítő: Patonai Nóra
4. o. Pethes Patrícia 2. helyezett

Felkészítő: Patonai Istvánné
6. o. Pethes Vivien 2. helyezett

Felkészítő: Nagy Lászlóné

A 2011. április 11-én megtartott döm-
södi szavalóversenyen a következő

eredmények születtek:

1. évfolyam:
I. helyezett: Draskovich Zoé
Felkészítője: Jávorka Józsefné
II. helyezett: Rakszegi Napsugár
Felkészítője: Jávorka Józsefné
III. helyezett: Molnár Indira
Felkészítője: Jávorka Józsefné
Különdíjas: Kiss Richárd Levente
Felkészítője: Bábelné Varga Judit

2. évfolyam:
I. helyezett: Balogh Abigél
Felkészítője: Patonai Istvánné
II. helyezett: Manger Petra
Felkészítője: Patonai Istvánné
II. helyezett: Várkonyi Viktória
Felkészítője: Patonai Istvánné
III. helyezett: Várkonyi Petra
Felkészítője: Patonai Istvánné

3. évfolyam:
I. helyezett: Pék Bianka
Felkészítője: Bak Gáborné
II. helyezett: Jakab Tünde
Felkészítője: Bak Gáborné
III. helyezett: Kolompár Petra
Felkészítője: Patonai Nóra
Különdíjas: Liptai Melitta
Felkészítője: Bak Gáborné

4. évfolyam:
I. helyezett: Sipos Evelin
Felkészítője: Jarosiné Szabó Ilona
II. helyezett: Vitáris Petra
Felkészítője: Patonai István
III. helyezett: Pethes Patrícia
Felkészítője: Patonai Istvánné

5. évfolyam:
I. helyezett: Ács Dominika
Felkészítője: Sánta Istvánné
II. helyezett: Kolompár Dániel
Felkészítője: Sánta Istvánné

6. évfolyam
I. helyezett: Pethes Vivien
Felkészítője: Nagy Lászlóné
II. helyezett: Kátai Dorottya
Felkészítője: Nagy Lászlóné
III. helyezett: Doroszlay Dóra Lili
Felkészítője: Nagy Lászlóné

7. évfolyam:
I. helyezett: -
II. helyezett: Farkas Ramóna
Felkészítője: Sánta Istvánné
III. helyezett: Németh Anasztázia
Felkészítője: Sánta Istvánné

8. évfolyam:
I. helyezett: -
II. helyezett: Nagy Tímea
Felkészítője: Nagy Lászlóné
III. helyezett: -
Különdíjas: Ispán Krisztina
Felkészítője: Nagy Lászlóné
Különdíjas: Csonka Orsolya
Felkészítője: Nagy Lászlóné

Rajzverseny eredménye

Téma: hagyományok

Felső tagozat:
Kincses Szandra 8. b  II.

Minden eredményhez gratulálunk!

NYÁRI TÁBOR
a Gróf Széchenyi István Általános Iskola

minden tanulójának
A tábor helyszíne: Tata – a vizek városa

Időpont: 2011. augusztus 8-12.
Utazás autóbusszal

Idén ne gye dik al ka lom mal in du lunk tá bo roz ni. 
Hogy mi az úticél? A fes tői szép sé gű Ta tai-tó part ja. Mint min dig, most is ga ran tált a jó tár sa ság,

a ki rán du lá sok, re mél he tő leg sok für dő zés, ve tél ke dők stb.
Ami ed dig még nem volt: sár kány ha jó zás, túl élő pá lya, sé ta ha jó zás és ren ge teg iz gal mas ta tai

lát ni va ló! Pi ros ka né ni már most ké szül a tó par ti szám há bo rú ra!
A tá bor költ sé ge: 25.000 Ft, amely sok nak tű nik, de tar tal maz za a szál lás, az uta zás, az ét ke zé -

sek, a prog ra mok és a be lé pők árát is. Le he tő ség van rész let fi ze tés re is!
Az el ső rész let – 8000 Ft – be fi ze té se: 2011. áp ri lis 29-ig; 

2. rész let (8000 Ft): 2011. má jus 20-ig; 
3. rész let (9000 Ft): 2011. jú ni us 10-ig.

Ked ves gye re kek, vár juk je lent ke zé se te ket!
A tá bor szer ve zői:

Czeller Pi ros ka tel. 06/20- 801-42-02, Ácsné Jaksa Szil via tel. 06/30-678-9404

••••    IIIIsssskkkkoooollllaaaaiiii    hhhhíííírrrreeeekkkk    ••••    IIIIsssskkkkoooollllaaaaiiii    hhhhíííírrrreeeekkkk    ••••    IIIIsssskkkkoooollllaaaaiiii    hhhhíííírrrreeeekkkk
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Rendezvényünk fővédnökei: Kis-Duna-menti
Civil Szervezetek Szövetsége és
Dömsöd Nagyközség Polgármesteri Hivatala

Ezúton tájékoztatunk minden érdeklődőt,
hogy 

2011. június 18-án szombaton kerül
megrendezésre az

V. DÖMSÖDI
HAL-VÍZ NAP

Tervezett programok:
Reggel 6,30 órától a Dömsödi Horgász

Egyesület meghívásos horgászversenye. 
A strandon és környékén 9 órától

főzőverseny a dömsödi „Petőfi sétányon”. 
A versenyeken induló csapatok és az idelá-

togató vendégek szórakoztatására:
13,30 órától

vegyes szórakoztató műsor 
a Kék–Duna vendéglő udvarán.

Legyen megint egy jó napunk!
Hívjuk és várjuk Önt és Kedves
Családját, Barátait, Kollégáit az
V. Hal-Víz Nap rendezvényeire.

Dömsödi Civil Szervezetek

INFORMÁCIÓ:
DÖMSÖDI H.E. (06-30-2600-957)
E-MAIL: h.e.domsod@invitel.hu

TÁJÉKOZTATÁS
KÉK-DUNA KISVENDÉGLŐ

(06-30-236-9495)
E-MAIL: ledus69@freemail.hu

PETŐFI SÁNDOR OKTATÁSI ÉS MŰ -
VE  LŐDÉSI KÖZ PONT (06-20-369-6419)

E-MAIL: omk@freemail.hu

Rendezvényünket támogatja az 

Mot tó: Le gyen egy jó na punk együtt a dömsödi Du na-par ton!

V. HAL VÍZ NAP
2011. JÚ NI US 18.

Ren dez vé nyünk fő véd nö kei: 
Kis-Duna-menti Ci vil Szer ve ze tek Szö vet sé ge és Dömsöd Nagy köz ség Pol gár mes te ri Hi va ta la

FEL HÍ VÁS FÕ ZÕ VER SENY RE

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

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

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

A ver se nyen va ló rész vé tel fel tét elei:
A múlt év ta pasz ta la tai alap ján is mé tel ten há rom ka te gó ri á ban le het ne ve zést és je lent ke zést le -

ad ni, adat lap ki töl té sé vel, me lyet a Kék-Du na Kis ven dég lő ben, az OMK-ban vagy a Dömsödi Hor -
gász egye sü let iro dá já ban le het kap ni.

A ki töl tött la pot az OMK-ban, a Kis ven dég lő ben vagy a Dömsödi H.E. iro dá já ban kell le ad ni
2011. jú ni us 10-ig!

Ne ve zé si ka te gó ri ák:

I. Hal éte lek /halból ké szült sült, főtt éte lek tar toz nak eb be a kategóriába/

II. Ha gyo má nyos ma gyar éte lek
/minden pör költ, gu lyás és más köz is mert ma gyar étel ide szá mít /pl. le csó, slambuc/

III. Vad- és kü lön le ges éte lek
/minden olyan étel is ide tar to zik, ami nem tar to zik a fen ti ka te gó ri ák ba, pl. nem ze ti sé gek

konyhája/

A fő zés nap ján a részt ve vők nek 0900 órá ig a ré szük re ki je lölt he lyet el kell fog lal ni, te kin tet tel
ar ra, hogy a fő zés za var ta lan sá ga és az éte lek vé del me mi att a gép ko csifor gal mat meg kí ván juk
szün tet ni. 

Az ezt kö ve tő idő után a par ko lás csak a ki je lölt par ko lók ban tör tén het.
Az éte lek alap anya gait, az el ké szí té sük höz és el fo gyasz tá sá hoz szük sé ges esz kö zö ket  (asz tal,

szék, evő esz köz, tányér… stb.) kér jük, hogy a je lent ke zők hoz zák ma guk kal. A ke let ke zett hul la -
dék gyűj té sé ről és el szál lí tá sá ról a szer ve zők gon dos kod nak.

A ver seny re be ne ve zett éte le ket a zsű ri 11 órá tól fo lya ma to san bí rál ja el ka te gó ri án ként. Az éte -
lek kel 12 órá ig kell el ké szül ni, mi vel a to váb bi szó ra koz ta tó prog ra mok, va la mint az ered mény hir -
de tés idő rend je és az il la tok, va la mint a lát vány kö vet kez té ben far kas ét vá gyú ven dé gek ki szol gá lá -
sa ezt in do kolt tá te szi.

A ver seny ered mény hir de tés ét 13 és 13,30 kö zöt ti idő ben tart juk a Kék-Du na Kis ven dég lő ud va -
rán fel ál lí tott kis szín pa don.

A ver seny ben étel ka te gó ri án ként a leg jobb ke rül dí ja zás ra, il let ve in téz mé nyek, ma gán sze mé -
lyek és vál lal ko zá sok, va la mint szpon zo rok kü lön dí ja kat ad nak át a részt ve vők nek.

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

Szer ve zők
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Április 30-án rendeztük meg a szokásos évi házi horgászversenyünket
a dömsödi Övcsatornán. Gyönyörű idő, frissen lenyírt fű és éppen ideális
vízállás és vízfolyás fogadta korán reggel az indulni kívánó sporttár-
sakat. Gyermek, ifjúsági, női és felnőtt kategóriában lehetett nevezni, az
egyesület versenycsapata nem indult a versenyen.

Az ideális körülmények ellenére viszonylag kevés volt a résztvevő
horgászok száma, de aki eljött, az egy remek délelőttöt tölthetett a csator-
na partján.

Sorsoláskor minden induló kapott egy ásványvizet, valamint szpon-
zorunk, a Dovit jóvoltából egy-egy zacskó etetőanyagot. Gyorsan elröp-
pent a három óra, és mint megszokhattuk, a végén a mérleg adatai
mondták ki a végső igazságot.

Főleg a pálya eleje és vége adott halat, sajnos a közepén néhány nul-
lázó is volt, de remélhetőleg ők sem érezték rosszul magukat, számukra
legközelebb biztosan jobban sikerül! Az első helyezettek kupát, a
második és harmadik helyezettek érmeket kaptak.

A végeredmény:
Gyermek:
1. Fabula Dominik 500 g
2. Saller Tímea 340 g
3. Imre Péter 300 g
4. Nagy Gergő 160 g (Dovit ajándékcsomag)

Ifi:
1. Fabók Olivér 620 g
2. Pencz Ádám 340 g

Női:
1. Mészáros Emese 840 g
2. Bábelné Varga Judit 160 g

Felnőtt
1. Balogh László 3440 g
2. Juhász József 3360 g
3. Movrin Máté 1560 g

Dömsödi Horgász Egyesület

Má jus el se jén, va sár nap reg gel ren dez te meg a Rác ke vei Du na-ági
Hor gász Szö vet ség és a Rác ke vei HE a már szo ká sos nak ne vez he tő, ál -
ta lá nos is ko lák kö zöt ti meg hí vá sos hor gász ver se nyét, mely nek lé nye ge,
hogy min den meg hí vott is ko lá tól egy 3 fős al sós és egy 3 fős fel sős csa -
pat me het hor gász ni, és a há rom óra hor gász idő le tel te után a csa pa tok
összfogása szá mít. A dömsödi gye re kek a Dömsödi Hor gász Egye sü let
tá mo ga tá sá val évek óta ki vá ló an sze re pel nek ezen a ver se nyen, így nem
áru lok el nagy tit kot, hogy idén is do bo gós re mé nyek kel vág tunk ne ki az
út nak.

Hogy men  nyit tud vál toz ni az idő já rás rö vid idő alatt, azt most meg ta -
pasz tal tuk, és saj nos nem a jó irányba… Míg elő ző nap az egye sü le ti
ver se nyen ki fo gás ta lan idő volt, most sza kadt az eső és hi deg volt…
Gyakorlatilag min den ki per cek alatt tel je sen el ázott, de ke vés ki vé tel től
el te kint ve min den részt ve vő vé gighor gász ta az idő já rás mi att le csök ken -
tett ver seny időt. Köz ben a szer ve zők ételt és italt osz tot tak a gye re kek -
nek és a kí sé rők nek. Fél idő nél már le he tett tud ni, hogy is mét jó ered -
ményt érünk el, hisz min den dömsödi gye rek fo gott már ha la kat, mi köz -
ben a töb bi ek kö zül so kan csak a moz du lat lan úszó kat bá mul ták. Per sze
a vé gén itt is a mér le ge lés után de rült ki a ki vá ló ered mény: mind két
dömsödi csa pat az el ső he lyen vég zett! Ez után nem volt kér dés, hogy a
leg jobb is ko lá nak já ró ván dor ku pát is mi hoz zuk el, bár 2010-től már vi -
gyáz tunk rá egy évet. Ha jö vő re is el nyer jük, az is ko láé ma rad.

A ren de zők ki tet tek ma gu kért, hisz a he lye zet tek nek gyö nyö rű ku pá -
kat ad tak, ezenkí vül min den részt ve vő gye rek ha za vi he tett egy-egy aján -
dék hor gász bo tot is.

Re mé lem, jö vő re meg tud juk is mé tel ni az ered ményt!

Az al só ta go za tos csa pat tag jai:
Pethes Pat rí cia, Ács And rás és Ko vács Má té.

A fel ső sök: Sal ler Tí mea, Fa bók Oli vér és Pencz Ádám.

Csa pat ve ze tő: Fa bók Sán dor és Ba logh Lász ló.

Kö szö net a tá mo ga tá sért a Dovit-nak és a Dömsödi Hor gász Egye sü -
let nek.

2011. ÉVI HÁZI HORGÁSZVERSENY

Duna-parti Általános Iskolák közti horgászverseny 2011 



16 XXI.  évfolyam  5.  szám

Dömsöd te rü le tén az el telt idő ben 
tör tént köz le ke dé si balesetek… 

Áp ri lis 12-én 20.55 óra kö rü li idő ben a
Ságvári és a Rá kó czi út ke resz te ző dé sé ben egy
biatorbágyi fér fi hát ra me ne tet vég zett a sze -

mély gép ko csi já val. Fi gyel met len volt és ne ki üt kö zött a fü ves ré szen par -
ko ló, üre sen ál ló má sik jár mű nek. Anya gi kár ke let ke zett, sze mé lyi sé rü -
lés nem tör tént.

Áp ri lis 17-én 13.30 óra kor, mint a hon fog la lás ide jén egy fe hér ló po -
rosz kált az 51-es úton. A gaz dá já nak ép pen ak kor si ke rült be fog nia, mi kor
a rend őr jár őr ki ér ke zett a hely szín re. Sem sze mé lyi sé rü lés, sem anya gi
kár nem tör tént, il let ve az ál lat nak sem ke let ke zett sé rü lé se.

Dömsödi bűnügyek…

Már ci us 28-ra vir ra dó ra a Sza bad ság úton egy nyi tott fé szer ből lop tak
el hid ro fort és komp res  szort. Áp ri lis 01-jén ész lel ték, hogy az 51-es út
mel let ti ta nyá ról nagy men  nyi sé gű vas anya got vit tek el jog ta la nul il le gá lis
fém gyűj tők. Áp ri lis 02-án dél előtt a Thö köly úton ál ló busz nál ész lel ték,
hogy is me ret len tol va jok gáz ola jat tu laj do ní tot tak el. Áp ri lis 21-re vir ra -
dó ra a Dó zsa Gy. úton egy csa lá di ház mel lék épü le té ből ben zi nes
fűnyírógépet lop tak.

A ví kend te rü le ten a Nyár fa sé tá nyon áp ri lis ele jén ágy ne mű ket, csap te -
le pe ket lop tak el egy ví kend ház ból. A Dabi szi ge ti úton egy hét vé gi ház
ajtaját ron gál ták meg be tö ré si szán dék kal, a Pá va ut cá ban és a Gém ut cá -
ban ha son ló bar bár mó don kí sé rel tek meg be tör ni, de nem tu laj do ní tot tak
el sem mit, mert az aj tó erő sebb nek bi zo nyult, út ját áll ta a betörő/k/nek.
Áp ri lis 13-án ész lel ték, hogy a Hárs fa ut cai hét vé gi ház ból réz csap te le pe -
ket lop tak, és ek kor ta pasz tal ták a tu laj do no sok, hogy a Neptun ut cá ban is
be tör tek a hét vé gi ház ba, szer szá mo kat, ke rék pá ro kat és hor gász fel sze re -
lé se ket tu laj do ní tot tak el. 

In for má ci ó ik kal ke res sék Mol nár Lász ló r. hdgy. urat, a Nyo mo zó Al -
osz tály Ve ze tő jét, Kaj dá csi Im re r. tzls. urat, vagy bár me lyik rend őrt.

Ki sebb sú lyú cse lek mé nyek ről

Már ci us 18-án 10.00 óra kö rü li idő ben a
Kos suth La jos ut cai CBA áru ház ban tol vajt
fog tak, aki egy idős nő volt, és kenőmájast, Tú -
ró Ru dit, Kinder tej sze le tet lo pott vol na kb.
1783 Ft ér ték ben, de tet ten érték. Az ügy már a
Rác ke vei Vá ro si Bí ró sá gon van, ott fo lyik az el já rás.

Áp ri lis 11-én 19.20 óra kor a So mo gyi B. úton tör tént egy mo ti vá lat lan
ron gá lás, be tör ték egy aj tó nak az ab la kát és kő vel do bál ták meg a há zat.
Fo lyik az el já rás, fel te he tő, hogy sze re lem fél tés van a hát tér ben, ke res sük
a ron gá lás el kö ve tő jét.

Kö rö zés

A Fő vá ro si Bí ró ság BV Cso port ja és a Bp. XVIII. és XIX. ker. Bí ró ság,
va la mint  a Pes ti Köz pon ti Ke rü le ti Bí ró ság hi va ta los sze mély el le ni erő -
szak, lo pás és csa lás mi att kö rö zi Fe hér Ist ván Já nos 32 éves Dömsöd,
Véd gát sor 7. tar tóz ko dá si he lyű fér fit. Tar tóz ko dá si he lye le het még a Bp.
XIV. ker. Cse rei u. 6. szám is.

Far kas György 15 éves, Dömsöd, Kos suth L. u. 136/a sz. alat ti la kos el -
len a Nagy kő rö si Rendőrkapitányság adott ki kö rö zést el tű nés mi att.

Csó ka And rea 19 éves, Dömsöd Tó kert 39. vagy Tó kert 46. sz. alat ti la -
kos el len or gaz da ság mi att adott ki kö rö zést a Mis kol ci Vá ro si Bí ró ság.

A Bu da pes ti Ka to nai Ügyész ség tar tóz ko dá si he lyé nek a meg ál la pí tá -
sát ké ri Ja kab Ist ván 51 éves, Dömsöd, Tán csics u. 18. sz. alat ti la kos nak.
Elő for dul hat még a Bp. IX. ker. Nép li get ben is, eset leg haj lék ta lan élet for -
mát foly tat.

A Pest Megyi Bí ró ság BV Cso port ja Kurilla Nor bert 37 éves, Dömsöd,
Sza bad ság u. 19. sz. alat ti la kos kö rö zés ét ren del te el.

In for má ció vagy egyéb adat ese tén ér te sít he tik a kö rö zé si elő adót is
vagy bár me lyik rend őrt.

A Rác ke vei Rend őr ka pi tány ság te le fon szá mai: 06-24-518-680, 06-24-
518-690, 06-20-444-1268 Sza bó Sán dor r. al ez re des

2011. áp ri lis hó nap ban a ke rék pár ral köz le ke dők fo ko zott el len őr zé sét
haj tot tuk vég re a PMRFK Köz le ke dés ren dé sze ti Osz tály ve ze tő jé nek fel -
adat ter ve alap ján. A terv nek meg fe le lő en áp ri lis 7., 13., 18. és 26-án a dél -
utá ni órák ban Kiskunlacháza és Rác ke ve la kott te rü le tén haj tot tunk vég re
fo ko zott el len őr zést.  

Az el len őr zé sek ben ös  sze sen 11 fő he lyi köz le ke dé si rend őr és 5 fő
köz rend vé del mi kol lé ga vett részt. 

Az el len őr zés ide je alatt az el len őr zött utak for gal ma kö ze pes volt. 

Az ak ci ó ban 118 jár mű ve ze tőt el len őriz tünk, eb ből 73, több sé gé ben
lát ha tó an nem kel lő en fel sze relt ke rék pá ros ke rült el len őr zés re, me lyek
kö zül több gyer mek ko rú volt.

Az el len őr zött jár mű ve ze tők kö zül 11 főt 35.000 Ft hely szí ni bír ság gal
súj tot tunk, 4 fő el len sza bály sér té si fel je len tést tet tünk. A sza bály sér tő ke -
rék pá ros ok kö zül 52 főt fi gyel mez tet tünk. 

A fo ko zott el len őr zés so rán azt ta pasz tal tuk, hogy a ke rék pár ral köz le -
ke dők több sé ge saj ná la tos mó don nem kel lő en fel sze relt jár mű vek kel

vesz részt a köz úti for ga lom ban. Olyan gyer mek ko rú val is ta lál koz tunk,
aki a lám pa és nye reg nél kü li ke rék pár ján áll va te kert a jár dán.

Ki emelt prob lé mát je lent a jár dán va ló ke rék pá ro zás, va la mint a for ga -
lom mal szem ben tör té nő köz le ke dés el ter je dé se. Több eset ben in téz ked -
tünk olyan szü lő vel, aki az előt te ugyan csak jár dán ke rék pá ro zó gyer me -
ké vel köz le ke dett sza bály ta la nul, így mu tat va rossz pél dát.

Ko vács Kál mán r. al ez re des
Köz le ke dés ren dé sze ti Osz tály ve ze tő  

Apróhirdetés
Takarítást, idősgondozást, kerti munkát vállalok.

Tel.: 06-30-629-0389

S A J T Ó K Ö Z L E M É N Y

REND ÕR SÉ GI HÍ REK
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NNeekkiikk::  CCssaallááddjjuukk

2008-ban a hadifogoly találkozón résztvevő dömsödi származású hadifoglyok:
Patkós István, Ács Sándor, Joó Sándor, Kabai Sándor, Szalai István, Tóth Lajos

A Volt Ha di fog lyok Baj tár si Szö -
vet sé ge or szág szer te mű kö dik. Meg -
ha tá ro zott rend sze res ség gel ta lál koz -
nak. Eze ken az ös  sze jö ve te le ken fel -
ele ve ní tik él mé nye i ket, em lé kez nek
és imád koz nak el esett baj tár sa i kért.
Nap ja ink ban is se gí tik egy mást, fi -
gye lem mel kí sé rik baj tár sa ik sor sát.

Idén má jus 09-én ren de zik meg az
Or szá gos Volt Ha di fog lyok Ta lál ko -
zó ját, mely nek há zi gaz dá ja a Had tör -
té ne ti Mú ze um lesz.

Dömsödön Ács Sán dor bá csi, mint
a Me gyei Szö vet ség In té ző bi zott sá gá -
nak tag ja, ön zet le nül és fá rad ha tat la -
nul pró bál se gí te ni ab ban, hogy akik
egy kor fog ság ban vol tak, most já ra -
dé kot, kár pót lást kap ja nak.

A fa lunk ban ma is élő és in nen el -
köl tö zött egy ko ri ha di fog lyok rend -
sze re sen részt vesz nek a ta lál ko zó -
kon.

-V.I.-

Dömsöd történetével többféle leírásban találkozunk.
A közelmúltban kezembe került egy kézzel írt másolat. A máso-

lat az 1928 májusában megjelent Egyházi Híradó című református
lap Tárca c. rovatban megjelent cikkéről készült. Érdekessége az,
hogy a sokak által ismert Gerencsér-féle írás előtt kilenc évvel
jelent meg.

Id. Kovács Sándorné Tinike néni bocsátotta rendelkezésünkre
ezt az anyagot. A Dömsödi Hírnök hasábjain részletekben
közöljük.

„Az 1690-ik évi ös  sze írás ban a gróf Koháryak bir to ka ként sze -
re pel. Ez év ből ma radt fenn a köz ség leg ré gibb pe csét je is.

1690-ben 100 mé rő ga bo nát és 3 da rab vá gó mar hát; 1691-ben
egy egész por ta után 500 fo rint ka to na élel me zé si se gélyt ve tet tek
ki reá. 

1703-ban II. Rá kó czi Fe renc no vem ber 16-án 60 kö pö nye get
ren delt meg ka to nái szá má ra a köz ség elöl já ró sá gá nál.

A XVIII. szá zad ban a Koháryaktól a Beleznay csa lád vet te zá -
log ba, ek kor 167 egész úr bér tel ket ír tak itt ös  sze. Ké sőbb ugyan -
csak zá log kép pen a Bá ró Podmaniczky csa lád bir to ká ba ment át, s
1848-ig a csa lád volt a föl des ura.

Hoz zá tar to zik: Apaj és Szunyogh pusz ta, to váb bá Szőrhalom.
Dömsöd pusz tái vol tak 1453-ban Acsádháza, Agya gos, Ke reszt úr,
Perestelek, Hú gyé, Izdra, Cár egy há za, Bol.

Ezek kö zül Apaj és Szunyogh meg van; Hugyé és Agya gos köz sé -
gi dű lő ként fenn ma radt, a töb bi ele nyé szett.

(Ez ada tok Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye tör té ne té ből van -
nak ki ír va.)”

Foly tat juk!

PO RO SO DÓ ÍRÁ SOK BÓL

Jubileumi Hadifogoly Találkozó
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Dömsödi Tûz ol tó Egye sü let
Április hónap

Ez a hó nap is moz gal ma san telt szá munk ra. 
5 fő (Árky La jos, Is pán Ig nác, Kiss Mik lós,
Klszák Ta más, Laczó Csa ba) Dömsödi Ön -
kén tes Tűz ol tónk si ke res vizs gát tett a Pest Me -
gyei Ka taszt ró favé del mi Fő igaz ga tó ság vizs  -
ga biz to sai előtt, mely el mé le ti és gya kor la ti
vizs  gáz ta tás ból állt. 

Kö szö net Nagy Ist ván tűz ol tó őr nagy úr nak
az el mé le ti és gya kor la ti kép zésért, Csányi
Krisz ti án tűz ol tó fő törzs őr mes ter úr nak a gya -
kor la ti kép zésért, Tárkányi Bé la Dömsöd ÖTE
pa rancs nok úr nak az IFA szer gya kor la to zás ra
tör té nő hasz ná la tá ért, va la mint nem utol sósor -
ban Vá sár he lyi Zol tán tűz ol tó őr nagy úr nak és
a Rác ke vei Tűz ol tó ság B cso port já nak a tech -
ni kai esz kö zök hasz ná la ti ok ta tá sá ért. 

Ezen felül eb ben a hó nap ban vo nu lá saink
szá ma is meg ug rott az em be ri mu lasz tá sok, fe -
le lőt len tűz gyúj tá sok mi att. 

4-én Dömsöd Kö zép ső út ra kap tunk ri asz tást,
ahol egy mo só gép gyul ladt ki. A gyors hely szín -
re ér ke zés és be avat ko zás mi att mér sé kelt kár
ke let ke zett és nem ter jedt át a la kás ra a tűz. 

13-án a Gesz te nye soron avar égett, mely a
nya ra lóöve ze tet ve szé lyez tet te. Ez egy su gár ral
le lett fe ke tít ve.

14-én a Dabi szigeti úton sze mét ös  sze hor -
dott avar égett, amely há za kat és er dőt ve szé -
lyez te tett. Ez ké zi szer szám ok kal és egy su gár ral
lett el olt va. 

17-én a Tó kert ut cá ban ös  sze hor dott sze mét és
aljnö vény zet égett. Ezt is egy su gár ral ol tot tuk el.

23-án a Pi pa ut cá ban ös  sze hor dott avar sze -
me tet gyúj tot tak meg, mely a szá raz aljnö vény -
zet be és a ná das ba is be le ka pott és szét ter jedt. A
tűz két fa há zat és er dőt ve szé lyez te tett. A tü zet
egy su gár ral és ké zi szer szám ok kal ol tot tuk el.

Eze ket a tü ze ket meg le he tett vol na aka dá -
lyoz ni egy kis oda fi gye lés sel. Ezek hez az ese -
tek hez a Dömsödi Tűz ol tó ság fecs ken dő je és a
Rác ke vei Tűz ol tó ság fecs ken dő je vo nult, mert
ez az elő írás. Ép pen ezért a fent em lí tett avar-,
tar ló- és sze méttü zek mi att a te rü le ten két be -
avat ko zó egy ség is le lett fog lal va. Egy eset le -
ges la kástűz höz vagy bal eset hez emi att ké sőbb

ér het tek vol na oda, mely em ber éle tek be és sú -
lyos anya gi ká rok ba ke rül hetett vol na. 

Tisz te let tel ké rek min den kit, hogy fo ko zot tan
fi gyel je nek a sze mét és avar ége té sé nél azért,
hogy tűz ol tói be avat ko zás ra ne le gyen szük ség,
mert má sok is ke rül het nek baj ba, akik nek na -
gyobb szük sé ge le het ránk.

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.

A kék lám pa éle tet ment!
Saj nos rossz ta pasz ta la tom, hogy köz sé günk -

ben nem min den eset ben ad ják meg az el sőbb -
sé get a meg kü lön böz te tő jel zés sel ha la dó gép -
jár mű vek nek. A KRESZ alap ján a meg kü lön -
böz te tő jel zést hasz ná ló jár mű vek (pl.: tűz ol tó-,
men tő- vagy rend őr au tó) előnyt él vez nek, ré -
szük re min den jár mű vel, min den hely zet ben el -
sőbb sé get kell ad ni, és aka dály ta lan to vább ha la -
dá sát – fél re hú zó dás sal és a szük ség hez ké pest
meg ál lás sal – le he tő vé kell ten ni. Meg kü lön -
böz te tő fény jel zést hasz ná ló, ál ló jár mű vet
meg kö ze lí te ni, il le tő leg mel let te el ha lad ni csak
fo ko zott óva tos ság gal sza bad.

Meg kü lön böz te tő jel zést hasz ná ló 
gép jár mű vet előz ni szi go rú an ti los!
Az ilyen gép jár mű mö gött a kö ve té si tá vol sá -

got úgy kell meg vá lasz ta ni, hogy az ne jár jon a
köz le ke dés töb bi részt ve vő jé nek za va rá sá val. 

A meg kü lön böz te tő jel zés sel el lá tott jár mű -
vek fel ada ta i kat te kint ve igen sok ré tű ek, en nél
fog va ki ala kí tá suk, mé re tük, tel je sít mé nyük is
el té rő. A sze mély gép jár mű től kezd ve a több
mint tíz ton nás te her gép ko csi ig min den ka te gó -
ri á jú jár mű meg ta lál ha tó. A mé re tek ből és tö -
me gük ből adó dó me net tu laj don sá gok ma guk -
ban hor doz zák egy eset le ges üt kö zés ese tén a
kö vet kez mé nyek sú lyos sá gát.

Saj nos ma nap ság a meg kü lön böz te tő jel zést
hasz ná lók nak va ló el sőbb ség adás ok ta tá sa se -
hol nem je le nik meg hasz nál ha tó és kel lő mér -
ték ben a ve ze tői jo go sít vány szer ző tan fo lya -
mok tan anya gá ban.

Meg kü lön böz te tő jel zé sen a kék-kék vagy a
kék-pi ros vil lo gó fény és a szi ré na együt tes
hasz ná la tát ért jük. A szi ré nát bi zony egy re ké -
sőbb hall ják meg a gép ko csi ve ze tők, en nek
nem csak az az oka, hogy ze nét hall gat nak, ha -
nem az is, hogy a mo dern gép ko csik hang szi ge -
te lé se lé nye ge sen jobb előd je i ké nél.

Bi zony gya kor ta elő for dul, hogy a szi ré nát
ké sőn meg hal ló gép ko csi ve ze tő el ső re ak ci ó já -
ban a fék re ta pos, amely re a meg kü lön böz te tő
jel zés sel ha la dó gép ko csi ve ze tő nek is fé ke zés -

sel kell vá la szol nia, mert nem biz tos, hogy egy -
ből ki tud ja ke rül ni. A he lyes re ak ció az, ha nem
lé pünk a fék re, alap se bes sé günk kel to vább ha -
lad va ke res sük meg a ki té rés biz ton sá gos le he -
tő sé gét.

Egy sá vos út ese tén las sú fé ke zés sel hú zód -
junk az út szé lé re, akár mö göt tünk, akár szem -
ből jön az eset hez si e tő men tő, rend őr vagy tűz -
ol tó gép jár mű. 

Két sá vos útnál fo lya ma tos ha la dás ese tén a
bel ső sá vot te gyük sza bad dá, míg ha a for ga lom
las sú, ak kor a két sáv szé lé re hú zód va, a két sáv
kö zöt ti utat te gyük sza bad dá.

Több for gal mi sáv ese tén azo no sít suk be,
me lyik sáv ban ha lad a meg kü lön böz te tő jel zést
hasz ná ló gép jár mű, és pró bál juk azt sza bad dá
ten ni.

Leg na gyobb prob lé mát min dig a pi ros lám -
pá nál vá ra ko zók okoz zák. Itt a leg ne he zebb a
ki té rés. Ha ar ra ügye lünk, hogy vá ra ko zás nál
hagy junk né mi he lyet az előt tünk ál ló és sa ját
au tónk közt, ak kor esélyt adunk ar ra, hogy eset -
leg ol dal ra ki tér jünk. Ez saj nos csak igen rit ka
eset ben for dul elő.

Ne fe led kez zünk meg a gya lo go sok ról és a
ke rék pá ros ok ról sem! Ők is a köz le ke dés sze -
rep lői, de köz le ke dé si mo rál juk sok szor igen
ala csony, szá mos eset ben nem egy ér tel mű a re -
ak ci ó juk.

Ter mé sze te sen a meg kü lön böz te tő jel zést
hasz ná ló jár mű vek sem men te sül nek min den
sza bály alól. Az egy irá nyú ut cá ba ugyan for ga -
lom mal szem ben is be hajt hat nak, sőt a köz le -
ke dé si lám pa pi ros jel zé sét is fi gyel men kí vül
hagy hat ják kö rül te kin tő en. A vas úti so rom pó
ti los jel zé sét nem hagy hat ják fi gyel men kí vül.
Meg kü lön böz te tő jel zé se ket hasz ná ló gép jár -
mű vek ta lál ko zá sa ese té ben – egy más köz ti vi -
szo nyuk ban – az ál ta lá nos sza bá lyok az irány -
adók.

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

Rác ke vei Tûz 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
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
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Ol ta ni nehezebb...
A nap szo kott ilyen arany hi dat ver ni a Du -

nán, de most dél után volt, a hi dat sem a nap
ver te, ha nem a tá vo li tűz fény küld te vö rös
üze ne tét a hul lá mo kon ke resz tül. Szi get be -
csén égett va la mi. Ha ma ro san komp lö kő dött
el a dömsödi Du na-part ról, míg az öreg ví zi
jár mű szo kat lan ter he a ne héz tűz ol tó ko csi
alatt nyö gött, ügyes ke zek a töm lő ket sze rel -
ték. S mi kor órák múl va a Szi get be csei Ál la -
mi Gaz da ság szé rű jén kor mo san-pisz ko san
fel so ra koz tak a Dömsödi Tűz ol tók, s fo gad -
ták a gaz da ság ve ze tő i nek kö szö ne tét, az ösz  -
sze cső dült tö meg ből va la ki fel ki ál tott:

Hi szen ezek lá nyok!
Most itt ülök a dömsödi ta nács há zán, a bá -

tor le á nyok gyű rű jé ben, akik hi va ta lo san ezt
a ne vet vi se lik: női tűz ol tó csa pat. Ci vil ben:
gim na zis ták, tech ni ku mi di á kok, szö vő nők.
Sza bad ide jük ben töm lő ket te ker nek, tűz ren -
dé sze ti el len őr zést vé gez nek a fa lu ban, vagy
az el mé le ti ok ta tást hall gat ják, ver se nyek re
ké szül nek. Ha ön kén te sen vál lalt ne héz tár -
sa dal mi mun ká juk ról esik szó, a ri asz tást le ső
örö kös éber ség ről, a tűz ré mé vel va ló vi as ko -
dás ról, fér fi as fö lén  nyel le gyin te nek. És
még is men  nyi re nők! A si ker te len sé get nem
tud ják elviselni...

A tűz ol tó ver se nye ken nyer tek már já rá si,
me gyei ver senyt, sőt Tol nán az or szág ré szek
kö zöt ti vi a da lon másodikok let tek, de az or -
szá gos ver seny kü szö bé ig ed dig még nem ju -
tot tak el. Ez a nagy-nagy fáj dal muk. No,
majd ta lán az idén...

Ne héz le het a tűz ol tó mes ter ség – mon -
dom.

Hát tü zet gyúj ta ni kön  nyebb, mint ol ta ni –
ka cag nak kó rus ban. Szé pek és fi a ta lok, el is
hi szem ne kik.

Ko vács Bé la
For rás: Mo za ik

(1960-70 kö zöt ti idő ből)

Ifj. Ratkai János a gokart
szerelmese

Mi is a gokart? 
Kálmán Péter szavaival határozható meg a legérthetőbben:
„A gokart a Forma-1 előszobájának tekinthető. A reakcióidők pont olyanok mint a Forma-

1-ben, sokszor még gyorsabban is kell reagálni. Tehát a lényeg, hogy egy gokartosnak min-
denre nagyon gyorsan kell reagálni. Ezért válogatnak a nagy istállók már a kezdő versenyzők
közt.”

Dömsödön is mutatkozik érdeklődés a sport iránt, melyben ifj. Ratkai János bontogatja
szárnyait. Vajon miért épp ezt a fajtáját választotta az autósportnak, és hogyan próbál hódol-
ni ennek a „szerelemnek”? Erről kérdeztem a fiatal sportolót.

– Hogyan kerültél kapcsolatba a gokarttal?
– 2008-ban kezdtem el számítógépen játszani különféle autószimulátorokkal. 2009-ben és 2010-

ben több bajnoki címet is begyűjtöttem, majd 2010 márciusában rátaláltam a Magyar Gokart
Szövetség Amatőr Szakágához tartozó Budapest Gokart Bajnokságra, ami remek lehetőséget kínált
hogy elinduljon autóversenyzői pályafutásom. Áprilisban részt is vettem az első futamon és innen-
től kezdve nem volt kérdés, hogy ebben az évben végig versenyzek.

– Milyen technikai, anyagi és személyi feltételeket kíván ez a sportág?
– Ugyebár technikai szempontból közelítjük meg ezt a szakágat, akkor úgy néz ki, hogy a

bajnokságnak van 12 darab Sodi RX7-es kartja, mivel ez bérgokart bajnokság, ezért a gépeket a
bajnokság biztosítja a versenyzőknek, ez is benne van a nevezési díjban. Ezeket a gépeket Honda
GX270-es, 16 lóerős, szíjhajtásos motorok hajtják. A biztonságos megállásról a hidraulikus fék -
rendszer gondoskodik. Az anyagi vonzata éves szinten mindennel együtt 200.000 Ft. Személyi
feltétel a jó kondíció és a higgadt fej. Egy-egy erősebb kanyarnál 2 – 2 és fél G hat a testünkre, ami a
testünk 2 – 2 és félszerese. 

– Kik támogatnak, milyen formában?
– Saját magam menedzsere vagyok és a szüleim, illetve rokonok segítenek ahogy tudnak, de

sajnos támogatóm nincs. Jelen pillanatban is keresek, hátha találok olyan támogatókat, akik hoz-
zájárulnak a versenyzői pályafutásomhoz.

– Milyen versenyeken vettél már részt, tudtál-e tapasztalatokat szerezni?
– A tavalyi évet kezdőként kezdtem, és végigversenyeztem 1 teljes szezont. Év végén bajnoki 2.

helyet sikerült megszereznem, illetve az év legjobb újonca lettem. Ezek mellett a GigaMad autós
hírportál tehetségkutató bajnokságán vettem részt, ahol a 3. helyet sikerült megszereznem.

– Ha mondjuk lenne lehetőséged, akár a Forma-1-ben is versenyeznél?
– A Formula 1-be való bekerülés iszonyatosan nehéz, főleg magyar részről. Én érzek magamban

annyit, hogy magasabb szériákban is megálljam a helyem, de ahhoz, hogy jó pilóta váljék belőlem,
el kellene töltenem pár évet a Forma 1-ben. Ha lenne lehetőségem, természetesen élnék vele és
versenyeznék a Forma 1-ben.

– Sok sikert és kitartást kívánok további sportolásodhoz!
-V.I.-
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Dömsödi SE – Újhartyán
2:2 (1:1)

Dömsöd: Ba lázs – Ke le men, Nagy, Kar dos,
Demjén – Turcsán, Bóna, Agócs, Klá rik – Mó -
zes, Ba logh. Ve ze tő edző: Ha lász Gyu la

Gól lö vők: Ba logh, Klá rik
Cse re: Végh
A 4. for du ló ban a ta bel la 3. he lyét el fog la ló

Újhartyán csa pa tá hoz lá to gat tunk. A pa pír for -
ma sze rint nem sok ke res ni va lónk lett vol na itt,
de már ta valy is pon tot tud tunk ra bol ni el len fe -
lünk től. Az egész mér kő zés alatt érez tük, hogy
is mét bra vúrt ér he tünk el, mert min den ki úgy
küz dött a pá lyán, ahogy az el vár ha tó. A vé gén
csak egy pon tot si ke rült el hoz nunk, de a hár mat
is meg ér de mel tük vol na, mert job ban ját szot -
tunk mint a ha zai csa pat.

Dömsödi SE – Nagykáta 3:0 (1:0)
Dömsöd: Ba lázs – Ke le men, Nagy, Kar dos,

Demjén – Turcsán, Szarka, Klárik, Agócs –
Végh, Ba logh. Ve ze tő edző: Ha lász Gyu la

Gól lö vők: Krá lik, Végh, Ki rály
Cse re: Reibl, Ki rály, Mó zes, Bóna, Papp
Ez a mér kő zés na gyon fon tos volt a csa pat

szá má ra, hi szen a ki esés el le ni harc ban min den -
ki elkezd te gyűj tö get ni a pont ja it, és a múlt he ti
bra vú runk nak csak ak kor lesz ér té ke, ha ha zai
pá lyán be gyűjt jük a há rom pon tot. A csa pat így
is állt hoz zá a mér kő zés hez, és az el ső perc től
kezd ve irá nyí tot tuk a já té kot, hely ze te ket ala kí -
tot tunk ki, gólt is rúg tunk, ame lyet a já ték ve ze tő
les cí mén ér vény te le ní tett. A ve ze tő gó lun kat
sza bad rú gás ból sze rez tük, majd a má so dik fél -
idő ben re mek já ték kal nö vel ni tud tuk az elő -
nyün ket, és biz to san tar tot tuk itt hon a há rom
pon tot.

Ha lász Gyu la: He lyen ként jó játékkal, az
egész mér kő zést ural va, még ilyen kü lönb ség -
gel is meg ér de mel ten nyer tünk.

Tápiómetáll-Tápiószele – Dömsödi SE
2:0 (2:0) 

Dömsöd: Ba lázs – Ke le men, Nagy, Kar dos,
Demjén – Turcsán, Szarka, Klárik, Agócs –
Végh, Ba logh. Ve ze tő edző: Ha lász Gyu la

Cse re: Bóna, Reibl
A 6. for du ló ban a lis ta ve ze tő Tápiószelénél

ven dé ges ked tünk. Ne héz mér kő zés re szá mí tot -
tunk, mert az osz tály egyik „legjátszósabb” csa -
pa ta a Sze le. A mec  cset az idő já rá si té nye zők is
be fo lyá sol ták, mert oly kor vi ha ros ere jű szél lö -
ké sek ne he zí tet ték a já té kot. Ki egyen lí tett já ték
folyt a pá lyán, ami kor is a szél se gí tett a ha zai
csa pa ton, mert egy be adás nak szánt lab dát a
szél ne mes egy sze rű ség gel be fúj ta a ka punk ba.
A ka pott gól el le né re is pró bál tunk to vább haj ta -
ni, de egy 35 m-ről le adott lö vé sen is mét se gí -
tett a szél, és már 2:0 volt az ered mény. A má so -
dik fél idő ben akad tak le he tő sé ge ink, de sem mi
sem jött ös  sze, még 11-est is hi báz tunk. Saj nos
meg ér de melt volt a Tápiószele győ zel me.

Ha lász Gyu la: A Szele meg lo va gol ta az óri á -
si hát sze let! Már a mér kő zés el ső fél ide jé ben
meg pe csé te lő dött a sor sunk, mi vel két olyan
gólt kap tunk, amit a kö zös sé gi por tál okon le -
het ne mu to gat ni. A vi ha ros szél lö ké sek nek kö -
szön he tő en kap tunk egy olyan gólt, amely más
kö rül mé nyek kö zött biz to san ka pu mel lé megy,
va la mint egy tá vol ról le adott lö vést, ame lyet
szin tén meg se gí tett a szél ső sé ges idő já rás.

Dömsödi SE – Tak sony 1:1 (0:1)
Dömsöd: Ba lázs – Turcsán, Nagy, Kar dos,

Demjén – Mó zes, Szarka, Klárik, Agócs –
Végh, Ba logh. Ve ze tő edző: Ha lász Gyu la

Gól lö vő: Ba logh
Cse re: Bóna, Ke le men, Ki rály
Tak sony csa pa ta el len kezd tük meg a négy

ha zai mér kő zést ma gá ban fog la ló so ro za tot.
Már a mér kő zés ele jén lát szott, hogy já té kos
csa pat az el len fél, és rö vid pas  szok kal pró bál -
nak hely ze te ket ki ala kí ta ni, de ez nem na gyon
jött ös  sze, és in kább ne künk vol tak le he tő sé ge -
ink, ezek rend re ki ma rad tak saj nos. Egy vé del -
mi hi bát ki hasz nál va azon ban meg sze rez ték a
ve ze tést. A má so dik fél idő ben min dent meg tet -
tünk az egyen lí tés ér de ké ben, ez ös  sze is jött, és
ha egy ki csit job ban kon cent rá lunk, a győ zel -
met is meg sze rez het tük vol na. A vég ered mény
igaz sá gos nak mond ha tó.

Ha lász Gyu la: Dömsödi rész ről szá mom ra
ér té kel he tet len volt ez a mér kő zés. Szer ve zet le -
nül, ön cé lú an, ön fe jű en fut bal loz tunk és át vet -
tük el len fe lünk íve lős já té kát.

Dömsödi SE – Dány 3:1 (1:1)
Dömsöd: Ba lázs – Turcsán, Nagy, Kar dos,

Demjén – Mó zes, Szarka, Kelemen, Agócs –
Végh, Ba logh. Ve ze tő edző: Ha lász Gyu la

Gól lö vők: Mó zes, Klá rik, Bóna
Cse re: Fe hér vá ri, Klá rik, Ki rály, Bóna
A má so dik ha zai mér kő zé sen a ta bel la utol só

he lyét el fog la ló Dányt fo gad tuk. Fon tos volt ez
a ta lál ko zó, hi szen az el len fél nek sem mi lyen
vesz te ni va ló ja nincs, ezért fel sza ba dul tan, nyu -
god tan játsz hat. Rög tön a mér kő zés ele jén meg -
sze rez ték a ve ze tést is, de ez után már az tör tént
a pá lyán amit mi akar tunk, és vé gül si mán meg -
nyer tük a mér kő zést.

Ha lász Gyu la: Ros  szul in dult a mér kő zés,
mert egy ár tal mat lan szi tu á ció után rög tön a
mér kő zés ele jén ve ze tést szer zett el len fe lünk.
Sze ren csé re a szü ne tig si ke rült ki egyen lí te -
nünk, majd a má so dik já ték részt vé gig ural va
ma ga biz to san sze rez tük meg a győ zel met.

Nagy At ti la
csk.

Lap zár ta után:
Dömsöd – Bu gyi 0:1 (0:1)
Küz del mes, ki ál lí tá sok kal tar kí tott mér kő zé -

sen egy jól el ta lált lö vés dön tött a már-már mu -
mus nak szá mí tó ven dé gek ja vá ra.

Szép si ke rek után ve re ség Gyógymasszázs IV.
Ké szü lés a mas  százs ra

A ro ha nó vi lág ban az
em be rek el men nek

egy más mel lett, az
ál lan dó mun ka, a
foly to nos pénz -
haj há szás el for dít -

ja az em bert az iga -
zán fon tos és ér té kes

dol gok ról. Nem el ha nya gol ha tó pél dá ul az
egész ség, a tes ti-lelki egyen súly, mi vel az
em be ri szer ve zet az ál lan dó meg ter he lés től
né ha ki me rül, amit jó ba rát ként je lez szá -
munk ra. Kér dés, hogy fi gye lünk-e a test jel -
zé se i re?

A mas  szí ro zás több funk ci ós „ta lál mány”,
hasz nos test nek és lé lek nek egy aránt. Gon -
dol junk csak be le, az érin tés a men tá lis
egyen súly vis  sza nye ré sét ered mé nye zi, mi -
köz ben a fá radt vagy be teg izom kö te gek re -
ge ne rá ló dá sa sti mu lál ha tó. 

Az em be rek fél nek a mas  szí ro zás tól, ha -
bár lel kük mé lyén tud ják, hogy jó té kony ha -
tá sú le het, de ri asz tó a me zí te len ség, és fő -
ként az je lent aka dályt, hogy ide gen em bert
en ged nek be az in tim szfé rá ba, így ki szol gál -
ta tott nak ér zik ma gukat, még ha egész sé -
gesek is, és nincs mit szé gyell niük. Ki sebb -
sé gi komp le xus sal küzd az a be teg, aki nek a
be teg sé ge kül ső el vál to zás sal is jár, ezért ha
az or vos nem ír ja fel szá má ra a ke ze lést, nem
megy el ke zel tet ni ma gát, hi szen fél az eset -
le ges ké nyel met len szi tu á ci ó tól. Az egész sé -
ges em ber szé gyel li a bőr hi bá ját, az eset le ges
se be it, anya je gye it, vagy azt az 5-6 kg súly fe -
les le gét, mely szin te nem is ész re ve he tő,
csak ön ma gunk kal szi go rúb bak va gyunk.

El ső lé pés a mér le ge lés, fon to sabb-e az
egész sé gem, mint 5-10 perc fruszt rált ság. 

Fel kell ke res ni a gyógymasszőrt a fel lel -
he tő ös  szes le let tel (a ko ráb bi a kat is be le ért -
ve), mely nek meg be szé lé sé vel ké pet kap ha -
tunk a ke ze lő sze mé lyé ről, aki jó ha em pa ti -
kus, kom mu ni ka tív, és nem űz gúnyt más
nyo mo rú sá gá ból. Ál ta lá ban az egész ség ügy -
ben dol go zók tisz tá ban van nak a tén  nyel,
hogy a be teg élet kö rül mé nyei, lel ki ál la po ta
meg vál to zik a di ag nó zis után, és a min den -
nap ja it en nek meg fe le lő en kell át ala kí ta nia,
ami hez ha tal mas erő és tá mo ga tás, a mas  szőr
ré szé ről pe dig tel jes el fo ga dás szük sé ges.

Az el ső be szél ge tés ből le szűr he tő a ke ze lő
stí lu sa, mely még sem mi re nem kö te le zi sem
a masszőrt/gyógymasszőrt, sem a pá ci enst.
Ha a kör nye zet vagy a mas  szőr sze mé lye
nem szim pa ti kus, min den kö vet kez mény
nél kül ke ze lőt le het vál ta ni, mert ha fe szé lye -
zett be te get ke zel nek, nem lesz olyan ha tá sos
az ered mény, mint az el vár ha tó len ne.
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Ugyan is a test, s ve le együtt min den izom fe -
szült ség be, me rev ség be ke rül, így az el já rás -
sal töb bet ár tunk, mint hasz ná lunk.

Ha azon ban min den meg fe le lő nek lát szik,
ak kor a kö vet ke ző lé pés az, hogy tisz táz zuk
ma gunk ban a ke ze lés meg kez dé se előtt (meg
is be szél he tő bát ran a szak em ber rel), hogy a
fé le lem ért he tő és he lyén is va ló, de a gyógy-
masszőr nem a tes ti adott sá gok ra fi gyel, ha -
nem a be teg ség fe lől a test-szer ve zet re ak ci ó -
it vizs gál ja. A test olyan a mas  szőr ke ze alatt,
mint gye rek ke zé ben a gyur ma. Nem a szép -
sé gét né zi, ha nem a be avat ko zás kö vet kez té -
ben lét re jö vő vál to zá so kat, re ak ci ó kat, mert a
test min den re vá la szol. A mas  szőr mun ká ja a
meg fi gye lé sen alap szik, az el ső anam né zis
so rán „le fény ké pe zi” a tes tet, a moz gást, a
test tar tást, a ge rin cet, mert a ke ze lés vé gén
eh hez tud vi szo nyí ta ni. Eb ből szű ri a masz  -
szőr, hogy 1 ke ze lés (ami 12-15 al ka lom,
prob lé má tól füg gő en) alatt men  nyit és ho -
gyan vál to zott a test és az ál la pot. 

Szin te el ha nya gol ha tó tény, hogy gye rek -
ről, nő ről, fér fi ról, be teg ről vagy egész sé ges
em ber ről be szé lünk, mert az em ber a jó cél
ér de ké ben ké pes a fé lel men át lép ni, és ez a
cél a sa ját egész sé günk, mely nem pó tol ha tó.

Bús Linda
gyógymasszőr

bus.linda@freemail.hu

Találtam egy képet

Első sor: Nagy Sándor, Nagy Péterné (Juhász Mária), Ötvös Istvánné
(Juhász Erzsébet), Béczi Katalin, Sándor Istvánné.

Hátsó sor: Pergel Pálné (Márkus Rozália), id. Bányai Mihály, Keresztes Józsefné
(Dani Éva).

Ezt a felvételt özv. Laczi Gáborné Mariska nénitől kaptuk. Az Ő szavaival idézzük meg a kép keletkezésének körülményeit, mely egyben egy kis
időutazásra invitál bennünket.

„Dédmamám idejében a falusi lányok télen se pihentek. Amit kendert és lent megtermeltek, azt télen feldolgozták. Szőttek, fontak, készítették a
staférungot. Voltak fonóházak, ahol összejöttek és csoportosan megfonták az előkészített megtilolt lent. Este jöttek a legények és elbeszélgettek,
tréfálkoztak, citeraszóra táncoltak.

Nagyanyám idejében már a kész törölközőt, szakajtóruhát a takácstól vásárolták.
Édesanyám és társai a nyári fárasztó munka után télen varrni jártak. Ez a kép is Szűcs Dánielné varrónőnél készült 1927-ben. Varrni, szabni,

hímezni tanította a lányokat – Ők már mindnyájan elköltöztek a másik hazába. Szeretettel gondolunk reájuk.”

Álló sor:
Varsányi Zsuzsánna (Hegedűsné);
Tóth Juliska; Domokos Marika;

Ismeretlen; Laczi Eszter (Földvári 
Zsigmondné); Farkas Margit 

(Balaton Antalné)

Ülő sor:
Kudar Mária (Bene Józsefné);

Faragó Krisztina (Bődi Zsigmondné);
Szűcs Dánielné (Pandúr Erzsébet);
Laczi Mária (Gyöngyösi Péterné);

Ismeretlen
Gyermekek: Szűcs Dániel és

Szűcs Erzsike (Krizsa Józsefné).

Helyreigazítás
Az áprilisi számban megjelent két felvételt, mely 1940. március 15-én készült – helyesen: özv. Necsász Imréné bocsátotta rendelkezésünkre.

(Nyomdahiba folytán tévesen jelent meg N. Istvánné-ként.) A hibáért ezúton is elnézést kérünk!

A következő felvételt Nagy Péterné kedves olvasónktól kaptuk. A fényképet Bulyáki István
készítette 1983-ban, a Dózsa Tsz szőlészetében. Eladásra ládázták a szőlőt.

A fényképeket köszönjük, és kérjük, hogy a továbbiakban is juttassák el lapunknak a birtokukban lévő érdekesnek vélt kópiákat!                       -V.I.-
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Ami kor e so ro kat írom –
május 1-jén – szép csen de sen
esik a má ju si ara nyat érő eső.
Az év el ső négy hó nap já ban
na gyon ke vés volt a csa pa -

dék, igaz, hogy a ta va lyi ki adós csa pa dé kos idő já -
rás kö vet kez té ben na gyon ko moly bel víz károk je -
lent kez tek, úgy köz sé günk ben, mint or szá go san.
A me ző gaz da sá gi ker té sze ti nö vény ter me lés ered -
mé nyét, ter més ho za mát nagy mér ték ben meg   ha tá -
roz za, hogy mi lyen a má jus idő já rá sa. Nemhi á ba
ala kult ki az a ré gi mon dás, hogy „a má ju si eső
ara nyat ér”.

Hos  szú év ti ze dek, év szá zad ok alatt a la kos ság
dön tő több sé ge a me ző gaz da sá gi mun kák kal, a
nö vény ter mesz tés sel, ál lat te nyész tés sel fog lal ko -
zott. A ne héz pa rasz ti mun ka ered mé nyét dön tő en
be fo lyá sol ta az idő já rás, és még az imád sá gunk -
ban is azt kér jük az Is ten től, hogy „A mi min den -
na pi ke nye rün ket add meg né künk ma.”

A mai mo dern vi lág ban egy re ke ve seb ben fog -
lal koz nak köz vet le nül a me ző gaz da sá gi ter me lés -
sel, és saj nos az anya gi és er köl csi meg be csü lé se
is egy re csök ken en nek a ne héz és na gyon ki szol -
gál ta tott ága zat nak. Ha a leg újabb hí re ket hall gat -
juk, vagy néz zük a te le ví zi ó ban, ol vas suk az új sá -
gok ban, azt ta pasz tal juk, hogy vi lág szer te emel -
ked nek az élel mi sze rek árai, ami ugyan a fo gyasz -
tók nak, vá sár lók nak nem ked ve ző, de a ter me lők -
nek re ményt ad a jö vőt il le tő en.

Még mi e lőtt rá tér nék az ak tu á lis me ző gaz da sá -

gi mun kák ra, még egy-két mon dat ere jé ig ki té rek
a Hír nök elő ző ha vi, áp ri li si szá má ban meg je lent
„Ta lál tam egy képet…” fény ké pek re. Nagy
öröm mel és nosz tal gi á val néz tem a ké pe ket, mert
én is jár tam a pi ac té ri óvo dá ba (ma Pe tő fi tér), és
hal vá nyan, de em lék szem ar ra az idő szak ra (4-5
éves vol tam), és le het, hogy én is ott vol tam a bá -
mész ko dó gyer me kek kö zött az 1940. évi már ci us
15.-i fel vo nu lás kor.

Ezek után néz zük, hogy most má jus hó nap ban
mi a leg fon to sabb te en dő a ha tár ban és a kis ker -
tek ben. Az őszi ka lá szos ga bo nák – bár ki sebb te -
rü le ten – jó fej lett sé gi ál la pot ban van nak, fő ként
azok, ame lyek meg kap ták a ta va szi műt rá gyá zást.
Má jus kö ze pé ig min den kép pen el kell vet nünk a
ku ko ri cát, ha még ezt ed dig nem tet tük meg, és
most már a rö vi dí tett te nyé szi de jű ku ko ri cafaj tá -
kat ves sük el, hogy azok be tud ja nak az ős  szel ér -
ni, és le he tő leg ne kell jen a ter mést szá rí ta ni, mert
az a mos ta ni ál lan dó an nö vek vő ener gia árak kal
ko moly több let költ sé get je len te ne. El ér ke zett a lu -
cer na  el ső nö ve dé ké nek a le ka szá lá sá nak, be ta ka -
rí tá sá nak az ide je is. A kul túr nö vé nyek ke lé se és
fej lő dé se mel lett per sze a gyom nö vé nyek mag vai
is ki kel nek és ro ha mo san fej lőd nek, te hát az el le -
nük va ló vé de ke zés re is fel kell ké szül nünk. A mai
kor sze rű me ző gaz da sá gi ter me lés ben már a
gyom ir tó vegy sze re ké a fő fel adat, hogy a gyo -
mok ne te gyék tönk re a ter mesz tett nö vé nye ket. A
kis kert ben és a ki sebb par cel lá kon még ma is al -
kal maz zuk a ha gyo má nyos gyom ir tást, a sor kö -

zek eké zé sét, ami tör tén het lo vas eké vel vagy mo -
to ros ro tá ci ós ka pá val, és a so rok gyom men te sí té -
se ké zi ka pá val.

A kis kert ben is meg sza po rod tak a mun kák, a
hó nap ele jén ves sük el a me leg igé nyes nö vé nyek
mag va it, ba bot, ubor kát, fű szer pap ri kát. A hó nap
kö ze pén, a fa gyos szen tek után (má jus 10-12.) ül -
tet het jük a sza bad föld be a pa ra di csom, pap ri ka,
ubor ka pa lán tá kat. A fű tet len fó lia sá tor alá már
már ci us-áp ri lis hó na pok ban is ül tet tünk pa lán tá -
kat. Jó ter mést csak ak kor vár ha tunk, ha gon dos -
ko dunk a tápanyagutánpótlásról, rend sze res ön tö -
zés ről és nö vény ápo lás ról.

Na gyon fon tos a fó lia sát rak szel lőz te té se, mert
bi zony a fó lia alatt a nap sü tés ha tá sá ra ha mar fel -
me leg szik a le ve gő, és tönk reme het nek a sok
mun ká val, sok költ ség gel vá sá rolt, fel ne velt pa -
lán ták.

Fon tos és idő sze rű ten ni va ló a gyü mölcs fák és
a sző lő per me te zé se. Vé de kez nünk kell a gom ba -
be teg sé gek és a ro var kár te vők el len. A gom ba- és
ví rus be teg sé gek, a mo ní lia, a pe ro nosz pó ra, fő -
ként a nö vé nyek le vél fe lü le tét tá mad ja meg, de a
gyü mölcs kez de mé nye ket is tönk rete szi. Le he tő -
leg kör nye zet kí mé lő sze re ket hasz nál junk. A ro -
var kár te vők sok fé le faj tá ja ká ro sít hat ja a nö vé -
nye ket, az al ma moly, kü lön bö ző le vél tet vek, bur -
go nya bo gár, és még többfé le szí vó, rá gó kár te vő.

Kis te rü le ten, há zi kert ben a bur go nya tö ve ken
meg je le nő bur go nya bo ga ra kat szed jük ös  sze mi e -
lőtt még le rak nák a pe té i ket, és ez zel a per me te zés
egy ré szét meg ta ka rít hat juk.

A fen ti e ken túl is még na gyon sok a ten ni va ló, e
mun ká juk hoz kí vá nok szép má ju si idő já rást, jó
re mény sé get és sok jó egész sé get!

Ös  sze ál lí tot ta:
Tóth Ist ván nyug dí jas me ző gaz dász

Me zõ gaz da sá gi hí rek
2011. év má jus hó

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. 

A Pe tő fi Sán dor Ok ta tá si és Mű ve lő dé si 
Köz pont 2011. má jus ha vi  prog ram jai

2011. má jus 13-14-15. 
VIII. EUROPOP NEM ZET KÖ ZI 

GYER MEK, IF JÚ SÁ GI ÉS FEL NŐTT
ÉNE KES FESZ TI VÁL

1. nap: má jus 13. pén tek 15 órá tól ELŐ DÖN -
TŐ. Ma gyar or szág ról ér ke zett gyer mek pop és
mu si cal ka te gó ri á ban ver seny zők elő dön tő je.

2. nap: má jus 14. szom bat 11,00 órá tól Ma -
gyar or szág ról ér ke zett if jú sá gi, va la mint 17,00
órá tól ha zai fel nőtt ver seny zők ELŐ DÖN TŐ JE. 

3. nap: má jus 15. va sár nap nem zet kö zi dön tő
és gá la 11 órá tól.

2011. má jus 21. /szombat/ 9,00 órá tól 
RO MA NAP (nem csak ro mák nak)

Fő ző ver seny, kéz mű ves fog lal ko zás, ugrá ló vár,
sportversenyek. 15,00 órá tól  író-ol va só ta lál ko zó,
ven dé gek: Ruva Far kas Pál és Rostás-Farkas
György. Kul tu rá lis prog ra mok, kö tet len be szél ge -
tés a ven dé gek kel a ci gány ság tör té ne té ről.

2011. má jus 27-28-29. 
/péntek, szom bat, vasárnap/

IV. DABI NA POK ren dez vényso ro zat   

2011. má jus 29. /vasárnap/ 9,00 óra 
Is ten tisz te let a dabi re for má tus gyü le ke zet -

ben, 11,00 órá tól Tri a non ra em lé ke zés a dabi
re for má tus templom kert jé ben. Ün ne pi be szé -
det mond: Pin tér Gyu la, a kunszentmiklósi gyü -
le ke zet lel ki pász to ra

ELÕ ZE TES

2011. jú ni us 2. /csütörtök/
De zső La jos A.M.I. ze nei tan szak ok év zá ró ja

2011. jú ni us 5. /vasárnap/
GYER MEK NAP + BA BA BÖR ZE

2011. jú ni us 14. /kedd/
De zső La jos A.M.I. tár sas tánc év zá ró vizs ga

2011. jú ni us 18. /szombat/
V. HAL-VÍZ NAP

2011. jú ni us 25. /szombat/
UTÁN PÓT LÁS FO CI BÁL 

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



„Jé zus ek kor meg kér dez te tő lük: „Fi a im, nincs
va la mi en ni va ló tok?” Így vá la szol tak ne ki:
„Nincs.” 

Ő pe dig ezt mond ta ne kik: „Ves sé tek ki a há lót a
ha jó jobb ol da lán, és ta lál tok!”

Ki ve tet ték te hát, de ki von ni már nem tud ták a
ren ge teg hal mi att.”  (Já nos evan gé li u ma 21, 5-6.)

Ked ves Test vé re im, má jus el ső va sár nap ján
sok sze re tet tel kö szönt jük az édes anyá kat. Is ten ál -
dá sát kér jük éle tük re, és há lá val em lé ke zünk azok -
ra az anyák ra, nagy ma mák ra, akik már nin cse nek
kö zöt tünk.

Fo gyat ko zó nem zet va gyunk, új ra és új ra jön -
nek a hí rek, hogy ki üre sed nek az is ko lák és ki üre -
sed nek a há zak. Most kü lö nö sen fon tos szol gá lat
az édes anyai szol gá lat. Hoz zá kell azon ban ten ni,
hogy nem csak fo gyat ko zó nem zet va gyunk, ha -
nem lel ki leg, er köl csi leg, pszi chi ka i lag sül  lye dő
nem zet is. Va ló ban igaz, nem elég meg szül ni a
gyer me ke ket, ha nem úgy kell őket ne vel ni, és úgy
kell őket sze ret ni, hogy ép és egész sé ges lel kű, igaz
ér té kek után ér dek lő dő em be rek ké vál ja nak. Az
édes anyák nak eb ben ha tal mas a fel ada tuk. Is ten
ad jon ne kik böl cses sé get és erőt, hogy ne vel ni is
tud ja nak. Lás sák meg, hogy nem az a meg ol dás,
hogy nem szül nek, vagy ke ve seb bet szül nek, mert
fél nek, hogy nem tud nak elég sze re te tet ad ni, ha -
nem az, hogy át élik Is ten nek cso dá ját, hogy mi nél
több sze re te tet ad nak, an nál töb bet kap nak Is ten től,
sőt azok tól is, akik hez sze re tet tel for dul tak.

Hadd em lít sek még egy idő sze rű dol got! Meg
szok tunk em lé kez ni má jus ele jén a bal la gók ról.
Teg nap bal la gá son vol tam, Jó volt azt lát ni, hogy
sok fi a tal, is ko lá já ra büsz kén bal la gott, és az is ko la -
igaz ga tó is büsz kén be szélt a di ák ja i ról. Van ilyen,
és úgy érez te az em ber, ab ban a re mény ség ben vol -
tunk ott, hogy ezek nek a fi a ta lok nak az éle te nem
lesz üres já rat. Eh hez per sze nem elég az em be ri böl -
cses ség, nem elég az, hogy most egy dön tést hoz nak
a to vább ta nu lás ról, ha nem el ső sor ban fo lya ma tos
men  nyei ve ze tés kell, mert mi nem lát juk a jö vőt.

Ked ves Test vé rek, a fel ol va sott Igé ben a ta nít -
vá nyok üres já ra tá ról van szó. Az a kü lö nö sen szo -
mo rú eb ben, hogy Hús vét után tör té nik az, ami ről
ben nün ket az Is ten Igé je tu dó sít. Lát juk azon ban
azt is, hogy az Úr ho gyan gon dos ko dik ró luk, ho -
gyan ve ze ti őket, hogy ne ma rad jon üres az éle tük,
és ho gyan gaz da gít ja, táp lál ja őket. A ta nít vá nyok
nem fog nak sem mit, de az Úr ta nác  csal, gon dos -
ko dás sal, sze re tet tel ven dé gül lát ja őket. 

Já nos evan gé lis ta, aki ott volt a ha lá szat nál, el -
mond ja, hogy ez a har ma dik al ka lom volt, ami kor
a ta nít vá nyok lát ták az Urat, ta lál koz tak a fel tá ma -
dott Jé zus sal. Be szá mol az el ső két ta lál ko zás ról
is. Az el ső két ta lál ko zás Je ru zsá lem ben tör tént.
Jé zus nak azon ban az volt az aka ra ta még el fo ga tá -
sa előtt, és az volt a nyi tott sír nál az an gyal ál tal
tol má csolt üze net is, hogy ta nít vá nyai men je nek
vis  sza Galileába. Ne ma rad ja nak Je ru zsá lem ben,
ha nem men je nek vis  sza Galileába, ahol ta nít vá nyi

éle tük el kez dő dött. Jé zus ott fog ja ma gát ki je len te ni
ne kik, ott ál lít ja hely re a ta nít vá nyi kö zös sé get,
amely ko moly sé rü lé se ket szen ve dett. Jú dás áru ló
lett, majd ön gyil kos, Pé ter há rom szor meg ta gad ta
az Urat. Min den meg ren dült a ta nít vá nyi kör éle té -
ben. Men je nek vis  sza a kez det hez, és ott Jé zus ta lál -
ko zik ve lük, és hely reál lít ja, sőt élő re mény ség gel
aján dé koz za meg őket. A ta nít vá nyok vis  sza tér nek
Galileába, és – bár nem szól ró la az Ige, de va ló szí -
nű leg az tör té nik, hogy – tel nek-múl nak a na pok,
Jé zus nem je le nik meg, nem ta lál koz nak Jé zus sal.
Ek kor men nek el Pé ter ve ze té sé vel ha lász ni. Eb ben
az ál la pot ban ta lál ja őket Jé zus, és érez zük azt, hogy
ez a ta lál ko zás elég ne héz ke sen in dul, mert ott van a
ta nít vá nyok ban az a rossz lel ki is me ret, hogy ta lán
még sem így kel le ne, vagy itt kel le ne ta lál koz ni uk.
Ér zik üres já ra tuk szé gye nét, de Jé zus ép pen üres sé -
gük ből fog ja meg sza ba dí ta ni őket.

Lás suk, ho gyan ju tot tak eb be az üres já rat ba.
Az tán lás suk, hogy Jé zus mi ért kér dez rá je len le gi
hely ze tük re, és fi gyel jünk ar ra, ho gyan gaz da gít ja
meg őket az Úr.

1. Ho gyan ju tot tak eb be az üres já ra tú ha jó ba?
Ho gyan ju tot tak eb be a sem mi be, ami ben van nak?
Én úgy gon do lom, hogy egy ér tel mű a tör té net ösz  -
sze füg gé se i ből az, hogy úgy ju tot tak az üres ség be,
hogy ép pen ke rül ni akar ták az üres sé get. Úgy gon -
dol ták, hogy va la mit csi nál ni kell. Egy más után tel -
nek a na pok, Jé zus nem jön, hát mit te gyünk? Ül -
jünk itt öl be tett kéz zel? Ez olyan üres do log. Va la -
mit ten ni kell, ami gaz da gít ben nün ket, gaz da gít ja
az éle tün ket. Hát ne ül jünk már itt! Az olyan üres.
Üre sek a nap ja ink, üre sek a ki lá tá sa ink. Vár juk Jé -
zust, de hát va la mit ne künk is ten ni ké ne, ami gaz -
da gít ben nün ket. Gaz da gít él mé nyek ben, ami meg -
moz gat ben nün ket, ami ki tel je sí ti az éle tün ket. 

Ép pen úgy, hogy a ma guk gon do la ta sze rint ke -
re sik a gaz da gí tó kö rül mé nye ket, a gaz da go dást, a
gya ra po dást, ép pen úgy ke rül nek eb be az üres ség -
be. Ez meg döb ben tő el lent mon dás. Va ló ban így
tör tént, és úgy gon do lom, ma is így van. Az em be -
rek nem akar nak üres éle tet. Ke re sik azt, ami gaz -
da gít ja, gya ra pít ja őket. Ke re sik a le he tő sé get,
hogy elő rejus sa nak, él mé nyek hez jus sa nak, más
le gyen az éle tük. Jobb éle tük le gyen, mint ko ráb -
ban. A kér dés csak az, hogy pon to san tud juk-e,
hogy mi az, ami üres ség be visz, tönk re tesz, és mi
az, ami tény leg gaz da gít? 

Ah hoz, hogy ők be száll ja nak a ha jó ba, úgy gon -
do lom, hogy so kat kel lett szer vez ni. Le het, hogy
megvolt még a ré gi ha jó – ők vál lal ko zók vol tak,
ha lá szat tal fog lal koz tak há rom év vel az előt tig –
ami kor Jé zus el hív ta őket. Most le het, hogy bér let -
ben volt a ha jó, le het, hogy ki volt von va. Fel kel -
lett újí ta ni, ugyan így a fel sze re lést is. Sok idő, és
le het, hogy sok pénz. Vé gül pe dig nem fog nak
sem mit. Üres a há ló. Ők azt hit ték, hogy ez a be -
fek te tés, ez a terv, ez fog ja gaz da gít va ki töl te ni az
éle tü ket. Ez az élet pers pek tí va, ez vég re el vi szi az
üres sé get. És ez hoz ta az üres sé get. Mi gaz da gít,
és mi te szi üres sé az éle tet? Ezt kel le ne tud ni. Ez a

dön tő kér dés. Ez az, amit Is ten től meg kell tud ni.
El me gyek ha lász ni. Nem ül he tek itt öl be tett

kéz zel. Ha itt ma ra dok, imád ko zom, be szél ge tünk
az Úr dol ga i ról, az na gyon üres. Ha ha lat fo gunk,
az gya ra po dás, az gaz da gít ben nün ket. De nem
gya ra pít ja őket! Le het, hogy az üres ség el len a leg -
fon to sabb dol guk az len ne, hogy ott csönd ben
imád koz za nak és vár ja nak.

Sok min den nel le het ezt szem lél tet ni. Anyák
nap ja van, de sok fi a tal pár szá má ra üres ség nek tű -
nik a gyer mek vál la lás. Üres nek tű nik egy édes -
anya éle te. Mi cso da élet, hogy ott hon kell len nie!
Sok gúny hang zik el a pe len kák ról meg a kony há -
ról. Üres nek tű nik. De mi az, ami gaz da gít? Úgy
gon do lom, hogy egye dül az Úr tud ja, hogy mi az,
ami gaz da gít, és mi ve zet a csőd be. Üres já rat nak
tű nik egy édes anya éle te, és his  szük, hogy ha ez Is -
ten sze rint ka pott fel ada ta, ak kor nem az. 

Üres já rat nak tű nik, hogy el jöt tem a temp lom ba.
Hol gaz da gít ez en gem, hol gya ra pít? Ha el men -
tem vol na most ki rán dul ni, szó ra koz ni, vagy TV
előtt ma ra dok, az ér de ke sebb lett vol na, az él -
ményt hoz. De az a kér dés, hogy mi az, ami gaz da -
gít, és mi az, ami a csőd be visz? Tu dod-e és tu -
dom-e? Úgy gon do lom, ezért is na gyon fon tos se -
gít sé gül hív ni az Úr ne vét, mert a fe jünk ben na -
gyon nagy a zűr za var. Em be rek, akik le él tek egy
éle tet, és azt mond ták, hogy én me ne kül tem az
üres ség től, én nem akar tam öl be tett kéz zel ül ni, én
tény leg erő met meg fe szít ve küz döt tem egész éle -
tem ben, rá jön nek – Isten ke gyel me sze rint még
eb ben az élet ben –, hogy az egész így üres, az
egész így csőd. Mi ér tel me volt? Ho va ju tot tam
ve le? Az egész üres sé vá lik. Jó azt lát ni, hogy mi
az, ami gaz da gít, és mi az, ami a csőd be visz, meg -
kér dez ni az Urat, mert az Úr tud ja ezt.

Pé ter nem akart ott hon ma rad ni, és mond hat juk
így: csőd be ju tott. Vé gül le het, hogy ez a cso dá la -
tos hal fo gás men tet te meg őt az ela dó so dás tól. Az
Úr men tet te ki eb ből, mert egyéb ként csőd be ju tott. 

2. Ez után a tör té net ott foly ta tó dik, hogy az Úr
rá kér dez a csőd re: „Fi a im, van-e va la mi en ni va ló -
tok?” „Nincs.” Ez a rö vid vá lasz egy ked ves kér -
dés re, jel zi, hogy elég ha ra pós a han gu lat. Azért ez
na gyon ros  szulesett Péteréknek. Le het, hogy Jé -
zus ra is mo rog tak ma guk ban. „Ki jöt tünk a gya -
kor lat ból. Há rom évig tá vol vol tunk, Jé zust kö vet -
tük. Tud juk, fel tá madt, na gyon örü lünk, de ez vé -
gül is mit hoz ne künk? Va la mi ből él ni kell! Most
hogy ter vez zük a jö vőt? Üres a há ló, nem fog tunk
sem mit.”

Rá adá sul va la ki – mert kö rül be lül 60 mé ter rel
van nak a part tól – még be is ki a bál ne kik. Le het,
hogy vol tak ilyen kol du sok, akik vár ták a ha lász -
ha jó kat. Ha volt zsák mány, ak kor a ha lá szok ad -
hat tak ne kik egy-egy ki sebb ha lat. Ez az em ber így
ki a bál: „Fi a im, van-e va la mi ennivalótok?”Ők pe -
dig azt mond ják: „Nincs.” Nem ha zud nak, tény leg
nincs. Ben ne van eb ben, hogy ne za varj min ket.
Meg ke se red tek eb ben a nagy vál lal ko zás ban.
Meg ke se red tek, mert re mény sé gük csa ló dás sá
lett, és nem akar nak er ről be szél ni ott. Nagy csönd
le he tett a ha jó ban. Nem fog tak sem mit, de hall ják
ezt a han got, és vá la szol nak. 

Ked ves Test vé re im, úgy gon do lom, hogy Jé zus
min dig szem be sít ben nün ket az zal, hogy mek ko ra
a csőd az éle tünk ben. Ke gyel me sen, de ha tá ro zot -
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tan meg mu tat ja, hogy ho va ju tott az éle tünk. Ez
na gyon nem tet szik. Nem sze re tünk lel tárt von ni.
De van lel tár! Az Úr lel tá roz, és meg kér de zi, hogy
van-e va la mi tek? Ami ér ték, amit most tu dunk
hasz nál ni. A vá lasz pe dig az, hogy nincs. Mi lyen
jó, hogy nem le he tett le ta gad ni! Ab ban a hely zet -
ben, ami kor az Úr tény leg kér dez, nem le het le ta -
gad ni. A nincset be is mer ve lesz egy kis kész sé gük
ar ra, hogy to vább fi gyel je nek er re a kül ső hang ra.

3. A tör té net foly ta tó dik. Ez az ide gen hang
nem csak azért szól, hogy meg mu tas sa ne kik a
csőd jü ket, ha nem Jé zus egy ből ta ná csot is ad:
„Ves sé tek ki a há lót a ha jó jobb ol da la fe lől!” Érez -
ni a le írás ból, hogy bár ki ve tet ték, de azon nal be is
akar ták húz ni, mert en nek a ta nács nak sze mük ben
nincs sok ér tel me. Ez a ké re ge tő be ki a bált ne kik,
meg pró bál ják, de nincs sok ér tel me. Be ve tik még -
is a há lót, és húz nák azon nal ki, de nem bír ják. Te -
le van a há ló. Itt van va la mi. Cso dá la tos, ami kor az
Úr ta ná csá ra az em ber rá jön, hogy itt van va la mi,

ami ne kem ed dig hi ány zott, ami ed dig nem volt
ne kem. Itt van va la mi. Ek kor fel is me rik Jé zust,
Pé ter be ve ti ma gát a víz be, és ki úszik a part ra. Az -
tán a töb bi ek is szép las san ki húz zák a há lót, és ak -
kor meg szá mol ják a nagy ha la kat, olyan nagy
csönd van most is. Lát ják, hogy ott a pa rázs, el ké -
szít ve szá muk ra a reg ge li, le het en ni. Jé zus mond -
ja: „Hozzatok azok ból a ha lak ból is!” Ven dé gül
lát ja őket. Nem mel lé kes, amit csi nál tak, ha az Úr
sza va sze rint csi nál ták, nem lesz so ha fe les le ges.
Jé zus nál van hal, de az sem fe les le ges, amit az em -
ber az Ő sza va sze rint tesz.

Ki húz zák a há lót, és Já nos, aki ha lász volt, le -
ír ja, hogy: „no ha na gyon te le volt, nem sza kadt el a
há ló.” Jé zus kár nél kül gaz da gít meg. Min den gaz -
da go dá sunk kal, ami Is ten nél kül tör té nik, ren ge teg
kár jár. Rá me het az egész sé günk, el megy rá az
időnk. Le het, hogy gaz da go dás, de kár ral jár. Itt vi -
szont nem sza kad el a há ló. Is ten úgy gaz da gít,
hogy nincs kár. Az tán kez dő dik az a be szél ge tés,

amit most nem ol vas tunk föl. Kez dő dik ez után a
ta nít vá nyi kö zös ség hely re ál lí tá sa, Jé zus sal va ló
ba rát sá guk új, bol dog fe je ze te. 

Ez volt az éle tük ben az utol só ilyen ha lá szat, az
utol só üres já rat.

Áld jon meg ben nün ket az Úr ilyen ta lál ko zás -
sal. Vall juk, fel tá madt az Úr, Lel ke ál tal most is
szól, je len van. Gaz da gít sa meg így az élő Jé zus
Krisz tus mi üres éle tün ket. Ámen.

/Dabi ige hir de tés, 2011. má jus 1-jén.
Ba logh Lász ló Le ven te/

Üze net
Za ka to ló, haj szolt éle tünk azt su gall ja, ver -

senyt kell fut nunk a hol na pért,  tö ret le nül küz -
de nünk a fenn ma ra dá sért. Eb ben a fu tás ban
szin te meg sem ál lunk. 

Pró bá lunk ma gas fa la kat épí te ni ma gunk
kö ré, hogy biz tos nak és se bez he tet len nek érez -
zük ön ma gun kat.

Ami kor azt gon dol juk, már nem bánt hat
sen ki sem, hir te len tör té nik va la mi, amit nem
ér tünk, alig hi szünk, ami vesz tünk re tör, meg
akar fosz ta ni.

Meg re meg te ti a fa la kat, el söp ri a biz ton sá -
got, rá döb bent se bez he tő sé günk re és ki szol -
gál ta tott sá gunk ra.

Meg ért jük, hogy a leg drá gáb bat ké rik tő -
lünk: az éle tün ket. Amit ed dig biz tos nak  és
ter mé sze tes nek érez tünk, to vább meg tar ta ni
nem bír juk.

A vesz te ség fáj dal ma so sem tö röl he tő, so -
sem ért he tő. El en ged ni le he tet len, itt ma rad ni
ször nyű. 

Nem akar ta lak el en ged ni, mert itt kel lett
vol na még ma rad nod, de va la ki úgy akar ta,
hogy te el menj.

El bú csúz tam tő led, de va la mi fon to sat el fe -
lej tet tem  ne ked el mon da ni.

Egy üze ne tet, amit még meg kell hall gat -
nod. Fon tos em ber ír ta, aki ugyan úgy küz dött
mint te.

„An  nyi min dent ta nul hat tam tő le tek, de va -
ló já ban már nem me gyek ve le sok ra, hi szen
ami kor be le tesz nek ab ba a lá dá ba, már ha lott
le szek.

Ha Is ten meg aján dé koz na még egy da rab
élet tel, egy sze rű ru há ba öl töz nék, ha nyatt fe -
küd nék a na pon, fe det le nül hagy va nem csak a
tes tem, ha nem a lel ke met is… Ha tud nám,
hogy ma lát lak utol já ra alud ni, erő sen át ölel -
né lek és imád koz nék az Úr hoz, hogy a lel ked
őre le hes sek.

Ha tud nám, hogy ezek az utol só per cek,
hogy lát hat lak, azt mon da nám ne ked: „Sze ret -
lek!”

Min dig van más nap, és az élet le he tő sé ge ket
ad ne künk ar ra, hogy jó vá te gyük a dol go kat,
de ha té ve dek, és csak a mai nap van ne künk,
sze ret ném el mon da ni ne ked, hogy men  nyi re
sze ret lek, és hogy so sem fe lej te lek el!

Sen ki nek sem biz tos a holnapja… ne várj
tovább… Sajnálni fo god azt a na pot, ami kor
nem ju tott időd egy mo soly ra, egy ölelésre…

Tartsd ma gad kö ze lé ben azo kat, aki ket sze -
retsz, sze resd őket, bánj ve lük jól. Jus son időd
ar ra, hogy azt mondd ne kik: „Saj ná lom”,
„Kér lek”, „Kö szö nöm”.

(Gabriel Garcia Marquez)

Nem úgy bú csú zom tő led, mint ha töb bé
már nem ta lál koz nánk. Lesz egy kis idő, amíg
nem hal lom a han god, amíg nem lát lak, de em -
lé kez ni fo gok a mo so lyod ra, és ar ra ahogy biz -
tat tál, óv tál. Ez az idő csak egy pil la nat lesz.
Amint vé get ér, új ra szü le tik majd re mé nyed,
amel  lyel an  nyi ra akar tad az éle tet. És ab ban a
pil la nat ban mi is ott le szünk ve led. Ak kor kez -
dő dik majd az iga zi élet. Nem lesz töb bé el vá -
lás, kín zó fáj da lom, ér tet len ség. Nem kell töb -
bé szen ved ned.

El kés tem az zal, hogy er ről be szél jek ne ked,
de jó re mény sé gem van ar ra, hogy ami kor el -
jött a ne héz óra, te sza vak nél kül is ér tet tél.

Vé gül el kel lett hogy en ged jünk. Ma gad dal
vit tél szí vünk ből egy da ra bot. Ez most na gyon
fáj… De tud juk, fáj dal mas küz del med után
szem benéz tél a fé lel me tes is me ret len nel s át -
lép tél azon a ka pun! 

Most Is ten előtt élsz.
Csa lá dom szá má ra meg tisz tel te tés volt,

hogy mind azok, akik édes apá mat, Sza bó La -
jost is mer ték és sze ret ték, ve lünk együtt utol só
út já ra el kí sér ték, s  mély együtt ér zé sü ket ki fe -
jez ve, fáj dal munk ban rész vét tel osz toz tak!

Sza bó And rea

Ma ga Is ten lesz ve lük (az üd vö zül tek kel), és
le tö röl min den kön  nyet a sze mük ről, és ha lál
sem lesz töb bé, sem gyász, sem jaj ki ál tás,
sem fáj da lom nem lesz töb bé, mert az el sők
el múl tak.
– Em be ri és  szel fel fog ha tat lan, de hit ál tal
sejt he tő az a cso dá la tos örök men  nyei élet,
aho vá Is ten Jé zus Krisz tus ál tal ha za vár
mind nyá jun kat, s ahol a szen ve dé sek nek már
sem mi je le, nyo ma nem lesz ta pasz tal ha tó,
csu pán a tel jes sze re tet, öröm és bé kes ség.

Je le né sek köny ve 21. rész 3-4. vers 

Mély fáj da lom mal bú csú zunk sze re tett
mun ka tár sunk tól, ba rá tunk tól

JÓ NÁS ÁG NES TŐL

aki tra gi kus hir te len ség gel ment el kö zü -
lünk, s aki nek hi á nya fáj dal mas űrt hagy
mind an  nyi unk ban.

Hor váth-kert dol go zói

„…vár ni kell, az élet nem lé nye ges, mert
azon túl van va la mi, amit vá mo sok és po li ti -
ku sok nem tud nak el ven ni, amit nem le het
meg kap ni a be vá sár ló köz pont ok ban, az ez -
red éves me se, amit a szél zúg, ami meg volt, s
bár el ve szett, de tud juk, mert akar juk hin ni,
hogy még meg van va la hol.”

Rozványi Dá vid       

MEG HÍ VÓ
Tisz te let tel meg hív juk Önt

Tri a non meg em lé ke zé sünk re,
ame lyet 2011. má jus  29-én,
va sár nap 11 órakor tar tunk

a dabi re for má tus temp lom kert jé ben.

Ün ne pi be szé det mond:
PIN TÉR GYU LA

a Kunszentmiklósi Re for má tus
Egy ház köz ség lel ki pász to ra.

Az ün nep ség előtt 10 óra kor
is ten tisz te let lesz a temp lom ban.

Az em lék he lyen a részt ve vők
el he lyez he tik ko szo rú i kat.

Min den kit sze re tet tel vá runk!
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Szü letés nem történt.
Házasságkötés nem történt.

El huny tak:
Fehér Ferencné Molnár Eszter Katalin 54 éves
Bárány Imréné Borsi Mária 89 éves
Horváth Károly 90 éves
Kasza Istvánné Bajnóczi Erzsébet 74 éves
Jónás Ágnes 44 éves
Fabula Istvánné Balla Mária 88 éves

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

Telefon: 06-24/434-393

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 

Ál lat or vo si ügye let

2011. május 14-15.
Dr. Vona Viktor

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

2011. május 21-22.
Dr. Nagy Zoltán

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

2011. május 28-29.
Dr. Bécsi László

Ráckeve, Ady E. u. 48.
06-20-924-2367

2011. június 4-5.
Dr. Mészáros János

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

2011. június 11-12.
Dr. Guba Sándor

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

2011. június 13. (Pünkösd)
Ifj. Dr. Fábián Miklós

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

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

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

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

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

ISSN: 2060-2820
Lap zár ta: május 20.

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

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

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

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

D. Nagy Ju dit, Dulcz Dénes, Gáspár Lász ló,
Habaczeller né Ju hász Judit, Kővári Zoltán,
Markóné Zöldág Ágnes, Mészáros Pálné,

Or bánné Kiss Ju dit, Orosz La josné,
Richter Gyu láné, dr. Rókusfalvy Sylvia,

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

Ké szült 1000 pél dány ban. 

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

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

Kiskunlacháza, Gá bor Áron u. 2/a

HHHHAAAA    BBBBAAAAJJJJ
VVVVAAAANNNN::::

defibrillátor
elérhetõsége a
Sion Security
számán:

06-70-634-5434



26 XXI.  évfolyam  5.  szám

HORGÁSZVERSENYHORGÁSZVERSENY

LOVASVERSENYLOVASVERSENY

Dömsödi NapokDömsödi Napok
MEGNY ITÓMEGNY ITÓ

Első sor:
ifj. Imre Péter,
Nagy Gergő,
Saller Tímea,

Mészáros Emese,
Fabula Dominik,
Balogh László,
Fabók Olivér.

Hátsó sor:
Bábelné Varga Judit,

Movrin Máté,
Tóth István,

Fabók Sándor,
Juhász József,
Pencz Ádám.

A rendezvényt a
Dovit támogatta.

A kezdő lovasok versenyében Szabó LőrincA kezdő lovasok versenyében Szabó Lőrinc
mögött a cselgáncs Európa-bajnokmögött a cselgáncs Európa-bajnok

Ungvári Miklós a második lettUngvári Miklós a második lett

Bencze István a DömsödiBencze István a Dömsödi
Nagydíjért kiírt kupát adjaNagydíjért kiírt kupát adja

át Belladonna Aliznakát Belladonna AliznakCsere Ágnes a verseny közbenCsere Ágnes a verseny közben

A gyergyócsomafalvi tűzoltók ajándéka az
OMK előtti parkban

Dobos Eszter cukrász
alkotása

Jancsó Anna, Szabó Bettina, Vitáris Petra
Rába-közi népdalokat adott elő


