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A pedagógusnapi ünnepségen rövid köszön-
tőmben Füle Lajos Pedagógus című verséből
idéztem néhány sort, amelyben egy metaforá-
ban a lélek szobrászának nevezi a pedagóguso-
kat. Tényleg, én is úgy gondolom, hogy a szelle-
münk szobrászai Ők, és ennek megfelelő meg-
becsülés is illene hozzájuk. Ezen az ünnepi na-
pon köszönöm az iskola, az óvoda és a művé-
szeti iskola pedagógus-karainak, munkatársai-
nak áldozatos, hozzáértő munkáját. Kívánom,
hogy az oktatást átalakító rendelkezések tovább
erősítsék hitüket csodálatos hivatásuk ápolásá-
ban, és sok erőt kívánok életpályájuk kívánatos
alakításában. Már nagyon sok fórumon el-
mondtam, most csak megismétlem: azon túl,
hogy ismerjük, elismerjük mindhárom oktatási
intézményünk példaértékű működését, a peda-
gógusok felkészültségét, hangsúlyozom, hogy
minden statisztikai adat is a kiemelkedő munká-
jukat támasztja alá.Apedagógusnap ünnepi mi-
liőjét kihasználva magam is virágcsokorral kö-
szöntöttem a nyugdíjba vonuló Jarosiné Szabó
Ilonát, Katus Lajosnét, Pergel Ferencnét és a
gyémántdiplomás Odor Bélánét. Ezt teszem
most a dömsödi gyermekek nevében is.

Kedves Dömsödi Lakótársaim!
Kénytelen vagyok egy személyesféle hang-

vételű írásban Önökhöz fordulni. Azért szemé-
lyesféle, mert szinte minden ingatlan-tulajdo-
noshoz egyenként kellene szólnom. Jelenlegi –
nem túl rózsás – helyzetünkről egy másik cikk-
ben kívántam tájékoztatni az érdeklődőket, de
az most már – úgy tűnik – júliusra marad. Amit
nem odázhatok el, az szintén szorosan a pénz-
ügyi gondjainkhoz kapcsolódik. Talán sokan
észrevették, hogy közmunkásaink száma csak
töredéke a tavalyinak, így a településgondozási
feladatokra lényegesen kevesebb munkaerő jut.
Az eddigiekhez képest a közmunka program át-
alakítása szűkebb lehetőséget biztosít a szá-
munkra. A munkaerő gondokon túl, a dologi ki-
adásaink szűkítése miatt csak a közterületek
tisztántartásához tudunk üzemanyagot biztosí-
tani. Tehát a lényeg az, hogy június 15-től élünk

annak a jogszabálynak az érvényesítésével,
amely a lakóingatlanokhoz tartozó közterület
ápolását szabályozza. Ennek részleteit egy má-
sik cikkben olvashatják. Kérem, figyelmesen
olvassák el, a félreértések elkerülése végett.
Annyit szeretnék kérni minden ingatlan-tulaj-
donostól, hogy az idézett jogszabálynak megfe-
lelően mindenki gondosan ápolja utcafrontját,
és ezzel tegyen eleget ez irányú kötelezettségé-
nek. Természetesen ennek elmaradása esetén
nem azonnali büntetéssel kezdünk, de egy rövid
türelmi idő után erre is sort kell kerítenünk. Na-
gyon sok tulajdonos eddig sem várta meg, hogy
az önkormányzat dolgozói odaérjenek házuk-
hoz és rendet tegyenek, hanem természetes mó-
don, „alapból”, megszokásból megteszik ezt
rendszeresen. Azt is tudjuk, hogy vannak olya-
nok, elsősorban idősek, akik nem képesek en-
nek az általában csak néhány négyzetméternyi
területnek a gondozására sem. Ezért továbbra is
fenntartjuk azt a lehetőséget, hogy önköltségi
áron munkásaink levágják a megnőtt füvet,
vagy más, az előbbiekhez tartozó feladatot elvé-
gezzenek. Ezt a kívánságot időben jelezni kell a
település-fenntartási egységünknél, a Hivatal
udvarában. Rászorultság esetén átmeneti segít-
séget adhatunk ennek finanszírozására, de
hangsúlyozom, tényleg csak a rászorultaknak.
Azért is, mivel egyetlen ingatlan sem maradhat
gondozatlanul, mert az egész köztisztasági
rendszernek csak így van értelme.

Némiképp ide kapcsolódó az a hír is, hogy mi
is meghoztuk azt a helyi rendeletet, amely alap-
ján a segélyek kifizetését köztisztasági felada-
tokhoz kötöttük. Remélem, ennek eredménye is
javítja majd lakóink közérzetét.

Bár a Nemzeti összetartozás napja június 4-
én van, szervezési probléma miatt már egy hét-
tel előbb került megrendezésre – a dabi temp-
lom kertjében – a trianoni megemlékezés. A
szokás szerint igényes műsort nagyon jól egé-
szítette ki Pintér Gyula kunszentmiklósi refor-
mátus lelkipásztor úr emlékező beszéde. Ben-

Folytatás a következő oldalon.

AAAA KKKK     TTTT UUUU     ÁÁÁÁ     LLLL IIII SSSS

Törött korsók és poros utak címmel nyílt
kiállítás Kovács Hajnalka alkotásaiból a

kiskunlacházi műv. központban.
Beszámoló a 21. oldalon.
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Döm söd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat
Kép   vi se lő-tes tü le te 2011. má jus 18-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: Bencze Ist ván pol gár mes ter, Var sá nyi An tal
al pol gár mes ter, Ba logh Lász ló Le ven te, Csi kós
Lás zlóné (ké sőbb ér ke zett), Láz ár Jó zsef, dr.
Rókus falvy Sylvi a, Sza bó And rea kép vi se lők.

Na pi rend meg ál la pí tá sa
(Sza va zás mód ja: egy sze rű több ség, nyílt sza -

va zás)
A kép vi se lő-tes tü let 6 igen, 0 nem – egy han gú

sza va zat tal meg hoz ta a kö vet ke ző ha tá ro za tot:
80/2011. (V. 18.) 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./ Be szá mo ló a köz mű ve lő dé si in téz mé nyek
mű kö dé sé ről. A Döm sö di Hír nök fő szer -
kesz tő jé nek be szá mo ló ja

4./ Be szá mo ló a Döm sö di Sport csar nok mű kö -
dé sé ről

5./ A gyer mek vé de lem he lyi sza bá lyo zá sá ról
szó ló 8/1998. (V. 5.) ren de let mó do sí tá sa

6./ A pénz be li és ter mé szet ben nyúj tott szo ci á lis
tá mo ga tá sok ról és az ön kor mány zat ál tal
biz to sí tott szo ci á lis alap szol gál ta tá sok ról
szó  ló 17/2005. (IX. 16.) ren de let mó do sí tá sa

7./ Az ön kor mány zat inter netes por tál szer kesz -
tői rend sze ré nek ki ala kí tá sa

8./ Az OMK-ban időn ként foly ta tott áru sí tá si
te vé keny ség meg vi ta tá sa

9./ Az 51-es fő út út hasz ná la ti dí ja el tör lé sé nek
kez de mé nye zé se

10./ Döm söd, Hold ut cai vil la mos há ló zat tu laj -
don vi szo nyá nak ren de zé se

11./ Döm söd Nagy köz ség Te le pü lés szer ke ze ti
Ter  vé nek és He lyi Épí té si Sza bály za tá nak mó -
do sí tá sa – kör nye ze ti vizs gá lat szük sé ges sé ge

12./ Egye bek
Zárt ülé sen:
13./ Ön kor mány za ti ha tó sá gi ügy ben ér ke zett

fel leb be zé sek el bí rá lá sa
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:
81/2011. (V. 18.) Kt. számú ha tá ro zat

Döm söd 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 7 igen, 0 nem – egy -
han gú sza va zat tal meg hoz ta a kö vet ke ző ha -
tá ro za tot:

82/2011. (V. 18.) Kt. számú ha tá ro zat
Döm söd 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. Be szá mo ló a köz mű ve lő dé si in téz mé -

nyek mű kö dé sé ről. A Döm sö di Hír nök fő -
szer kesz tő jé nek be szá mo ló ja

(Sza va zás mód ja: egy sze rű 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:

83/2011. (V. 18.) Kt. számú ha tá ro zat
Döm söd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép -

vi se lő-tes tü le te a Pe tő fi Sán dor Ok ta tá si és Mű -
ve lő dé si Köz pont mű kö dé sé ről szó ló be szá mo -
lót el fo gad ta.

Fe le lős: kép vi se lő-tes tü let
Ha tár idő: azon nal
(Sza va zás mód ja: egy sze rű 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:

84/2011. (V. 18.) Kt. számú ha tá ro zat
Döm söd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép -
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nem az az aján lá sa ha gyott ma ra dan dó nyo mot,
amely ar ra vi lá gí tott rá, hogy nem elég gon dol -
nunk Tri a non ra, ha nem be szél nünk is kell ró la!
Ezt az tán min den ki to vább gon dol hat ja, íz lé se
és be lá tá sa sze rint.

Nagy örö möm re szol gál az a tény, hogy Döm-
söd sport tör té ne té ben új sze rű kez de mé nye zés -
ként bon to gat ja a szár nya it egy tény leg csak
után pót láskép zés re „sza ko so dott” egye sü let. A
ké zi lab dás lá nyok és a fo cis ta fi úk spor to lá sát,
ver se nyez te té sét fel ka rol ni kí vá nó egye sü let hez
a leg fris sebb hí rek sze rint a ter mé szet já rók is
csat la koz ni kí ván nak. Kí ván csi an vá rom a kez -
de mé nye zés si ke re i ről be szá mo ló hí re ket.

Egy má sik egye sü let is bon to gat ja szár nya it
Dömsödön. Tu cat nyi fi a tal gon dol ja úgy, hogy
se gí te ni sze ret ne – az „él he tőbb Dömsödért”
szlo gen szel le mé ben – né hány olyan te rü let job -
bí tá sá ban, aho vá az ön kor mány zat, a kép vi se lő-
tes tü let nem ér het oda. Olyan idő szak ban, ami -
kor be gu bó zunk, ami kor csak a meg él he té sünk
után fu tunk, ak kor üd vöz len dő mind két egye sü -
let szárny bon to ga tá sa. 

Im már a VIII. Europop Fesz ti vált ren dez tük
meg Dömsödön a köz vet len kön  nyű ze nei után -

pót lás, ki lenc nem zet if jú elő adói ré szé re. A telt
há zas elő adá sok té nye jó ér zés sel töl tött el, né mi
szo mo rú ság ra csak az adott okot, hogy na gyon
ke vés volt a dömsödi né ző, pe dig a szín vo nal
még az elő ző évit is meg ha lad ta. Gra tu lá lok a
dömsödi he lye zet tek nek és a szer ve ző csa pat -
nak, Csikósné Jut ká val az élen.

A IV. Dabi Na pok ren dez vény so ro zat nak
vég re meg ke gyel me zett az „idő já rás fe le lős”.
Nagy ér dek lő dés mel lett, szín vo na las prog ram -
mal ked ves ked tek a ren de zők dabiaknak, döm-
södieknek és ven dé ge ik nek egy aránt. Gra tu lá -
lok a Bődi csa lád nak, Ilon ká val az élen és a
Még 1000 Év Dömsödért Egye sü let tag ja i nak a
si ke res ren dez vé nyért.

Mű ve lő dé si há zunk adott ott hont a több mint
négy száz re giszt rált részt ve vő vel meg ren de zett
or szá gos ta lál ko zó nak, amely nek há zi gaz dá ja a
Gó lya hír Egye sü let volt, Ambruska Jó zsef és
csa lád ja hat ha tós se gít sé gé vel. Gra tu lá lok az
egye sü let ve ze tő i nek és tag ja i nak ah hoz a tisz -
te le tet pa ran cso ló, ön ként vál lalt fel adat hoz,
amellyel szin te nem ze tün ket aján dé koz zák
meg.

Az is mét jól si ke rült gyer mek nap prog ram já -
nak ré sze volt az Irin gó Színjátszókör tag jai és a
De zső La jos Mű vé sze ti Is ko la di ák jai ál tal elő a -

dott Oscar cí mű víg já ték. Egyik uno kám mal
együtt na gyon jól szó ra koz tunk az elő adá son,
amely nek ní vó ja sok kal több né zőt ér de melt
vol na. Kö szö nöm a gyer mek nap ren de ző i nek –
köz tük a „Ba nyák nak” – a mun ká ját. Néz zék el
ne kem, hogy nem so ro lok fel min den kit, mert
so kan se gí tet tek, na gyon hos  szú len ne a lis ta.

Bencze Ist ván

Folytatás az előző oldalról.

KÉPVISELÕI
FOGADÓÓRA!

Június 29-én szerdán
14-15 óráig

DR. RÓKUSFALVY SYLVIADR. RÓKUSFALVY SYLVIA

képviselő asszony tart
fogadóórát.

Helye: Petőfi Sándor Oktatási és
Művelődési Központ



vi se lő-tes tü le te a Nagy köz sé gi Könyv tár mű kö -
dé sé ről szó ló be szá mo lót el fo gad ta.

Fe le lős: kép vi se lő-tes tü let
Ha tár idő: azon nal
(Sza va zás mód ja: egy sze rű 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:

85/2011. (V. 18.) Kt. számú ha tá ro zat
Döm söd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép -

vi se lő-tes tü le te a Pe tő fi Em lék mú ze um mű kö -
dé sé ről szó ló be szá mo lót el fo gad ta.

Fe le lős: kép vi se lő-tes tü let
Ha tár idő: azon nal
(Sza va zás mód ja: egy sze rű 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:
86/2011. (V. 18.) Kt. számú ha tá ro zat

Döm söd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép -
vi se lő-tes tü le te a Döm sö di Hír nök fő szer kesz -
tő jé nek éves be szá mo ló ját el fo gad ta.

Fe le lős: kép vi se lő-tes tü let
Ha tár idő: azon nal
4./ Be szá mo ló a Döm sö di Sport csar nok

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 7 igen, 0 nem – egy han -

gú sza va zat tal meg hoz ta a kö vet ke ző ha tá ro -
za tot:

87/2011. (V. 18.) Kt. számú ha tá ro zat
Döm söd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép -

vi se lő-tes tü le te a Döm sö di Sport köz pont éves
be szá mo ló ját el fo gad ta.

Fe le lős: kép vi se lő-tes tü let
Ha tár idő: azon nal
5. A gyer mek vé de lem he lyi sza bá lyo zá sá -

ról szó ló 8/1998. (V. 5.) ren de let mó do sí tá sa
(Sza va zás mód ja: mi nő sí tett több ség, nyílt

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

gú sza va zat tal meg al kot ta a kö vet ke ző ren de -
le tet:

Döm söd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat 
Kép vi se lő-tes tü let ének

11/2011. (V. 20.) ren de le te
A gyer mek vé de lem he lyi sza bá lyo zá sá ról

szó ló 8/1998. (V. 5.) ren de let mó do sí tá sá ról
A ren de let ki hir det ve: 2011. má jus 20. nap ján.
A ren de let ha tá lyos: 2011. má jus 20. nap já tól.

6./ A pénz be li és ter mé szet ben nyúj tott szo -
ci á lis tá mo ga tá sok ról és az ön kor mány zat ál -
tal biz to sí tott szo ci á lis alap szol gál ta tá sok ról
szó ló 17/2005. (IX. 16.) ren de let mó do sí tá sa

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

A kép vi se lő-tes tü let 7 igen, 0 nem – egy han -
gú sza va zat tal meg al kot ta a kö vet ke ző ren de -
le tet:

Döm söd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat 
Kép vi se lő-tes tü let ének

12/2011. (V. 19.) ren de le te

A pénz be li és ter mé szet ben nyúj tott szo ci á lis
tá mo ga tá sok ról és az ön kor mány zat ál tal biz to -
sí tott szo ci á lis alap szol gál ta tá sok ról szó ló
17/2005. (IX. 16.) ren de let mó do sí tá sá ról
A ren de let ki hir det ve: 2011. má jus 19. nap ján.
A ren de let ha tá lyos: 2011. má jus 19. nap já tól.

7./ Az ön kor mány zat inter netes por tál
szer kesz tői rend sze ré nek ki ala kí tá sa

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

A kép vi se lő-tes tü let 6 igen, 0 nem – egy -
han gú sza va zat tal meg hoz ta a kö vet ke ző ha -
tá ro za tot:

88/2011. (V. 18.) Kt. számú ha tá ro zat
Döm söd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép -

vi se lő-tes tü le te a te le pü lé si por tál szer kesz tői
fel ada ta i nak el lá tá sá val kap cso lat ban a kö vet -
ke ző dön tést hoz ta.

A kép vi se lők a 2011. jú ni u si ren des ülé sen te -
gye nek ja vas la tot olyan sze mély re, aki a köz -
mun ka prog ram ke re té ben a szer kesz tői fel ada -
to kat el tud ja lát ni.

Fe le lős: Bencze Ist ván pol gár mes ter
Ha tár idő: azon nal
8./ Az OMK-ban időn ként foly ta tott áru sí -

tá si te vé keny ség 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 5 igen, 1 nem, 0 tar tóz -

ko dás sza va zat tal meg hoz ta a kö vet ke ző ha tá ro -
za tot:

89/2011. (V. 18.) Kt. számú ha tá ro zat
Döm söd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép -

vi se lő-tes tü le te nem kor lá toz za a Pe tő fi Sán dor
Ok ta tá si és Mű ve lő dé si Köz pont épü le té nek
bér be adá sát áru sí tá si te vé keny ség cél já ra.

A kép vi se lő-tes tü let egy ben fel ké ri dr. Ben -
cze Zol tán al jegy zőt, hogy a so ron kö vet ke ző
ren des ülés re ké szít sen elő ter jesz tést a bér le ti
dí jak mér té ké nek eme lé sé ről.

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

Ha tár idő: azon nal
9./ Az 51-es fő út út hasz ná la ti dí ja el tör lé sé -

nek 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 6 igen, 0 nem – egy han -

gú sza va zat tal meg hoz ta a kö vet ke ző ha tá ro -
za tot:

90/2011. (V. 18.) Kt. számú ha tá ro zat
Döm söd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat Kép vi -

se lő-tes tü le te az 1990. évi LV. tv. 101. § (1) be -
kez dé sé ben meg ha tá ro zott jo gá val él ve meg ke -
re si a Nem ze ti Fej lesz té si Mi nisz té ri um Inf ra -
struk  tú rá ért Fe le lős Ál lam tit kár sá gát, és kez de -
mé nye zi a díj fi ze tés el le né ben hasz nál ha tó au tó -
pá lyák ról, au tó utak ról és fő utak ról szó ló 37/2006.
(II I. 26.) GKM ren de let mó do sí tá sát an nak ér de -
ké ben, hogy az 51-es szá mú fő út Kiskun lacháza
és Döm söd kö zöt ti sza ka szán az út hasz ná la ti díj
fi ze té si kö te le zett ség el tör lés re ke rül jön.

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

10./ Döm söd, Hold ut cai vil la mos há ló zat
tu laj don vi szo nyá nak ren de zé se

(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:

91/2011. (V. 18.) Kt. számú ha tá ro zat
Döm söd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat

Kép vi se lő-tes tü le te fel ha tal maz za Bencze
Ist ván pol gár mes tert ar ra, hogy foly tas son
tár gya lást az ELMŰ-ÉMÁSZ Rt.-v el a
Döm söd Hold ut cai transz for má tor ál lo más
tu laj don jo gá nak át adá sá ról az ELMŰ-
ÉMÁSZ Rt. ré szé re pénz be li té rí tés el le né -
ben.

Fe le lős: Bencze Ist ván pol gár mes ter
Ha tár idő: azon nal
11./ Döm söd Nagy köz ség Te le pü lés szer -

ke ze ti Ter vé nek és He lyi Épí té si Sza bály -
za tá nak mó do sí tá sa – kör nye ze ti vizs gá lat
szük sé ges sé ge

(Sza va zás mód ja: egy sze rű 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:

92/2011. (V. 18.) Kt. számú ha tá ro zat
Döm söd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat

Kép vi se lő-tes tü le te Döm söd Nagy köz ség
Te le pü lés szer ke ze ti Te rvé nek és He lyi Épí té -
si Sza bály za tá nak mó do sí tá sa kap csán a kö -
vet ke ző dön tést hoz za.

A mó do sí tás nem ter jed ki az autocross pá -
lya, va la mint a volt zárt ker ti 7000-es hrsz-ú
in gat la nok ra.

Fe le lős: Bencze Ist ván pol gár mes ter
Ha tár idő: azon nal
12./ Egye bek
A na pi ren di pont ke re té ben a kép vi se lő-

tes tü let ha tá ro za tot nem ho zott.

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. jú -
ni us 30.

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. dom sod.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 inter netes 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 tesz  -
szük köz zé. Az ön kor mány za ti ren de le te ket a
Pol gár mes te ri Hi va tal hir de tő táb lá ján hir det -
jük ki, és az ön kor mány za ti hon la pon is köz -
zé tes  szük.

Döm söd Nagy köz sé gi Ön kor mány zat
Kép vi se lő-tes tü le te
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Su li Per sely Ala pít vány
Döm söd
Szé che nyi út 9.
2344
Adó szám: 18679212-1-13

Köz hasz nú sá gi
je len tés
2010. év

Az ala pít vány 1997. de cem ber 30-án ke rült be jegy -
zés re a Pest Me gyei Bí ró ság AM. 1502. sz. alat t, majd
1999. no vem ber 26-tól ki emel ten köz hasz nú ala pít -
vány ként lett be je gyez ve.

Ki emel ten köz hasz nú te vé keny sé ge it az ala pí tó ok -
irat tar tal maz za, mely sze rint fő (a tel jes ség igé nye
nélkül) te vé keny sé gei kö zött sze re pel a Gróf Szé che -
nyi István Ál ta lá nos Is ko lá ban fo lyó ok ta tó mun ka tá -
mo ga tá sa, a ma gyar nyelv és iro da lom ta ní tá sa, az if jú -
ság ál ló ké pes sé gé nek ja ví tá sa, a ta nu lók tu dá sá nak fej -
lesz té se, az ide gen nyel vi ok ta tás to vább fej lesz té se ér -
de ké ben tá mo ga tá sok nyúj tá sa ren dez vé nyek hez, esz -
köz vá sár lá sok hoz.

Tá mo ga tást 2010. év ben az Ala pít vány 60.000 Ft-ot
ka pott gaz dál ko dó szer ve zet től  könyv vá sár lás ra, 288 Ft
folyt be ka mat ból, és az adó zók ál tal fel aján lott 1%-ból
pe dig 189.795 Ft.

Az ala pít vány 2010. dec. 31.-i pénz kész le te: 27.046
Ft, a bank szám lán 299.179 Ft volt.

A 2009. év vé gén be folyt 265.334 Ft-ot  (APEH 1%)
a ku ra tó ri um dön té se alap ján a Gróf Szé che nyi Ist ván
Ál ta lá nos Is ko la  ki rán du lá sá val kap cso la tos busz költ -
sé gé hez já rult hoz zá 250.000 Ft- tal.  Mint ar ról már az
elő ző ku ra tó ri u mi je len té sünk ben le ír tuk az is ko la egy
kétéves nem zet kö zi pá lyá zat kap csán ta nu lók és kí sé -
rők rész vé te lé vel utaz tak Lettor szág ba.

A fenn ma ra dó 15.334 Ft-ból 13.377 Ft-ot for dí tot -
tunk mű kö dé si költ ség re – bank szám la-ve ze té si költ -
ség.  Az APEH 1%-ból fenn ma ra dó 1957 Ft-ot ké sőb bi
mű kö dé si költ sé ge ink re for dít juk.

A 2010. év ben át utalt 189.795 Ft APEH 1% fel hasz -
ná lá sá ról a ku ra tó ri um ké sőbb dön t, el köl té sé re 2011.
év ben ke rül sor, de ezt is az ala pít vány cél ja i nak meg fe -
le lő en  az is ko la ok ta tá si, ne ve lé si mun ká já nak se gí té sé -
re fog ja for dí ta ni. 

A  60.000 Ft-os tá mo ga tás (2010. évi) fel hasz ná lá sá -
ra  a 2010/11. tan év  vé gén fog sor ke rül ni, a ju ta lom -
köny ve ket vá sá rol ja meg be lő le az ala pít vány, amit a
tan év zá rón osz ta nak ki a ki emel ke dő ta nul má nyi mun -
kát nyúj tó, és kö zös sé gi mun kát vég ző ta nu lók nak.

Az ala pít vány az ala pí tó ok irat ban fog lalt köz hasz nú
cél ja i nak meg fe le lő en vé gez te a te vé keny sé gét 2010.
év ben is.

Döm söd, 2011. 05. 24.
Szüc sné Ágh Ani kó, ku ra tó ri um el nö ke

Zá ra dék: A köz hasz nú sá gi je len tést a ku ra tó ri um a
13. sz. ha tá ro zat tal 2011. má jus 24-én el fo gad ta, a
Döm sö di Hír nök ha sáb ja in köz zé te szi.

Is ko lánk há rom ta nu ló ja an gol alap fo kú írás be li és szó be li nyelv vizs gát
tett.

Az ál la mi lag el is mert nyelv vizs gát si ke re sen tel je sí tet ték 70% fe let ti ered -
ménnyel. 

Gra tu lá lunk a há rom nyol ca di kos ta nu ló nak: Mendi Ti bor
Sáfrán Ta más
Sze ge di Im re

Ma da rak és fák nap ja 2011
„...éven te egy nap szen tel tes sék a ma da rak és fák vé del mé ben.”

Hermann Ot tó

A fen ti gon do lat je gyé ben is ko lánk fel ső ta go za tá ban is meg em lé kez tünk
er ről a nap ról. Fa li új sá gon ke resz tül hív tuk fel a gye re kek fi gyel mét e nap
fon tos sá gá ra. A prog ra mok több na pon ke resz tül tar tot tak.

Rejt vé nye ket töl töt tek ki a ta nu lók, és ap róbb aján dé kok kal ju tal maz tuk
őket. Örö münk re sok gye rek nek volt ked ve ját sza ni.

A meghirdetett rajz ver seny re kö zel 40 ta nu ló ké szí tett raj zot kü lön fé le
tech ni kák kal. 

Gra tu lá lunk a dí ja zot tak nak!

SU LI-BU LI
2011. má jus 20-án a 6. a és a 7. a osz tá lyok a fel ső ta go za to sok szá má ra bu -

lit ren dez tek az OMK nagy ter mé ben.
A prog ram cél ja az volt, hogy a két szer ve ző osz tály ki rán du lá sa i hoz se gít -

sé get nyújt son. A bü fé be vé te lé ből si ke rült csök ken te ni a be fi ze ten dő pénz
ös  sze gét.

Azt gon do lom, hogy a fel ső ta go za tos di á kok iga zán jól érez ték ma gu kat
az egész dél utánt ki töl tő prog ra mon.

Ez úton sze ret nénk kö szö ne tet mon da ni az OMK min den dol go zó já nak a
szer ve zés ben, le bo nyo lí tás ban nyúj tott se gít sé gért. 

Gerenday Éva

Az ál ta lá nos is ko la egyik ki emelt ne ve lé si cél ja a gye re kek kör nye zet tu da -
tos ma ga tar tá sá nak for má lá sa. En nek kap csán a tan év 2. fél év ében sze mét -
sze dé si ak ci ó ban vet tünk részt.

Az el ső al ka lom a Föld nap ja, a Dömsödi Pol gár őr ség szer ve zé sé ben.
A má so dik al ka lom egy or szá gos szer ve ző dés ke re té ben tör tént. A sze mét -

sze dést Nagy Sebastian és Fa ra gó At ti la szer vez ték és irá nyí tot ták.
Ez al ka lom mal kb. 80 fő tisz tí tot ta meg a sze mét nagy ré szé től a Du na-par -

tot és kör nyé két.
Szá mom ra sze mé lyes csa ló dás volt, hogy a fel nőt tek ará nya jó val ki sebb

volt a gye re ke ké nél. Pe dig ez a nap is le he tő sé get adott vol na a pél da mu ta tás -
ra a fel nőt tek ré szé ről.

El is me rés és kö szö net mind azok nak, akik 3 órát szán tak ide jük ből, hogy
kör nye ze tünk tisz ta sá gá ért va la mit te gye nek, szem ben azok kal, akik nem vi -
gyáz nak kör nye ze tünk re.

A kö vet ke ző ak ci ó ra még több em bert hí vunk és vá runk.
Gerenday Éva

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



XXI.  évfolyam  6.  szám 5

A Döm sö di Ál ta lá nos Ipar tes tü let az elő ző évek hez ha son ló an foly tat ja
pá lya ori en tá ci ós te vé keny sé gét. 

A döm sö di Gróf Szé che nyi Ál ta lá nos Is ko la di ák ja i nak sze ret nénk
meg ad ni a le he tő sé get, hogy meg is mer ked hes se nek élő ben a szak mák kal,
a szak má kat gya kor ló vál lal ko zók kal. En nek ér de ké ben kez de mé nyez tük
az üzem lá to ga tá so kat, ame lyek so rán életkö zel be ke rül nek a gye re kek a
hét köz na pi mun ká val, fo gal mat al kot hat nak a kéz mű ves szak mák ról.

A döm sö di Bo rá sza ti Üzem be két al ka lom mal lá to gat tak el a di á kok
(15 fő).

Kudar Zsolt, az üzem egyik ve ze tő je mu tat ta be az ér dek lő dők nek az
ott zaj ló te vé keny sé ge ket. Mi vel az üzem fő pro fil ja a sző lő fel dol go zás,
és a hoz zá kap cso ló dó bo rá szat, egy szer re kap hat tunk tá jé koz ta tást a nö -
vény ter mesz té si, me ző gaz da sá gi ol dal ról, majd pe dig a sző lő fel dol go zás
és a bo rá szat fo lya ma tá ról. Meg is mer ked het tek a gye re kek a fel dol go zás
so rán hasz nált gé pek kel, a bo ros pin cé ben pe dig ha tal mas és ős ré gi hor -
dó kat cso dál hat tak meg. 

Kiskun lacházán, Ka pi tány Zol tán cuk rász üze mé ben is mer ked het tek
meg a di á kok a cuk rász ter mé kek el ké szí té sé nek for té lyá val. A mű helylá -
to ga tás az alap anyag ok tá ro lá sá nak be mu ta tá sá val kez dő dött. Zo li bá csi
ki emel te en nek az üzem rész nek a rend kí vü li fon tos sá gát. A ter me lő egy -
ség nél szor gos ke zek ké szí tet ték a kü lön bö ző sü te mé nye ket, egy szer re
több he lyen is más-más mun ka fo lya ma to kat lát hat tak a gye re kek. A sok
ké zi mun kát (olykor ne he zet is) igény lő cuk rász szak mát eb ben az üzem -
ben már mo dern gé pek is se gí tik. A fi no mabb nál fi no mabb sü te mé nye ket
az újon nan át adott cuk rász dá ban a di á kok meg cso dál hat ták. Így szem be -
sül ve az zal, hogy  a mű helylá to ga tás so rán né ha fel is mer he tet len mun ka -
fo lya mat ok és anya gok egy sé ges sé vál va mi lyen szép pé  te szik  a cuk rász
szak mát. Zoli bá csi be szélt még a cuk rász  szak ma rej tel me i ről, szép sé gé -
ről és ne héz sé ge i ről. A mű hely lá to ga tás kö tet len be szél ge tés sel zá rult, s
köz ben a di á kok egy- e gy gom bóc fagy lal tot is el fo gyasz tot tak. 

A cuk rászüze met ket tő al ka lom mal 19 fő di ák kal néz tük meg.

Fon tos tö rek vé sünk a ké sőb bi ek ben is, hogy mű hely lá to ga tá sok szer -
ve zé sé vel a szak má kat nép sze rű sít sük és se gít sünk a pá lya vá lasz tás előtt
ál ló di á kok nak dön té sük meg ho za ta lá ban.

Sze ret nénk meg kö szön ni az osz tály fő nö kök nek, hogy se gí te nek meg -
ér tet ni a gye re kek kel, a tu da tos pá lya vá lasz tás fon tos sá gát, va la mint az
Ipar tes tü let tel va ló együtt mű kö dést! 

Re mél jük, hogy azok, akik eze ken részt vet tek kel le mes él mé nyek kel
tá voz tak.  

Dömsödi Általános Ipartestület vezetősége

A Dömsödi Általános Ipartestület hírei

Mû hely lá to ga tá sok a szak mák nép sze rû sí té sé ért

Élménybeszámoló:
A napokban a dömsödi Borászati Üzemben tettünk látogatást. 
Szüretelés után a szőlő először a szemezőbe, majd a présgépbe kerül.

Több száz hektoliteres tartályokban tárolják a mustot, míg meg nem forr,
majd lekerül a pincébe. Láttunk régi fából készült hordókat is, melyeket
ma már nem használnak. A falba épített rozsdamentes tartályokban
tárolják a bort míg be nem palackozzák. A bort a palackozó gép tölti az
üvegekbe, majd a boltokba kerül. Nekünk a hűvös pince tetszett a legjob-
ban a régi hordókkal.                                                              Gonda Andrea 7. b
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Fenn ál lá sá nak 60. év for -
du ló ját ün nep li eb ben az esz -
ten dő ben a Rác ke vei Ady
End re Gim ná zi um.

Az is ko la eb ből az al ka -
lom ból má jus 14-én Öreg di -
ák-ta lál ko zót szer ve zett. A

ven dé gek fo ga dá sát és a ko szo rú zást kö ve tő en
szín vo na las gá la mű sor zár ta a prog ram sort.
Ezen az em lé ke ze tes ese mé nyen sok dömsödi
öregdi ák is részt vett. Az 1951-ben in du ló Ady
Gim ná zi um el ső di ák jai kö zül, szí ve sen ele get
té ve a meg hí vás nak dr. Nagy Ist ván, dr. Raffay
Ka ro li na és Sass Irén (Tóth Ignácné) kép vi sel te
a dömsödieket.

Tóth Ignácné Irén ke né nit en nek ap ro pó ján
ke res tem fel és kér dez tem:

– Milyen ér zé sek tör tek fel szín re a gá lamű sor
alatt, és ami kor be tet szett lép ni az épü let be?

– Már ré gen el ha tá roz tam, hogy el sze ret nék
men ni, hát ha ta lál ko zok is me rős sel, vagy ha
nem, ak kor a fi a ta lab bak biz to san tud nak egyik-
má sik di ák társ ról me sél ni. Így mi kor a Nagy
Pis ti szólt, hogy lesz az ün nep ség, már tud tam
biz to san, hogy részt ve szek raj ta. Na gyon kí -
ván csi vol tam az is ko lá ra, meg azok ra is, akik
előt tünk jár tak. Az is ko lá ba be lép ve rög tön a be -

já rat tal szem ben van a tab lónk, de a Pistiéké
meg a Karoláéké is. Sok vál to zás tör tént, mert
az egy ko ri kol lé gi u mi ré szen ma tan ter mek
van nak. A gá la mű sor na gyon tet szett, iga zán
em lé ke ze tes ma radt, és a fo gad ta tás is igen ked -
ves volt. Jól érez tük ma gun kat, ter mé sze te sen
ezt a na pot er re szán tuk.

– Tetszett-e is me rős ar cok kal ta lál koz ni?
– Az évek múl nak és mi vál to zunk. En  nyi idő

el tel té vel ne héz egy mást meg is mer ni. Nagy se -
gít sé get je len tett szá munk ra, hogy a be lé pés kor
min den ki ka pott egy ön ta pa dós mat ri cát a gim -
ná zi um emb lé má já val, aho vá föl ír ták a ne vün -
ket. Ez meg kön  nyí tet te a fel is me rést. Csak néz -
tük-néz tük egy mást, az tán hos  szas szem re vé te -
le zés után tény leg rá jöt tünk a má sik ki lé té re.
Saj nos vol tak akik be teg ség vagy egyéb okok -
ból nem tud tak je len len ni a ta lál ko zón.

– Milyen em lé ke ze tes él mé nyek ma rad tak a
Rác ke vén töl tött idő szak ból?

– Nagyon ne héz évek vol tak. Mi be já ró sok
vol tunk, mert csak fiú kol lé gi um mű kö dött.
Min den hó nap ban meg vet tük a busz bér le tet,

ami 60 Ft-ba ke rült. Sok szor még az er re va lót is
ne he zen tud tuk ös  sze szed ni, mert igen nagy
volt a sze gény ség.

Az ud vart a Du na fe lől most na gyon ma gas
ke rí tés sze gé lye zi. Em lék szem, hogy egy kor ez
nem is volt, és bi zony be le es tünk a Du ná ba. Ne -
künk is vol tak ilyen haj me resz tő dol ga ink, de
azért jó és szép volt a rác ke vei gim ná zi um ban
di ák nak len ni!

Na gyon em lé ke ze tes él mény, ami kor Be csé -
re men tünk krump lit szed ni, még fi ze tést is ígér -
tek a jól el vég zett mun ká ért. Mi na gyon igye -
kez tünk. Az osz tály fő nö künk (fi a tal pes ti ta nár -
nő) biz ta tott is ben nün ket, hogy si es sünk-si es -
sünk, de még sem szed tük fel ren de sen a krump -
lit, így el is ma radt a fi ze tés.

Sok kel le mes kö zös él mén  nyel gaz da god -
tunk az itt el töl tött évek alatt. Utol só kö zös al ka -
lom, ami kor érett sé gi után együtt men tünk el a
Ba la ton ra. A leg szo mo rúbb ta lán még is az,
hogy az idő úgy el sza ladt!

Ked ves Ady-s Öregdi á kok, kí vá nom, hogy
az is ko la 70 éves ju bi le u mi ün nep sé gén ugyan -
ilyen lel ke sen és ugyan ilyen lét szám mal ve gye -
nek részt 2021-ben!

-V.I.-

RADYG 60

Nyá ron a nagy me leg ben min den ki ke re si a le -
he tő sé get, hogy a leg több időt stran do lás sal tölt -
hes se. Azon ban a für dő zés is ko moly ve szé lye ket
rejt. A meg gon do lat lan ság, az alap ve tő sza bá lyok
fi gyel men kí vül ha gyá sa min den év ben ha lá los
bal ese tek kel jár. A fő vá ros kör nyé ke te le van bá -
nya ta vak kal, kör nye ze tük na gyon vál to za tos, de
ke vés a ki je lölt für dő hely, a ta vak ha mar mé lyül -
nek, a víz né hol nyá ron is jég hi deg.

A leg is mer tebb Bu da pest kör nyé ki bá nya tó ta -
lán a Bu da ka lász hoz tar to zó Omsz ki-tó. A négy -
szög ala kú tó kön  nyen meg kö ze lít he tő Bu da pest -
ről. Le het ví zi sí el ni, van wakeboard pá lya is. 

Pest me gye ked velt bá nya ta vai kö zé tar to zik
a Dunaharaszti bá nya tó és a Dél egy há zi ta vak
cso port ja is. Dunaharasztin két tó ta lál ha tó, az
egyik a jet-skiseknek fenn tar tott tó, a má sik –
egy töl tés sel két rész re osz tott – tó, me lyen egy
ká be les ví zi sí pá lya és egy strand osz to zik.

Ahol le gá li san le het fü röd ni: Dél egy há za,
Dunaharaszti, Gyömrő, Pócsmegyer, Ve res egy -
ház, Dunavarsány és a Bu da ka lász mel lett ta lál -
ha tó Omsz ki-tó egy kis ré sze.

A für dő zés re en ge dé lye zett ta vak víz mi nő sé -
gét a nyá ri sze zon ban két he ten te el len őr zik, a
tisz ti or vo si szol gá lat mun ka tár sai ar ra is fi gyel -
nek, hogy van-e ivó víz, WC a kör nyé ken, il let -
ve a sze me tet rend sze re sen ös  sze sze dik-e.

10 víz pa ran cso lat a bá nya ta vak hoz: 
1.) Bá nya ta vak te rü le tén fü röd ni csak olyan

he lye ken le het, me lyek nem es nek til tó ren del -
ke zés alá, il let ve kü lön jog sza bály sze rint ki je lölt

für dő hely nek mi nő sül nek. Für dés nek szá mít, ha
fel fúj ha tó já ték csó nak kal, vizibiciklivel, mat rac -
cal me gyünk be a víz be. Az il le té kes ön kor mány -
zat hoz zá já ru lá sá val az ÁNTSZ kis tér sé gi hi va -
ta lá nak fel ada ta, hogy a bá nya ta vak nál ki je löl je a
für dő he lye ket. A rend őr ség csak en nek be tar tá sá -
ért fe lel, az az el len őr zi, hogy ki für dik til tott he -
lyen. Aki meg sze gi az elő írást, a Sza bály sér té -
sek ről szó ló kor mány ren de let ér tel mé ben 20.000
Ft-ig ter je dő pénz bír ság gal sújt ha tó, mi vel köz le -
ke dés ren dé sze ti sza bály sér tést kö vet el.

A bá nya ta vak te rü le tén a für dé si ti lal mat jel -
ző táb lák meg lét ét a rend őr ség el len őr zi. Amen-
nyi ben hi á nyos sá got ta pasz tal, úgy a hi ány zó
táb lák pót lá sa cél já ból az il le té kes jegy ző vagy
kis tér sé gi in té zet irá nyá ba a szük sé ges in téz ke -
dést meg te szi. Az ön kor mány zat hoz zá já ru lá sá -
val a Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság je lö li ki,
hogy hol le het jet-skizni. A pá lyá kat bó ják kal
kell kö rül ha tá rol ni.

2.) Hat éven alu li és úsz ni nem tu dó, 14 éven
alu li gye re kek csak fel nőtt kí sé re té ben fü röd -
het nek a für dés re al kal mas és ar ra ki je lölt he lye -
ken. An nak is cél sze rű men tő mel lényt vagy
men tő gal lért fel ven ni, aki jól tud úsz ni.

3.) A bá nya ta vak ese té ben fer tő zés ve szél  lyel
is szá mol ni kell, hi szen több sé gük nél a víz mi -
nő sé gét nem el len őr zik, ezért na gyon sok ve szé -
lyes hul la dék és mé reg anyag ke rül het a víz be. 

4.) A bá nya ta vak, a nem ki je lölt für dő he lyek
ese té ben a hi gi é ni ás fel té te lek hi á nya to váb bi
ve szé lye ket rejt, mi vel sok he lyen nin cse nek ki -

épí tett mel lék he lyi sé gek, öl tö zők, nincs sze mét -
gyűj té si le he tő ség sem. Az ilyen ta vak nál az el -
ső se gély nyúj tás is meg ol dat lan.

5.) A bá nya ta vak ról tud ni kell, hogy hir te len
mé lyül nek, és van nak rend kí vül mély pont jai,
ahol a víz nem tud fel me le ged ni. Ezt ér de mes
szem előtt tar ta ni ak kor is, ami kor csó nak ból,
mat rac ról ug rá lunk be a víz be, mert ha fel he vült
test tel hir te len be ug runk, az izom gör csöt vagy
akár szív bé nu lást is okoz hat.

6.) Fon tos tud ni, hogy a bá nya ta vak be lát ha -
tat lan, vál to zó mély sé ge mel lett a víz fe né ken lé -
vő ve szé lyes tár gyak (dró tok, al kat ré szek) is sé -
rü lé se ket okoz hat nak.

7.) A bá nya ta va kat elő sze re tet tel lá to gat ják a
jet-skizők is, akik sok szor szin tén bal es etet okoz -
hat nak a fi gyel met le nül für dő zők nek. Ha jet-skis
is hasz nál ja a ta vat, nem aján lott a víz alá me rül ni
vagy ott úsz ni, mert a jet-skis nem ér zé ke li, hogy
a víz alól hol fo gunk fel jön ni. A jet-ski fék ha tás -
sal nem ren del ke zik, ne he zen irá nyít ha tó. 

8.) Nem ta ná csos köz vet le nül ét ke zés után,
te li gyo mor ral, fel he vült test tel, sze szes ital
és/vagy gyógy szer ha tá sa alatt fü röd ni.

9.) A szív- és ke rin gé si be teg ség ben szen ve -
dők ne fü röd je nek egye dül! 

10.) Ha még is va la mi lyen baj tör té nik, azon -
nal a men tő ket (104) és a rend őr sé get (107) kell
ér te sí te ni! 

Ada tok: 
Pest me gye te rü le tén 2010-ben 16 víz be ful la -

dás tör tént. Eze ket az ügye ket a rend őr ség köz -
igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás ke re té ben, igaz ság -
ügyi orvosszakértő be vo ná sá val vizs gál ja. 

Pest Me gyei Rend őr-fő ka pi tány ság

A bányatavak veszélyei 
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Báb ver seny re in dul tunk
2011. május 8-án a bia tor bá gyi fa lu ház ban ren dez ték meg a XIV. Koós

Iván Gyer mek bá bos Ta lál ko zót, ame ly egy ben az or szá gos ta lál ko zó me -
gyei vá lo ga tó ja is volt. 

Több he tes in ten zív gya kor lás és ki tar tó fel ké szü lés után mi is meg mé -
ret tet tük ma gun kat a ne ves zsű ri előt t. (A zsű ri tag jai Koós Iván né dr.  Va j -
na Il di kó pszi cho ló gus, Gö rög né Far kas Zsu zsan na báb pe da gó gus és
Szen tir mai Lász ló fő is ko lai do cens vol tak.) Bár báb cso por tunk nak ez
mind ös  sze a har ma dik ver se nye volt, még is si ke rült az elő ke lő har ma dik
he lyen vé gez nünk és több ru ti no sabb és kép zet tebb cso por tot is ma gunk
mö gé uta sí ta nunk. A zsű ri ér té ke lé sé ben kü lön ki emel te a gye re kek ál tal
ké szí tett bá bok szép sé gét, il let ve a sze rep lők lel ke se dé sét. 

Ez úton is sze ret ném meg di csér ni a részt ve vő gye rmekeket: Cse hi Li lit,
Erős Fan nit, Gon da Ale xand rát, Gut tyán Ré kát, Her mann Zsol tot, Ma -
gyar Má tét, Or szág Györ gyöt, Sass Lil lát, Szé kely Kla u di át, Tóth Ilo nát
és meg kö szön ni a szü lők tá mo ga tá sát! Sok mun ka vár még ránk, de sze -
ren csé re jókedv vel vé gez zük, és bí zunk ben ne, hogy jö vő re is mét si ker rel
já runk majd!

Key ha-Czeller Pi ros ka

VÍZSZINTES
1. A megfejtés
13. határátkelő helyünk
14. telik az idő
15. azonos betűk
16. híres focicsapat
17. mutatószó
18. női név
20. ruhakészítő
22. birtokol
23. megijed
26. tulajdonod
27. főzeléknövény

28. arcunk része
29. szúrófegyver névelővel
31. horvát sziget!
33. tüzelőanyaga
35. összeadás szava
37. Nemzetközi Olimpiai Bizottság
39. ilyen angyal is van
40. mesehős
41. leégett a gyertya
44. becézett Adrienn
46. rangjelző
47. abban az időben
48. áruházlánc

FÜGGŐLEGES
1. sajog
2. katonai kifejezés
3. azonos betűk
4. irányít
5. német férfinév
6. szépet tevő
7. kávémárka
8. csúnya
9. Ilona becézve
10. ókori fémedény
11. AK
12. Pest megyei település
17. étkezik

19. a búza is ez
21. légiposta
22. zöldségféle
24. majdnem illatos!
25. dada
30. kicsinyítő képző
32. üdítőital 
34. egy szelet karaj!
36. mértani test
38. minden buktában van!
40. keverve bír! 
42. repülőgéptípus
43. DK
45. néma dob!

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

klasszikus halcsali olvasható. 

A megfejtéseket július 20-ig
kérjük leadni a Célpont(y)

Horgász Szaküzletbe.
A helyes megfejtők között

2x1000 Ft-os utalványt
sorsolunk ki.

Előző havi helyes megfejtés:
Lebegő pellet.

A szerencse a sorsolásnál
ezúttal Wágner Lászlónak és

Józan Andrásnénak
kedvezett.

Nyereményüket átvehetik
az üzletben.



8 XXI.  évfolyam  6.  szám

Má jus ban sok ver se nyünk, sok fel lé pé sünk volt, sőt a vizs gák is meg -
kez dőd tek.

4-én gra fi ka tan sza kos nö ven dé ke ink – Lip tai Me lit ta, Csi szár Dó ra,
Hartai Ádám, Huszti Bar ba ra, Mol nár Indira, Várkonyi Vik tó ria – kör ze ti
rajz ver se nyen vet tek részt Szi get csé pen. Csi szár Dó ra és Várkonyi Vik tó -
ria I., Mol nár Indira III. he lye zést ért el. Fel ké szí tő ta ná ruk Kér ges Tün de
ta nár nő volt.

6-án a Dömsödről ké szült tu risz ti kai mű sor ban sze re pel tek ta nu ló ink.
A fel vé telt Légrádi Sza bó Gá bor szer kesz tő és kol lé gá ja ké szí tet te. Az el -
ső hely szín a mű ve lő dé si ház volt, ahol Nagy Lász ló és Is pán Kar ina mu -
tat tak be stan dard tán co kat (ta ná ruk Mihó Di á na), majd a Ju és Zsu Tár su -
lat be mu ta tó ja után Jarosiné Sza bó Ilo na 4. a osz tá lya tán colt me ző sé gi
tán co kat (ta ná ruk Bagi Fe renc) és vet ték fel elő ször Nagy Raj mund nép -
tán cos szó ló tán cát is (ta nár: Bagi Fe renc).

A fel vé tel a Pe tő fi Szü lői Ház ban foly ta tó dott, ahol a szó ló tán co sunk
tán cát má sod szor is fel vet ték. Ez után a Pe tő fi tölgy höz men tünk, ahol
Jancsó An na, Sza bó Bet ti na és Vitáris Pet ra a Pi ros lik már a fá kon a le vél
kez de tű De zső La jos – Pe tő fi Sán dor dalt ad ta elő.

Utol só hely szí nünk a Pe tő fi Mú ze um volt, ahol a há rom éne kes egy
nép dal csok rot éne kelt.

8-án ren dez tük meg a III. Há zi Tár sas tánc Ver senyt, amely nek hely -
szí ne a mű ve lő dé si ház volt. A ver seny az idén mi nő sí tő ver seny volt, va -
gyis min den nö ven dé künk he lye zés ben ré sze sült. Arany, ezüst és bronz
mi nő sí tést kap tak a gye re kek, amely hez ér met és egy Kér ges Tün de ta -
nár nő ál tal ter ve zett ok le ve let is ad tunk. A ver senyt Gerenday Éva ta nár -
nő ve zet te, a pon to zók Mihó Di á na és Tóth And rea tánc pe da gó gu sok
vol tak. A szám lá ló bi zott ság tag jai Bu dai No é mi, Faragóné Pádár Tün de
és Perger Éva vol tak. A han go sí tást Bo kor Zsolt ke zel te. Ah hoz, hogy a
ver seny zök ke nő men te sen le bo nyo lód has son, kel let tek még olyan sze -
mé lyek is, akik a hát tér ben se gí tet ték a ren dez vényt: Bene Jánosné, Gá -
bor Tün de, Tóthné Is pán Ilo na, Csi kós Lászlóné, Mihó Györgyné, Rad-
ványi Pat rik, Nagy Lász ló, Is pán Kar ina, Nagy Tí mea, Hor váth Ba lázs,
Pékné Fe ke te Il di kó, a Dömsödi Pol gár őr ség tag jai – Szi ge ti Bar na bás és
Szi ge ti Ta más.

A ver senyt két mű sor szám mal szí ne sí tet te Mihó Di á na fel nőtt tánc -
cso port ja is, amely nek tag jai – sok szor fá rad tan az egész na pi mun ka
után – hét ről hét re ta lál koz nak, és ki tar tó an gya ko rol nak.    

Sze ret nék kö szö ne tet mon da ni min den ki nek, aki részt vett a ver seny
szer ve zé sé ben és le bo nyo lí tá sá ban. 

Ered mé nyek:
Tán co ló Tal pak – stan dard:
Papp And rás – Ga lam bos La u ra arany
Bődi End re Zsig mond – Rüsics Ale xa arany
Rácz Ist ván Ben ce – Hor váth Senon Me lin da bronz
Bődi Ger gely Má té – Lantai Cintia arany
Ko lom pár Dá ni el – Ko lom pár Iza bel la Ju dit bronz
Zsákai Lász ló – Zsákai Melissza ezüst
Her má nyi Ger gely Bar na bás – Pék Bi an ka ezüst
Ke resz tes Ákos – Perger Pet ra ezüst

Tán co ló Tal pak – la tin:
Papp And rás – Ga lam bos La u ra arany
Bődi End re Zsig mond – Rüsics Ale xa arany
Rácz Ist ván Ben ce – Hor váth Senon Me lin da bronz
Bődi Ger gely Má té – Lantai Cintia arany
Ko lom pár Dá ni el – Ko lom pár Iza bel la Ju dit ezüst
Zsákai Lász ló – Zsákai Melissza arany
Her má nyi Ger gely Bar na bás – Pék Bi an ka ezüst
Ke resz tes Ákos – Perger Pet ra bronz
Zsebők Fan ni – Far kas Ra mó na ezüst
Jó nás Bar ba ra – Tol nai Tí mea ezüst
Föl di Dalma Mar git – Rupa Ni ko lett arany
Mendi Bar ba ra – Far kas Le tí cia bronz

Gyer mek kis cso port – stan dard
Kin cses Kris tóf – Draskovich Zoé arany
Föl di Ró bert Márk – Ko vács Ad ri enn Zsu zsan na arany
Huszti Ale xand ra Han na – Far kas Mer cé desz arany
Biricz Vi vi en Lin da – Csécs Kit ti Zsa nett ezüst
Kris tóf Vi vi en – Pongrácz Bet ti na bronz
Szi ge ti Mó ni ka – Bur ján Dzsenifer ezüst
Bak Dzsenifer – Jó nás Vik tó ria bronz
Lantai Szil via – Kin cses Ra mó na ezüst
Lengvárszky Cintia bronz

Gyer mek kis cso port – la tin
Kin cses Kris tóf – Draskovich Zoé arany
Föl di Ró bert Márk – Kris tóf Vi vi en ezüst
Huszti Ale xand ra Han na – Far kas Mer cé desz arany
Biricz Vi vi en Lin da – Csécs Kit ti Zsa nett arany
Ko vács Ad ri enn Zsu zsan na – Pongrácz Bet ti na ezüst
Szi ge ti Mó ni ka – Bur ján Dzsenifer ezüst
Bak Dzsenifer – Jó nás Vik tó ria bronz
Lantai Szil via – Kin cses Ra mó na ezüst
Lengvárszky Cintia bronz

Ba ba ró zsa cso port – la tin
Sám son Ni ko lett – Ko lom pár Iza bel la Ju dit arany
Ko lom pár Pet ra – Pék Bi an ka arany
Var ga Szimonetta Ma ri an na – Jancsó An na Hen ri et ta ezüst
Guttyán Kit ti – Var ga Dorina bronz
Perger Pet ra – Csi szár Dó ra arany
Ko vács Szil via – Kin cses Ra mó na ezüst
Zsákai Melissza – Huszti Bar ba ra Györ gyi ezüst

Gé zen gúz cso port – stan dard
Ács And rás Jó zsef – Fá bi án Bi an ka ezüst

A De zsõ La jos Alap fo kú Mû vé szet ok ta tá si
In téz mény májusi hí rei
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Jároli Kris tóf – Ko lom pár Pet ra arany
Perger Gá bor – Ács Do mi ni ka Éva arany
Papp Já nos – Belencsik Krisz ti na arany
Bu dai Le ven te An tal – Jancsó An na Hen ri et ta bronz
Bődi End re Zsig mond – Sipos Eve lin arany
Bődi Ger gely Má té – Csi szár Dó ra bronz
Perger Ben já min – Ko vács Szil via ezüst
Már kus Pé ter – Is pán Kar ina ezüst
Sáfrán Mi hály – Fá bi án Fan ni ezüst
Zsákai Lász ló – Guttyán Kit ti bronz

Gé zen gúz cso port – la tin
Ács And rás Jó zsef – Ko lom pár Pet ra ezüst
Jároli Kris tóf – Fá bi án Bi an ka ezüst
Perger Gá bor – Ács Do mi ni ka Éva arany
Papp Já nos – Belencsik Krisz ti na arany
Bu dai Le ven te An tal – Jancsó An na Hen ri et ta bronz
Bődi End re Zsig mond – Sipos Eve lin arany
Bődi Ger gely Má té – Csi szár Dó ra ezüst
Perger Ben já min – Ko vács Szil via arany
Már kus Pé ter – Is pán Kar ina bronz
Sáfrán Mi hály – Fá bi án Fan ni ezüst
Zsákai Lász ló – Guttyán Kit ti bronz

If jú sá gi ka te gó ria – stan dard
Nagy Lász ló – Is pán Kar ina arany
Hor váth Ba lázs – Nagy Tí mea ezüst

10-én kör ze ti fu ru lya ver se nyen vet tek részt nö ven dé ke ink Szi get csé -
pen: Hor váth Vi rág, Ma gyar Má té, Várkonyi Vik tó ria és Piróth Krisz ti na.
Piróth Krisz ti na, aki is ko lánk makádi ta go za tán ta nul, II. he lye zést ért el a
kor cso port já ban. Fel ké szí tő ta ná ra Povázai Gyu la.

14-én volt a Kányádi Sán dor em lé ké re meg ren de zett nem zet kö zi rajz -
ver seny dí ja i nak át adá sa. A rajz ver se nyen Kányádi Sán dor Küküllő Ka -
len dá ri um c. mű vé hez kel lett il luszt rá ci ót ké szí te ni. A zsű ri tag jai: Zom-
bori Bé la nyu gal ma zott egye te mi ad junk tus, Damó Ist ván gra fi kus mű -
vész, Éne kes Já nos for ma ter ve ző és gra fi kus vol tak. Az al só ta go za tos
kor osz tály kü lön dí ját is ko lánk nö ven dé ke, Lip tai Me lit ta kap ta. Fel ké szí -
tő ta ná ra Kér ges Tün de.

17-én a nagy cso por tos óvo dá sok nak tar tot tunk hang szer vá lasz tó kon -
cer tet, ame lyen be mu tat tuk azo kat a hang sze re ket, ame lye ket a ze ne is ko -
lá ban le het vá lasz ta ni. A be mu ta tón Várkonyi Pet ra, Manger Pet ra, Ba -
logh Abi gél, Ha lász Do rot  tya, Ma gyar Má té, Hor váth Vi rág, Keller Kon -
rád, Tóth Ilo na, Tóth Dá ni el, Kuna Or so lya nö ven dé ke ink ze nél tek. Fel -
ké szí tő ta ná rok: Csák Pé ter, Nyikes Krisz ti án, Povázai Gyu la, Se bes tyén
Gá bor, So mos And rás. 

20-án Jancsó An na, Sza bó Bet ti na, Vitáris Pet ra részt vet tek a Pesovár
Fe renc VI. Cso por tos Nép dal ének lé si Ver se nyen. A ver senyt a szé kes fe -
hér vá ri Fej ér Me gyei Mű ve lő dé si Köz pont Mű vé sze tek Há za ren dez te.
Az ötta gú zsű ri tag jai Vakler An na és Maczkó Má ria, a Liszt Fe renc Ze ne -
mű vé sze ti Egye tem ta ná rai, Né meth Ist ván, a Ze ne tu do má nyi In té zet
mun ka tár sa, va la mint Var ró Já nos és Eredics Gá bor nép ze né szek, ta ná rok
vol tak. A há rom lány „Dömsödi Pá rat lan” né ven rá ba kö zi nép dal cso kor -
ral in dult a nép dal hár mas ka te gó ri á ban, és ezüst mi nő sí tést ért el. A zsű ri
el nö ke, Maczkó Má ria kü lön ki emel te Sza bó Bet ti na szó lóbe tét jét. A lá -
nyok fel ké szí tő ta ná ra Kön tös Ág nes.

24-én kez dőd tek a vizs gák a mű vé sze ti alap vizs gák kal. Ezen a na pon a
ze né szek tet tek vizs gát, 26-án a makádi ta go zat, 30-án az apaji ta go zat nö -
ven dé kei vizs gáz tak. 30-án a dömsödi gye re kek kö zül vizs gáz tak fu ru lya,
kla ri nét és gi tár sza kon.     

27-29. Nép dal éne ke se ink és tár sas tán co sa ink részt vet tek a há romna -
pos Dabi Na pok ren dez vény so ro za ton. Fel ké szí tő ta ná rok: Mihó Di á na és
Kön tös Ág nes.

Má jus 28-án Várkonyi Vik tó ria az Or szág ház ban ve he tett részt a „Len -

gyel – Ma gyar Ös  sze tar tás” pá lyá zat díj ki osz tó ján. Vi ki al ko tá sát 9316
pá lya mun ká ból vá lasz tot ta be a zsű ri a leg jobb 200 kö zé, ame lyet a Par la -
ment ben ki ál lí tot tak. A dí ja kat Kö vér Lász ló, az Or szág gyű lés el nö ke és
Roman Kowalski, a Len gyel Köz tár sa ság ma gyar or szá gi nagy kö ve te ad -
ta át. Vi ki fel ké szí tő ta ná ra: Kér ges Tün de. 

29-én dél előtt az is ko la fu ru lyá sai: Hor váth Vi rág, Vella Fru zsi na,
Várkonyi Pet ra, va la mint a szol fézs cso por tok nö ven dé kei sze re pel tek a
tri a no ni meg em lé ke zé sen a dabi re for má tus temp lom kert jé ben. 

30-án ke rült be adás ra a „Be ton és fes ték” c. pá lyá za tunk, ame lyet a
Mű csar nok hir de tett meg. A gra fi ka tan sza kos gye re kek Var ga Anett ta -
nár nő se gít sé gé vel ké szí tet ték el a fest ményt, amely ről fel vé tel is ké szült.
A fel vé telt Radványi Pat rik nö ven dé künk ké szí tet te. Itt sze ret nék kö szö -
ne tet mon da ni a mun ká ju kért ne kik, valamint Var sá nyi An tal nak és mun -
ka tár sa i nak, akik az is ko la ke rí té sé nek fa lát re no vál ták és le fes tet ték, így
le he tő vé tet ték, hogy a gye re kek el ké szít hes sék a kom po zí ci ó ju kat.

Az is ko la Comenius pro jekt jé ben részt ve vő fel nőt tek Lit vá ni á ba utaz -
tak má jus 10-én. A nem zet kö zi ta lál ko zó nak Klaipeda vá ro sa adott ott -
hont. Az is ko lán kat kép vi se lő Var ga Anett, Bog nár Gáborné, Bene János-
né, Baj zák Ist ván, So mos And rás és Se bes tyén Gá bor 15-én tért vis  sza
Ma gyar or szág ra, be szá mo ló ju kat a kö vet ke ző szám ban ol vas hat ják.

Vé ge ze tül sze ret ném meg kö szön ni az ál ta lá nos is ko la igaz ga tó já nak,
Mé szá ros Pálnénak és va la men  nyi mun ka tár sá nak azt, hogy is ko lánk pro-
g ram ja it, ver se nye it za var ta la nul le bo nyo lít hat tuk, hi szen a ver se nyek
több sé gét dél előtt re szer vez ték, így a ta nu lók az nap nem tud tak részt ven -
ni az ál ta lá nos is ko lai órá i kon.

Meg kö szö nöm Csi kós Lászlónénak és mun ka tár sa i nak, hogy a mű ve -
lő dé si ház he lyi sé ge it és be ren de zé se it hasz nál hat tuk, il let ve hogy ren dez -
vé nye ink tech ni kai le bo nyo lí tá sá ban ak tí van részt vál lal tak.

Kön tös Ág nes 
igaz ga tó 

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 te le fon szám okon

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
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Az elő ző rész ben azt néz tük meg, ho gyan tu dunk olyan célt ki tűz ni ma -
gunk elé, ami tény le ge sen el ér he tő. A most kö vet ke ző rész ben to vább in -
du lunk az úton, és azt néz zük meg, ho gyan ta lál junk olyan meg ol dá si mó -
do kat, me lyek új sze rű ek, me ré szek, ugyan ak kor kre a tí vak, és le he tő vé te -
szik, hogy tény leg el ér jük, amit sze ret nénk. 

Ami kor egy új ki hí vás sal ke rü lünk szem be, ter mé sze te sen min den ki
el gon dol ko dik a le het sé ges meg ol dá so kon. Ilyen kor ru tin ból, a múlt bé li
ta pasz ta la tok ra tá masz kod va és a je len le gi hely zet hoz zá fér he tő in for má -
ci ói alap ján vá laszt juk ki a meg ol dá si mó dun kat. Ez na gyon hasz nos egy -
sze rűbb prob lé mák ese té ben, hisz nem igé nyel nagy erő fe szí tést, ener gi á -
in kat más ra tud juk for dí ta ni. 

Ez a le egy sze rű sí tett meg ol dás ke re sés azon ban nem hasz nos bo nyo lul -
tabb, ös  sze tet tebb, vagy na gyobb je len tő ség gel bí ró prob lé mák, meg ol -
dás ra vá ró hely ze tek ese té ben. Ilyen kor ugyan is csak „ru tin ból” dol go -
zunk, és fi gyel men kí vül hagy ha tunk jó né hány nem an  nyi ra egy ér tel mű,
de sok kal kre a tí vabb és jobb ered ményt ho zó meg ol dá si mó dot. Eb ben az
eset ben fon tos, hogy ne szo rít suk be ma gun kat a meg szo kás, a tra dí ció, a
má sok is így csi nál ják, de sok szor még a „jó zan ész” ke re te in be lül re se.

A ha té kony meg ol dás ke re sés el ső fá zi sa, az úgy ne ve zett öt let bör ze.
En nek lé nye ge, hogy hagy juk sza ba don áram la ni a gon do la ta in kat, hogy
mi nél több és mi nél szo kat la nabb meg ol dá si mó dok jut has sa nak az
eszünk be. Ez így sok kal egy sze rűbb nek hang zik, mint ami lyen a va ló ság -
ban. A ta pasz ta lat azt mu tat ja, hogy a leg több em ber nek nagy ne héz sé get
okoz, két-há rom ha gyo má nyos, egy sze rű meg ol dá si mód nál több fel so ro -
lá sa. Az ok leg in kább az, hogy az em be rek haj la mo sak már eb ben a fá zis -
ban ér té kel ni, és el vet ni a nem jó nak, túl ne héz nek, túl drá gá nak, bi zony -
ta lan ki me ne te lű nek stb. tű nő öt le te ket. Ez ilyen kor hi ba. Ez zel a hoz zá ál -
lás sal le kor lá toz zuk agyunk kre a tív ener gi á it, ahe lyett, hogy fel sza ba dí ta -
nánk őket. Fon tos, hogy az öt let ke re sés fá zi sá ban min den fel me rü lő öt le -
tet, le gyen az bár mi lyen bár gyú, ir ra ci o ná lis, el szállt, drá ga stb. gon do san
ír junk fel. Majd ké sőbb sze lek tá lunk. Ilyen kor csak az a lé nyeg, hogy mi -
nél több meg ol dá si mó dunk le gyen, és hogy agyunk át kap csol jon egy
sza ba don szár nya ló, tény leg új meg ol dá si mó do kat ta lál ni ké pes üzem -
mód ba. Cél a ver zi ók szá má nak nö ve lé se. Mi nél töb b, an nál job b. 

Ami kor már kel lő szá mú öt let ös  sze jött, és már vég képp nem tu dunk
sem mi fé le új gon do la tot elő csi hol ni ma gunk ból, ak kor kez dőd het a mun -
ka, va gyis az öt le tek ki ér té ke lé se.

Ilyen kor min den egyes meg ol dá si ja vas la tot gór cső alá ve szünk. Meg -
vizs gál juk az erős sé ge it, gyen gé it. Ilyen kér dé sek re ke res sük a vá laszt:

– Ho gyan mű köd ne?
– Me lyek az erős sé gei?
– Me lyek a hát rá nyai?
– Mi lyen prob lé mák me rül het nek fel ez zel kap cso lat ban?
– Le het ne-e más képp is hasz nál ni?
– Mi tör té nik, ha egy má sik le he tő ség gel együtt hasz nál juk?
– Ho gyan épül ne fel?
– Mi lyen erő for rás ok ra len ne hoz zá szük ség?
– Mi lyen szi ner gi á val jár na?

Eb ben a fá zis ban sze lek tá lunk, a re mél he tő leg szá mos öt let kö zül ki vá -
laszt juk azo kat, ame lye ket meg va ló sí tunk. A ta pasz ta lat azt mu tat ja, hogy
a leg jobb öt le tek, me lyek a leg több előn  nyel jár nak, nem az el ső né hány
ru tin sze rű öt let kö zül ke rül nek ki. Sok szor elő for dul az is, hogy egy nem
meg va ló sít ha tó öt let, amit az em be rek ál ta lá ban már a fel me rü lé se pil la -
na tá ban el szok tak hes se get ni, egy kis át ala kí tás sal, eset leg egy má sik öt -
let tel va ló kom bi ná lás sal re mek meg ol dás sá ala kul. Ne fél jünk te hát az el -
ső fá zis ban tény leg min den, nem szok vá nyos, eset leg bo lon dos öt le tün ket
fel ír ni.

Mi u tán min den egyes öt le tet vé gig ele mez tünk, meg néz tünk, a kö vet -
ke ző fel adat a dön tés. El kell dön te ni, mi az, amit a gya kor lat ba át ül tet ve
meg is fo gunk va ló sí ta ni.

Sem mi okunk sincs fel té te lez ni, hogy az el ső vá lasz a leg jobb – ál lít ja
Edward de Bono.

Ve gyünk egy olyan pél dát, ahol egy ter me lő, vagy ke res ke dő cég egy
ár ral kap cso la tos dön tést akar meg hoz ni. Csak há rom le het sé ges al ter na tí -
va lé te zik: Ugyan azon a szin ten hagy juk az árat, csök kent jük vagy emel -
jük. Mást nem tu dunk ten ni. 

Ez igaz, an  nyi ban, hogy az ár ral kap cso la tos dön té sünk e há rom ka te -
gó ria va la me lyi ké be tar to zik. En nek el le né re igen nagy szá mú le he tő sé -
günk van. Csök kent het jük a ter mék árát ké sőbb. Vál toz tat ha tunk a ter mé -
ken és elő áll ha tunk egy ala cso nyabb árú ver zi ó val, eset leg a ma ga sabb
árú pré mi um vál to zat tal. Vál toz tat ha tunk a ter mék promó cióján, hogy in -
do kol has suk a ma ga sabb árat. Egy idő re le szál lít hat juk az árat, majd is -
mét vis  sza emel het jük. Le szál lít hat juk az árat, az tán fel árat szá mol ha tunk
fel az ext rá kért (ugye is me rős az au tó ke res ke de lem ből)?

Lát ha tó, hogy tu laj don kép pen bár me lyik ver zió be so rol ha tó az el ső há -
rom ka te gó ria va la me lyi ké be, még is sok kal több an nál. A me re ven gon -
dol ko dók fő hi bá ja, hogy fel so rol ják a fő al ter na tí vá kat és azu tán nem
men nek to vább. Ne es sünk eb be a hi bá ba.

A kö vet ke ző rész ben meg néz zük, hogy mit te gyünk, ha meg szü le tett a
dön tés. Ho gyan ül tes sük át a gya kor lat ba, amit el ter vez tünk, és hogy mi -
lyen aka dá lyo zó té nye zők kel kell szá mol nunk. 

Muc si Edi na
Coach

06-30/284-7653

Coaching 3. rész:
Összetett problémák – kreatív megoldások

NYÁRI NYITVA TARTÁS
Az OMK és a Nagyközségi  Könyvtár
2011. június 20-tól augusztus 31-ig a

következő nyitvatartási rend szerint tart nyitva

H.: 7.30-14K.: 7.30-14Sz.: 7.30-14Cs.:7.30-14P.:  7.30-12Sz.: 8-12

A nyári szabadság időszakára szeretnénk 
szüneteltetni a könyvtár nyitva tartását

2011. augusztus 1. – augusztus 14-ig.
Nyitás: 2011. augusztus 15.
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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!

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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A ren de zõ be mu ta tá sa:
A Pe tő fi Sán dor Ok ta tá si és Mű ve lő dé si

Köz pont (PSOMK) Dömsöd Nagy köz sé gi
Ön kor mány zat nak kü lön önál ló költ ség ve -
té si szer ve, a kép vi se lő-tes tü let ál tal meg ha -
tá ro zott költ ség ve tés sel ren del ke zik. 

A PSOMK-nak ket tős funk ci ó ja van.
Rész ben ál ta lá nos is ko la, más részt pe dig
szá mos ter me a mű ve lő dést szol gál ja. 

Az in téz mény igen szé les ré te gek szá má ra
nyújt ér de kes fog lal ko zá so kat, és fo gé kony
nap ja ink igé nye i re, kez de mé nyez vagy he -
lyet biz to sít szá mos idő sza kos tan fo lyam -
nak, kö ri te vé keny ség nek, elő adá so kat, kon -
fe ren ci á kat szer vez. Ugyan ak kor rend sze re -
sen he lyet ad kép ző mű vé sze ti és más jel le gű
ki ál lí tá sok nak, le he tő sé get biz to sít ver se -
nyek le bo nyo lí tá sá ra a há zon be lül és kí vül.

Ma ra dan dó él ményt nyúj ta nak a he lyi és
ven dég elő adó mű vé szek, szí nész tár su la tok
sze rep lé sei, akárcsak a nagy sza bá sú bá lok. 

A PSOMK min den év ben ké szít prog ram -
ter ve ze tet, en nek ke re tén be lül VIII. al ka -
lom mal meg ren de zés re ke rül a Nem zet kö zi
Europop ren dez vény.

Az Europop Fesz ti vál 
elõz mé nyei:

Az el ső fesz ti vált 2004-ben tar tot tuk, és
az óta min den év má ju sá ban új ra és új ra
meg ren dez zük Dömsödön. A fesz ti vá lon ha -
zai és kül föl di fi a ta lok mé rik ös  sze ének tu -
dá su kat pop-ban és musical-ben há rom kor -
ka te gó ri á ban. 2011-ben tar tot tuk sor rend ben
a VIII. ver senyt. Ál ta lá ban kb. száz öt ven
ver seny ző je lent ke zik az internetes és rá di ós
fel hí vá sok ra. Év ről év re egy re ma ga sabb
szín vo na lú ver sen gés ben ve het tek részt az
éne ke sek, a leg utób bi fesz ti vá lon már ki fe -
je zet ten ke mény küz de lem folyt a he lye zé -
se kért. A fesz ti vál az éne ke sek kö ré ben jól
is mert – sőt el is mert. Büsz kék va gyunk ar ra,
hogy Ma gyar or szá gon el sők kö zött te rem -
tet tük meg a nem zet kö zi éne kes ver se nyek
fel tét ele it.

A mi fesz ti vá lunk kül föl di min tá ra jött lét -
re. A mon te neg rói Zlatna Staza fesz ti vált
vet  tük ala pul, ké sőbb ki de rült, hogy más or -
szá gok ban is ren ge teg ha son ló mó don mű -
kö dő ének ver seny lé te zik. Köz is mert, hogy
pl. Christina Aguilera és Britney Spears is
ilye ne ken tűn tek fel (Walt Dis ney te het ség -
ku ta tók). Ha son ló fesz ti vált szer vez rend -
sze re sen a RAI, Len gyel or szág ban, Ro má -

ni á ban, Bul gá ri á ban, Mol dá vi á ban és va la -
men  nyi dél szláv or szág ban se sze ri, se szá -
ma az if jú sá gi ének ver se nyek nek, de van nak
nagy gye rek fesz ti vá lok Orosz or szág ban,
Uk raj ná ban, Gö  rög or szág ban, Né met or -
szág ban, Szlo vá ki á ban, Fran cia or szág ban,
Dá ni á ban, Nagy-Bri tan ni á ban, sőt Üz be -
gisz tán ban, Ka zahsz tán ban, Tö rök or szág -
ban, Grú zi á ban és Iz ra el ben is. Va la men  nyi
fesz ti vált a mé dia fi gyel me kí sé ri, sok he -
lyen a nem ze ti te le ví zi ók is je len van nak, és
élő ben köz ve tí tik az ese mé nye ket.

Az évek so rán a Pe tő fi Rá dió, a Pest me -
gyei Köz gyű lés, a Dömsödi Ön kor mány zat, a
Ta ka rék szö vet ke ze tek és né hány ki sebb
szpon zor állt anya gi lag az ügy mö gé. En nek
el le né re az anya gi ne héz sé gek vé gig je len
vol tak és van nak, mi vel – el ső sor ban föld raj zi
okok mi att – na gyon ne héz ezen a te rü le ten
tá mo ga tó kat ta lál ni. Még is, a cse kély szá mú
szer ve ző nagy-nagy lel ke se dé se má ig fenn -
tart ja a fesz ti vált, gyak ran tár sa dal mi mun ká -
ban lát ják el a sok irá nyú te vé keny sé get. Ne -
he zen tud juk mű köd tet ni a ren dez vény so ro -
za tot, gyak ran ta lál koz tunk ér tet len ség gel és
sznobériával. (Pe dig ha lát nák, hogy a sok fé le
nem ze ti sé gű gye re kek mi lyen gyor san meg -
ta lál ják egy más kö zött a han got és men  nyi re
őszin tén örül nek egy más nak! Itt nin cse nek
nem ze ti sé gi el len té tek, nin cse nek po li ti kai
fel hang ok, csak sze re tet és meg ér tés!)

A szer ve zés
A fesz ti vált a Dömsödi Pe tő fi Mű ve lő dé si

Ház szer ve zi. Min den év feb ru ár já ban az
internet Ének ver seny por tál ján és az Ön kor -
mány zat hon lap ján, va la mint a rá di ó ban és
szin te va la men  nyi ma gyar mű ve lő dé si ház -
ban el hang zik a fel hí vás.

A ren dez vényt má jus kö ze pén, egy pén-
tek-szombat-vasárnapból ál ló hét vé gén tart -
juk. En nek so rán az el ső két na pon van a
ma gyar elő vá lo ga tás, in nen kb. har minc ver -
seny ző ke rül a va sár na pi dön tő be, ahol a
kül föl di ek kel mér kőz nek meg. A kül föl di
részt ve vők ha zá juk ha son ló ver se nye in a
leg jobb he lye zé se ket ér ték el.

Nyol ca dik al ka lom mal ke rül meg ren de -
zés re az Europop Nem zet kö zi Gyer mek, If -
jú sá gi és Fel nőtt Éne kes Fesz ti vál. Ál ta lá -
ban nyolc-tíz or szág – uniós és dél szláv – fi -
a tal jai mé rik ös  sze ének tu dá su kat két mű faj -
ban: pop ban és musical-ben.

Há rom szin ten fo lyik a meg mé ret te tés:
kis tér sé gi-me gyei, or szá gos és nem zet kö zi
té ren, a dí jak is esze rint osz la nak meg.
Egyet len fődij van, az ab szo lút Grand Prix,
amit az nyer el, aki va la men  nyi ka te gó ri á -
ban és te rü le ti szin ten a leg jobb volt. A fő dí -
jon kí vül szá mos egyéb díj, he lye zés is van.
A kül föl di ek tel jes el lá tá sa és el szál lá so lá sa
ál ta lá ban a he lyi szál lók ban és ét ter mek ben

VIII. Europop Nemzetközi Gyermek,
Ifjúsági és Felnõtt Énekes Fesztivál

Rakszegi Zita: sajtómunkatárs, Fehér Richárd: junior kategóriában – pop műfajban
II., musical műfajban III. helyezést ért el, Bognár Tibor: a fesztivál igazgatója és 

Csikós Lászlóné: főszervező 

Fotó: Kővári
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tör té nik. A részt ve vők több nyi re pén te ken
ér kez nek (mi a latt a ma gya rok egy más sal
ver se nyez nek), szom ba ton pi he nés, va la -
mint bu da pes ti busz ki rán du lás ra is vis  szük
őket. Szá muk ra van pró ba le he tő ség is. Az
el múlt év ben Lit vá ni á ból, Ro má ni á ból,
Szlo vá ki á ból, Len gyel or szág ból, Bul gá ri á -
ból, Bosz nia-Her ce go vi ná ból, Szer bi á ból,
Szlo  vé ni á ból, Né met or szág ból, Mon te neg -
ró ból, Uk raj ná ból ér kez tek fi a ta lok. A ver -
seny zők élő ben éne kel nek a ma guk kal ho -
zott jó mi nő sé gű ze nei alap ra. Elő ze tes
internetes je lent ke zé sük alap ján a ver seny
nap ján je lent kez nek a re giszt rá ci ó nál, ahol
lajst rom ba ve szik, be szer kesz tik a ver seny -
be és sor szám mal lát ják el őket. A sor szá -
mok alap ján kap ja a szük sé ges in for má ci ó -
kat a zsű ri, a mű sor ve ze tő és a hang tech ni ka. 

A zsû ri és a zsû ri zés
A zsű ri 5-7 tag ból ál ló, nagy szak mai hoz -

zá ér tés sel ren del ke ző tes tü let, is mert és ke -
vés bé is mert ze ne szer zők ből, ze né szek ből,
éne ke sek ből, ének ta ná rok ból és ze nei szer -
kesz tők ből áll. A zsű ri el nö ke ed dig min den
év ben Far kas Ka ta lin, a Pe tő fi Rá dió ma
már nyug dí jas ze nei szer kesz tő je volt, de
zsű ri zett ná lunk már Dé vé nyi Ti bor, Géczi
Eri ka, Lét rai Ákos, Lo la stb.

A zsű ri tag jai el ső sor ban az össz ha tást és
az elő adás mó dot pon toz zák. An nak nincs je -
len tő sé ge, ha va la ki tisz tán éne kel és nem
esik ki a rit mus ból, mert ez alap fel té tel. 

A zsű ri zés mód ja igen egy sze rű, a ver -
seny szám el hang zá sa után a pro duk ci ót 
1-10-ig pon toz zák és a ka pott pon to kat
nyom ban ös  sze is ad ják. A pon to zás nem
nyil vá nos. A vég ered mény ben az ös  sze sí -
tés alap ján ki ala kí tott sor ren det vesszük

fi gye lem be. Holt ver seny ese tén a zsű ri
dön ti el a sor ren det. 

Dí jak
A dí ja kat ün ne pé lyes ke re tek kö zött ad -

juk át. A ser le ge ken kí vül em lék la pot és
aján dé ko kat is kap nak a ver seny zők.
Pénz díj nincs, csak ser le gek. Mi vel gye re -
kek ről van szó, na gyon sok díj van: I-VI.
díj min den ka te gó ri á ban, azon felül szá -
mos kü lön dí jat is adunk. (Leg utóbb er re
nagy szük ség is volt, mert egé szen ki vá ló
pro duk ci ók tö me gét lát hat tuk és hall hat -
tuk.) A leg na gyobb el is me rést a Grand
Prix je len ti, amely az ab szo lút díj. Eb ből
csak egyet lenegy van, az ös  szes ka te gó ri -
á ból az egyet len leg jobb éne kes kap hat ja. 

Az el múlt évek ben a ma gyar győz te sek
kép vi sel het ték Ma gyar or szá got ha son ló
kül föl di éne kes fesz ti vá lo kon.

A mû sor
A se lej te ző nem je lent kü lö nö sebb szer -

kesz té si gon dot, a pro duk ci ók egy más
után kö vet kez nek, a so ro zat vé gén pe dig
el mond juk, hogy ki ve het részt a nem zet -
kö zi dön tőn. A va sár na pi nagy ver se nyen
azon ban né ha sztá rok, tánc pro duk ci ók is
szí ne sí tik a prog ra mot, a zsű ri ta nács ko zá -
sá nak ide je alatt pe dig disz kó is van, amit a
mű sor ve ze tők ce leb rál nak.

A fej lõ dés út ja
A fesz ti vál „ki nőt te” ma gát. A je len le gi

kis sé pro vin ci á lis meg je le nést el kell hagy ni
és eu ró pai szín vo na lú vá kell ten ni a ver -
senyt. A he lyes irány meg vá lasz tá sá hoz sok
jó kül föl di pél dánk van. Már az el ső ver seny
so rán azt sze ret tük vol na, ha te le ví zi ós nyil -

vá nos sá got is kap a fesz ti vál. Volt be szá mo -
ló a leg na gyobb té vék ben (MTV, RTL, TV2,
Du na), va la mint a Pe tő fi Rá di ó ban, de mi
azt sze ret tük vol na, ha en nél töb bet lát ha tott
és hall ha tott vol na a kö zön ség. Iga zán mi
min dig azt akar tuk el ér ni, hogy egy nagy te -
le ví zió az ügy mö gé áll jon és akár élő  adás -
ban köz ve tít se az ese ményt. Per sze – jól tud -
juk – eh hez egé szen más fé le fel ál lás és ver -
seny ki írás szük sé ges. Úgy tű nik, hogy si ke -
rült az if jú sá gi éne kes fesz ti vál élet ké pes sé -
gét bi zo nyí ta nunk. Mi vel az éne ke sek szín -
vo na la meg fe le lő, a kül föl di e ké úgy szin tén,
ér de mes a ver senyt na gyobb vo lu me nű vé
fej lesz te ni. Eh hez el en ged he tet le nül szük sé -
ges egy nagy te le ví zió tá mo ga tá sa.

A te le ví zi ós vál to zat ese té ben egé szen
biz to san ug rás sze rű en nö ve ked ne az ér dek -
lő dés, kü lö nö sen ak kor, ha er ről be ha ran go -
zók is el han goz nak. Nagy va ló szí nű ség gel a
haj da ni Ki Mit Tud-ok irán ti ér dek lő dés hez
ha son ló ra szá mít hat nánk.

Az eu ró pai szín té ren va ló ak tív meg je le -
nést se gí ti elő, hogy idén be lép tünk a WAFA
nem zet kö zi szer ve ze té be, amely a ha son ló
fesz ti vá lo kat ko or di nál ja. A WAFA in te rak -
tív internetes TV köz zé tet te az idei ma gyar
fesz ti vál he lyét és ide jét.

A ren dez vény ál tal el ér ni 
kí vánt cé lok:

Cé lunk Dömsöd és a kis tér ség kul tu rá lis
te vé keny sé gé nek pezs dí té se, a nagy köz ség
irán ti ha zai és nem zet kö zi ér dek lő dés fel kel -
té se és szin ten tar tá sa, az ide gen for ga lom fel -
len dí té se az if jú ság be vo ná sá val. A ren dez -
vény elő se gí ti a fi a tal te het sé gek fel ku ta tá sát.  

Csi kós Lászlóné
P.S.O.M.K. igaz ga tó

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. június ha vi  prog ram jai

2011. június 14. (kedd) 18,00 órától 
A Dezső Lajos A.M.I. társastánc évzáró

bemutatója
Helye: OMK nagyterme

2011. június 18. (szombat) 9,00 órá tól 
V. DÖMSÖDI HAL-VÍZ NAP

Helye: Kék-Duna Kisvendéglő

2011. június 25. /szombat/ 19,00 órától 
UTÁNPÓTLÁS ÉVZÁRÓ BÁL

Belépődíj: 500 Ft. Helye: OMK nagyterme.

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



14 XXI.  évfolyam  6.  szám

Pinkert
György
1935-2011

„Sem mi sem áll
csak úgy, ön ma gá ban

a vi lág ban. A leg na gyobb kí nok kö zé ke ve re -
dik a ne ve tés, a vi gasz, a hit, a fény, a sze re -
tet. Min den fény ben ott az ár nyék, az ár nyék -
ban a fény.”

Tisch Fe renc

Ég Ve led Gyu ri bá csi.

A ki vá ló szak em ber és pe da gó gus a fél év -
szá zad so rán ren ge teg ver senyt, köz tük Eu -
ró pa- és vi lág baj nok sá got szer ve zett, ke zei
kö zül baj no kok so ra ke rült ki, va la mint új sá -
got és weboldalt szer kesz tett. Min dent meg -
tett, hogy a má tyás föl di modellező egye sü let
ha zai és nem zet kö zi hír ne vet vív jon ki ma gá -
nak. Gyu ri bá csi majd egy év ti ze de be teg
volt már. Aka rat ere jé vel, tenniakarásával
azon ban ki lenc éven át el len tu dott áll ni a
gyil kos kór nak. 2011. áp ri lis 29-én, éle té nek
77. évé ben el hunyt. Hos  szú év ti ze de ken ke -
resz tül szer vez te a dömsödi Ta tár he gyi er dő
mel let ti pusz tá ba, a „re pü lő mo del le zők
Wimb le don já ba” a kü lön bö ző ver se nye ket.
Az 1995-ös vi lág baj nok ság so rán ke rül tem
mun ka kap cso lat ba Ve le és a lel kes re pü lő -
mo del le zők kel. Ezen prog ram alap ján in dult
be Dömsödön a fa lu si ven dég lá tás rend sze re,
ala kult meg a „Még 1000 év Dömsödért”
Egye sü let. Több éven ke resz tül se gí tet tük
Gyu ri bá csi és a mo del le zők ál ma i nak meg -
va ló sí tá sát, egé szen 2001-ig, ami kor is saj ná -
la tos mó don el  kel lett hagy ni uk Dömsödöt, a
pusz tát, mely ben már az 50-es évek től rend -
sze re sen röp tet ték re pü lő mo dell je i ket. A jó
kap cso la tunk to vább ra is meg ma radt, és
több szö ri ne ki fu tás sal pró bál tuk vis  sza hoz ni
a re pü lő mo del le ző ver se nye ket Dömsödre,
de saj nos mindhi á ba. Tit kon vá gyott ar ra,
hogy még egy szer sza ba don röp tet hes se gé -
pét a Ta tár he gyi er dő nél a pusz tá ban, de ez
nem ada tott meg Ne ki. Most fent az égi bi ro -
da lom ban mo so lyog va te kint le ránk és lel ke
sza ba don szár nyal fe let tünk, mint azok a re -
pü lő mo del lek, me lye ket épí tett. 

Gyu ri bá csi kö szö nöm, hogy együtt dol -
goz hat tunk, kö szö nöm azt a jó sá got és oda -
adást, amit szá mom ra és a dömsödi „fa lu si
tu ris ták nak”, Egye sü le tünk nek nyúj tot tál.
Nyu godj bé ké ben.

Ko ro na Sán dor
„Még 1000 év Dömsödért” 

Egye sü let köz hasz nú Szer ve zet
el nö ke

Má jus utol só hét vé gé jén há rom na pos, nagy -
sza bá sú ren dez vény nek adott ott hont a dabi
„Li la kocs ma” ud va ra, a dabi Ma lom ud va ra,
va la mint a Dabi körút egy sza ka sza.

A már ha gyo má nyos nak mond ha tó prog ra -
mo kat a szer ve zők nagy gond dal ál lí tot ták ösz  -
sze. Gyer me kek és fel nőt tek egy aránt meg ta lál -
ták a ki kap cso ló dás ra meg fe le lő prog ra mot.  Az
ügyes sé gi ver se nyek től az arc fes té sig ki pró bál -
hat ták ma gu kat a vál lal ko zó szel le mű ek, míg
az Ízek ut cá ján fel ál lí tott bog rá csok ban íny csik -
lan dó éte lek vár ták a lá to ga tó kat. A kel le mes
me leg nap sü té ses idő já rás ked ve zett en nek a
ko ra nyá ri sza bad té ri ren dez vény nek. Így va ló -
ban igaz a szlo gen, mely sze rint „A Dabi Nap
egy jó nap!”

Rész le tes be szá mo ló a jú li u si szám ban.

-V.I.-

IIII VVVV....     DDDDAAAA BBBB IIII     NNNN AAAA PPPP OOOO KKKK

STRAN DOL JUNK BIZ TON SÁG BAN
A Pest me gyei Rend őr-fő ka pi tány ság Bűn meg elő zé si Osz tá lya sze ret né fel hív ni a ki kap cso -

lód ni vá gyó stran do lók fi gyel mét né hány fon tos do log ra, me lyek kel gond ta lan, fel hőt len le het a
nyá ri sza bad ság. Sa ját ér té ke ink re fi gyel ni min dig na gyon fon tos, a nya ra lás ra, ki kap cso ló dás ra
fél re tett pénz nagy kincs.

Azon ban für dő zés, sza u ná zás, csúsz dá zás köz ben nem min dig tu dunk fi gyel ni ér té ke ink re. 
A kis gyer me kes csa lá dok fi gyel me el ső sor ban a gye re kek re irá nyul. Ők nyil ván va ló an na -

gyobb esél  lyel hagy ják hol mi ju kat őri zet le nül, kön  nyeb ben vál nak lo pás ál do za tá vá. 
Né hány jó ta nács: 

• Cso mag ja it so ha ne hagy ja őri zet le nül!
• Amen  nyi ben cso mag ja it még is őri zet le nül hagy ja, min dig ta kar ja le!
• Ha le he tő ség van rá, hasz nál ja az ér ték meg őr zőt!
• Ne tart son ma gá nál na gyobb pénz ös  sze get!
• Mo bil te le fon ját tart sa ki kap csolt ál la pot ban, a csör gő te le fon fi gye lem fel hí vó le het!
• Cso mag ja it úgy he lyez ze el, hogy a me den cé ből is rá juk lás son!
• Amen  nyi ben azt ész le li, hogy va la mi je el tűnt, azt azon nal je lez ze a sze mély zet fe lé!
• A strand előtt par ko ló gép ko csi já nak utas te ré ben so ha ne hagy jon cso ma got! Pest MRFK
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NYÍ LIK A GYE REK HÁZ!

Ked ves Szü lők!

Öröm mel ér te sí tünk min den kit, hogy a Pe tő fi tér 2-3. sz. alatt a fel -
újí tott épü let ben meg nyí lik a Kis her ceg Gye rek ház, ami a TÁMOP
5.2.2-10/1 pá lyá zat út ján va ló sult meg. Meg nyi tó ün nep ség 2011. jú -
ni us 25-én, szom ba ton 10 óra kor lesz, aho vá min den 5 év alat ti gye -
re ket ne ve lő csa lá dot sze re tet tel vá runk.

A meg nyi tó elő ze tes prog ram ja:

1. Kö szön tők
2. Óvo dá sok és is ko lá sok tánc be mu ta tó ja
3. Ro ma sza va ló cso port elő adá sa
4. A Kis her ceg Gye rek ház üze ne te az ovi sok és kis is ko lás ok elő adá -

sá ban
5. Ün ne pé lyes sza lag át vá gás
6. Lu fihaj to ga tó bo hóc és más meg le pe tés mű so rok. 

A gye rek ház 2011. jú ni us 27-én, hét főn 9 óra kor nyí lik meg a lá to -
ga tók előtt és egész év ben min den hét köz nap 9-13 óra kö zött nyit va
tart. 

Mit nyújt a gye rek ház?

• Rend sze res dél előt ti nyit va tar tás mel lett a gye re kek és a szü lők szá -
má ra egy aránt kí nál in gye nes prog ra mo kat. 

• A gye rek ké pes sé ge i nek ki bon ta koz ta tá sá hoz meg fe le lő kör nye ze tet
biz to sít és nyo mon kö ve ti a gye rek fej lő dé sét.

• Rend sze re sen együtt mű kö dik a csa lá dok kal fog lal ko zó szak em be -
rek kel (vé dő nő, gye rek jó lé ti szol gá lat, gye rek or vos, óvó nő, gyógy pe -
da gó gus).

A gye rek ház dol go zói sze re tet tel vár nak min den kit a meg nyi tón és a
hét köz nap ok ban egy aránt!

Biricz Már ta Eni kő gye rek házve ze tő
Gnájné Kul csár An ge li ka gye rek há zi mun ka társ
Csányiné Laczó Ju dit ko or di ná tor
Váldi Ni ko lett prokjekt manager
Zsi ba Sándorné köny ve lő

Ko ro na Sán dor, az egye sü let el nö ke

Ze nés
Nyá ri Es ték

Sok sze re tet tel hív ja Önt és ked ves csa lád ját
a „Még 1000 év Dömsödért” Egye sü let Köz hasz nú Szer ve zet

2011. jú ni us 25-én szom ba ton 16,00 órai kez dés sel
be mu ta tás ra ke rü lő „Csó kos as  szony” cí mű 

ze nés szín mű előadásra.

A színművet elő ad ja az  Irin gó Szín ját szó kör.

Elő adás he lye: 2344 Dömsöd, Bajcsy-Zs. u. 6.
Pe tő fi Mú ze um ud va ra.

Szereposztás

Dorozsmai Pista – Nagy Seby
Pünkösdi Kató – Bábel Andrea

Ibolya Ede – Kincses István
Rica-Maca – Balaton Magdi
Hunyadiné – Tarrné Zsóka

Kubanek Tóbiás – Bábel László
Báró Tarpataky – Tarr István
Salvatore – Korona Sándor

Tűzoltó – ifj. Tarr István
Szomszédasszony – Orosz Anna

Súgó – Bábelné Marika

Közreműködik: 
Dezső Lajos AMI táncosai

(Ispán Karina, Nagy Tímea, Orbán Noémi)
Bakó Gábor, Gábor Gergő, Guba Nikolett

Koreográfia: Mihó Diána
Zenei vezető: Varga Attila

Má jus 29-én va sár nap a IV. Dabi Na pok prog ram ján meg hir -
det tük, hogy meg nyer te a „Még 1000 év Dömsödért” Egye sü let
Köz hasz nú Szer ve zet a „Dabi Ját szó tér és Ka land park” pá lyá -
za tát. Ma, 2011. jú ni us 6-án kap tuk meg a Me ző gaz da sá gi és
Vi dék fej lesz té si Hi va tal le ve lét, mely ben tá jé koz tat nak ar ról,
hogy a 2009. 12. 21. be nyúj tott, 2064324388 azo no sí tó szá mon
nyil ván tar tott pá lyá za tun kat tá mo gat ják. Így már idén el le het
kez de ni a ter ve zé si, szer ve zé si és épí té si mun ká kat.

A rész le tek ről a Dömsödi Hír nök jú li u si szám ban tá jé koz tat -
juk a fa lunk ap ra ját-nagy ját. Tud ják, a „Sok ki csi a ját szó tér re
ment”! 

Hirdetés
Jó minőségű körbálás lucernaszéna, kalászos 

búzaszalma van eladó!
Érd.: Tóth István Dömsöd, Haladás u. 1.
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Döm söd te rü le tén az el telt idő ben tör tént
köz le ke dé si bale set…

Áp ri lis 22-én 19.30 óra táj ban egy he lyi la kos a
sze mély gép ko csi já val Bu da pest irá nyá ból Tass
irá nyá ba ha ladt a Kos suth La jos ut cán. Bal ra akart
ka nya rod ni a Dó zsa Györ gy ut cá ra, és nem vet te

fi gye lem be, hogy a sze mély gép ko csi ja elő zé sét már meg kezd te egy má sik
sze mély gép ko csi ve ze tő je, aki Bp. XVI I I. ker. la kos. Mind két fél ész lel te a
for gal mi hely ze tet, és meg is áll tak. Kö rül be lül olyan hely zet le he tett, mint mi -
kor az ös  sze üt kö zés előtt a PAUSE felíratú gomb bal meg ál lít juk a DVD-le -
mez le ját szá sát. Az tán mind két fél köl csö nö sen fel újí tot ta a ré gi idők ben a
„Most mu tasd meg!” cí mű ve tél ke dők ben ta nul ta kat, és nem egé szen eu ró pai
mó don és egy ál ta lán nem ud va ri a san kö zöl ték egy más sal, hogy ki a fe le lős a
ki ala kult köz le ke dé si hely ze tért. Az tán kel lő kép pen fel in dul va a má sik ér tet -
len sé gén mind ket ten el in dul tak. Ter mé sze te sen olyan volt, mint a táv kap cso -
lón, ha le nyom juk a PLAY gom bot, foly ta tó dott a moz gás, és kis se bes ség gel
egy más nak üt köz tek. Egy kis to le ran ci á val, nagy vo na lú ság gal el ke rül he tő lett
vol na az anya gi ká ros bal eset. Úri mó don va ló vi sel ke dés sel most sem a rend -
őrök nek, sem a ka ros  szé riala ka to sok nak nem len ne mun ká ja.

Döm sö di bűnü gyek…
Áp ri lis 21-re vir ra dó ra a Dó zsa Gy. ut cá ból al kal mi lo pás mód sze ré vel

egy ben zin mo to ros fű nyí rót tu laj do ní tot tak el. Áp ri lis 28-án 09.30 óra kö -
rül a Tas si út ról nyí ló kis köz ben egy nyi tott sze mély gép ko csi ból tás kát
lop tak ki, ben ne ok má nyok, kész pénz és mo bil te le fon. Áp ri lis 22-re vir ra -
dó ra az Ősz ut cá ban egy csa lá di ház ból al kal mi lo pás sal mo bil te le font és
kész pénzt lop tak el. Május 09-re vir ra dó ra a Baj csy-Zs. ut cá ban mel lék -
épü let ből hos  szab bí tót és fém cik ke ket lop tak el aj tó fe szí tés mód sze ré vel.
Má jus 13-án 12.50 óra kö rül a Dó zsa Gy. úti Óvo da előtt par ko ló sze -
mély gép ko csi ab la kát be tör ték és on nan váll tás kát tu laj do ní tot tak el. Az
Üdü lő te rü le ten a Vad vi rág ut cá ban fal bon tás mód sze ré vel áp ri lis 27-én
ész lelt kö rül mé nyek kö ze pet te ke rék párt, fém cik ke ket és ker ti szer szá -
mo kat lop tak el. Má jus 01-jén vet ték ész re a tu laj do no sok, hogy a Tó kert -
ben lé vő ví kend ház fel van tör ve és hi ány zik min den ami moz dít ha tó. Fű -
nyí ró, há ló zsák, szer szá mok, a kis hal há lón át a szú nyog ri asz tó ig min den.
Ki vág ták az Akác fa ut cá ban egy ví kend ház ke rí té sét, le fe szí tet ték az ak na
fe de lét és a szi vat  tyút vit ték el az ud var ról áp ri lis 27. kö rü li idő ben. A Fűz -
fa ut cá ban pe dig egy mel lék épü let be tör tek be má jus 01-07. kö zöt ti idő -
ben, kis gé pe ket, szer szá mo kat és fű ka szát vit tek 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. tzl s. urat, vagy bár me lyik rend őrt.

Ki sebb sú lyú cse lek mény ről
Má jus 04-én 23.20 óra kor két bő rig vi zes Rác ke ve, po kol he gyi la kost

iga zol ta tott a KMB Döm södön. A ke reszt kér dé sek ha tá sá ra ös  sze za va ro -

dott a két fi a tal fér fi, és el is mer ték, hogy va la mi
te ker vé nyes mó don a Pré ri Hor gász tó kör nyé -
kén sze ret tek vol na (orv)horgászni. Nem iga -
zán is mer ték a te rü le tet és meg is ijed tek va la -
mi től, ezért be le es tek egy vi zesárok ba. Mi vel a
bűn cse lek mény megalapo zott gya nú ja nem állt
meg, ezért el iga zí tot ta őket az in téz ke dő rend őr, és meg mu tat ta a két fő
za va ro dott em ber nek, hogy mer re van Rác ke ve. 

Ta nul sá gos bűn cse lek mény
Má jus 07-én reggel Kiskun lacháza „Fő” te rén a be je len tő sze rint 5 fi a tal -

em ber pü fö li egy mást. A ki ér ke ző rendőr járőr szét vá laszt ja a ve re ke dő ket,
akik már reg gel 06.15-kor ütik egy mást és bir kóz nak. 5 fiatalem ber ről van
szó, akik az tán elő ál lí tás ra ke rül nek és or vos hoz és kór ház ba is, mert olya nok
a sé rü lé sek, de az egész egy be szó lás mi att van. Mert én be szó lok ne ked,
mert én már töb bet it tam és bát rabb va gyok, meg amú gy is ut ál lak, az tán a
má sik tár su lat meg nem hagy ja ma gát, és eb ből lesz a Fő té ri bot rány. Fo lyik
a vizs gá lat, az oko kat és a mo ti vá ci ót ke res sük, de ta lán ud va ri a sab ban, és ha
na gyon utál va la kit az em ber, ak kor az zal le gyen iga zán udvari as…

Han gos a ze ne
Szám ta lan in téz ke dé sünk volt az el múlt hó nap ban, mi kor a be je len tés

alap ján ki kellett vo nul nunk a hely szín re, mert egy- e gy szó ra ko zó hely
mel let ti szom szé dok már nem bír ják to vább és rend őri in téz ke dést kér -
nek. A rend őr nek len ne más dol ga is, de mu száj ki men ni és in téz ked ni.
Le het, hogy a jószom szé di vi szony jószom szé di iszony ba megy át, még is
meg kel le ne pró bál ni leg alább az el ső egy-két eset ben a rend őr sé get ki -
hagy va dűlőre jut ni egy más sal meg egy más szó ra ko zá sá val. Eu ró pai, tár -
gya lá sos mó don sze rin tem ren dez he tő ek ezek a kérdések… sz er in tem…
Mi min den be je len tés re re a gá lunk és el len őriz zük a be je len té sek tar tal -
mát. Min den eset ben meg tes  szük a szük sé ges in téz ke dé se ket.

Kö rö zés
A Fő vá ro si Bí ró ság BV Cso port ja és a Bp. XVI I I. 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 Döm söd,
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.

Csó ka And rea 19 éves, Döm söd, 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 Pest Me gyei Bí ró ság BV Cso port ja Kuril la Nor bert 37 éves, Döm -
söd, 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

REND ÕR SÉ GI HÍ REK

Nap ja ink ban már éle tünk szin te min den te rü le tén meg je le nik az internet
hasz ná la ta. Egy sze rű vé vá lik pl. a vá sár lás, a ta nu lás, az in for má ció szer zés.
Bön gész nek az idő sek és fi a ta lok egy aránt. Netezünk vá sár lás és uta zás köz -
ben, az or vo si vá ró te rem ben, a plázákban. Bár hol, bár mi kor. 

A vi lág há ló el ső sor ban a fi a ta lo kat ra gad ja ma gá val, szin te ál lan dó el fog lalt sá -
got kí nál va szá muk ra. Az utób bi évek ben egy re na gyobb te ret hó dí tott ma gá nak
több kö zös sé gi por tál, mely nek ma egy kö zép is ko lai osz tály szin te min den ta nu ló -
ja tag ja. Ezek nem csak el fog lalt sá got, de szó ra ko zást is kí nál nak a fi a ta lok nak.

A kö zös sé gi ol da lak kb. 3-4 éve élik vi rág ko ru kat. A fi a ta lok, de ta lán nem
túl zás azt mon da ni, hogy min den ki „má so dik ott ho na a nagy csa lád”, ahol re -
mek do log gyűj te ni az is me rő sö ket, rá ta lál ni ré gen lá tott ba rá tok ra, volt osz -

tály tár sak ra. In for má ci ót kap ha tunk bár ki ről, vá lo gat ha tunk a fel tett ké pek
kö zött. Le he tő sé get ad nak já ték ra, já ték ra in vi tá lás ra, más ked ven ce i hez va ló
csat la ko zás ra, na pi kap cso lat tar tás ra és ké pek, hoz zá szó lá sok fel töl té sé re is.

„Tö ké le tes” szó ra koz ta tó el fog lalt ság, hi he tet len ve szé lyek kel! Mind amel lett,
hogy ter mé sze te sen ezen ol da lak hasz ná la tá nak van nak elő nyei is, pl.: se gít ség
ké ré se egész ség ügyi prob lé mák mi ha ma rab bi meg ol dá sá hoz, kö zös prog ram, ta -
lál ko zó meg szer ve zé se ré gi ba rá tok kö zött, a fi a ta lok – ka masz ko ri sa já tos sá guk -
ból is fa ka dó an – elő sze re tet tel oszt ják meg ér zé se i ket, gon do la ta i kat, vá gya i kat,
prog ram ja i kat má sok kal. Lel ke sen ír nak szo ká sa ik ról, ter ve ik ről. Meg gon do lat -
la nul tesz nek köz zé sa ját sze mé lyü ket, kör nye ze tü ket érin tő bi zal mas in for má ci -
ó kat, sze mé lyes ada to kat, fo tó kat. Lájkolnak, kommenteket ír nak.

Az internethasználat ve szé lyei 
INTERNET, KÖ ZÖS SÉ GI OLDAK HASZ NÁ LA TA – LÁJKOLJ, KOMMENTELJ OKO SAN, ÓVA TO SAN! 



XXI.  évfolyam  6.  szám 17

Ezek az in for má ci ók, ké pek azok ér dek lő dé sét is fel kelt he tik, akik nem
tisz ta szán dék kal ke res gél nek a kö zös sé gi ol da la kon.

Saj nos egy re gyak rab ban hal lunk olyan ese tek ről, amik leg in kább azt bi -
zo nyít ják, hogy egy re több „ra ga do zó” le sel ke dik az ár tat lan netezőkre. 

Gyak ran ol vas ha tunk olyan jel legű in for má ci ó kat üze nőfa la kon, me lyek
szin te csá bít ják a rossz szán dé kú em be re ket egy-egy cse lek mény el kö ve té sé -
re. Ilyen pél dá ul, mi kor azt ol vas hat juk: „Ne ke res se tek itt, a hét vé gén nem le -
szek, el uta zunk. A ku tyá ra pe dig a na gyi vi gyáz.” Mind eh hez tö ké le te sen kap -
cso lód nak az üze ne tet író fény ké pei kö zül a nya ra lás ké pei a kö vet ke ző cím -
mel: „Ku bá ban jár tunk”. Sok-sok ol da lon ta lá lunk a la kást be lül ről meg mu ta -
tó ké pe ket, me lye ken jól lát sza nak a mű sza ki be ren de zé sek, egyes ér té kek.
Nyílt fel hí vás ez a be tö rő nek: Nem kell elő ze tes te rep szem lét tar ta ni, hisz ma -
gunk mu tat juk meg, mi lyen ér ték tár gyak van nak a la kás ban. 

A fel tett fo tók kal azon ban más kép pen is vis  sza le het él ni. Mi u tán azok kön  -
nye dén le szed he tők a tu laj do nos adat lap já ról, egy ki csit át ala kít va, más hát -
tér rel, eset leg más ru há zat ban már is át pa kol ha tók a neten egy má sik fe lü let re,
ahol a tu laj do nos tud ta nél kül ezt kö ve tő en akár éve kig is kör be-kör be jár hat.
Társ ke re ső ol da la kon, pedofil tar tal mú la po kon él to vább a kép, tu laj do no sa
pe dig éve kig ha tal mas te her ként ci pe li ezt ma gá val. 

A sér tet ti, ál do za ti kört nem le het egy ér tel mű en meg ha tá roz ni. Fel nőt te ket
és gye re ke ket is na gyon kön  nyű fél re ve zet ni. Ta pasz ta lat lan sá guk, hi szé keny -
sé gük mi att fel té tel nél kül ad ják meg ada ta i kat, el ér he tő sé gü ket, cí mü ket. Saj -
nos na gyon sok eset ben így mű kö dik ez a chat ol da la kon. A fi a ta lok sok szor
kí ván csi ság ból, ka land vágy ból, una lom ból áll nak szó ba a chat vo nal má sik
ol da lán lé vő név te len is me ret len nel, „va la ki vel” aki nek ta lán nem is az a ne ve,
ne me amit ma gá ról ál lít. 

Sok szor a gye re kek örül nek már csak an nak is, hogy eb ben a ro ha nó vi lág -
ban – mi kor a szü lők nek egy re ke ve sebb ide jük van sze mük fé nyé re, a gyer -
mek re – va la ki szá má ra az ő vé le mé nyük is szá mít, rá juk is kí ván csi va la ki.

Egy be teg sze mé lyi ség a sa ját vá gya i nak meg va ló sí tá sá ra, ki élé sé re egy jól
ala ku ló be szél ge tést kö ve tő en olyan dol gok ra ve he ti rá őket kön  nye dén, amely -
nek sú lyos kö vet kez mé nyei is le het nek. Nem gya nít ják, hogy eset leg egy aber -
rált, csa ló, szél há mos kér dé se i re vá la szol nak, eset leg tesz nek meg a ked vük re
be te ges dol go kat. Emi att na gyon fon tos, hogy a gyer me kek csak és ki zá ró lag
szü lői kont rol lal hasz nál has sák az internetet. A kö zös sé gi és chat ol da lak ve szé -
lye in túl azért is fon tos ez, mert ren ge teg olyan ol dal lé te zik, ahol pedofíl tar ta -
lom, ál lat kín zás vagy pl..: bor zal mas bal ese tek ké pei je len nek meg. A biz ton sá -
gos bön gé szés hoz zá já rul hat a gye re kek, fi a ta lok egész sé ge sen fej lő dő sze mé -
lyi sé gé hez, va la mint ah hoz, hogy ne vál ja nak bűn cse lek mény ál do za tá vá.

A leg gyak rab ban meg va ló su ló bűn cse lek mé nyek: 
A kö zös sé gi ol da lak el ső osz tá lyú szín te rei a csa lá di, volt ba rá ti le já ra tó,

meg alá zó, zak la tó bos  szú had já rat nak. Gyak ran cél a meg fé lem lí tés, a ma gán -
élet be va ló be avat ko zás sal, a rend sze res vagy tar tós há bor ga tás sal tör té nő
kap cso lat te rem té si szán dék. A ZAK LA TÁS meg va ló sul hat töb bek kö zött te -
le fo non, de akár az interneten is.

Ha egy kö zös sé gi ol da lon tör té nik va la ki nek a szi dal ma zá sa, ró la be csü let
csor bí tá sá ra al kal mas tény ál lí tá sa vagy hí resz te lé se, eset leg er re uta ló ki fe je -
zés hasz ná la ta, már meg is va ló sult a RÁ GAL MA ZÁS.

A sze mé lyes ada tok, ké pek pár klikkeléssel má sol ha tók, más ho vá be il leszt -
he tők, bos  szú ból, hecc ből, kis sé át ala kít va. 

Tár sa da lom ra ve szé lyes ség mi att a tör vény bün tet ni ren de li azo kat is, akik
szá mí tás tech ni kai rend szer be jo go su lat la nul lép nek be vagy ott ma rad nak, va -
la mint azo kat a sze mé lye ket is, akik az ott tá rolt ada to kat jo go su lat la nul meg -
vál toz tat ják, tör lik vagy hoz zá fér he tet len né te szik.

Pest Me gyei Rend őr-fő ka pi tány ság

KÖZÁLLAPOTAINK
A „köz”-ről manapság a közmunka jut sok ember eszébe. A közmun-

ka kapcsán sokan fogalmaznak meg kritikát, többnyire elmarasztalót.
Ez esetenként jogos, esetenként általánosító, bántó és igaztalan. A köz-
munkát a válság idején munka nélkül maradt emberek meg se gí tésére
hozták létre, úgy hogy a „köz”-nek is legyen haszna belőle. A köz-
munkaprogramot az új kormány nagymértékben átalakította és keretek
közé terelte. Ez teljes mértékben érthető, ha a nagy költségvetési hiány
oldaláról nézzük, viszont szomorú azok oldaláról nézve, akik teljesen
jövedelem nélkül maradtak. Nem ritka, hogy olyan ember jelentkezik
munkára, aki közli, hogy ma még nem evett, és nagy szüksége lenne a
munkára. A közmunka jogszabályok úgy változtak, hogy külön kell
pályázni a 8 és 4 órás munkahelyekre, és a munkaügyi központok
közvetítik ki a bérpótló juttatáson (28500 Ft/hó) lévő em bereket.

A közmunka program sikeressége attól is függ, hogy mennyire tud
az önkormányzat értelmes, értékteremtő munkát biztosítani a köz-
munkásoknak. Ennek függvénye, hogy mennyi forrás áll rendelkezésre
a költségvetésben a fejlesztésekre. Tavaly ez nagyobb összeg volt, mint
az idén.  

A közmunkások száma majdnem fele a tavalyinak, és a napi
munkaidő is négy órára csökkent. A nettó 31000 Ft havi fizetés sem túl
nagy motiváló tényező. Ennek ellenére a közmunkásokkal oldjuk meg
a község közterületeinek karbantartását. Mivel kevesebben vagyunk,
így kevesebb lehetőségünk van azon területek karbantartására, amely a
jogszabályok szerint a lakosság feladata. Kérek mindenkit, hogy a ren-
deletnek megfelelően, tartsa karban az ingatlanához tartozó területeket.

Problémát jelent a jelentős költségvetési hiány (a betervezett és a ter-
ven felüli), ezért kevesebb üzemanyag és egyéb anyag áll rendel -
kezésre az elvégzendő munkákhoz. Így az útjavítások, épület-fel -
újítások is halasztást szenvednek időnként. Természetesen ez okoz hat
némi elégedetlenséget a lakosságban, de kérném türelmüket, és főleg
ne a dolgozókon töltsék bosszújukat, mint ahogy az történt né hány
esetben.  

Sajnos napjainkban divat haragosnak lenni egyébként is. Többen
használtak olyan kifejezést, hogy irritálják őket a közmunkások. Ter-
mészetesen engem is irritál, ha valaki nem végzi a munkáját, de az is
irritál, ha a szemetet egyesek a faluszéli dűlőutakra hordják, lefestik a
KRESZ-táblákat, ültetett kis fákat törnek derékba.

Nem tetszik továbbá, ha valaki a közterületen tárolja az összegyűjtött
ágakat, levágott füvet, összegereblyézett lombot. Ez elsősorban a
Duna-parton és a Kis-Duna-parton jellemző. Kérdezik: – Mit csináljak
vele?

Természetesen van jó megoldás. Zsákban gyűjtve, a zöldjárattal el
lehet szállíttatni, vagy a kert sarkában komposztálni. Az ágakat
megfelelő tűzrakó helyen egy szalonnasütéssel vagy egy kis bográcso -
zással összekapcsolva hangulatosan el lehet tüzelni.

Az sem tetszik, hogy lelketlen emberek kiskutyákat, kismacskákat
tesznek ki közterületre, jelentős gondot okozva ezzel az állatvédelem-
nek. A felnőtt állatok elhagyása sem ritka eset. Jelentős összeget emészt
fel ezek etetése, elszállíttatása.

Pozitív dolgokról is szeretnék beszámolni. Május 21-én fiatalok
nagy mennyiségű hulladékot gyűjtöttek össze közterületről. Továbbá
köszönet Juhász Lászlónak, aki tujákat ajánlott fel közterületre, kö szö -
net Katona Bélának, aki diófa csemetéket adományozott a községnek.
Köszönet a Kalló családnak a virággumókért, köszönet a Bak és
Bányai családnak, akik a központ virágosításában voltak segítségünk -
re. Ezenkívül sokan vannak segítségünkre árammal, locsolóvízzel,
töltőanyaggal. Köszönet azoknak is, akik rendben tartják maguk előtt a
közterületet, és szépítik községünket.

Varsányi Antal

Sok fél re ér tés szár ma zik ab ból, hogy a köz te rü let mely ré szét kell az
Ön kor mány zat nak, me lyi ket az ál lam pol gár nak rend ben tar ta ni. En nek
tisz tá zá sá ra ad irány mu ta tást a Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi nisz té ri um
5/2004. (1. 28.) szá mú ren de le te:

„Ha jog sza bály más ként nem ren del ke zik, az in gat lan tu laj do no sá nak
(ke ze lő jé nek, hasz ná ló já nak) kell gon dos kod nia az in gat lan előt ti jár da -
sza kasz (jár da hi á nyá ban egy mé ter szé les te rü let sáv, il let ve ha a jár da
mel lett zöld sáv is van, az út tes tig ter je dő te rü let), va la mint a jár da sza kasz
mel let ti nyílt árok és en nek mű tár gyai tisz tán tar tá sá ról, a csa pa dék víz za -
var ta lan le fo lyá sát aka dá lyo zó anya gok el tá vo lí tá sá ról.”
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PPoorroossooddóó  íírráássookkbbóóll
Ebben a rovatban folytatjuk id. Kovács Sándorné Tinike néni által rendelkezésünkre bocsátott anyag leközlését, melynek témája:

Dömsöd múltja. A másolat, melyet alább olvashatnak, eredetileg 1928 májusban jelent meg az Egyházi hírmondó református lap Tárca
c. rovatában.

„Kitűnik az eddigiekből, hogy helységünk már az Árpádkor-beli királyaink idején nevezetes szerepet játszott, s az Árpádház-korabeli
viszonyokat feltüntető térképen Lórév mellett a Dömsöd név is fel van tüntetve, mint fontos átkelőhely.

Dab község régebbi település, amennyiben neve már 1085-ben a tihanyi apátság birtokait megerősítő oklevélben, mint „Vila Dab” a
fenti apátság jobbágyközsége volt.

Dab után Dömsöd is nemsokára lakott hely lehetett. De nem a mostani helyén, hanem valószínűleg a Somlyóval szemben húzódó
dombháton.

Az 1240-1241-i tatárdúlás elől lakói a Somlyó-szigetre menekültek, csakúgy mint később a törökök elől két ízben is. Ha házaikat a
kóbor tatárok le is égették hamar rendbe hozta magát, mert 40 év múlva 1281-ben Kun László királyunk Dömsödön adja ki azt a ren-
deletét, miszerint a telki úrbéres jobbágyokat apáca nővéreknek adományozza.

A mohácsi vész idején községünk már a mai helyén állhatott.
Buda 1541-ben török uralom alá került, s ez a sors érte Dömsödöt is. Bizony nem volt valami rózsás a helyzetük. A környék lakóit

gyakran elhajtották Párkányig és le Belgrádig is fuvarba. Vagy pedig valamely török végházhoz sáncokat ásni és karókat verni.
A kunszentmiklósi úton az Ispán család földjén kőépület nyomaira találtak; ez valamelyik török tisztnek volt kiránduló kastélya. A

török hódoltság idejéből maradt fenn „Török tó part” elnevezés, a mostani Hangya Szövetkezettől keletre, valószínű, hogy valami
kisebb tó terült el ott annak idején.

Miután Dömsöd a magyar végváraktól elég távol esett; a törökök 1584 őszén itt nagy sokadalmat (vásárt) tartottak. Ezek a vásárok
v. sokadalmak legalábbis 3-4 napig tartottak. Mert bizony nem lett volna érdemes a török kalmároknak messze földről drága értékes
áruikkal csupán egy-két nap kedvéért lerándulni.

A magyar végbeli vitézek zsoldjukat sohasem kapták meg rendesen, éppen ezért nagy kíváncsisággal lesték, mikor és hol lesz török
vásár? Ott szereztek valamit, ahol találtak és hol találtak volna jobb posztót, csengőbb aranyat, több lovat, mint a vásárokon?

A végbeli magyar vitézek tehát a vásárok legsűrűbb látogatói voltak. Vásárolni ugyan semmit sem vásároltak, de annál többet vettek,
mégpedig erővel. S nem pénzzel, de vassal fizettek. Ők is emberek voltak és élni akartak. Igaz ugyan, hogy békesség lett volna, mert a
kölcsönös megállapodás szerint egymással hadakozni nem lett volna szabad. A mi vitézeink a tilalmat semmibe sem vették s nem várták,
hogy a császár megengedje nekik a harcot. Nem a császár akaratja, hanem a maguk szükségeik után indultak.

A fizetetlen végbeliek tehát a hódoltsági vásárok és sokadalmak meglepetését és a kövér erszényű kereskedők kifosztását nagy
kedvvel űzték.

A harcnak ezt a módját vásár-ütésnek nevezték. Külön tudomány kellett ehhez. Sok ravaszság, tapasztalás és ügyesség kellett ahhoz,
hogy egy-egy vásárt jó sikerrel megüthessenek. Merthát a török vitézeknek is volt ám magukhoz való eszük, s nem nézték összetett
kezekkel a vásárosok kifosztását. Egy-egy vásárütésre nagyobb gonddal készültek, mint valami várszállásra.

Mivel a vásárok török földön estek meg, s mivel a magyar vég házaktól nagy távolság választotta el, az oda érkezés idejét percekre ki
kellett számítaniok. A vásárokat ugyanis mindig olyankor ütötték meg, mikor a sokadalom vagy vásár utolsó napjára haladt; vagyis
mikor már oszlóban volt.

A portékákat ilyenkor már szépen becsomagolták, a pénzt zsákokba kötözték és mindenki áldomást iddogált. A megütésre tehát ez a
legalkalmasabb idő. A végházaknak a vásárütésre összegyűlt népe éjjel indult meg és mindig csak éjjeli időkor indult tovább. Nappal
rejtett helyen lesben állt. Amikor azután észrevétlenül közel ért; a kapitányuk a sereget 3 részre osztotta. Elöljáróban a legjobb lovú és
legjobb torkú száguldókat bocsátották. Ezek a kipróbált markos legények rettenetes lármával ütöttek a vásárokra. A lárma arra való
volt, hogy a közelben rejtőző török sereget biztos leshelyéből kicsalja. Amint a vásárőrző sereg  rejtett helyéből kiütött: a magyar
vásárütők derék hada azonnal hátba fogta, hogy szaladásra bírja. Ha a mieinknek sikerült a török csapatot visszaszorítani, nyert ügyük
volt. Miután a vásárosokat, mint a pihés ludakat alaposan megkoppasztották: a nyereséggel, meg a rabul hozott török és zsidó
kereskedőkkel biztos helyre vonultak.

A dömsödi vásárról a végbeliek tudomást szereztek: az egriek, tokajiak, diósgyőriek, ónodiak és sirokiak Balassa Bálint – a magyar
költő – vezetésével sikerrel megütöttek. A vásárosok minden áruját és pénzét elvették; azután négy kiváló török kereskedővel, három
zsidóval és a szekerekre rakott portékával nagy vidáman hazafelé indultak. A török végházak egész népe utánuk erdt, összeverekedtek, a
foglyokat  a törökök kiszabadították, de a zsákmány nagy részét nem tudták tőlük visszavenni.” (Takáts I. után)

-folytatjuk-
Közreadta: - V.I.-
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TTTTAAAALLLLÁÁÁÁLLLLTTTTAAAAMMMM    EEEEGGGGYYYY    KKKKÉÉÉÉPPPPEEEETTTTKKöönnyyvv  aajjáánn  llóó
Mol nár Já nos: Seb zett tu rul c. köny ve,

egy ket tő re vis  sza re pí ti az ol va sót IV. Bé la
ko rá ba. 1240-et írunk, ami kor a ta tár hor -
dák egy re na gyobb ve szélyt je len te nek az
or szág ra. Az író, tör té nel mi té nyek re ala -
poz va pró bál ja be mu tat ni, hogy az itt élő
egy sze rű em be rek mi ként él ték meg ezt az
idő sza kot. 

A re gény iga zi ku ri ó zum, hi szen a hely -
szín a szom szé dos Tass te le pü lés és kör -
nyé ke. A könyv jól ér zé kel te ti, hogy az itt
élők mi ként al kal maz kod tak a ter mé sze ti
adott sá gok hoz és mi ként vol tak ké pe sek
át vé szel ni a rá juk le sel ke dő ve sze del me -
ket. A tör té net ben Ré ka, a fi a tal ság min -
den üde sé gé vel, ér dek lő dé sé vel és nyug  -

ha tat lan sá gá val bí ró lány már el ső al ka -
lom mal iz gal mas és meg ha tó ka lan dok ba
ke ve re dik. Hol far ka sok kal küzd a lá pos -
ban, hol a fa lut fe nye ge tő tűz től me ne kí ti
az em be re ket és a ja va kat. A tör té net küz -
del mek so rát és mé lyen meg ha tó em be ri
sor so kat tár az ol va só elé, mely meg in dí tó,
ugyan ak kor ma gá val ra ga dó.

Aján lom ezt a re gényt azok nak, akik a
XIII. szá zad tör té nel mé nek azon sze le té be
sze ret né nek be pil lan tást nyer ni, mely
Tass, Szalk, Vecse, Szent ta más te le pü lé se -
ket, azok la kó it, min den na pi küz del me i ket
mu tat ja meg.

A könyv ke res ke del mi for ga lom ban
meg vá sá rol ha tó, il let ve a Nagy köz sé gi
Könyv tár ban né hány pél dá nya köl csö nöz -
he tő.

-V.I.-

Ezt a felvételt özv. Necsász Imréné Mancika néni bocsátotta rendelkezésünkre.
A fotó 1949-ben készült, egy táncvizsgán. 

A leányok  holland viseletben láthatók, név szerint: Balaton Juci; Jakab Klári;
Fizázy Kornél – tánctanár; Nagy Ilona; Csizmadi Margit.

Akik még a felvétel hátterében láthatók, a zenekar tagjai: ismeretlen; Mendi Imre;
Zsákai Balázs. A háttérben ülő kisleány: Csizmadi Márti.

A következő fényképet,
néhány gondolattal Varsányi
Antal alpolgármester úrtól
kaptuk.

„A képen Székely Zsig-
mond és felesége szül. Nagy
Eszter látható.

A kép érdekessége, hogy
valóban találtuk a földön a
színes diát.

A kép az 50-es években
készülhetett. Technikai érde -
kesség, hogy ebben az időben
még nagyon ritka volt a
színes dia.

Bábel László tette közlésre
alkalmassá a képet. Köszönet
neki érte!”

-V.I.-



„Ami kor pe dig el jött a pün kösd nap ja, és
mind nyá jan együtt vol tak ugyan azon a he lyen,
hir te len ha tal mas szél ro ham hoz ha son ló zú -
gás tá madt az ég ből, amely be töl töt te az egész
há zat, ahol ül tek. Majd va la mi láng nyel vek je -
len tek meg előt tük, ame lyek szét osz lot tak, és
le száll tak mind egyi kük re. Mind nyá jan meg tel -
tek Szent lé lek kel, és kü lön fé le nyel ve ken kezd -
tek be szél ni. Úgy aho gyan a Lé lek ad ta ne kik,
hogy szól ja nak.” (ApCsel 2,1-4)

A pün kösd sor rend ben utol só a nagy ün ne -
pe ink kö zül, je len tő sé ge azon ban nem ki sebb
a töb bi nél. Sőt, azt kell mon da nunk, hogy ami
pün kösd nap ján tör tént, az tu laj don kép pen
Krisz tus mű vé nek a be te tő zé se, meg ko ro ná -
zá sa.

Ami pe dig pün kösd nap ján tör tént, azt alap -
igénk így fog lal ja ös  sze: „Mind nyá jan meg -
tel tek Szent lé lek kel.” De mit je lent meg tel ni
Szent lé lek kel? Ez a nagy pün kös di kér dés.
Öröm mel ál la pít ha tom meg, hogy ez a kér dés
egy re több em bert fog lal koz tat nap ja ink ban.
A Szent lé lek ki töl té se és a Szent lé lek aján dé -
kai az ér dek lő dés kö zép pont já ba ke rül tek az
egész vi lág ke resz tyén ség ben.

1. Mé lyed jünk el hát mi is a Szent lé lek tit -
ka i ban, s in dul junk ki eb ből a szó ból: meg tel -
tek. Jól is mer jük en nek a szó nak hét köz na pi,
anya gi je len té sét. Egy gye rek is jól tud ja, mit
je lent az, ha azt mond juk: a po hár meg telt víz -
zel. De is mer jük en nek a szó nak szel le mi vál -
to za tát is, ami kor pl. azt mond ja va la ki: te le
va gyok fé le lem mel.

Ar ról van szó, hogy em be ri mi vol tunk nak
van va la mi edény jel le ge, fi zi kai és lel ki ér te -
lem ben egy aránt. „Ha te hát va la ki meg tisz tít -
ja ma gát ezek től, meg be csült, meg szen telt
edény lesz” – ol vas suk a 2Tim 2,21-ben.
„Edé nyünk ben” min dig van va la mi. Leg -
több ször rossz ér zé sek kel va gyunk te le: bi -
zony ta lan ság gal, szo mo rú ság gal. Né ha nap -
ján azon ban: öröm mel, nyu ga lom mal. De
hor doz hat az em ber ma gá ban még sú lyo sabb
töl te tet is: ha ra got, gyű lö le tet stb. A ró mai le -
vél ben ol vas suk: „te le van nak min den fé le ha -
mis ság gal, go nosz ság gal, kap zsi ság gal” stb.
(1,29). Sőt egy szer Jé zus ezt mond ta ked ves
ta nít vá nyá nak, Pé ter nek: „Tá vozz tő lem, Sá -
tán!” (Mt 16,23). Mert az em bert be tölt he tik
– meg száll hat ják – dé mo ni in du la tok és gon -
do la tok is. Né ha azt is szok tuk mon da ni,
hogy üres sé vá lik az em ber lel ke, s ta lán ez a
leg ros  szabb, mert ez azt je len ti, hogy a sem -
mi vel, a ni hil lel telt meg.

Ezek a meg te lé sek ter mé sze te sen sú lyos
lel ki za va ro kat okoz nak. Pas cal sze rint, aki a
17. szá zad ban élt, ek kor kö vet ke zik be az,

hogy az em ber nem tud egye dül ma rad ni és
ma gá ba néz ni, ezért kü lön bö ző szó ra ko zá sok -
ba me ne kül. Ma már hoz zá te het jük, hogy leg -
több eset ben az al ko hol ba és dro gok ba. De
per sze ez egy ál ta lán nem nyújt meg ol dást.

2. Meg ol dást egye dül Jé zus Krisz tus tud
ad ni, még pe dig a Szent lé lek aján dé ká val.
Ami kor pün kösd nap ján elő ször töl te tett ki a
Szent lé lek a ta nít vá nyok ra, ak kor kül ső je lek
kí sér ték ezt a nagy üdv tör té ne ti ese ményt.
Ahogy ol vas suk is alap igénk ben: „Majd va la -
mi láng nyel vek je len tek meg előt tük, ame lyek
szét osz lot tak és le száll tak mind egyi kük re.” A
tűz sok szor az íté let jel ké pe a Bib li á ban. Itt is
azt szem lél te tik ezek a láng nyel vek, hogy a
Szent lé lek úgy töl ti be az em be ri szí vet, hogy
köz ben ki éget, ki tisz tít be lő le min dent, ami vel
ed dig meg volt tel ve, s ami an  nyi nyo mo rú sá -
got je len tett szá má ra. De ugyan ak kor a tűz az
élet nek, a fény nek a jel ké pe is, te hát azt az új
éle tet és szol gá la tot is jel ké pe zi, amely pün -
kösd kor el kez dő dött az apos to lok szá má ra.

Tud nunk kell azon ban, hogy ha aján dék nak
is ne ve zi az ige, a Szent lé lek sok kal több
pusz ta aján dék nál. Bár mit mon dunk is a
Szent lé lek ről, min dig hang sú lyoz nunk kell,
hogy ő nem va la mi – va la mi fé le ha tás, ki su -
gár zás, rez gés, erő csu pán –, ha nem va la ki,
egy élő sze mély, még pe dig a Szent há rom ság
Is ten har ma dik sze mé lye. Ő ma ga jött el pün -
kösd kor, Őve le ma gá val tel tek meg a ta nít vá -
nyok. Ez ép pen a pün kösd hal lat lan, rend kí vü -
li je len tő sé ge, hogy ez út tal a Szent lé lek nem
csak ha tal mat adott a ta nít vá nyok nak – mint
ko ráb ban a gyó gyí tás ra vagy ör dög űzés re –,
ha nem ön ma gát ad ta ne kik. S ha ko mo lyan
ves  szük, már pe dig ko mo lyan kell ven nünk,
hogy a Szent lé lek is te ni sze mély, ak kor ez
nem je lent ke ve seb bet, mint hogy a ta nít vá -
nyok Is ten nel tel tek meg, ami kor meg tel tek
Szent lé lek kel.

Hogy be le te kint hes sünk eb be a ti tok ba, fel
kell idéz nünk Jé zus bú csú be szé de it a Já nos
evan gé li u má ból. Töb bek kö zött ezt mond ja
Jé zus: „Nem hagy lak ti te ket ár ván, el jö vök
hoz zá tok.” (14,18) „...mikor azon ban el jön ő,
az igaz ság Lel ke, el ve zet ti te ket a tel jes igaz -
ság ra, mert nem ön ma gá tól szól, ha nem azo -
kat mond ja, ami ket hall, és az el jö ven dő dol -
go kat is ki je len ti nek tek.” (16,14). A Szent lé -
lek te hát el ső sor ban Jé zus sal töl ti meg szí vün -
ket. De ahol Jé zus van, ott van az Atya is.
Amint mond ja is Jé zus: „Ha va la ki sze ret en -
gem, az meg tart ja az én igé met, azt pe dig az
én Atyám is sze ret ni fog ja, és el me gyünk hoz zá
és szál lást ké szí tünk ma gunk nak ná la.”
(Károli: ná la la ko zunk) (Jn 14,23).

3. Itt ért jük meg, mi ért je len ti a pün kösd
Jé zus vált ság mű vé nek a be te tő zé sét. Kez -
det ben Is ten és az em ber tel jes kö zös ség gel,
egy sé get al ko tott egy más sal. A bűn eset ezt
az egy sé get tör te szét. Mi u tán azon ban Is ten
meg bé kél tet te ma gá val a vi lá got Krisz tus -
ban (2Kor 5,19), az ősi egy ség hely re áll hat.
A ve lünk és ér tünk va ló Is ten új ra ben nünk
la ko zó Is ten né vál hat a Szent lé lek ál tal.

Lé tez het-e en nél na gyobb ki vált ság és
mél tó ság az em ber szá má ra? Pál apos tol
bol do gan ki ált fel a ró mai le vél ben: „Mert
nem szol ga ság lel két kap tá tok, ha nem a fi ú -
ság Lel két kap tá tok, aki ál tal ki ált juk: Abbá,
Atya! Ma ga a Lé lek tesz bi zony sá got a mi
lel künk kel együtt ar ról, hogy va ló ban Is ten
gyer me kei va gyunk. Ha pe dig gyer me kek,
ak kor örö kö sök is, örö kö sei Is ten nek és örö -
kös tár sai Krisz tus nak.” (8,15-17).

Mind ezt nem ma gya ráz ni, ha nem el hin ni
és meg ta pasz tal ni kell, ahogy az el ső ta nít -
vá nyok is át él ték. A pün kös di tör té net sze -
rint olyan mér he tet len öröm mel tel tek meg,
hogy azt csak a nyel ve ken szó lás ban tud ták
ki fe jez ni. Csak ugyan, le het-e egy ál ta lán el -
mon da ni, mi lyen az, ami kor „szí vünk be
áradt az Is ten sze re te te a ne künk adott
Szent lé lek ál tal”. (Róm 5,5).

4. A fi ú ság Lel ke azon ban nem csak min -
den nél ma ga sabb mél tó sá got és örö möt ad,
meg is vál toz tat ja az em bert. Még pe dig úgy,
hogy a tes ti em bert – pne u ma ti kus – szel le -
mi em ber ré for mál ja át. Pál apos tol ezt így
fe je zi ki: „Aki ket pe dig Is ten Lel ke ve zé rel,
azok Is ten fi ai.” (Róm 8,14). Igen, a Szent -
lé lek ve zet ni kí ván ben nün ket, ural kod ni
raj tunk, hogy ne test sze rint él jünk, ha nem
Lé lek sze rint.

Nem egyik nap ról a má sik ra megy vég be
ez a vál to zás, mert a „test kí ván sá ga a Lé lek
el len tör, a Lé le ké pe dig a test el len” (1,5-
17). De el kez dő dik egy szer: ak kor, ami kor
mi is meg te lünk Szent lé lek kel. Mert mi is
ugyan úgy meg tel he tünk Szent lé lek kel, mint
az el ső ta nít vá nyok. Sőt meg is kell tel nünk,
hi szen meg van ír va: „tel je tek meg Szent lé -
lek kel” (Ef 5,18). Ha va la mi kor, ak kor pün -
kösd kor meg kell hal la nunk ezt az üze ne tet.

Sza bó Im re ref. lel kész
1919-2011
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Keresztyén élet
Megteltek

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik

ÖZV. SOMOGYI JÓZSEFNÉ 
sz. Takács Mária

temetésén részt vettek és sírjára a kegyelet
koszorúit helyezték el.

Gyászoló család
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Tisz telt La kostár sa ink!
Is mé tel ten nagy ké rés sel for du lunk

Önök höz

So kunk nak nem kö zöm bös te le pü lé sünk
ré gi, szép épü le te i nek meg őr zé se. Saj nos az
el múlt idő szak nagy men  nyi sé gű csa pa dé ká -
nak kö vet kez té ben a Ró mai Ka to li kus Plé bá -
nia épü le te élet ve szé lyes sé vált, így nagy -
mér té kű fel újí tás ra len ne szük ség a le he tő
leg rö vi debb időn be lül. A fel mé ré sek alap ján
hat mil lió fo rint ra len ne szük ség en nek ki vi te -
le zés éhez. A kal ku lált ös  szeg ből négy mil lió
fo rin tot ad na az Egy ház me gye, a fenn ma ra dó
két mil lió fo rin tot kel le ne sa ját erő ből fe dez -
ni. Óri á si ös  szeg, de nem el ér he tet len!

Úgy gon dol juk, él nek még Dömsödön
olyan jó szán dé kú, ten ni aka ró em be rek, akik
ki sebb-na gyobb ado má nyuk kal se gí te ni tud -
ná nak, és ezt szí ve sen ten nék.

A na gyobb ös  sze gű ado má nyo kat a Ka to -
li kus Plé bá nia Dömsöd 11742214-20033387
szám lá já ra vár juk, ezen kí vül a plé bá ni án is
van le he tő ség be fi ze tés re.

A ka to li kus kö zös ség kö zel száz éve je len
van Dömsödön, az óta so kan, sok fé le kép pen
hoz zá já rul tak a fenn ma ra dás hoz. His  szük,
hogy ma is él még az em be rek ben a jó szán -
dék és a se gí te ni aka rás.

Ez úton kö szön jük az ed dig be ér ke zett ado -
má nyo kat. 

Is ten fi zes se meg!
Tisz te let tel:   a ka to li kus hí vek kö zös sé ge

In memoriam…
Sze re tet tel em lé kez ve bú csú zunk Her-

czegné Ka ti ka né ni től, akit szin te min den ki
is mert Dömsödön. 1956-tól, ami kor csa lád -
já val ide köl tö zött, nyug dí ja zá sá ig fá rad ha -
tat la nul vé gez te mun ká ját. Vé dő nő ként sok-
sok fi a tal anyá nak se gí tett az új szü lött gon -
do zá sá ban. Nem csak itt a fa lu ban, ha nem a
ta nyák ra is ki járt ke rék pá ron, és még Apaj is
hoz zá tar to zott. Ment és vit te a jó ta ná csa it,
tu dott ke mény és ha tá ro zott len ni, ha ar ra
volt szük ség. Csa lád anya ként sok ta pasz ta -
lat tal ren del ke zett. Ne vel te és is ko láz tat ta öt
gyer me két. Az egész ség ház ban irá nyí tot ta a
ta nács adást, a vé dő ol tá so kat, és az is ko lák -
ban a tisz ta sá gi vizs gá la to kat. Kö szön jük ál -
do za tos mun ká ját, erős hi tét, amit min dig
nyíl tan vál lalt.

Most ki lenc ven két éve sen meg fá rad va, de
be teg sé ge it tü re lem mel el vi sel ve, el tá vo zott
kö zü lünk. Bú csúz ta tó ja a ka to li kus temp -
lom ban volt má jus 6-án.

Le gyen ál dott az em lé ke!

Kiss Györgyné, Sá ri ka

ISMÉT SZÓL A TÁROGATÓ
Minden vasárnap du. 5 órakor zsoltárok, dicséretek, 

magyar énekek és népdalok zendülnek fel 
a dömsödi református templom tornyából. 

Önál ló ki ál lí tás Kiskunlacházán
„Tö rött kor sók és po ros utak” cím mel nyílt ki ál -

lí tás máj. 24-én a kiskunlacházi Pe tő fi Mű ve lő dé si
Köz pont ban. 

A meg hí vott ven dé gek Ko vács Haj nal ka al ko -
tá sa it cso dál hat ták meg. A mű vész nő fest mé nyei
közt egy aránt fel lel he tők vol tak csend éle tek, port -
rék, táj ké pek, élet ké pek. Szín vi lá ga vis  sza fo gott,
és épp ez ál tal oly ma gá val ra ga dó. A ké pek szin te
vonz zák a te kin te tet. Gon do la ta ink ba mé lye dünk
s ész re vét le nül be le kép zel jük ma gun kat az al ko -
tás ba,  an nak részt ve vő i vé vá lunk.

A mű vész mon da ni va ló ját, élet ér zé se it az al ko -
tás csak ak kor köz ve tí ti jól, ha az al ko tó ma ga bel -
ső bé ké vel ren del ke zik.

Ko vács Haj nal ka ren del ke zik ez zel az adott ság -
gal. Mun kái ezt su gall ják. Egész lé nyét a ke resz -
tyén hí vő em ber bé kes sé ge hat ja át. Már kö zép is -
ko lás ként szí ve sen raj zolt, fes tett és ké szí tett
plasz ti ká kat. A mű vé szet min dig je len tős sze re pet
töl tött be az éle té ben. Mun ká it a Dömsödi Na po -
kon több íz ben, va la mint az El ső Dömsödi Ke rí -
tés tár la ton te kint het ték meg a lá to ga tók.

Re mél jük, hogy a jö vő ben is nyí lik le he tő ség
ar ra, hogy fest mé nye i ben gyö nyör köd hes sünk!

-V.I.-

Mertl Attila és Kovács Hajnalka
a megnyitón
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Kora nyári munkák a földeken és a kiskertekben

Amikor a cikket elolvassa a kedves olvasó június közepe táján,
már benne vagyunk a nyári munkák zömében. Ami az elmúlt
hónap, május időjárását illeti, elmondhatjuk, hogy elfogadható
volt. Aranyat érő májusi eső áztatta földjeinket, és aki lelkiis-
meretesen, időben elvégezte a tavaszi munkákat, az bizakodva néz
a várható terméshozamokra. No azért nem szabad elbizakodnunk,
mert még sok minden történhet, az időjárás sajnos egyre szél-
sőségesebb. Mint az újságokból olvashattuk, az ország egyes
részein a májusi fagyok komoly károkat okoztak főként a
gyümölcsösökben és a szőlőkben. Hála Istennek, községünk
határát e természeti csapás csak nagyon kis mértékben érintette,
nem keletkeztek nagyobb fagykárok. A tavalyi évi belvíz okozta
károk hatása még érződik, a többlet talajmunka többlet költséget is
jelent, főként a nagymértékben megemelkedett üzemanyagárak
miatt is. A termények felvásárlási árai ugyan emelkedtek, aminek

részben az állattenyésztéssel is foglalkozó gazdálkodók nem örülnek, de legalább a
megemelkedett növénytermelési költségeket részben kompenzálja.

Ezek után rátérek az aktuális mezőgazdasági és kertészeti feladatokra. Fel kell készülni a
kalászos gabonák aratására, és arra kell törekednünk, hogy a megtermelt gabona időben minél
kisebb veszteséggel kerüljön a magtárakba, mert a szeszélyes időjárás, jégverés veszélye az idén
is várható. Az aratás után mielőbb takarítsuk le a szalmát vagy már a kombájnozásnál apríttassuk
össze és juttassuk vissza a talajba, ha nincs szükség a szalmára, mert ezzel is növeljük a termőta-
laj tápanyagszükségletét. A szalma letakarítása után műveljük meg a tarlót, tárcsázzuk vagy
szántsuk le. 

Fontos és folyamatos feladat a kapásnövények gyommentesen tartása, amit ma már nagyrészt
vegyszeres gyomirtással érhetünk el.

A kisebb parcellákon, területeken azért a gyomirtást lovasekével, motoroskapával és kézi
kapával tartsuk gyommentesen. (Erre már a mai világban nem nagyon van vállalkozó, mivel ez
nehéz fizikai munkát kíván.)

Nagyon fontos a kiskertekben a növények ápolása, növényvédelme, ha szükséges, az öntözés.
Védekeznünk kell a gombabetegségek, vírusbetegségek és rovarkártevők, levéltetvek ellen.
Mint ismeretes, a burgonyatövek legveszedelmesebb gombabetegsége a burgonyavész és a
rovarkártevők közül a burgonyabogár. Folyamatosan figyeljük a burgonyatöveket, és ha szük-
séges, védekeznünk kell, mert egy-két nap késlekedés esetén tönkremehet a növény. A szőlő per-
metezésére is nagyon oda kell figyelnünk, mert ott is hamar tönkremehet a jónak ígérkező ter-
més. A vízigényes növényeket (pl. káposzta, zeller stb.) mindenképpen öntöznünk szükséges.

A fóliasátorban termesztett növények gondozására fokozottan kell figyelnünk, mert a rend-
kívül meleg napok, amelyek már májusban is voltak, tönkretehetik a sok munkával felnevelt
növényeket. Gyakran kell öntöznünk és szellőztetnünk, a gomba- és rovarkártevők ellen
védekeznünk. A fólia alatti növényeket leginkább árasztással, bő vízzel öntözzük, és öntözés után
lazítsuk, kapáljuk meg a növényeket. A meleg, párás levegő nagyon kedvez a levéltetvek,
hamuférgek elszaporodásának és a gombabetegségeknek is.

A ház körüli és nyaralónál lévő pázsitfüvet is folyamatosan gondozzuk, nyírjuk, mert csak így
lesz szép. Ha szükséges, a virágoskertet is öntözzük, főként az egynyári, magról vetett virágokat.
Az elnyílt rózsaágakat vágjuk le, mert akkor hajtanak a tövek új hajtásokat és virágokat. Sajnos a
virágoskertben és a virágok levelein is megjelentek a kártevők, hamuférgek, és bizony ezek ellen
is permetezéssel kell védekeznünk, ha azt akarjuk, hogy szép, fejlett, egészséges legyen a virág.
Reméljük, hogy a medárdi esők nem maradnak el, persze ne annyi essen mint tavaly, mert akkor
meg az volt a gond, hogy nagyon sok eső esett.

Befejezésül szép kora nyári időjárást, jó erőt, egészséget és jó munkát kívánok!

Tóth István
nyugdíjas mezőgazdász

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

Dömsöd : Ráckeve 2:1
A Dömsöd gólszerzői: Balogh V., Szarka Z.
A győztes gólt a 92. percben szerezte

Szarka egy szép támadás végén.

Hernád : Dömsöd 1:1
Szarka Zoltán góljával mentettünk pon-

tot idegenben.

Dömsöd : Szentmártonkáta 3:1
Gólszerző: Végh G., Mózes T., Demjén.
Biztos hazai győzelem.

Alsónémedi : Dömsöd 5:0
A Némedi góllövők: Mészáros 2, Piros-

ka, Kajdácsi, Lakatos.
A bajnokságra törő hazaiak biztos győ -

zelmet aratak ezúttal a dömsödiek felett.

Hátralévő mérkőzések:

Dömsöd : Sülysáp júni. 05. 17 óra
Pereg : Dömsöd júni. 12. 17 óra

Varsányi Antal

Váltakozó sikerek
a labdarúgóknál

PE TŐ FI
EM LÉK MÚ ZE UM

BBaazzssoonnyyii  AArraannyy
és

VVeeccssééssii  SSáánn  ddoorr
ál lan dó ki ál lí tá sa

NYIT VA TAR TÁS:
kedd, pén tek, szom bat:

1000 – 1600 órá ig

BE LÉ PŐ JE GYEK:
fel nőtt: 200 Ft;

nyug dí jas, di ák: 100 Ft
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Szü lettek:
Horváth Tímea – Papp Tamás

MARTIN NORBERT
Bak Mária – Farkas Ottó

DEBÓRA
Parlag Brigitta – Skadra Sándor

MÁTÉ

Házasságkötés nem történt.
El huny tak:

Nagy József 55 éves
Molnár Péter 57 éves
Somogyi Józsefné Takács Mária 86 éves
Füki Józsefné Kincses Julianna 73 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. 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

2011. június 18-19.
Dr. Nagy Zoltán

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

2011. június 25-26.
Dr. Vona Viktor

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

2011. július 2-3.
Dr. Bécsi László

Ráckeve, Ady E. u. 48.
06-20-924-2367

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: június 20.

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

Várható meg je le nés: július 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

Tájékoztatjuk a betegeket, hogy dr. Szőnyi Alíz 2011. június 15-29. között szabadságát tölti.
Helyettesíti dr. Tóth István saját rendelőjében, saját rendelési idejében.
Dr. Rókusfalvy Sylvia 2011. július hónapban szabadságon lesz.
Helyettesíti július első két hetében dr. Tóth István, harmadik és negyedik hetében pedig dr.
Szőnyi Alíz saját rendelőjében, saját rendelési idejében. 
Augusztus hónapban dr. Szőnyi Alízt dr. Rókusfalvy Sylvia helyettesíti.
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Konfirmáció 2011

Konfirmandusok
Dabon: 

Ispán Krisztina és
Csaplár Szabolcs.

Hátul:
Balogh László Levente

lelkipásztor,
Bődi László

gondnok

Konfirmandusok
Dömsödön: 

Első sor balról jobbra:
Szegedi Imre, Fábián Balázs, Pongó 

Barbara – közben az úrasztala – Fülöp
Krisztián, Gyökeres Dóra, Sass Levente

Második sor balról jobbra:
Végh András, Pencz Ádám, Szabó Evelin,
Vida Tünde, Gyimesi Viktória, Tóth István

főgondnok, Szabóné Lévai Csilla
lelkipásztor, Szabó Péter lelkipásztor,
Sebők Dániel, Vincze Boglárka, Ispán

Norbert, Sáfrán Tamás

Fotó:
Bábel László


