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Az első gondolatok az édesanyáké. Szeretettel köszöntök minden Édesanyát, Nagymamát, Dédnagymamát. Valamennyiüknek köszönöm gondoskodásukat, szeretetüket és egyáltalán az életünket! Kérem, fogadjanak el tőlem egy jelképes csokor virágot köszönetem jeléül.
A tavasz utolsó harmadában rendezzük a Dömsödi Napokat, immár 15.
alkalommal.Arendezvénysorozat ebben az évben is kitűnően sikerült, és talán nem csak én gondolom ezt így. Nagyon köszönöm mindenkinek, akik a
tényleg meglévő gondok ellenére is segítettek – erejükhöz mérten – ünnepünk sikerében. Nem kevesen voltak ezek a személyek, de közülük is ki kell
emelnem a Banya Klub tagjainak – Csikósné Jutka vezetésével – nélkülözhetetlen jelenlétét. Ez évben is velünk ünnepeltek testvérvárosaink – Knüllwald és Für – küldöttségei Jörg Müller és Jávorka Flórián polgármester urak
vezetésével. Remélem, Ők is szívesen emlékeznek a Magyarországon töltött napokra, és valamit viszonozni tudtunk abból a szíves vendéglátásból,
amelyben részesítettek bennünket mindkét országban. Itthon is megköszönhettem Nyerges László és felesége, Eszter asszony gesztusát, amelyet az elmúlt nyáron tanúsított irányunkban, németországi utunk során.
Ez évben visszatértünk a hagyományainkhoz, és a Dömsödi Napok megnyitóján adtuk át az arra érdemeseknek a kitüntetéseket. Díszpolgári címet
kapott vitéz Joó Sándor, Dömsödért Emlékérmet pedig Bede Kornélia, Kovács Lászlóné, Varga Gézáné és Takács István. Méltatásukat a Hírnök más
oldalán olvashatják. Köszönöm munkásságukat, és szívből gratulálok a
megérdemelt elismeréshez!
Az elmúlt két és fél évben igyekeztem írásaimban távol tartani magam az
aktuális politikai kérdésektől. Igazán most sem szeretnék ettől a gyakorlattól
eltérni, de az új önkormányzati miniszter úrnak, Varga Zoltánnak a kijelentését – felelős polgármesterként – nem hagyhatom szó nélkül. A Miniszter Úr
parlamenti meghallgatása során – miniszterjelöltként – azt a kijelentést tette,
hogy az önkormányzatoknál pazarlás folyik, és további lehetséges elvonásról beszélt. Nagyon jó lett volna, ha a Miniszter Úr konkretizálja a kijelentését, mert így általában az önkormányzatokra ez nem igaz. Biztos, hogy vannak olyan szerencsés települések, ahol olyan mennyiségű helyi adó termelődik, amelyet szinte nem tudnak elkölteni, de nem ez a jellemző. Én inkább
olyan településeket ismerek, ahol a túlélésért küzdenek, ahol napról-napra
filléres gondokat kell megoldani, ahol fejlesztésre egy fillér tartalék sincs.
Mi is ebbe a sorba tartozunk. Bár nem panaszkodhatunk, mert az elmúlt év
végén komoly segítséget kaptunk a kiesett adóbevételünk pótlására, azért
végérvényesen nem oldódtak meg a működési gondjaink. Tehát, tudom
ajánlani a Miniszter Úrnak, hogy töltsön nálunk egy hetet, ismerkedjen meg
a problémáinkkal, és biztos vagyok abban, hogy ezek után nem fog általánosítani. Azért, ha már itt tartunk, talán tényleg el kellene gondolkodni egy
igazságosabb elosztásról. Tudomásom szerint például Százhalombattán
annyi iparűzési adó keletkezik, amennyi fél Pest megyében sem. Így aztán a

Folytatás a következő oldalon.

S ze r e t e t t e l k ö s z ö n t j ü k a z é d e s a n y á ka t !

Vecsési Sándor: Asszonyok, anyák, nők 1971
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Folytatás az előző oldalról.

fejlesztéseiknek szinte semmi sem szab határt. És
ez nem azért van, mert annyival okosabb, kreatívabb emberek élnek ott, mint mondjuk Ráckevén,
hanem azért, mert valamikor – nagy-nagy szerencséjükre – oda települt az olajfinomító. Ezeket az
igazságtalan egyenlőtlenségeket valóban jó lenne
kiegyenlíteni, ezzel együtt mi is több esélyt kapnánk a fejlődésre.
Ha már a fejlődésnél tartunk, akkor tájékoztatom az érdeklődőket, hogy elkezdődött a két nyertes pályázatunk közbeszerzési eljárása. Felállt az
a nyolctagú bizottság, amely majd kiválasztja a
pályázó kivitelezők legjobb ajánlatát. Reményeim szerint május végén elkezdődhetnek a munkálatok. Ezzel kapcsolatos a kérésem az érintett utcák lakóihoz. Az útépítés során esetlegesen felmerülő közlekedési problémákat türelemmel viseljék. Igyekeztünk a pályázati kiírásban is preferálni azt a gesztust a kivitelezők részéről, ha valami jó megoldást kínálnak a közlekedési gondok
egyszerű megoldására.
Az előző hónapban írtam az „Út a munkához”
programról. Nos, elindultunk! Talán sokan észrevették, hogy a település-fenntartási feladatokat

PETŐFI EMLÉKMÚZEUM

Bazsonyi Arany

soha nem látott nagy létszámmal látjuk el. Vannak
még döccenők, de nem is könnyű feladat ennyi
ember munkáját megszervezni, összehangolni.
Megpróbálunk mindenkinek képzettségének, iskolai végzettségének megfelelő munkát biztosítani. Sajnos, ez nem mindig sikerül. A program keretében felállítottuk a „csatorna kommandónkat”
is. Két csoportban házról-házra járnak munkatársaink, és ellenőrzik az ivóvíz-vételezés, a szennyvízelvezetés körülményeit. Ismételten szeretném
felhívni a figyelmet, hogy a csapadékvíz belevezetése a szennyvízcsatornába SZABÁLYTALAN! Ezt is ellenőrizzük! Kérem, segítsék az ellenőrök munkáját, akik megbízólevél felmutatásával igazolják eljárásuk jogosságát.
A szokásos kis kulturális blokkban meg kell
említenem az általános iskola szavalóversenyét, a
művészeti iskola fúvós találkozóját, a 8. b osztály
hagyományos bálját. Igazán nagyon jól szórakoztam mindegyik rendezvényen. Csak ismételni tudom önmagam, már sokadszor állapítom meg,
hogy rengeteg tehetséges gyermek van Dömsödön, és ez a tehetség egyre inkább ki is bontakozik. Az már csak másodlagos, hogy ez a tény nem
kis büszkeséggel tölt el engem is.
Bencze István

Állatorvosi ügyelet

és

Vecsési Sándor
állandó kiállítása

NYITVA TARTÁS:
kedd, péntek, szombat:
1000 – 1600 óráig
BELÉPŐJEGYEK:
felnőtt: 200 Ft;
nyugdíjas, diák: 100 Ft

A Magyar Korona
Gyógyszertár
nyitva tartása:

Hétfőtől péntekig: 7.30 – 18.30
Szombaton: 7.30 – 12.00

Internetes oldalunkat a
www. magyar-korona-gyogyszertar.hu
címen érhetik el!

Háziorvosi ügyelet

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: 06/24-385-342

Anya köny vi hí rek
Születtek:

Kincses Sándor – Horváth Ilona
TAMARA
Láng András – Fejes Franciska
REGE RÉKA
Madarász Zoltán – Vígh Ágota
ZALÁN
Zsákai Richárd – Lakatos Zsuzsanna
JÁZMIN DZSESSZIKA

Házasságot kötöttek:

Angyal László – Major Ildikó Éva

Elhunytak:

Ujj Lászlóné Metzger Katalin
93 éves
Ócsai Pál
78 éves
Necsász Imre
79 éves
Benedek György
72 éves
Jarosi Mihály
77 éves
Bak Imréné Mendi Aranka
63 éves
Bauda József Sándorné Braun Éva 58 éves
Csia Ferenc Antal
84 éves
Vén Ferencné Tóth Mária
66 éves
Szilágyi Imre
47 éves
Pfund Józsefné Aradi Julianna Katalin
56 éves

HÁZIORVOSI RENDELÉS

2009. május 9-10.
ifj. dr. Fábián Miklós
Kiskunlacháza, Báthory u. 8.
Tel.: 06-30-951-0507

2009. május 16-17.
dr. Guba Sándor
Szigetszentmárton, Bercsényi u. 8.
Tel.: 06-30-265-2515

2009. május 23-24.
dr. Mészáros János
Kiskunlacháza, Rózsa u. 5.
Tel.: 06-20-927-2366

2009. május 30-31.
dr. Nagy Zoltán
Dömsöd, Kossuth L. u. 95.
Tel.: 06-20-934-7625

2009. június 1.
dr. Vona Viktor
Ráckeve, Kossuth L. u. 85.
Tel.: 06-20-926-4293

I. körzet: Dr. Hornyák Edit
Zrínyi u. 8/b
Tel.: (24) 435-103; 20/432-1033
Rendel: hétfő, szerda:
13.00–17.00 óráig
kedd, csütörtök:
07.30–11.00 óráig
péntek:
07.30–11.00 óráig

II. körzet: Dr. Tóth István
József Attila u. 8.
Tel.: (24) 435-137; 30/9705-250
Rendel: hétfő–péntek:
07.30–11.00 óráig
csütörtök:
16.00–17.00 óráig

III. körzet: Dr. Rókusfalvy Sylvia
Zrínyi u. 8/a
Tel.: (24) 436-180; 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.: (24) 435-153; 20/9422-698
Rendel: hétfő, kedd, csütörtök, péntek:
07.30–11.00 óráig
szerda:
13.00–16.30 óráig
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A XV. Dömsödi Napok kitüntetettjei
Részlet Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2000. (II. 1.) rendeletéből:
„1. § (1) Dömsöd nagyközség nagyra becsüli
a település szolgálatában, fejlődésének elősegítésében, érdekeinek előmozdításában, az egyetemes emberi értékek gyarapításában kifejtett
kimagasló, példamutató egyéni és közösségi,
szakmai és társadalmi célú tevékenységet. Ezek
elismerésére „Dömsödért Emlékérem” elnevezéssel kitüntetést alapít."
A képviselő-testület 43/2009. (III. 25.) Kt. sz.
határozatával az alábbi személyeknek „Dömsödért Emlékérem” kitüntetést adományozott.
Bede Kornélia
Matild Ráckevén született
1948. augusztus 8-án. 1970ben szerzett diplomáját követően a dömsödi
általános iskolában helyezkedett el, ahol
2006-os nyugdíjazásáig tanított.
Közéleti tevékenységét Dömsödön 1970-ben
a 2760. II. Rákóczi Ferenc Úttörőcsapat csapatvezetőjeként kezdte. Munkáját 1972-ben Dicsérő Oklevéllel, 1987-ben Kiváló Úttörővezető
éremmel jutalmazták. A rendszerváltás után az
úttörőcsapat jogutódjaként létrehozta a 2760.
„Mi közösségünk” csapatot, ennek vezetőjeként tevékenykedett 2006-os nyugdíjazásáig.
1995-ben a „Gyermekekért Elismerő Plakett” I.
fokozatának, majd 1999-ben a „Gyermekekért
Érdemérem” tulajdonosa lett. Pedagógiai oktató-nevelő munkájának célja: a sokoldalúan képzett gyermek, melyet a honismeretis, környezetvédős, természetjárós és szabadidős programok
keretében próbált megvalósítani. Esélyt adott a
fogyatékos gyermekek számára is a társadalomba való zökkenőmentes beilleszkedésre, felzárkóztatásra. Célkitűzésit sikerült megvalósítani.
Rendszeresen pályáztatta tanítványait, pályázatot írt ki országos szinten „Idegenvezető kerestetik” címmel. Rendszeresen táboroztatott, szinte az ország minden tájára eljuttatta közössége
tagjait. A Herman Ottó Természetvédelmi Vetélkedőn országos döntőbe is bejutottak.
Munkásságában összefonódott a tanítás és a
szabadidős tevékenység. Mindenben az értéket
tartotta elsődlegesnek.
A „Mi közösségünk” egyesületben jó közösségformáló egyéniségének köszönhetően a
gyermekeket nagyon sok élményhez juttatta. A

lelkiismeretesen végzett közösségi munkáját,
elért versenyeredményeiket, községünk hírnevének országos szinten való továbbvitelét ezzel
az elismeréssel javasolta megköszönni a nagyközségi óvoda vezetője.
Kovács Lászlóné Sepsiszentgyörgyön született
1942. szeptember 15-én.
1965 óta él
Dömsödön, s
itt tanított nyugdíjazásáig. Első dömsödi
éveiben gyönyörű tornaünnepélyeket
szervezett. A Demeter-féle kísérleti matematika
oktatásért, valamint jó pedagógiai munkájáért
később miniszteri kitüntetésben részesült.
39 évi közszolgálata alatt sokat táboroztatott,
mint táborvezető, volt járási úttörő elnökségi
tag, helyi kisdobosvezető. Férjével együtt rendszeresen vitték tanítványaikat járási illetve megyei tanulmányi versenyekre, „Ki mit tud”okra, ahonnan sok díjat el is hoztak.
A faluért sok társadalmi munkát vállalt és
szervezett, ilyen a víztársulás szervezése, a Thököly utca járhatóvá tétele; az ötödik iskola tanterembővítése során sok társadalmi munkával segítette a munkálatokat. A községi iskolát férjével együtt mindig második otthonuknak tekintették, az udvart parkosították, padokat készítettek a szülőkkel, gyakorlókertet létesítettek. Az
iskolamúzeum létrehozásában sokat segített férjének. Házuk és környéke mindig példás rendben van. Példamutató családi életet él.
Az Oktatási Bizottság ezek alapján javasolta
a kitüntetésre.
Varga Gézáné
Dömsödön
született
1952. augusztus 13-án.
Év ti ze dek
óta a Dömsödi
Általános Iskola tanítója,
az alsó tagozat
irányítója,
igaz ga tóhe lyet tes ként.
Munkaköri
feladatát magas szakmai színvonalon végzi.
Minden lehetőséget megragad, hogy tovább
képezze magát, s a kor követelményeinek, a

szakmai kihívásoknak megfeleljen. Iskolai feladatain túl a falu életében is aktívan részt vesz.
Alapítása óta tagja a női kórusnak, így a kórus által szervezett műsoroknak, koncerteknek,
testvérvárosi rendezvényeknek mind részese.
Alkalmanként kirándulást, városlátogatást
szervez – Erdély, Szabadka, Palics.
A községi ünnepségeken, rendezvényeken
gyakran felvállalja a dekorálást.
Tehetségét, kézügyességét és színes fantáziáját kamatoztatja a karácsonyi koncertek, a nemzeti ünnepek színpadi díszítése során.
A Dömsödi Napok rendezvényein több kiállítást is szervezett – babakiállítás, játékmaci-kiállítás. Az idén rendezett gyermekolimpia jelmezeit és a díszleteket megtervezte, az elkészítést ő irányította.
Aktív közösségi ember, aki munkájával,
eredményeivel soha nem hivalkodik, mindig
szerényen a háttérben marad.
Patonai Istvánné képviselő ezen indokok
alapján javasolta a kitüntetésre.
Takács István Dömsödön született 1948. október 5-én. Az dömsödi iskolai évek után a Csepeli Vasműben kezdett dolgozni. A több mint
negyvenévi munka során az élet nagyon sok területén dolgozott. A lakatos segédmunkától
kezdve, az éttermi felszolgáláson át, a különböző vállalkozásokig tartott az útkeresése. Ami
életének állandó jellemzője volt, az pedig a főzés szenvedélye. Ehhez kapcsolódik az a tevékenysége is, amely arra késztette a képviselőtestületet, hogy Dömsödért Emlékéremmel tüntesse ki Takács Istvánt. Takács István évtizedek
óta közszereplője szinte minden dömsödi rendezvénynek. Nem az első sorban, hanem a háttérbe húzódva végezte nem látványos, de igen
ízletes munkáját. Nagyon sok rendezvényen főzött a jelenlévők számára, és ezért ellenszolgáltatást soha nem fogadott el. Neki az igazi sikert
az jelentette, ha elfogyott az étel, és esetleg még
meg is dicsérték. Az utóbbi néhány év kivételével az elmúlt negyed évszázadban a Dömsödi
Sportegyesület vezetőségi tagja volt, az Ő jelenléte is hozzájárult az időszak sportsikereihez. A
rendszerváltás előtti utolsó tanácstestület tagjaként részese volt településünk fejlesztéseinek,
így az OMK építése kezdetének is.
Részlet Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2007. (II. 1.) sz.
rendeletéből.
„1. § Dömsöd Nagyközség Önkormányzata,
attól a céltól vezérelve, hogy a helyi közösség
szolgálatában kiemelkedő érdemeket szerzett, a
község lakossága által megbecsült, köztiszteletben álló személyeket méltó elismerésben részesíthesse, valamint személyüket és cselekedeteiket megfelelőképpen értékelve állíthassa példa-

4
ként a jelen és az utókor elé, „Dömsöd Díszpolgára” elnevezéssel (továbbiakban: díszpolgári
cím) címet alapít.
2. § (1) A díszpolgári cím adományozható
annak a magyar vagy külföldi állampolgárnak,
aki valamely kiemelkedően jelentős munkájával
vagy egész életművével mind a település, mind
pedig országosan vagy nemzetközi viszonylatban olyan általános elismerést szerzett, amely
hozzájárul a település jó hírnevének öregbítéséhez, vagy példamutató emberi magatartása miatt egyébként köztiszteletben áll.”
A képviselő-testület 44/2009. (III. 25.) Kt. sz.
határozatával vitéz Joó Sándornak a „Dömsöd
Díszpolgára” címet adományozta.
Vitéz Joó Sándor magyar királyi főhadnagy
1919. november 30-án született Dömsödön. Az
elemi iskolát Dömsödön végezte, míg a középiskolát Kunszentmiklóson, a Baksay Sándor reálgimnáziumban. 1938-ban érettségizett.
1938 végén Akasztón kapott állást adóügyi,
majd jegyzői gyakornokként. 1940-ben behív-
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ták katonának.
1941 júniusától az 1945-ös
fogságba eséséig – kisebb
meg sza kí tá sokkal – aktív
szereplője volt
a II. világháború Szovjetunió ellen vívott ütközeteinek. Három
éves grúziai
fogság után 1948. július 9-én érkezett haza, Magyarországra. Ez év végétől lett a Dömsödi
Községházán a Közellátási Hivatal vezetője, de
mivel nem működött együtt az akkori hatalommal a kulákok feljelentésében, ezért rövidesen
elbocsátották. Rövid ideig tartó kocsmárosság
után az Apaji Állami Gazdaság vezető bérelszámolója volt. 1956-tól húsz éven keresztül különböző vendéglők vezetőjeként dolgozott,
majd húsüzemvezető és gondnok volt, nyugdí-

Üveg-képkeret
Balázs Lajos
2344 Dömsöd,
Gesztenye sor 10.
Telefon: 06 20/9411-779

Tükör –
díszmûüvegezés
Berni pásztor kiskutyák győztes szülőktől
június eleji elvitellel eladók.
Tel.: 06-20-9119-328

jazásáig. A hetvenes években tanácstagként is
szolgálta településünket. 2001-től Csobánkán él
leányánál. 2006-ban a II. világháborús kitüntetései alapján vitézzé avatták. Ez év márciusában
jelent meg író vénáját bizonyító négykötetes
életrajzi műve: Gyermekkorom, Katonaéletem,
Hadifogságom története, Életem a szocializmusban címekkel. A Történelmi Vitézi Rend főkapitánya, vitéz Hunyadi László a következő
szavakkal ajánlotta figyelmünkbe Joó Sanyi bácsit: A Történelmi Vitézi Rend nagy szeretettel
és figyelemmel veszi körül azokat az idős rendtársakat, akik a Haza megmaradása, a magyarság értékeinek őrzése érdekében önzetlenül fáradoztak egész életükben. A sors fintora, hogy
ezek a derék emberek kapták a legkevesebb elismerést. Vitéz Joó Sándor magy. kir. főhadnagy úr azok közül való, akiknek mindennél
fontosabb volt a rábízott feladatok maradéktalan elvégzése, embertársai gyámolítása. Kitartó
hűségénél talán csak a szerénysége erősebb.
Ezeket a gondolatokat is magáévá téve döntött úgy a képviselő-testület, hogy vitéz Joó
Sándort kitünteti.

HELYESBÍTÉS
Kedves Olvasók!

Az áprilisi számban, sajnálatos módon, hibásan jelent meg a
42/2009-es határozat. Az alábbiakban a helyes változatot
közöljük!

14. „Szép Dömsödért” pályázat kiírása
(Szavazás módja: minősített többség , nyílt szavazás)
A képviselő-testület 13 igen szavazattal, egyhangú szavazással
meghozta az alábbi határozatot:

42/2009. (III. 25.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a
faluszépítő program keretében „Szép Dömsödért” elnevezéssel díjakat
adományoz. Ennek megvalósítása érdekében a képviselő-testület az
alábbiakat határozza meg:
a.) A díjak odaítélésére társadalmi bizottságot hoz létre, melynek
irányításával Ispán Ignác képviselőt bízza meg. A társadalmi bizottságban
történő munkára – a Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság javaslatára – az alábbi személyeket kéri fel: Kovács László, Mayer Gáborné, Nagy Zsolt, Sánta István, Besenyői Lászlóné.
b.) A bírálat általános szempontjai: díjazható azon ingatlan tulajdonosa/használója, aki az ingatlan és az előtte lévő közterület karbantartását kiemelkedően gondosan végzi, és az ingatlan valamint az
előtte lévő közterület külső képe az ember általános értékítélete alapján
esztétikusnak minősíthető.
A képviselő-testület „Szép Dömsödért” tárgyjutalmat adományoz
11 lakóingatlan tulajdonosának/használójának, és 1 egyéb rendeltetésu
(szolgáltató, középület stb.) ingatlan tulajdonosának / használójának.
A Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság
javaslatát elfogadva a lakosság ajánlásai és az önkormányzati honlapon bonyolított szavazása alapján egy közönségdíjat is adományoz.
c.) A díjak odaítéléséről a képviselő-testület 2009. augusztus 5-i
ülésén dönt. A díjak átadására a 2009. augusztus 20-i községi ünnepség
keretében kerül sor.
Felelős: Ispán Ignác képviselő
Határidő: 2009. augusztus
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Ö N KO R M Á N Y Z A T I H Í R E K

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete 2009. április 21-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésén az alábbi
döntéseket hozta.
45/2009. (IV. 21.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete az ülés napirendjét az
alábbiak szerint állapítja meg:
1. A Közbeszerzési Szabályzat módosítása
2. A KMOP-2.1.1/B-2008-001 kódszámú
„Előre utca, Felszabadulás utca, Ságvári
Endre utca szilárd burkolatúvá építése”
megnevezésű projekt végrehajtása – közbeszerzés
3. A KMOP-3.3.1/B-2008-003 kódszámú
„Belterületi vízrendezés Dömsödön”
megnevezésű projekt végrehajtása – közbeszerzés
4. Dömsöd–Szigetbecse között közlekedő
komp üzemeltetésére pályázat kiírása
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal
1. A Közbeszerzési Szabályzat módosítása
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület egyhangú szavazással meghozta az alábbi határozatot:
46/2009. (IV. 21.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete az Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának módosítására vonatkozó előterjesztést elfogadja.
A módosított Közbeszerzési Szabályzat hatályba lépésének napja 2009. április 22.
Felelős: képviselő-testület
Határidő: 2009. április 22., a szabályzat
hatályba lépésének napja

47/2009. (IV. 21.) Kt. számú határozat

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete az „Előre utca, Felszabadulás utca, Ságvári Endre utca szilárd
burkolatúvá építése” (pályázat kódszáma:
KMOP-2.1.1/B-2008-001) tárgyú közbeszerzési eljárás előkészítésével kapcsolatos
– a Közbeszerzési Szabályzatban meghatározott feladatokra 8 tagú Bíráló Bizottságot
hoz létre.
A Bíráló Bizottság tagjai:
Varsányi Antal alpolgármester, Ispán Ignác, a Településfejlesztési Bizottság elnöke,
dr. Rostás Klára, az Ügyrendi Bizottság elnöke, Sallai Gábor, a Pénzügyi Bizottság elnöke, Varga László főtanácsos, dr. Őszy Tamás közbeszerzési tanácsadó, dr. Bencze
Zoltán aljegyző és Fabók Ferenc műszaki
ellenőr.
A bíráló bizottság elvégzi az önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatában meghatározott feladatokat. A Bíráló Bizottság megbízatása a közbeszerzési eljárás lezárásáig
tart.
Felelős: Bíráló Bizottság
Határidő: azonnal
Közbeszerzési eljárás megindítása
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület egyhangú szavazással meghozta az alábbi határozatot:
48/2009. (IV. 21.) Kt. számú határozat

2. A KMOP-2.1.1/B-2008-001 kódszámú „Előre utca, Felszabadulás utca,
Ságvári Endre utca szilárd burkolatúvá
építése” megnevezésű projekt végrehajtása – közbeszerzés

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete az „Előre utca, Felszabadulás utca, Ságvári Endre utca szilárd
burkolatúvá építése” (pályázat kódszáma:
KMOP-2.1.1/B-2008-001) megnevezésű
projekt végrehajtása keretében közbeszerzési eljárást indít.
A képviselő-testület „Előre utca, Felszabadulás utca, Ságvári Endre utca szilárd
burkolatúvá építése” tárgyú közbeszerzési
eljárás ajánlati felhívását a melléklet szerint
jóváhagyja.
Felelős: Bíráló Bizottság
Határidő: azonnal

Közbeszerzési Bíráló Bizottság megválasztása
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület egyhangú szavazással meghozta az alábbi határozatot:

3. A KMOP-3.3.1/B-2008-003 kódszámú „Belterületi vízrendezés Dömsödön”
megnevezésű projekt végrehajtása – közbeszerzés
Közbeszerzési Bíráló Bizottság megválasztása

5

(Szavazás módja: minősített többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület egyhangú szavazással meghozta az alábbi határozatot:
49/2009. (IV. 21.) Kt. számú határozat

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete a „Belterületi vízrendezés Dömsödön” (pályázat kódszáma:
KMOP-3.3.1/B-2008-003) tárgyú közbeszerzési eljárás előkészítésével kapcsolatos
– a Közbeszerzési Szabályzatban meghatározott feladatokra 8 tagú Bíráló Bizottságot
hoz létre.
A Bíráló Bizottság tagjai:
Varsányi Antal alpolgármester, Ispán Ignác, a Településfejlesztési Bizottság elnöke,
dr. Rostás Klára, az Ügyrendi Bizottság elnöke, Sallai Gábor, a Pénzügyi Bizottság elnöke, Varga László főtanácsos, dr. Őszy Tamás közbeszerzési tanácsadó, dr. Bencze
Zoltán aljegyző és Fabók Ferenc műszaki
ellenőr.
A bíráló bizottság elvégzi az önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatában meghatározott feladatokat. A Bíráló Bizottság
megbízatása a közbeszerzési eljárás lezárásáig tart.
Felelős: Bíráló Bizottság
Határidő: azonnal
Közbeszerzési eljárás megindítása
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület egyhangú szavazással meghozta az alábbi határozatot:
50/2009. (IV. 21.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete a „Belterületi vízrendezés Dömsödön” (pályázat kódszáma:
KMOP-3.3.1/B-2008-003) megnevezésű
projekt végrehajtása keretében közbeszerzési eljárást indít.
A képviselő-testület „Előre utca, Felszabadulás utca, Ságvári Endre utca szilárd
burkolatúvá építése” tárgyú közbeszerzési
eljárás ajánlati felhívását a melléklet szerint
jóváhagyja.
Felelős: Bíráló Bizottság
Határidő: azonnal
4. Dömsöd-Szigetbecse között közlekedő komp üzemeltetésére pályázat kiírása
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(Szavazás módja: minősített többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület egyhangú szavazással meghozta az alábbi határozatot:
51/2009. (IV. 21.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete Szigetbecse Község
Önkormányzatával együttműködve pályázatot ír ki a Dömsöd–Szigetbecse RSD
9+820/B fkm szelvényében lévő komp üzemeltetésére.
A képviselő-testület az üzemeltetésre vonatkozó részletes ajánlati felhívást a határozat melléklete szerint jóváhagyja.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal
A képviselő-testület 2009. április 29-i
soros ülésén az alábbi napirendeket tárgyalta, illetve döntéseket hozta.
52/2009. (IV. 29.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete az ülés napirendjét az
alábbiak szerint állapítja meg:
1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról
2. A polgármester tájékoztatója a két ülés
között eltelt időszak eseményeiről
3. Az önkormányzat és intézményei 2008.
évi költségvetéséről szóló beszámoló
(zárszámadás) megvitatása
4. Tájékoztató a költségvetési szervek jogállásáról szóló 2008. évi CV. törvény végrehajtásával kapcsolatos feladatokról, döntés az önkormányzat költségvetési szerveinek besorolásáról
5. A gyermekvédelem helyzetéről szóló beszámoló megvitatása
6. Beszámoló a Dömsöd-Apaj Családsegítő
és Gyermekjóléti Intézményi Társulás
működéséről
7. A pénzben és természetben nyújtott szociális támogatásokról és az önkormányzat
által biztosított szociális alapszolgáltatásokról szóló 17/2005. (IX. 16.) rendelet
módosítása
8. A Dömsöd Nyárfa sétány 3761/14 hrsz-ú
és a 3761/32 hrsz-ú ingatlan (Nyárfa sétány) telekhatár rendezése
9. A Dömsöd Alsó-Dunapart RSD 8+374/B
fkm szelvényében lévő víziállás bérbe
adása
10. A Strandfürdő üzemeltetésére megkötött
bérleti szerződés módosítása
11. Az OMK udvarának bővítése, játszótér
kialakítása
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12. Önkormányzati lakáscélú támogatásra
érkezett kérelmek elbírálása (zárt ülésen)
13. Önkormányzati hatósági ügyben érkezett fellebbezés elbírálása (zárt ülésen)
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal
1. Jelentés a lejárt határidejű testületi
határozatok végrehajtásáról
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület egyhangú szavazással meghozta az alábbi határozatot:
53/2009. (IV. 29.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete elfogadja a polgármester lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatását.
Felelős: képviselő-testület
Határidő: azonnal
2. A polgármester tájékoztatása a két
ülés között eltelt időszak eseményeiről
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület egyhangú szavazással meghozta az alábbi határozatot:
54/2009. (IV. 29.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete elfogadja a polgármester két ülés között eltelt időszakban tett intézkedéseiről szóló tájékoztatását.
Felelős: képviselő-testület
Határidő: azonnal
3. Az önkormányzat és intézményei
2008. évi költségvetéséről szóló beszámoló (zárszámadás) megvitatása
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület egyhangú szavazással megalkotta az alábbi rendeletet
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testületének
6/2009. (IV. 30.) rendelete
Az önkormányzat és intézményei 2008. évi
költségvetési zárszámadásáról
A rendelet kihirdetésének napja:
2009. április 30.
A rendelet hatálybalépésének napja:
2009. április 30.
A képviselő-testület 2008. évi költségve-

tését az 4/2007. (II. 15.) rendeletében
1.042.333.000 forint kiadási főösszegben,
1.042.333.000 forint bevételi főösszegben,
hiányát 64.551.000 forintban határozta meg.
A költségvetési rendeletet négy alkalommal
módosította. A kiadások és bevételek módosított előirányzata 1.049.262.000 forint lett.
A módosított előirányzaton belül a forráshiány 20.072.000 forintra csökkent, a költségvetési céltartalék összege 1.710.000 forint
lett.
Az elmúlt évben az önkormányzat és intézményei tevékenységi köre két területen
változott:
– Dömsöd – Apaj községek által közös
körjegyzőség létrehozásáról döntöttek az
érintett települések, így a kiadási előirányzatok teljes évre tartalmazzák a körjegyzőségi hivatal működtetésének költségeit, bevételi oldalon a körjegyzőségi alap-hozzájárulást és a működtetésre Apaj községtől átvett pénzeszközt.
– A 2008/2009-es tanévtől óvodai és iskolai intézményfenntartó társulásokat hoztak
létre Dömsöd és Apaj községek képviselőtestületei. Oktatási intézményeink a Pitypang Óvoda és az Arany János Általános Iskola tagintézményekkel bővültek.
Az önkormányzat és intézményei 2008.
évi költségvetéséről szóló rendeletben foglalt előirányzatoktól való eltérést a következő tényezők indokolták:
– Az év közben keletkező valamennyi
olyan bevételt, mellyel szemben folyó évi
kiadás nem volt, a forráshiány csökkentésére fordított az önkormányzat. Forráshiánycsökkentő tételként szerepeltek azok a 2007.
évről áthúzódó pályázati támogatások, melyek esetében a projekt kiadásait saját erőből
kifizettük, a támogatást pedig 2008-ban
utalta ki a támogató szervezet.
– Hiánycsökkentő tétel volt a körjegyzőségi társulási alap-normatíva is.
– 2008. évben a helyi adóbevételi előirányzatot év közben közel 20%-kal, gépjárműadóból képződő bevételi tervet 33%-kal
csökkentettük a behajtási tapasztalatokra figyelemmel. A befizetett adó a helyi iparűzési adó tekintetében meghaladta várakozásainkat, gépjárműadó vonatkozásában a csökkentés mértéke reális volt.
– Az oktatási társulások működtetésére
szolgáló társulási megállapodások alapján a
képviselő-testület módosította az óvoda és az
általános iskola költségvetését, azaz időarányosan beépültek a működési kiadások, valamint a működési célú pénzeszközátvétel.
– Fejlesztési célú bevételek és kiadások
eltérése a nyertes pályázati támogatások
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2009. évben történő kiutalása miatt volt a
Kígyó – Gyóni G. utcák burkolatépítése és a
Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat
épületének akadálymentesítése projekteknél.
– A szilárdburkolatú utak építésére 2008.
évben nem került sor, mivel a beadott pályázatot elutasították, ezért a beruházási kiadásoknál és a hitel felvételnél a teljesítési adatok elmaradtak a tervezettől.
A fentiek figyelembe vételével a képviselő-testület a 2008. évi zárszámadást
1.020.299.000 Ft bevétellel és 1.007.006.000
Ft kiadással fogadta el. A felhalmozási kiadások 70.390.000 Ft összegben teljesültek,
ebből 15.781.000 Ft-ot felújításra,
54.609.000 Ft-ot beruházásra fordított az
önkormányzat.
Az
önkormányzat
hitelállománya
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68.483.000 Ft – aminek kamatterhe
26.143.000 Ft – ebből 52.695.000 Ft fejlesztési célú és 15.788.000 Ft működési célú hitel. A teljes hitelállományból a hosszú lejáratú hitelek összege 61.243.000 Ft.
A költségvetési zárszámadást a könyvvizsgáló is értékelte, jelentésében pozitívumként
kiemelte, hogy az elmúlt év során az önkormányzat hitelállománya 6 millió forinttal
csökkent, az önkormányzat tulajdonában lévő
eszközök 3,4 millió forinttal növekedtek az év
végére. Jelentős mértékben 12 millió forinttal
csökkent az önkormányzat követeléseinek értéke is. Az adóbevételek pozitív változása az
eredményes adóbehajtási munka következménye. Számottevően csökkent az önkormányzat szállítói tartozásainak állománya, az
év végén mindössze 4,6 millió forintot tett ki.

Költségvetési szerv neve
Dömsöd Nagyközség Polgármesteri Hivatala
Nagyközségi Vízmű
Gróf Széchenyi István Általános Iskola
Nagyközségi Óvoda
Dezső Lajos Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Dömsödi Sportközpont
Petőfi Sándor Oktatási és Művelődési Központ –
Nagyközségi Könyvtár
A képviselő-testület felkéri dr. Vörös
Andrea körjegyzőt, hogy a testületi döntésről a Magyar Államkincstár területileg illetékes szervét értesítse, valamint a költségvetési szervek alapító okiratának módosítását a
képviselő-testület 2009. május 27-i ülésére
készítse el.
Felelős: Dr. Vörös Andrea körjegyző
Határidő: 2009. május 15. adatszolgáltatásra, 2009. május 27. alapító okiratok módosítására

A képviselő-testület egyhangú szavazással meghozta az alábbi határozatot:
55/2009. (IV. 29.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete a 2008. évi CV. törvényben biztosított jogkörében az önkormányzat
által alapított költségvetési szervek besorolásáról az alábbi döntést hozza:

Költségvetési szerv besorolása
Tevékenység jellege szerint
Feladatellátáshoz gyakorolt funkciója szerint
(2008.: CV. tv. 3. § a) pont)
(2008.: CV. tv. 3. § b) pont)
Közhatalmi
Önállóan működő és gazdálkodó
Közszolgáltató – közüzem
Önállóan működő és gazdálkodó
Közszolgáltató – közintézmény Önállóan működő
Közszolgáltató – közintézmény Önállóan működő
Közszolgáltató – közintézmény Önállóan működő
Közszolgáltató – közintézet
Önállóan működő
Közszolgáltató – közintézmény

Önállóan működő

6. Beszámoló a Dömsöd-Apaj Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményi Társulás működéséről
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület egyhangú szavazással meghozta az alábbi határozatot:
57/2009. (IV. 29.) Kt. számú határozat

56/2009. (IV. 29.) Kt. számú határozat

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete az Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság véleményét figyelembe véve, a Dömsöd-Apaj Gyermekjóléti
és Családsegítő Intézményi Társulás szakmai beszámolóját elfogadja.
Felelős: Csengődi Józsefné mb. szakmai
vezető
Határidő: azonnal

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete az Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság véleményét figyelembe véve, a gyermekvédelem helyzetéről
szóló átfogó értékelést elfogadja.
Felelős: Dr. Vörös Andrea körjegyző
Határidő: azonnal

7. A pénzben és természetben nyújtott
szociális támogatásokról és az önkormányzat által biztosított szociális alapszolgáltatásokról szóló 17/2005. (IX. 16.)
rendelet módosítása
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt
szavazás)

5. A gyermekvédelem helyzetéről szóló
beszámoló megvitatása
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület egyhangú szavazással meghozta az alábbi határozatot:

4. Tájékoztató a költségvetési szervek
jogállásáról szóló 2008. évi CV. törvény
végrehajtásával kapcsolatos feladatokról,
döntés az önkormányzat költségvetési
szerveinek besorolásáról
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt
szavazás)

A képviselő-testület egyhangú szavazással megalkotta az alábbi rendeletet
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testületének 7/2009. (IV. 30.)
rendelete
A pénzben és természetben nyújtott szociális támogatásokról és az önkormányzat által biztosított szociális alapszolgáltatásokról
szóló 17/2005. (IX. 16.) rendelet módosításáról
A rendelet kihirdetésének napja:
2009. április 30.
A rendelet hatálybalépésének napja:
2009. április 30.
A rendeletmódosítással a képviselő-testület meghatározta a rendszeres szociális segély folyósításának feltételeit. Az önkormányzat rendszeres együttműködésre kötelezi a segélyben részesülő személyeket a
családsegítő szolgálattal.
8. A Dömsöd Nyárfa sétány 3761/14
hrsz-ú és a 3761/32 hrsz-ú ingatlan (Nyárfa sétány) telekhatár rendezése
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt
szavazás)
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A képviselő-testület egyhangú szavazással meghozta az alábbi határozatot:
58/2009. (IV. 29.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete 129/2008. (IX. 10.) Kt.
számú határozatának végrehajtásával kapcsolatban az alábbi határozatot hozza.
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában lévő 3761/32 hrsz-ú ingatlan
(Nyárfa sétány) szélesítésére, figyelembe
véve a területen kialakult használati viszonyokat, a GEODOLIT 2005. Kft. által készített 25/2009. munkaszámú változási vázrajz
alapján az alábbi határozatot hozza:
A képviselő-testület Tefner Nóra (...)
szám alatti és Tefner Ildikó (…) szám alatti
lakosok 1/2-1/2 tulajdoni hányaddal tulajdonában lévő 3761/12 hrsz-ú ingatlanból 74 m2
területrészt vásárol, 103.600 Ft, azaz Százháromezer-hatszáz forint vételárért.
A képviselő-testület a Dobozi Anita (…)
szám alatti lakos tulajdonában lévő 3761/13
hrsz-ú ingatlanból 73 m2 területrészt vásárol
102.200 Ft, azaz Százkétezer-kétszáz forint vételárért.
A képviselő-testület Győrfy Árpád (…)
szám alatti lakos tulajdonában lévő 3761/15
hrsz-ú ingatlanból 34 m2 területrészt vásárol
47.600 Ft, azaz Negyvenhétezer-hatszáz
forint vételárért.
A képviselő-testület a Húri Lászlóné (…)
szám alatti lakos tulajdonában lévő 3761/16
hrsz-ú ingatlanból 34 m2 területrészt vásárol
47.600 Ft, azaz Negyvenhétezer-hatszáz
forint vételárért.
A képviselő-testület felhatalmazza Bencze István polgármestert az adásvételi szerződések aláírására.
Felelős: Bencze István
Határidő: szerződéskötésre 2009. május 15.
9. A Dömsöd Alsó-Dunapart RSD
8+374/B fkm szelvényében lévő víziállás
bérbe adása
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület egyhangú szavazással meghozta az alábbi határozatot:
59/2009. (IV. 29.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete Fehér László (…) szám
alatti lakosnak bérbe adja az önkormányzat
tulajdonában lévő Dömsöd, Alsó-Dunapart
RSD 8+374/B fkm szelvényében lévő víziállást.
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A képviselő-testület a bérleti szerződés lényeges tartalmát az alábbiak szerint határozza meg:
– a bérleti szerződés időtartama 10 év;
– a bérleti díj (2000 Ft/hó) 12.000 Ft/év;
– a víziállás újjáépítésének költsége teljes
egészében a bérlőt terheli;
– a bérlő viseli a víziállást terhelő díjakat
(mederbérleti díj);
– a víziállás használati módja – közösségi
víziállás.
A képviselő-testület felhatalmazza Bencze István polgármestert a bérleti szerződés
aláírására.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: szerződéskötésre
2009. május 15.
10. A Strandfürdő üzemeltetésére megkötött bérleti szerződés módosítása
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület egyhangú szavazással meghozta az alábbi határozatot:
60/2009. (IV. 29.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában lévő 201 hrsz-ú strandfürdő üzemeltetésére a Kék Duna Jacht Club Kft.-vel
2006. május 6. napján megkötött szerződést
az alábbiak szerint módosítja.
A strandfürdő üzemeltetéséhez szükséges
személyzetet 2009. évben az önkormányzat
a közmunkaprogram keretében foglalkoztatott létszámból biztosítja.
A szerződés módosítása egyebekben a
bérbeadó és a bérlő jogait és kötelezettségeit
nem érinti.
A képviselő-testület felhatalmazza Bencze István polgármestert, hogy a bérleti
szerződést módosító szerződést aláírja.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: szerződéskötésre
2009. május 15.
11. Az OMK udvarának bővítése, játszótér kialakítása
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület egyhangú szavazással meghozta az alábbi határozatot:
61/2009. (IV. 29.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában lévő 2050 és 2051/4 hrsz-ú ingatlanokkal a Petőfi Sándor Oktatási és Művelő-

dési Központ udvarát bővíti játszótér kialakítására.
Felelős: képviselő-testület
Határidő: azonnal
A képviselő-testület zárt ülésén az önkormányzati lakáscélú támogatásra érkezett kérelmeket és önkormányzati hatósági ügyben
érkezett fellebbezést bírált el.
Tájékoztatjuk az olvasókat, hogy a képviselő-testület nyilvános üléseiről készült
jegyzőkönyvek, továbbá az önkormányzati
rendeletek a www.domsod.hu önkormányzati honlapon olvashatók. A jegyzőkönyvek
olvasására a Nagyközségi Könyvtárban ingyenes internetes hozzáférést biztosítunk.
A képviselő-testület nyilvános üléseinek
meghívóit a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján és az önkormányzati honlapon
tesszük közzé. Az önkormányzati rendeleteket a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján
hirdetjük ki, és az önkormányzati honlapon
is közzétesszük.
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete

Felelős szerkesztő: Vass Ilona Györgyi
Felelős kiadó: Dömsöd Nagyközségi
Önkormányzat, Bencze István polgármester
Szerkesztôség címe:2344 Dömsöd, Petôfi tér 6.
ISSN: 2060-2820
Lapzárta: május 20.
A lapzárta után beérkező anyagokat nem áll
módunkban adott számban megjelentetni!
Várható megjelenés: június eleje
Az írások elfogadása nem jelenti azok feltétlen
megjelentetését!
Az írásokat az OMK-ban elhelyezett, Dömsödi
Hírnök feliratttal ellátott dobozban elhelyezhetik.
Rovatvezetők, és az újság megjelenésében
közreműködők:
Bábel László, ifj. Balogh László, Bencze István,
Csikós Lászlóné, D. Nagy Judit, dr. Domonkos
János, Dulcz Dénes, Gáspár László, Habaczellerné Juhász Judit, Jávorka Józsefné, Kancsár Péter,
Kővári Zoltán, Mészáros Pálné, Orbánné Kiss
Judit, Orosz Lajosné, Richter Gyuláné, dr. Rókusfalvy Sylvia, dr. Siket Péter, Szabó Andrea, Szabó
Péter, Szabó Sándor, Tóth István, Varsányi Antal,
Vass Ilona Györgyi, dr. Vörös Andrea
Készült 1000 példányban.
Az újság Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat
támogatásával jelenik meg.
Szedés, tördelés, nyomda:
Press+Print Kft. Kiskunlacháza,
Gábor Áron u. 2/a
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Tisz telt vá lasz tó pol gár ok!

A Magyar Köztársaság Elnöke az Európai
Parlament tagjainak választását 2009. június
7. napjára tűzte ki.

Választójog

Azt, hogy az európai parlamenti választásokon ki rendelkezik választójoggal, az Alkotmány a következő módon szabályozza:
„A Magyar Köztársaság területén lakóhellyel
rendelkező minden nagykorú magyar állampolgárt és az Európai Unió más tagállamának a
Magyar Köztársaság területén lakóhellyel rendelkező nagykorú állampolgárát megillet az a
jog, hogy az európai parlamenti választáson választható és választó legyen.”
Nincs választójoga annak, aki:
– jogerős ítélet alapján a cselekvőképességet
korlátozó vagy kizáró gondnokság alatt áll,
– a közügyek gyakorlásától eltiltó ítélet hatálya
alatt áll,
– szabadságvesztés büntetését tölti,
– büntetőeljárásban jogerősen elrendelt intézeti
kényszergyógykezelés alatt áll.

Lista ajánlása

Az Európai Parlament tagjainak választását a
jelölés előzi meg. A listák ajánlását a választási
értesítőkkel együtt kézbesített ajánlószelvényen
lehet megtenni, amelyeket április 10-ig minden
választójogosult számára a Magyar Posta kézbesít.
Ajánlószelvényt az állampolgárok zaklatása
nélkül – az alábbi kivételekkel – bárhol lehet
gyűjteni.
Nem gyűjthető ajánlószelvény:
a) munkahelyen munkaidőben vagy munkaviszonyból, illetőleg munkavégzésre irányuló
más jogviszonyból fakadó munkavégzési kötelezettség teljesítése közben,
b) a Magyar Honvédségnél és a rendvédelmi
szerveknél szolgálati viszonyban levő személytől a szolgálati helyen vagy szolgálati
feladat teljesítése közben,
c) tömegközlekedési eszközön,
d) állami és helyi önkormányzati szervek hivatali helyiségében.
Az ajánlásért az ajánlónak vagy rá tekintettel
másnak előnyt adni vagy ígérni, valamint az
ajánlásért előnyt kérni, illetőleg előnyt vagy annak ígéretét elfogadni tilos.
Felhívom az ajánlást gyűjtők figyelmét az
ajánlószelvényeken szereplő személyes adatok védelmével összefüggő jogszabályok betartására.
Az ajánlószelvényekről másolatot készíteni
tilos. A jelölésnek az ajánló személyre vonatkozó adatai nem nyilvánosak. A jelöltnek a be nem
nyújtott ajánlószelvényeket a benyújtásukra
rendelkezésre álló határidő lejártát követő három napon belül meg kell semmisítenie, s erről

jegyzőkönyvet kell készítenie. A jegyzőkönyvet
három napon belül a választási bizottságnak át
kell adni.
Az ajánlás akkor érvényes, ha azt a választópolgár teljes terjedelmében valós adataival kitölti és saját kezűleg aláírja.
Érvénytelen az az ajánlás, amelyet
a) nem a hivatalos ajánlószelvényen adtak le,
b) nem megfelelően töltöttek ki és írtak alá,
c) az ajánlási szabályok megsértésével gyűjtöttek.
Aki ugyanazt a listát többször ajánlotta, annak valamennyi ajánlása érvénytelen. Aki több
listát is ajánlott, annak valamennyi ajánlása érvénytelen. Az ajánlások érvényességét a helyi
választási bizottság ellenőrzi, és ezt követően
veszi nyilvántartásba a jelölteket.
A listát és az azon szereplő jelölteket az ajánlószelvények átadásával legkésőbb 2009. május
8-án 16 óráig kell bejelenteni az Országos Választási Bizottságnál.

Választási kampány

A választási kampányra vonatkozó szabályokat a választási eljárásról szóló 1997. évi C. tv.
tartalmazza. A választási kampány a választás
kitűzésétől a szavazást megelőző nap (2009. június 6.) 0 óráig tart. A választási kampány végéig a jelölő szervezetek és jelöltek engedély nélkül készíthetnek plakátot. A választási plakátot
épület falára, kerítésre kizárólag az ingatlan tulajdonosa illetve a bérlő hozzájárulásával lehet
elhelyezni. Állami vagy helyi önkormányzati
hatóság elhelyezésére szolgáló épületen vagy
azon belül plakátot elhelyezni tilos. A plakátot
úgy kell elhelyezni, hogy az ne fedje más jelölt
vagy jelölő szervezet plakátját, és korlátozás
nélkül eltávolítható legyen. A szavazást követő
30 napon belül a választási plakátokat el kell távolítania annak, aki azt elhelyezte.
Az önkormányzat választási kampány céljára
a jelölteknek illetve jelölő szervezeteknek azonos feltételek mellett bocsát rendelkezésre helyiséget illetve eszközöket.
A jelöltek és jelölő szervezetek kérésére –
igazgatási szolgáltatási díj ellenében – a helyi
választási iroda átadja a korlátozott adattartalmú
választó jogosultak névjegyzékének másolati
példányát a szavazás napját megelőző 20. napot
követően.

A választásról általában

A választás arányos választási rendszerben,
listás szavazással történik. A listán a jelöltek a
párt által bejelentett sorrendben szerepelnek. A
megszerezhető mandátumok száma: 22. A mandátumkiosztásban csak azok a pártok vehetnek
részt, amelyek több szavazatot kaptak, mint az
összes listára leadott összes érvényes szavazat
5%-a. A mandátumok kiosztásához össze kell
állítani egy táblázatot, amelyben minden man-

dátumszerzésre jogosult lista neve alatt képezni
kell egy számoszlopot. A számoszlop első száma az adott lista szavazatainak száma, a második szám az adott lista szavazatai számának a
fele, a következő szám a harmada, negyede,
ötöde stb. Minden lista számoszlopában legfeljebb annyi szám szerepelhet, mint a listán állított jelöltek száma. Meg kell keresni a táblázatban előforduló legnagyobb számot; amelyik lista számoszlopában megtalálható, az a lista kap
egy mandátumot. Ezt követően meg kell keresni a következő legnagyobb számot; amelyik lista oszlopában megtalálható, az a lista kap egy
mandátumot. Ezt az eljárást kell folytatni addig,
amíg az összes mandátumot ki nem osztották.

Választási szervek
Helyi Választási Iroda

A választásokkal összefüggő előkészítő,
szervezési feladatokat a helyi választási irodák
végzik (a polgármesteri hivatal megbízott köztisztviselői).
A választási irodák:
– ellátják a választás előkészítésével, lebonyolításával kapcsolatos feladatokat;
– közreműködnek a szavazatok összesítésében,
a választási eredmény megállapításában;
– biztosítják a választási bizottságok működésének és a szavazás lebonyolításának tárgyi,
technikai feltételeit;
– ellátják a választási bizottságok titkársági feladatait;
– döntésre előkészítik a választási bizottságok
hatáskörébe tartozó ügyeket;
– gondoskodnak a választási iratok kezeléséről,
biztonságos őrzéséről, továbbá a levéltárnak
történő átadásról, illetőleg megsemmisítéséről.
A helyi választási irodától kérhető tájékoztatás a választással összefüggő jogi, igazgatási,
technikai kérdésekben.
Helyi Választási Iroda Dömsöd:
Vezetője: Dr. Vörös Andrea
Helyettes vezetője: Orbánné Kiss Judit
Cím: Dömsöd, Petőfi tér 6.
Tel.: 24-523-123
Fax: 24-435-363
e-mail: domsod@domsod.hu
Országos Választási Iroda (OVI) levélcíme:
1450 Budapest, Pf. 81.; telefax: 06-1-4566579

Választási Bizottságok

A választási bizottságok (területi választási
bizottság, Országos Választási Bizottság, szavazatszámláló bizottságok) a választópolgárok
független, kizárólag a törvényeknek alárendelt
szervei, amelyek elsődleges feladata a jelöltek
nyilvántartásba vétele, a szavazás lebonyolítása,
a választás eredményének megállapítása, a vá-
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lasztás törvényességének biztosítása, a pártatlanság érvényesítése és szükség esetén a választás törvényes rendjének helyreállítása.
A szavazatszámláló bizottságok választott
tagjait a helyi választási iroda vezetőjének javaslatára a képviselő-testület választotta meg. A
választott tagok jelölésekor vizsgálni kellett a
tagokkal kapcsolatos összeférhetetlenséget.
A választási bizottságok megbízott (delegált)
tagjait 2009. május 29. 16 óráig jelenthetik be a
helyi választási bizottság elnökéhez azok a jelöltek és jelölő szervezetek, akik jelöltet indítottak a településen.
Az Európai Parlament tagjainak választásán
a következő választási bizottságok működnek:
– szavazókörökben szavazatszámláló bizottságok (egy szavazókörös településen az ennek
feladatait ellátó helyi választási bizottság),
– területi választási bizottság (19 megyében és a
fővárosban)
– Országos Választási Bizottság.

Szavazatszámláló bizottságok

A szavazatszámláló bizottság legalább öt tagból áll.
A szavazatszámláló bizottság feladatai:
a) ellenőrzi a szavazóhelyiséget, levezeti a szavazást, gondoskodik a szavazás törvényes lebonyolításáról,
b) dönt a szavazás folyamán felmerült vitás kérdésekben,
c) megszámlálja a szavazatokat, és megállapítja
a szavazókörben a szavazás eredményét,
amiről jegyzőkönyvet állít ki,
d) indítványozza az illetékes választási bizottságnak a szavazás szavazóköri eredményének megsemmisítését, ha olyan törvénysértést észlel, amely azt érdemben befolyásolta.
001. számú szavazókör
Petőfi Sándor OMK Dömsöd, Béke tér 2.
002. számú szavazókör
Petőfi Sándor OMK Dömsöd, Béke tér 2.
003. számú szavazókör
Polgármesteri Hivatal Dömsöd, Petőfi tér 6.
004. számú szavazókör
Nagyközségi Óvoda (Dabi Óvoda) Dömsöd,
Szabadság út 92.

A jogorvoslatokról
A jogorvoslatok fajtái

A jogorvoslat három formája, a kifogás, a
fellebbezés és a bírósági felülvizsgálat iránti
kérelem áll a jogorvoslatot igénylők rendelkezésére. A három jogorvoslati forma más-más
helyzetben alkalmazható.
A kifogás a választásra irányadó jogszabály,
illetőleg a választás és a választási eljárás alapelveinek megsértésére hivatkozással benyújtható jogorvoslati eszköz, amellyel bárki élhet. A
kifogást az első fokon eljáró választási bizottság

XIX. évfolyam 5. szám
bírálja el.
A fellebbezés a jogorvoslati rend következő
lépcsőfoka. Fellebbezést a választási bizottság
elsőfokú határozata ellen nyújthat be bármely
választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, illetőleg
az ügyben érintett jogi személy.
Kizárt a fellebbezés a másodfokon eljárt választási bizottság, valamint az Országos Választási Bizottság határozata ellen.
A választási bizottság másodfokú határozata,
továbbá az Országos Választási Bizottság határozata ellen bármely választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, illetőleg az ügyben érintett jogi
személy bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be. A bíróság határozata ellen további jogorvoslatnak helye nincs.

A kifogás benyújtása és elbírálása

A kifogást úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a sérelmezett jogszabálysértés elkövetésétől számított három napon belül megérkezzen! A kifogásnak tartalmaznia kell:
• a jogszabálysértés megjelölését;
• a jogszabálysértés bizonyítékait;
• a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét
(székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét;
• a kifogás benyújtójának választása szerint telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetőleg kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.
A kifogás benyújtására rendelkezésre álló
határidő jogvesztő. Ha a kifogás elkésett, azt
az eljáró választási bizottság érdemi vizsgálat
nélkül elutasítja. Ha a kifogás nem tartalmazza
a benyújtó nevét, lakcímét (székhelyét), illetőleg ettől eltérő postai értesítési címét, az az elkésett kifogáshoz hasonlóan érdemi vizsgálat nélküli elutasítást eredményez.
A kifogás kötelező tartalmi eleme a jogszabálysértésre való hivatkozás, illetve a bizonyítékok benyújtása. A kifogás csak akkor valósíthatja meg törvényes célját – a választási eljárás törvényes rendjének helyreállítását –, ha
kellően megalapozott, ezért a kötelező tartalmi
elemek nélkül benyújtott kifogást érdemi
vizsgálat nélkül kell elutasítani.
A kifogás a választási bizottság határozatának meghozataláig visszavonható.

A fellebbezés benyújtása és elbírálása

A fellebbezés mindig egy konkrét választási
bizottsági döntés ellen irányul. Fellebbezést
jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott
határozata ellen lehet benyújtani.
A fellebbezésnek – annak jogi alapján túl –
tartalmaznia kell
• a fellebbezés benyújtójának nevét, lakcímét
(székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét;
• a fellebbezés benyújtójának választása szerint
telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét,

illetőleg kézbesítési megbízottjának nevét és
telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.
A fellebbezésben új tények és bizonyítékok
is felhozhatók, amelyeket a bizottság az eddig
felmerültekkel együtt értékel.
A fellebbezést úgy kell benyújtani a megtámadott határozatot hozó választási bizottságnál – szavazatszámláló bizottság döntése
esetén az elbírálásra jogosult választási bizottságnál! –, hogy az a megtámadott határozat
meghozatalától számított három napon belül
megérkezzen.
Rövidebb a határidő a választási bizottság
szavazólap adattartalmát megállapító döntése elleni fellebbezés esetén. A fellebbezést ekkor úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a
választási bizottság döntését követő napon
megérkezzen.
A határidő jogvesztő, az elkésett fellebbezést
érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani.
Ha a fellebbezést nem a megtámadott határozatot hozó, hanem az eljárásra jogosult választási bizottságnál nyújtják be, a fellebbezés ezen
az alapon nem utasítható el. A bárhol máshol
benyújtott fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül
kell elutasítani!
Ha a fellebbezés a meghatározott formai követelmények közül nem tartalmazza a benyújtó
nevét, lakcímét (székhelyét), illetőleg ettől eltérő postai értesítési címét, a fellebbezés érdemi
vizsgálat nélkül el kell utasítani. Szintén érdemi
vizsgálat nélküli elutasítást von maga után, ha a
fellebbezés jogalapjára vonatkozó hivatkozás
nincs megjelölve.
A fellebbezésről az azt elbíráló választási bizottság a beérkezéstől számított három napon
belül – szavazólap adattartalmát jóváhagyó
döntés elleni fellebbezésnél legkésőbb a felterjesztést követő napon – dönt.
A fellebbezés a kifogáshoz hasonlóan a döntés meghozataláig visszavonható.

Bírósági felülvizsgálat iránti kérelem

A bírósági felülvizsgálat a jogorvoslati eljárás utolsó eleme, további garanciát jelent a választási jogviták törvényes és jogerős rendezésére, a választás törvényes rendjének helyreállítására.
Bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet a választási bizottság másodfokú (fellebbezést elbíráló) határozata, továbbá az Országos Választási Bizottság határozata ellen bármely
választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, illetőleg
az ügyben érintett jogi személy nyújthat be.
Bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet lehet
benyújtani
• jogszabálysértésre hivatkozással, illetve
• a választási bizottság mérlegelési jogkörben
hozott határozata ellen.
A kérelem jogalapját a beadványban meg
kell jelölni. Ennek hiányában a kérelmet a bíróság érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
A bírósági felülvizsgálat végső eszköz jelle-
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gét mutatja, hogy csak akkor kerülhet rá sor, ha
a választási eljárásban a fellebbezési jogot kimerítették, vagy a fellebbezés a törvény rendelkezései szerint kizárt.
A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy
kell benyújtani, hogy az legkésőbb a megtámadott határozat meghozatalától számított három
napon belül megérkezzen a sérelmezett döntést hozó választási bizottsághoz.
Ez alól a szabály alól kivételt jelent a választási
bizottságnak a szavazólap adattartalmának jóváhagyásával kapcsolatos döntése elleni bírósági
felülvizsgálat iránti kérelem, amelyet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a választási bizottság döntését követő napon megérkezzen.
A bírósági felülvizsgálat iránti kérelemről a
bíróság a felterjesztéstől számított három napon
belül határoz (szavazólap adattartalmát megállapító döntés elleni kérelem esetén a felterjesztést követő napon).
A kérelem benyújtójának lehetősége van a
kérelem visszavonására, ez esetben a bíróság
az eljárást megszünteti.
A bírósági felülvizsgálat iránti kérelemnek
meghatározott formai elemei is vannak, amely
alapján a kérelemnek tartalmaznia kell:
• a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét
(székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét;
• a kérelem benyújtójának választása szerint telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét,
illetőleg kézbesítési megbízottjának nevét és
telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.
Ha a kérelem benyújtója beadványában nem
jelöli meg nevét, lakcímét, ettől eltérő postai
értesítési címét, illetve nem a sérelmezett
döntést hozó választási bizottsághoz nyújtja
be azt, a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül kell
elutasítani.
A kérelem nem utasítható el, ha a jogosult a
kérelmet az elbírálására jogosult bíróságnál –
határidőben – terjeszti elő.
A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem fontos eleme, hogy abban új tények és bizonyítékok is felhozhatók, amelyeket a bíróság az eljárásban már ismert tények és bizonyítékok körében, egyenlő súllyal mérlegel.
A bírósági felülvizsgálati eljárásban az
ügyvédi képviselet kötelező, azonban a jogi
szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat.
A felülvizsgálat fórumai a választási bizottságok illetékességéhez igazodnak. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet a másodfokú határozatot hozó választási bizottság székhelye szerint
illetékes megyei, fővárosi bíróság bírálja el. Az
Országos Választási Bizottság határozata ellen
benyújtott bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet
a Legfelsőbb Bíróság bírálja el.
A bíróság a bírósági felülvizsgálat iránti kérelemről nemperes eljárásban, három hivatásos
bíróból álló tanácsban határoz.
A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem alap-
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ján a bíróság a sérelmezett határozatot, valamint
az azt megelőző eljárást megvizsgálja. A bíróság a kérelmező részére – annak kérésére – biztosítja a szóbeli nyilatkozattétel lehetőségét. Ez
esetben az ellenérdekű fél számára is lehetővé
kell tenni a szóbeli nyilatkozattételt.
A bíróság döntése jogerős, ellene további
jogorvoslatnak helye nincs.

A határozatok közlése, kézbesítése

A jogorvoslati kérelem kötelező kellékei
(jogszabálysértés megjelölése, bizonyítékok
csatolása, postai értesítési cím) mellett a kifogás, fellebbezés benyújtója megadhatja telefaxszámát, elektronikus levélcímét vagy kézbesítési megbízottjának ezen elérhetőségeit.
A határozatot – ha jelen van vagy ha telefaxszáma vagy elektronikus levélcíme rendelkezésre áll – a meghozatala napján rövid úton kell
közölni a kérelmezővel, valamint azzal, akire a
határozat jogot vagy kötelezettséget keletkeztet
vagy származtat. A határozat rövid úton való
közlése
• a jelen lévők részére a határozat átadásával,
• telefaxon,
• elektronikus dokumentum formájában (e-mail),
vagy
• a kézbesítési megbízott részére a fentebb meghatározott módokon
történhet. A határozat rövid úton való közlésének módját (módjait) a kérelmező jelöli meg.
A határozatot, ha a választási bizottság ülésén
az nem került átadásra, kézbesíteni kell az érintettnek. A kézbesítés postai úton történik.
A választási bizottságok és a bíróságok a határozatokat meghozatalukat követően nyilvánosságra hozzák. A nyilvánosságra hozatal kötelezettsége nem vonatkozik a határozatba foglalt személyes adatokra.

A szavazás

Szavazni 2009. június 7-én 6.00 órától
19.00 óráig lehet személyesen a választási értesítőben megjelölt szavazóköri szavazóhelyiségben.
Szavazás külföldön
Ha a szavazás napján Ön külföldön tartózkodik, a Magyar Köztársaság nagykövetségén
vagy főkonzulátusán szavazhat. Ennek érdekében a külképviseleti névjegyzékbe vételét 2009.
május 22-ig kérheti személyesen vagy meghatalmazottja útján a lakcíme szerinti helyi választási iroda vezetőjétől (azaz a település jegyzőjétől). Ajánlott levélben is benyújthatja kérelmét
úgy, hogy az 2009. május 22-ig megérkezzen a
helyi választási irodába.
Ha a külképviseleti névjegyzékbe történt felvételét követően meggondolja magát, és mégis
Magyarországon szeretne szavazni, ugyancsak
2009. május 22-ig kérheti a lakcíme szerinti helyi választási iroda vezetőjétől, hogy a külképviseleti névjegyzékből töröljék és vegyék vissza

a lakóhelye szerinti szavazókörbe.
Ha a külképviseleti névjegyzékbe történt felvételét követően szeretné megváltoztatni külföldi szavazásának helyszínét, ugyancsak 2009.
május 22-ig kérheti a lakcíme szerinti helyi választási iroda vezetőjétől, hogy egy másik külképviselet névjegyzékébe tegyék át.
Szavazás Magyarországon a lakóhelytől távol
Ha a szavazás napján Ön Magyarországon,
de nem a lakóhelyén tartózkodik, igazolással
szavazhat az azon megjelölt település egy kijelölt szavazóhelyiségében. Az igazolással a szavazás napját megelőzően az igazoláson feltüntetett településen a helyi választási irodában
vagy a szavazás napján az igazolással szavazásra kijelölt szavazókörben kérheti névjegyzékbe
vételét.
Igazolást személyesen vagy meghatalmazottja útján 2009. június 5-ig kérhet a lakóhelye szerinti helyi választási iroda vezetőjétől. Ajánlott
levélben úgy kérhet igazolást, hogy a kérelem
2009. június 2-ig megérkezzen a lakóhelye szerinti helyi választási irodába.
Ha az igazolás kiadását követően meggondolja magát, és mégis a lakóhelye szerinti szavazóhelyiségben szeretne szavazni, 2009. június 4-ig kérheti a lakcíme szerinti helyi választási iroda vezetőjétől, hogy – az igazolás bevonásával egyidejűleg – vegyék vissza a lakóhelye
szerinti szavazókörbe.
Szavazás mozgóurnával
Ha Ön mozgásában gátolt, kérésére – Magyarországon – mozgóurnával szavazhat. Mozgóurna csak írásban kérhető! Mozgóurnát a szavazás napja előtt a helyi választási irodától, a
szavazás napján a lakóhelye szerinti szavazatszámláló bizottságtól lehet kérni.
Szavazás egészségügyi, szociális, büntetésvégrehajtási stb. intézményben
Ha Ön mozgásában gátolt, de nem a lakóhelyén tartózkodik, először igazolást kell kérnie a
lakcíme szerinti helyi választási irodától, majd
az igazolás birtokában kell mozgóurnát igényelnie az intézmény helye szerinti helyi választási
irodától, vagy a szavazás napján az igazolással
szavazásra kijelölt szavazókör szavazatszámláló bizottságától. (Csak abban a kivételes esetben
nincs szükség igazolásra, ha az intézmény
ugyanazon szavazókör területén helyezkedik el,
ahol az Ön lakóhelye van.)
A fentiek az irányadók minden olyan esetben, ha a mozgásában gátolt választópolgár
nem az otthonában tartózkodik.
A szavazás módja
Szavazni csak személyesen lehet.
A szavazatszámláló bizottság megállapítja a
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szavazni kívánó személyazonosságát és azt,
hogy szerepel-e a névjegyzékben (az értesítő
bemutatása nem szükséges). A személyazonosság és a lakcím igazolására a következő, érvényes igazolványok alkalmasak:
– lakcímet tartalmazó személyazonosító igazolvány („régi”, könyvecske formátumú) vagy
– személyazonosító igazolvány (kártya formátumú) vagy útlevél vagy 2001. január 1-jét követően kiállított vezetői engedély (kártya formátumú) és mindegyik felsorolt igazolvány
mellett a lakcímigazolvány (lakcímkártya).
Vissza kell utasítani azt, aki személyazonosságát és lakcímét nem tudja igazolni, vagy nem
szerepel a névjegyzékben. A szavazatszámláló
bizottság a névjegyzékbe nem vehet fel választópolgárt.
Ha a szavazásnak nincs akadálya, a szavazatszámláló bizottság átadja a választópolgár részére a szavazólapot és a borítékot. A szavazólapot a választópolgár jelenlétében kell lebélyegezni. A szavazólap átvételét a választópolgár a
névjegyzéken saját kezű aláírásával igazolja.
A szavazásához szavazófülke áll rendelkezésre. A választópolgár kitölti a szavazólapot.
Érvényesen szavazni csak egy listára lehet, a
neve felett elhelyezett körbe tollal írt x vagy +
jellel! Egyéb megjelölés érvényes szavazatként
nem vehető figyelembe.
Végezetül a választópolgár a szavazólapot
borítékba teszi, és a borítékot a szavazatszámláló bizottság előtt az urnába helyezi.
A szavazás módja a külképviseleten
Szavazni csak személyesen lehet.
A szavazást a külképviseleti választási iroda
bonyolítja le. A külképviseleti választási iroda
megállapítja a választópolgár személyazonosságát és azt, hogy szerepel-e a külképviseleti
névjegyzékben. A személyazonosság igazolására a következő, érvényes igazolványok alkalmasak: útlevél vagy személyazonosító igazolvány vagy 2001. január 1-jét követően kiállított
vezetői engedély.
Vissza kell utasítani azt, aki személyazonosságát nem tudja igazolni, vagy nem szerepel a
külképviseleti névjegyzékben. A külképviseleti
választási iroda a külképviseleti névjegyzékbe
nem vehet fel választópolgárt.
Ha a szavazásnak nincs akadálya, a szavazatszámláló bizottság átadja a választópolgár részére a szavazólapot és a borítékot. A szavazólapot a választópolgár jelenlétében kell lebélyegezni. A szavazólap átvételét a választópolgár a
névjegyzéken saját kezű aláírásával igazolja.
A szavazásához szavazófülke áll rendelke-
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külön csoportba helyezi és összeszámlálja az érvénytelen szavazólapokat. Az érvénytelenség
okát a szavazólap hátoldalára rávezeti, és azt a
szavazatszámláló bizottság jelen levő tagjai aláírják. Az érvénytelen szavazólapokat külön kötegbe foglalja, és a köteget lezárja úgy, hogy a
pecsét megsértése nélkül szavazólapot ne lehessen kivenni, illetőleg betenni. Ha a szavazatszámláló bizottság megállapítja, hogy az urnába
olyan személy által leadott szavazólap került,
aki az adott szavazókörben szavazati joggal
nem rendelkezik, a jelöltekre leadott érvényes
szavazatok közül – a jogosulatlanul szavazók
száma szerint – jelöltenként egyet-egyet érvénytelennek nyilvánít.

zésre. A választópolgár kitölti a szavazólapot.
Érvényesen szavazni csak egy listára lehet, a
neve felett elhelyezett körbe tollal írt x vagy +
jellel! Egyéb megjelölés érvényes szavazatként
nem vehető figyelembe. A választópolgár a kitöltött szavazólapot a borítékba helyezi, amelyet
le kell ragasztania (érvénytelen a szavazólap, ha
a boríték nincs leragasztva).
A külképviseleti választási iroda tagja kitölti
a szavazásról szóló nyilatkozatot, mely a választópolgár nevét, lakcímét, személyi azonosítóját tartalmazza. A szavazásról szóló nyilatkozatot a választópolgár aláírja, a külképviseleti
választási iroda tagja pedig a választópolgár aláírását hitelesíti.

Az érvényes szavazólapokat jelöltenként külön-külön meg kell számolni, majd a fenti módon kell elvégezni a kötegelést. A kötegre jelöltenként külön-külön rá kell írni az érvényes szavazatok számát.

A szavazólapot tartalmazó lezárt borítékot a
választópolgár átadja a külképviseleti választási
iroda tagjának, aki azt a szavazásról szóló nyilatkozattal együtt a választópolgár jelenlétében
egy másik borítékba helyezi, a borítékot lezárja
és átadja a választópolgárnak. A választópolgár
a borítékot a leragasztáson aláírja, majd az urnába helyezi.

A szavazatokat legalább kétszer meg kell
számlálni. Az ismételt számlálást addig kell
folytatni, amíg annak eredménye valamely
megelőző számlálás eredményével azonos
nem lesz. A jegyzőkönyvben ezt az eredményt,
valamint az ismételt számlálás tényét rögzíteni
kell.

A szavazatszámláló bizottság jelen levő tagjai együttesen kötelesek összeszámlálni valamennyi szavazólapot.
A szavazatszámláló bizottság az urnák felnyitását megelőzően a fel nem használt, valamint a rontott szavazólapokat külön-külön kötegbe foglalja, és a köteget lezárja úgy, hogy a
pecsét megsértése nélkül szavazólapot ne lehessen kivenni, illetőleg betenni. Majd ezt követően a szavazatszámláló bizottság az urna felbontása előtt ellenőrzi az urna sértetlenségét, felbontja az urnát, és meggyőződik az ellenőrző
lap meglétéről, majd az urnában levő szavazólapok számát összehasonlítja a szavazókörben
szavazók számával. A választás eredményének
megállapításához az urnában levő szavazólapokat számba veszi, az urnába üresen dobott borítékokat figyelmen kívül hagyja.
A szavazatszámláló bizottság ezt követően

A szavazatszámláló bizottság a szavazatok
megszámlálását követően megállapítja a választás szavazóköri eredményét.

Tisztelt Választópolgárok!
Az időközben aktuális választási hirdetményeket a polgármesteri hivatalban elhelyezett
hirdetőtáblán és a www.domsod.hu és az Országos Választási Iroda www.valasztas.hu internetes portálon olvashatják.
Helyi Választási Iroda

Tóth I stv án
és

T ó t h I st v á nn é sz ü l. B á c si E mí li a
házasságkötésük 50. évfordulója
alkalmából jó erőt, egészséget
kívánnak:

Lányaik, vejeik és unokáik
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KÖRN YEZETVÉDELEM D ÖMSÖ DÖN

Április 5-én szemétszedési akciót hirdettek a Pest megyei civil szervezetek. Ehhez csatlakozott a dömsödi önkormányzat is. A tehenészetnél lévő összekötő út és környezete volt a kitűzött helyszín. Néhány képviselő
és intézményvezető jelent meg ezen a napon. Egy teherautónyi szemetet
gyűjtöttünk össze néhány óra alatt.
Az akció sikeresnek mondható abból a szempontból, hogy községünk
egy olyan útszakasza tisztult meg, amelyen sokan mennek át az 51-es útról a Tassi útra. Elgondolkodtató, hogy mi minden gyűlik össze egy év
alatt egy ilyen rövid útszakaszon. Találtunk műanyag zsákban kivitt falevelet nagy mennyiségben. Ha az illető csak azt a csekély szívességet tette
volna meg, hogy kiönti a levelet, hiszen az lebomló szerves anyag, a nejlon zsák nem. Aztán egy kupacban egy egész konyha és éléskamra hagyatéka volt található. A rossznyelvek szerint egy helyi vállalkozó vitte oda,
nyaraló-felújítás maradékaként.
Mindenesetre a szemét összegyűlt, és a szeméttelepen landolt. A napnak tanulsága is volt: – az elkövetkezendőkben nagyobb propagandát kell
kifejteni az ilyen akcióknak.
– a nagy környezetbarátok közül csak szavakban támogatják és kritizálják a környezetünk állapotát, amikor tenni kellene, akkor sajnos nem
érzik fontosnak a cselekvést.

– az ellenőrzéseket gyakoribbá kell tenni, hiszen néhányan iszonyatos
károkat tudnak okozni a környezetben hanyagságukkal, nemtörődömségükkel.
Jó érzés volt látni, hogy egy útszakasz környezete némileg megtisztult,
remélhetően a szemetet inkább a megfelelő helyre fogják vinni az emberek.
Varsányi Antal

Dömsödi Általános Ipartestület életébõl
„Mi leszek, ha nagy leszek” rajzpályázat díjátadása

Az első három helyezettet az Ipartestület jutalmazta, a díjazottak ajándékcsomagjait a mindig segítőkész vállalkozók ajánlották fel. Ezúton szeretnénk megköszönni a segítséget.
Azoknak a tanulóknak akik most nem nyertek, szintén gratulálunk.
Reméljük, a rajzverseny kicsit felhívta a gyerekek figyelmét a szakmák
iránt, és a közelgő pályaválasztásuk során az általuk megrajzolt szakmát
választják.
Dömsödi Általános Ipartestület
Csiszár György alelnök

OMK és a könyvtár
nyári nyitva tartása

A Dömsödi Általános Ipartestület által kiírt rajzverseny sikeres volt. Az
Áporka, Kiskunlacháza, Apaj, valamint Dömsöd 6-7. osztályos tanulóitól
beérkezett számos rajz nehéz helyzetbe hozta a zsűrit.
Több órán keresztül parázs vitában zajlott a rajzok elbírálása, értékelése. A gyerekek kitettek magukért, sok szakmát ábrázoltak rajzaikkal. Végül a zsűri által legjobbnak ítélt első három rajzot rangsorolta, majd a többit, összesen tíz rajzot egyformán ajándékcsomaggal jutalmazta.
Eredményhirdetésre kis ünnepség keretében Dömsödön, a Petőfi Sándor Oktatási és Művelődési Központban került sor.
Helyezettek: 1. díj Németh Alexa 6. o. Kiskunlacháza, 2. díj Pásztor
Nikolett 6. o. Kiskunlacháza, 3. díj Balogh Lajos 7. o. Kiskunlacháza.
Díjazottak: Kiskunlacházáról: Paskó Petra 6. o., Rádi Alexandra 7. o.,
Demeter Csenge 6. o., Gáncsos Dominika 7. o., Jánoska Nikolett 6. o.,
Horváth Dániel 7. o., Kővári Áron 6. o., Kulcsár Alexandra 7. o.
Dömsödről: Szabó Mercédesz 6. o., Kincses Julianna 7. o.

2009. június 15-től augusztus 31-ig a következő nyitvatartási rend
szerint várjuk kedves olvasóinkat:
Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:
Szombat:

7.30-14
7.30-14
7.30-14
7.30-14
7.30-14
8-12

Nyári szabadság időszakára szeretnénk szüneteltetni az OMK és a
könyvtár nyitva tartását.

2009. JÚLIUS 17-TŐL AUGUSZTUS 16-IG
NYITÁS: 2009. AUGUSZTUS 17. /HÉTFŐ /
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FINN OR SZÁ GI TA NUL MÁNYÚT

A kiskunlacházi szakközépiskola tanulója
vagyok, az iskola nagyon sok pályázatot készít, és elnyert egy kétéves finnországi szakmai
pályázatot.
Igazgató úr a tanulók között kihirdette, hogy
az intézményen belül lehet pályázni.
Én is megpróbáltam, és január elején közölték, hogy én bekerültem és mehetek Finnországba 3 hétre. Március közepén indulás a hideg skandináv országba.
Az első repülőutam, a szívem a torkomban
dobogott, de nagyon élveztem a felhők között
szállni.
Ouluban landolt a gépünk. Itt már vártak
minket a raahei iskola tanárai, akik 21 napon
keresztül foglalkoztak velünk. Nagyon sok
helyre elvittek minket:

• Hajómúzeum
• Finnország történetét bemutató múzeum
• Városnézések
• Vadaspark
Persze elvittek minket Rovaniemibe a Mikuláshoz. A sífutást is kipróbáltuk, amit a legjobban élveztem, de nem csak szórakozás volt,
hanem iskola is, és az építkezésen is dolgoztunk. A finnek nagyon kedves emberek, csak a
legjobbakat lehet elmondani a vendégszeretetükről. Még a gondolatainkat is kitalálták. Angolul beszélgettünk és jól megértettük egymást.
Ezúton is szeretnék köszönetet mondani az
igazgató úrnak – Majoros Zoltánnak, igazgatóhelyettes úrnak – Horák Györgynek és a minket kísérő tanár úrnak – Mucsi Zoltánnak is és
a tanári kar valamennyi tanárjának, hogy en-

AJÁNLATI FELHÍVÁS

Dömsöd – Szigetbecse RSD 9+820/B fkm. szelvényben lévõ kompátkelõ üzemeltetéséhez

I. Ajánlatkérők neve:
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat
(Székhelye: 2344 Dömsöd, Petőfi tér 6.; Képviseletében eljár: Bencze István polgármester)
Szigetbecse Község Önkormányzata (Székhelye: 2321 Szigetbecse, Petőfi Sándor u. 34.;
Képviseletében eljár: Magasitz Lajos polgármester)
II. Az ajánlati felhívás tárgya:
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat tulajdonát képező, a Ráckevei-Soroksári Duna-ág
9+820 fkm. szelvényében létesített komp, valamint a Dömsöd Nagyközség és Szigetbecse
Község tulajdonában lévő kikötői létesítmények üzemeltetése megbízási szerződés alapján, 5 éves határozott időtartamra.
III. Az üzemeltetés ellenértéke:
Ajánlatkérők az üzemeltetés időtartamára a
komp valamint a kikötői létesítmények használati jogát ingyenesen biztosítják, a komp
üzemeltetésével kapcsolatos bevétel az üzemeltetőt illeti.
Az üzemeltető viseli a komp és a kikötői létesítmények fenntartásának valamennyi költségét.
IV. Ajánlat minimális tartalma:
– Pályázó tevékenységének bemutatása
– A kompjárat üzemeltetésére vonatkozó elképzelések ismertetése
– A kompjárat üzemeltetése során alkalmazandó díjak bemutatása

– A pályázó szakmai és pénzügyi alkalmasságának bemutatása

V. Az ajánlati dokumentációhoz mellékelni kell:
– a pályázó 30 napnál nem régebbi cégkivonatát, egyéni vállalkozó esetében vállalkozói
engedélyről szóló igazolás,
– az állami és önkormányzati adóhatóságok 30
napnál nem régebbi igazolása arról, hogy a
pályázónak lejárt köztartozása nincsen,
– pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll
végelszámolás alatt, ellene csőd- illetve felszámolási eljárás nincsen folyamatban,
– referenciák.
VI. Az ajánlatok benyújtása
Az ajánlatokat 2 eredeti példányban kell benyújtani Dömsöd Nagyközség Polgármesteri
Hivatalába. (2344 Dömsöd, Petőfi tér 6.)
Az ajánlatok benyújtásának határideje: az
ajánlati felhívás megjelenésétől számított 15
napon belül.
Az ajánlatokat Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete és Szigetbecse
Község Önkormányzatának képviselő-testülete a benyújtásra nyitva álló határidő lejártát követő soron következő rendes ülésén bírálja el.
Bővebb felvilágosítást kérhetnek: Varga
László műszaki főtanácsostól (Dömsöd Nagyközség Polgármesteri Hivatala, 2344 Dömsöd,
Petőfi tér 6., telefon: 24-523-123, fax: 24-435363; e-mail: domsod@domsod.hu)

gem választottak és lehetővé tették számomra
ezt a csodálatos 3 hetet.
Csonka Nóra 1. v osztály
Számomra nagyon kedves asszonynál
jártam, aki eltemette férjét. Lakásában
képek, emléktárgyak vannak, elhalt asztalos fia készítette.
Családjáról, unokáiról sok szép fénykép díszíti lakását. A kedves verset is ott
olvastam el.
A szeretett Nagymama engedélyével
közreadom.
Tóthné Milike néni

Az É n Éd es
Na gy m am ám na k!
Olyan nagyiból, mint amilyen
Te vagy, nincs több
a világon, mert mindig
mindenből a legjobbat
és a legnagyobb szeretettel
nyújtottad nekem.
Az évek múlásával minden
megváltozott, de a Tőled jövő
szeretet soha.
A szívemben sok olyan
kedves
emlék él, amit Tőled kaptam,
de van egy különleges,
ami a legkedvesebb
az összes közül
és ez pedig az, hogy mindig
nagyon, nagyon szerettél.
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Mi így ünnepeltük a Víz Világnapját
az Új Óvoda nagy-középsõ csoportjában

Helyi Óvodai Nevelési Programunk megírásakor nevelőtestületünk
úgy döntött, hogy óvodánk a Víz Világnapját, március 22-ét fontosnak
tartja megünnepelni az óvodás korosztállyal. Csoportomba az idén középsős és nagycsoportos gyerekek járnak, 5-6 évesek. Azért tartottam
fontosnak erről a témáról mélyebben beszélgetni ezzel a korosztállyal,
mert ez még az a korosztály, akiknek a szokásait jobban lehet irányítani,
alakítani, mint a felnőttekét. A gyerekeknek is meg kell tanulniuk, hogy a
vízzel spórolni kell, hogy vigyázzanak a folyók tisztaságára, hogy ne
szennyezzék azt. Víz nélkül nincs élet. A víz kincs. Most kell megtanítani
velük ezt is, mint minden más fontos dolgot.
A vízről való beszélgetésünk nem egy napra, foglalkozásra tevődött.
Mivel március 22-e vasárnapra esett, úgy gondoltam, a következő hetet
ennek a fontos dolognak szánom.
Előzményei is voltak. Abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy két
kollégámmal a Fővárosi Gyakorló Óvoda e témával kapcsolatos gyakorlati bemutatóján vehettem részt. Az ott szerzett tapasztalatokat is beépítve
építettem fel az egész heti tevékenységeinket. Előző pénteken megbeszéltem a szülőkkel, hogy hétfőn úgy öltöztessék a gyerekeket, hogy mindenkin legyen valamilyen kék ruhadarab, ami a víz színét szimbolizálja.
Biztattam a gyerekeket, hogy ha van otthon vízben élő játék állatuk, azt
hozzák el, valamint könyveket, képeket, kagylót, csigát, bármit, ami a
vízhez köthető. A legnagyobb gondot és fejtörést csak ezután okoztam a
szülőknek. Az volt a kérésem, hogy a hétvégén barkácsoljanak a
gyerekekkel együtt olyan hajót, amely három feltételnek megfelel. Ne
süllyedjen el, legyen rakománya, s valami úton-módon még haladjon is.
Hétfőn reggel én is izgatottan vártam a gyerekeket, vajon hoznak-e egyáltalán hajót és milyent?

Kellemes meglepetésben volt részem. Sorra érkeztek a szebbnél
szebb hajócsodákkal, vízi állatokkal, könyvekkel stb. A hajókat félretettük, majd nekiálltunk az állatoknak élőhelyet építeni fakockákból. A
szőnyegre kék papírokat terítettek a gyerekek, majd beborítottuk
celofánnal. Mindenki elhelyezhette a „tengerbe” az otthonról hozott
állat figuráját.
Reggeli előtt még közösen megnézegettük a könyveket, amelyek egész
nap elöl maradtak, ezután következett a hajók úsztatása. Nagy műanyag
edénybe vizet öntöttünk, abban kellett a hajóknak elhaladniuk az egyik
végétől a másikig. Lelkesen segítették, fújták a vitorlákat, hogy gyorsabban
haladjanak. Mindenki nagyon büszke volt a hajójára, mikor az célba ért.
Ezt a játékot különféle vízzel való kísérletek követték. Többek között
esőt is varázsoltunk. A műanyag flakon alját kilyukasztottam több helyen
forró tűvel, majd teletöltöttük vízzel. Mikor kicsavartuk a kupakot, „esett
az eső” – folyt a víz, amikor rátekertük a kupakot, elállt az eső. Hosszasan
elszórakoztak vele a gyerekek.

Készítettünk papírból vízililiomot is. A virág szirmait behajtogattuk a
közepére, s mikor a vízre tettük, gyönyörűen kinyíltak. A gyerekek nem
győztek csodálkozni, hogyan történhetett ez.
Másnap hal formájú sablonokkal vártam őket reggel, melyekből
ragasztó és homok segítségével homokképet készítettünk. Különféle
színeket használtak a gyerekek a hal festéséhez. Volt egy kislány, aki
hiányolta az arany színt a palettáról, mert ő bizony aranyhalat szeretett
volna készíteni. Festés közben, aki akarta, elmondhatta a 3 kívánságát is.
A következő napokban arról beszélgettünk, mi mindenre tudjuk felhasználni a vizet. Mi lenne víz nélkül a növényekkel, állatokkal, emberekkel? Milyen formáiban jelenik meg a víz? Mit tudunk a vízen csinálni?
Mit tudunk a vízben csinálni?
A vízzel kapcsolatban találós kérdéseket tettem fel nekik. A végén a
mese sem maradhatott el. Kovács Zsóka: A vízcsepp című meséjét olvastam el nekik, ami a víz körforgásáról szól. Befejezésül az „Esik az eső”
című dalt hallgattuk meg.
Jól éreztük magunkat ezen a héten is. Rengeteg kísérlet, játék, ötlet
maradt még a tarsolyunkban, de azokat majd kipróbáljuk jövőre.
Kovács Zoltánné
óvodapedagógus
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Versenyhírek • Versenyhírek

Lassan véget ér a 2008-2009-es tanév, ezzel együtt elfogynak az idei
évre meghirdetett versenyek.
Az utóbbi idő versenyeredményei a következők
2009. március 16-án Kiskunlacházán megtartott megyei
énekverseny
A következő tanulók versenyeztek iskolánkból:
1. évfolyam
Sámson Nikolett (felkészítője Varga Gézáné)
Liptai Melitta – különdíj (felkészítője Varga Gézáné)
2. évfolyam
Vitáris Petra – 1. helyezés
(felkészítője Patonai Istvánné és Csikós Lászlóné)
4. évfolyam
Kátai Dorottya – 1. helyezés
(felkészítője Patonai István és Patonai Nóra)
Szabó Bettina – 2. helyezés (felkészítője Csikós Lászlóné)
5. évfolyam
Gyivi Ildikó – 3. helyezés (felkészítője Csikós Lászlóné)
2009. április 6-án, Szigethalmon megtartott területi komplex
verseny, amit negyedik osztályos tanulóknak hirdettek meg
Az iskolánkból induló csapat 4. helyezést ért el. Tagjai:
Balogh Emese, 4. a osztály
Kamrás Gábor, 4. b osztály
Láng Levente Zete, 4. b osztály
2009. április 3-án, Tökölön megtartott Weöres Sándor Szavalóverseny
Az iskolánkból versenyzők:
1. korcsoport (1. és 2. osztály)
– Liptai Melitta (1. a osztályos tanuló) – 3. helyezett lett
felkészítője: Bak Gáborné
– Kovács Gergely (2. a osztályos tanuló) – 4. helyezett lett
felkészítője: Jarosiné Szabó Ilona
– Fülöp Viktória (2. a osztályos tanuló) – különdíjat kapott
felkészítője: Jarosiné Szabó Ilona
2. korcsoport (3. és 4. osztály)
– Ács Dominika (3. b osztályos tanuló)
felkészítője: Bábelné Varga Júlia
3. korcsoport (5. és 6. osztály)
– Baranyi Virág (5. a osztályos tanuló) – 1. helyezést ért el
felkészítője: Bak Gáborné
2009. április 4-én, Adonyban megtartott megyei mesemondó verseny
Az iskolából induló tanulók:
– Kátai Dorottya, 4. b osztályos tanuló
Felkészítő: Patonai Istvánné
– Pethes Patrícia, 4. b osztályos tanuló – 1. helyezést ért el
Felkészítő: Krnájszki Istvánné és Patonai Istvánné
2009. április 8-án, Kiskunlacházán megtartott megyei rajzverseny
Az induló tanulóink:

Csiszár Dóra, 2. a osztály, korosztályában a 2. helyezést érte el
Felkészítő: Jarosiné Szabó Ilona
Pethes Vivien, 4. b osztály, korosztályában az 1. helyezést érte el
Felkészítő: Pethesné Nyári Katalin és Varga Gézáné
2009. április 17-én, Taksonyban megtartott roma szavalóverseny
Az iskolánkból induló tanulók:
Kolompár Petra, 1. b osztályos tanuló első helyezett lett.
Felkészítője Patonai Nóra.
Jakab Tünde, 1. a osztályos tanuló első helyezett lett.
Felkészítője Bak Gáborné.
Kolompár Dániel, 3. b osztályos tanuló különdíjat kapott.
2009. április 20-án megtartott helyi szavalóverseny
1. évfolyam
1. helyezett – Jakab Tünde
2. helyezett – Liptai Melitta
3. helyezett – Kolompár Petra
2. évfolyam
1. helyezett – Vitáris Petra
2. helyezett – Sipos Evelin
3. helyezett – Pethes Patrícia
3. évfolyam
1. helyezett – Lampert Georgina
2. helyezett – Szűcs Viktória
3. helyezett – Jagodics Anna
4. évfolyam
1. helyezett – Pethes Vivien
2. helyezett – Kátai Dorottya
3. helyezett – Varga István
5. évfolyam
1. helyezett – Gyivi Ildikó
2. helyezett – Bábel Beáta
3. helyezett – Baranyi Virág
6. évfolyam
Különdíj – Nagy Tímea
7. évfolyam
1. helyezett – Budai Petra
2. helyezett – Siket Blanka
3. helyezett – Csiszár Kinga
és
Halász Petra
8. évfolyam
1. helyezett – Kovács Petra
2. helyezett – Gábor István
3. helyezett – Sass László
és
Perger Ádám
2009. április 26-án, Ráckevén megtartott térségi horgászverseny
Az induló alsós csapat 1. helyezést ért el.
Tagjai:
Kamrás Gábor, 4. b
Fülöp Zoltán, 4. a
Simon Norbert, 4. a
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– DIÓHÉJBAN –
mottó: a hír szent, a vélemény szabad

Színházban voltunk a feleségemmel (Erzsikémmel). No, ez nem
újdonság, mert szoktunk járni. De nem Dömsödön – „Hol ily regényes
dolgok – ritkán – történtenek” (Petőfi után szabadon).
A dömsödi IRINGÓ Színjátszókör előadásában Thomas Brandon:
CHARLEY NÉNJE című zenés vígjátékot adták három felvonásban.
Az előadás helyszíne: az OMK volt.
Az előadás időpontja: 2009. április 18. 16.00.
A felnőttjegy 500 Ft, a gyermekjegy: 300 Ft-ban foganatosítandó.
A megjelölt időpont előtt kb. félórával már a helyszínen tartózkodtunk.
Mit lehessen tudni, hátha csak az utolsó sorokban lesz hely, aztán meg a
végén alig látunk valamit is a tömeg takarása miatt, gondoltuk. – Hát, ez
aztán furcsa! – kiáltottam, hiszen a mi autónkon kívül csak egy
árválkodott a parkolóban. Több nem is igen jött aznap este. – Úgy látszik,
itt gyalog járnak a színház iránt szomjúhozók. Bent se voltak többen, mint
a valós férőhely (308 fő) durván egyharmada. Fiatalok, idősebbek,
gyerekek vegyesen.
Aztán a zene megszólalt, és felment a függöny.
A játszók játszottak, teljes szívvel és lélekkel.
A nézők néztek, hallgattak, kuncogtak, nevettek, tapsoltak, élvezték az
előadást három részben.
A végén, ahogy egy premieren (bemutató előadás) dukál, volt
bravózás, fergeteges taps, virágátadás, puszi jobbról és balról. A színészek
felhívták a rendezőjüket a színpadra, és közösen köszönték meg a közönség hálás tapsát.
A játszók teljes névsora a címlap szerint: Csaplár Sándor, Gábor Tünde,
ifj. Tarr István, Bábel Andrea, Kincses István, Tarrné Zsóka, Jóniné Mariann, Tarr István, Nagy Sebastian, Bábel László, Kovács Petra, Korona
Sándor, Orosz Anna, Bábelné Marika és a rendező: Badenczki Csilla.
Aztán hazamentünk.
„A falusi színházi előadásokon résztvevő vendégre élményszerűen hat
a közönség szenvedélyessége: együttérzésben és ellenérzésben is. Ez a
közönség szenvedélyesen követi a színpadon játszó drámai küzdelmet, de
szenvedélyességet is vár a színpadról, az ellentétek éles megformálását…
A figyelmesebb vizsgáló ráébred, hogy a néző azt szereti, ami az érzelmi gazdagság iránti igényét kielégíti: a romantikát, a szerelmet, a jókedvet, a nagy nevetés örömét és nem utolsósorban azt a le nem becsülhető
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alkalmat, hogy a zene, ének és a tánc színes, játékos hármasában is
gyönyörködhet.” /Kertész László: – A mai színház falun – Magvető. Bp.
1963./
– Csak azt tudnám, hogy miért pont ez jutott eszembe? És miért ezzel
zárom a cikkemet 2009. április 20-án.
Még csak annyit, hogy az előadást a környező településeken is bemutatják. Apaj, Áporka, Mezőfalva, Dunavecse stb. Aki kíváncsi, és miért ne
lenne, és elszeretne jutni még időben, annak ajánlanám a volánbuszok
menetrendjének pontos tanulmányozását.
Kő Árpád MÚOSZ: 25163.
Görögország keleti részén, az Égei tenger partján, az Olimposz
hegyen túl, az olimposzi riviérán, Nei Pori üdülőfaluban, Palócék
üdülőjében, ahová sok magyar jár, a faliújságon találtam ezt a kedves
verset.
Tóthné Milike néni

Nei Pori nyaralásunk

Üdv néked görög föld, mesés hellén vidék
Földedre lépett most egy jászkun ivadék
Nem hódítani, csak gyönyörködni jött
Ízeid élvezni húsz más magyar között

Ahogy elhagytuk a Travel fogatot
Bennünket – biz’ Isten – egy Krisztus fogadott
Itt Krisztosznak hívják, ugyanaz a lényeg
Rajta is a szeretet a legfeltűnőbb bélyeg
Fogadott jó szóval Metaxa konyakkal
Hogy jól érezzük magunk együtt a csapattal

Alig telt el két nap, várt minket a tenger
Az Elizabeth hátán volt termérdek ember
Magyar is, lengyel is, de még szerb is került
Így a hajókázás remekül sikerült.

A tudnivalókat Szofi mama mondta
Pergő nyelvű szavait senki meg nem unta
Szemünk gyönyörködött a sok szép szigetben
Álmunkban se tudnánk elképzelni szebben
Meteorák közé vitt másnap az utunk
Felhő kolostorok láttán elámultunk
Falait a sziklán vajh hogyan csinálták
Messziről jött népek erősen csodálták

Ami ezután jött, felülmúlt az mindent
Istenek honába vitt fel a busz minket
Zeusznak dolgait Pista bá’ mesélte
Akinek nyilait az ógörögség félte

Hatalmas Olimposzt felhő eltakarta,
Hangos csapatunkat nézni nem akarta
Másnap jó időnk lett, örült minden ember
Jó szívvel fogadott Neptun és a tenger

Gyönyörködött szemünk a látványon sokat
A sík parton láttunk szép formás dombokat
Combokat, ciciket, Zeusz áldja őket
Éltünk szépítőit, a gyönyörű nőket.

Fotó: Hegedűs Andrea

A jelenetben Tarr István és Kincses István

Holnap elutazunk, csodaszép hellén táj
Elbúcsúzni tőled egyszerűen fáj.
Ebben a búcsúban csak egy dolog vidít:
Hogy legyünk veletek jövőre ugyanitt!

Patkós Mihály
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Iskolák közötti horgászverseny Ráckevén

Egy nappal a dömsödi horgászverseny után,
április 26-án vasárnap rendezte a Ráckevei
Horgász Egyesület és a Ráckevei Duna-ági
Horgász Szövetség a szokásos évi Duna-parti
általános iskolák közötti halfogó versenyét
Ráckevén a Piac-téren. A megmérettetésen 3
tagú alsós és 3 tagú felsős csapat vett részt hat

általános iskolából. A Dömsödi Horgász
Egyesület már harmadik éve kíséri figyelemmel
ezt a csapatversenyt, elméleti és gyakorlati
oktatást, bemutatókat szervezünk az érdeklődő
gyermekeknek, és ennek meg is lett az eredménye. Aki valaha volt már horgászversenyen,
az tudja, hogy versenyen eredményesen hor-

gászni nem olyan egyszerű, mint ha valaki
egyedül kiül a partra. Azért írom ezt, mert a
résztvevő hat iskolából három intézmény gyermekhorgászai egyáltalán nem fogtak halat,
pedig ők is becsülettel végighorgászták a 3 órát
az időnként viharos hideg szélben. Ezzel szemben a dömsödi gyerekek nemcsak hogy mind a
hatan fogtak halat, de kiváló eredményt is értek
el, hiszen az alsó tagozatosok (zsinórban harmadszorra!!!) elhozták az első helyezést, míg a
felsősök erős mezőnyben a másodikak lettek.
Az eredmények:
Alsó tagozat:
1. Dömsöd
690 g
2. Szigetszentmárton
150 g
3. Szigetbecse
50 g
Felső tagozat:
1. Ráckeve
4640 g
2. Dömsöd
3150 g
3. Szigetszentmárton
1200 g
A csapat segítői voltak: Fabók Sándor,
Nemeskó Károly és Balogh László.
Az alsós csapat tagjai: Fülöp Zoltán, Kamrás
Gábor és Simon Norbert.
A felsősök: Saller András, Suta Máté és
Fabók Olivér.
Dömsödi Horgász Egyesület

Egyesületi horgászverseny Dömsödön

Április 25-én szombaton ragyogó, kissé szeles időben rendezte a Dömsödi Horgász Egyesület szokásos évi házi halfogó versenyét az
Észak-dömsödi övcsatornán. Sajnos az elmúlt
évekhez képest az idén sokkal kevesebben
gyűltünk össze a 7 órakor kezdődő helysorsolásra, egészen pontosan 34 fő jött el hogy gyermek, ifi és felnőtt kategóriában összemérjék tudásukat. További szomorúságra adott okot,
hogy női kategóriában egyáltalán nem jelent
meg horgászunk, így végül a női első helyezettnek szánt parfümcsomagot a gyermek kategóriában legjobban teljesítő kislánynak adtuk oda.
Az egyesület versenycsapatának férfi tagjai bevett szokás szerint nem indultak a horgászversenyen.
A tavalyi és az előtti versenyekhez képest jóval nagyobb fogási eredmények születtek, így a
3 óra letelte után többen is jó helyezésben reménykedve várhatták a mérleget.
A végeredmény:
Gyermek:
1. Fabók Olivér
2. Suta Máté
3. Saller András

3300 g
260 g
200 g

Ifjúsági:
1. Siket Péter
2. Nyúl Tamás
Felnőtt:
1. Balogh László
2. Mészáros László

2300 g
60 g
2720 g
2180 g

3. Nyúl Tamás
1660 g
4. Movrin Máté
1520 g
5. Mészáros Gábor
1420 g
legnagyobb hal: Nyúl Tamás 560 g
női különdíj: Nyúl Regina
Dömsödi Horgász Egyesület
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Mottó: Legyen egy jó napunk együtt a dömsödi Duna-parton!
Rendezvényünk fővédnökei:
Kisduna-menti Civil Szervezetek Szövetsége és
Dömsöd Nagyközség Polgármesteri Hivatala

FELHÍVÁS FÕZÕVERSENYRE

Rendezvényünk fővédnökei: Kisduna-menti
Civil Szervezetek Szövetsége és Dömsöd
Nagyközség Polgármesteri Hivatala
Ezúton tájékoztatunk minden érdeklődőt,
hogy 2009. június 20-án
megrendezésre kerül a

III. DÖMSÖDI
HAL-VÍZ NAP

TERVEZETT PROGRAMOK:
Reggel 7 órától meghívásos horgászverseny
a strandon és környékén
Főzőverseny a dömsödi „Petőfi sétányon”
9 órától
A versenyeken induló csapatok és az idelátogató vendégek szórakoztatására:
Zenés mazsorettes hívogató
a faluközpontban
Kék-Duna Motel udvarán
folyamatos játszóház
Autóbemutató
Sétahajózás

Ebéd után vegyes szórakoztató
műsor a Kék-Duna Vendéglő
udvarán
Legyen megint egy jó napunk!
Hívjuk és várjuk Önt és Kedves Családját,
Barátait, Kollégáit a
III. Hal–Víz Nap rendezvényeire
Dömsödi Civil Szervezetek
INFORMÁCIÓ:
DÖMSÖDI H.E. (30-26-00-957)
E-mail: h.e.domsod@invitel.hu
TÁJÉKOZTATÁS:
KÉK DUNA KISVENDÉGLŐ
(30-95-15-637)
E-mail: kekdunaclub@invitel.hu

Minden magánszemélyt, vállalkozást, civil szervezetet, intézményt, aki barátokkal, ismerősökkel, munkatársakkal közösen egy kellemes és szórakoztató napot szeretne eltölteni a
szépséges dömsödi Duna-parti sétányon, szereti és készíteni is tudja a finomabbnál finomabb
ételeket, felhívunk, hogy a főzőversenyen vegyen részt!

Készítse el élete legfinomabb ételét, és azzal lássa vendégül társaságát,
és velük együtt közösen fogyassza el.

Az elkészített ételremekeket szakértőkből, országosan és helyben ismert, elismert személyekből álló zsűri bírálja és minősíti, majd döntésük alapján díjazza az elkészült ételeket.

A versenyen való részvétel feltételei:

A múlt év tapasztalatai alapján ismételten három kategóriában lehet nevezést és jelentkezést
leadni, adatlap kitöltésével, melyet a Kék Duna Kisvendéglőben és a Dömsödi Horgászegyesület irodájában lehet kapni, kitölteni és leadni 2009. június 15-ig.

Nevezési kategóriák:

I. Halételek
(bármely méretű, fajtájú halból vagy vízi élőlényből készült sült, főtt ételek tartoznak ebbe a
kategóriába)
II. Hagyományos magyar ételek
(minden pörkölt, gulyás és más közismert magyar étel ide számít /pl. lecsó, slambuc/, kivéve a
vadhússal készült ételek)
III. Vad- és különleges ételek
(minden olyan étel is ide tartozik, ami nem tartozik a fenti kategóriákba, pl. nemzetiségek
konyhája)
A főzés napján a résztvevőknek 0900 óráig a részükre kijelölt helyet el kell foglalni, tekintettel
arra, hogy a főzés zavartalansága és az ételek védelme miatt a gépkocsiforgalmat meg kívánjuk szüntetni. Az ezt követő idő után a parkolás csak a kijelölt parkolókban történhet.
Az ételek alapanyagait, elkészítésükhöz és elfogyasztásához szükséges eszközöket
(asztal, szék, evőeszköz, tányér….stb.) kérjük, hogy a jelentkezők hozzák magukkal. A keletkezett hulladék gyűjtéséről és elszállításáról a szervezők gondoskodnak.
A versenyre benevezett ételeket a zsűri 11 órától folyamatosan bírálja el kategóriánként. Az
ételekkel 12 óráig kell elkészülni, mivel a további szórakoztató programok, valamint az eredményhirdetés időrendje és az illatok, valamint a látvány következtében farkasétvágyú vendégek kiszolgálása ezt indokolttá teszi. A verseny eredményhirdetését 15 és 16 óra közötti időben tartjuk a Kék Duna Kisvendéglő udvarán felállított kis színpadon.
A versenyben 1-2-3. helyezés kerül meghatározásra, illetve intézmények, magánszemélyek
és vállalkozások, valamint szponzorok különdíjakat adnak át a résztvevőknek.
Elismerésben és díjazásban részesülteken kívül szándékunk és reményeink szerint minden
kedves versenyben résztvevő és vendégeik nyertesei lesznek ennek a napnak szép környezetben, finom ételek, italok elfogyasztása után a szórakoztató műsor és programok megtekintése
csak növelni fogja megelégedésüket.

Szervezők
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Hírek a Dezsõ Lajos Alapfokú
Mûvészetoktatási Intézménybõl

Mozgalmasan kezdődött a 2009. év a művészeti iskolában. Januárban hangszeres tanszaki
koncerteket tartottunk, a társastánc tanszak növendékei felléptek különböző községi rendezvényeken.
Február elején a társastánc tanszak nagyszabású bemutatót tartott, a gyerekek a néptáncosokkal együtt felléptek a Valentin-bálon. Az
egyik legtöbbet szereplő tanszak a társastánc
tanszak, növendékei bemutatkoztak a szigetcsépi általános iskola jótékonysági bálján is. Márciusban az apaji társastáncosok rendeztek bemutatót a dömsödi művelődési házban.
Március 15-én a községi ünnepélyen Kossuth-nótákat játszott trombitás növendékünk,
Holl László.

Számos versenyen, bemutatón vettek részt
növendékeink.
Március 21-én a Nyíregyházán megrendezett
VI. Szabolcs – MCOnet Magyarország Társastánc Fesztiválon a II. korcsoport páros – latin II.
évfolyamban a társastánc tanszak „Haladás”
csoportja I. helyezést ért el.
Április 19-én a Kecskeméten megrendezett
Showtánc Verseny szintén kimagasló eredményeket hozott iskolánknak. Az egész napos versenyen a „Haladás” csoport showtánc-nagyformáció II. korcsoport kategóriában III. helyezést,
társastánc-nagyformáció II. korcsoport kategóriában I. helyezést ért el. A „Harmónia” csoport
szintén kimagaslóan teljesített, társastánc-kisformáció III. korcsoport kategóriában I. és III.
helyezést ért el.
A társastánc tanszak szép eredményei Mihó
Diána tanárnő áldozatos munkájának köszönhetők.
Április 3-án Gödön rendezték meg a Pest
Megyei Rézfúvós Versenyt, ahol iskolánkat

Holl László képviselte trombita szakon, és korcsoportjában II. helyezést ért el. Növendékünket Nyikes Krisztián és Csák Péter készítette fel.
Április 4-én a 7. osztályos néptáncosok vettek részt a Pest Megyei Néptánccsoportok Találkozóján, Kiskunlacházán. A rendezvényt
Pánczél Károly országgyűlési képviselő nyitotta meg. A Pest megye különböző településeiről
érkező csoportok produkciói között néptáncosaink nagyon szépen teljesítettek. Külön megemlítették, hogy ilyen sok fiú néptáncosunk
van. A néptáncosokat felkészítette Angyal László Károly. Itt kell köszönetet mondanunk Tóthné Porvay Zsuzsa osztályfőnöknek, aki az osztályát már harmadik éve a néptánc tanszakra irányítja.
Április 7-én szintén néptánctalálkozón vett
részt az iskolánk, Szigethalmon. Itt a Szigethalmon működő tanszak lépett fel.
Április 16-án Szigetcsépen, a harmadik alkalommal megrendezésre került körzeti rajzversenyen korcsoportjában I. helyezést ért el Csiszár
Dóra. Felkészítő tanár: Kérges Tünde.
Április 22-én rendeztük meg a Fúvós Szólisták és Kamaraegyüttesek Baráti Találkozóját,
amelyen a térségünkben működő alapfokú művészeti iskolák képviseltették magukat. A Ráckevéről, Kiskunlacházáról, Taksonyból, Szigetcsépről, Szigethalomról, Tökölről érkező szólisták és kamaraegyüttesek mellett iskolánk fúvós
szólistái és kamaraegyüttese is bemutatkozott
egy koncert keretében. A rendezvényből szeretnénk hagyományt teremteni, hogy alkalmuk legyen a térség fúvósainak egy kötetlen, baráti találkozóra.

Bence János a gödöllői Premontrei Szent Norbert Gimnázium és Egyházzenei Szakközépiskola egyházzenész szakára (felkészítő tanárai:
Köntös Ágnes és Povázai Gyula), Bódog Nikolett a Talentum Nemzeti Kisebbségi Általános
Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Tánc és Zeneművészeti Szakközépiskola, Szakiskola táncművészeti szakára (felkészítő tanára: Mihó Diána), Bábel Brigitta a Budapest Táncművészeti
Stúdió Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
és Táncművészeti Szakközépiskola táncművészeti szakára (felkészítő tanára: Mihó Diána),
Stromájer Tünde a budapesti Dr. Hetényi Géza
Humán Szakközépiskola dráma szakára (felkészítő tanára: Bognár Gáborné), Nagy Sebastián
a budapesti THÉBA Művészeti Akadémia szakközépiskolájának színész szakára (felkészítő tanára: Bognár Gáborné és Gábor Tünde) nyert
felvételt. Külön eredmény számunkra, hogy növendékeink oktatása, felkészítése a tagiskolákban is eredményes!
Gratulálunk a felvételt nyert növendékeinknek és az őket felkészítő pedagógusoknak!

A tavasz a felvételi vizsgák időszaka volt. Iskolánkból többen felvételiztek különböző középfokú művészetoktatási intézményekbe. Tóth

A művészeti iskola pedagógusai
A fotók a kecskeméti Showtánc Versenyen
készültek.

Előttünk vannak még különböző versenyek,
fellépések, vizsgák, bemutatók és koncertek,
többek közt a Dömsödi Napok (május 1-3.), a
házi társastáncverseny az OMK-ban (május 9.),
a színjáték tanszak bemutatója az OMK-ban
(május 16.).
Minden rendezvényünkre szeretettel várjuk
Dömsöd lakosait!
Növendékeinknek, pedagógusainknak sok
erőt és kitartást kívánunk az év végi programokhoz!
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KULTURÁLIS AJÁNLÓ – MÁJUS

E hónaptól
rend sze re sen
jelentkező rovatunkban zenéről, könyvekről, kiállításokról, kulturális rendezvényekről közlünk ajánlókat. Reméljük, hogy kicsik és nagyok egyformán örülnek majd e
válogatásnak. És minden kedves olvasónk ötletet meríthet a gondtalan kikapcsolódáshoz.

KÖNYVAJÁNLÓ:
Hegedűs Gyula: Történelmi Dokumentumok Lexikona
A történelmet tanulóknak és a politika iránt
érdeklődőknek ajánlom, kik számára 4000 év
dokumentumaiban való kutatást könnyíti meg.
A több száz szócikk segítségével átfogóbb képet
kapunk az emberiség múltjának e szeletéről.
(Athénaum 2000 Kiadó Kft.)

A filozófus Teréz

Egy regény, ami szülőhazájában, a „szerelem
fővárosában”, Párizsban vált híressé. Felnőtt olvasok számára készült, kik bátran forgathatják
tananyagként is. (NewMark kiadó)
A. Goldberg – R.K. Hopper: Hülyewood
A sztárvilág igazi lenyomata. Szórakoztató
esetek, meghökkentő emberi és társadalmi jelenségekről. Ők bizony így élnek, és a közönség
felé másik arcukat (a hamisat) mutatják.
/Kelly Kft./
Steve Luck: 101 Klasszikus otthoni játék
Hát bizony az unalmat a könyv tanulmányozása során elfelejthetjük. Hiszen nagyszerű családi kikapcsolódásra ad lehetőséget, akár olvassuk, akár gyakoroljuk a világ minden részéről
összegyűjtött játékfajtákat. Az angol író praktikusan kezelhető kézikönyve minden korosztálynak ajánlható. (Saxum kiadó)

KIÁLLITÁS AJÁNLÓ:

Alfons Mucha – A nő dicsérete – címmel plakát-, festmény-, és rajzkiállítást láthatnak az érdeklődök. Az 1860-1939 között élt cseh festőgrafikus csodálatos alkotásaiban gyönyörködhetünk. Szemet kápráztató színek és fantasztikus rajztudás párosul a bemutatott műveken.
Egy sokoldalú művész ritkán látható alkotásait
június 7. nézhetik meg a látogatók. (Szépművészeti Múzeum – június 7-ig.)

MÚZEUMOK MAJÁLISA

Minden évben a Nemzeti Múzeum kertjében,
immár 13. alkalommal, a Múzeumok Világnapja alkalmából kétnapos majálison vehetünk
részt. Kirakodóvásár, könnyűzenei, népzenei és
szórakoztató műsorok várják a látogatókat. A
felállított sátrakban az ország sok-sok múzeumát képviselő szakemberek szeretettel mutatják
be a temérdek látnivalót. A színes és ingyenes
programok garmadája biztosítja a szabadidő
tartalmas eltöltését (május 16-17.). Kő Árpád

PROG RA MOK AZ OMK-BAN
ÁLLANDÓ PROGRAMOK
Dömsöd múltjából állandó helytörténeti kiállítás
a könyvtárban Kovács László tanító úr gyűjteményéből. Nyitva tartás a könyvtári nyitvatartási
rend szerint.

ENERGIATORNA
Az egészséges életmód jegyében, szerdánként
19.00 órától. Vezeti: Oprea Arthúr Mihály

MUSICA NOSTRA NŐI KAR
PRÓBÁI
Péntekenként 18.00 órától a Széchenyi úti Általános Iskolában
NYUGDÍJAS KLUB
Kéthetente kedden (páros héten).
Vezeti: Ferenczi Lászlóné

PETŐFI SÁNDOR OKTATÁSI
ÉS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
DÖMSÖD
Május havi programjai

Május 9.
10,00 óra
Házi Táncverseny a Dezső Lajos A.M.I. társastánc tagozatos növendékeinek

Május 20.
9,30 óra
Ovis Színház: Mikola Péter műsora
Május 22-23-24.
VI. EUROPOP NEMZETKÖZI GYERMEK,
IFJÚSÁGI ÉS FELNŐTT ÉNEKES
FESZTIVÁL

SZÍNJÁTSZÓ KÖR
Keddenként az Iringó Színjátszó Kör próbái
18.00 órakor. Vezeti: Feketéné Párkányi Éva

KIÁLLÍTÁS
Óvodások és iskolások alkotásainak bemutatója
az OMK előterében.
FELHÍVÁS KIÁLLÍTÁSRA
Iparosok, vállalkozók tevékenységét bemutató kiállításra hívunk minden vállalkozó kedvű bemutatkozót.
BANYA KLUB
Kéthetente hétfőnként 18.00-tól

FALUGAZDÁSZ
szerdánként 13-14.30-ig, pénteken 8-14 óráig

Május 16.
17,00 óra
A Padlás c. musical két felvonásban a Dezső
Lajos A.M.I. és az Iringó Színjátszó Kör
közreműködésével

Május 29.
17,00 óra
a Dezső Lajos A.M.I. évzáró bemutatója
Május 30.
10,00 órától
Gyermeknap az OMK udvarban
/részletes program szórólapokon, plakátokon/
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ANGOL NYELVI TÁBOR
DÖMSÖDÖN

A nagy sikerre való tekintettel idén 3. alkalommal kerül megrendezésre Kid's English napközis táborunk Gita és Mariann nénivel!

2009. augusztus 10-14-ig
korhatár: 5-12 év
szint: kezdő és már nem kezdő
heti 30 angol óra + ebéd
8:30-16:00
Napközis tábor ára: 23.000 Ft/fő

Beíratkozás: június 09. kedd 13h-14h OMK:
Fizetés két részletben, első 50% a beíratkozáskor,
második 50% a tábor első napján.

AKCIÓ!

Teljes költség befizetése esetén 10%.
Testvérkedvezmény 5%.
Érdeklődni az alábbi telefonszámokon lehet:
Kudar Mariann: 06-20-369-6401
Kudar Marika néni: 06-20-9466-471
Aki a bentlakásos tábor teljes összegét június 9-én befizeti, számára 7.000 Ft kedvezményt adunk!!! Tehát 32.000 Ft a befizetendő összeg.
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Találtam egy képet...

Nagy Ferenc kedves olvasónk bocsátotta rendelkezésünkre ezt
a felvételt, melyet Dabon készítettek 1938 őszén, a szüreti
felvonuláson. Ő 1920-ban született, tősgyökeres dabi ember.

A jobb oldali fogatot Nagy Ferenc hajtja, mellette Saller Sándor
ül. Mögöttük a kocsin Szabó Ilonka és Szűcs Ilonka.
Feri bácsi elmondása alapján, ebben a mulatságban a bíró:
Gergő Lajos, a bíróné: Juhász Irén, a kisbíró pedig Melikán Gyula
volt. Cigány és cigánylány: Mendi Antal és Kiss Juliska. Csőszök
és csőszlányok (a névsor nem teljes): Várkonyi Miklós, Ispán
Ignác, Nagy Ferenc, Saller Sándor, Répás Sándor, Gulyás Milike,
Simon Mariska, Gecő Irénke, Szabó Ilonka, Bugyi Margit, Kiss
Esztike, Pataki Erzsébet.
A menetben hat kocsi vonult fel, utána egy ökrös szekér, amit
Répás László hajtott. A stráfkocsin vitték a hordó bort, csapra
verve!
Feri bácsitól sok érdekességet tudhattam meg, mint például azt
is, hogy a dabiaknak is és a dömsödieknek is a menet a Shönffeld
pékig mehetett! (Ez a pékség a gyógyszertár mellett állt a sarkon.
A 70-es, 80-as években fogorvosi rendelőként funkcionált, majd
lakásként, végül lebontották. Ma gondosan körbekerített terület,
egyedül a pincelejáró jelzi az épület egykori létezését.) Nehéz
idők voltak ezek, tele feszültséggel, ami szerencsére ma már nem
érződik! (Tudnunk kell, hogy 1938-ban egyesült Dömsöd és Dab,
a két község két különböző közigazgatással rendelkezett! Sajnos
Dömsödnek bizony voltak adósságai, melyet Dabnak is át kellett
vállalni az egyesülés során. A közös jövő egy életképes, eredményesen működő település képét engedte kibontakoztatni! A
névválasztás sem volt egyszerű. Felmerült a „DABSÖD” név
lehetősége is. A végleges eredményt ismerjük!)
A menet a Horog kocsmától indult (a kocsmáros ekkor Kabai
Sándor) és ide is tért vissza. (Ez a mai szikvíz üzem.) A kép hátterében nagyon jól kivehető a hatlábas kocsiszín, amely alatt épp
egy cséplőgép áll, de más alkalmakkor is ide álltak be a kocsik,
hozták a disznókat és vitték is tovább Pestre a vágóhídra.
Maga a szüreti mulatság a dabi kultúrházban volt megtartva, ez
az épület ma a dabi gyülekezeti ház.
Köszönjük, és kérjük, ha van valakinek érdekesnek vélt felvétel
a birtokában, juttassa el, hogy másokkal is megoszthassuk azt.
-V.I.-
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Mi történt a labdarúgók háza táján?

A 3. fordulóban Alsónémedire látogatott csapatunk.
Alsónémedi : Dömsöd 1 : 0 (1 : 0)
Minimális vereség, de vereség.

A 4. forduló már több szerencsét hozott.
Dömsöd : Pilisszentiván 2 : 1 (1: 0)
Dömsöd, 150 néző. J.v. Fazekas (Pauló, Gaál)
Dömsöd: Balázs – Bognár B., (Almási) Kun G., Nagy A., Szabó P. –
Turcsán T. (Király J.), Szarka Z., Jezsek A. (Kévés S.), Bognár S.,
(Farkas M.) – Zsolnai Z., Szabó L. (Vizeli A.). Edző: Gábor Tamás.
Gólszerző: Szabó L., Farkas ill. Eperjesi.
Az első gólnál mintha rajzolva lett volna a labda útja. A pálya
közepén Nagy Attila szerezte meg a labdát, majd a középpályán
Szarka Jezsekhez játszott, aki kiugratta Bognár Sándort. Beadása
tökéletesen érkezett Szabó fejére, aki élt a lehetőséggel és a hálóba
fejelt.
A második gólnál a fiatal Kévést ugratta ki Almási, aki ügyesen a
tisztán érkező Farkas elé tálalt. Farkas nem hagyta ki a százszázalékos
helyzetet.
A végén Eperjesinek sikerült a létszámfölényes támadást gólra váltani. A reklamáló Zsolnainak a játékvezető felmutatta a piros lapot.
A mérkőzés nagy részében a vendégek támadtak, mégis biztosnak
tűnt a győzelmünk.
5. forduló
Perbál : Dömsöd 2 : 2 (2:0)
Bognár Sándor 2 góljával egyenlített csapatunk.

Dömsöd : Pereg 3 : 3 (2:1)
Dömsöd, 500 néző. J.v. Bozai (Tóth P., Tóth K.)
Dömsöd: Balázs I. – Bognár B., (Jezsek A.) Kun G., Nagy A., Szabó
P., Szarka Z., Kévés S. (Király J.), Bognár S., Farkas M. (Turcsán T.) –
Almási A., Szabó L. (Vizeli A.). Edző Gábor Tamás.
Pereg: Necsász S. – Rácz R., Juhász B., Farkas P., Tóth R., – Szalacsi S., Árki Cs., Cserna G., Bábel N., (Csizmadia) – Tomcsányi Gy.,
(Krizsik G.), Magyar M., (Huszár O.)
Edző: Árki Lajos.
Gólszerző: Szabó, Bognár, Rácz R. öngól, ill. Árki Cs. 2 (egyet 11esből), Farkas P.
Élményszámba ment Bognár Sándor bombagólja a bal felső sarokba. Nagyon régen volt ilyen szép számú nézősereg a dömsödi pályán.
Ezen a mérkőzésen a Pereg jobb erőnlétet mutatott, azonban a második
félidő elején három helyzetet hagyott ki a Dömsöd 2:1-nél. Bognár B.
sérülése ellenére sportszerű mérkőzésen igazságosnak mondható eredmény született.
Sajnos egy kisebb malőr is történt: két 3 évesnél nem idősebb szimpatikus kisfiú többször berohant a pályára. Az őket felügyelő felnőttek
nem igazán zavartatták ez ügyben magukat. Mikor a nézők közül ezt
néhányan szóvá tették, akkor is a vélt sérelmükkel voltak elfoglalva.
Arra lennék kíváncsi, hogy ha egy erősebb labda találta volna el
valamelyik gyereket, vagy gólhelyzetben állította volna meg a játékot
a bíró miattuk, akkor mi történt volna. Szerencsére ilyen nem történt,
remélhetően néhány év múlva a fiúkat játékosként üdvözölhetjük a
pályán.
Jelenleg csapatunk a 4. helyen áll. Remélhetően még jobb helyezés
elérése is lehetséges. Ezt könnyebben eléri csapatunk, ha sokan
drukkolnak nekik a nézőtérről. HAJRÁ DÖMSÖD!
Varsányi
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ZOLTÁN ERIKA :

A GYEREKVÁLLALÁS NAGYON
FONTOS DOLOG

Éppen leadni készültem a kéziratot a szerkesztő asszonynak, mikor olvasom az áprilisi hírnökben, hogy a májusi falunapok fellépő sztárvendége Zoltán Erika lesz.
Micsoda egybeesés, fogadják szeretettel az
énekesnővel készített anyák napi interjúmat.
Már kicsi korában királynőként énekelt az
óvodai farsangon, így nem meglepő, hogy 1986ban a siófoki Interpop fesztiválon közönségdíjas
lett „Szerelemre születtem” című dalával. Népszerűsége, sikerszériája azóta is töretlen, többször választották az év énekesnőjének, Ő pedig
kétszer választott magának férjet. Második kapcsolata lassan húsz éve tart, szerelmük gyümölcse pedig a 11 éves Zoé.
– Nem vagyok könnyű helyzetben, hiszen
bensőséges pillanatokról, érzésekről szeretnélek faggatni. Azt gondolom ugyanis, hogy azokat a perceket egy nő sosem felejtheti el, mikor
megtudja, megfogant benne egy apró lény, aki
kilenc hónap múlva világra jön. Mit éreztél, hogyan fogadtad azt, amikor kiderült számodra:
anya leszel?
– Ez egy érdekes dolog, mert én sokáig tudatosan nem akartam gyereket, úgy alakult az életem,
hogy az első házasságomban nem került még
szóba. Robit 28 évesen ismertem meg, a legtöbb
nő ekkorra már túl van az első gyereken. Anyukám engem 24 évesen szült, a lányom keresztanyja 19 évesen lett anya.
Céltudatos gyerek voltam, sokáig visszahúzódó és csendes. Soha nem akartam váratlanul
„bajba” kerülni. Amikor beköszöntött a szerelem
és ezzel együtt a szex is az életembe, figyeltem
rá, hogy addig semmi „veszélyes” dolog ne történjen, amíg nincs megfelelő védekezés, pedig
akkor még nem beszéltek róla ennyit, nem volt
ennyire nyílt téma a szexualitás, mint ma.
Saját magam jól felfogott érdekét képviseltem, hogy ne következzen be olyan, ami nem
időszerű. Leérettségiztem, megismerkedtem az
első férjemmel, akkor még meg sem fordult a fejemben a gyerek, mindketten nagyon fiatalok
voltunk és voltak terveink, amiket szerettünk
volna megvalósítani. Az együtt töltött évek alatt
lettünk mindketten felnőttek, megtanultunk „élni”, sokat dolgoztunk, és közben lassan kihűlt a
házasságunk. Pistit 1980-ban ismertem meg, '86tól volt kezdődött az igazi „Zoltán Erikás” időszak, amikor a legnagyobb sikerek, itthoni és
külföldi turnék, lemezkészítések, fotózások zajlottak, akkor arra összpontosítottunk mindketten,
egyszerűen nem fért volna bele az időmbe, és talán tudat alatt nem is igazán akartam még.
– Aztán egy videóklip forgatásán elvarázsolt
egy izmos táncosfiú. Életednek egy új fejezete
kezdődött.

– Amikor Robival megismerkedtem, még
azért nem jöhetett szóba a gyerekvállalás, hiszen
egy új életet kellett felépítenünk, meg kellett ismerni egymást még akkor is, ha mindketten úgy
gondoltuk már az elején, hogy ez a kapcsolat
örökké tart majd. Én a mai fiatalok körében bevezetném, hogy házasság csak 2-3 év együttélés
után lehessen hivatalos, mert csak idővel derülnek ki a hibák, a problémák, amikkel együtt kell
elfogadunk a másikat. Mindenkinek vannak hibái, amit meg kell szoknunk, el kell fogadnunk.
Vártam, hogy kialakuljon köztünk minden, kiderüljön, hogy tényleg szeretjük-e egymást annyira, mint ahogy azt Én érzem. A másik fontos tény
a köztünk lévő korkülönbség volt, nevezetesen
az, hogy Robi hat évvel fiatalabb nálam, de szerencsére már 22 évesen is sokkal komolyabban
gondolkodó ember volt.
Mindezekkel együtt a kezdeti években a gyerekvállalás még nem került szóba köztünk, úgy
éreztem, hogy a fiatal kora miatt ezt a döntést neki
kell majd meghoznia, ha elérkezettnek látja az
időt, ha úgy érzi, Ő is komolyan gondolja, hogy
gyerekünk legyen. Nem mondom, hogy néha
nem voltam türelmetlen, de végül is a bűvös 7.
évben már Ő is Úgy gondolta, hogy itt az idő, jöhet a baby! Közös munkákkal, élményekkel teli
hét év után házasodtunk össze, amikor felvetődött
a gyerek gondolata. Elkezdődtek az „előkészületek”. Jöttek a rémálmaim, hogy eddig minden
rendben volt az életemben, biztos most majd nem
lesz olyan egyszerű, biztos lesz valami probléma.
De hál' Istennek ismét segítettek az égiek. Három
hónapig vártunk, nem történt semmi. Először Én
vizsgáltattam ki magam, de szerencsére nálam
minden rendben volt. Ezután következett Robi,
számára ez egy kellemetlenebb vizsgálat, de természetesen Ő is vállalta. Hétfő délelőtt „esett túl”
rajta, majd még aznap délután döbbentem rá,
hogy már legalább két hetet késik az a bizonyos
havi „vendég”. Megkértem Robit, hogy hozzon
nekem gyorsan tesztet, megcsináltam és pozitív
lett. Azt hiszem annyira hitetlenkedve fogadtam a
pozitív eredményt, hogy öröm helyett inkább kértem még két másfajta tesztet, csak azért, hogy feleslegesen ne éljük bele magunkat. Természetesen mindkettő pozitív lett. Még akkor sem akartam igazán hinni a teszteknek, ezért azonnal hívtam az orvosomat, aki még aznap megerősítette,
hogy bizony már öt-hat hetes terhes vagyok!!!
– Melyek voltak az első teendők, hiszen gondolni kellett arra, hogy nemsokára hárman lesztek?
– Egyszerűen tervezgettünk, beszélgettünk,
átgondoltuk az életünket, a jövőnket. Akkor volt
egy kis telkünk, a várandósság és a kisbabakor
ideje alatt felépítettünk egy kis nyaralót, gondoltuk, nagyon jó lesz majd a belvárosból lemene-

külni oda a Zozival. Tulajdonképp így is alakult.
Amikor először lementünk mindhárman és ráéreztünk az ottani nyugalom hihetetlenül nyugtató hatására, már nem akartunk visszajönni a
szmogos belvárosba.
–Tudtad előre, hogy lányod fog születni? És
örültél is annak hogy így lett?
– Ha jól emlékszem harminckét éves kor feletti terhesség esetén kötelező elvégezni egy olyan
genetikai vizsgálatot, amelynek segítségével kiszűrhetik a különböző fejlődési rendellenességeket, mint pl. a Down-kórt is. Ez a vizsgálat mindezek mellett 100%-os biztonsággal választ ad a
születendő baba nemére vonatkozóan, és amenynyiben a szülők kérik, úgy természetesen megtudhatják még a születés előtt, hogy kislányt
vagy kisfiút várnak. Mi szerettünk volna felkészülni a kicsire mindenféle szempontból, ezért
kérésünkre elárulták, hogy kislányunk lesz. Nagyon érdekes, hogy mennyire boldog voltam attól, hogy kislányom lesz, annak ellenére, hogy
egészen a teherbe esés pillanatáig mindig fiút
szerettem volna. Mégis amikor kiderült, hogy
végre várandós vagyok, minden idegszálammal
kislányra koncentráltam. Úgy gondoltam, hogy
egy minden lében kanál, izgő-mozgó fiú nem
lenne annyira jó kettőnk számára, annál inkább
szerettem volna egy igazi kis királylányt a családunk középpontjába. Az Én angyalaim most is
segítettek, és mint azt már tudod, kislányunk lett,
Zozi, aki már elmúlt 11 éves! 1994-ben dolgoztunk a Blue Pearl című albumon Londonban,
amikor a nyugat-európai promócióhoz nevet kellett választanom. Úgy gondoltam, milyen jó lenne a ZOE, hiszen a nevem betűiből áll össze, így
abszolút indokolt lenne. Sajnos még azon a nyáron megjelent az európai zenei piacon egy szép
szőke énekesnő, aki Zoé néven énekelt, így számomra ugrott a név, de úgy gondoltam, később
talán még tudom használni. Amikor kiderült,
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hogy kislányunk lesz, rögtön eszembe jutott ismét a név, Robinak is tetszett. A jelentése is gyönyörű, hiszen görögül azt jelenti: élet, valamint a
görög mitológiában Zoé az élet istennője.
– Mit gondolsz, amióta anya vagy, változott a
személyiséged?
– Meg kellett hogy változtasson, hiszen amióta
van gyermekem, szinte mindent egészen másként
látok. Ez egy másik élet, ugyanúgy az enyém,
csak egy más dimenzióban. Én igazán jó nevelést
kaptam, jól indított útra Anyukám, ezért sok mindent csinálok hasonlóképp, mint Ő tette velem.
Vannak elvárásaim a lányommal szemben, aminek meg kell felelnie, de azért nem vagyok túl
szigorú. Például az Ő képességeihez képest számomra csak az ötös a jó eredmény, bár néha-néha
becsúszhat egy kóbor négyes. Viszont a hármas
már nem tolerálható. Ezt szerencsére tudja, és mivel nem esik nehezére jól tanulni, ezért ezzel
nincs problémánk. Zozi már nagyon jól kitapasztalta, hogyan érhet el akár nálam, akár az Apukájánál bármit, ha Ő maga valamit nagyon szeretne.
Megtanult kedves és szerény lenni, jól tanul, táncol, zenél, remélem okosan tud majd élni a megszerzett tudással a későbbiekben.
– Május 15-én koncertet adsz a Millenáris
Parkban, jó pár év kihagyás után ismét egy fantasztikus nagykoncerttel örvendeztetsz meg
bennünket.
– Megbontjuk az átlagos koncertformát, diszkóval egybekötött élő show koncert lesz. Tizennyolc éves korom óta számomra az igazi jól mű-
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ködő közeg mindig is a diszkó volt. Kezdő táncosként is ott indult a pályám, énekesnőként is a
legtöbb fellépésem a diszkók vendégei előtt volt.
A mai napig hétvégenként jövök-megyek az ország különböző diszkóiban, szeretem ezt a hangulatot. Mindezek alapján fogalmazódott meg a
gondolat, hogy most először próbáljunk meg egy
igazi varázslatos diszkóhangulatot varázsolni a
Millenáris nézőteréből. Várkonyi Attila segítségét kértem aki szerencsére azonnal igent mondott, így nem csak koncert, hanem egy igazi Fergeteg party is színesíti majd az estét. A buli hétkor kezdődik. Természetesen a koncert kezdetéig
számtalan fantasztikus táncprodukció szórakoztatja majd a nagyérdeműt, többek között a kislányom, Zozi is ott lesz az egyik csapat táncosaként. 21.00 körül indul a koncert, majd a show
végeztével, amikor feltehetően nagyon jó hangulat lesz, indulhat a retro party Dj. Dominique-kal
hajnalig. A sztárvendégek vállalták, hogy elénekelnek egy-egy általuk választott Erika dalt, és
természetesen lesz egy-egy duett is. A vendégeimmel kapcsolatban lesz egy igazi nagy meglepetés produkció SALSA Tropical-os táncosokkal, de arról többet nem árulnék el. A névsor önmagáért beszél, Herbie, Baby Gabi, Josh és Jutta,
Gallusz Niki és Márk! A koncertet zeneileg Szabó Z. fogja össze, Ő volt a legutóbb megjelent
Retro Disco Best of+ c. albumom zenei producere, kiváló zenész, profi munkára számíthat a közönség. Robi koreografálja és rendezi az estét,
nekem „csak” énekelni kell. Nagyon izgatottan
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Elmondhatjuk, hogy az idei esztendő tavasza
eltért az átlagostól. Márciust a megszokottnál hűvösebb, hidegebb időjárás jellemezte, és ezt egy
hirtelen jött nyári meleg követte. Az áprilisi meleg
kedvezett a növények kezdeti fejlődésének, de
már a hónap végére a termelő talaj felső rétegei
kiszáradtak, és nagyon kellene a csendes tavaszi
eső, úgy az őszi vetésű növényeknek, de a tavaszi
vetések keléséhez is. Most mikor e sorokat írom –
április végén – már nagyon várjuk a kiadós esőt.
Az elmúlt télen nem volt hó, de azért elég eső
esett az ősz, tél és koratavasz folyamán, de a sok
szeles és meleg április kiszárította a földeket.
Ha még eddig nem vetettük el a kukoricát,
azt mielőbb vessük el, most májusban a rövid
tenyészidejű fajtákat érdemes vetni. A májusi
időjárás nemcsak a kultúrnövények fejlődésének kedvez, hanem a gyomnövények is rohamosan fejlődésnek indulnak, így nagyon fontos feladat az ellenük való védekezés, az ekézés, kapálás, vagy a mai világban a vegyszeres
gyomirtás alkalmazása. Az őszi kalászos gabonák gyomirtását már el kellett végeznünk, de
ha még nem, azt mielőbb tegyük meg, mert
most már jelentős lehet a taposási kár.

A konyhakertben is sok a feladat, az elvetett,
kikelt növényeket kapálni, gyommentesíteni
kell. Már április hónapban is ahol lehetett, öntözni kellett, mert sajnos a rendkívüli meleg és
száraz idő kiszárította a talajt, és az apró magok
nehezen tudnak kikelni. Most április végén
még nem tudjuk, hogy lesznek-e májusi fagyok, reméljük, hogy nem, de nincs kizárva. A
paradicsom- és főként a paprikapalántákat a
szabad földbe most május elején érdemes csak
kiültetni. A fűtetlen fóliasátorokba, a korai retek helyébe már elültethettük a paprika-, a paradicsompalántákat, csak nagyon fontos a folyamatos öntözés, mert e növények nagyon
vízigényesek, és a fólia alatt még hamarabb kiszárad a talaj a nagy meleg következtében. Az
öntözés mellett fontos a szellőztetés, mert a túl
nagy melegben tönkremennek a növények.
Az alma-, a körte-, szilva- és egyéb gyümölcsfák növényvédelme most májusban nagyon fontos és időszerű feladat. Védekeznünk
kell a rovarkártevők (pl. almamoly, levéltetvek
stb.) ellen és a gombakártevők ellen is! Sajnos
komoly költséget jelent a védekezés, mert a növényvédőszerek árai folyamatosan emelked-

várom, ritka ajándék egy ilyen koncert egy énekesnő számára. Bízom a sikerben, és ha így lesz,
természetesen folytatjuk a koncertezést és utazunk vele egy kicsit az országban. Nagyon várom, érzem, hogy ez ismét egy fantasztikus dolog lesz az életemben, hiszen nekem a közönség
szeretete az éltető erő ahhoz, amit csinálok.
Kancsár Péter
Fotó: Pintácsi Viki
Asszisztens: Salkovics Péter
Köszönet Gyuriss Gábornak.

nek, de nincs más út, ha azt akarjuk, hogy legyen elfogadható termés, akkor védekeznünk
kell. A rendkívül meleg áprilisi időjárás miatt a
szőlő permetezését is a szokásosnál korábban
kell megkezdenünk, mert már április végére kilevelesedtek a tőkék, és ha májusban megjön a
várva várt eső, a gombabetegségek fellépnek,
és károsíthatják a jónak ígérkező szőlőtermést.
A meleg időjárás a pázsit, a fű fejlődésének
is kedvezett, így már kétszer is le kellett vágni a
füvet. Ha továbbra is száraz marad az időjárás,
a pázsitot is öntöznünk kell, ha azt akarjuk,
hogy szép legyen. Ahol megvan az öntözési lehetőség, ott öntözzünk, bár ez sem olcsó, de
sajnos az aszályos időjárás káros hatásait csak
így tudjuk csökkenteni, ellensúlyozni.
A fentieken túl is még sok feladat hárul most
májusban minden gazdálkodóra, kertészkedőre.
Reméljük, mikorra e sorokat olvassák, már
megjön a várva várt májusi eső és még segít a
növényeken, és ha nem is jó, de egy közepes
termést várhatunk. A mai modern mezőgazdasági technika, termelési módszerek, gépek
mellett még mindig meghatározó tényező az
időjárás, ami sajnos az idei esztendőben eddig
nem volt kedvező. Befejezésül azt kívánom,
hogy azért bizakodjunk hogy kedvezőbbre fordul az időjárás és meglesz a sok munkának és
költségnek az eredménye.
Összeállította:
Tóth István, nyugdíjas mezőgazdász
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Japánnak is, mint minden országnak, sok
olyan jelképe van, ami ha a szemünk elé kerül,
tétovázás nélkül rávágjuk: Aha! Ezt ismerem!
Ez valami kínai… vagyis japán!! Ilyen például
a vörösen izzó nap, a szamurájok, gésák, Amida
Buddha-szobra, Pikachu, vagy éppen a cikk apropója, a Fuji hegy.
A Fujisan múltja
Japán 71%-át hegyek borítják, és ezek között
109 vulkán van. A Fuji mind közül a legmagasabb 3776 méterével, és a mai napig mutat aktivitást. Persze nem kell félni, parányi az esély,
hogy maholnap elkezdené hányni a hamuját.
Utoljára 1707-ben tört ki, és eddig 3 nagy kitörést lehet a számlájára írni: kétszer a Heian korszakban, és egyszer az előbb említett Edóban.
1707-ben nem volt lávaömlés, csak hamueső,
de az akkora, hogy még a 100 km-rel odébb
fekvő Edo (Tokió) városát is elérte.
A hegy Kr.e. 8500 körül keletkezett. Sokan
úgy gondolják, hogy a Fuji név a „Huchi” vagy
„Fuchi”-ból eredeztethető, ami a Tűz istenének
neve. A gyakori elnevezései között szerepel
még a Mt. Fuji, Fujisan, Fuji-yama. Ez utóbbi
egy olvasati félrefordításból eredeztethető, és
aki így szövi bele mondanivalójába, arra bizony
rányomódik a gaijin bélyeg, ugyanis ez a kifejezés csak a nyugati kultúrákban honosodott meg,
a japánok a Fujisan kifejezést használják. A
„san” itt „hegyet” jelent.
„A hétvégén majd felmegyünk a hegyekbe”
Minden nyáron közel 300 000 ember mássza
meg. 30%-uk külföldi. A hegymászási szezon
eléggé korlátozva van, ugyanis az év legnagyobb részében hó fedi a csúcsot, és mostohák
az időjárási körülmények. Volt itt már -35,5 és
+18,2 fok is. A Fuji meghódítása július 1-jétől
augusztus 27-ig a legajánlottabb. Három város
emelkedett ki a földből a környékén: Gotemba,
Fujiyoshida és Fujinomiya. A hegy lábától buszok közlekednek az 5. állomásokig. Négy fő
turistaút lett kiépítve, melyek 10 állomásra vannak felosztva a hegytetőig. Az 5. állomásig még
kiépített utakon bandukolhatunk, de azon túl
igencsak embert próbáló lesz a mászás.
Mielőtt elkezdjük a mászást, meglátogathatjuk a Fuji Öt Tavát (a hegy északi felén), melyek
vize olyan nyugodt, hogy probléma nélkül láthatjuk benne a Fujit és annak fehérsipkás tetejét
tótágast állni. A hegy lábánál van egy hatalmas
erdő, az Aokigahara. Állítólag az erdő a szellemek tanyája. Nem is csodálom, hiszen az 50-es
évektől legalább 500 ember vesztette életét itt.
Azt mondják, ezen a helyen történt a világon a
második legtöbb öngyilkosság. Első a San Francisco-i Golden Gate híd. Legyen ennyi elég a
környék nevezetességeiről, nem ezért jöttünk
ide. Inkább válasszuk ki a túránk útvonalát.
Ha ez megvan, nézzük végig, minden szükséges kellék megvan-e a hegy meghódításához.
Álljon itt pár fontosabb kellék: bakancs, kabát,
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sapka, kesztyű, elemlámpa (célszerű fejre csatolhatót venni), napszemüveg, naptej, WC-papír. Továbbá 100 yenes érmék (a WC használatához), szatyrok a szemétnek, ugyanis a hegyen
nincs szemetes, minimum 1 l víz/fő (a mászás
miatt is és a levegő ritkasága miatt is hamar kiszárad az ember), elemózsia (a hegyen baromi
drága minden) és egy fényképező vagy kamera.
Jó, ha van térképünk, bár eltévedni nem lehet
(táblák is jelzik a helyes utat), mert nagyon sokan vannak a hegyen, ezért gyakoriak a forgalmi
dugók. Ezek a dugók általában az edzetlen külföldi fiatalok miatt keletkeznek, a japán öregek
bírják a strapát. Felfelé haladva egyre gyérebb
növényzettel és egyre nagyobb hamumezőkkel
találkozhatunk, aztán már csak a por és hamu
marad… és az automaták. Minden állomáson találni árusokat, automatákat és pihenő kabinokat.
Szóval, ha valaki a Fujisan csúcsán szeretne egy
hello kittys popcorn automatából pattogatott kukoricát enni, az megteheti. Ezek mellett vannak
még elsősegélynyújtó helyek is, de nagyon sok
pénzt megtakaríthatsz, ha nem töröd ki a nyakadat, ugyanis a legközelebbi kórház elég messze
van, és a légi mentők díja az egeket verdesi. Az
árusok ételt (currys rizs, ramen, soba, édességek), italt (forró csoki és egyéb melegséget adó
italok) és a hegymászáshoz szükséges és szükségtelen kacatokat is árulnak. Egy kis rizs 1500
Ft-nak megfelelő yen, a dobozos üdítők árai pedig 600 Ft körül mozognak. Drága, mert japán,
és mert felcipelni az árut egy majd' 4000 m magas hegyre fárasztó lehet. Az 5. állomáson árulnak mászó botokat – 1500 Ft – (ha gonosz akarok lenni, így jellemezném: partvisnyelek, apró
csengettyűkkel a végükön), amire állomásonként gyűjthetjük a plecsniket… pénzért… Szóval sok pénzt takaríthatunk meg, ha csak a csúcson kérünk egyet. A szövegeket úgy égetik a
botba. Ilyen szövegekre gondolok (persze japánul): „Napfelkelte a Fuji Hegyen”. Jól hangzik,
nem? Általában a 7-8. állomásig mennek el a túrázók, majd ott éjszakáznak, és a pirkadat előtt
folytatják útjukat a csúcsig, ahol mire felkel a
nap, alig lehet megmoccanni. Az éjszakai túra
népszerű, és ha valaki azért megy akkor, mert arra számít, hogy kevesebben lesznek, hát nagyon
meg fog lepődni.
Ha csak le akarunk ülni, vannak olyan pihenők, ahol 100 yenért szusszanhatunk egy picit.
Aztán ott vannak a fűtött pihenőhelyek. Ide ha
belépünk, komolyabb pihenési díjat kell fizetni:
1500-3000 Ft 1 órára, 1 éjre pedig 9-10 000 Ft.
Kaja nélkül!! Ha ellátást is kérünk, az plusz
1500 Ft, és nem árulok el nagy titkot; nem fogunk jóllakni. A kabinban futonok vannak, és
valakivel meg kell osztanunk a helyet. Elég kellemetlen lehet, ha ez a másik egy frusztráló is-

meretlen. A másik zavaró dolog az lehet, hogy
olyan az egész, mint egy tömegszállás; tehát a
horkolás, mocorgás és beszélgetés is gátolhatja
a pihenésünk.
Miért érdemes mégis egy éjszakát kivárni és
pihenni? Lenyűgöző a látvány, amikor az első
nap sugarai megmutatkoznak a felhők felett!
Csórók a csúcson
A csúcsig felérve garantáltan elfogy minden
pénzünk (ha nem, akkor majd itt költjük el).
Itt már nagyon ritka a levegő, ezért légzési nehézségek is adódhatnak (aki az ilyet nehezen viseli, jó, ha az egyik állomáson vesz oxigénpalackot), arról nem is beszélve, hogy a nagy hideg
miatt könnyen ki is hűlhet az ember. Általánosan
nyáron a hegy lábánál 35 fok van, fent pedig +7
fok (nappal). A tetőn három érdemleges dolgot
találni, ami kuriózumnak számít: A gyönyörű kilátást. Egy postát, ahol feladhatjuk az otthoniaknak a képeslapot, melynek bélyegzője jelzi,
hogy azt bizony Japán – és talán a világ – legmagasabban fekvő postáján dobták a postaládába.
Egy szentélyt, ahol hálát adhatunk az isteneknek, hogy nem gyalogoltunk bele egy hányástócsába sem útközben (útinaplókban olvastam,
hogy a 7. állomást elhagyva az edzetlen gyomrok feladják a szédítő magasság elleni küzdelmet). Kis pihenés után még körbesétálhatjuk az
1 km átmérőjű krátert, majd uzsgyi lefelé.
Visszaút
A lefelé menet mindig könnyebb, mint a felfelé, viszont nem érdemes nagyon nekilendülni,
mert hiába nevezik Japánt a nyolcmillió kami
országának, nincs az az isten, aki arra szakosodott volna, hogy megállítson. A hegyről tilos
vulkanikus kavicsokat/sziklákat lehordani, de
ezt akarva-akaratlanul is megteszi a többség,
ugyanis a lábbeliktől kezdve mindened tele lesz
velük. A túra végi homokozás garantált. ;)
Ha sikeresen lejutottunk a hegyről, és volt
annyi sütnivalónk, hogy az 5. állomáson az
egyik öltözőszekrényben hagytunk váltóruhát,
akkor megtisztálkodhatunk, átöltözhetünk és ellátogathatunk a közeli onsenbe (termálfürdő) kipihenni a mászás fáradalmait. A Fuji megmászásában, ha úgy vesszük, nincs semmi extra; nyelsz egy kis port, tönkremegy a vadiúj szerelésed,
a cipődet se veheted fel újra. Viszont aki pozitívan gondolkodik, annak ezek a dolgok fel sem
fognak merülni, csak a következők után: megmásztad Japán legmagasabb vulkánját, gyönyörű tájakat láttál a hegyről, reggel megpillanthattad az első napsugarakat, és testedzésnek sem
volt utolsó. Két szóval: Hatalmas élmény!
Remélem, ez alkalommal is szolgálhattam
pár érdekes infóval, és kívánom, hogy legalább
egyszer hasznotokra legyen ez a kis útikalauz!
A cikk (a hely szűke miatt) teljes terjedelemben az AnimeStars magazin 9. számában olvasható.
Mikus Róbert
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Zenés Nyári Esték 2009.

Ezúton tájékoztatjuk a tisztelt érdeklődőket, hogy 2009ben is megrendezésre kerül a Petőfi Múzeum udvarán a
Zenés Nyári Esték programsorozata a „Még 1000 év Dömsödért” Egyesület Közhasznú Szervezet és Petőfi Emlékmúzeum szervezésében.
Tervezett előadások:
2009. június 20. szombat: Iringó – Charley nénje
2009. július 4. szombat: J.A.T. nosztalgia est
2009. július 18. szombat:
Táncház, mini koncert, énekműsor
2009. augusztus 1.:
Őszidő verses-zenés műsor, József Attila est
2009. augusztus 15. szombat:
Záró program: Vegyes zenés-táncos műsor
Morvai Piroska Zenebarátok Köre előadásában
A részletes programokról, fellépőkről a Dömsödi Hírnök hasábjain, Dömsöd honlapján, a Petőfi Múzeumnál is plakátokon, szórólapokon adunk tájékoztatást!
A műsorok az eddigi hagyományokat követve minden alkalommal szombatonként
19,00 órai kezdéssel lesznek megtekinthetők!

Továbbra is szeretnénk folytatni azt a hagyományt, hogy bárki elmondhassa kedvenc
versét, az öt alkalom bármelyikén! Ezért kérjük az erre vállalkozókat, hogy szándékukat
jelezzék Fehér Lászlónénál a Petőfi Múzeum nyitvatartási időpontjaiban, esetleg telefonon a 06-20-9-715-281 számon, vagy a megezerevdomsod@vipmail.hu e-mail címen,
vagy az iwiw-en a „Még 1000 év Dömsödért” közösségi oldalán!
„Még 1000 év Dömsödért” Egyesület Közhasznú Szervezet

A Kis-Duna-menti Vidékfejlesztési Egyesület és a „Még 1000 Év
Dömsödért” Egyesület tisztelettel meghívja Önt a

2009. május 14-én, 17 órakor tartandó

T Á J É K O Z TAT Ó F Ó R U M Á R A

HELYSZÍN:
PETŐFI SÁNDOR OKTATÁSI ÉS MŰVELŐDÉSI
KÖZPONT, 2344 DÖMSÖD, BÉKE TÉR 2.

PROGRAM:
Munkaerőpiaci helyzet a ráckevei kistérségben – válságkezelés
Előadó: Schwarcz Gáspár – Ráckevei Munkaügyi Központ

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program megvalósulása a
ráckevei kistérségben
Előadó: Szabó Mátyás – Kis-Duna-menti Vidékfejlesztési Egyesület
Lehetőségek a gazdasági válság hatásainak mérséklésére a
ráckevei kistérségben
Előadó: Lukács László – Kistérségi Koordinátor
Tájékoztató az RSD rehabilitációs projektről
Előadó: Dr. Ress Sándor – ÖKO Zrt.

Házigazda:
Korona Sándor, a „Még 1000 év Dömsödért” Egyesület elnöke
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
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2009. május 24.:

II. Dabi Nap

a Lila kocsmában, a Dabi sörözőben, teraszán és
kertjében, Dömsöd Kossuth L. u. – Dabi krt. sarok!

A program 10 órától indul, ugrálóvár, arc- és hajfestés, gyermek
foglalkoztató, fánk- és lángosevő
verseny, rendőrségi totó, babamama börze, mini körhinta, rendőrautó, főzés, zenés szórakoztató műsor
délelőtt gyerekeknek, Balaton
Magdi és barátai előadásában,
délután a felnőttek számára nosztalgia énekes és zenés műsor a
Morvai Piroska Zenebarátok Köre előadásában, este pedig vagy
retro diszkó vagy meglepetés
mozi! Tombola, büfé, fagyi!

Sok szeretettel hívnak
és várnak minden
kedves érdeklődőt a
szervezők!

FELHÍVÁS

„Ez is finom, az is finom” dabi és dömsödi receptek
Mottó: „Örökségem az örökséged”

Egyesületünk a fenti mottó értelmében kéri a dabi és dömsödi
embereket, akik régi recepteket örököltek és úgy érzik, másokkal is
szeretnék megismertetni azokat (ételek, savanyúság eltevés, káposzta
savanyítása, sütemények stb.), juttassák el a Petőfi Múzeumba (Dömsöd, Bajcsy-Zs. u. 6. sz.). Ezeket a postaládába bele lehet dobni, vagy
személyesen is átadni, amikor nyitva van a múzeum, vagy a 2344
Dömsöd, Pf. 42, illetve: megezerevdomsod@vipmail.hu címre.
Elképzelésünk szerint egy kis könyvecskét állítanánk össze.
Ügyes kezű gyerekek segítségét is kérjük, akik szépen rajzolnak,
elképzeléseik vannak a konyháról, főzésről, vagy együtt a család a
konyhában.
Várjuk rajzaikat, és ezek is bekerülnek a „szakácskönyvbe” szépen
kiegészítve a receptgyűjteményt.
Ha valakinek régi kézírásos emléke van, szeretnénk azt is bemutatni
(természetesen fénymásolás után visszaadjuk, vigyázunk rá).
Ezzel is érdekesebbé tennénk a könyvecskét.
Reméljük, minél többen bekapcsolódnak az elképzeléseinkbe.

Kellemes kutakodást, időtöltést kívánunk a válogatáshoz.
Előre is köszönjük segítségét!
Fehér Lászlóné
„Még 1000 év Dömsödért” Egyesület Közhasznú Társaság

Keresztyén élet
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Jövel Szentlélek Úristen!

Lekció: ApCsel 1,1-8
Textus: „És megtelének mindnyájan Szent Lélekkel...” (ApCsel 2,4/a)
Pünkösd a Szentlélek ünnepe.
Mindennapi szavakat használva igyekszünk rámutatni a Szentlélek
munkájára. Mindaz, amit mi munkakedvnek, életkedvnek nevezünk: a
Szentlélek Isten munkája bennünk. A hit, a Lélek áldott gyümölcsei az Ő
mennyei ajándékai életünkben. Ha erősek, vidámak, reménykedők vagyunk, az mind a Szentlélektől van. Azt, ami munkánk gyümölcse, eredménye, sikere, a kapott és a bennünk lakozó Szentléleknek köszönhetjük.
Keresztyénségünk mértéke mindig a bennünk levő Szentlélek mértékétől,
teljességétől függ. Mindebből az következik, hogy a Szentlélekre szükségünk van. Magunktól is el kellene indulnunk, hogy megszerezzük, ha tudnánk, a Szentlelket.
1. Éppen azért tölti el szívünket örömmel az, hogy karácsony és húsvét
után Isten a Szentlelket ígéri az övéinek. Mint mindig, úgy most is egybeesik az ember szüksége és Isten ígérete: ajándéka. Amiről az ember azt vallja: kell, sokszor így: kellene, arról szól az Isten akarata.
Isten azonban a Szentlelket nemcsak úgy ígéri, hogy az elnyerhető, hanem Isten az Ő ígéreteiben úgy szól a Szentlélekről, hogy Ő feltétlenül
szükséges. Szentlélek nélkül nemcsak hogy nem lehet a kapott feladatot teljesíteni, hanem nem is szabad. Amikor a Szentlélek munkájáról beszélünk,
akkor mindig az anyaszentegyházra gondolunk. Azonban nem úgy, hogy a
Szentlélek csak a templomban van, vagy a Szentlélek csak addig a mienk,
amíg imádkozunk. Hisz’ a Szentháromság Isten harmadik személyét, a
Szentlelket úgy is neveztük, hogy a munkanapok, a köznapok Istene. Hiszszük, hogy Isten minket az anyaszentegyházban ajándékoz meg a Szentlélekkel, és az anyaszentegyház nem lehet Szentlélek nélkül, de a kapott Lélek velünk marad munkáink végzésénél.
A pünkösd előtti történetből olvassuk: „És velök összejövén, meghagyá
nékik, hogy el ne menjenek Jeruzsálemből, hanem várják be az Atyának
ígéretét” (ApCsel 1,4). Amikor Jézus megparancsolta a tanítványoknak,
akkor már apostoloknak, hogy maradjanak Jeruzsálemben a Szentlélek kitöltéséig, akkor itt nemcsak segíteni akart nekik, hogy a Szentlelket nyerve
induljanak el a misszió útjára, hanem azt a tilalmat is szólta, hogy Szentlélek nélkül nincs misszió. Azt sem ígérte, hogy a Szentlélek megtalálja őket,
bárhol lesznek is, hanem megszabta a helyet, ahol a Szentlelket megkapják.
A szükséges Szentlelket tehát úgy nyerheti el mindig az egyház, az ember,
mint Isten ígéretét.
2. Amennyire igaz az, hogy a Szentlélek azért nyerhető el, mert az Atya
ígérte, annyira igaz az is, hogy a Szentlelket azok kaphatják meg, akik
imádkozva várják. Az is imádság, ami a legismertebb pünkösdi ének: Jövel
Szentlélek Úristen!
A Szentlélekért való imádságban az ember elismeri és bevallja, hogy Isten nem tartozik azzal, hogy a Szentlelket adja. A Lélek ajándékozása mindig az Ő szabad tetszésének, könyörülő szeretetének pecsétje. Ezért a
Szentlélekkel nem szabad úgy dicsekedni, mintha a mi kiválóságunk, a mi
dicséretünk lenne. Vannak korok, amikor Isten különösen megárasztja az Ő
Szentlelkét. Nemcsak harmatcseppenként, nem csak permetként, hanem
záporként adja. Az ilyen koroknak nagyon alázatosaknak kell lenni, mert
imádság meghallgatásaképpen, kegyelemből adatott az áldás.
Vannak igehirdetők, akiknek igehirdetését jobban megáldja Isten Szentlelkével. Szavukat kíséri és gyümölcsözővé teszi a Lélek. Az ilyen igehirdetők is csak alázatosak lehetnek. Nem ők a kiválók, nem ők a különbek,
mint mások, hanem tetszett Istennek, hogy az Ő Szentlelkét bővebb mértékben adja a szolgálat nyomán. Lehetnek és vannak gyülekezetek is, ahol
több a gyümölcs, ott az alázatnak is többnek kell lenni.
A Szentlélekért való imádkozás azért is szükséges, mert imádkozás közben üresedik meg a szív mindattól, ami a szívet előbb elfoglalta. Azután
lesz szabad a szív a Szentlélek számára. Imádkozás közben válik alkalmas-
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sá az egyház, az emberi élet arra, hogy jöhessen a Szentlélek. Isten irgalma
végtelen, ajándékozó kedve el sem gondolható; mégis, a várható, az elfogadható Szentlélek mindig annak arányában lehet a mienk, amennyit imádkozunk pünkösd előtt, amilyen buzgón imádkozunk pünkösdkor.
3. Az első pünkösd leírásából azt is megtudhatjuk, hogy Isten az Ő megígért és buzgó imádság után adott Szentlelkét az általa megjelölt feladatok
teljesítéséhez adta. El lehet veszíteni a megnyert Szentlelket úgy is, hogy az
egyház, a keresztyén ember engedetlen. Nem oda megy, ahová Isten küldi.
Nem azt akarja végezni, amit Isten reá bízott. Mert a Lélek nem olyan, mint
az ember fizetése, keresete vagy ideje, amit arra fordíthat, amire akar. Ezért
Isten népének a Szentlélekért való imádkozásban mindig azért is kell könyörögnie, hogy értse Isten akaratát.
Isten akaratára az is jellemző, hogy az nem tudható meg egyszer s mindenkorra. Azt frissen, újonnan kell kérni és megérteni. A Cselekedetek 16.
részében olvassuk, hogy Pálék „eltiltattak a Szentlélektől, hogy az Igét
Ázsiában hirdessék”. És mindez azért volt, mert Istennek az volt az akarata,
hogy az Igét hozzák át Európába. Ha Pálék nem értették volna meg azt,
hogy akkor Ázsia felé záratott be a kapu és Európa felé nyittatott meg, ha
ma is a tegnapi igazságot akarták volna érvényesíteni, akkor éppen a kapott
Lélekkel kerültek volna ellentétbe.
4. Mindazon túl, amit eddig láttunk és láttattunk, azért is kell buzgón könyörögnünk a Szentlélekért és feladataink megértéséért, mert csak akkor
végezhetünk jó munkát a gyülekezetekben, magunk életében, ha aszerint
járunk, ami Isten Szentlelkének „tetszik”.
Éppen azért, mert Isten Szentlelkének a tetszését felismerni imádságban,
a gyülekezetben és hosszabb idő alatt lehet: következzék egy olyan időszak, amikor még alázatosabban, még buzgóbban kérjük a Szentlelket.
Pünkösd után az ünneptelen félév következik. Ez a félév azonban nem
munkátlan és nem feladat nélküli. A régi egyházi év beosztása is azt igyekezett kifejezésre juttatni, hogy Isten Lelke a munkára, a feladatok jó elvégzésére képesít. Ünnepeltünk, hogy jól dolgozhassunk. A Lélek által Atyának
mondjuk Istent, Úrnak Jézus Krisztust, hogy testvérnek mondhassuk az embert, felebarátaink helyének a földet és igazi otthonunknak a mennyet.
Azzal az imádsággal végezzük, amivel kezdtük: Jövel Szentlélek Úristen! Ámen.
Darányi Lajos igehirdetése

„Köszönjük, hogy éltél és minket szerettél.
Nem haltál meg, csak álmodni mentél.
Szívünkben itt él emléked Örökre,
Ha látni akarunk felnézünk az égre.
A csillagok közt utazol tovább,
Ott várj, ha időnk lejárt.”

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik
ÓCSAI PÁL
temetésén részt vettek, sírjára a megemlékezés virágait
helyezték el és mély fájdalmunkban velünk, együtt éreztek.
Gyászoló család

Meghívó

Szeretettel meghívjuk Önt és
kedves családját

TRIANON MEGEMLÉKEZÉSÜNKRE.

Az ünnepség a dabi református templom kertjében lesz 2009. június 7-én vasárnap 11 órakor.
A templomban 10 órakor istentisztelet lesz.
Koszorúikat elhelyezhetik a Hősök táblája és a
Trianon kopjafa előtt.
Mindenkit szeretettel várunk!
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HISTÓRIÁNKBÓL
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„…mindaz ami elmúlt, halhatatlan” /Pilinszky János/

Dr. Horváth Domonkos
1906-1976

Domi bácsi precíz volt, az sem volt mindegy, hogy hogyan kötötték le a
szalmaboglyákat.
Ha valami ferde volt, azt mindig megigazította. Az udvart is mindig
összetakaríttatta velük. Sosem parancsolt, mindig kért.
Nagy szakállt növesztett, amikor bejöttek az országba az oroszok. Azt
mondta, akkor fogja csak levágni majd, ha azok elmennek az országból.
Az utcán ismert mindenkit, mindenkinek megadta a tiszteletet, és el is
várta. Határozott fellépésű ember volt. Házvezetőnője Boris néni volt, aki
Ozoráról származott.

Képek a Don-kanyarból

Feleségével Máriával

Lóháton

Domi bácsiról szívesen fogadunk még információt, ha valaki többet
tud az életéről.
Faragó Bálintné Jutka néninek köszönjük a képeket!

A pusztán

Összeáll.:

Szabó Andrea
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Kép e s b es z ámo ló a X V . D öms ödi
N a po k m eg n yit ój ár ó l
Fotó: Kővári

Környezetvédelmi
megmozdulás a falu
határában

Iringó
Színjátszókör:

Charley nénje
Fotó: Hegedűs Andrea

Fotó: Varsányi

