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A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA
Köszöntjük
pedagógusainkat!

Ég és föld között, 1985

TAR TALOMBÓL
ú Comenius projekt
ú A Kárpátok gerincén
ú Sporthírek
ú Szeppuku

9. o.
10. o.
14-15. o.
16. o.

ú III. Hal-Víz Nap programja
17. o.
Fotó: Fábián Domokos
„Szeretteim közt mindig mindenhol fizikai jelenlétemtõl függetlenül velük, Otthon vagyok.
Akik velem vannak, ugyanezt érzem igaznak õrájuk is!”
(Bazsonyi Arany)
Cikk a 12. oldalon

AKTUÁLIS
Szomorú szívvel tudatom az érdeklõdõkkel, hogy nagyközségünk elsõ
Díszpolgára, Láng Györgyné életének 103. évében elhunyt. Mindnyájunk
elõtt példaértékû lehet, ahogy Zsuzsa néni hosszú élete során testét és
szellemét gondozta. Egyénisége, vitalitása még nagyon-nagyon sokáig
köztünk tartja emlékét. Dömsöd Nagyközség Önkormányzata Láng
Györgynét saját halottjának tekinti. Nyugodjon békében!
A pályázatainkkal kapcsolatos közbeszerzési eljárások folyamatban
vannak. Kicsit lassabban mennek a dolgok, mint terveinkben szerepelt.
Április elsejétõl új rendelet szabályozza a közbeszerzéseket, és ez némileg gyorsítja az eljárást, másrészt pedig feleslegesen lassítja. Mi most abba a rossz helyzetbe kerültünk, hogy a Somogyi Béla utca csapadékvíz-elvezetésére két pályázat érkezett, amelybõl az egyik érvénytelen volt. Az
új rendelet szerint ilyenkor a másikat is érvénytelennek kell nyilvánítani,
és új pályázatot kell kiírnunk. Ez kicsit lelassítja a kivitelezõ kiválasztásának folyamatát. A késedelem arra viszont mindenképpen jó, hogy több
ideje van a bizottságnak a megalapozott döntésre.
Írásaim rendszeresen visszatérõ témája a helyi adók megfizetésével
kapcsolatos kérdések. Most is kell, hogy írjak róla, mert az iparûzési adó
és a gépjármûadó idõarányos befizetése – finoman szólva – messze van a

ú Még 1000 Év hírei

20. o.

ú Históriánkból

22. o.

ú Keresztyén oldal

24-25. o.

kívánt mértéktõl. Tehát! Ismételten kérek minden dömsödi polgárt, hogy
adófizetési kötelezettségének tegyen eleget. Az utóbbi években tényleg
megpróbáltunk minden lehetséges eszközt felhasználni költségeink csökkentésére. Tovább szûkíteni nem tudunk, csak esetleg olyan áron, amely
azt eredményezné, hogy az intézményeink mûködésének színvonala jelentõsen csökkenne. Hiányzik az Önök adója a költségvetésünkbõl. Más,
adó jellegû bevételek növelését nem tervezzük, és ingatlanokat sem szeretnénk elkótyavetyélni azért, hogy a mûködési lyukakat betömködjük.
Több mint száz dömsödi polgár írta alá azt az aláírásgyûjtõ ívet,
amelyben a víztorony tetején lévõ hírközlési eszközök esetleges veszélyére hívja fel a figyelmünket. A beadványban kérik a szerzõdések nyilvánosságra hozatalát. Nem titkosak ezek a szerzõdések, a Hivatalban
bárki megtekintheti. A szerzõdések felmondása nem egyszerû dolog,
van köztük olyan, amely 2025-ig szól. Indok nélküli felmondása komoly
kártérítéssel járna. A víztoronyba való feljárást a mûszaki karbantartáshoz az ÁNTSZ elõírásainak megfelelõen szabályoztuk. Csak a megfelelõ egészségügyi könyvvel rendelkezõ dolgozó végezheti ezeket a munkálatokat. Az országban nagyon sok helyen az adott település víztornyára tették fel ezeket a mûszaki berendezéseket, így aztán máshol is jelentkeztek ezek a problémák. Nincs tudomásom arról, hogy a vizsgálatok
eredményeként valahol is le kellett szerelni az odahelyezett eszközöket.
Nyugodt azért én is csak akkor leszek, ha egy hozzáértõ, független vizsFolytatás a következõ oldalon.
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Folytatás az elõzõ oldalról.
gálat eredményérõl tudok beszámolni. Ezért
aztán ajánlatot kértünk a Sugárbiológiai Intézettõl a mérések elvégzésére. Az ajánlat ismeretében szeretnénk a mobil szolgáltatókkal tárgyalni a költségek viselésérõl. Természetesen a
Hírnök olvasóit folyamatosan tájékoztatni fogom az ügy alakulásáról.
Bár idén nagyon gyorsan beköszöntött a
nem igazán tavaszra jellemzõ meleg, azért az
igazi nyár még csak most jön. Kezdetéhez szervesen tartozik az iskolai, óvodai tanév befejezése. Az elmúlt tanév volt az elsõ, amelyet
Apaj iskolájával közösen, társulásban mûködtettünk. Tapasztalatok vannak bõven, és elsõsorban pozitívak. Tudom, én könnyen beszélek, csak annyi dolga volt a képviselõ-testületeknek, hogy meghozzák a megfelelõ döntése-

ket, de tartalommal az intézmények vezetõinek, pedagógusainak kellett megtölteniük a
hétköznapokat. Sikerült, és ezt nem csak én
gondolom így! Apropó! Pedagógusok! Egész
településünk nevében köszönetemet fejezem ki
Pedagógusnap alkalmából tanárainknak, óvónõinknek és mindenkinek, aki egy kicsit is hozzátett gyermekeink tudásának, ismeretanyagának gyarapításához, életük könnyebbé tételéhez. Nyugdíjba vonulása alkalmából külön köszöntöm Pozsár Józsefné Erzsikét. Aktív pihenést és minden jót kívánok Neki!
A kulturális blokkban meg kell említenem a
VI. Europop Énekfesztivált, amely minden eddigi elõdjét felülmúlva kimagasló színvonalával
bizonyította létjogosultságát. Gratulálok a szervezõknek.
A Dezsõ Lajos Alapfokú Mûvészeti Iskola

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testülete ezúton tudatja, hogy

LÁNG GYÖRGYNÉ sz. NAGY ZSUZSANNA
községünk Díszpolgára

2009. május 24-én életének 103. évében elhunyt.
Az elhunytat Dömsöd Nagyközség Önkormányzata saját halottjának tekinti.
Képviselõ-testület

A Magyar Korona
Gyógyszertár
nyitva tartása:
Hétfõtõl péntekig:
7.30 – 18.30
Szombaton:
7.30 – 12.00
Internetes oldalunkat a
www. magyar-korona-gyogyszertar.hu
címen érhetik el!
Havonta kiemelt, aktuális témákkal
foglalkozunk!
Dr. Szabó Gáborné
gyógyszerész

Háziorvosi ügyelet
Ügyeleti idõ: hétfõtõl–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.
(Rendelõintézettel szemben)
Ügyelet telefonszáma: 06/24-385-342

Anyakönyvi hírek
Születtek:
Bai Károly – Kiss Hermina
MÁTÉ KÁROLY
Petõ János – Nagy Éva
ZITA NÓRA
Horváth Zsolt – Kocsis Marianna
KINGA
Szekszárdi Miklós – Fekete Mónika
MIKLÓS BOTOND

Házasságot kötöttek:
Brassó János – Pomacsek Mária

Elhunytak:
Láng Györgyné Nagy Zsuzsanna 102 éves
Gábor Sándor
79 éves
Eipel Károly
67 éves
Kun György
58 éves
Hegedûs Antal
73 éves
Gergely Sándorné Varga Ilona
78 éves

társastáncosai – ha lehet – tovább emelték az
egyébként is magas színvonalú mûsorszámok
számát. Gyors egymásutánban két hétvégén is
bizonyították, hogy szinte hónapról hónapra töretlenül fejlõdnek, támogatásra érdemesek!
Gratulálok a táncosoknak, és Mihó Diána tanárnõnek is! Közeleg a lapzárta, így csak a következõ számban tudok beszámolni a többi tanszak
produkciójáról, amelyet nem kis kíváncsisággal
várok.
Meghívást kaptam, így részt vettem Simontornyán Bazsonyi Arany állandó kiállításának
megnyitóján. Díszpolgárunk számomra eddig
ismeretlen 23 festményével ismerkedhettem
meg. Az alkotások látványa csak megerõsítette
bennem azt a tényt, hogy ritka tehetséggel megáldott a mûvésznõ.
Bencze István

HÁZIORVOSI RENDELÉS
Tájékoztatjuk a Betegeket a háziorvosok
2009. évi szabadságának idõpontjáról és a
helyettesítés rendjérõl:
Dr. Rókusfalvy Sylvia 2009. június 26-tól
július 3-ig lesz szabadságon – helyettesíti: Dr.
Tóth István saját rendelõjében, rendelési idejében
Dr. Rókusfalvy Sylvia 2009. július 6-tól július
10-ig lesz szabadságon – helyettesíti: Dr.
Hornyák Edit saját rendelõjében, rendelési idejében
Dr. Hornyák Edit 2009. július 13-tól július 24ig lesz szabadságon – helyettesíti: Dr. Tóth István
saját rendelõjében, rendelési idejében
Dr. Hornyák Edit 2009. július 27-tõl július 31ig lesz szabadságon – helyettesíti: Dr. Rókusfalvy
Sylvia saját rendelõjében, rendelési idejében
Dr. Tóth István augusztus hónapban tölti
szabadságát, késõbb részletezve.
I. körzet: Dr. Hornyák Edit
Zrínyi u. 8/b
Tel.: (24) 435-103; 20/432-1033
Rendel: hétfõ, 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: hétfõ–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: hétfõ, szerda:
07.30–11.00 óráig
kedd, csütörtök:
13.00–17.00 óráig
péntek:
07.30–11.00 óráig
Gyermekorvosi rendelõ: Dr. Szakály Ilona
Szabadság u. 42.
Tel.: (24) 435-153; 20/9422-698
Rendel: hétfõ, kedd, csütörtök, péntek:
07.30–11.00 óráig
szerda:
13.00–16.30 óráig
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ÖNKORMÁNYZA TI HÍREK
A képviselõ-testület 2009. májusban két alkalommal ülésezett. A testület 2009. május 13-i
rendkívüli ülésén az alábbi döntéseket hozta.
Napirend megállapítása
(Szavazás módja: egyszerû többség, nyílt szavazás)
A képviselõ-testület egyhangú szavazással
meghozta az alábbi határozatot:
66/2009. (V. 13.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint
állapítja meg:
1./ Az RSD Parti Sáv Önkormányzati Társulás
alapítása, a társulási megállapodás és az alapító
okirat jóváhagyása
2./ Egyebek:
2.1. A Dömsöd, Petõfi u. 17. számú 771/1 hrsz-ú
épület rendeltetésének módosítása
2.2. A szavazatszámláló bizottságok tagjainak
megválasztása
Felelõs: Bencze István polgármester
Határidõ: azonnal
1./ Az RSD Parti Sáv Önkormányzati Társulás alapítása, a társulási megállapodás és az alapító okirat jóváhagyása
(Szavazás módja: egyszerû többség, nyílt szavazás)
A képviselõ-testület egyhangú szavazással
meghozta az alábbi határozatot:
67/2009. (V. 13.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat képviselõ-testülete a Ráckevei (Soroksári)-Duna-ág vízgazdálkodásának és vízminõségének javítása tárgyában, „A szennyezõanyagok kivezetése a parti
sávból” elnevezésû projekt megvalósítása érdekében, összhangban a korábbi 134/2008. (IX. 10.)
Kt. számú határozatában foglaltakkal, meghozta
az alábbi határozatot:
1. Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat képviselõ-testülete a határozati javaslat mellékletét képezõ RSD Parti Sáv Önkormányzati Társulás
Társulási Megállapodását és Alapító Okiratát
jóváhagyja, az abban foglaltakat elfogadja. Felhatalmazza Bencze István polgármestert a társulási megállapodás és az alapító okirat aláírására.
Ezzel egyidejûleg – a Ttv. 20. § (3) bekezdésére
tekintettel – a Társulási Megállapodás tervezet
X. fejezetében meghatározott önkormányzati
feladat- és hatásköröket a Társulásra átruházza.
2. Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat képviselõ-testülete az RSD Parti Sáv Önkormányzati
Társulás alapító vagyonának összegét a tagi önkormányzatok állandó lakosságszámához igazodóan 30 Ft/fõ alapulvételével elfogadja,
melynek alapján az alapítói vagyon településre
jutó összege: 182.520 Ft. Dömsöd Nagyközségi
Önkormányzat képviselõ-testülete az alapító vagyon rá esõ összegének 50%-át a Társulási Tanács megalakulásától számított 30 napon belül,
míg a fennmaradó összeget legkésõbb 2009. augusztus 31. napjáig vállalja megfizetni. A képviselõ-testület elfogadja, hogy 2010. évtõl az ún.
mûködési hozzájárulás összegét a Társulási Tanács – a társulási megállapodásban foglaltak
szerint – évente maga állapítja meg.

3. Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat képviselõ-testülete az RSD Parti Sáv Önkormányzati
Társulás Társulási Tanácsába Bencze István
polgármestert delegálja.
4. Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat képviselõ-testülete az RSD Parti Sáv Önkormányzati
Társulás Ellenõrzõ Bizottságába Zsoldos Gáborné gazdasági vezetõt delegálja.
5. Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat képviselõ-testülete egyetért azzal, hogy „A szennyezõanyagok kivezetése a parti sávból” elnevezésû
projekt megvalósítására a fentiek szerint alapított RSD Parti Sáv Önkormányzati Társulás keretében kerüljön sor. Egyetért azzal, hogy az
RSD Parti Sáv Önkormányzati Társulás pályázatot nyújtson be az Új Magyarország Fejlesztési Terv Környezet és Energia Operatív Program
– 2009 – 2.2.1. komplex vízvédelmi beruházások pályázati konstrukció keretében. Dömsöd
Nagyközségi Önkormányzat képviselõ-testülete
a társulási megállapodás VI./6. és XVI/3. pontja
alapján vállalja, hogy a társulási megállapodást
a pályázati saját forrás biztosítása és az egyes
üzemeltetési kérdések tekintetében megfelelõ
határidõn belül, de legkésõbb a pályázat benyújtásáig módosítja.
Felelõs: Bencze István polgármester
Határidõ: 2009. május 20.
2./ Egyebek: 2.1. A Dömsöd, Petõfi u. 17. számú 771/1 hrsz-ú épület (Petõfi Sándor szüleinek háza) rendeltetésének módosítása
(Szavazás módja: egyszerû többség, nyílt szavazás)
A képviselõ-testület egyhangú szavazással
meghozta az alábbi határozatot:
68/2009. (V. 13.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testülete a Dömsöd Nagyközség Önkormányzata tulajdonában lévõ lakások és helyiségek bérletérõl, lakbérének mértékérõl, valamint elidegenítésük szabályairól szóló 5/2006. (III. 31.) rendeletével összhangban az alábbi határozatot hozza:
A képviselõ-testület a Dömsöd, Petõfi u. 17.
számú 771/1 hrsz-ú ingatlanon lévõ épületet
2005. évig bérlakásként hasznosította. A lakás
bérlõjét 2005. évben elköltöztette, azóta az épület
üresen áll.
Az önkormányzat a Dömsöd, Petõfi u. 17. szám
alatti 771/1 hrsz-ú ingatlanon álló épületet – „Petõfi Sándor szülei házát” – a nagyközség helyi építési szabályzatáról szóló 8/2002. (X. 1.) rendeletében
egyedi helyi védelem alá helyezte, ennek alapján
az épület eredeti állapotának figyelembevételével
kívánja felújítani és közösségi célra hasznosítani.
Felelõs: Bencze István polgármester
Határidõ: azonnal
2.2. A szavazatszámláló bizottságok tagjainak megválasztása
(Szavazás módja: minõsített többség, nyílt szavazás)
A képviselõ-testület egyhangú szavazással
meghozta az alábbi határozatot:
68/2009. (V. 13.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képvise-

lõ-testülete a többsz. mód. 1997. évi C. tv. 23. § (2)
bekezdésében foglalt jogkörében eljárva a helyi
választási iroda vezetõjének indítványa alapján a
szavazatszámláló bizottság tagjait és póttagjait az
alábbiak szerint választja meg:
Dömsöd 001 számú szavazókör:
Iván Anett (Dömsöd, Tölgyfa u. 24.)
Dömsöd 003 számú szavazókör:
Szakos Éva (Dömsöd, Árpád u. 8/B)
Dömsöd 004 számú szavazókör:
Pergel Renáta (Dömsöd, Kossuth L. u. 142.)
Felelõs: Dr. Vörös Andrea körjegyzõ
Határidõ: azonnal
A képviselõ-testület 2009. május 27-én megtartott soros ülésén az alábbi napirendeket tárgyalta.
Napirend meghatározása
(Szavazás módja: egyszerû többség, nyílt szavazás)
A képviselõ-testület egyhangú szavazással
meghatározta az ülés napirendjét:
69/2009. (V. 27.) Kt. számú határozat
1) Jelentés a lejárt határidejû testületi határozatok
végrehajtásáról
2) A polgármester tájékoztatója a két ülés között
eltelt idõszak eseményeirõl
3) Tájékoztató az önkormányzati társulások mûködésérõl – A Ráckeve és Térsége Szennyvízcsatorna Hálózat és Tisztítómû üzemeltetésének
kérdése
4) Alapító okiratok módosítása
5) Önkormányzati beruházások önrészének fedezetéhez kapcsolódó hitelfelvétel, közbeszerzésének kiírása
6) Tájékoztatás a „Belterületi vízrendezés Dömsödön” közbeszerzési eljárásról
7) Tájékoztatás az „Elõre utca, Felszabadulás utca,
Ságvári Endre utca szilárd burkolatúvá építése”
közbeszerzési eljárásról
8) Pályázat benyújtása a Közép-Magyarországi
Regionális Fejlesztési Tanács 2009. évi „Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújításának támogatása”
tárgyú pályázatára a Zrínyi M. utca (2075/1
hrsz) felújítása céljából
9) Önkormányzati hatósági ügyben érkezett fellebbezés elbírálása (zárt ülésen)
Felelõs: Bencze István polgármester
Határidõ: azonnal
1) Jelentés a lejárt határidejû határozatok
végrehajtásáról
(Szavazás módja: egyszerû többség, nyílt szavazás)
A képviselõ-testület egyhangú szavazással
meghozta az alábbi határozatot:
70/2009. (V. 27.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testülete elfogadja a polgármester lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatását.
Felelõs: képviselõ-testület
Határidõ: azonnal
2) A polgármester tájékoztatása a két ülés
között eltelt idõszakban megtett intézkedéseirõl
(Szavazás módja: egyszerû többség, nyílt szavazás)
A képviselõ-testület egyhangú szavazással
meghozta az alábbi határozatot:
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71/2009. (V. 27.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testülete elfogadja a polgármester két ülés között eltelt idõszakban tett intézkedéseirõl szóló tájékoztatását.
Felelõs: képviselõ-testület
Határidõ: azonnal
3.) Tájékoztató az önkormányzati társulások
mûködésérõl – A Ráckeve és Térsége Szennyvízcsatorna-hálózat és Tisztítómû üzemeltetésének kérdése
(Szavazás módja: egyszerû többség, nyílt szavazás)
A képviselõ-testület egyhangú szavazással
meghozta az alábbi határozatot:
72/2009. (V. 27.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testülete elfogadja az önkormányzat részvételével mûködõ társulások tevékenységérõl szóló tájékoztatót.
Felelõs: Bencze István polgármester
Határidõ: azonnal
A Ráckeve és Térsége Szennyvízcsatorna-hálózat és Tisztítómû üzemeltetésének kérdése
(Szavazás módja: egyszerû többség, nyílt szavazás)
A képviselõ-testület egyhangú szavazással
meghozta az alábbi határozatot:
73/2009. (V. 27.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testülete Ráckeve Város Képviselõ-testületének
78/2009. (III. 20.) számú határozatában foglaltakat
tudomásul vette.
A képviselõ-testület indítványozza, hogy a
Ráckeve és Térsége Szennyvízcsatorna-hálózat
és Tisztító Telep Tulajdonközössége gesztora dolgozzon ki döntési alternatívákat a szennyvízcsatorna-hálózat és a tisztítómû további üzemeltetésére.
A képviselõ-testület felkéri Bencze István polgármestert, hogy a határozatot Ráckeve Város Önkormányzatának küldje meg.
Felelõs: Bencze István polgármester
Határidõ: azonnal
4) Alapító okiratok módosítása
A Gróf Széchenyi István Általános Iskola Alapító Okiratának módosítása
(Szavazás módja: minõsített többség, nyílt szavazás)
A képviselõ-testület egyhangú szavazással
meghozta az alábbi határozatot:
74/2009. (V. 27.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testülete a Gróf Széchenyi István Általános Iskola alapító okiratát a költségvetési szervek jogállásáról szóló 2008. évi CV. törvény
alapján felülvizsgálta, és az alapító okirat módosítását a határozat melléklete szerint jóváhagyja.
A képviselõ-testület felkéri Dr. Vörös Andrea
körjegyzõt, hogy a költségvetési szerv alapító okiratának módosításokkal egységes szerkezetû szövegezését készítse el, és nyilvántartásba vétel céljából a Magyar Államkincstár illetékes szervéhez
nyújtsa be.
Felelõs: Dr. Vörös Andrea körjegyzõ
Határidõ: 2009. június 15.

XIX. évfolyam 6. szám
A Nagyközségi Óvoda Alapító Okiratának módosítása
(Szavazás módja: minõsített többség, nyílt szavazás)
A képviselõ-testület egyhangú szavazással
meghozta az alábbi határozatot:
75/2009. (V. 27.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testülete a Nagyközségi Óvoda alapító okiratát
a költségvetési szervek jogállásáról szóló 2008.
évi CV. törvény alapján felülvizsgálta, és az alapító okirat módosítását a határozat melléklete szerint
jóváhagyja.
A képviselõ-testület felkéri dr. Vörös Andrea
körjegyzõt, hogy a költségvetési szerv alapító okiratának módosításokkal egységes szerkezetû szövegezését készítse el, és nyilvántartásba vétel céljából a Magyar Államkincstár illetékes szervéhez
nyújtsa be.
Felelõs: Dr. Vörös Andrea körjegyzõ
Határidõ: 2009. június 15.
A Dezsõ Lajos Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény Alapító Okiratának módosítása
(Szavazás módja: minõsített többség, nyílt szavazás)
A képviselõ-testület egyhangú szavazással
meghozta az alábbi határozatot:
76/2009. (V. 27.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testülete a Dezsõ Lajos Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény alapító okiratát a költségvetési
szervek jogállásáról szóló 2008. évi CV. törvény
alapján felülvizsgálta, és az alapító okirat módosítását a határozat melléklete szerint jóváhagyja.
A képviselõ-testület felkéri dr. Vörös Andrea
körjegyzõt, hogy a költségvetési szerv alapító okiratának módosításokkal egységes szerkezetû szövegezését készítse el, és nyilvántartásba vétel céljából a Magyar Államkincstár illetékes szervéhez
nyújtsa be.
Felelõs: Dr. Vörös Andrea körjegyzõ
Határidõ: 2009. június 15.
A Petõfi Sándor Oktatási és Mûvelõdési Központ Alapító Okiratának módosítása
(Szavazás módja: minõsített többség, nyílt szavazás)
A képviselõ-testület egyhangú szavazással
meghozta az alábbi határozatot:
77/2009. (V. 27.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testülete a Petõfi Sándor Oktatási és Mûvelõdési Központ alapító okiratát a költségvetési szervek jogállásáról szóló 2008. évi CV. törvény alapján felülvizsgálta, és az alapító okirat módosítását
a határozat melléklete szerint jóváhagyja.
A képviselõ-testület felkéri dr. Vörös Andrea
körjegyzõt, hogy a költségvetési szerv alapító okiratának módosításokkal egységes szerkezetû szövegezését készítse el, és nyilvántartásba vétel céljából a Magyar Államkincstár illetékes szervéhez
nyújtsa be.
Felelõs: Dr. Vörös Andrea körjegyzõ
Határidõ: 2009. június 15.
A Dömsödi Sportközpont Alapító Okiratának
módosítása
(Szavazás módja: minõsített többség, nyílt szavazás)

A képviselõ-testület egyhangú szavazással
meghozta az alábbi határozatot:
78/2009. (V. 27.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testülete a Dömsödi Sportközpont alapító okiratát a költségvetési szervek jogállásáról szóló
2008. évi CV. törvény alapján felülvizsgálta, és az
alapító okirat módosítását a határozat melléklete
szerint jóváhagyja.
A képviselõ-testület felkéri dr. Vörös Andrea
körjegyzõt, hogy a költségvetési szerv alapító okiratának módosításokkal egységes szerkezetû szövegezését készítse el, és nyilvántartásba vétel céljából a Magyar Államkincstár illetékes szervéhez
nyújtsa be.
Felelõs: Dr. Vörös Andrea körjegyzõ
Határidõ: 2009. június 15.
A Községi Vízmû Alapító Okiratának módosítása
(Szavazás módja: minõsített többség, nyílt szavazás)
A képviselõ-testület egyhangú szavazással
meghozta az alábbi határozatot:
79/2009. (V. 27.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testülete a Községi Vízmû alapító okiratát a
költségvetési szervek jogállásáról szóló 2008. évi
CV. törvény alapján felülvizsgálta, és az alapító
okirat módosítását a határozat melléklete szerint
jóváhagyja.
A képviselõ-testület felkéri Dr. Vörös Andrea
körjegyzõt, hogy a költségvetési szerv alapító okiratának módosításokkal egységes szerkezetû szövegezését készítse el, és nyilvántartásba vétel céljából a Magyar Államkincstár illetékes szervéhez
nyújtsa be.
Felelõs: Dr. Vörös Andrea körjegyzõ
Határidõ: 2009. június 15.
Dömsöd Nagyközség Polgármesteri Hivatala
Alapító Okiratának módosítása
(Szavazás módja: minõsített többség, nyílt szavazás)
A képviselõ-testület egyhangú szavazással
meghozta az alábbi határozatot:
80/2009. (V. 27.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testülete Dömsöd Nagyközség Polgármesteri Hivatala alapító okiratát a költségvetési
szervek jogállásáról szóló 2008. évi CV. törvény
alapján felülvizsgálta, és az alapító okirat módosítását a határozat melléklete szerint jóváhagyja.
A képviselõ-testület felkéri dr. Vörös Andrea
körjegyzõt, hogy a költségvetési szerv alapító okiratának módosításokkal egységes szerkezetû szövegezését készítse el, és nyilvántartásba vétel céljából a Magyar Államkincstár illetékes szervéhez
nyújtsa be.
Felelõs: Dr. Vörös Andrea körjegyzõ
Határidõ: 2009. június 15.
5) Önkormányzati beruházások önrészének
fedezetéhez kapcsolódó hitelfelvétel közbeszerzésének kiírása
(Szavazás módja: minõsített többség, nyílt szavazás)
A képviselõ-testület egyhangú szavazással
meghozta az alábbi határozatot:

XIX. évfolyam 6. szám
81/2009. (V. 27.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testülete az „Elõre utca, Felszabadulás utca,
Ságvári Endre utca szilárd burkolatúvá tétele” és
a „Belterületi vízrendezés Dömsödön” megnevezésû projektek megvalósításához szükséges önrész, valamint a „Szüret utca szilárd burkolatúvá
tétele” megnevezésû projekt megvalósításának
költségei finanszírozása céljából hitelt kíván felvenni, és ennek érdekében közbeszerzési eljárást
folytat le.
A képviselõ-testület a közbeszerzési tanácsadói
keretszerzõdés alapján megbízza Dr. Õszy Tamás
közbeszerzési szakértõt az ajánlati felhívás elkészítésére.
A képviselõ-testület az ajánlati felhívás összeállításához elõzetesen az alábbi szempontokat határozza meg:
– az önkormányzat által meghatározott hitelcélok: a „Sikeres Magyarországért Önkormányzati
Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram” keretében
az alábbiak
1. Környezetvédelmi célokhoz kapcsolódó beruházási célok – Csapadékvíz-elvezetést szolgáló
beruházások
2. Általános beruházási célok – Közutak építése
– a hitel nagyságrendje 74 millió Ft.
– a hitel tervezett futamideje hosszú lejáratú (20
év).
A képviselõ-testület felkéri Bencze István polgármestert, hogy a közbeszerzési tanácsadót a határozatról haladéktalanul értesítse.
Felelõs: Bencze István polgármester
Határidõ: azonnal
(Szavazás módja: minõsített többség, nyílt szavazás)
A képviselõ-testület egyhangú szavazással
meghozta az alábbi határozatot:
82/2009. (V. 27.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testülete az „Elõre utca, Felszabadulás utca, Ságvári Endre utca szilárd burkolatúvá tétele” és a „Belterületi vízrendezés Dömsödön”
megnevezésû projektek megvalósításához szükséges önrész, valamint a „Szüret utca szilárd burkolatúvá tétele” megnevezésû projekt megvalósításának költségei finanszírozása céljából lefolytatandó közbeszerzési eljárásban hitelt kíván felvenni, és ennek érdekében közbeszerzési eljárást
folytat le, az önkormányzat közbeszerzési szabályzatával összhangban az ajánlatok bírálatával
összefüggõ feladatokra 7 tagú bíráló bizottságot
választ.
A bíráló bizottság tagjai: Bencze István polgármester, Ispán Ignác, a Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság elnöke; Sallai Gábor, a Gazdasági és Mûszaki Fejlesztési Bizottság elnöke; dr. Rostás Klára, az Ügyrendi Bizottság elnöke, Zsoldos Gáborné gazdasági
vezetõ; dr. Bencze Zoltán aljegyzõ, dr. Õszy Tamás közbeszerzési tanácsadó.
A bíráló bizottság elvégzi az Önkormányzat
Közbeszerzési Szabályzatában meghatározott feladatokat. A bíráló bizottság megbízatása a közbeszerzési eljárás lezárásáig tart.
Felelõs: Bencze István polgármester
Határidõ: folyamatos
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6) Tájékoztatás a „Belterületi vízrendezés
Dömsödön” közbeszerzési eljárásról
(Szavazás módja: minõsített többség, nyílt szavazás)
A képviselõ-testület egyhangú szavazással
meghozta az alábbi határozatot:
83/2009. (V. 27.) Kt. sz. határozat
1. Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testülete a „Belterületi vízrendezés Dömsödön” (pályázat kódszáma: KMOP-3.3.1/B2008-003) megnevezésû projekt végrehajtása
keretében kiírt közbeszerzési eljárását a 2003.
évi CXXIX. tv. 92. §-a alapján eredménytelennek nyilvánítja.
2. Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testülete a „Belterületi vízrendezés Dömsödön” (pályázat kódszáma: KMOP-3.3.1/B2008-003) megnevezésû projekt végrehajtása
keretében közbeszerzési eljárást indít.
A képviselõ-testület az „Elõre utca, Felszabadulás utca, Ságvári Endre utca szilárd burkolatúvá
építése” tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlati felhívását a melléklet szerint jóváhagyja.
1. Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testülete a „Belterületi vízrendezés Dömsödön” (pályázat kódszáma: KMOP-3.3.1/2008003) tárgyú közbeszerzési eljárás elõkészítésével kapcsolatos – a Közbeszerzési Szabályzatban meghatározott – feladatokra nyolc 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 fõtanácsos, dr. Õszy Tamás közbeszerzési tanácsadó, dr.
Bencze Zoltán aljegyzõ és Fabók Ferenc mûszaki
ellenõr.
A bíráló bizottság elvégzi az önkormányzat
Közbeszerzési Szabályzatában meghatározott feladatokat. A bíráló bizottság megbízatása a közbeszerzési eljárás lezárásáig tart.
Felelõs: képviselõ-testület, bíráló bizottság
Határidõ: azonnal
7) Tájékoztatás az „Elõre utca, Felszabadulás utca, Ságvári Endre utca szilárd burkolatúvá építése” közbeszerzési eljárásról
(Szavazás módja: egyszerû többség, nyílt szavazás)
A képviselõ-testület egyhangú szavazással
meghozta az alábbi határozatot:
84/2009. (V. 27.) Kt. sz. határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testülete elfogadja a „Elõre utca, Felszabadulás
utca, Ságvári Endre utca szilárd burkolatúvá építése” közbeszerzési eljárásban közremûködõ bíráló
bizottság tájékoztatóját.
Felelõs: képviselõ-testület, bíráló bizottság
Határidõ: azonnal
8) Pályázat benyújtása a Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács 2009. évi
„Települési önkormányzati szilárd burkolatú
belterületi közutak burkolat-felújításának támogatása” tárgyú pályázatára a Zrínyi M. utca
(2075/1 hrsz) felújítása céljából
(Szavazás módja: minõsített többség, nyílt szavazás)

A képviselõ-testület egyhangú szavazással
meghozta az alábbi határozatot:
85/2009. (V. 27.) Kt. sz. határozat
1. Dömsöd Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete a Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács 2009. évi „Települési
önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat-felújításának támogatása” tárgyú
pályázatára a Zrínyi M. utca (2075/1 hrsz) felújítása céljából pályázatot nyújt be.
2. A beruházás bruttó összköltsége 7.960.250 Ft.
(hétmillió-kilencszázhatvanezer-kettõszázötven
Ft).
A pályázat benyújtásához szükséges 3.980.125
Ft (hárommillió-kilencszáznyolcvanezer-százhuszonöt Ft) önrészt (50%) a képviselõ-testület
a költségvetés terhére saját forrásból biztosítja.
Az önrész összege a 3/2009. (II. 16.) sz. rendelet
4. sz. mellékletének 13. sorában elkülönítve.
3. A képviselõ-testület megbízza a polgármestert,
hogy:
a. A szükséges pályázati nyilatkozatot megtegye.
b. Nyilatkozatot tegyen arra vonatkozóan, hogy a
pályázat szerinti útburkolat-felújítás – mint építési tevékenység – nem engedélyköteles.
c. Nyilatkozatot tegyen arra vonatkozóan, hogy a
felújítással érintett útszakasz rendelkezik vízelvezetéssel, és a vízelvezetési rendszer profilírozására és jó karba helyezésére kötelezettséget
vállal.
d. A pályázat benyújtásával kapcsolatos intézkedéseket tegye meg, a támogatás elnyerése esetén
a támogatási szerzõdést kösse meg, és ha szükséges, a közbeszerzési eljárást folytassa le.
Felelõs: polgármester
Határidõ: pályázat benyújtásának határideje
2009. június 2.
A képviselõ-testület a nyilvános ülést követõen
zárt ülésen önkormányzati hatósági ügyben érkezett fellebbezést bírált el.
A képviselõ-testület zárt ülésén az önkormányzati lakáscélú támogatásra érkezett kérelmeket és
önkormányzati hatósági ügyben érkezett fellebbezést bírált el.
Tájékoztatjuk az olvasókat, hogy a képviselõtestület nyilvános üléseirõl készült jegyzõkönyvek, továbbá az önkormányzati rendeletek a
www.domsod.hu önkormányzati honlapon olvashatók. A jegyzõkönyvek olvasására a Nagyközségi Könyvtárban ingyenes internetes hozzáférést
biztosítunk.
A képviselõ-testület nyilvános üléseinek meghívóit a polgármesteri hivatal hirdetõtábláján és az
önkormányzati honlapon tesszük közzé. Az önkormányzati rendeleteket a Polgármesteri Hivatal
hirdetõtábláján hirdetjük ki, és az önkormányzati
honlapon is közzétesszük.
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat
Képviselõ-testülete
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T Á J É KOZ TA T Ó
A Közép-Magyarországi Egészségbiztosítási Pénztár Szigetszentmiklósi Ügyfélszolgálata (2310 Szigetszentmiklós, Losonczi utca 1.)
2009. április 1-jétõl teljes funkciós kistérségi ügyfélszolgálattá vált.
A funkcióbõvítés eredményeként az arra jogosult ügyfelek a helyszínen azonnal átvehetik TAJ és Európai Egészségbiztosítási kártyáikat (EU kártya), rendezhetik jogviszonyukat, továbbá benyújthatják igényüket az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásaira a következõ
ügyfélszolgálati idõben:
Hétfõ, kedd, csütörtök: 8–14.30, Szerda: 8–17.30, Péntek: 8–12.00
Telefonszám: 06-24-444-471
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Tisztelt választópolgárok!
Örömmel értesítjük Önöket, hogy a Fidesz Magyar Polgári Szövetség
és a Kereszténydemokrata Néppárt európai parlamenti választásokon indított listájára Dömsöd és Apaj községbõl több mint 1200 ajánlószelvényt sikerült összegyûjteni. Ezúton szeretnénk megköszönni minden
Tisztelt Választópolgárnak, hogy ajánlószelvényével és bizalmával támogatta a listaállítást.
Üdvözlettel:
Pánczél Károly országgyûlési képviselõ, Fidesz
Pencz Bernadett, Dömsödi Fidesz Alapszervezet elnöke
Suli Persely Alapítvány
2344 Dömsöd, Széchenyi út 9.
Adószám: 18679212-1-13

T Á J É KO Z TAT Ó

Szöveges beszámoló

A földhasználati bejelentéssel kapcsolatos
kötelezettségrõl és a földhasználati bírságolásról

A 2008. évi közhasznúsági tevékenységrõl

A Ráckevei Körzeti Földhivatal tájékoztatja az illetékességi területén
termõföldet használókat és termõföldtulajdonosokat, hogy az 1994. évi
LV. törvény – a termõföldrõl – 25/B § (2) alapján aki termõföldet használ, és annak területe – a földrészletek számától függetlenül – az egy
hektárt, vagyis a 10000 négyzetmétert meghaladja, köteles a használatot annak megkezdésétõl számított harminc napon belül az ingatlanügyi
hatósághoz nyilvántartásba vétel céljából bejelenteni.
A földhasználati nyilvántartás tartalmazza a földrészletek ingatlannyilvántartás szerinti helyrajzi számát, alrészleteit, hektárban a terület
nagyságát, aranykoronában a termõföld értékét, a földrészlet (alrészlet)
vagy földrészletek magánszemély használójának természetes személyazonosító adatait (családi és utónév, születési családi és utónév, lakcím,
anyja neve, születési idõ, hely), illetõleg a gazdálkodó szervezet használó megnevezését, székhelyét (telephelyét), statisztikai számjelét, a
használat jogcímét, határozott idõre kötött szerzõdés esetén a használat
idõtartamát. Amennyiben a bejelentett földhasználatban változás történne, az 1994. évi LV. törvény 25/B § (4) alapján a földhasználó a használatban bekövetkezett változásokat 30 napon belül köteles az ingatlanügyi hatósághoz bejelenteni.
A bejelentést elmulasztó földhasználót az ingatlanügyi hatóság bírsággal sújtja, aminek mértéke a termõföld ingatlan-nyilvántartás szerinti AK értékének ezerszerese, de minimum 10000 forint. A meg nem fizetett bírság adók módjára behajtandó köztartozás.
Az ingatlanügyi hatóságnak nincs mérlegelési jogköre, minden esetben, amikor a hatóság észleli a bejelentés késedelmes mivoltát, esetleg
hiányát, a jogszabályban meghatározott bírságot kell kiszabnia. A bírság mértékében sincs a hatóságnak mérlegelési joga, a jogszabályban
meghatározott bírság mértékét kell alkalmaznia. Közös használat esetén vagy közös tulajdonban álló ingatlan esetében a bírság megfizetésére a mulasztó földhasználók, illetõleg a tulajdonosok egyetemlegesen
kötelezhetõk.
A 2007. évi CXXIX. törvény – a termõföld védelmérõl – 5. § alapján
a földhasználót hasznosítási kötelezettség terheli. Ugyanezen jogszabályhely alapján ha a termõföldnek nincs bejelentett földhasználója,
úgy a tulajdonost kell földhasználónak tekinteni, és a bejelentés hiánya
miatt kiszabott bírság is õt terheli.
Kérjük, hogy amennyiben a fenti rendelkezés hatálya alá tartoznak,
és földhasználatuk ezidáig nem lett nyilvántartásba véve, kérjük, hogy
ügyfélfogadási idõben szíveskedjenek a földhasználat rendezése érdekében hivatalunkat megkeresni. Hivatalunk hétfõn és szerdán
8.30–14.30, kedden, csütörtökön és pénteken 8.30–11.00 óráig áll az
ügyfelek rendelkezésére.
Ráckeve, 2009. május 5.
Tisztelettel:
Kátainé dr. Filó Ilona hivatalvezetõ

Az alapítvány 1997. december 30-án került bejegyzésre a Pest Megyei Bíróság AM.1502. sz. alatt, majd 1999. november 26-tól kiemelten közhasznú alapítványként lett bejegyezve.
Kiemelten közhasznú tevékenységeit az alapító okirat tartalmazza,
mely szerint fõ /a teljesség igénye nélkül/ tevékenységei között szerepel
a Gróf Széchenyi Általános Iskolában folyó oktatómunka támogatása, a
magyar nyelv és irodalom tanítása, az ifjúság állóképességének javítása, a tanulók tudásának fejlesztése, az idegen nyelvi oktatás továbbfejlesztése érdekében támogatások nyújtása rendezvényekhez, eszközvásárlásokhoz.
Támogatást 2008. évben az Alapítvány magánszemélyektõl kapott
15.000 Ft-ot, gazdálkodó szervezettõl pedig 30.000 Ft-ot.
2008. évben 3.040 Ft kamat folyt be. Az adózók által felajánlott 1%ból pedig 281.910 Ft.
Az alapítvány 2008. dec. 31-i pénzkészlete: 77.951 Ft, a bankszámlán 1.361.716 Ft volt.
A kiadásaink a következõképpen alakultak:
– A közhasznú tevékenység kiadásainak egy részét a mûködéssel kapcsolatos költségek tették ki, a bankköltség 10.850 Ft volt.
– Az Apeh 1% összegébõl 133.600 Ft értékben számítógépes programot vásároltunk az iskola részére, képesség, készségfejlesztés célból.
2009. március 26-án a kuratórium döntése alapján az alapítvány
számláján levõ még el nem költött, Apeh 1%-ból befolyt összegek felhasználásáról döntött az alábbiak szerint: az OMK-nál iskolai játszóudvar kialakításához udvari fajátékokat vásárolunk 2009. nyár folyamán
kb. 1 millió Ft értékben, kb. 50.000 Ft-ot az iskola könyvtárának fejlesztéséhez könyv vásárlására fordítunk, valamint kb. 200 ezer Ft értékben
számítástechnikai berendezést vásárolunk az iskola részére. A fennmaradó 69.243 Ft-ot a mûködési költségekre használjuk fel.
A magánszemélytõl kapott 15000 Ft felhasználásáról a kuratórium
késõbb dönt.
A gazdálkodó szerv által felajánlott 30 ezer forint célzottan a 6. a
osztály júniusi kirándulására lett befizetve, így ezt az összeget az osztály kirándulásakor fogja felhasználni.
Az alapítvány az alapító okiratában foglalt közhasznú céljainak megfelelõen végezte a tevékenységét 2008. évben is.
Dömsöd, 2009. 05. 20.
Szücsné Ágh Anikó
kuratórium elnöke
Záradék: A közhasznúsági jelentést a kuratórium a 11. sz. határozattal 2009. május 20-án elfogadta, a Dömsödi Hírnök hasábjain közzéteszi.
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A Dömsödi Általános Ipar testület életébõl
IPOSZ Közép-magyarországi Regionális Szakképzési Fórum
A szakképzési fórumra 2009. május végén került sor a Kispesti Ipartestület székházában.
A fórumon részt vett Kispest polgármestere és alpolgármestere, Budapest és Pest megye ipartestületei, az országos szakmai ipartestületek, a kamara, az Oktatási Hivatal, iskolák és fenntartóik, önkormányzatok, iparosok képviselõi.
Gajda Péter úr – XIX. kerület polgármestere – és Vinczek György úr –
XIX. kerület alpolgármestere – elõadásában beszámoltak az „ÖT muskétás” programjukról, mely öt kerület (IX., XVIII., XIX., XX., XXI. és a
XXIII.) együttmûködését fogja át. Álláspontjuk szerint a dél-pesti régióban felértékelõdött a foglalkoztatás növelésének a szerepe, a munkanélküliség megelõzése és csökkentése, éppen ezért célul tûzték ki a foglalkoztatáspolitikai munkaerõ-fejlesztési és oktatási-képzési programjaik
összehangolását. Kiemelten kezelik az esélyegyenlõség megteremtését a
foglalkoztatás területén. A végrehajtásban bevonásra kerültek civil szervezetek, vállalkozók, foglalkoztatási szakemberek is.
A vállalkozói és az iskolai képviselõk aggodalmukat fejezték ki a szakképzésben bekövetkezett törvényi módosítások miatt. Abban a jelenlévõk
is egyetértettek, hogy minõségi szakképzés csak úgy érhetõ el, ha a tanuló
a szakmai gyakorlatot az iskolán kívül egy iparos mellett végzi, legalább
az utolsó tanévben. Sok vállalkozás az új feltételek mellett bár szeretne,
de nem tud tanulót tartani, ami a szakképzésben részt vevõ diákok szakmai gyakorlati képzésének romlásához vezet. A júliusban hatályba lépõ
Szakképzési Hozzájárulásról szóló törvény többek között eltörölte az átalány igénylés lehetõségét, ami miatt csökken a tanulószerzõdéssel foglalkoztatni akaró iparos képzési költségeinek finanszírozása és több adminisztrációval lehet a költségeket visszaigényelni, valamint a tanulószerzõdés alapján kötelezõen fizetendõ ösztöndíj legkisebb mértéke a minimálbér 30%-a, a Szakképzési Hozzájárulásról szóló törvény mellékletének
módosítása miatt a visszaigényelhetõ ösztöndíj maximális mértéke a minimálbér 20%-a. A különbözetet (10%, azaz 7.150 Ft/hó, 85 800 Ft/év +
járulékok) az iparosnak a saját bevételeibõl kell kifizetnie.

Bár a fórum elsõdleges célkitûzése az volt, hogy a munkaadói oldal és a
képzésért felelõs intézmények képviselõi, fenntartói lehetõséget kapjanak
a szakmát érintõ igényeik és véleményeik kölcsönös ismertetésére, és az
itt elhangzott javaslatok, felmerülõ problémák elõterjesztésként kerülnek
a Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottságokhoz, a kialakult helyzet miatt hiába van bizonyos szakmában elegendõ létszámú diák, ha az iparosok, a gyakorlati képzõhelyek nem tudnak helyet és lehetõséget biztosítani a szükséges gyakorlati képzés elvégzéséhez, a tanulók szakmai fejlõdéséhez.
Az RFKB döntés értelmében az IPOSZ szakmái a következõ besorolási kategóriákba kerültek:
A kategória / Fejlesztendõ szakképzés: Gáz- és tüzeléstechnikai mûszerész, Villanyszerelõ, Pék, Pék-cukrász
B kategória / Szinten tartó szakképzés: Autószerelõ, Jármûfényezõ,
Karosszérialakatos, Cukrász, Épületgépészeti csõhálózat- és berendezésszerelõ
C kategória / Csökkentendõ szakképzés: Fodrász, Kozmetikus.
A szakmai oldal a döntéssel egyetért (kivétel a Fodrász, Kozmetikus
szakképesítés). A jelenlévõk véleménye szerint viszont szabályozni kellene a felnõttképzés minimális óraszámát, mert addig míg az iskolarendszerben egy szakmát 2-3 évig tanul egy diák, addig a felnõttképzés keretében ugyanazt a szakképesítést 2-3 hónap alatt megszerezheti. Ez is a szakképzés minõségromlásához vezet.
Összegzésképpen elmondható, hogy a szakképzés feltételeinek kialakítása rossz irányba halad, kormányzati részrõl változtatás szükséges, mert
a jelenlegi tendencia rövid távon a szakmunkásképzés összeomlásához
vezethet.
A fórum megrendezéséhez a támogatást a Munkaerõpiaci Alap terhére
a Szociális és Munkaügyi Minisztérium biztosítja.
Tisztelettel:
Kövesi Ágota
IPOSZ szakképzési koordinátor

Pályaorientáció, pályaválasztási tanácsadás a 6., 7., 8.
évfolyamos tanulók részére
A Dömsödi Általános Ipartestület és a
Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrum Oktatási és Üdültetési Közhasznú Társaság
együttmûködésével létrejött „Kistérségi pályaorientáció a 6., 7., 8. évfolyamon, pályaválasztási tanácsadás a 9., 10. évfolyamon pályaorientációs tevékenység” címû
projekt keretében Dömsöd és környéke iskoláival való kapcsolatfelvételt követõen tájékoztatást adtunk az érintett diákoknak az iskolákban, bevonva a szakmákat gyakorló
iparosokat.
Dömsöd, Apaj, Kiskunlacháza, Áporka 340
fõ hatodikos ill. hetedikes tanulóját szólítottuk
meg a program keretében.
Tájékoztattuk a diákokat a továbbtanulásról,
az iskolarendszerrõl, a pályaválasztás fontosságáról. Osztályfõnöki órák keretében ismertettünk több szakmát (autószerelõ, fodrász, bolti
eladó, kõmûves stb.).
„Mi leszek, ha nagy leszek” rajzpályázatot

hirdettünk, ennek eredményeirõl az elõzõ
havi Dömsödi Hírnökben már beszámoltunk.
Három mûhelylátogatást is szerveztünk –
ahol a tanulók a szakmákat gyakorló vállalkozókkal élõben, mûhelyeikben találkozhattak –,
Dömsödön Bábel Viktor autószerelõ mester
mutatta be mûhelyét, tevékenységét, Kiskunlacházán az Edit szépségszalonban megismerhették a fodrászat, kozmetika munkafolyamatait, Kiskunlacházán Kapitány Zoltán cukrászüzemében pedig a cukrászattal ismerkedhettek
meg a résztvevõ diákok.
Sajnos a mûhelylátogatásra kevesen jelentkeztek, de azok akik ezeken részt vettek, kellemes élményekkel távoztak. (A fodrászatban
készült képet láthatják a cikknél.)

projekt folytatása, továbbvitele szükséges, indokolt még több tanulóval, még többször találkozni.
Dömsöd, 2009-05-19
Szücsné Ágh Anikó
Dömsödi Általános Ipartestület

A projekt eredménye, tapasztalatai:
A projekt céljai megvalósultak. A tanulókkal
való találkozások megerõsítették az Ipartestületet abban, hogy e tevékenységre szükség van, a

Mûhelylátogatáson
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VERSENYHÍREK
Technikai okok miatt az elõzõ számban közölt tanulmányi versenyekbõl kimaradtak tanulók, utólag is elnézést kérünk, most pótoljuk.
A Szigethalmon megtartott kistérségi matematika versenyen a másodikosok között
2. helyezést ért el Kovács Gergõ
3. helyezést pedig Perger Balázs.
Mindkét tanuló felkészítõje Jarosiné Szabó
Ilona.
2009. április 01-jén, Kiskunlacházán
megtartott megyei alapmûveleti matematika verseny
2. helyezett – Ambruska Csaba 8. b
felkészítõ tanár: Ácsné Jaksa Szilvia
5. helyezett – Gonda Andrea 5. b
felkészítõ tanár: Pergerné Kenesei Krisztina
6. helyezett – Felföldi Brigitta 7. a
felkészítõ tanár: Ispánné Czibolya Andrea
– Nagy László 8. a
felkészítõ tanár: Ácsné Jaksa Szilvia
2009. április 02 -án „Ki mit tud?” vetélkedõ a Petõfi téri iskolásoknak

2. helyezett – Kun Angéla 2. o.
– Stojka Diána Regina 5. o.
2009. április 08-án Kistérségi Katasztrófavédelmi Verseny Szigetszentmiklós
A csapat a déli körzetiek közül I. helyezést
ért el, összetettben IV. helyezett:
Tagjai:
Bábel Bence
Gábor István
Ispán Karina
Kovács Petra
2009. május 07-én továbbjutottak a Pest megyei Katasztrófavédelmi Versenyre, ahol különdíjat kaptak.
2009. április 18-án, Taksonyban megtartott roma szavalóverseny
Farkas István, 8. c osztályos tanuló második
helyezést ért el
Farkas Ramóna, 5. a osztályos tanuló különdíjat kapott
2009. április 24-én, Bendegúz levelezõs
verseny döntõsei:
Ispán Lilla 2. o., Perger Balázs 2. o.

2009. április 26-án, Ráckevén megtartott
térségi horgászverseny
Felsõs csapat 2. helyezést ért el
Tagjai:
Saller András 8. c
Suta Máté 8. c
Fabók Olivér 6. a
2009. május 20. Komplex verseny Petõfi
téri iskolások részére Dömsöd
A dömsödi csapat elsõ helyezést ért el.
A csapat tagjai: Kun Angéla, Budi Roland,
Seres Gergõ, Sztojka Vanessza, Bulyáki István,
Péteri Attila, Szûcs Sándor, Kun István, Horváth Márió
2009. május 28. Lovagló verseny ráckevei
KORAX területén
I. helyezést értek el a korosztályukban:
Bulyáki István
Péteri Attila
I. helyezést értek el Õk is a saját korosztályukban, de kisebb segítséget kaptak:
Budi Roland, Sztojka Vanessza, Kun Angéla, Sztojka Ádám

Versek délutánja április 21-én
Van a dömsödi iskolának egy nagyon
kedves hagyománya. Minden évben rendeznek egy házi szavalóversenyt. Valahogy úgy fejezném ki: csak úgy, a maguk
örömére. Ez alatt a gyerekeket, a szülõket,
pedagógusokat értem, illetve az összes
résztvevõt.
Hihetetlen, hogy a mai teljesítményközpontú, versenyszellemben szenvedõ világban ilyen is létezik. Ahol nem az a lényeg,
hogy melyik iskola gyõz, hiszen minden
versenyzõ házon belüli.
A lényeg, minél több gyerek olvasson
minél több verset (mire megtalálja az igazit), és amikor megtalálta, megtanulja a kötelezõkön kívül.
Ezért nagyon örültem, amikor Vargáné
Ági felkért a zsûrizésre. Megtisztelt a meghívása.
Április 21-én gyõzõdhettünk meg újra
róla, hogy milyen gyöngyszemei vannak a
magyar költészetnek, és milyen tehetségei
az iskolának. Az alsó tagozatosok nagyobb
számmal vettek részt, ami érthetõ: tapasztalatból tudom, hogy a kicsiket még egyszerûbb rábeszélni a szereplésre.
A hallgatóság örömmel láthatta, hogy
tud õszintén csillogni egy gyerek szeme,
amikor patakról, madarakról, kiscsikóról
mesél. Hallhatta a tanulók tiszta, szép magyar kiejtését.

A felsõ tagozatosok már kisebb létszámmal szerepeltek. Õk kamaszok, életkori sajátosságuk a befelé fordulás. Nem nagyon
szeretnek megmutatkozni, fõleg, ha nem
kötelezõ. Nagyon szép és komoly verseket
mondtak (némelyik túl komoly) nagyon intelligensen, szépen hangsúlyozva.
Rendkívül nehéz dolgunk volt zsûritársaimmal: Csikós Lászlónéval, Várkonyiné
Bodor Marikával és Szabó Andreával. Szívünk szerint valamennyi versenyzõnek adtunk volna valamilyen jutalmat, mert mindenki megérdemelte volna valamiért.
Fantasztikusak voltak ezek a gyerekek,
nagy élményhez juttatták az ott lévõ hallgatóságot. Úgy gondolom, hogy ezen a délutánon mindenki nyert valamit, és több lett
valamivel.
Mindenkirõl szóltam, csak a felkészítõ
pedagógusokról és a rendezõ személyekrõl
nem. A mai, rohanó világban megállítottak
egy délutánra néhány gyereket, néhány felnõttet, és felhívták a figyelmet az igazi értékekre, tiszta emberi érzésekre. Szerintem
ez nagyon nagy dolog volt Tõlük. Csak elismeréssel beszélhetek Róluk.
Még egyszer köszönöm a meghívást!
Gondolom, ezt zsûritársaim nevében is
mondhatom. SZÉP DÉLUTÁN VOLT!
KÖSZÖNÖM!
Feketéné Párkányi Éva
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GONDOLATOK,ÉLMÉNYEK
a COMENIUS projekt második nemzetközi találkozója kapcsán I.
Nem is olyan régen a DÖMSÖDI HÍRNÖK
hasábjain olvashattak arról a kedves olvasók,
hogy gyerekolimpia zajlott a sportcsarnokban a
dömsödi gyerekek részvételével. Ez a rendezvény egy megnyert nemzetközi projekt része
volt. Lett, török, olasz, magyar tanárok és diákok dolgoznak együtt két éven keresztül. Céljuk, hogy a sport keretein belül megismerjék
ezeket az országokat, a bennük élõket annyira,
amennyire csak lehet. Az elsõ felnõtt nemzetközi találkozó itt volt nálunk az elmúlt év októberében, Magyarországon, Dömsödön.
Az elõzetes megállapodások szerint a második találkozóra Olaszországban került sor május 18-23-ig. Iskolánkat Varga Gézáné igazgatóhelyettes és Ambruska Margit nemzetközi
koordinátor képviselte. Az itt látottakról, tapasztaltakról, megállapodásokról kívánok most
beszámolni.
Kevés alvás után – 3 órakor keltünk – a WIZ
Airrel indultunk útnak. Ági néni elsõ repülõútja, és nem volt elragadtatva a magasságváltásoktól. Az út gyönyörû volt, fentrõl láttuk
Budapestet, a hidakat, a Margitszigetet. Késõbb
már olyan magasan szálltunk, hogy a Balaton
kisujjnyinak tûnt.
Ezután a felhõk között repültünk, majd a Dinári-hegység hegyláncait, havas csúcsait, szerpentinjeit vettük észre. Horvátország fölött a
partot szegélyezõ apróbb szigetek kis kupacokként jelentek meg a tengerben. Az óriás tengerjáró hajókból szinte csak pontokat láttunk. Utána az Adria egyhangúsága következett. Körülbelül ezidõtájt jelentkezett be a gép pilótája, és
köszöntötte az utasokat. Elmondta, hogy 12000
m magasan repülünk, a külsõ hõmérséklet -52°C.
Feltûntek Olaszország partjai, és a nagyon magas hegyek csúcsai átszúrták a felhõket. Még
mindig jég és hó borította a tetejüket. Ahogy
lassan süllyedtünk, egyre többet láttunk az alattunk elterülõ tájból. Kõbányákat, szélmalmokat, tanyákat. Késõbb az utakon felfedeztük az
autókat, sõt a szõlõben dolgozó embereket is.
Megérkeztünk Nápolyba.
Kicsit elveszettnek éreztük magunkat ebben
az óriásvárosban, ahol zsúfoltság, perzselõ forróság, rengeteg tülkölõ autó, kismotor fogadott
bennünket. Mindenki másképpen, ráadásul nagyon gyorsan és hangosan beszélt, mutogatott.
Az a bizonyos nápolyi közlekedés ámulatba
ejtett bennünket. Az általunk ismert KRESZT
nagyon hamar el kellett felejteni ahhoz, hogy
tudjunk akár egy métert is haladni. Legnagyobb
meglepetésünkre még forgalommal szemben is
száguldoztak a legkülönbözõbb korosztályú
motorosok.
Egy régi, felújított szálloda negyedik emeletén töltöttünk el egy napot. Tetszettek a régi bútorok, a régi stílusú falfestések, az eredeti fest-

mények és másolatok, a folyosón lévõ pihenõ
zugok. A szobánkhoz tartozott egy 50x80-as
„teraszka”! Ennek korlátján olyan gazos és száraz virág kókadt, hogy nem tudtuk megállni,
hogy ne gazaljuk ki és ne locsoljuk meg.

dítanak nagyobb figyelmet a környezetükre!
Pedig lépten-nyomon ilyeneket látni. Szûk utcák, macskakõ, leander, muskátli, kiteregetett
ruhák…

Egy kis pihenõ után elindultunk megismerni
a környéket. Vasárnap délutánhoz méltóan tömve volt az utca emberekkel és jármûvekkel. Hihetetlen mennyiségû szemét, mocsok és törött
üveg borította az utcákat, a járdákat, mindent.

Nagyon sok az elhanyagolt, magára maradt
ház, ahol csak a galambok laknak. Milyen kár,
hogy ilyen történelmi múlttal rendelkezõ városban nem védik jobban az épületeket és nem for-

Utunk során nagyon kellett vigyáznunk a
tyúkszemünkre. Hiába volt zebra, hiába volt jelzõlámpa, mindenki arra ment, amerre akart.
Mindezt olyan éktelen dudálás kísérte, hogy nem
gyõztük kapkodni a fejünket. Az összes akrobatikai tudásunkra szükségünk volt ahhoz, hogy az
út egyik oldaláról a másikra át tudjunk kelni.
Miután elfáradtunk, visszatértünk a szállásunkra, és a 4. emelet tenyérnyi teraszáról figyeltük a tipikus esti nápolyi életet.
Ambruska Margit
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A Kárpátok gerincén
78 év után újra a „harctereken”
Április 10. péntek

2009. április 09. csütörtök
Készülõdünk a péntek reggeli indulásra.
Csomagolás ide, csomagolás oda, ezt visszük!
Vagy nem visszük? Lányom meg intézkedik!
De még a cucc a bõröndön kívül. Oda se neki!
Belefér az estébe. Egyszercsak valahonnan hazajön!
Kimondja a jelszót: Pakolás! Még ma délután indulunk! Hogy-hogy? Semmi hogyhogy! Pakolás! Indulás! Megérkeznek barátaink, Nagy Ernõék 6 személyes kisbusszal.
Ami a bõröndben van, az már megy az autó
rakterébe! Telefonálás Jucinak is: egy-kettõre
pakolás! Visszük a Bocskai ruhát is! Mi a fenének egy olyan országba, ahol a magyarságnak
sem joga, sem tekintélye nincs! Igen!! Este 7
órakor végre elindulunk. Itthagyjuk a Muzsa
utcát, Jucit felvesszük a csomagjával együtt és
egykettõre a 3-as úton gurulunk a Toyotával.
Elöl Ernõ, Ilus, Kati. Én meg Jucival a hátsó
ülésen. Az utat ne részletezzem. Az úti cél Mezõvári (Beregszász mellett), ahol Ilusnak, Ernõnek rokonai és régi barátai élnek.
Belül kajánkodok: hogyha mi este 7 órakor indulunk el, bizony a rokonok éjszakázva várnak…
Gondolom nem nagyon örülhetnek nekünk,
akiknek 315 km út van még elõttünk, no és a
sötétben lévõ vezetés. Meg ne feledkezzek még
arról sem, hogy Beregszásznál még útleveles
határátlépés is van. Az sem 10 perces munka.
Hát a túloldali útviszonyokról csak annyit írhatok, hogy nem segítette elõ a haladásunkat. Bizony kátyú kátyút követett. De éjfélre csak
megérkeztünk. A háziasszony várt (dehogy
kérdeztük, hogy mennyit ásított, vagy tán szundikált is közben?). Majd terített, hogy mit?
Disznótoros „hulladékokat”. Elõtte régi magyar szokás szerint „feles” poharakba öntött saját fõzésû igen finom pálinkát. De hát ott termelnek jó borocskát is. Fene tudja? A hosszú út
után sem siettünk nagyon a lefekvéssel…
Azzal zárom a csütörtöki napot: minden
nagyon szép volt, minden nagyon jó volt! Ferenc József szerint is.

Program: Huszt, Ökörmezõ, Vizköz, Majdánka. Majd Ökörmezõn átmenni a Nagyág
völgyébõl szerpentinen a Talabor völgyébe
és északi irányban Felsõszinevér és a
Szinevéri tengerszem (Ozero) meglátogatása, ahol már 1942-ben, hadapródõrmester
koromban (lóháton) voltam kirándulni.
A program legfontosabb részét Ökörmezõ
meglátogatása képezte, ahol 1942–44 március
végéig katonaidõmet töltöttem, és ahol a tiszti
iskolák elvégzése után zászlós rendfokozatot
értem el (1942. október 1-jével). Majd 1944.
március 30-án elindultunk a frontra, hogy
Kolomeát visszafoglaljuk a szovjetektõl.
Jelenleg 90 évesen boldognak éreztem
magam, hogy barátaink – akiknek rokonaik
élnek Beregszászon és környékén – a húsvéti
látogatásuk kapcsán elvittek engem, lányom
és Juci (néni) barátnõmet ezekre a helyekre.
(Bizony ezt nem szabad kihagyni!)
Ökörmezõ vagyis Kárpátalja 1938-39-ben
került vissza Magyarországhoz azokkal a településekkel együtt, ahol barátaink szülei éltek
(fentebb már írtam: Beregszász és környéke).
Az autóból nekem kellett volna ismertetni,
hogy melyik épület micsoda, hol volt a laktanyánk és egyéb olyan építmények, amelyeket ottlétemkor megismertem.
Egyik csalódásból a másikba estem. Sem a
laktanyákat, sem a tiszti épületekbõl egyetlen
házat sem lehetett megtalálni. És az akkor 4243-ban épült gyönyörû Kárpátia éttermet sem
találtuk meg. Sajnáltam. Egyedül a görög katolikus templomot találtam meg! Ide vezettem
katonáimat vasárnapi istentiszteletekre. Ki sem
szálltunk a kocsiból, hogy érdeklõdjünk! Itt
már senki sem beszélt magyarul. Mi meg sem a
ruszin, sem az ukrán nyelvet nem beszéltük.
No akkor menjünk tovább Majdankára, hiszen újonc koromat itt töltöttem (három és fél
hónap volt), mégpedig egy zsinagógában, amely
a laktanyánk volt. És itt újabb csalódás volt. Se a
zsidó templom, sem az ismert Bundzsa kocsma
nem volt található sehol. Minden általam ismert
település újjá volt építve. Meg a hegyre, hegyoldalakra épített házak is eltûntek. Mindenki az
utak mentén telepedett le. Lehet, hogy ezek a
szegény hegyi ruszinok, akik itt éltek a hegyoldalakon egy szem lovukkal, kecskével, néhány
birkával, baromfival, mind jómódú polgár lett a
nagy Szovjetunióban…? Vagy talán Ukrajna
lett olyan gazdag 1990 táján…? Mert hát most a
ruszinok is és a magyarok is Ukrajnához tartoznak. Az újságok is arról értekeznek, hogy bizony Ukrajna nagyon szegény ország. Ki tudja
az igazat?

Indulás elõtt én is azon tépelõdtem, hogy
ugyan vajon mit is kéne hozni magunkkal,
hogy legyen enni- és innivalónk. És örömmel tapasztaltam: a tömbmagyarság Beregszász környékén viszonylag jól él. Talán még
jobban mint az itthoniak! Igaz, hogy az ottani
magyarok megõrizték a földjeiket és nem
restellnek parasztizálni. Lovuk van, tehenük,
borjaik, bõven baromfit, disznót hízlalnak.
Ahol megszálltunk, ott is nemrég vágtak
disznót. Van füstölt sonka, kolbász, hús a hûtõben, töltött káposzta. Szõlõt termesztenek.
Van bor, pálinka, de bõvebben mint idehaza,
reggeltõl estig ihattunk (volna)!
De eltértem a tárgytól! Menjünk csak vissza a
Nagyág völgyébe! Addig autóztunk, hogy elértük az utolsó települést: Toronyát. Nem meszsze van (3-4 km) az ezeréves határ és a Toronyai
hágó, ahol két alkalommal is átkeltünk. Elõször
1941. június végén, mikor féléves katonaként
megtámadtuk a szovjeteket, majd 1943. március 31-én másodszor is itt léptük át a határt.
A régi házakból – ezek kõ alapra, farönkökbõl épült deszkaházak, zsindelybõl a tetõ
– alig van már valamennyi. Általában egy
stílusúak. Már minden ház udvarán be van
takarítva és felaprítva a téli tûzifa, csaknem
minden háznál baromfi is akad. A kiskerteket már ássák, vetik. Igyekszenek minden
talpalatnyi földet megmûvelni.
Toronyánál visszafordultunk és Ökörmezõn a nemrég épített szerpentineken átmentünk a Talabor völgyébe.
A hegyek, de még az útmenti árkok is tele
vannak hóval.
Talán nem szép tõlem, hogy leírom: a mûanyagtól kezdve minden házi szemét, de még
a döglött kutya, macska is bele van dobva a
folyóba. Mentségükre, ott még nincs se szemétgyûjtés, se vízvezeték. A boltokban árulnak ásványvizet, de gondolom vodka is akad.
Hát miért ne lenne? Nemzeti ital.
Gyönyörködve a fenyvesekben és a hófödte csúcsokban, megérkeztünk Felsõszinevérre. Itt van álmaink tengerszeme, a szinevéri
ozero. Ugyan mennyit változhatott 1942 óta?
Új házak, fogadók, kávézók, épülõ hotelek
és út a tengerszemhez. 20 méter haladás után
már hátra is tolatunk. Mindenütt jeges hó
vastagon. A tó távolsága 1500-2000 m. Ha
fel akarunk menni oda, csak gyalog mehetünk.
Hát én oda nem tudok felmenni a fájó térdemmel és 90 éves korommal.
„Csak nem mondasz le arról, hogy megnézd annyi idõ után ezt a gyönyörûséges tengerszemet?” – gondoltam magamban.
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Hát nem mondtam le róla! Igaz, nem volt
leányálom, de gyõztem! Pedig a hótakaró taposása igénybe vette a térdeimet.
És mi volt odafenn? Hó és jég! A tó befagyva, a kis csermelyek is fenékig fagyva,
hiába volt Mezõváriban 20-22 °C, itt még a
tél uralta a tájat. Hát persze, a hegy magassága, ahol a tó van, a térkép szerint 1578 m. És
a kilátás? Bûn lett volna nem megnézni!
Voltunk odafenn vagy húszan: magyarok,
lengyelek és németek.
Könyveimben leírtam, hogy kis patakocskák csörgedeznek, rohannak a tengerszembe,
a patakok felett kis hidacskákon lehetett átmenni, de akkor szeptember volt és 1942,
most meg április eleje és 2009, a hó és a jég
uralta a tájat.
Azt azért elárulom, hogy lefelé még roszszabb volt mint felfelé menni.
A nagy próbatétel után megvendégeltük
magunkat egy-egy adag saslikkal. Elõtte,
közben és utána egy „feles” vadkörte pálinkával, és már nem is voltunk fáradtak!
Ám nagyon közelgett az este! Azon a szerpentinen mentünk visszafelé, amelyiken jöttünk. Majd ismét Ökörmezõ, de ez már nem
az az Ökörmezõ volt, amely ifjúkoromban.
Minden változik az idõvel együtt: mi is. Sõt
még a város neve is, ahol katonáskodtam.
Ruszin és orosz neve Volovoe volt, most pedig ukrán neve: Mizsgirja. A Nagyág neve
pedig Rijeka.
Jó késõn érkeztünk vissza a szállásunkra.
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Feltûnt a kitûnõen megépített, a határon
átvezetõ mûút. Különösen nagy volt a kamionforgalom. Európából kiindulva ezen az
úton szállították az export és import árut Ukrajnába.
A Munkácsi vár meglátogatásán kívül a
Vereckei-hágón az itt felépített emlékmûvet
is megnéztük az ezeréves határ régi országútján.

Emlékmû a Vereckei-hágón

A Munkácsi vár

Az út jóformán kihalt, alig 1-2 autóval találkoztunk. Az emlékmû lehangoló állapotban van, leöntve piros festékkel. A terméskövek, amelybõl a mértani alakzatot megépítették felfeszítve, összetörve. Talán nem tetszett
a jelenlegi uraknak! Szöveg, feliratozás, emléktábla sehol!
Pedig nemrégen lehetett megkoszorúzva.
A szalagokon a Honvédelmi Minisztérium, a
Hadtörténeti Intézet, az Ukrajnai Magyar
Követség feliratok voltak olvashatók egy
gyûjtõládában. Közelben 2-3 munkás dolgozhatott valamit, talán csak napoztak vagy
figyeltek? Minden lehetséges! Pedig könynyen rendben lehetne tartani a környezetét.
A kilátás is fenséges! De hát ez a jelenlegi
uraknak nem érdekük. Különösen nem a soviniszta nacionalistáknak.
Megnézegettük Verecke környékét, majd
elindultunk szállásunkra. Visszafelé benéztünk Szolyvára. Jól is tettük! Találtunk egy
gyönyörûen gondozott emlékparkot, ahol hatalmas emléktáblákon feltüntették azok neveit, akik a II. világháborúban hõsi halált
haltak, málenkij robotra elvittek és meghaltak, vagy akiket a szovjet uralom alatt elhur-

Munkács, vár és városnézés. A várat néhány évvel ezelõtt tatarozták, új cserepet
raktak a tetõre. Nagyon szép lett, múzeumnak rendezték be. El is lepték az árusok.
Nem tudom összevetni a régivel, mert mikor
odajártunk 42-ben és 43-ban az évenkénti
fejtágításra, elkerülte az érdeklõdésünket.
Most pedig semmi pénzért ki sem hagytuk
volna. Hiszen hány éven keresztül védelmezte Zrínyi Ilona a Rákócziak e sasfészkét
a Habsburgok ellen. Odafele kihagytuk
Szolyvát, mert ott csak 2 hétig voltam e település katona lakosa. Meg sem ismertem volna a várost.

Szolyva – emlékpark

Április 11. szombat.

coltak, legyilkoltak. Ezek száma is legalább
negyvenezer fõ.
Hogy a mindenre gondoló lányom hirtelen
honnan szerzett kegyeleti gyertyát, nemzeti
színû pántlikát, azt nem tudom, de ezzel is leróttuk kegyeletünket a meghaltak tábláinál.
Mezõváriban a szállásunkhoz közel ahol
laktunk, a kert végében volt a temetõ. Egyik
reggel ott bóklásztam és feltûnt, hogy menynyi holt elhalálozási éve 1947.
Érdeklõdésünkre az volt a válasz: ezt a
szovjetek tették. A történelmünk során mindig a magyarokat gyilkolták. Még csoda
hogy egyáltalán létezünk!
Még azt is csodának tartom, hogy a megszállottak a szolyvai emlékhely megteremtését engedélyezték.
Egy-két beszélgetésbõl levonva a konklúziót: a kárpátaljai magyarok, fõleg a blokkban élõk, a szovjet megszállás után gyorsan
megtanulták az orosz nyelvet. 1991 után Ukrajnához kerültek, de nem hajlandók az ukrán nyelvet megtanulni. Hát persze kivételek
mindig vannak, fõleg ott ahol nemcsak betelepített ukránok, hanem ruszinok is élnek.
Vagy mert az uralmi lajtorján elõbbre akarnak jutni, vagy mert „zsíros” állást remélnek
általa.
Még meg kell említenem, hogy az itt élõ
tömb-magyarság református vallású. Így
húsvét vasárnap mi is elmentünk a Mezõvári
Református Nagytemplomba, ahol a püspök
úr tartotta az istentiszteletet.
Feltûnt: az itt élõk még mindig hívei a régi
reformátusságnak. Nevezetesen a férfiak és
nõk külön padsorban ülnek. De még ott is
külön az asszonyok, külön a lányok, külön a
férfiak, külön a fiúk. Ezt a régi rítust a II. világháború után idehaza már nem folytatták.
Ebéd után rokonlátogatás. Mindenütt határtalan szeretettel fogadtak bennünket is, az
„idegeneket” – dehát hogy lennénk mi idegenek, hisz itthon otthon vagyunk!
Majd húsvét másnapján hazaindultunk.
Sok szépet és jót láttunk, tapasztaltunk. De
elszomorított az a tény, hogy a sok jó magyar
idegen uralom alatt él. Bár boldogulnak. Hihetetlen önbizalmuk van, és talán nem veszik
annyira tragikusnak sorsukat, mint idehaza
mi!
Hogy mi ennek az oka?
Elsõsorban töretlen Istenhitük és a mindenek feletti hazaszeretetük.
És ehhez mi adja az erõt?
A hagyományok tisztelete, ápolása, betartása, a nagycsaládokban történõ életforma és
életvitel. A föld tisztelete. Az önellátó gazdálkodásra való törekvés. Tanulhatnánk tõlük!
vitéz Joó Sándor
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SZÜLESSÜNK HAZA...
„Bazsonyi Arany festõmûvész 2002-ben életmûvének jelentõs részét, 75 festményét és több
mint 140 grafikáját szülõföldjének, Tolna megyének ajándékozta. Alkotásai a Wosinsky Mór Megyei Múzeum gyûjteményét gyarapítják.”
Állandó kiállítása Simontornyán a Vármúzeumban 2009. május 28-án ünnepélyes keretek
közt nyílt meg, melyen beszédet mondott Dr. Pálos Miklós, a Tolna Megyei Közgyûlés alelnöke.
Tamás Menyhért, József Attila-díjas író az alkalomra írott versét mondta el. Bazsonyi Arany hitvallását Balatoni Teréz tanár olvasta fel. A kiállítást Dr. Hubert Ildikó irodalomtörténész nyitotta
meg.
Tisztelt Olvasók! Bazsonyi Arany és Vecsési
Sándor 2007-ben a Dömsöd Díszpolgára címet
kapták településünkön. Második otthonuknak választották ezt a helyet, ahol alkothattak, ahol éltek.
Megtisztelõ számunkra ez a döntés! Így adatott
meg, hogy nemcsak alkotásaik által, hanem személyesen is ismerhetjük Aranka nénit és Sándor
bácsit! Személyiségük rányomja bélyegét mûveikre, melyek aztán elgyönyörködtetnek, gondolatokat ébresztenek! Dömsödnek adományozott hagyatékukat a Petõfi Múzeum állandó kiállításán
tekinthetik meg az érdeklõdõk!
Bazsonyi Arany szülõföldje Tolna megye. Ez
a kötõdés életre szóló! Élete munkáiból adományozott gyûjteményét a Simontornyai Vármúzeumban tekinthetik meg az arra látogatók!
Próbálkozom a lehetetlennel, hogy a Dömsödi
Hírnök hasábjain közvetítsem önöknek ezt a csodálatos kiállítást, a megnyitón elhangzott remek
gondolatok tükrében! Beszédében Dr. Pálos
Miklós eképp méltatta a mûvésznõt:
„…Bazsonyi Arany nemcsak a festészetben, a
poétizmusban is kiteljesedett. Honnan is merítette mindezt? Szülõi közösség, szülõföld, rendíthetetlen keresztényi hitbõl, a hazaszeretetbõl!
Következetes színvilága hûen visszaadja a tájakat, alakokat. Mûvészeti irányzatából vissza lehet következtetni alkotójára, annak lelki gazdagságára, mûvészi hitvallására. A mai nagy élõ
képzõmûvészet egyik legmarkánsabb alakja. Soha nem bocsátotta áruba mûvészi hitvallását! Elkötelezettsége az általa való meggyõzõdés iránt
nem lehetett alku tárgya! Ezért alkotott maradandót!”
Bazsonyi Arany hitvallását versben és prózában Balatoni Teréz tolmácsolta:

Suhanva firkál
Ártó jeleket.
Boszorkány-körben
Port kavar.
Hullott levelek
Koravén avar
Mindenütt.
Állok kõlábakon.
Tüzes bottal üt
Az égõ nap.
Fáinknak hûlt nyoma,
A házunk tûnt nyomok nyoma,
Ablak tükre villan
Délibáb csalogatással,
Háborús-üszögös szeme
Vakító világlás.
Mozdulástalan: nyár szobrává váltan,
Mintha álmodnám, várom
HAZATÉRTEM”.
– Kiállítás nyílott képeimbõl, rajzaimból, életem munkáiból, átfogóan az Ozorai Várban
2002. május hó 25-én. –
„Anyagomat szívbõl hazaadtam szülõmegyémnek, ugyanígy szívbõl fogadták. Örömmel,
jószándékkal, felelõsséggel adták otthonul a szíveknek. Nem tudok pár mondatban errõl a tényrõl, eseményrõl szólni. Arról még kevésbé lehetséges, mi zajlik bennem. Gondolom minden festõben, ha odaérkezünk, hogy minden egyes képünk megmérettetik bennünk. Jaj, nehogy
könnyûnek találtasson! Tekinthessek a messzeségbe jó reménységgel. Ezzel a gyötrelemmel verettem, és nem tudhatok ma sem mást mondani:
Szeretteim közt mindig mindenhol fizikai jelenlétemtõl függetlenül, Velük otthon vagyok! Akik velem vannak, ugyanezt érzem igaznak õrájuk is!
Szeretõ kézfogással, öleléssel, köszöntéssel és köszönéssel: Bazsonyi Arany”
Végül Dr. Hubert Ildikó irodalomtörténész,
magávalragadó stílusban röpítette az ottlévõket a
kiállított képek világába!
„Több ezer év tapasztalata igazolja: A szellem
fényét a percemberkéknek sohasem sikerült elhomályosítania, legfeljebb ideig-óráig hátérbe szo-

Sziken (1965)
rítani! Bazsonyi Arany festészetének senki mással össze nem téveszthetõ formanyelvérõl, szellemi mondanivalót hordozó témafeldolgozásáról
kiállításai meggyõzhették már a látogatóit. Rajzai, festményei elõtt el kell idõzni ahhoz, hogy az
elsõ benyomások után az esztétikai élmény mélyebb rétegeit fejthessük fel.
Mûveinek gyökereit a szülõföld tájaiban, embereiben, az otthonról kapott íratlan erkölcsi parancsokban s a kétezer évünket keresztény kultúrával átitatott szakralitásában kell keresnünk. Az
a falusi világ, amely még hordozta a munka tisztességét és örömét, az ünnepek szimbólumaiban
való eligazodást, mára már elveszõben. De kell-e
hagyni, hogy eltûnjön mindez? A gyulaji, a pusztahencsei, a dömsödi öregek embereivel sírba
szálljon? Bazsonyi Arany festészet nyelvén megfogalmazott válasza egyértelmû tiltakozás a lelki
gyökerek kihúzkodása ellen!
…Nemcsak ábrázolni, hanem megmenteni is
akarja a magyar múlt nagy pillanatait, a világ elhagyott tárgyait, pincesorait, embereit, emlékeit…
Kívánjuk, hogy a festõmûvész állandó kiállítása szolgáljon a látogatók örömére, s hagyatékának a szeretett szülõföld lehessen mindenkor legértõbb mondandója, õrzõje.”
A kiállítás látogatási idõben megtekinthetõ:
Naponta 10-13 és 14-17 óráig, hétfõ szünnap.
Összeállította: -V.I.-

Fotó: Fábián Domokos

„Még egyszer hazatérek
Állok az udvar
Hátsó fertályán,
A nap forró,
Felkárál egy jérce
Mezsgye keresztfáján,
Száradt-szikkadó
Szemem peremén
A bánat lidérce

Balatoni Teréz:
Teréz: tanár,
tanár, Tamás
Tamás Menyhért: József Attila-díjas író, Dr.
Dr. Hubert
Ildikó: irodalomtörténész, Endreffyné
Endreffyné Takács
Takács Mária: a Simontornyai VárVármúzeum igazgatója, Dr.
Dr. Pálos Miklós: a Tolna
Tolna Megyei közgyûlés alelnöke
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A Dezsõ Lajos Alapfokú Mûvészetoktatási
Intézmény év végi hírei
Az elsõ házi társastánc verseny
Május 9-én került sor az elsõ házi társastánc
verseny megrendezésére a Dezsõ Lajos Alapfokú Mûvészetoktatási Intézményben. Az egész
napos rendezvénynek a Petõfi Sándor Oktatási
és Mûvelõdési Központ adott helyet.
Az iskola növendékei nagy izgalommal készültek az eseményre. A felkészülés már hetekkel korábban megkezdõdött Mihó Diána tanárnõ vezetésével.
A verseny napján 9 órától nevezhettek a gyerekek, 10 órakor ismertette a versenyszabályokat Mihó Diána tanárnõ. A versenyt Pozsár
Józsefné 8. osztálya nyitotta meg Erkel Hunyadi
László c. operájából a Palotással.
Ezután következtek a délelõtti programban a
Gyermek standard, Junior I. standard – latin, Junior II. standard kategóriák táncosai. Közben az
„Árvalányhaj” csoport tartott bemutatót (Angyalok keringõje) és Nagy Sebestián adott elõ egy
énekszámot a Valahol Európában c. musicalbõl.
A délutáni programban a Junior II. latin, az Ifjúsági standard – latin, valamint a Felnõtt standard –
latin kategóriákban léptek fel a növendékek.
A zsûri tagjai Tóth Andrea, Strupka Zoltán és
Krisztián László egész nap fáradhatatlanul pontozták a párokat.
Délelõtt és délután is bevonulás és ünnepélyes
eredményhirdetés követte a versenyszámokat.
Következzenek a dobogós helyezést elért párok a különbözõ kategóriákban:
Gyermek – standard:
1. Ország György – Sass Lilla
2. Rüsics Alexa – Jakab Barbara
3. Sámson Nikolett – Huszti Barbara
Junior I – standard:
1. Perger Gábor – Jancsó Anna
2. Papp János – Belencsik Krisztina
3. Kincses Krisztina – Nagy Bernadett

Versenycsoport

Junior I. – latin:
1. Papp János – Belencsik Krisztina
2. Sáfrán Mihály – Fábián Fanni
3. Perger Benjámin – Kovács Szilvia
Junior II. – standard:
1. Göllény Zsombor – Szabó Evelin
2. Nagy Tímea – Csehi Szilvia
3. Ispán Krisztina – Fabula Mária
Junior II. – latin:
1. Nagy Tímea – Csehi Szilvia
2. Bódog Nikolett – Józan Judit
3. Sass Levente – Füki Beatrix
Ifjúsági – standard:
1. Perger Ádám – Ispán Karina
2. Csehi Csaba – Ispán Karina
3. Sass László – Varga Annamária
Ifjúsági – latin:
1. Perger Ádám – Ispán Karina
2. Sass László – Varga Annamária
3. Nagy László – Szadai Annamária
Felnõtt – standard:
1. Erdõs Sándor – Bak Barbara
2. Siklós Péter – Varga Andrea
3. Kiss Gergõ – Bábel Brigitta
Felnõtt – latin:
1. Erdõs Sándor – Bak Barbara
2. Radics Roland – Bábel Barbara
3. Kiss Gergõ – Bábel Brigitta
Itt köszönöm meg az egész napos segítséget a
munkatársaknak, akiket név szerint szeretnék
felsorolni: Gábor Tünde, Tóthné Ispán Ilona,
Ambruska Csabáné, Izsák Györgyné Edit, Keresztesné Zsiba Zita, Bokor Zsolt, Muzsai Katalin, Kõvári Zoltán, Guba Anita, Kõvári Bori,
Kõvári Róza, Bene Jánosné, Faragóné Pádár
Tünde, Povázai Gyula, Bajnóczy Annamária.
Köszönöm a mûvelõdési ház igazgatójának,

hogy rendelkezésünkre bocsátotta az intézményt a rendezvény lebonyolításához, valamint
az általános iskola pedagógusainak, hogy öltözhettünk a tantermükben: Varga Gézánénak, Bak
Gábornénak és Jarosiné Szabó Ilonának.
Köszönöm Mihó Györgynének, hogy elkészítette az okleveleket és az emléklapokat, valamint
szponzorálta a versenyt. Szeretném megköszönni
Mihó Diána tanárnõnek azt a hatalmas munkát,
amelyet a növendékek felkészítésében és a verseny szervezésében és lebonyolításában végzett.
Végezetül, de nem utolsósorban szeretném
megköszönni a gyerekeknek azt a csodálatos élményt, amelyben részesülhettünk, és kérem, ne
feledje senki: AKI RÉSZT VETT A VERSENYEN, AZ MINDENKI GYÕZTES!
***
Május 16-ától folyamatosan zajlanak a vizsgák, év végi bemutatók. Május 16-án mutatta be
a színjáték tanszak az Iringó Színjátszó Körrel
együtt a Padlás c. musicalt. A nagysikerû eseményrõl Gábor Tünde tanárnõ ír cikket.
Május 29-én a társastánc tanszak tartott bemutatót. Az esemény felkészítõ pedagógusai
Mihó Diána és Tóth Andrea tanárnõk voltak.
Június 3-án a néptáncosok és társastáncosok
készültek év végi bemutatóval. Felkészítõ tanárok: Angyal László, Bagi Ferenc és Tóth Andrea.
Június 4-én nyitottuk meg a grafika- és kézmûves tanszakos növendékeink kiállítását, valamint a zenei tanszak növendékei mutatkoztak
be. Felkészítõ tanárok: Sebestyén Gábor, Somos András, Nyikes Krisztián, Köntös Ágnes,
Csák Péter, Povázai Gyula.
Minden növendékünknek jó pihenést kívánok a nyárra, és szeretném felhívni a kedves
szülõk figyelmét arra, hogy június hónapban
írassák be gyermeküket a 2009/2010. tanévre. A
beíratkozás helye: a Zeneiskola épülete (Kossuth L. u. 58.).
Köntös Ágnes igazgató

Gézengúzok

14

XIX. évfolyam 6. szám

Autocross Országos Bajnokság
1. futam, Dömsöd, 2009. május 03.
Az autocrossosok mezõnye Dömsödön kezdte meg a bajnoki évet május elsõ vasárnapján. A
20 versenyzõ 4 kategóriában volt érdekelt.
A DIV1/F Trabant kategóriában Szûcs Dániel (ASC Dömsöd) vitte a prímet, két elõfutam-

beli elsõ helyével a döntõben is magabiztosan
vezetve nyert Gászler Krisztián (S-One Motorsport) és Gászler Ferenc (S-One Motorsport)
elõtt, aki nem kis „mutatványt” vitt végbe, amikor több körön keresztül felnyílt motorháztetõvel teljesítette a távot.
DIV 1-ben (karosszériás autók) Emõdi János
(Kanizsa ASE, Mitsubishi) megkeserítette a
többiek versenyét.
Erdei István (ASC Dömsöd) egy Audi Q80nal állt rajthoz, ám az elsõ elõfutamban a korláttal való találkozás megviselte a gépet, a továbbiakban csak nézõként szemlélte az eseményeket.
A döntõben Emõdi János nem adott esélyt a
többieknek, toronymagasan vezetve megnyerte
azt, mögötte Csupor András (S-One Motorsport,
BMW) és Balogh László voltak a befutók.
Szomor László (S-One Motorsport, Ford Fiesta) a döntõben most csak a 4. helyet tudta
megszerezni.
A DIV 3 (speciál crossautók 4000 cm3-ig)
mezõnye 5 fõt számlált, ám nem unatkozott
futamaik alatt a közönség. Vörös Tibor (ASC
Dömsöd, Audi V8) és Madarász András
(MAD-VI SE, Mitsubishi) az elsõ elõfutamban játszottak fogócskát, ám Madarász autójából elfogyott a sebesség, csak a 2. fokozat
üzemelt.
A döntõ rajtját Szabó Kálmán kapta el a legjobban, szorosan a nyomában Madarásszal, aki
biztosan tartotta második helyét. Mögöttük Vörös Tibor, Lux János (ASC Dömsöd, BMW),
majd az egyetlen 2 kerék hajtású autóval Tóth
Sándor (ASC Dömsöd, BMW) volt a befutó
sorrendje.
A DIV 3A (speciál crossautók 1600 cm3-ig)
a hazai autocrossban méltán érdemli ki a „király
kategória” nevet.
Sajnos a mezõnybõl két autó is kiesett mûszaki hiba miatt: Madarász Zoltánnak (MADVI SE, Kawasaki) csapágyas lett a motorja, míg
a junior korú Szabó Krisztián (Pap Motor SE,

Suzuki) a második elõfutam után volt kénytelen
feladni a küzdelmet.
A döntõ rajtja legjobban Molnár Alexnak sikerült. Ábrahám Károly ütközés miatt a harmadik körben feladta a küzdelmet. Ifj. Szabó Kálmán (Túrkevei VSE, Suzuki S1600) törött kézzel versenyezve a 3. helyet szerezte meg.
Radák Attila végül megelõzte Molnár Alexet,
begyûjtve ezzel a gyõzelemért járó 20 pontot.
A csapatversenyt a Kanizsa Autocross SE
nyerte (Radák Attila, Molnár Alex, Balogh
László), második helyezett a Túrkevei VSE csapata lett (Szabó Kálmán, ifj. Szabó Kálmán,
Ábrahám Károly) és a dobogó utolsó foka az
ASC Dömsödé (Szûcs Dániel, Vörös Tibor,
Erdei István).

AC OB VÉGEREDMÉNYEK
ÖSSZESÍTVE:
DIV 1/F TRABANT
1. Szûcs Dániel
2. Gászler Krisztián
3. Gászler Ferenc
DIV 1
1. Emõdi János
2. Csupor András
3. Balogh László
A futamok között az amatõrök viaskodása
kötötte le a közönség figyelmét.
A három kategóriában 22 versenyzõ nevezett. (1600 cm3 alatt 6-an, 1600 cm3 felett 8-an,
épített kategóriában 8-an adták be nevezésüket.)

AMATÕR VÉGEREDMÉNYEK:
1600 cm3 alatt
1. Székely Tibor
2. Gyökeres Mihály
3. Borbély Zoltán
1600 cm3 felett
1. Kecskés Roland
2. Székely Tibor
3. Korona Zoltán
DIV 3
1. Szabó Kálmán
2. Madarász András
3. Vörös Tibor
DIV 3A
1. Radák Attila
2. Molnár Alex
3. ifj. Szabó Kálmán
A szervezõk várják további versenyzõk jelentkezését is honlapjukon!
További információk a 2009-es bajnokságukról és a versenyzõkrõl: www.amatorautocross.hu
Épített autók
1. Klenáncz Szabolcs
2. Böhm Zoltán
3. Jeges Antal
Következõ versenyünkre augusztus 22-23-án
sok szeretettel várunk minden kedves érdeklõdõt!
ASC Dömsöd
További információk: www.autocross.hu
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Sikerek és kudarcok a bajnokság hajrája elõtt
Taksony : Dömsöd 0 : 1 (0 :0)
A gyõztes gólt Zsolnai szerezte. Az idegenben szerzett gyõzelem mindig sokat ér.

Itt szeretném megjegyezni, hogy az edzõpályán az ifjú korosztály versenyeivel folytatódott a lovasok díjugrató versenye, és a krosszpályán
autókrossz verseny gazdagította a Dömsödi Napok sportprogramját.

Dömsöd : Piliscsaba 1:3 (0 :2)
Dömsöd, 100 nézõ. Vezette: Kéri (Kányási, Kovács)
Dömsöd: Balázs I. – Nagy A., Kun G., (Bognár B.), Szarka Z. Szabó P.
– Turcsán T., (Farkas M.), Bognár S., Jezsek A., Kévés S. – Szabó L.,
(Almási A.), Zsolnai Z. Edzõ: Gábor Tamás.
Az elsõ félidõben egy létszámfölény után vezetést szereztek a vendégek, majd egy „potyaízû” góllal növelték az elõnyt.
Szünet után Almási és Farkas friss erõt jelentett, és kettejük összjátéka
gólt eredményezett a félidõ elején. Nagy erõket felvonultatva támadott a
Dömsöd, egyre-másra dolgozta ki helyzeteit csapatunk. Az egyenlítés helyett azonban az egyik ellentámadás ismét szerencsés gólt eredményezett
az ellenfélnek. Ez láthatóan visszavetette csapatunkat. Hiába kapta második sárga lapját Payer az ellenféltõl, az eredményen már nem sikerült változtatni. A szerencse mellett a nagyobb akarat, a nagyobb szervezettség is
a Piliscsaba erénye volt ezen a mérkõzésen.
A Dömsödi Napok sporteseményei közül a focistáknak sajnos nem sikerült pontot szerezniük.

Bugyi : Dömsöd 3 : 2 (2 : 0)
Kun Gergõ kiállítása miatt a 30. perctõl 10 emberrel játszott csapatunk.
Sajnos egyenlítés után nem sikerült tartani az eredményt.
A Dömsöd góljait Kévés és Nagy Attila szerezték.
Dömsöd : Halásztelek 3 : 2 (2 :0)
Dömsöd, 200 nézõ. Vezette: Laczkó (Kozma, Mohácsi).
Dömsöd: Balázs I. – Bognár B., Nagy A., Szarka Z., Szabó P. – Farkas
M., (Turcsán T.), Bognár S., Jezsek A., Kévés S. (Vizeli) – Almási A.,
Zsolnai Z. (Szabó L.). Edzõ: Gábor Tamás.
Gólszerzõk: Jezsek, Kévés, Almási ill. Liszkai 2.
Minden fordítva történt mint a múlt héten. Most küzdelmes mérkõzésen végre a Dömsöd gyõzött.
Pilisvörösvár : Dömsöd 1 : 1
A vendégként szerzett pont még jól jöhet a végelszámolásnál.
V.A.

Díjátadás a Dömsödi Napok lovasversenyén

Dömsöd nagyközség díját Gajda Fanni vehette át
Bencze István polgármestertõl
Május 31-én vasárnap gyermeknapi horgászversenyt
rendezett a Ráckevei Duna-ági Horgász Szövetség,
melyre idén 5 gyermekhorgászt nevezett a dömsödi
egyesület. Az idei szereplés meglehetõsen jól sikerült,
mert a nagyok kategóriájában (12-16 évesig) ifj. Saller
András elsõ lett, Suta Máté pedig 5., a kicsik között pedig
Fabók Olivér 4. lett, õk mindannyian értékes nyereményeket vihettek haza. Sajnos Saller Tímea és Léber Norbert nem ért el helyezést a rendkívül népes mezõnyben.
Horgászat után bõséges ebéd várta a gyerekeket, majd
pedig a díjkiosztó, ahol a Szövetség vezetõsége adta át a
serlegeket és az ajándékokat.
Dömsödi Horgász Egyesület

Petrik Béla átveszi a díjat az Aranyos Kupa dömsödi
versenyének megnyeréséért

HORGÁSZOK!
Dömsödön telek,
fa h á z z a l e l a d ó !
Dunáho z, Övcsatornáho z öt perc .
Tel.: 06-70-231-4344
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Szeppuku
Japánban járva sok mindenen elámulhat az
ember. A japánok azok, akik mindent precízen
elkészítenek, majd utólag kitalálják, mire fogják
használni. Lemásolnak találmányokat és tökélyre fejlesztik. Megbecsülik az öregeket, magas fokon tanítják a fiatalokat. Ez egy olyan kultúra, ahol a halálnak is megadják a módját. A
halálról jut eszembe…
A régi Japán kiváltságos emberei tiszteletteljes halállal búcsúztak ettõl a világtól, ez volt a
szeppuku. A szó fordítható gyomor-ontásnak
vagy has-felvágásnak, és egy rituális öngyilkosságformát takar. A japán kultúrában kicsit is jártasoknak valószínûleg már a címszó sokat
mond (és elég sok animében és filmben láthattatok már rá példát), ha viszont azt mondanám,
hogy hara-kiri, akkor már sokkal többen igenlõen bólogatnának, mert ez a közkeletûbb, és tulajdonképpen e szó hallatán ugyanarra lehet
asszociálni, mint a szeppuku esetén. Ha egy picit mélyebbre ásunk a nyelvi berkekben, arra lehetünk figyelmesek, hogy tulajdonképpen a
szeppuku és a hara-kiri kanjija megegyezik,
csak a sorrend fordított. Így ha alkalomadtán Japánban jársz, és látsz valakit, aki éppen lyukat
váj a hasába egy konyhakéssel, akkor késõbb a
helyszínelõ rendõröknek bátran mondhatod
bármelyik változatát, mert meg fogják érteni,
hogy mire gondolsz. Egyébként a hara-kiri picit
szlengesebb, ezt kevésbé használják.
A szeppuku fontos része volt a bushidounak
(etikai kódex szamurájoknak). Egy szamuráj
akkor követett el szeppukut, ha elbukott egy
harcban, megszégyenítették vagy szabályt szegett. Nem volt szokatlan az sem, hogy a szamuráj ura (daimjó) rendelte el. Sõt, a szabályok kimondták, hogy csak a legindokoltabb esetben
követhetõ el szeppuku saját elhatározásból. Voltak olyan nagyon ritka esetek is, amikor az ellenség karmai között rekedt harcosnak felajánlották a halál e nemesebb módját, ahelyett, hogy
lefejezik, vagy csak szimplán megfõzik õket
(nem viccelek… most nem). Ekkor ezt a felajánlást nagy megtiszteltetésnek kellett venni.
Azonban csak szamurájok élhettek ezzel a halálnemmel. A Tokugawa-sógunátus elõtti idõkben arra is volt precedens, hogy a földesurak halála után az úr csatlósai követték õt a halálba,
tiszteletük jeléül. Ebbõl is láthatjátok, hogy a
szeppuku nem büntetés. Büntetésként a
daimjók lefokozták vagy elvették a szamuráj
rangját, esetleg rónin sorba taszították vagy
szerzetesnek küldték. Ha egy szamuráj engedély nélkül követett el szeppukut, szégyenbe
hozta családját.

A szertartásról szakszerûen
A rituálé helyhez ugyan kis mértékben kötött,
de arra figyelni kell, hogy egy nyugodt térben

történjen. Így elvégezhetõ az otthon magányában, amíg az asszony vásárol, vagy akár a csatamezõn is, miután az ellen letarolt már majdnem
mindent és mindenkit. A harcosok világában a
szeppukut bátor cselekedetnek tartották. Becsülték azt az embert, aki elismerte, hogy vesztett. Ez azt jelentette, hogy minden bûnét elfogadva és megbánva tudta kioltani életét. Ezáltal
hírneve nem hogy nem romlott, hanem felmagasztalódott, és hõssé emelkedett. A szeppuku
nem egyszerûen annyiból áll, hogy belevágsz
egy pengével a hasadba, megcsavargatod és belehalsz. Nem. Ezt is, mint sok mást, a legprecízebb módon hajtják végre. Megvan a forgatókönyve. A szeppuku szertartásánál két emberre
van szükség. Magára az áldozatra és a segítõjére
(kaishakunin).
Az aktus elõtt a halálraítélt ünnepi kimonót –
ez általában fehér – vesz, kiválasztja a kaishakuninját, aki szenvedéseinek véget vetve lecsaphatja a fejét egy termetes szamuráj karddal. Következõ pont a halálra készülve egy halotti költemény megírása. A választott helyen a szamuráj és a segítõje egymás mellett térdepelnek.
Elõfordul az is, hogy páran nézõként vesznek
részt a „mulatságon”. A harcos elõtt a wakizashi
(rövid kard) vagy a tantou (kés) van elhelyezve.
A halálraítélt széthúzza kimonóját, ezzel szabaddá téve mellkasát. Az éles szerszámot a hasfal bal alsó részébe döfi. Feszülõ izmai a pengét
megkísérlik kilökni a testébõl. Ekkor kezdõdik
igazából a tortúra. A szamurájnak a penge bent
tartása miatt erõsebben befelé kell nyomnia a
kést, és egy balról jobbra irányuló vágást kell ejtenie hasán. Ekkor aztán már vérben sincs hiány, de hogy pontot tegyen az egész végére, a
mellkas alatt a kést bedöfve, lefelé is ejt egy vágást, ami keresztezi az elsõ vágást. Ezalatt a
kaishakunin már készülõdik, hisz pillanatokon
belül eljön az õ ideje is; végleg megszabadítja a
kínoktól a delikvenst a fejének gyors lecsapásával. Ez a daki-kubi.

A szeppuku eltörlése
A szeppukut mint halálnemet 1873-ban tiltotta be Meiji császár egyik rendeletével. Természetesen ezek után is akadtak jó páran, akik
folytatták ezeket a szertartásokat.
A második világháború elvesztése után fanatikusok és katonák tömegei lettek öngyilkosok
ilyen módon. Olvashatunk feljegyzéseket
1999-bõl is, amikor egy bizonyos Masaharu
Nonaka 58 éves japán dolgozó egy sashimi
késsel vágta fel a hasát, hogy az „erõszakos”
nyugdíjaztatása ellen tiltakozzon. Késõbb a
kórházban lelte halálát.
Summa summarum egy szeppukut nem tud
véghezvinni akárki. Erre az aktusra születéstõl
kezdve készülni kell. Úgy kell élni, hogy várd a

halált, és ne félj a kíntól. A legfájdalmasabb halálnemmel van dolgunk, így a szakszerûség és
odafigyelés maximumát követeli. A mi szemünkkel lehet, hogy beteges ez az egész, de én
már megtanultam, hogy ne ítélkezzek olyanok
felett, akik gondolkodását nem ismerem igazán.
Persze nem adok nekik igazat, csak elfogadom.
Nyugati fejjel, háborúkat meg nem élve, Mónika Shown edzõdve, nehezen hiszem, hogy valakik így is gondolkodhatnak.
Mikus Róbert
Az AnimeStars Magazin 15. számának tartalmából:
DVD-mellékletes változathoz csatolt DVD:
Appleseed – A jövõ harcosai
– Animeelemzések:
Blood – Az utolsó vámpír
– Animebemutatók:
Gankutsuou versus Monte Cristo grófja
Csizmás Kandúr 2
Hónap témája:Vámpíros hétköznapok
– Mangabemutató:
Naruto
Death Note
– Japán kulturális cikkek:
A Nyugat és Japán találkozása
Yuki Matsuri
A teaszertartás érdekességei
Japán éttermek itthon: Bambuszliget
Hírességek csarnoka: Onoda Hiroo
Japán utazási mûsorok
– Játékbemutató és nyereményjáték:
Resident Evil 5, X-Blades
– Mûszaki cikkek, hírek Japán technológiai
újdonságairól
– Könyvbemutató: Lesley Downer: Az utolsó ágyas
– Filmajánló: Casshern
…és még sok más!
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Pályázzon vissza
nem térítendõ
mezõgazdasági
támogatásra!

Fiatal gazdaként akár

10 millió forinthoz is
hozzájuthat!
A kérelem jóváhagyását követõen azonnal megkapja
az összeg 90%-át!
Nincs hozzá megfelelõ végzettsége?

LEGYEN ARANYKALÁSZOS GAZDA!

TERVEZETT PROGRAMOK*

A MÁTRIX OKTATÁSI KÖZPONT
intenzív képzésén MOST – akár távoktatás formájában
is – megszerezheti!

Bõvebb felvilágosításért hívja a
06-76-550 220-as telefonszámot!

Banya Bálról
Tisztelt dömsödi lakosok! Mint látták, a Dömsödi Hírnök áprilisi és
májusi számaiban nem jelent meg cikk a március 28-án megtartott Banya
Bálról. Nem feledékenység vagy közömbösség az oka, hanem drága Jutkánk
családjában történt tragédia /édesapja halála/ valamint az azt követõ rengeteg
munka. /Gyerekek felkészítése a tehetségkutató versenyre, Popfesztiválra,
Falunapok rendezése stb./ A Banya Klub tagjai úgy döntöttek, megírják az
elmaradt cikket. Hálánkat ezzel fejezvén ki községünk lakosainak, akik
megtiszteltek részvételükkel, s azoknak akik szponzoráltak bennünket.
A hírt biztosan hallották! Fergeteges buli volt az V. bál. Kitettek magukért a
dömsödiek. Ezt nyugodtan írhatjuk, mert egyetlen vendégszereplõ csoport
/ráckevei/ vett csak részt mûsorunkban, a többiek mind dömsödiek voltak. A
fergeteges hangulatról s a színvonal magas fokáról a Ju és Zsu Társulat ifjai,
valamint egy budaörsi, de dömsödi nagyszülõk unokája biztosították. A
Banyák „csak” magukat adták. A Banyák büszkék a tehetséges ifjakra, s
hálásak, hogy ezek az ifjak szívvel-lélekkel készültek és adták elõ mûsorukat.
Köszönetünket és hálánkat fejezzük ki Polgármesterünknek a bálunkon való
megjelenéséért, valamint a köszönetként átadott virágcsokorért. Számunkra ez
nagy megtiszteltetés volt. Köszönet a Kudar Borászatnak az adományért,
mellyel lehetõvé tették vendégeink TISZTES fogadását. A Banyák ezt megtetézték saját maguk készítette finom pogácsával, süteménnyel.
Ez évben tombolánk fõnyereménye /igen nagy értékû/ 10 napos görögországi út volt, ez a Palócz házaspárnak /Weekend Travel/ köszönhetõ.
További szponzorok: Szûcsné Laczi Erika Drogéria, Kovács Zoltán Papír
-írószer Bolt, Kiss Imre Vegyesbolt, Székely Tibor gumijavító, Harsányiné
Dobos Ildikó ABC, Zsuzsó Bt., Földváriné Zsuzsi Virágbolt, Koós Péter,
Adamcsik Éva, Hargittainé Mariann lottózó, Ötvös házaspár, Tóthné Julika
Junó Diszkont, Szabó Gáborné Magyar Korona Gyógyszertár, Madarász
Áruház, Nagyközségi Önkormányzat, Mészáros Pálné iskolaigazgató,
Bányai Mihály Virágkertészet, Tóth István mezõgazdász, Apaj Nyugdíjas
Klub, Kiskunlacházi Lányok-Asszonyok Klubja, Petõfi Sándor Oktatási és
Mûvelõdési Központ Dömsöd, Farkas Erzsébet Zsuzsanna pedikûrös,
Balogh László Virágoskert Drogéria. Köszönjük szíves felajánlásaikat!
a Banya Klub tagjai

Reggel:
6 órától Meghívásos Horgászverseny
9 órától Fõzõverseny
Délelõtt:
Zenés-táncos hívogató a
Szentmiklósi Big Band és a
Dezsõ Lajos AMI mazsorettjei részvételével
a CBA parkolóban, a Petõfi téren és a
Kék Duna Kisvendéglõ udvarán

Ünnepélyes megnyitó: 11 órakor
Folyamatos programok 10 órától:
Játszóház a Kék Duna Motel udvarán
Sétahajózás, Csónakázás
Autó- és motorbemutató

Ételek zsûrizése meglepetés zsûritagokkal az
ünnepélyes megnyitó után!
13 órától 19 óráig:
zenés-táncos szórakoztató mûsor

FELLÉPNEK:
ESZMÉNYI VIKTÓRIA ÉS HEILIG GÁBOR
Dezsõ Lajos AMI társastáncosai
Szigetújfalusi kórus
BANYA KLUB
JU és ZSU TÁRSULAT
NÉPSZERÛ HUMORISTA MÛSORA
(MEGLEPETÉS ELÕADÓVAL)
SÁPSZKI ATTILA ÉS BARÁTAI
VEGYES SZÓRAKOZTATÓ MÛSORA
ESTE:
HÕLÉGBALLONOZÁS
* A MÛSORVÁLTOZÁS LEHETSÉGES
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Találtam egy képet...
Az alábbi képeket Tóth Ignácznétól kaptuk. Régi nyarak hangulatát idézik. Fogadják szeretettel.

Kovács László református lelkipásztor kutyájával a
Duna-parton, valahol a komp körül

Bal oldal álló: Farkas Ignácné és barátnõje, Kovács László
Ülõ sor: Dr. Lenk Hugó, ifj. Kovács László, Kovács Lászlóné
Tóth Julianna korabeli fürdõruha viseletben

Fürdõzés
Farkas Emília

A képeket
köszönjük szépen!

Kovács László családja és baráti köre.
Középütt Tóth Julianna

Tóth Julianna és Farkas Emília barátnõk a Duna-parton 1935 körül

Tóth Julianna, Farkas Emília cserkészlányok a Duna-parton

Összeáll.:
Szabó Andrea

Tóth Julianna a jelenlegi EVIG üdülõ
melletti csatorna partján. A csatornát azóta betemették
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PROGRAMOK AZ OMK-BAN
ÁLLANDÓ PROGRAMOK
Dömsöd múltjából állandó helytörténeti kiállítás
a könyvtárban Kovács László tanító úr gyûjteményébõl. Nyitva tartás a könyvtári nyitvatartási
rend szerint.
ENERGIATORNA
Az egészséges életmód jegyében, szerdánként
19.00 órától. Vezeti: Oprea Arthúr Mihály
MUSICA NOSTRA NÕI KAR
PRÓBÁI
Péntekenként 18.00 órától a Széchenyi úti Általános Iskolában
NYUGDÍJAS KLUB
Kéthetente kedden (páros héten).
Vezeti: Ferenczi Lászlóné
SZÍNJÁTSZÓ KÖR
Keddenként az Iringó Színjátszó Kör próbái
18.00 órakor. Vezeti: Feketéné Párkányi Éva

KIÁLLÍTÁS
Óvodások és iskolások alkotásainak bemutatója
az OMK elõterében.
FELHÍVÁS KIÁLLÍTÁSRA
Iparosok, vállalkozók tevékenységét bemutató kiállításra hívunk minden vállalkozó kedvû bemutatkozót.
BANYA KLUB
Kéthetente hétfõnként 18.00-tól
FALUGAZDÁSZ
szerdánként 13-14.30-ig, pénteken 8-14 óráig

A Petõfi Sándor Oktatási és Mûvelõdési
Központ 2009. június havi programjai

2009. június 4. /csütörtök/ 17,00 óra
A Dezsõ Lajos A.M.I. évzáró bemutatója, grafika
és kézmûves tanszakos növendékek kiállítása.
A kiállítást megnyitja Kérges Tünde tanárnõ.
2009. június 8. /hétfõ/ 17,00 óra
ÉLETÚT BEMUTATÁS
Vitéz Joó Sándorral, községünk díszpolgárával
megjelent könyve kapcsán, mely a helyszínen
megvásárolható
2009. június 10. /szerda/ 17,00 óra
PEDAGÓGUSNAP
2009. június 20. /szombat/

2009. június 3. /szerda/ 18,00 óra

III. HAL-VÍZ NAP

A Dezsõ Lajos A.M.I. néptáncos és társastáncos
növendékeinek bemutatója

Helyszín: Kék-Duna Jacht Vendéglõ
a Duna-parton

KULTURÁLIS AJÁNLÓ – JÚNIUS
KÖNYVAJÁNLÓ:
J.M.G. Lé CLÉZIO: KÖRFORGÁS
Nobel-díj
2008. Mesésen
áradó új regénye a szerzõnek. Személyes
történelem,
lenyûgözõ
freskó. Megtalált és elvesztett álmok örök körforgása. Az élõ francia irodalom egyik legnagyobb alakjától.
/Európa Könyvkiadó/
GORDON RAMSAY: NEM PISKÓTA – A
LEGVAGÁNYABB SÉF ÉLETEVan ugye Anglia, és van ugye egy goromba,
nagyhangú, mániákus és önfejû szakács, pardon séf. És vagyunk mi is a világon – nézõk –,
kik ezt a médeafenegyereket ismerjük a televizóból. És van egy könyv, mit Õ írt a saját életérõl. Mit pompásan „kifõzött”, és ráadásul
még „ehetõ” is.
/Alexandra Könyvkiadó/
VEREBES ISTVÁN: MAYA
Az író elhatározta, hogy megmutatja az olvasóknak hõse szakmai és magánéletét. Az eltelt
30 évnek és a mának tükröt tartva, s benne a
színház világának. Hogy ki-ki lássa meg benne
önmagát és a címszereplõt. Felfedve mint egy

rejtvényt a rejtélyt.

/Ulpius-ház könyvkiadó/

BÁLINT ÁGNES: MI ÚJSÁG A FUTRINKA
UTCÁBAN?
Fiatalok és idõsebbek, kicsik és nagyok, itt az
alkalom, hogy a gyermekeinknek és unokáinknak elolvassuk a tévébõl valamikor oly igen
szeretett mesefigurák kedves kalandjait. Kikkel
mindig történt valami megkapó és bájos. Megelevenednek hát ezek a kedves jövevények: Cicamica, Morzsa kutya, Sünsámuel, Böbe baba
és a többiek.
/Móra Könyvkiadó/
TITKOK ÉS ÖTLETEK NAGYAPÁINK
KERTJÉBÕL
A kert otthonunk azon világa, hol a természet
számtalan titkait önmagunk is felfedezhetjük.
Ötleteket merithetünk e könyvbõl, hogy mit és
hogyan, s fõleg hogy miért érdemes ültetni,
gondozni, szépíteni a flórának és faunának e
csöppnyi szigetét.
/Reader's Digest Kiadó/
TONY CURTIS – PETER GOLENBOCK:
HOLLYWOOD HERCEGE
Ez az igazán „magyar színész” a miénk.
Évtizedek óta kedvencünk, szeretjük. Egy
igazi filmcsillag, egy macsó férfi élete a
nyomasztó gyermekkortól a fényes csúcsokig. Miközben hihetetlen kalandjairól mesél, feltárulnak az olvasó elõtt a filmipar kulisszái.

FOTÓPÁLYÁZAT:
Egy nagyszerû lehetõségrõl szólnék, és ajánlanám a képek szerelmeseinek. A National
Geographic 2009-ben is meghirdeti fotópályázatát. A feltételekrõl az interneten részletesen
tájékozódhatnak, www.NG.hu. Elõszõr is, bárki
részt vehet rajta. De hogy mennyi eséllyel, azt
kijelenthetem, hogy nem a felszerelésen múlik.
A pillanatot kell elkapni, hisz többek között ez a
fotózás lényege. Hála a technika fejlõdésének,
mára elérhetõ közelségbe került, hogy fantasztikus minõségû fényképeket alkothassunk. Csupán „nyitott szemekkel” és lélekkel kell járni és
figyelni és látni az életben.
Több kategóriában várnak fotókat: I. Természet és tudomány, II. Utazás és kultúra, III. Társadalomábrázolás.
Külön kategória: „A nagyvilág apró részletei”.
Számtalan nagyértékû díj és ajándék vár a
pályázókra. Félre tehát az aggodalmat és a kishitûséget, kézbe a kamerát és figyeljünk, lássuk
meg környezetünk csodáit. Lássuk meg egy táj,
egy arc mások által még fel nem fedezett részletét, szépségét. Csak rajtunk múlik, hogy sikerüle. Aztán a sok-sok képbõl válasszuk ki ami igazán tetszik, és bátran küldjük el a megmérettetésre. Jön a nyár és csodálatos fényekkel áraszt
el bennünket – mik elengedhetetlen feltételei
egy fényképnek. Mit is mondhatnék még; RAJTA!
KÕ ÁRPÁD
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Zenés Nyári Esték 2009.
Ezúton tájékoztatjuk a tisztelt érdeklõdõket, hogy 2009-ben is megrendezésre kerül
a Petõfi Múzeum udvarán a Zenés Nyári
Esték programsorozata a „Még 1000 év
Dömsödért” Egyesület Közhasznú Szervezet és a Petõfi Emlékmúzeum szervezésében.
Tervezett elõadások:
2009. június 20. szombat: Iringó –
Charley nénje
2009. július 4. szombat: J.A.T. nosztalgia est
2009. július 18. szombat:
Táncház, mini koncert, énekmûsor
2009. augusztus 1.:
Õszidõ verses-zenés mûsor, József Attila est
2009. augusztus 15. szombat:
Záró program: Vegyes zenés-táncos mûsor Morvai Piroska Zenebarátok Köre elõadásában
A részletes programokról, fellépõkrõl a Dömsödi Hírnök hasábjain,
Dömsöd honlapján, a Petõfi Múzeumnál is plakátokon, szórólapokon
adunk tájékoztatást!
A mûsorok az eddigi hagyományokat követve minden alkalommal
szombatonként 19,00 órai kezdéssel lesznek megtekinthetõk!
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 Petõfi Múzeum nyitvatartási idõpontjaiban, esetleg telefonon a 06-20-9-715-281 számon, vagy a megezerevdomsod@vipmail.hu e-mail címen, vagy az iwiwen a „Még 1000 év Dömsödért” közösségi oldalán!
„Még 1000 év Dömsödért” Egyesület Közhasznú Szervezet

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 Petõfi 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 kezû gyerekek segítségét is kérjük, akik szépen rajzolnak,
elképzeléseik vannak a konyháról, fõzésrõl, vagy együtt a család a
konyhában.
Várjuk rajzaikat, és ezek is bekerülnek a „szakácskönyvbe” szépen
kiegészítve a receptgyûjteményt.
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, idõtöltést kívánunk a válogatáshoz.
Elõre is köszönjük segítségét!
Fehér Lászlóné, „Még 1000 év Dömsödért”
Egyesület Közhasznú Társaság
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Tájékoztató Fórum Dömsödön
A dömsödi mûvelõdési házban 2009. május 14-én a Kis-Duna-menti
Vidékfejlesztési Egyesület (KVE) a Még 1000 Év Dömsödért
Egyesülettel karöltve tájékoztató fórumot szervezett. Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) III. és IV. tengely Helyi
Vidékfejlesztési Stratégiájának bemutatása mellett – melyrõl Szabó
Mátyás, a KVE munkaszervezet-vezetõje adott tájékoztatást – a témák
között szerepelt az RSD projekt elkészítésének elõrehaladása, a térség
munkaerõpiaci helyzete Schwarz Gáspár, a Munkaügyi Központ Ráckevei Kirendeltség vezetõje és Kõvári Péter, a Munkaügyi Központ
Ráckevei Kirendeltség referense elõadásában. Az Új Magyarország
Fejlesztési Terv (ÚMFT) keretében elérhetõ fejlesztési forrásokról
Lukács László kistérségi koordinátor beszélt. Az elõadók prezentációjukban nagy hangsúlyt fektettek a munkahelymegõrzés, munkahelyteremtés, illetve a vállalkozásfejlesztés és finanszírozás témakörére.
Az ÖKO Zrt. munkatársának elõadása nagy érdeklõdést keltett a
megjelentek körében, hiszen a Duna-ág revitalizációja fontos a dömsödieknek. Puskás Erika ismertette az RSD projektet, a projektelemek
elõkészítésének jelenlegi állását, mely 4 fõrészbõl áll:
1. A dél-pesti szennyvíztisztító telep tisztított vizének átvezetése a
Nagy-Dunába
2. Az RSD parti sávjában és a szigeteken található csatornázatlan
üdülõterületeken keletkezõ szennyvíz elvezetése, kezelése
3. Az RSD fõ- és mellékágain a leülepedett mederiszap kotrása és
hasznosítása
4. A tassi többfunkciós vízleeresztõ mûtárgy rekonstrukciója
Dömsödi vonatkozásban a szennyezõanyagok kivezetése az északi
üdülõterületet: Ráckevei utca és Nyárfás sétány; a Dabi-szigetet és a
Neptun – Napospartot érinti. Az érintett üdülõtelkek száma 796, melybõl 677 a csatornázott telek. A kotrásra kerülõ terület a Dömsödi-HoltDuna (Árapasztó-csatorna torkolatáig), a fõágban a Kék-Duna strand
területe. A kotort iszap mennyisége a mellékágból 48.000 m3, a strandnál 1.000 m3.
Hamarosan sor kerül a tervek Brüsszelben történõ vizsgálatára, majd
a pályáztatásra és a kivitelezõ keresésre. Ezután kezdõdhet a munka. A
kotrás 2010-tõl 2012-ig tart, az összes elgondolás várhatóan 2013-ra
valósul meg.
A témákról bõvebb információt találhatnak a www.kisdunave.hu
(Stratégiánk menüpont alatt), a www.umvp.eu, a www.rsdprojekt.hu, a
www.nfu.hu és a www.penzterkep.hu oldalon, illetve a Kis-Duna-menti Vidékfejlesztési Egyesület munkaszervezete személyesen is rendelkezésre áll az érdeklõdõknek az ÚMVP keretében megvalósuló
támogatásokkal kapcsolatban.
A KVE köszöni a meghívást és a rendezvény sikeres lebonyolítását a
Még 1000 Év Dömsödért elnökének, Korona Sándornak.
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Újra volt egy jó napunk Dabon!
Tavaly egy jó ötletet felkarolva rendezték meg az elsõ Dabi napot
júniusban. Az esõs, borongós idõjárás ellenére nagyon sokan látogattak el
a Dabi sörözõ kertjébe és élvezték a programokat! Idén tavasszal többen
kérdezték, hogy mikor és milyen lesz a második Dabi nap? Egyáltalán
lesz olyan program, mint 2008-ban? Mondhatni közkívánatra, idén május
24-én került megrendezésre a II. Dabi nap! A Dabi sörözõ, a lila sörözõ
kertje, udvara és terasza, valamint a Dabi körút egy része sok-sok
látványos és hangulatos programmal várta az érdeklõdõket! Végre az
idõjárás is a kegyeibe fogadta ezt a napot, s több száz gyermek és felnõtt a
családok és barátok számára hozott felejthetetlen élményt! A nap szlogenje lett az a mondás, miszerint az volt a vesztes, aki aznap nem volt ott a
„családi napon”, programokon! Hiszen színes vegyes szórakoztató
mûsorszámok gyerekek és felnõttek számára, arc- és hajfestés, ugrálóvárak, körhinta, pecázás, zsákbamacska, bababörze, társastánc-bemutató,
bûvészmûsor, rendõrségi bemutató, kukásautó, totó, fánk- és lángosevõ
verseny, több száz kakaós és lekváros palacsinta, kürtõskalács, finom
ételek, az esti nosztalgiadiszkó, tombola töltötték ki a napot Dabon!
A sikeres nap érdekében nagyon sokan dolgoztak, ajánlották fel
önzetlenül segítségüket és támogatásukat, ezúton szeretnénk megköszönni nekik a jóságukat! Köszönjük: Rakszegi Gyula, Kovács Sándor, Balla
Csaba, Gyivi János, Nagy József, Korona Imre, Kósáné Marika óvó néni,
Odor Zoltán – Rendõrség, Klszák Tamás és a Polgárõrség tagjai, Tárkányi
Béla és Szabó József – Tûzoltóság, Makács György – Bio-Pannónia Kft.,
Bábáné a körhintás, Orosz Katalin, a Baba-Mama Klub tagjai.
Hajfestésnél: Kiss Klaudia, Gugyela Edit, Tóth Nelli.
Arcfestésnél: Almásy Dia, Gyõri Szilvi, Celler Piroska.
A fellépõknek: Balatoni Blázsi Marika, Léka Klári, Ko Laci, Gál Laci,
Gubacsi Kálmán, Kiss Karina, Nagy Sebastian, Gyõri Szilvi – Balaton
Magdi, Szabados Terike, „Még 1000 év Dömsödért” Egyesület, Faragó
zöldséges, Jarosi István, Iparos Centrum, ifj. Takács István, Bõdi Endre,
Mohácsi Jánosné – fánk, Nagy Sándorné – lángos, palacsinta, Iparos Centrum, Kovács Zoltánné Papír-írószer, Ács Gyuláné, Pál Dénes, Hunyadi
Viktor, Jázmin Drogéria – Szûcsné Laczi Erika, Kincses István, Orosz
Anna, Korona Sándorné, Tarr Istvánné, Fehér László, Fehérék tanyája,
Korona Sándor, Madarász András, ifj. Bõdi Endre Zsigmond – Guttyán
Kitti társastánc, Almásy Dia, Paál István és csapata! Külön köszönet az
ötletadó Bõdiné Icának és családjának, hogy a helyet biztosították és
segítették a programok megvalósulását. Természetesen a legnagyobb
köszönet annak a több száz embernek, akik ott voltak a „családi napon”
Dabon! Jövõre Veletek ugyanitt!
A május 24-i II. Dabi napon készült fotók önmagukért beszélnek!

Tessék választani!
A jövõbeni még sikeresebb és hangulatosabb programok szervezése
érdekében kérdõív formájában megkérdeztük a II. Dabi nap résztvevõit,
ötleteikrõl, véleményükrõl! Az 51 kitöltött kérdõív alapján a nagy többség, 38 fõ szívesen látogatna olyan programokat, ahol lenne nóta, nosztalgia est, sok-sok élõ zenével, esetleg fõzõversenyt vagy grillpartit,
ügyességi versenyeket, bemutatókat, tánc- és szépségversenyeket, szüreti
mulatságot, tûzijátékot, tátika show-t, darts versenyt, néptáncosokat,
gyermekjátékokat, foglalkoztatókat, felnõtt- és babaruha börzét! Köszönjük a sok véleményt, szavazatot, ötletet! Remélhetõleg már idén lesz folytatás, amirõl tájékoztatni fogjuk az érdeklõdõket!
A szervezõk

OMK és a könyvtár
nyári nyitv a t ar tása
2009. június 15-tõl augusztus 31-ig a következõ nyitvatartási rend
szerint várjuk kedves olvasóinkat:
Hétfõ:
7.30-14
Kedd:
7.30-14
Szerda:
7.30-14
Csütörtök:
7.30-14
Péntek:
7.30-14
Szombat:
8-12
Nyári szabadság idõszakára szeretnénk szüneteltetni az OMK és a
könyvtár nyitva tartását.

2009. JÚLIUS 17-TÕL AUGUSZTUS 16-IG
NYITÁS: 2009. AUGUSZTUS 17. /HÉTFÕ /
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HISTÓRIÁNKBÓL
„…mindaz ami elmúlt, halhatatlan” /Pilinszky János/
Június elsõ vasárnapja Magyarországon 1952 óta a Pedagógusok napja. Személyük, jellemük fontos és meghatározó, olykor egy életen át emlegetjük õket! Õk alakítják, formálják a jövõ nemzedékét, és hogy milyen
nyomokat hagynak bennünk, arról az alábbi írás tanúskodik:

„Szûcs Lajos rektor úr áldott emlékének”,
(aki 1895-tõl tanított Dömsödön és 1950-ben hunyt el)
„Szûcs Lajos rektor úrral gyermekéletemnek egy új fejezete kezdõdik.
Legtöbbõnket az édesanyánk vezetett föl az elsõ osztályba. Megmagyarázta a rektor úr, hogy érkezés sorrendjében foglaljunk helyet a jó öreg padokban és tegyük hátra a kezünket. Édesanyám egy búcsúpillantást vetett
rám, amikor beültetett. – Aztán jó légy!
A szülõk az ajtóban megálltak, mások a folyosóról az ablakokon át figyeltek bennünket. Mi lesz most? Rektor úr a szüleinket barátságosan hazaküldte, és amikor az utolsó szülõ is elhagyta a folyosót, valamelyik kislány elsírta magát. Mindnyájan abba az irányba fordítottuk a fejünket, és
a következõ percekben megkezdõdött egy szívbõl fakadó sírás orkán.
Hátratett kezünket nem mertük szemünkhöz emelni, arcunkon csak úgy
patakzottak a könnyek. Rektor úr várt egy darabig, a szemünk sarkából
rá-rápislantottunk, õ is mintha megilletõdött volna. De aztán összeszedte
magát, egy rettenetesen nagyot csapott nádpálcájával a katedrára, a sírás
elhalkult, egy ideig szepegtünk még, aztán néma csend lett.
– Na gyermekeim, vegyétek elõ a palatáblát meg a palavesszõt –
mondta barátságosan – egy kicsit írni fogunk.
A feszültség kicsit felengedett. Megkoccantak a fakeretes palatáblák,
palavesszõk, melyek éppúgy oda voltak spárgával kötve a kifúrt rámához,
mint a nyúllábak, melyek a szivacsot helyettesítették.
A tanterem bútorzata a dobogóra állított katedrán és egy raffia-fonású
széken kívül egy óriási fekete tábla volt, mely egyik oldalán piros vonalas, a másik piros kockás volt, akár a palatáblánk. Rektor urunk a táblához
lépett, krétát fogott a kezébe és néhány álló vonalat rajzolt vele. Aztán ki-

Szûcs Lajos rektor úr a tanítványai körében
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hívott egy fiút meg egy lányt és felváltva íratott velük az övéhez hasonló
vonalakat, de biz azok hol elõre, hol meg hátra buktak. Az elsõ padban ülõ
palatáblájára ugyanolyan vonalakat húzott, mint a nagy táblára. Aztán
néhányónknak megmutatta, hogy kell fogni a palavesszõt. Sorra járta a
padokat. Akadt olyan társunk, aki egy vonalkát sem írt, csak görcsösen
szorongatta az íróvesszõt. Ezeknek kivette a kezébõl a palavesszõt, írt vele egy sort.
– Holnapra a tábládat ilyenekkel írod tele! Ha nem megy, kérd meg
anyádat, hogy segítsen neked. – A fiú nagyot bólintott. – Hogy is hínak tégedet? – nézett rá szúrós szemmel. – Szekeres László. – Hát László, máskor ne bólogass, mint a húzó ló, hanem válaszolj, hogy igen vagy nem!
Egy barackot nyomott a fejére, hogy az érzékenyebbeknek bizony kicsordult a könnye. Legnagyobb büntetése a körmös volt.
– Na fiam, szedd össze a körmöcskédet! – A nádpálcával rásuhintott.
Volt aki elkapta a kezét, ilyenkor a pálca a padra csapódott.
– Tartsd csak a tenyered! – Ebbe biztosan beletalált. A lányoknál barátságosabb és elnézõbb volt. Sorra járta a padjaikat, csak úgy ültükbe belebeleturkált a hajukba, ha aztán sörkét talált, annak a mamáját fölhívatta. A
legtöbb mama sírva hagyta el a tantermet. A tisztaságra kényes volt és könyörtelen, akárcsak a piszkos vagy rongyos ruhára. Apró vizslaszemét
nemigen kerülte el semminemû szabálytalanság, és gyorsan tudta pótolni
a szülõk hanyagságát vagy mulasztását.
Emlékszem, a második napon, mikor leültünk, behozta hozzánk a hegedûjét. Akkurátusan felhangolta, meghúzta egyszer-kétszer a vonót,
majd visszafektette a katedrára.
– Gyermekeim, máma énekelni tanulunk! Megtanuljuk a 42. zsoltárt:
„Mint a szép híves patakra …” Elõször is megtanuljuk a szövegét.
Felálltunk, Õ diktálta és soronként utána mondtuk. Azután fogta a hegedûjét, egyenként kihívott bennõnket, elismételte a szöveget és fáradhatatlanul próbálgatta belénk plántálni mind a szöveget, mind a dallamot. Ez
utóbbit áriának nevezte. Amelyõnk nem találta el a megadott hangot, vékonyka hangján bizony rárivallt:
– Az áriáján mondjad!
S aki a többszöri próbálgatás után is hibázott, annak meghúzogatta a
huncutkáját, vagy csavarintott egyet a süket fülén. Az volt aztán az ünnepélyes, mikor többszöri kísérletezés után fennállva énekeltük a zsoltárt,
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elõször hegedû nélkül, nádpálca dirigálással. Kistermetû, öregedõ mesterünk kihúzta magát a dobogó sarkán és velünk együtt énekelve ríkatta zeneszerszámát, nem sajnálva rá az idõt, fáradságot. Ha megütötte fülét egyegy kirívó hamis hang, lejött közibénk, majd megállt s vonójával koppintott a buksijára a falsul éneklõnek. Próbált volna valaki ilyenkor elpityeredni!
– Belõled meg micsoda gyáva vitéz lesz, Te anyámasszony katonája!
Rektor tanítónk ott lakott az iskola épületének akkori piactéri felében.
Legényember volt. Házvezetõnõje haláláig az idõs Pálföldi néni volt,
majd annak elhunyta után leánya, Pálföldi Rozália, a mi második édesanyánk, az aranyos Rozika néni.
Mind a hármójuk sírját benõtte a gaz, fejfáik elkorhadtak már az északi
(református) temetõben. De emlékük él még bennünk, a megfogyatkozott
létszámú nemzedékben, mindaddig, míg a mi sírunk és fejfánk is az övékéhez hasonló sorsra nem jut.
Az áldott emlékû rektor urunk késõbbi magánéletébõl álljon még itt az
alább következõ, rövid emlékezés:
Nyugdíjas korában, ha lánytanítványaival találkozott, elõvonta felöltõje zsebébõl a mindig kéznél levõ cukorkát, csokoládét és megkínálta õket.
Visszautasítani nem lehetett. Különben nagyon vidám emberke volt.
Kónya Miklós, aki tanítványa is volt /fûszeres, fényképész, majd malmos és méhész/ egy mûkedvelõ elõadásra készült alábbi versikével örvendeztette meg:
„Az öreg jó rektor bácsi,
Az õ kedve mindig játszi,
Bort iszik, ha nincsen kávé,
A zsebében csokoládé”
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A faluban maradt mindkét nembéli tanítványai majdnem kivétel nélkül
meghívták az öreg urat az esküvõjükre, lakodalmukra. Ilyenkor a templomban többnyire õ orgonált. A lagziban felköszöntõt mondott ilyenformán:
„Kedves vendégkoszorú! Drága fiaim és lányaim. Örül az én szívem
most, nagyon örül, mikor így örvendezni, párosodni látlak benneteket.
De aggódom is értetek. Aggódom és csodálkozom azon a nagy bátorságon, ahogyan ti rászánjátok magatokat a házas életre. Nagy dolog a házasság, nagyon meg kéne fontolni. Látjátok én már nyolcvan és egynéhány éves vagyok, de még mindig azon rágódok, studírozok, hogy megnõsüljek-e?”
Hosszantartó taps és lelkes éljenzés következett. A menyasszonytáncot, még csak mozogni tudott, a násznép nem kis derûjére õ nyitotta meg.
Minthogy én még gyermekkoromban, mint középiskolás, a fõvárosba
kerültem, nem kísérhettem figyelemmel további életét. De úgy gondolom,
nem sokáig betegeskedett, és haláláig jófejû, kedélyes emberke volt.”
Lejegyezte:
Id. Nyerges László
A visszaemlékezést Nyerges László bocsátotta rendelkezésemre, édesapja minden megmaradt írásos dokumentációjával együtt! Hiteles képet
kapunk általuk a 40-es, 50-es évek Dömsödjérõl! Alkalmakhoz illõen, a
jövõben ezekbõl adok közre néhányat!
Ezúton is köszönjük ezt az értékes adományt!
- V. I. -

RÁDIÓÜZENETEK A PADLÁSRÓL
2009. május 16-án, szombaton különleges színházi élményben lehetett részük az OMK-ba látogatóknak. Hosszas próbafolyamat után a
Dezsõ Lajos Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény Színjáték Tanszaka színpadra állította Presser–Sztevanovity–Horváth: A padlás címû
kétfelvonásos zenés darabját. Egészen pontosan mese és musical egyben. Az elõadás alatt nehezen lehetett szétválasztani ezt a kettõt, de nem
is volt rá szükség. Az eddigi színi elõadásokon soha nem látott hang- és
fénytechnikával kápráztattak el minket a fellépõk és az õket támogató
háttér-team.
Nagyon köszönjük a felkészítést Bognár Gáborné Ibolyának, Tarrné
Zsókának, a varázslatos technikát Horváth Andrásnak és Csonka Nórának, a helyszínt Csikós Lászlónénak, a smink- és frizurakészítést Bábel
Andreának. Külön ki szeretném emelni az Iringó Színjátszókör tagjait,

Bábelné Marika nénit, Bábel Lászlót, akik fáradhatatlanul dolgoztak a
gyerekek produkciójának sikerén. Megkülönböztetett szeretettel és tisztelettel köszönöm meg Tarr Istvánnak és az egész Tarr családnak
nélkülözhetetlen munkáját, mellyel a színpadképet tette tökéletessé.
Köszönjük Varga Anettnek a színpad hátterének elkészítésében nyújtott segítségét, Köntös Ágnes igazgató dicsérõ szavait, valamint Gbúr
Tímeának, az est díszvendégének elismerõ mondatát, miszerint:
„Ti nem amatõrök, profik vagytok!”
Végül, de nem utolsósorban nektek köszönjük színjátszós gyerekek,
hogy elvittetek minket meseországba, ahol még élnek az álmok és az
emlékek...
a Dezsõ Lajos A.M.I. Színjáték Tanszaka
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Keresztyén élet
Kerestem valakit...
„Kerestem köztük valakit, aki építené a falat, és odaállna a résre színem elé az országért,
hogy ne pusztítsam el, de nem találtam. – Ezt
mondja az Úr.” (Ezékiel próféta könyve 22,30)
Ezékiel próféta könyvét olvassuk most hetekig sokan a Bibliaolvasó kalauz szerint, és azt
tapasztaljuk, hogy nem könnyû olvasmány ez,
mert sok kép, jelkép és utalás van ebben a prófétai könyvben, amit elsõ olvasásra nem mindenki
érthet meg.
Itt van például ez a mondat, amit Isten mond
a népének: „Kerestem köztük valakit, aki építené a falat, és odaállna a résre színem elé az országért, hogy ne pusztítsam el, de nem találtam.”
Valóban magyarázatra szorul sok részlet. A
fal képét még csak értjük. Az ókori városokat
erõs fallal vették körül, hogy megvédjék az ellenségtõl. Ha a támadók azonban rést tudtak ütni ezen a falon, akkor azon keresztül beáramlott
a pusztítás a városba.
De milyen falról van itt szó? Miféle résre kellene odaállnia és kinek? És ha odaáll, akkor Isten miért nem pusztítja el az országot?
Segít megértenünk azt, hogy mi van itt megírva, ha egy kicsit elõbbre lapozunk a Bibliában,
mert van a Zsoltárok könyvében is egy mondat,
ahol ugyanezek a szavak sorakoznak egymás
után. A 106. zsoltár 23. verse így hangzik: „Isten elhatározta, hogy elpusztítja a népet, de Mózes, az Õ választottja eléje állt a résre, és Õ elfordította pusztító haragját, és nem veszítette el
õket.”
Itt megint kérdések szólalnak meg. Miért
akarta Isten elpusztítani a népet? Hova állt Mózes, mit tett õ, aminek eredményeképpen mégsem teljesedett be ez, és elfordította Isten az Õ
haragját?
Ezt meg akkor értjük meg, ha még elõbbre lapozunk, és onnan lesz világos az ezékieli mondat is. A Mózes második könyve 32. részében
van leírva az a jól ismert történet, amikor Mózes
felment a hegyre, hogy az Úr ott átadja neki a
Tízparancsolat kõtábláit, és távollétében a nép
rávette Áron fõpapot, hogy az arany ékszereikbõl készítsen nekik egy borjúformát, és azt körbetáncolva elkezdték istenként tisztelni. Ilyen
õrültséget mondtak: ez a borjú hozott ki téged,
Izráel népe, Egyiptomból, a rabszolgaságból;
holott mindenki tudta, hogy az élõ Isten hozta ki
õket, és mindenki tudta, hogy ez az, amivel nem
szabad megbántani Istent, és önmaguk ellen is
így vétik a legnagyobbat, ha istenként tisztelnek
egy ilyen kezük által készített tárgyat. Mert ez
azt jelenti, hogy az Isten velük kötött szövetségét szegték meg, rés, repedés támadt ezen a szövetségen, és ezen a repedésen feltétlenül bezúdul az Isten igazságos ítélete.

Amikor ezt Mózes megtudja, akkor leborul
Isten elõtt – nyugodtan mondhatjuk így: odaveti
magát Isten elé –, és életre-halálra elkezd kegyelemért könyörögni. És magyaráz, érvel:
Uram, ezt te nem teheted meg, mert mit szólnak
a pogányok? Azt fogják mondani, azért pusztítod el õket, mert nem tudtad bevinni õket az ígéret földjére. A te dicsõséged, a te presztízsed forog kockán, Uram! És egyébként is, te kegyelmes, irgalmas Isten vagy. Ebbõl éltünk eddig is,
hogy újra és újra megbocsátottál. Szaporítsad
kegyelmesen ennek a bizonyságait. Megígérted
Ábrahámnak, Izsáknak, Jákóbnak... és így tovább, sorolja. Isten meghallgatja ezt az elszánt
imádságot, és nem jön be az ítélet a repedésen,
mert Mózes, az Õ szolgája – ahogy olvastuk –,
eléje állt a résre. Elhangzott egy komoly, szenvedélyes, az Isten irgalmába vetett hittel elmondott imádság, és ez betömte azt a rést, ami támadt a szövetségen.
Akkor mit jelent a mai alapigénk? Azt mondja Isten: kerestem köztük valakit, aki építené a
falat, és odaállna a résre színem elé az országért,
hogy ne pusztítsam el. Azt jelenti, hogy Ezékiel
korában is Isten népe temérdek bûnével megint
rést ütött a szövetség falán, és ezen a résen várható volt az ítélet, amit Isten már kilátásba is helyezett. De mielõtt ráengedte volna az ítéletet a
népre, keresett valakit. Nem megrendítõ ez? Isten keres. Az igazságos ítélet végrehajtása elõtt
keres valakit. Legalább egyvalakit, aki tudna
Mózeshez hasonlóan imádkozni a népért. Aki
ismeri Isten hatalmát, aki tudja, hogy Õ irgalmas, aki szereti ezt a nyomorult, bûneibe belesüllyedt népet. És aki kész odaállni a résre, és
ezzel az imádsággal betömni azt. Ezúttal azonban senkit nem talál Isten. Olyan szomorú ennek a mondatnak a vége: de nem találtam.
És akkor jön a folytatás: „Ezért kiöntöm rájuk dühömet, megsemmisítem õket haragom tüzével, fejükre olvasom tetteiket!”
Nem tudom, érzékeljük-e, milyen nagy horderejû ígéret van elrejtve ebben a mondatban? Ez
azt jelenti, hogy minden Isten- és emberellenes
bûn önmagában hordja az ítéletét. Ez az ítélet
azonban elhárítható, ha vannak olyanok, akik
odaállnak az ítélet elé. Akik odavetik magukat
Isten elé, és ilyen imádsággal, mint betonnal,
betömik ezeket a réseket, amik a nép bûnei miatt keletkeztek a szövetségen.
Ha vannak olyan imádkozó hívõk, akik tudják, ki az Úr, akik szeretik a népüket, azokat is,
akik a legfõbb bûnöket elkövették, akik bíznak
abban, hogy Isten irgalmas és elfordítható az ítélet, és tudnak így életre-halálra, elszántan, Istenbe vetett bizalommal, állhatatosan imádkozni.
Olyanok vannak, akik tudnak szövegelni. Itt
is olvastunk a korábbi versekben a hamis prófé-

tákról, akik hoznak egy vödör festéket, és mázzal mázolnak. Bemázolják a repedéseket. Nem
tragikomikus? Kétségbeejtõ! Attól az a repedés
még ott tátong, és az ítélet be fog jönni. A szöveg, a bölcselkedés, okoskodás nem tömi be a
repedéseket. Az egyetlen anyag, ami betömi, ez
a fajta imádság. Isten keres ilyen imádkozókat.
Azt gondolom, mindannyian látjuk, hogy a
mai helyzetünk mennyire hasonlít Izráel akkori
állapotához. Ezékiel könyvének 22. része csak
megerõsít bennünket ebben. Sajnos mi is elmondhatjuk most népünkrõl azt, amiben Isten
summázza a maga szomorúságát. „Engem pedig elfelejtettél.” Mi is elfelejtettük Istent. Gyakorlatilag kimarad a legtöbb ember életébõl. Kihívóan megszegjük az Õ törvényét és parancsait, alig vannak, akik tudakozzák az Õ akaratát.
Bûnt bûnre halmozunk.
És hogy milyen kísérteties a hasonlóság, arra
nézve olvassunk el néhány mondatot még ennek a fejezetnek az elejérõl. Az Ezékiel 22,6 és
következõk így hangzanak: „Ezt mondja az Úr:
Íme, Izráel fejedelmei közül mindegyik annyi
vért ontott, amennyit csak bírt. Apát és anyát
ócsároltak országodban, a jövevényt zsarolták,
az árvát és az özvegyet (ma így mondanánk: a
kis embert) nyomorgatták. A szent dolgokat
semmibe vetted, és a nyugalom napjait meggyaláztad. Rágalmakat terjesztettek országodban, hogy vért onthassanak; a hegyeken bemutatott áldozatból ettek, galád dolgokat követtek
el… Hagyták magukat megvesztegetni országodban, hogy vért onthassanak. Uzsorát és kamatot szedtél, nyerészkedtél embertársaidon,
zsarolva õket, engem pedig elfelejtettél! – így
szól az én Uram, az Úr.”
Vezérei gátlás nélkül, nyereségvágyból rabolnak, papjai megszentségtelenítik törvényemet – mondja Isten. Egyre-másra jelennek meg
olyan könyvek, hogy azt nem úgy kell hinni,
ahogy a Bibliában van, az ma már mást jelent,
mi modernek vagyunk. Az Úr napját nem szentelik meg. Nem tudom, mi is hogyan szoktuk
megszentelni, de a legtöbb embernek a vasárnap ugyanolyan, mint a többi. A paráznaság
mindenféle formája egyre általánosabbá válik.
Az istenkáromlás, a magzatgyilkosság, a szülõk
megvetése, a gyerekeink elhanyagolása egészen megszokottá válik, csak különféleképpen
próbálják igazolni, akik még egyáltalán magyarázzák és igazolják. Látjuk, ha megszegjük az
Istennel való szövetségünket, repedések keletkeznek a házassági szövetségen, a szülõ-gyermek kapcsolaton, a családi és minden egyéb
emberi kapcsolaton.
Elöntötte az országot a babonaság, a szerencse-isten és a mammon-isten elõtt tömegek hódolnak, és elképesztõ pénzeket áldoznak nekik.
És ami a legszomorúbb Isten szerint is, hogy ki
tartja mindezt bûnnek? És kinek fáj az, hogy tömegek így vétkeznek az élõ Isten ellen nap mint
nap? És vajon vannak-e, akik mégis reménykednek abban, hogy Isten megkegyelmez?
Megérdemelnénk az ítéletet. Óriási repedések
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tátonganak az Isten szövetségének a falán. Már
nem is jelent védelmet ez a fal. Már alig vannak,
akik odahúzódnak mögéje. És ebben az ítéletnek való kiszolgáltatottságban Isten még mindig keres.
Amikor a repedés már szakadékká vált Isten
és ember között, volt valaki, aki odaállt a résbe.
Jézus Krisztus odaállt, és keresztjével zárta el
azt, hogy Isten jogos ítélete ne minket sújtson,
hanem õt. És még ott is imádkozott a népért, értünk: „Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem
tudják, hogy mit cselekszenek!” Repedések
azonban azóta is keletkeznek a Jézus által helyreállított falon a mi bûneink miatt. Isten azokat
keresi, akik Jézus példáját követve odaállnak a
résbe és imádkoznak.
„Kerestem valakit, aki odaállna a résre énelém az országért, hogy el ne pusztítsam azt.”
Ilyen kétségbeejtõ helyzetben, ekkora romlás
közepette is Isten még vár. És vajon talál-e ilyen
imádkozókat? Talál-e köztünk ilyen imádkozókat? Akik Mózeshez hasonlóan életre-halálra
Istenben bízva, ezt a nyomorult népet nagyon
szeretve nem mondanak le arról, hogy Isten kegyelmes, és van nála bocsánat. Akik – ahogy itt
olvastuk – tudnak falat építeni, odaállnak a résre
Isten színe elé az országért, és tudnak így imádkozni.
Ez a magatartás, amirõl itt az ige beszél, ez
más, mint amikor valaki elmondogatja a napi
imádságait. Vannak sokan, akik semmit sem
mondogatnak. Egyáltalán nem szoktak imádkozni. Vannak, akik a bajban felkiáltanak és
megrendelik a segítséget Istentõl. Nem is tudják, hogy kihez kiáltottak. Vannak, akik szoktak
a kegyesség különbözõ változatai szerint imádkozni, esetleg naponta imádkozni. Elsõsorban
magukért, a családért. De itt nem errõl van szó.
Itt arról van szó, amikor valakinek a szívét egészen betölti az Isten dicsõsége utáni vágy – mert
Mózes az Isten dicsõségét tartotta szem elõtt elsõsorban – és a népe iránti szenvedélyes szeretet. Feltétel nélkül és személyválogatás nélkül.
Így tanul meg imádságban harcolni.
Mert az az imádság, amit Mózes mondott, az
az imádság harc. Mégpedig Isten kegyelmes
akaratának a megvalósulásáért való harc. Õ
nem azt kéri, hogy Isten forduljon el, és ne vegye észre, mit csinált a nép. Még csak nem is
azt, hogy bocsásson meg mindent. Õ tudja azt,
hogy ez például olyan égbekiáltó bûn volt, amire elvileg nincs is bocsánat, de Isten olyan kegyelmes, hogy ennek ellenére hátha mégsem
veti el az Õ népét. Azért küzd, hogy ez a nép jöjjön ki ebbõl a vakságból, ebbõl az istentelenségbõl, és készítsen Isten mindennek ellenére kegyelmes jövõt még a számára.
Isten keres ilyen imádkozókat, és az a kérdés,
hogy itt talál-e? Kedves Szülõ és Nagyszülõ
Testvéreim! Van-e bennünk ilyen felelõsség,
hogy a mieinkért így hordozzuk a jövõt, odaálljunk és imádkozzunk, építsük a falat, imáinkkal
tömjük a rést, mert különben milyen jövõ vár a
ránk bízottakra? Panaszkodunk, hogy elfo-
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gyunk, de van-e köztünk olyan, aki vállalja,
hogy mostantól minden nap odaáll az Úr elé, és
könyörög, hogy álljon helyre a házasság megbecsülése, hogy minél több gyermeket vállaljanak és fogadjanak a családok áldásként? Van-e,
aki felvállalja, hogy könyörög gyülekezetünkért, fiataljainkért? Ki az, aki kész így harcolni a
jövendõért? És a fiatalok között vajon talál-e az
Úr valakit, aki odaállna a résbe? Vagy köztünk
is azt kell mondania: „de nem találtam”?
Isten a benne bízókat annyira közel engedi
magához, hogy érthetik az Õ terveit, bízhatnak
az Õ irgalmában, várhatják komolyan azt, hogy
Õ cselekedni fog. Ezt kérik tõle, és ez ad értelmet imádságuknak. Itt nem az Isten akaratával
szembehelyezkedve könyörög valaki valamiért,
hanem az Isten kegyelmes akaratának a megvalósulásáért harcol. Azért harcol, amit Isten úgyis
el akar végezni és meg akar adni, csak a nép ezt
minden módon akadályozta eddig.
Azok, akiket Isten keres, így szoktak imádkozni. Ezek az imádságok történelemformáló
imádságok, sorsfordító imádságok. Messze felette vannak a mi megszokott imádságainknak.
Kérhetünk-e többet népünknek, a mieinknek,
mint hogy azt kérjük, ne más, hanem Isten akarata valósuljon meg mielõbb az életünkben?
Ki kész erre közöttünk, hogy ma elkezdi, holnap folytatja, holnapután is folytatja, és ennek
az évnek minden napján ilyen Istentõl elkért, a
Mózeséhez hasonló lelkülettel tudunk odaállni
a résre? Valamelyikre, amelyik hozzánk közel
van, és betonozunk. Hangzik ez az imádság, és
Istennek nem kell azt mondania, hogy kerestem
valakit, de nem találtam, és ezért kiteljesedik az
ítélet?
Azt szeretném javasolni, hogy félre a mázzal,
mindenféle okoskodó beszéddel, találgatással,
vádaskodással, mert az nem segít, és elõ a „cementet”! Ezt a fajta imádkozást, és akkor nem
jön a mostaninál is súlyosabb ítélet. Aki ebben
bízik és kipróbálja, az csodákat fog látni. Aki
ezen csak elmélkedik, kimarad abból, hogy Isten
kezében áldott eszköz lehessen. Ez magától nem
megy, és nem az elhatározásunknak a gyümölcse csupán, ezért egy szép énekkel kérjük, hogy
maga az Úr tanítson minket így imádkozni.
Istennel járni, lakozni,
Szent élettel illatozni,
Igaz hitben nem habozni:
Jézus Krisztus taníts,
Taníts imádkozni! (474. dicséret)
Csendesedjünk el, és adjunk hálát Istennek
azért, hogy egyáltalán imádkozhatunk. Hogy
meghallgat minket, hogy adta ezt a nagy lehetõséget, hogy ilyen egyszerûen, mint egy kisgyerek az apjának, elmondhatjuk neki mindazt, ami
a szívünkön van. Valljuk meg bûnbánattal az
imádság terén elkövetett mulasztásainkat. Végül úgy, ahogy a mai igénk mondja: könyörögjünk népünkért, ezért az országért, a jövõnkért.
Ámen.
Közreadja: Szabóné Lévai Csilla
ref. lelkész

Köszönetnyilvánítás
Köszönjük mindenkinek, akik osztoztak
gyászunkban és elkísérték utolsó útjára
id. LÁNG GYÖRGYNÉ
sz. NAGY ZSUZSANNÁT
a szeretett anyát, nagymamát, dédmamát.
Gyászoló család

Köszönetnyilvánítás
Tisztelettel köszönjük meg mindazoknak
akik a drága férj, édesapa, nagyapa
GÁBOR SÁNDOR
Végsõ búcsúztatásán résztvettek, virágaikat elhelyezték, mély fájdalmunkban
részvéttel osztoztak.
Felesége, leánya, fia, menye és azok
családjai

ISMÉT SZÓL A
TÁROGATÓ
A DÖMSÖDI REFORMÁTUS
TEMPLOM TORNYÁBAN
JÚNIUS 7-TÕL
MINDEN VASÁRNAP
Du. 5 ÓRAKOR.
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KONFIRMÁLÁS ÉS ELSÕÁLDOZÁS

(Fotó: Bábel László)

2009. május 10-én konfirmáltak
Dömsödön. Álló sor: Ambruska
Csaba, Kiss Sándor, Gyökeres
Áron, Nagy Tamás, Balogh
Bence, Czégány Balázs,
Horváth Balázs, Gábor István,
Kovács Gyula, Kovács György,
Fehér Péter, Józan Bence, Sass
László, Szabó Máté, Fülöp Sándor. Ülõ sor: Mészáros Dóra,
Szadai Annamária, Bajnóczi
Laura, Gyökeres Kitti, Bajnok
Irén, Szabóné Lévai Csilla
beosztott lelkipásztor, Szabó
Péter lelkipásztor, Tóth István
fõgondnok, Slezák Mónika,
Varga Mónika, Józan Judit,
Muzs Orsolya, Muzs Szabina.

2009. május 24-én Dabon
konfirmáltak.
Elsõ sor (balról): Csehi Szimonetta, Balogh László Levente
lelkipásztor, Molnár Vivien,
Bodrogi Ágnes, Perger Csaba.
Hátsó sor: Nagy László, Huszár
Péter, Gulyás László János,
Tóth Bence, Dobrai Ferenc.

2009. május 24-én, Dömsödön
voltak elsõáldozók:
Necsász József, Danyi Klaudia,
Kincses Dóra.

