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AKTUÁLIS

A júliusi Aktuális vezérfonalát a már beadott, és az előkészületben lévő
pályázatainknak szentelem. Úgy gondolom, hogy az ezzel kapcsolatos tájékoztató mindenki érdeklődését felkeltheti.
A Ságvári, az Előre és a Felszabadulás utcák teljes pormentesítése a kiviteli munkák előtti utolsó fázisába jutott. Közbeszerzési eljárás keretében
a Soltút Kft.-t jelöltük ki a munkák elvégzésére. Ők ajánlották a legalacsonyabb teljesítési árat, és szakmai szempontból is a legjobbak voltak. Amikor e sorokat írom, akkor várom a szerződéstervezetet, amelyet reményeim szerint még ma alá is írhatok. Július harmadikára tervezzük a munkaterület átadását. Tehát a következő héten megkezdődnek a munkák. Talán
sokan észrevették, hogy a Ságvári utcában teljesen felújítjuk az ivóvízhálózatot. Az aszfaltozás előtt indokoltnak tartottuk a teljes rekonstrukciót,
mert itt még a harminc éves eternit csövek voltak lefektetve, tele törésveszéllyel. A másik két utcában csak a rákötéseket kell kicserélnünk. Képviselő-testületi döntés szerint ezekkel az utcákkal párhuzamosan a Szüret
utcát is aszfaltozni fogjuk – saját forrásból (hitelből). Így lesz az egész városrészünk komplett.
A Somogyi Béla utcáról már a múlt hónapban írtam. Megtörtént az
újabb pályázati kiírás. Július végén dönteni tudunk a nyertes kivitelezőről,
és gondolom, ezután ott is felgyorsulnak az események.

» Mezőgazdasági hírek
» Históriánkból

19. o.

14-15. o.

Az Esze Tamás utcában a zöld parkoló „épülget”. A közeljövőben a
parkolóhelyek kialakítása, a járdák elkészítése megtörténik. Év végéig a
fásítással együtt teljes egészében el kell, hogy készüljön.
Az IKSZT pályázat keretében közel harmincmillió forintra pályázunk,
az OMK fűtéskorszerűsítésére, légkondicionálására. Örömömre szolgál,
hogy a kétfordulós pályázat első körén sikeresen túl vagyunk.
A TEUT-as pályázat keretében a pályázatunk befogadásra került,
amellyel a Zrínyi utca felújítását céloztuk meg. Sikeres pályázat esetén
egy régi óhajunknak teszünk eleget.
Néhány hónapja írtam arról, hogy a LEADER program keretében – az
első fordulóban – sikeresen pályáztunk az iskola melletti játszótér megépítésére, valamint a Petőfi szülői ház felújítására. A legújabb értesülésem
szerint július elején hozzák meg a végleges döntést a pályázatok sorsáról
az FVM-ben.
Mostanában a sajtóban, a televízióban, a rádióban sokat lehet hallani a
vízművek sorsáról, az ivóvízkészletünk megbecsüléséről, felértékelődéséről. A mi képviselő-testületünk is döntött arról, hogy elébe megy a történéseknek, és még ebben az évben pályázatot nyújtunk be az ivóvíz minőségének javítására, a hálózat és a víztorony felújítására, az ellátatlan terület fejlesztésére (üdülőterület). Három cégtől kértünk be ajánlatot, és a
legalacsonyabb árat vállaló céget kérjük fel a műszaki tartalom kidolgozására. Ez egy folyamatosan beadható, kétfordulós pályázat. Nagyon
nagy falat. Már akkor elégedett lennék, ha a következő ciklus végére teljeFolytatás a következő oldalon.

2
Folytatás az előző oldalról.
sítenénk azokat az elvárásokat, amelyeket magunk is megfogalmaztunk.
Sokféle információ ér bennünket az óvodai
férőhelyek számának bővítésével kapcsolatban.
Bármi is lesz a mindenkori kormányzat ajánlása, nekünk a dabi óvoda fejlesztésével, bővítésével foglalkoznunk kell. Első menetben elkészülnek a tervek, majd várnunk kell arra a pályázatra, amely a legideálisabb számunkra. Az
iskola részbeni felújítására (fűtéskorszerűsítés,
nyílászárók cseréje, elektromos, vizes felújítás)
megkaptuk az előzetes költségbecslést. Ezekkel
a munkálatokkal sokáig nem tudunk várni, meg
kell oldanunk akár saját erőből is.
Folyamatban van a dabi buszmegálló-öböl
tervezése, gyalogos átkelővel, kiemelt világítással. Itt is a megfelelő pályázat kiírására várunk.
Egy mondat erejéig ismét visszatérnék iskolánkra. Nem kis örömmel és meglepetéssel hallgattam a tanévzáró ünnepségen, hogy nyolcvanegynéhány kitűnő tanuló van Dömsödön.
Ezt a kiváló eredményt csak alátámasztja a
98%-os továbbtanulási ráta, és az országos
kompetenciamérésben elért – bőven az átlag feletti – eredményeik. Nem kétséges, a maga területén mindenki jó munkát végzett az elmúlt tanévben is. Szülők, diákok és nem utolsósorban a
tantestület! Gratulálok, és ezt az eredményt
azért tartom fontosnak, mert nem kell folyton
bizonygatni, hogy jó kezekben vannak a gyermekeink. Eredményeik önmagukért beszélnek.
Túl vagyunk a III. Hal-Víz Napi rendezvényen. Több száz dömsödi és nem dömsödi résztvevő bizonyíthatja azt a csodálatos, utánozhatatlan miliőt, amely körülölelte ezt a rendezvényt.
Köszönöm szépen a szervezőknek, Illés Gyulának, Takács Istvánnak, a Dömsödi Horgászegyesület tagjainak – Tóth Istvánnal és Gáspár
Lászlóval az élen, hogy lehetőséget teremtettek

A Magyar Korona Gyógyszertár nyitva tartása:
Hétfőtől péntekig: 7.30 – 18.30
Szombaton: 7.30 – 12.00

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

Havonta kiemelt, aktuális témákkal
foglalkozunk!
Dr. Szabó Gáborné gyógyszerész

Háziorvosi ügyelet

Ügyeleti idő: hétfőtől–csütörtökig: 17.00–07.00
óráig; péntek: 12.00–07.00 óráig
Hétvége és ünnepnap: 07.00–07.00 óráig
Ügyelet helye: Ráckeve, Szent István tér 5.
(Rendelőintézettel szemben)
Ügyelet telefonszáma: 06/24-385-342
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a néhány órás gondtalan kikapcsolódásra. Nyolc
térségbeli polgármester kollégám, és két parlamenti képviselő – dr. Szücs Lajos és Pánczél
Károly – tisztelte meg rendezvényünket. Valamennyien elismerően nyilatkoztak a rendezvény
szervezettségéről, hangulatáról. Még az időjárás
is kitartott mellettünk, igaz, csak kora estig.
Az előző Aktuálisban ígértem, hogy visszatérek a Művészeti Iskola évzáró rendezvényeire. A
néptáncosok produkcióját, a hangszeres bemutatókat és a képzőművészeti alkotásokat látva csak
erősödött bennem az a gondolat, hogy továbbra
is mindent meg kell tennünk a művészeti oktatás
életképességének fenntartásáért. A művészetek
világában olyan pozitív impulzusok érik gyermekeinket, amelyet semmi más nem tud pótolni.
Befejezésül köszöntöm az egészségügy dolgozóit, valamint a köztisztviselőket. Az előbbieknek köszönöm, hogy szinte minden pillanatukban harcolnak az egészségünkért, az életünkért, az utóbbiaknak pedig köszönöm azt a lelkiismeretes szolgálatot, ahogyan segítenek a
dömsödi polgároknak mindennapos gondjaik
megoldásában, a hivatali kötelezettségen túl is.
Bencze István

Anya köny vi hí rek
Születtek:

Csörgő Sándor – Nagy Mónika
ÁDÁM
Bak Rudolf – Tanai Beatrix Gyöngyi
VANESSZA VANDA
Mendi Mátyás Norbert – Sárközi Klaudia
AMIRA EVELIN
Szabó Csaba – Csepregi Hajnalka
CSABA
Horváth István – Fülöp Krisztina
ISTVÁN MILÁN
Preboly Gábor – Gyóni Gabriella
KATA és PETRA
Berki Csaba – Andrási Renáta
BOGLÁRKA
Brassó János – Pomacsek Mária
BENCE

Házasságot kötöttek:

Tarr Tamás Mihály – Sipos Zsuzsa

Elhunytak:

Barta Béla István
81 éves
Kovács Károlyné Gyetvai Erzsébet 67 éves
Cser Illésné Németh Emília
78 éves
Pintér Ferencné Sári Eszter
66 éves
Kiss Miklós Lajos
85 éves
Bucsi Istvánné Varga Erzsébet
96 éves
Madarász László Sándor
60 éves

Állatorvosi ügyelet

2009. július 11-12.
dr. Nagy Zoltán
Dömsöd, Kossuth L. u. 95.
Tel.: 06-20-934-7625

2009. július 18-19.
dr. Vona Viktor
Ráckeve, Kossuth L. u. 85.
Tel.: 06-20-926-4293
2009. július 25-26.
dr. Bécsi László
Ráckeve, Ady E. u. 48.
Tel.: 06-20-924-2367

2009. augusztus 1-2.
dr. Fábián Miklós
Kiskunlacháza, Báthory u. 8.
Tel.: 06-30-961-1694

HÁZIORVOSI RENDELÉS

Tájékoztatjuk a Betegeket a háziorvosok
2009. évi szabadságának időpontjáról és a
helyettesítés rendjéről:
Dr. Rókusfalvy Sylvia 2009. július 6-tól július
10-ig lesz szabadságon – helyettesíti: Dr.
Hornyák Edit saját rendelőjében, rendelési idejében
Dr. Hornyák Edit 2009. július 13-tól július 24ig lesz szabadságon – helyettesíti: Dr. Tóth István
saját rendelőjében, rendelési idejében
Dr. Hornyák Edit 2009. július 27-től július 31ig lesz szabadságon – helyettesíti: Dr. Rókusfalvy
Sylvia saját rendelőjében, rendelési idejében
Dr. Tóth István augusztus hónapban tölti
szabadságát, később részletezve.
I. körzet: Dr. Hornyák Edit
Zrínyi u. 8/b
Tel.: (24) 435-103; 20/432-1033
Rendel: hétfő, szerda:
13.00–17.00 óráig
kedd, csütörtök:
07.30–11.00 óráig
péntek:
07.30–11.00 óráig

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

III. körzet: Dr. Rókusfalvy Sylvia
Zrínyi u. 8/a
Tel.: (24) 436-180; 30/9523-588
Rendel: hétfő, szerda:
07.30–11.00 óráig
kedd, csütörtök:
13.00–17.00 óráig
péntek:
07.30–11.00 óráig

Gyermekorvosi rendelő: Dr. Szakály Ilona
Szabadság u. 42.
Tel.: (24) 435-153; 20/9422-698
Rendel: hétfő, kedd, csütörtök, péntek:
07.30–11.00 óráig
szerda:
13.00–16.30 óráig
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2009. JÚNIUS

A képviselő-testület 2009. júniusban két
alkalommal ülésezett. A testület 2009. június
12-i rendkívüli ülésén az alábbi döntéseket
hozta.
Napirend meghatározása
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület egyhangú szavazással
meghatározta az ülés napirendjét:
87/2009. (V. 27.) Kt. számú határozat
1) Az „Előre utca, Felszabadulás utca, Ságvári
Endre utca szilárd burkolatúvá építése” című közbeszerzési eljárás nyertesének kiválasztása
2) Az önkormányzat beruházásaihoz szükséges
„Hitelfelvétel” közbeszerzési eljárás kiírása
3) Egyebek
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal
1) Az „Előre utca, Felszabadulás utca,
Ságvári Endre utca szilárd burkolatúvá építése” című közbeszerzési eljárás nyertesének
kiválasztása
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület egyhangú szavazással
meghozta az alábbi határozatot:
88/2009. (VI. 12.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint ajánlatkérő (2344 Dömsöd, Petőfi tér 6.) „Előre utca, Felszabadulás utca, Ságvári Endre utca szilárd burkolatúvá építése” tárgyban lefolytatott K.É.-6680/2009. sz.
egyszerű közbeszerzési eljárásban a Bíráló Bizottság az ajánlattevőnként és részszempontokként kidolgozott, a döntés-előkészítése jegyzőkönyvben részletesen megjelölt és kifejtett indokok alapján megállapította, hogy az összességében legelőnyösebb ajánlatot a Soltút Kft.
(6320 Solt, Kecskeméti út 34.) adta, bruttó
154.574.436 Ft azaz bruttó egyszázötvennégymillió-ötszázhetvennégyezer-négyszázharminchat forint értékben.
A képviselő-testület a Bíráló Bizottság javaslata alapján a Soltút Kft.-t nyilvánítja nyertesnek.
A képviselő-testület felhatalmazza Bencze
István polgármestert az eljárás nyertesével kötendő vállalkozási szerződés aláírására.
Felelős: képviselő-testület, polgármester
Határidő: azonnal, szerződés aláírására
2009. június 26-ig
Az önkormányzat képviseletében Bencze István polgármester úr a SOLTÚT Kft.-vel a vállalkozási szerződést megkötötte. A szerződés
szerint a kivitelezési munkákat a vállalkozó
2009. szeptember 15. napjáig befejezi. Az építési munka ideje alatt érvényes forgalomkorlátozásról az érintett utcák lakóit közvetlenül tájé-

koztatja a vállalkozó. Az önkormányzat a közbeszerzési eljárás összefoglaló dokumentumát,
és a vállalkozási szerződést az önkormányzat
www.domsod.hu portálján közzéteszi.
2) Az önkormányzat beruházásaihoz
szükséges „Hitelfelvétel” közbeszerzési eljárás kiírása
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület egyhangú szavazással
meghozta az alábbi határozatot:
89/2009. (VI. 12.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az „Előre utca, Felszabadulás
utca, Ságvári Endre utca szilárd burkolatúvá tétele” és a „Belterületi vízrendezés Dömsödön”
megnevezésű projektek megvalósításához szükséges önrész, valamint a „Szüret utca szilárd
burkolatúvá tétele” megnevezésű projekt megvalósításának költségei finanszírozása céljából
hitelt kíván felvenni, és ennek érdekében közbeszerzési eljárást folytat le.
A képviselő-testület a fenti közbeszerzési eljárás ajánlati felhívását a határozat melléklete
szerint jóváhagyja.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: folyamatos
Az önkormányzat májusi döntése alapján
összesen 74 millió forint hitel felvételére írt ki
közbeszerzési ajánlati felhívást. A hitelt a Magyar Fejlesztési Bank „Sikeres Magyarországért Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram” keretében meghatározott beruházási célokra kívánja felhasználni, így az önkormányzat államilag támogatott hitelhez juthat. A
képviselő-testület felkérte a polgármestert, hogy
a hitelfelvétel megalapozottságát, indokoltságát, és az önkormányzat hosszú távú gazdálkodására vonatkozó hatását az önkormányzat
könyvvizsgálójával is véleményeztesse.
A képviselő-testület 2009. június 24-én tartotta munkaterve szerinti ülését, melyen az
alábbi döntéseket hozta.
Napirend megállapítása
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület egyhangú szavazással
meghozta az alábbi határozatot:
90/2009. (VI. 24.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak
szerint állapítja meg:
1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
2. A polgármester tájékoztatója a két ülés között
eltelt időszak eseményeiről
3. A közművelődési intézmények beszámolója,
a helyi újság főszerkesztőjének beszámolója

4. A nevelési, oktatási intézmények beszámolója, a 2009/2010. tanév, illetve nevelési év indításával kapcsolatos fenntartói döntések
5. Dr. Hornyák Edit (I. számú háziorvosi körzet)
háziorvos kérelme
6. Az Euroship Kft. tájékoztatása a Tókert
TSZT állapotáról
7. A Nagyközségi Könyvtárban az alapszolgáltatásokon felüli szolgáltatásokért fizetendő
beíratkozási és térítési díjakról szóló 16/2001.
(XI. 7.) rendelet módosítása
8. Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat gyermekintézményeiben fizetendő étkezési térítési díjak megállapításáról szóló 14/2002. (XII.
12.) rendelet módosítása
9. A nagyközség illetékességi területén a Községi Vízmű által szolgáltatott vízdíj mértékéről
szóló 12/1996. (V. 7.) rendelet módosításáról
10. Egyebek:
10.1. Önkormányzati hatósági ügyben érkezett
fellebbezés elbírálása
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal
1. Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület egyhangú szavazással
meghozta az alábbi határozatot:
91/2009. (VI. 24.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a polgármester lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatását.
Felelős: képviselő-testület
Határidő: azonnal
2. A polgármester tájékoztatása a két ülés
között eltelt időszak eseményeiről
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület egyhangú szavazással
meghozta az alábbi határozatot:
92/2009. (VI. 24.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a polgármester két
ülés között eltelt időszakban tett intézkedéseiről
szóló tájékoztatását.
Felelős: képviselő-testület
Határidő: azonnal
3. A közművelődési intézmények beszámolója, a helyi újság főszerkesztőjének beszámolója
3.1. A Nagyközségi Könyvtár beszámolója
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület egyhangú szavazással
meghozta az alábbi határozatot:
93/2009. (VI. 24.) Kt. számú határozat
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Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nagyközségi Könyvtár működéséről szóló beszámolót elfogadja.
Felelős: Markóné Zöldág Ágnes
vezető könyvtáros
Határidő: azonnal
3.2. A Dömsödi Hírnök önkormányzati újság főszerkesztőjének beszámolója
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület egyhangú szavazással
meghozta az alábbi határozatot:
94/2009. (VI. 24.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Dömsödi Hírnök főszerkesztőjének beszámolóját elfogadja.
Felelős: Vass Ilona főszerkesztő
Határidő: azonnal
3.3. A Petőfi Emlékmúzeum gondnokának
szakmai beszámolója
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület egyhangú szavazással
meghozta az alábbi határozatot:
95/2009. (VI. 24.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Petőfi Emlékmúzeum gondnokának szakmai beszámolóját elfogadja.
Felelős: Fehér Lászlóné gondnok
Határidő: azonnal
3.4. A Petőfi Sándor Oktatási és Művelődési
Központ szakmai beszámolója
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület 10 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett meghozta az alábbi határozatot:
96/2009. (VI. 24.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Petőfi Sándor Oktatási és Művelődési Központ igazgatójának szakmai beszámolóját elfogadja.
Felelős: Csikós Lászlóné igazgató
Határidő: azonnal
4. A nevelési, oktatási intézmények beszámolója, a 2009/2010. tanév, illetve nevelési év
indításával kapcsolatos fenntartói döntések
4.1. A Dömsöd-Apaj Óvoda Közoktatási Intézményfenntartó Társulás – Nagyközségi Óvoda beszámolója
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület egyhangú szavazással
meghozta az alábbi határozatot:
97/2009. (VI. 24.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja, a Dömsöd-Apaj Óvoda Közoktatási Intézményfenntartó Társulás –
Nagyközségi Óvoda 2008/2009. nevelési évről
szóló szakmai beszámolóját.
Felelős: Orosz Lajosné óvodavezető
Határidő: azonnal
4.2. Az óvodai csoportok maximális csoportlétszám túllépésének engedélyezése
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(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület egyhangú szavazással
meghozta az alábbi határozatot:
98/2009. (VI. 24.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a közoktatásról szóló többszörösen módosított 1993. évi LXXIX. (Kt.) törvényben meghatározott felhatalmazás alapján,
az alábbi határozatot hozza.
1. A Képviselő-testület fenntartói jogkörében
a Kt. 102. § alapján a maximális csoportlétszámok 20%-kal történő átlépését, a Nagyközségi Óvodában az alábbiak szerint engedélyezi,
egyúttal módosítva a 69/2008. (V.19.) Kt. sz.
határozatát:
A 2008/2009. nevelési évben:
D/1 kiscsoportban (4 fő)
A fenntartó az Oktatási Hivatalhoz kérelmet
nyújt be a maximálisan felvehető gyermekek létszámának további emelésére, az U/3 kis-középső
csoportban 1 fővel; az U/4 középső csoportban 1
fővel; a D/2 középső csoportban 1 fővel.
2. A képviselő-testület fenntartói jogkörében
a Kt. 102. § alapján a maximális csoportlétszámok 20%-kal történő átlépését, a Nagyközségi Óvodában az alábbiak szerint engedélyezi:
A 2009/2010. nevelési évben:
U/1 kiscsoportban (5 fő); U/2 kis-középső
csoportban (4 fő); U/3 kis-középső csoportban
(3 fő); U/4 középső csoportban (2 fő).
A fenntartó az Oktatási Hivatalhoz kérelmet
nyújt be a maximálisan felvehető gyermekek
létszámának további emelésére az U/1 kiscsoportban 1 fővel; az U/3 kis-középső csoportban
további 2 fővel; az U/4 középső csoportban további 3 fővel; az U/6 nagycsoportban további 3
fővel; a D/1 kiscsoportban további 2 fővel; a
D/2 kis-középső csoportban 3 fővel; a D/3
nagycsoportban 3 fővel.
A képviselő-testület felkéri Bencze István
polgármestert, hogy a Kt. 95/A (9) bek. szerint a kérelmet nyújtsa be az Oktatási Hivatalhoz.
Felelős: Orosz Lajosné óvodavezető
Határidő: 2009/2010. nevelési év
4.3. A Dezső Lajos Alapfokú Művészetoktatási Intézmény szakmai beszámolója
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület egyhangú szavazással
meghozta az alábbi határozatot:
99/2009. (VI. 24.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja, a Dezső Lajos Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2008/2009.
tanévről szóló szakmai beszámolóját.
Felelős: Köntös Ágnes igazgató
Határidő: azonnal
4.4. A Dömsöd-Apaj Általános Iskola Közoktatási Intézményfenntartó Társulás – Gróf
Széchenyi István Általános Iskola szakmai beszámolója

(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület egyhangú szavazással
meghozta az alábbi határozatot:
100/2009. (VI. 24.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja, a Dömsöd-Apaj Általános Iskola Közoktatási Intézményfenntartó
Társulás – Gróf Széchenyi István Általános Iskola 2008/2009. tanévről szóló szakmai beszámolóját.
Felelős: Mészáros Pálné igazgató
Határidő: azonnal
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület egyhangú szavazással
meghozta az alábbi határozatot:
101/2009. (VI. 24.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a mód. 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (2) bek. c.) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, figyelembe véve az Oktatási,
Közművelődési és Sport Bizottság javaslatát, az
alábbi határozatot hozza:
A Gróf Széchenyi István Általános Iskolában
2009/2010. tanévben az alábbi csoportok indíthatók:
– 1-4. évfolyam 12 tanulócsoport, ebből egy tanulócsoport iskolaotthonos
– 5-8. évfolyam 9 tanulócsoport
– 1-4. évfolyamon 4 napközis csoport
– 5-8. évfolyam 1 napközis csoport
– EÁI tagozat 2 tanulócsoport és 1 napközis
csoport.
A képviselő-testület a tanórán kívüli foglalkozásokra fordítható óratömeget 5%-ban határozza meg.
Felelős: Bencze István polgármester és
Mészáros Pálné igazgató
Határidő: 2009. szeptember
A képviselő-testület fenti döntése szerint az
általános iskola az új tanévben újabb napközis
csoportot indíthat, a nem szakrendszerű oktatás
bevezetésével kapcsolatos óraszám növekmény
fedezetére a tanórán kívüli foglalkozásokra fordítható óratömeget 4%-ról 5%-ra emelte.
5. Dr. Hornyák Edit (I. számú háziorvosi
körzet) háziorvos kérelme
Dr. Hornyák Edit háziorvos a képviselő-testülettől praxisa működésének biztosítására az
önkormányzat támogatását, és a szolgálati lakás
bérleti díjának csökkentését kérte. A képviselőtestület a kérelem tárgyában határozatot nem
hozott, mivel az a már elfogadott 2009. évi költségvetés alapján nem teljesíthető, a költségvetési kiadások módosítását a működési forráshiány
nem teszi lehetővé. A praxistámogatás kérdését
az önkormányzat a 2010. évi költségvetési koncepció keretében tárgyalja.
6. Az Euroship Kft. tájékoztatása a Tókert
TSZT állapotáról
Az ülésen Kelemen Gábor, az Euroship Kft.
képviselője részletesen tájékoztatta a képviselő-

XIX. évfolyam 7. szám
testületet a Tókert településszerkezeti terv állapotáról. A terv végleges formája néhány héten
belül elkészül, melyet az engedélyezési eljárásban közreműködő hatóságok, és a lakosság véleményezését követően várhatóan októberben
tárgyalhat a képviselő-testület. A terület beépítési látványterve elkészült. Kelemen Gábor elmondta, hogy a kikötő projekt beruházójának
pénzügyi helyzete – minden ellenkező híresztelés ellenére – stabil. A hajóépítő üzem indítását
egyelőre elhalasztják, mert a gazdasági válság
következtében a kereslet nem megfelelő. Tájékoztatta a képviselőket arról, hogy Hollandiában működő hajóépítő üzemeikben több dömsödi szakembert foglalkoztatnak. A képviselőtestület a tájékoztatást tudomásul vette, határozatot nem hozott.
A képviselő-testület az ÁFA-emelés miatt
több önkormányzati térítési díj, illetve szolgáltatási díj megállapításáról szóló önkormányzati
rendeletet módosított. Az ÁFA-emelés következtében a térítési és szolgáltatási díjak 5%-kal
emelkednek.
7. A Nagyközségi Könyvtárban az alapszolgáltatásokon felüli szolgáltatásokért fizetendő beíratkozási és térítési díjakról szóló
16/2001. (XI. 7.) rendelet módosítása
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület egyhangú szavazással
megalkotta az alábbi rendeletet:
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2009. (VI. 25.) rendelete
A Nagyközségi Könyvtárban az alapszolgáltatásokon felüli szolgáltatásokért fizetendő beíratkozási és térítési díjakról szóló 16/2001. (XI.
7.) rendelet módosításáról
A rendelet kihirdetésnek napja:
2009. július 1.
A rendelet hatályba lépésének napja:
2009. július 1.
8. Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat
gyermekintézményeiben fizetendő étkezési
térítési díjak megállapításáról szóló 14/2002.
(XII. 12.) rendelet módosítása
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület egyhangú szavazással
megalkotta az alábbi rendeletet:
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2009. (VI. 25.) rendelete
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat gyermekintézményeiben fizetendő étkezési térítési
díjak megállapításáról szóló 14/2002. (XII. 12.)
rendelet módosításáról
A rendelet kihirdetésnek napja:
2009. július 1.
A rendelet hatályba lépésének napja:
2009. július 1.
9. A nagyközség illetékességi területén a
Községi Vízmű által szolgáltatott vízdíj mértékéről szóló 12/1996. (V. 7.) rendelet módosításáról
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(Szavazás módja: minősített többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület egyhangú szavazással
megalkotta az alábbi rendeletet:
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testületének 10/2009. (VI. 25.)
rendelete
A nagyközség illetékességi területén a Községi Vízmű által szolgáltatott vízdíj mértékéről
szóló 12/1996. (V. 7.) rendelet módosításáról
A rendelet kihirdetésnek napja:
2009. július 1.
A rendelet hatályba lépésének napja:
2009. július 1.
A képviselő-testület zárt ülés keretében döntött önkormányzati hatósági ügyben érkezett
fellebbezésekről (102/2009. (VI. 24.) Kt. számú
határozat; 103/2009. (VI. 24.) Kt. számú határozat)

A képviselő-testület és bizottságai július
hónapban nem üléseznek. A képviselő-testület következő munkaterv szerinti ülésének
időpontja 2009. augusztus 5.
Tájékoztatjuk az olvasókat, hogy a képviselő-testület nyilvános üléseiről készült jegyzőkönyvek, továbbá az önkormányzati rendeletek
a www.domsod.hu önkormányzati honlapon olvashatók. A jegyzőkönyvek olvasására a Nagyközségi Könyvtárban ingyenes internetes hozzáférést biztosítunk.
A képviselő-testület nyilvános üléseinek
meghívóit a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján, és az önkormányzati honlapon tesszük közzé. Az önkormányzati rendeleteket a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján hirdetjük ki, és
az önkormányzati honlapon is közzétesszük.
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete

AZ EURÓPAI PARLAMENT TAGJAINAK VÁLASZTÁSA
2009. június 7.
Az Európai Parlamenti választáson leadott szavazatok
Összesített adatok Dömsöd településen

A szavazás napA névjegyzék
ján a névjegyzékzárásáig a
be igazolás alapnévjegyzékbe
felvett választó- ján felvett válaszpolgárok száma tópolgárok száma
B
A
40
4 677
Az urnában levő
szavazólapok
száma
F
1 581
Sorsolt
sorszám
1
2
3
4
5
6
7
8

Választópolgárok
száma
a szavazás
befejezésekor
C
4 717

Eltérés a szavazóként
megjelentek számától
(többlet:+ / hiányzó:-)
G
-1

A listát állító párt(ok) neve
FIDESZ-KDNP
SZDSZ
MCF ROMA Ö.
MUNKÁSPÁRT
MSZP
JOBBIK
LMP-HP
MDF

Visszautasított
választópolgárok
száma

Szavazókéntmegjelentek
száma

D
1

E
1 582 (33,54 %)

Érvénytelen
szavazatok
száma
H
17 (1,07 %)

Kapott érvényes
szavazat
1 058
22
1
3
150
256
26
48

Érvényes
szavazatok
száma
I
1 564 (98,86 %)
%

67,65
1,41
0,06
0,19
9,59
16,37
1,66
3,07

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testülete

2 0 0 9 . a u g u s z t u s 1 9 - é n ( s z e r d a ) 1 6. 0 0 ó r a k o r

KÖ Z MEG H ALL G AT ÁS T t ar t
a Petõfi Sándor Oktatási és Mûvelõdési Központban

az üdülõlakosság helyzetérõl,
melyre tisztelettel hív és vár minden érdeklõdõt!
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U n i ó s t á m o g a t á s b ó l a s z fa l t o z n a k D ö m s ö d ö n

A fővárostól délre ötvenkét kilométerre fekvő, Duna-parti nagyközségben, az Európai Unió támogatásának köszönhetően már idén
szeptemberben átadnak három új szilárd burkolattal ellátott utat. A
jelentős vízisport életet és turizmust vonzó település közel 140 millió
forint uniós támogatást nyert el pályázati úton.

Dömsöd, 2009. július 1. A Duna-parti, hatezer fős nagyközségre
méltán lehetnek büszkék lakói. A település Duna-parti része valóságos
vízisport paradicsommá épült ki az elmúlt években, és egy várható
kikötő-beruházás nyomán Dömsöd válhat a hazai acélhajóépítés és -forgalmazás központjává. A nagyközség összkomfortossá válásához már
csak az úthálózat fejlesztése szükséges.
Ennek érdekében pályázott európai uniós forrásra a Bencze István polgármester vezette önkormányzat, sikerrel.
A pályázaton ezúttal három nagyforgalmú gyűjtőút, a Ságvári utca, az
Előre utca és a Felszabadulás út négy méter szélességű leaszfaltozására
nyert az önkormányzat 139 millió 960 ezer forintot. Ehhez az összeghez
társul a vállalt közel hatvanmilliós önrész, azaz a beruházás összértéke
megközelíti a kétszáz millió forintot.
A három utcában, valamint a Ságvári utca folytatásában található
Szüret utcában 1705 és fél méteres útszakasz kap új útburkolatot négy

méter szélességben, 120 kocsibeálló kerül kialakításra, és megújul 253
méter hosszú járdaszakasz is. A beruházás jelentőségét jelzi, hogy az aszfaltozás megvalósulása nyomán Dömsödön megnyílik a lehetőség a
település észak-keleti bővítésére is.
Közreadta: Varga László főtanácsos

Objektíven az objektív
felelõsségrõl!

A magyar lakosság körében az utóbbi időben elterjedt egy olyan tévhit, miszerint a megengedett legnagyobb sebességet 15-20 km/hval túllépő gépjárművezetőkkel szemben a
rendőrség csak figyelmeztetést alkalmaz.
Az objektív felelősséggel kapcsolatos közigazgatási bírság szabályai 2009. május 2-ától
megváltoztak. A jogszabály-módosítás értelmében ezentúl a megengedett legnagyobb sebesség túllépése miatt kiszabott bírság összege, a sebességtúllépés kilométer/órában
megadott mértékétől függ, az eddigi százalékos mértéktől eltérően.
Mit jelent ez a gyakorlatban?
Lássunk egy példát, hogy mindenki számára érthető legyen. 40 km/h sebességkorlátozásnál a sebességmérés alsó határa 44 km/h.
Amennyiben a gépjármű vezetője a járművével a sebességmérő készülés szerint 44-58
km/h közötti sebességgel halad, és a rendőrség
a sebességmérés alkalmával rögzíti a gyorshajtás tényét, akkor a jármű vezetőjével szemben
a helyszíni bírság kiszabására van lehetőség,
illetve ellene szabálysértési eljárás kezdeményezhető, továbbá a gépjármű üzembentartója
a rendőrség felhívására köteles közölni, hogy
ki vezette a járművet. Amennyiben a fenti példában szereplő jármű vezetője 40 km/h sebesség helyett 59 km/h sebességgel közlekedik,
úgy vele szemben helyszíni, illetve szabálysér-

tési bírság kiszabására már nincs lehetőség,
feltéve, hogy ő a jármű üzembentartója.
Ebben az esetben közigazgatási eljárást alkalmaznak, mely alapján 30.000 Ft közigazgatási bírságot kell kiszabni. Mindebből az következik, hogy a mindössze 3 km/h túllépésig
beszélhetünk „büntetlenségről”, ami nem más,
mint a mérőműszerek esetleges mérési pontatlanságának tűréshatára.
Tehát a járművezetőnek akár 4 km/h sebességtúllépés esetén is szankcióra kell számítani.
Még súlyosabb következményekre kell számítani abban az esetben, ha a gyorshajtás miatt
egy másik személy súlyos sérüléssel járó közlekedési balesetet szenved. Ebben az esetben
az okozó jármű vezetőjével szemben büntető
eljárás indul, amely alapján akár szabadságvesztés is kiszabható.

Mindezeket összefoglalva nem igaz az a
tévhit, hogy az ország útjain következmények nélkül lehet száguldozni. Magyarországon átlagosan majdnem minden harmadik
közúti közlekedési baleset gyorhajtás miatt következik be. A megfelelő sebesség alkalmazásával életek százait menthetjük meg, ezért – a
közlekedők biztonságát legfontosabbnak tartva – a rendőrség a továbbiakban is mindent
megtesz a mások életét, testi épségét veszélyeztető járművezetők kiszűrése érdekében.
Feiglné Fekete Anita r. főhadnagy,
sajtóreferens

Dömsödi Általános
Ipar testület hirdetése

Távoktatás
Kereskedelmi szakképesítő tanfolyamok

– Bolti eladói tanfolyam:
Élelmiszer és vegyiáru eladó
Ruházati eladó
– Vendéglátó eladó tanfolyam
– Kereskedő, boltvezető tanfolyam

Tanfolyam költsége:
bolti eladói 80.000 Ft
vendéglátó eladó 120.000 Ft
kereskedő boltvezető 70.000 Ft
(részletekben is lehet fizetni), mely tartalmazza a tananyagot, tételsorokat, konzultációs
anyagokat, feladatlapokat, vizsgadíjat.

Konzultációk kéthetente, szombat vagy vasárnap (8 alkalom)
Tanfolyamok időtartama: kb. 12 hét
Jelentkezés feltétele: 8. ill 10. általános iskolai osztály végzettség és egészségügyi alkalmasság
Kereskedő boltvezető esetén: szakirányú
szakmai alapképzettség,
Tanfolyam helye: kellő létszámú jelentkezés esetén Dömsödön
Várható kezdés: szeptember
Érdeklődni lehet:
Dömsödi Általános Ipartestület
2344 Dömsöd, Petőfi 11-13.
06-24-435-416 06-30-9-218-293
e-mail cím: ipartestulet.d@ invitel.hu
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Hosszú, értékes életút volt az övé. Községünk Díszpolgára:

id. Láng Györgyné Nagy Zsuzsanna
búcsúztatása a dabi temetõben

Az Úr Jézus Krisztus mondja: „Aki tehát
hallja tőlem ezeket a beszédeket és cselekszi
azokat, hasonló lesz az okos emberhez, aki
kősziklára építette a házát. És ömlött a zápor,
és jöttek az árvizek, feltámadtak a szelek és
nekidőltek annak a háznak, de nem omlott
össze, mert kősziklára volt alapozva.” (Máté
evangéliuma 7,24)
Gyászoló Testvérek! Az Úr Jézus ebben a példázatban olyan életekről beszél, akik nemcsak
hallják, hanem végre is hajtják az Ő akaratát.
Olyan lelkekről szól, akiknek hite összeforr az Ő
igéjével, és ezért nem inognak meg ebben a világban, nem omlanak össze, hanem a végzetes
időben védelmet és támaszt jelentenek mások
számára. Lehet, hogy körülöttük minden reped és
omlik, világrendek keletkeznek és pusztulnak,
sorsok süllyednek a semmibe, de ők Jézus szavához, az Úrtól való örökséghez kötik magukat, és
így a pokol kapui nem vesznek rajtuk diadalt.
Gyászoló Testvérek! Láng Györgyné Nagy
Zsuzsanna úgy élt közöttünk és távozott közülünk, hogy lehetett bár testileg gyenge, de lelkileg soha nem omlott össze. Sokszor voltam a
vendége, de sohasem abból állt a látogatás,
hogy a romok, régmúlt dolgok felett sóhajtoztunk, hanem inkább a jelenre és a jövőre nézve
adott erőt és tartást a vele való találkozás. Gondolataiban, emlékeiben minden a megfelelő
helyre került és ott is maradt.
Kedves Testvéreim, aki Láng Györgyné Zsuzsa nénit ismerte, az elgondolkodott rajta, mi a
titka. Mi a titka nemcsak ennek a rendkívüli
életkornak, erőnek, de mi a titka ennek a rendezettségnek, szépségnek, tartásnak, ami belőle
áradt? A titokhoz az ige jelenthet útmutatást. A
titok a mély, Istenig érő lelki alap. Ő életének viharaiban ezért nem omlott össze.
D. Nagy Zsuzsanna 1907. február 27-én született Dömsödön, a család 12 gyermekéből 11.
gyermekként, régi református családban (a dédapját 1785-ben anyakönyvezték a Dömsödi Református Egyházban).
Az életén végigsöpört a történelem; a 20. század meghatározó eseményei. Az I. világháború
kitörésekor 7 éves volt, a harcokban két bátyja is
részt vett. Az elemi iskolát Dömsödön, a polgári
iskolát Ráckevén végezte. Szorgalomra nevelték,
megvolt a feladata az otthoni nagy gazdaságban,
de részt vett a falu kulturális életében is, tagja volt
a különböző köröknek. Egész életében nagyon
szeretett olvasni, az egész családra jellemző volt
a könyvek és a műveltség szeretete. Vidám,
élménydús fiatalsága volt, bár a vörösterror és a
trianoni tragédia beárnyékolták életüket.
1932-ben férjhez ment a módos Láng család
György nevű fiához. Közös életük kezdetére is
rányomta a bélyegét az akkor dúló gazdasági vál-

dolgozott és erős maradt, kertészkedett, végezte
a házimunkát, sütött-főzött, vendégeket fogadott. Szerette a falut, biciklivel járt-kelt, érdekelte minden és mindenki. Aggódott az ország sorsáért, mindig segítette a nemzeti erőket, halála
előtti napokban is közölte, szavazni fog. Örömteli események voltak életében az unokák esküvői, a dédunokák születései: akik szeretettel hívták és vették körül „Mamákát”. 99. születésnapján volt utoljára Amerikában. Nagyon tetszett
neki az Egyesült Államok, értékelte, elismerte,
de semmi pénzért nem maradt volna kint.
Szellemi frissességgel beszélt életéről a 100.
születésnapján. Méltósággal, büszkeséggel ülte
végig az ünnepséget, vette át a Dömsöd Díszpolgára kitüntetést a népes rokonság és barátai
körében.

ság. 1933-ban megszületett Zsuzsa nevű lánya,
1935-ben pedig György nevű fia. Kemény, kitartó munkával küzdötték végig ezeket az éveket; és
bármilyenekké váltak is a körülmények, fontos
volt nekik gyermekeik taníttatása. Közben kitört
a II. világháború. A tanya „sokat kibírt”, a német
megszállást, sőt az oroszokat is novembertől februárig. Kifosztották őket, de Zsuzsa néni talpraesettségének köszönhetően túlélték. A háború
után nem sokkal rájuk szakadt a Rákosi-korszak,
annak minden keservével, igazságtalanságával,
megaláztatásával együtt. Amit meghagytak az
oroszok, elvittek a kommunisták. Kuláknak bélyegezték a férjét, koholt vádak alapján börtönbe
zárták. Zsuzsa néni kiharcolta hogy látogathassa,
és helytállt a megmaradt gazdaságban. Bátorságát megsokszorozta erős hite.
A tsz-esítéskor újra lenullázták őket, azonban a tanyájukat nem vették el, mert kijelentette, őt innen élve el nem viszik. Reménykedtek
1956 sikerében, élelmiszerrel támogatták Budapestet, keservesen megsiratták nov. 4-ét.
1961-ben Zsuzsa lányuk 56-ban kimenekült
vőlegénye után Amerikába távozott. Ez a változás igen nagy fájdalmat jelentett neki, szinte soha nem heverte ki. Közben a fia is megnősült.
Örömöt a sorra megszületett unokák jelentették.
Egy idő után, konok kitartásának köszönhetően
meglátogathatta „amerikai” unokáit is. 1967ben tragikus hirtelenséggel elvesztette férjét,
egyedül küszködött tovább, de állta a sarat.
Egyik csapás a másik után érte, meghalt lányának a férje Amerikában, majd Dömsödön a fiának a fia, Gyurika. Mindezek ellenére ő tovább

Utolsó heteit fiánál töltötte, fizikailag legyengült állapota miatt, de szellemi frissességben.
Örömmel töltötte el, hogy úrvacsorát vehetett lányával együtt. Szívesen fogadta a látogatókat,
menye hűséggel és türelemmel ápolta. 2009.
május 24-én este fél 11-kor hunyt el szerettei körében. Előtte egy órával, mint egy kis gyülekezet
voltunk együtt ágyánál, és ő szája mozgásával
követte énekünket: „Te benned bíztunk eleitől
fogva, Uram Téged tartottunk hajlékunknak”.
Gyászoló Testvérem! Életünknek egyetlen
örök alapja lehet: maga Jézus Krisztus. Az Ő áldozata, példája, igéje. Megtartva és cselekedve
az Ő akaratát lesz megingathatatlan hitünk, reménységünk, boldogságunk. Őbenne van más
lehetőség is, mint az ingoványról ingoványra település, az enyészetnek szóló építkezések, bizakodások. Most csodálattal adózunk egy hosszú
élet előtt, de az Isten Igéjének titka többről szól.
Nem csupán hosszú életről, hanem az örök életről akar velünk beszélni Isten. Arról az életről,
amelyet elkészített nekünk. Erre az életre gondolva szólítsd meg Jézust, és cselekedd meg kegyelme szerint, amit Ő parancsol, és örömmel
tapasztalod, hogy ez a kapcsolat megtart itt és az
örökkévalóságban is. Így legyen. Ámen.
Balogh László Levente
református lelkipásztor
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Gyermeknap az oviban

2009. május 18-i hetét nagyon várta már minden kisgyermek, hisz
óvodánkban ezt a hetet tűztük ki a Gyermeknap hetének.
Hétfőn az OMK-ban szórakoztatta a dömsödi kis lurkókat Mikola
Péter zenés előadásával. Nagyon élvezték gyermekeink, mert lehetőségük
volt Péter bácsival együtt a színpadon szerepelni, de aki nem jutott fel,
annak sem kellett csüggednie, hisz „Berci a legnagyobb törpe” című
dalára körbevonatozhatta a nagytermet, majd a „Riói karnevál”-on
érezhette magát.
Kedden paprikás krumplit főztek az új ovi kis-középsősei bográcsban
Tóth Lajoséknál, másnap pedig Bődi Endréné Ica mama jóvoltából fagyizhattak.
Dudukné Borbás Nikoletta középsős anyuka a vasútállomáson kalauzolta végig a gyerekeket ugyanezen a napon.
Csütörtökön Sándor Józsi bácsi fogta be lovait, és hajtott velük a Dabi
ovi elé, megörvendeztetve kisóvodásainkat. A Duna-parti sétakocsikázás
közben a paciknak énekeltek, verseltek a csöppségek, bízván benne, hogy
„Jucika” és „Anikó” ettől szaporábban szedi lábait.
Kissé szomorkásan szálltunk le a kocsiról, és adtuk át a helyet a többi
ovisnak, no de nem baj, hisz közel a fagyizó, s gondoltuk lehűtjük
magunkat a nyárias napsütésben. Amíg mi kocsikáztunk, addig Juricza
Márta kiscsoportos anyukának köszönhetően „Gabika” bohóc nevettette
meg az új ovisokat.
Pénteken lufikkal díszített óvodaudvar várta a kíváncsi gyerekeket,
mind a két óvodában. Mindenki megmutathatta, milyen bátran tud egyik
fától a másikig haladni kötélen lajhármászásban, hány halat tud kipecázni
a horgásztóból, mennyire fejlett kézügyessége, milyen színpompás kar-

kötőt és nyakláncot tud fűzni, és sorolhatnám tovább a számtalan versenyfeladatot, közben „új ovis” gyermekeink is élvezhették a lovaskocsikázást. Gyönyörű színes labdákat kaptak a dabi kicsik a szülői munkaközösségtől Nagy Zsoltnak köszönhetően, amit örömmel vittek haza, az óvó
nénik által készített ajándékokkal együtt.
Öröm volt látni a csillogó szemű, mosolygós gyerekeket! Ezúton is
szeretnénk megköszönni minden felnőttnek, aki segített felejthetetlenné
tenni ezt a hetet!
Zsidai Mónika, dabi óvoda kiscsoportos óvodapedagógusa
Pergel Renáta, az új óvoda kis-középső csoportjának
óvodapedagógusa

Tûzoltó bemutató az ovisoknak!

Még a nevelési-oktatási év utolsó napján is
színvonalas bemutatóban volt részük az Új
óvoda nagy- és középső csoportosainak. Meghívást kaptunk a helyi polgárőrségtől és önkéntes tűzoltóságtól, hogy bemutatót tartanának a
gyerekeknek a munkájukról. El is fogadtuk a
meghívást, hiszen ilyen közelről nem minden nap találkoznak a gyerekek a tűzoltókkal, az autóval és felszereléseikkel, s magával a tűzzel.
A gyerekek nagyon izgatottak lettek a
hír hallatán, hiszen a tűz egy izgalmas dolog számukra, sok gyerek szeret játszani a
tűzzel, mert még nem tudják, hogy az milyen veszélyes és pusztító tud lenni.
Mikor leértünk a sportpálya melletti füves területre, már várt bennünket Gábor
Tomi, aki élvezetes előadást tartott a gyermekek életkori sajátosságainak megfelelően.
Először arról beszélgetett a gyerekekkel,
hogy mik azok a tárgyak, dolgok, amik
könnyedén okozhatnak tüzet. Meglepő volt,
hogy mennyire tisztában vannak már az 5-6
évesek ezekkel a dolgokkal. Tomi elmesélte
nekik, hogyan kell viselkedni, ha tüzet észlelnek, és mit kell ilyenkor tenniük. Hangsúlyt
fektetett arra is, hogy mennyire fontos, hogy

„Tûzoltó leszek, s katona…”
minél hamarabb értesítve legyenek a tűzoltók,
mert minél hamarabb van tudomásuk a tűzről,
annál hamarabb tudnak indulni. A beszélgetés
közben közre adta tűzoltó igazolványát, hogy
megnézhessék azt. Igazán akkor hozta lázba a
társaságot, amikor azt mondta, hogy most igazi

tüzet fogunk csinálni, s telefonon értesítjük a
tűzoltókat. Így is történt.
Innentől kezdve síri csend lett, s mindenki
azt figyelte, hogy mikor halljuk meg először a
tűzoltó autó „vijjogását". Perceken belül meg is
érkezett. A tűzoltók (Tárkányi Béla, Klszák To-

mi és Pongrácz Józsi) sisakban, maszkban és
tűzálló kesztyűben, ruhában voltak felöltözve.
Pillanatok alatt összeszerelték a fecskendőket
és eloltották a tüzet. Egy-két gyermek megijedt
a gomolygó füsttől és a tűztől, de megnyugvással mondták kis idő múlva, „sikerült eloltaniuk”. Még sokáig lehetett érezni a tűz szúrós
szagát, amit a gyerekek szóvá is tettek. Mikor a tűz eloltása után levették a sisakot,
maszkot és ruhát a tűzoltók, az egyik kislány hangosan felkiáltott: „az az én apukám!”. Valóban! Az egyik tűzoltó Pongrácz
József volt, akinek a kislánya a nagycsoportba jár: Bettike.
Ezután közelebb mehettünk a tűzoltó autóhoz, s megmutatták annak minden tartozékát, fontos elemét. Majd egyenként feltették
őket az autóra, szétnézhettek a belsejében. A
gyerekek örömére felpróbálhatták a sisakokat, kabátokat. A kabátok akkorák voltak,
hogy egyszerre két gyermek is belefért.
Élménnyel teli délelőttöt nyújtott számunkra ez a bemutató. Ezúton is köszönjük a
szervezésben és lebonyolításban résztvevőknek.
a középső- és nagycsoportos gyermekek, valamint az óvó nénik és dajka nénik nevében
Kovács Zoltánné óvodapedagógus
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„elmúlt, mint száz másik pillanat,
De mi tudjuk; mégis múlhatatlan,
mert szívek őrzik nem szavak”

Ballagás 2009

Gyönyörű és igaz gondolatok ezek, és nehéz
is szavakba önteni, mennyi mindent zártak ők
is, mi is a szívünkbe az elmúlt iskolás évek alatt.
Most az a legfontosabb, hogy gyermekeik –
múlhatatlanul, a szívükbe zártan – mit visznek
tovább, mennyivel lettek többek, okosabbak,
mennyivel gazdagodott személyiségük, menynyire lesznek képesek eligazodni a nagybetűs
élet útvesztőiben. Mert útvesztő sajnos bőven
akad.
Tudjuk, az általános iskola befejezésével a
legvédettebb gyermekkornak is vége van. A
döntéseknek egyre nagyobb súlya lesz, ez elkezdődött a pályaválasztással, amelynek kapcsán büszkén mondhatom, hogy tanulóink néhány kivételtől eltekintve az 1. helyen megjelölt
középfokú intézménybe nyertek felvételt.
A gyerekek még nem érzik, de én tudom,
hogy Önökben kedves szülők, az öröm mellett
azért ott van az aggódás is.

Kitűnő tanulók a
2008-2009-es tanévben

1. a
Csontos András
Liptai Melitta
Kudar Zsolt
Mezős Bálint
Sámson Nikolett
1. b
Csörgő Máté
Fábián Bianka
Hicz Patrik
Keller Konrád
Lázin Loretta
Mészáros Péter
1. c
Mendi Dorina
Sass Lilla
Székely Klaudia
Gonda Alexandra
Guttyán Réka
Csehi Lili
2. a
Csiszár Dóra
Fülöp Viktória
Jároli Kristóf
Kovács Gergő
Perger Balázs
Sas Dorottya Lídia
Sipos Evelin Viktória
2. b
Kreisch Beatrix
Pethes Patrícia
Fabula Dominik

Jól választottak-e, elég-e az itt kapott tudás,
lesz-e elég erő, szorgalom és kitartás, hogy
gyermekük a kitűzött célt elérje. Van-e olyan
erős a jelleme, megfelelő-e az önismerete, van-e
olyan erkölcsi értékek birtokában, hogy most,
ebben a részben a média által vezérelt, hamis értékeket hirdető világban a helyes utat megtalálja, és onnan le ne térjen.
Az iskolánk célja nem más, minthogy értelmes, a világra nyitott, gondolkodni tudó és érzelmekben gazdag diákokat neveljen. Reméljük, a sikerek folytatódnak, a kudarcok okát pedig keresni kell, hogy abból minél kevesebb legyen a jövőben.
Én kívánom önöknek, hogy legyen sok örömük gyermekükben, legyen türelmük, erejük
megbirkózni a kamaszkor nehézségeivel, váljék
gyermekük elégedett és boldog felnőtté. Jó szívvel ajánlom a költő sorait önöknek:
„Úgy gyönyörködj a fiatalokban, mint
akik téged folytatnak majd. De ne a
magad vágyait, emlékeid álmodd újra ben-

nük: ne kényeztesd, ne ünnepeld,
ne szidd, inkább szeresd, s érdemük szerint
becsüld meg őket!”
Kitüntetett tanulóink:
Kitűnő és jeles tanulóink neve az összesített
iskolai táblában szerepel.
Megyei alapműveleti matematika verseny 2.
helyezettje: Ambruska Csaba 8. b
A tanév jó sportolója: Kovács Petra 8. a, Kovács György 8. b
Négy évi kórusmunkájáért: Bajnok Irén
Krisztina 8. b, Slezák Mónika 6. b
8 évig kitűnő tanuló: Muzs Orsolya 8. b
Nevelőtestületi dicséretben részesült: Kovács
Petra 8. a, Nagy László 8. a, Sass László 8. a,
Kovács Gyula 8. b, Gábor István 8. b, Muzs
Szabina 8. b
Az Anyanyelvünkért Alapítvány Szép magyar beszédért kitüntető címet kapta: Kovács
Petra 8. a
A Gróf Széchenyi István Általános Iskola Kiváló tanulója kitüntető címet kapta: Perger
Ádám 8. a
Mészáros Pálné igazgató

Kitüntetett tanulók

Vitáris Petra
Pozsár Zsófia
Kovács Vivien Nóra
2. c
Magyar Bence
Ispán Lilla
Szabó Nikoletta
Szegedi Tamás
3. a
Budai Levente
Zsiba Mihály
3. b
Szűcs Viktória
3. c
Lampert Georgina
Papp János
Földes Máté
Csörgő Szabolcs
4. a
Balogh Emese Éva
Fábián Fanni
Forczek Krisztofer
Hajdu Fanni
Kovács Dóra
Markó Sándor
Perger Benjámin
Sass Nikolett
4. b
Bábel Júlia
Doroszlay Dóra Lili
Kamrás Gábor
Kátai Dorottya
Láng Levente Zete
Perger Enikő

Pethes Vivien
Turcsán Pál
4. c
Bíró Klára
Gál Tamás
Hartai Gábor
Szabó Bettina
Varga István
5. a
Bábel Beáta
Baranyi Virág
Gyivi ildikó
5. b
Gonda Andrea
6. a
Ispán Karina
Jároli Dolli
Sáfrán Tamás
Szegedi Imre
6. b
Csonka Orsolya
Nagy Tímea
7. a
Felföldi Brigitta
Göllény Piroska
7. b
Budai Petra
Radványi Patrik
8. a
Perger Ádám
Varga Mónika
8. b
Józan Bence
Kovács Gyula

Muzs Orsolya
Muzs Szabina

Jeles tanulók a
2008-2009-es tanévben

1. a
Pék Bianka
Kulimak Réka
Huszti Barbara
Földvári Fanni
1. b
Bebők Gabriella
Keresztes Bernadett
Kolompár Petra
1. c
Magyar Máté
Hermányi Gergely
Mendi Barbara
Tóth Ilona
1. d
Farkas Letícia
Mendi Attila
2. a
Tolnai Tímea
Bődi Gergely Máté
Földi Dalma
2.b
Borbíró Sándor
Holczimmer Fanni
Hörömpő Tibor
Jancsó Anna
Kengyel Zsanett
Nagy Rajmund
Takács Fatime Fanni
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2. c
Fekete Martina
Perger Petra
3. a
Kolompár Dániel
Perger Gábor
Vitáris Péter
3. b
Ács Dominika Éva
Guttyán Kitti
Takács Daniella
4. a
Tabajdi Lajos
4. b
Kovács Orsolya
Madarász Petra
Csabai Imre
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4. c
Alföldi Éva
Szabó Vivien
5. a
Ambruska Tamás
Takács Nóra
5. b
Göllény Csilla
6. a
Szabó Mercédesz
Takács Tibor
6. b
Gyimesi Viktória
7. a
Csiszár Kinga
Kovács Anna
Halász Petra
Budai Noémi

8. b
Slezák Mónika
Szabó Máté

Nevelőtestületi dicséretben
részesültek
3. c
4. b

5. a
5. b
6. a
7. a

Papp János
Bábel Júlia
Kátai Dorottya
Pethes Vivien
Bábel Beáta
Baranyi Virág
Gyivi Ildikó
Gonda Andrea
Jároli Dolli
Ispán Karina
Felföldi Brigitta

7. b

Göllény Piroska
Budai Petra
Csiszár Kinga
Halász Petra
Kovács Anna

A 2008/2009. tanévben
Bazsonyi Arany és Vecsési
Sándor dedikált könyveit kapták azok a diákok, akik rajz és
művészeti irányzatokban
kiemelkedően teljesítettek:
Csiszár Dóra
Kovács Dóra
Bíró Klára
Pethes Vivien
Takács Nóra

GONDOLATOK, ÉLMÉNYEK

2. a
4. a
4. a
4. b
5. a

a COMENIUS projekt második nemzetközi találkozója kapcsán II.

A Dömsödi Hírnök júniusi számában olvashatták a kedves olvasók, hogy folytatódott a Dömsödön kezdődött COMENIUS nemzetközi pályázat. Ambruska Margit és Varga Gézáné képviselte iskolánkat, ők vettek részt Olaszországban, Nápolyhoz közel az ottani eseményeken.

A lett és a török küldöttségre a reptéren vártunk. Az egy órát késő törökök nagy ámulatunkra maszkokkal (az influenzától való félelmük miatt) a
nyakukban érkeztek meg. Az ismerősök nagy örömmel köszöntötték egymást, majd házigazdáink vezetésével bő órás autóút után érkeztünk meg
Castel Baroniába.
Itt kell megemlíteni, hogy a szállásunk egy nemesi kúriában volt. Gazdája a környék legtöbb olajfájával rendelkező Petrilli család. Ők dolgozzák fel a leszüretelt olajat, palackozzák, értékesítik más, náluk termelt áruval együtt. Az ott tartózkodásunk alatt érkezett meg Brüsszelből az engedély, ami a bevizsgálás alapján lehetővé teszi az olajuk árusítását az Unió
egész területén. A vállalkozásuk része az egyik házukból kialakított szálloda, és az akár 500 főt befogadó étterem is.
A család valamennyi tagjára a közvetlenség, egyszerűség jellemző, és –
nemesi rang ide, nemesi rang oda – szorgalmasan dolgozott mindenki. A
két kamasz gyerek még iskolába járt, vizsgázott napközben, de este a felszolgálásban, konyhai munkában vettek részt. Szüleik példáján okulva,
akik csak az anyanyelvükön beszélnek, ők máris 4-5 nyelvet tanulnak. A
szülők pedig szintén a gazdaságban, ha kell, a konyhán dolgoztak. Közben fogadták az üzlettársakat, kötöttek újabb üzleteket, és olyan vidáman,
szeretettel várták a házukba térőket, mintha a család tagjai lennének.
Előrelátásuk, haladó gondolkodásuk egyik példája volt az is, hogy a találkozó eseményei a házukban bonyolódott le, így támogatva a környék
iskoláinak projektmunkáját.
Castel Baronia Avellino körzet egyik kicsi falucskája. Itt meglátogattunk egy volt ferences kolostort, aminek kerengője alatt eredeti freskókat
láthattunk. A városháza épületében fogadott bennünket a polgármester és
helyettese. Leültünk a képviselők helyére, és bemutatkoztak a nemzetek.
Az igazgató, Valentino Stanco átkísért bennünket az iskolájába, ami
ünnepi díszbe öltözött. Minden tanterem, minden folyosó azt akarta megmutatni a vendégeknek: mi így élünk, ezeket csináljuk.
Ami számunkra különleges és a mi iskolánktól eltérő, hogy minden
tanteremben, irodában feszület volt. A kis zugokban pedig Szűz Mária
sarkokat rendeztek be.

Délelőtt és délután is van tanítás. A gyerekek ebédelni viszont hazamennek. Minden tanuló az osztály előtti jelenléti könyvbe kell hogy beírja: mikor érkezett az iskolába és mikor távozott. Ilyen jelenléti könyvet
minden iskolai alkalmazottnak, így a pedagógusoknak is vezetni kell.
A vendégeket üdvözlő faliújság jólesett
nekünk, mindenki megtalálhatta a saját nyelvén a kedves szavakat.
A projektről szóló híreket szintén a faliújságról követhetik az
érdeklődők.
Fontos volt az iskolai dolgozók számára,
hogy megismerjük egymást. A gyerekek is elvárták, hogy minden
terembe benézzünk.
Szinte ismerősként üdvözöltek bennünket,
és örömmel válaszoltak a kérdéseinkre.
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A projekt nemzetközi képviselőit üdvözlő műsort a sportcsarnokban
rendezték. Az óvodásoktól a nagy gyerekekig mindenki egy táncos vagy
zenés műsorszámot adott elő. Itt tapasztaltuk először, de nem utoljára,
hogy a nemzeti Himnuszukat minden jelenlévő, a gyerektől a felnőttig teli torokból, lelkesen énekli.

Carifében található a tagiskola. Itt külön műsorral és vendégvárással
fogadtak bennünket nagy szeretettel. Beszélgettünk a szülőkkel, a gyerekekkel, a pedagógusokkal az életünkről, az iskoláról, a gyerekekről.
Értékes kiállítást rendeztek azokból az anyagokból, amiket a tanulók a
projekt kapcsán készítettek el.
A jelenlévőket tipikus olasz ételekkel vendégelték meg a szülők. Az
egyik apuka még „eredeti gulást” (párolt borsóval) is főzött, és kíváncsian
várta a véleményünket.
Szintén ebben a faluban, egy 2500 éves temetőben egy professzor tartott előadást az ott feltárt sírokról, leletekről.
Másnap korán reggel két mikrobusszal indultunk Pompei felé. A Vezúv
körvonalai sejtették, hogy hamarosan megérkezünk. Maga az emlékpark
óriási területen fekszik. A megbontott földszeletben rétegenként lehetett
látni a lerakódott vulkáni hamut, kormot, földet. Jártuk a feltárt város temetőit, főutcáit, benéztünk és bementünk a házakba, boltokba. Jártunk
bent a lakóházakban, a kertekben. Az egykori kertekben újra szőlőt, gyümölcsöt, és más növényeket termesztenek. Pompei környéke nagyon jófajta borszőlőt nevelt, ami már abban az időben is kedvelt, népszerű itóka
volt.
Nem szabad megfeledkezni az amfiteátrumról sem, ahol sok ember
életét ontották ki a vadállatok. A romok alól rengeteg amfora, cserépedény, használati tárgy került elő, és néhány megkövesedett emberi alak
bizonyította az utolsó pillanatok szörnyűségeit.
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A romok megtekintése után Sorrentót néztük meg. A város a Tirrén tenger partján épült. A kikötőben egész vitorlaerdőt, hajókat javító műhelyt
láttunk. Innen indult velünk a hajó Amalfiba. Leírhatatlan a tenger és partjának szépsége. A kék vízen a hajó széles fehér sávot szántott fel. A parton
pedig vad hegyormok, lankás vonulatok, a völgyekben és a hegyoldalban
falvak, városok húzódtak meg.
Közülük az egyik város Amalfi. Templomának óriástornyát már a tenger felől is láttuk. Ide egy meredek, hosszú lépcsősor megmászása után
jutottunk be. A Katedrális együttese Amalfi dicsőséges múltját mutatja be:
ezek a Paradicsom Kolostora, a Feszület Bazilikája, a Szent András Kriptája és maga a Katedrális.
Hosszú nézelődés után elvegyültünk a városka forgatagában. Élveztük
az olasz temperamentumot, az emberek vidámságát, a környék szépségét.
Este fáradtan ültünk le a házigazda asztalához, ahol eredeti olasz ételekkel kínáltak bennünket (s mivel a török vendégek nem ehettek disznóhúst, azt nem is főztek), és mutogattuk egymásnak a nap folyamán készített fényképeket.
Ambruska Margit

NAPKÖZIS
NYÁRI
TÁBOR

A Gyermekjóléti Szolgálat a Gyermekbarát Egyesülettel
közösen napközis nyári tábort szervez.
A TÁBOR IDŐPONTJA
2009. július 20-24-ig és augusztus 24-28-ig
reggel 9 órától du. 15 óráig.
HELYSZÍN:
Duna-parti Vízitúra Club kertjében és épületében.

TERVEZETT PROGRAMOK:
kerékpártúra, fürdőzés, ping-pong, csocsó, szabadtéri
csoportos játékok, kézműves foglalkozások – nemezelés,
polófestés, gyöngyszövés, kosárfonás stb.
és más meglepetések.
A tábor ingyenes, de egyes programokhoz természetbeni
és anyagi hozzájárulás szükséges. Pl. főzéshez alapanyagok, belépőjegy… Ehhez kérünk támogatást.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk.
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Friss hírek a kézilabdapályáról!

Szeretnénk számot adni Önöknek az elmúlt hónapok eseményeiről.
14 szorgos-sportos kislány edz hetente három alkalommal. A rengeteg
munka meghozta gyümölcsét. A 2000-2001-es korosztály a szivacskézilabda megyei döntőjéből bejutott a régiós döntőbe, mely Vácon volt, és a
csapat VI. helyezést ért el!

2009. 06. 06-án rendezték meg a Szigeti Sportvarázs elnevezésű
szabadtéri sportünnepet a Margitszigeten. Ezen a versenyen mindkét
csapat indult, de nem teljes létszámmal, így mindenki játszott mindkét
korosztályban. Nagy erőnléti próba volt a lányoknak, közel négyórás
küzdelmet folytattak ellenfeleikkel. A végeredmény számukra óriási siker
és mérhetetlen öröm!! Az 1999-es korosztály III. lett, bronzérmet szerzett;
a 2000-2001-es korosztály pedig II. lett, ezüstérmet szerzett!!
Gratulálunk és további sikereket kívánunk a lányoknak!
Itt szeretnénk megköszönni az ELMŰ-nek, hogy mezekkel ajándékozta meg a csapatokat.
Hartai Mária (kísérő szülő)

A képen szereplők balról jobbra a következők: felső sor:
Hochman Regina, Ács Dominika, Balika Tímea /edző/, Sass
Nikolett, Kovács Vivien, alsó sor: Ispán Lilla, Guttyán Kitti,
Kolompár Petra, Takács Fatime, Nagy Barbara

Megfelelõen szerepeltek labdarúgóink a megye II.-ben

A 25. fordulóban a már bajnok Szigetszentmárton ellen lépett pályára
csapatunk.
Dömsöd : Szigetszentmárton 2:2 (0:2)
Dömsöd 200 néző, jv.: Ihász (Platschek, Kara)
Dömsöd: Balázs I., – Nagy A., Kun G., Szarka Z., Szabó P. – Farkas
M. (Vizeli A.), Bognár S., (Szabó L.), Jezsek A., Kévés S. (Turcsán T.),
Zsolnai Z., Almási A. Edző: Gábor Tamás.

Az első félidőben úgy látszott, hogy simán kikapunk a bajnoktól.
Mindkét gól egy kicsit potya ízű volt. A mezőnyben a dömsödieknél volt
többet a labda, azonban helyzetünk alig volt. Itt kell megjegyezni, hogy
a Szigetszentmárton 10 emberrel játszott, mert a kötelező ifit nem tudták
kiállítani, ezért a helye üresen maradt.
A második félidőben mintha másik két csapat jött volna ki a pályára.
Csapatunk egyre-másra vezette a támadásait, és veszélyesebbnél veszélyesebb támadásokat vezetett. Most igazán harapott, és jól játszott a csapat. Ez gólokban is megnyilvánult, előbb Szabó Laci, majd Zsolnai volt
eredményes. Már-már a győzelemben is reménykedtek a szurkolók,
amikor Almásit kiállította a bíró, második sárga lap miatt. Nemsokára
Szabó Peti jutott erre a sorsra visszahúzásért és Kun Gergő reklamálásért. Azt kell mondani, hogy mindhárom kiállítás a szabályok szerinti
volt. Ekkor már a döntetlen megtartása volt a cél, amit sikerült is megőrizni erre az időre.
Csak gratulálni lehet a Szigetszentmárton bajnokságához.
Az utolsó fordulóban a rossz idő rontotta el a nézőcsúcsot a szomszédvárak rangadóján.
Ráckeve : Dömsöd 1:0 (1:0)
Az előző heti sok kiállítás és sérülések miatt tartalékos csapatunk,
helytállva csak ennyire volt képes.

A Pest megye II. osztály LEGEA csoport végeredménye

1. Szigetszentmárton FC
2. Pereg SE
3. Bugyi SE

26
26
26

18
13
12

5
6
8

3
7
6

67-29
54-45
46-32

59
45
44

4. Alsónémedi SE
5. Dömsödi SE
6. Ráckeve VAFC
7. Halásztelki FC
8. Pilisszentiváni SE
9. Pomáz–ICO SE
10. Perbál SC
11. Piliscsaba SE
12. Dunavarsányi TE
13. Taksony SE
14. Pilisvörösvár LSE

26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

11
11
11
11
10
10
8
9
8
8
4

7
6
5
3
6
4
9
5
3
3
6

8
9
10
12
10
12
9
12
15
15
16

42-28
49-46
49-46
62-64
55-54
54-55
39-38
46-51
41-49
47-71
22-65

40
39
38
36
36
34
33
32
27
27
18

Csapatunk elért 5. helye azt jelenti, hogy a jövő évben átszervezésre
kerülő megyei bajnokság megye I. b csoportjába kerül besorolásra.
Az 5. hely egyértelműen jó eredmény. Jó érzés volt szurkolóként azt
látni, hogy csapatunk ebben az osztályban bármelyik csapattal a győzelem reményében vehette fel a versenyt. Minden posztra volt megfelelő
szintű játékos. A nem várt vereségeket leginkább a kispad rövidsége
okozta időnként. Jó volna egyre több dömsödit beépíteni a csapatba, de
ez csak akkor lehetséges, ha megfelelő szintű játékerőt képvisel, mivel a
kudarc többet árt mint amit a játéklehetőség használ egy fiatal életében.
Azt egyre inkább tudomásul kell venni, hogy a nagyobb mobilitás miatt,
és más okok miatt is egyre több dömsödi játszik más csapatokban. Itt
szeretném megemlíteni, hogy más csapatokban játszó dömsödiek is
szép sikereket értek el. Dunaharaszti negyedik helyében nagy szerepet
játszott Kajdácsi Imre, és még most is dömsödi kötődésű Molnár Csaba.
A Peregben is sok dömsödi játszik (Necsász, Árki, Magyar) és annak ellenére, hogy négy pontot szereztünk ellenük a bajnokságban, előttünk
végeztek, amihez gratulálunk nekik. Kiskunlacházán is van dömsödi játékos, Palotai, aki hozzájárult a megye III. osztályú bajnokság megnyeréséhez. Ezenkívül más csapatokban is vannak dömsödi származású játékosok. Mindannyiójuknak további sportsikereket kívánok. Azt azonban remélem, hogy nem felejtik el, hogy ebben a faluban kaptak először
szerelést, és innen indult pályafutásuk.
A csapat értékeléséről és az ifiről, serdülőről a következő számban
írok.
Varsányi Antal
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K Ö N Y V B E M U TA T Ó

Joó Sándor bácsi falunk szülötte. Kedves,
jómodorú, közvetlen személye sokunk számára
ismerős! Élettapasztalatait, élményeit szívesen
osztja meg hallgatóságával. A Hírnök hasábjain
is közlésre kerültek írásai. Lelkesen mesélte
egyik alkalommal, hogy neki vannak még
egyéb írásai is, ezek a helyi könyvtár archívumába is bekerültek kéziratos másolatokban.
Nagy öröm számomra, hogy ez év tavaszán
négy kötetben jelentek meg ezen írásai, némiképp kiegészítve! Sándor bácsi a II. világháborúban nyújtott katonai szolgálataiért 2006-ban
megkapta a vitézi címet! Most 2009-ben, Dömsöd község képviselő-testülete a díszpolgári címet adományozta számára.
Dömsödön a négy kötet bemutatására június 11-én hétfőn került sor az OMK kamaratermében. Azért hangsúlyozom ki mindezt, mert
Kunszentmiklóson, Akasztón és jónéhány településen már ismerik a megjelent kiadványokat!
Kellemes, egyszerű stílussal megalkotott írásai közt bárki csemegézhet kedvére!
A köteteket igényesen megválasztott korabeli
fotók teszik szemléletessé! Elolvasva, hiteles
korrajzot kapunk falunk életéből, a hétköznapi
emberekről!

KÖSZÖNET
Köszönjük mindazoknak,
akik az EP-választásokon
a Jobbik Magyarországért
Párt képviselőjelöltjeire
szavaztak.

Jobbik dömsödi szervezete

A kötetekhez az ajánlást Vitéz Hunyadi László főkapitány írta!

„Nemzetes Hölgyek, Nemzetes Urak!
Tisztelt Olvasó!
Nomen est omen!
A felkiáltójel indokolt!
Vitéz Joó Sándor (m. kir. főhadnagy)
nemzetes Úr – jó.
A magyar nyelv puritán, kíméletlenül őszinte,
nem ismer megalkuvást! Ha valaki „Jó”, az hogyan lehetne bármi más! Hosszú évek óta küzdünk együtt Hazánk felemelkedéséért rendtársaimmal. Tisztelettel és csodálattal tekintünk
ezekre az emberekre és kérdezzük, hogy „miből
telik nekik” a mai viszonyok között is embernek
maradni, reményt, biztatást, célt és hitet sugározni felénk?
A válasz a sorok között megtalálható.
A trilógiából áradó tiszta hit, hazaszeretet és
remény együtt maga a „Joó-ság”.
Ami magával ragadja az olvasót, az az, hogy
Vitéz Joó Sándor ellenállhatatlan Ősi mesélő!
Azok közül való, akiknek az élő múltunkat köszönhetjük!
Ne higgyenek nekem! Olvassák…

Az 1969-ben végzett
nyolcadik osztályok
szeptember 5-re
évfolyamtalálkozót
terveznek.

Kérem az évfolyamtársak
jelentkezését.
Érdeklõdni és jelentkezni
lehet a szokott szervezõknél
és Varsányi Antalnál, Ispán
Ignácnál, Illés Gyulánál
(Kék-Duna vendéglõ).

A négy kötet felöleli a XX. századon átívelő
egyéni és nemzetsorsot és az egyszerű ember
szemével mutatja be annak szépségeit és tragédiáit.”
A kötetek után a könyvtárban érdeklődjenek,
annak nyitvatartási idejében!
-V.I.-

PETŐFI
EMLÉKMÚZEUM

Bazsonyi Arany
és

Vecsési Sándor
állandó kiállítása

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

PROG RA MOK AZ OMK-BAN

ÁLLANDÓ PROGRAMOK
Dömsöd múltjából állandó helytörténeti kiállítás
a könyvtárban Kovács László tanító úr gyűjteményéből. Nyitva tartás a könyvtári nyitvatartási
rend szerint.

ENERGIATORNA
Az egészséges életmód jegyében, szerdánként
19.00 órától.
Vezeti: Oprea Arthúr Mihály
MUSICA NOSTRA NŐI KAR
PRÓBÁI

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

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

Óvodások és iskolások alkotásainak bemutatója
az OMK előterében.

FELHÍVÁS KIÁLLÍTÁSRA
Iparosok, vállalkozók tevékenységét bemutató
kiállításra hívunk minden vállalkozó kedvű bemutatkozót.
BANYA KLUB
Kéthetente hétfőnként 18.00-tól

Az OMK és a könyvtár nyári zárvatartása július 17-től augusztus 16-ig.

14

HISTÓRIÁNKBÓL

XIX. évfolyam 7. szám

„…mindaz ami elmúlt, halhatatlan” /Pilinszky János/

A Petőfi-fa történelmében különös jelentőséggel bír a július hónap. 1936-ban júl. 31-én
emlékművet avatott a község – 1976 júliusában
villámcsapás csonkolta meg a fát.
Id. Nyerges László mindkét eseményt dokumentálta. Ezt a két írást olvashatják el teljes terjedelmében!

Állj meg a tölgynél
Óda Petőfi Sándorhoz a Duna-parti tölgyfa
alatti emlékmű felavatására.
Írta Nyerges László 1936. július 31-én.
Nagyduna-partján századok óta
áll a nemes tölgy hallgatagon,
mint a szigetnek isteni csokra,
égbe magasló, büszke orom.
Tél is dermeszti, szél is cibálja,
perzseli nyárnak hő sugara,
félezer éves, koronája
tíz nemzedéknek árnyat ada.
Évei számát rejti magába,
tengernyi gyűrűt háncsa takar,
törzse tövébe terülvén a lombja
enyhe halommá gyűlt az avar.
Állj meg e tölgynél, bárki légy, vándor
és ne pirulj, ha könnyes a pillád,
szent e hely, itt járt Petőfi Sándor,
szelleme leng itt s áldva tekint rád.
S mert a valót csak szűkszavú írás
őrzi, csaponghat képzeletünk,
akkor egy nádfödél nyújt neki szállást,
szállásadója most a szívünk.
Emberi zajtól bús iszonyában
Pestről a költő elmenekül,
és édesanyja kis falujában
szerte bolyongván, e helyre kerül.
Zúgott az őszi fák lombja a szélben,
amint a költő e tölgyre talált,
s háttal az óriás fatörzsének dűlve
nézte merengve a habzó Dunát.
Furcsa, vén fűzfák álltak a partján
– mindenki egy-egy ember-alak –
szállt a sirály is sikoltva lecsapván
vitte fiának a sebzett halat.
Csörgött a lánca egy lomha ladiknak,
fűzfa-gyökérhez láncolva táncolt,
vérbe borulva bukott le a nap,
s az alkonyi pírban a vén Duna lángolt.

És ki-kisétált Petőfi gyakorta,
egyszer egy pajkos ötlete támadt,
fáját derékon ölelte-karolta,
általérné-e, de belefáradt.

Máskor a költőt ihlete bírta,
az ősi fa sárguló sátra alá,
büszkeségünkre Dömsödön írta,
itt, ahol állunk, egy kurta dalát.
Címe: Piroslik már a fákon a levél,
s a Salgója szintén itt születik még,
s Váradi Antalhoz levelénél,
dömsödi keltet ír a nagy vendég.
S hogy el ne fakuljon képe mibennünk,
csonkahazájú korcs unokákban,
Fája tövében emléket emeltünk,
s láttán a lelkünk a lelkéhez szárnyal:
Petőfi! Költők hős fejedelme
Téged idézlek falvam elé,
legmagyarabb szív, legkülönb elme,
tedd ünnepünket ünnepivé!

Az 1978- as esemény leírása:
… néz a kevély tölgyet,
melyet az északi szélvész le
nem dönt, de a benne termő
férgek erős gyökerét megőrlik s
egy gyönge széltől földre teríttetik

Az 1936. VII. hó 31.-i ódámhoz egy végtelenül szomorú jegyzet.
Most, amikor 1978. július első hetét írjuk, tehát 42 esztendővel a felavatás után, egy természeti csapás döbbentette meg nemcsak Dömsöd
lakosságát, hanem azokat a százezreket is, akik
megfordultak vagy megtelepedtek községünkben és akiknek hozzánk hasonlóan a szívükhöz
nőtt a mi Duna-parti, csodálatos emlékfánk, a
Petőfi-tölgy.
Egy villámló, zivataros, záporos szélvihar letépte a Petőfi-tölgy koronájának északi, kisebbik ágát. Ez a szomorú esemény akkor is gyászos volna, ha az ugyancsak tragikus sorsú költőnk hírneve nem fonódott volna össze vele.
Megindult a zarándoklás a hajóállomás felé.
Mindenkit meghökkentett a borzalmas látvány.
Az orkán, ez a kegyetlen boncoló megmutatta
az elaggott faóriás teknővé barlangosodott, milliónyi féreg rágta, odvas-podvas-mohás belsejét. Ilyen törzzsel és bizonyára hasonló beteg
gyökérrel külön csodája a természetnek, hogy
tavaszonként ki tudott zöldellni királyi lombkoronája. A leszakadt sok mázsás ág is ott fekszik
árván, földbe sulykolva a körbe épült padok
egyikét, melyen még a minap a hajóra váró uta-

sok pihentek meg, vagy az óvónők vezette gyermekek lovagoltak.

No de töröljük le könnyeinket, mert nem
méltó a siránkozás ahhoz a 25 éves férfihoz, aki
beleharsogta a piros lombú őszi szélbe a betyárok dalát, akinek jó tanyája nincs, mindenfelől
csörög rá rabbilincs, száraz bokorban húzza
meg magát, s átkozza a hűs őszi éjszakát. Petőfi bátran nézett szembe a halállal, verseiben refrénként ismétlődik az elmúlás gondolata. Az
egy gondolat bánt engemet kezdetűben: „…a
hősöket egy közös sírnak adják, kik érted haltak, szent világszabadság!”. „A toronyban delet harangoznak, kivitte az ebédet a gyermek”,
s végül: „Haj, ha olyan közel volna sírom, mint
amilyen rövid az árnyékom”. Édesanyja ölébe
hajtja fejét, hallgatja annak álomlátását, a válasz: „Anyám az álmok nem hazudnak, takarjon bár szemfödél, dicső neve költő fiadnak
anyám soká, örökkön él!” Vagy mikor szeptember végén a felesége hajtja a költő kebelére
a fejét, fürkészőn mélyed Szendrei Júlia szemébe: „Ha eldobod egykor az özvegyi fátyolt, fejfámra sötét lobogóul akaszd”. És minden jóslata szó szerint bekövetkezett. Nyárspolgári honfitársai szinte megütközve hallgatták vagy olvasták az egyszerű falusi kocsmáros nem mutatós, de nem szerény, szerintük inkább öntelt fiát, akit még a saját apja is csavargónak,
komédiásnak titulált, megfeledkezve arról,
hogy ő is bebarangolta jobb megélhetés reményében az egész Duna-Tisza közét, sőt még Fejér megyébe is elvetődött. S ez a csavargó gyermek mit sem törődve borongó apja csipkelődésével, micsoda hátborzongatóan gyönyörű példáját írta és örökítette meg ország-világ bámulatára a szülői szeretetnek: István öcsémhez, A
jó öreg kocsmáros és A vén zászlótartó című
verseiben.
Kedves lakostársaim és minden rendű-rangú,
idős vagy ifjú hallgatóim: nem szeretnék visszaélni türelmetekkel. Végezetül még csak annyit:
jól tudom én, hogy az elhangzottakat ti is tudjátok. Mégsem árt néha-néha megismételni, mint
az édes csókot, a jóízű falatot vagy a szomjunkat oltó, mámorító szőlő levét. Szegjük be mondandónkat a költő Talpra magyarjából az utolsó
verssel: „Hol sírjaink domborulnak, unokáink
leborulnak és áldó imádság mellett mondják el
szent neveinket”. Névtelen, közös sírban hamvadó porait országgá-világgá vitte a szél, akár
szellemének drága gyümölcseit. Most pedig arra kérem a szépszámú ünneplő közönséget, az
arra illetékes és hivatott közembereit: hirdessenek egy rövid határidejű pályázatot kő- és fafaragó művészekhez, statikusokhoz, akik a Petőfi-fa megmaradt törzséből, kurtára nyírt ágaiból
létrehozzanak egy ilyen forma című és szellemű
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alkotást. Reszket a bokor mert madárka szállott
rá, reszket a lelkem mert eszembe jutottál.
Petőfi művei szinte ontják a művészi alkotásokra sugalmazó képeket:
„Tulnon, velem átellenben épen, pór menyecske jött, korsó a kezében, s kosárját míg telimerítette, rám nézett át, aztán ment sietve.”
„Mint az őrült, ki letépte láncát, vágtatott a
Tisza a rónán át, zúgva, bőgve törte át a gátot, el
akarta nyelni a világot!”
„Szétszórt hajával, véres homlokával áll a viharban maga a magyar!”
Hunyadi László lefejezése „A király esküje”
címen:
„S föláll László vitéz, de megbotlik lába,
Estében negyedszer sújt hozzá a mester és
Fejét levágja.”
A János vitéz Jancsi és Juliskája, a mesék meséje.
A kék tó jelenet, az ő porából nőtt a rózsa stb.
Szóval száz festőnek, szobrásznak, kórusműszerzőnek stb. egy évszázadra elegendő ihletet
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tallózhatunk az ő változatos, főként népi, de annál műveltebb szerzeményeiből.
Persze szelleméhez nem lenne méltó, sem illő olyan mindenáron való egyénieskedés, Picasso-majmolás, hátborzongató handa-bandázás, a
magyar múlt, de még a közelmúltunk is hemzseg az egészséges stílusra serkentő gondolatoktól.
Csak nem nagyon vakargathatjuk soká a fejünket, mert közben arra jártunkban kobakunkra
talál zuhanni a tölgy déli, zömökebb ága is.
Addig is, míg egy épkézláb mű megszületik,
legszívesebben egy közös alkotásra gondolok,
mondom addig is:
Ne állj meg e tölgynél, bárki légy, vándor,
Szaporázd a léptedet, ha kedves az életed!-re
változtatnám. Én már el-ódáztam, de a fentieket
nem szabad el-odázni!
Erőt, egészséget a művészi fogantatáshoz!
Lejegyezte: id. Nyerges László
Közreadta: - V. I. -

A Petőfi fa napjainkban

Zenés Nyári Esték 2009.
Felelős szerkesztő: Vass Ilona Györgyi
Felelős kiadó: Dömsöd Nagyközségi
Önkormányzat, Bencze István polgármester
Szerkesztôség címe:2344 Dömsöd, Petôfi tér 6.
ISSN: 2060-2820
Lapzárta: július 20.
A lapzárta után beérkező anyagokat nem áll
módunkban adott számban megjelentetni!
Várható megjelenés: augusztus eleje
Az írások elfogadása nem jelenti azok feltétlen
megjelentetését!
Az írásokat az OMK-ban elhelyezett, Dömsödi
Hírnök feliratttal ellátott dobozban elhelyezhetik.
Rovatvezetők, és az újság megjelenésében
közreműködők:
Bábel László, ifj. Balogh László, Bencze István,
Csikós Lászlóné, D. Nagy Judit, dr. Domonkos
János, Dulcz Dénes, Gáspár László, Habaczellerné Juhász Judit, Jávorka Józsefné, Kancsár Péter,
Kővári Zoltán, Mészáros Pálné, Orbánné Kiss
Judit, Orosz Lajosné, Richter Gyuláné, dr. Rókusfalvy Sylvia, dr. Siket Péter, Szabó Andrea, Szabó
Péter, Szabó Sándor, Tóth István, Varsányi Antal,
Vass Ilona Györgyi, dr. Vörös Andrea
Készült 1000 példányban.
Az újság Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat
támogatásával jelenik meg.
Szedés, tördelés, nyomda:
Press+Print Kft. Kiskunlacháza,
Gábor Áron u. 2/a

Ezúton tájékoztatjuk a tisztelt érdeklődőket, hogy 2009-ben is megrendezésre kerül a Petőfi Múzeum
udvarán a Zenés Nyári Esték programsorozata a „Még 1000 év Dömsödért” Egyesület Közhasznú Szervezet és a Petőfi Emlékmúzeum
szervezésében.

Ter vezett elõadások:

2009. július 4. szombat: J.A.T. nosztalgia est
2009. július 18. szombat: Táncház, mini koncert, énekműsor
2009. augusztus 1.: Őszidő verses-zenés műsor, József Attila est
2009. augusztus 15. szombat:
Záró program: Vegyes zenés-táncos műsor
Morvai Piroska Zenebarátok Köre előadásában
A részletes programokról, fellépőkről a Dömsödi Hírnök hasábjain, Dömsöd honlapján, a Petőfi Múzeumnál is plakátokon, szórólapokon adunk tájékoztatást!
A műsorok az eddigi hagyományokat követve minden alkalommal szombatonként 19,00 órai
kezdéssel lesznek megtekinthetők!
Továbbra is szeretnénk folytatni azt a hagyományt, hogy bárki elmondhassa kedvenc versét,
az öt alkalom bármelyikén! Ezért kérjük az erre vállalkozókat, hogy szándékukat jelezzék Fehér
Lászlónénál a Petőfi Múzeum nyitvatartási időpontjaiban, esetleg telefonon a 06-20-9-715-281
számon, vagy a megezerevdomsod@vipmail.hu e-mail címen, vagy az iwiw-en a „Még 1000 év
Dömsödért” közösségi oldalán!
„Még 1000 év Dömsödért” Egyesület
Közhasznú Szervezet
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vadonatúj dalok, s ki tudja, lehet hogy a következő óvodai vagy iskolai rendezvényen már
ezeket fogják énekelni a gyerekek.
És egy kis könyvecske a te-show sorozat első
darabjaként, Ünnepek a családban – Marci gondolataival.

Kedves Olvasók!
Mostani összeállításomnak a Turmix címet is
adhattam volna, mert ezúttal több kisebb, apró
információval szeretnék szolgálni Önöknek.
Köszönet GEDEON BEATRIX segítségéért.
Kívánok minden kedves dömsödi lakosnak
jó időtöltést a nyári napokra!

ZOLTÁN ERIKA DÖMSÖDÖN

A nagy hagyományokkal rendelkező Dömsödi Napok idei sztárvendége Zoltán Erika volt,
akiről előző számunkban olvashattak.
Erre az eseményre én is leutaztam, hiszen
mindig ámulatba ejt egyrészt az OMK egésze, a
szép létesítmény, másrészt az ott dolgozók kedvessége, precizitása.
Mivel én egy kicsit korábban érkeztem, alkalmam volt megfigyelni a záró helyi műsor, a
táncos gyerekek fellépését. Nagyon szép, ötletes ruhákban láttam különböző korosztályú
gyerekeket, különböző zenékre és koreográfiákra táncolni.
Nem kis feladat lehetett ezeket megtanítani
nekik, és a szűnni nem akaró taps a közönség
részéről egyértelműen bizonyította, hogy megérte a fáradságot.
Az OMK vezetője, Julika pedig pontos szervezésről, műsorvezetésről tett tanúbizonyságot.
Zoltán Erika először járt Dömsödön. Két táncossal érkezett, s mindjárt bele is kezdett tavalyi, retro albuma dalainak népszerűsítésébe.
Aztán ahogy jöttek elő a nagy slágerek, Casanova, Túl szexi, Szerelemre születtem, úgy
ment a közönség egyre közelebb a színpadhoz,
és úgy érezte magát egyre jobban…

PINTÁCSI VIKI ÜNNEPI DALAI

Viki nem tétlenkedik: tavalyi nagy sikerű
könyve és lemeze után újabb könyv és lemez látott napvilágot: ezúttal az ünnepekhez íródtak

A MÁTYÁS PINCÉBEN JÁRTAM

Mégpedig Joó Géza meghívására, aki a híres
étterem 105 éves évfordulójára rendezett egy
nagyszabású partyt. Csere László és Oszvald
Marika műsora nyitotta a rendezvényt, ahová
egymás után, fotósok és a média hatalmas érdeklődése mellett érkeztek a sztárok: Csomor
Csilla, Pálos Zsuzsa, Szőke Zoltán, Kassai Ilona, Vincze Viktória, Nyírő Bea, valamint a televízió egykori népszerű bemondónője, Kertész
Zsuzsa.
Kitűnő ételek, finom italok és hangulatos zene biztosította, hogy az estét egy darabig biztosan nem fogom elfelejteni.

Ezzel a CD-vel búcsúzik Janicsák István és az
Asszonykórus a közös munkától, tehát ez a CD a
popszenzáció összefoglaló albuma is egyben.
Ehhez kapcsolódik még Janicsák István regénye
is, melynek címe: „Szerelem, nagyon hiányzol”.
A regény témája az asszonykórus története.

JANICSÁK ISTVÁN ÉS A VERESEGYHÁZI ASSZONYKÓRUS nagysikerű koncertje a Petőfi Csarnokban.

JANICSÁK ISTVÁN ÉS A VERESEGYHÁZI ASSZONYKÓRUS
utolsó stúdióalbuma, a legismertebb
nagy slágerekkel és új dalokkal.

A Z'zi Labor 1986-ban megjelent, „Faképnél
történő hagyás” című lemezén, a „Honky Tonk
Woman” című dallal robbant be a köztudatba a
Veresegyházi Asszonykórus. Velük érte el a zenekar minden idők legnagyobb hazai lemezeladását, a lemezből 420 ezer példány kelt el néhány hónap alatt. Az Asszonykórus közreműködésével készült videoklip – melyben egy veresi
lagzit láthatunk – az első nyugati mintára készült klip volt. Akkoriban a világ számos TVcsatornáján és mozijában vetítették.
A Veresegyházi Asszonykórus közreműködésével számos lemez készült, s huszonkét év alatt
turnék, TV-műsorok, fesztiválok, koncertek százain léptek fel. Ez a maradandóság a popműfajban, a sok divathullám mellett, ma már szenzációnak számít. A Veresegyházi Asszonykórus mára nem pusztán nosztalgia, hanem jelképe is annak, hogy az eredetiség minden műfajban át tudja törni a határokat, és maradandó nyomot hagy
az emberek emlékezetében.

1986 nyarán a Z'zi Labor együttes és az Aszszonykórus fellépett a Népstadionban a Queen
előzenekaraként. Ez volt az a koncert a Népstadionban, ahol első alkalommal lépett fel „nyugati”, világhírű zenekar a vasfüggöny mögött.
Erről az eseményről a BBC filmet készített,
melyben természetesen a Rolling Stones dalt
előadó magyar Asszonykórus a világzenét megelőlegező különlegesség volt. Akkor – és ma is
– különösen izgalmas látvánnyal és egyedi
hangzással találkozhatnak azok, akik ellátogatnak egy-egy koncertjükre. Élő fellépéseik pedig
a zenészek képességei, a vendégművészek színvonala miatt is élményt jelentenek a néző, hallgató számára.
A Veresegyházi Asszonykórus az elmúlt huszonkét év alatt turnék, TV-műsorok, fesztiválok, koncertek százain lépett fel. Ez a maradandóság a popműfajban a sok divathullám mellett
ma már szenzációnak számít. Búcsúzó DVDjükön számos meglepetés várja a nézőket, nemcsak a magas szintű színpadi technika és a ragyogó hangzás miatt, hanem a Janicsák-féle
csapat által felfedezettek tehetsége miatt is. Az
Asszonykórus és Janicsák István az „Aranykorszak” lezárására adta ezt az Aranykoncertet a
Petőfi Csarnokban, 2008. december 29-én.
A DVD anyaga természetesen tartalmazza a
Z'zi Labor-os nagy slágereket is, de néhány új
dal meglepően tartalmas, és szokatlan zenei
megjelenítése is élményt ígér.
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Amikor Japánra szakadt az ég…

B-29-es modell

A napokban láttam egy dokumentumfilmet
Japánról, és foglalkoztak benne az atomcsapással is. Konkrétan azzal, hogy a katasztrófa túlélői máig előadásokat tartanak diákoknak, turistáknak a helyszínen. Még magamon is meglepődtem, amikor azt vettem észre, hogy összeszorul a gyomrom azt látva, hogy a diákok az előadás közben sírva fakadtak. Ugyanakkor szomorúan vettem tudomásul, hogy japán barátaim
kevesebbet tudnak a témáról, mint én. Próbáljunk ezen változtatni, ne hagyjuk, hogy feledésbe merüljön a múlt!

Teóriák és tények

Atombombát az emberek ellen máig csak az
amerikaiak vetettek be történelmünkben, nyugodtan mondhatom azt, hogy szerencsére, mert
ha a hidegháború is rosszul sült volna el, akkor
lehet, mára már ember sem lenne ezen a Földön.
Vázoljuk fel gyorsan a tényeket, amiket reményeim szerint a többség már nagyon jól ismer.
1945. augusztus 6-án a Little Boy (Kisfiú) elnevezésű atombomba Hirosima központjában óriási pusztítást okozott, majd három nappal később a Nagaszaki felett ledobott Fat Man (Kövérember) oltotta ki emberek tízezreinek életét.
Az amerikaiak a mai napig azzal mentegetőznek, hogy a bombák ledobásával egy hónappal
előbb vetettek véget a háborúnak, és ezzel körülbelül egymillió amerikai életét mentették
meg. A bomba ledobásának érvei mellé szokták
azt is felsorakoztatni, hogy a Pearl Harbornál
történtek ébresztették rá arra őket, hogy a japánok bármire képesek, így minél előbb meg kellett őket fékezni. Nem amerikai történészek
egyszerűen úgy gondolják, hogy az Egyesült
Államok ezzel a tettével megmutatta a világnak,
hogy ő a legerősebb, és nem illik vele packázni,
mert akár országok kiirtásától sem retten vissza.

működését kérte e nagyszabású projekthez,
aminek a Manhattan fedőnevet adták.
A munkálatok teljes mértékben titokban zajlottak, és mintegy 160.000 ember dolgozott rajtuk. Ez volt minden idők legdrágább beruházása, összességében kétmilliárd dollárt emésztett
fel. Úgy gondolom, ezzel már el is döntötték a
bomba sorsát, hiszen politikai elégedetlenséget
váltott volna ki, ha ilyen összeg befektetése után
elrakják a spájzba.
A munkában amerikai, olasz és angol tudósok mellett Teller Ede, Neumann János és az akkoriban Einstein mellett dolgozó Szilárd Leó is
részt vett.
Az első atombombát 1945. július 16-án robbantották fel az új-mexikói Alamogordo melletti kísérleti telepen. A kísérleti robbantás a potsdami csúcstalálkozó idején történt, ahol Amerikát már Harry S. Truman, az Egyesült Államok
33. elnöke képviselte. Itt értesült az atombomba
sikeres kipróbálásáról, és útban hazafelé úgy
döntött, az új fegyvert be kell vetnie Japán ellen.
A hamar jött sikereken felbuzdulva a Japánnak
szánt ultimátumból kiradírozta azokat a sorokat,
amelyek a bombával és a szovjetekkel való fenyegetőzést tartalmazzák, és azt is, hogy Japán
megtarthatja császárát.

„Kétmilliárd dollárt kockáztattunk
a történelem legnagyobb tudományos
hazárdjátékán, és nyertünk.”
Harry Truman amerikai elnök a hirosimai
atombomba ledobása után
Eközben Japán már hosszú ideje bombázás
alatt állt. 1945 márciusában gyújtóbombákat
szórtak Tokióra, ezzel nyolcvanezer civil halálát
okozva. Augusztusig több mint 60 várost a földig romboltak. (Azért, hogy amerikai oldalról is
tudjunk vizsgálódni, „bedobnék” egy számot:
200 ezer. Ennyi amerikai életet követeltek a Japán elleni harcok, és a második világháborúban
körülbelül 400 ezer halt meg összesen.)
Május 10-11-én összeült egy bizottság Los
Almosban, melynek feladata az volt, hogy kiválasszák az atombombák célvárosait.
Érintetlen városok közepébe akarták ledobni
a bombákat, hogy látszódjon a teljes pusztítás.
Nehéz volt ilyen várost választani. Akkor Kio-

Az atombomba ledobásának
előzményei

1939-ben kezdődhetett minden, amikor Albert Einstein az atombomba kifejlesztését javasolta F. D. Rooseveltnek, az Amerikai Egyesült
Államok akkori elnökének. Roosevelt belement, majd Nagy-Britannia és Kanada közre-
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tót, Hirosimát, Niigatát és Kokurát jelölték meg
lehetséges célpontoknak, de ez kismértékben
változott a későbbiek folyamán.
Egy ilyen nem szokványos támadáshoz fel
kellett készíteni a katonákat a feladat végrehajtásához. Ők voltak a 20-as légierő. Feladatuk a
helyszínre repülés és a bomba ledobása volt.
Azonban nem avatták be őket a pontos részletekbe, így látatlanban készültek fel a világtörténelmet fenekestül felforgató feladatra. Természetesen felmerültek bennük kérdések, mint
például az is, hogy miért csak egy bombát kell
kioldaniuk.
A bomba ledobása előtt az első ember, akinek
kétségei támadtak, a Magyarországról emigrált
Szilárd Leó volt. Bűntudata jogos volt, hiszen
végül is Einsteinnel egyetemben ők voltak, akik
meggyőzték Rooseveltet a bombáról. Véleménye gyökeresen megváltozott Truman idejére.

Hirosima romjai ma

Ekkorra már teljes mértékben ellenezte az
atombomba használatát, és figyelmeztetni akarta a japánokat. Aláírásokat gyűjtött más atomtudósoktól, mindhiába. Már a bomba ledobása
előtt tömeggyilkosnak titulálta magát.
Tényleg ez lett volna az egyetlen út a háború
befejezéséhez? Természetesen nem. Az amerikaiak három pontot dolgoztak ki:
– katonai lehetőség: kivárni, hogy az oroszok
támadást indítanak augusztus 15-én, így a japánok belátnák vereségüket

– politikai lehetőség: a japánok bizonyos feltételek mellett megtarthatják a császári házat
– a bomba

A potsdami csúcsról hazafelé Truman végérvényesen választott.
A háború végeztével egy sajtókonferencián a
következőt mondta:
„Az egyetlen lehetséges döntést hoztam, amit
abban a pillanatban helyesnek gondoltam.”
„Ha előre tudom, inkább órásnak megyek.”
Albert Einstein német-amerikai tudós
Folytatjuk.

Fat man modell

Mikus Róbert
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Keresztyén élet
Keresztyén fogalmak / Mi a hit?

Szokás a mai korszakunkat posztkeresztyénnek titulálni, nem minden ok nélkül. Tény, hogy
sokan fordultak el az egyházaktól, vagy csak
névleg gyakorolják a hitüket, ami maximum valami nagyon rendszertelen templomba járást jelent, vagy mindössze annyit, hogy bár keresztyén közösségbe nem járnak, de más elveket
sem vallanak kizárólagos módon. Egy ilyen világban a keresztyén kulcsfogalmak továbbélnek
ugyan, de nem keresztyén jelentéstartalommal
töltődnek meg, vagy homályossá, félig értetté
válnak, egyszerűen azért, mert sosem volt alkalom a pontos meghatározás megismerésére. Ha
ez a helyzet, érdemes néhány ilyen sarkalatos,
de nem szükségképp jól átlátott keresztyén fogalmat tisztázni, talán nem haszontalanul a hitüket gyakorló olvasók számára is. Lehetne a legkézenfekvőbbel kezdeni: a hit fogalma.
A keresztyén értelemben vett hit összetett fogalom. Elvi szinten jelenti valamiféle tanok,
dogmák, életelvek elfogadását. Vallási összefüggésben hívő az, aki az adott vallás állításainak hitelvi és hiterkölcsi tanítását igaznak ismeri el. Ilyenekre gondoljunk, mint:
• Elhinni, hogy Isten teremtő munkája által lett a
világ, és nem magától alakult.
• Elhinni, hogy Jézus a Megváltó és nem valami
másik vallásnak a megalapítója, vagy egy ősi
mítosz meghaló-feltámadó istensége.
• Elhinni, hogy az ember bűnös, és hogy a bűn
szellemi eredetű dolog.
• Elhinni, hogy a bűnből való szabadulás nem

emberi erőfeszítés, hanem a megváltás eredménye.
• Elhinni, hogy bár földi tapasztalat nincs rá, de
van üdvösség és örökélet, mert Isten megígérte.
• Elhinni, hogy bár az emberi világ időnként
változtat erkölcsi megfontolásain, ettől függetlenül mégis a bibliai erkölcsi szabályok a helyesek és követésre méltóak stb.
Lényeges dolog a hitnek ez az elvi szintje is.
Az időnként megjelenő pietista mozgalmak néha megpróbálják ezt a vonatkozását lekicsinyíteni, pl. ilyen érveléssel: „mindegy mit hiszel,
csak a szeretet legyen meg benned!”. De hamis
a koncepció. Ha nem lenne fontos a hit elvi tisztasága, Isten nem büntette volna népét más istenek tisztelete miatt. Azonkívül tudni kell, hogy
bár helyes elvi látásból nem mindig születik ennek megfelelő cselekedet, de a nem helyes elvi
hozzáállás mindig fals kivitelezésbe torkollik,
egyszerűen azért, mert már a gondolati szinten
hibás. Ezek figyelembevételével azonban mégis látni kell, hogy a helyes hit nem csupán helyes
elvi állásfoglalás, bár hangsúlyos ez a része is. A
bibliai hitnek nem csak elvont életkérdésekre
vonatkozó állításai vannak, de a helyes normákra vonatkozóak is.
• Elfogadni, hogy valakit meglopni, ez rossz.
• Elfogadni, hogy valakit megrágalmazni, ez
rossz.
• Elfogadni, hogy egy-egy cselekvés megfogalmazásánál nem csak az egyéni érdekeket, de a
mások, vagy a közösség szempontjait is figye-
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lembe kell venni, sőt annak néha az egyénit alá
kell rendelni, ez jó.
• Elfogadni, hogy valami fontos célért áldozatot
hozni, vagy valamiről lemondani, ez helyes stb.
A hitnek, az előzőeken túl, van még egy érzelmi komponense is. Ez az összetevő annyira domináns, hogy saját elnevezést is kapott:
bizalom.
• Ahhoz, hogy elhiggyek egy professzornak pl.
valami, a látszólagos, a tapasztalatommal ellentétes állítást, az szükséges, hogy előzőleg
elfogadjam: „ő minden bizonnyal többet tud
mint én, így abban is igaza lehet, amiben én
most még másként látnék”. Hogy engedjem
magam meggyőzni, ehhez kell a tisztelet és a
bizalom. Hasonlóképp, ahhoz, hogy a Biblia
állításait minden esetben mérvadónak lássam,
akkor is, ha a korszellem másként lát egyes
dolgokat, vagy a saját elgondolásaimnak nem
felel meg, ehhez szükséges ez a bizalom: „Isten az Alkotó, minden bizonnyal jobban tudja
mint én, vagy mint ahogy mi”.
• Ahhoz, hogy ne természetes ösztönök vagy
korszellem diktálta viselkedési sémák szerint
akarja az ember megoldani a dolgokat, hanem
az Isten által adott alapelvek szerint, ahhoz kell
ez a bizalom: „bizonyára úgy a helyes, ahogy
Ő látja”.
• Nehéz élethelyzetekben, amikor minden arra
mutat, hogy a hit csődöt mond, kitartani mellette, ehhez szükséges a bizalom: „Ő tudja, miért engedte meg ezt, de nem fog magamra hagyni” stb.
A hit tehát legalább három összetevős dolog:
elvi látás az élet nagy kérdéseiről; erkölcsi, etikai viszonyulási forma a Biblia alapján; és bizalom Istenben.
Kotmájer Mihály baptista lelkipásztor

P Ü N K Ö S D VA S Á R N A P

A dömsödi református gyülekezet lelkipásztora ez évben is ünnepélyesen köszöntötte az 50 és 60 éve konfirmáltakat.
50 éve konfirmáltak:
Madarász András

Szűcs Katalin (Lázár Józsefné)
Orosz László

Kovács László

Tóth Mária (Honti Györgyné)

Bottlik Judit (Doroszlay Lászlóné)
Velencei Éva (Sáfrán Józsefné)
Szabó Péter lelkipásztor

Orosz Eszter (Szarka Lászlóné)

Szabóné Lévai Csilla beosztott lelkipásztor
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Fotó: Bábel László

60 éve konfirmáltak:

hátsó sor:
Rajkó Mária (Tóth Antalné)
Ács Piroska (Simó Pálné)
Orosz Margit (Mészáros Józsefné)
Laczi Gábor
Cser Zsigmond
Muzs János
Balassa József
Gergely Irén (Tóth Dezsőné)
Csabai Krisztina (Fábián Jánosné)
Kiss Julianna (Váradi Gáborné)
Szabóné Lévai Csilla beosztott lelkipásztor
Szabó Péter lelkipásztor
Gyöngyösi Borbála (Dani Jánosné)
Ujj Mária (Dobos Gyuláné)

MEZÕGAZDASÁGI HÍREK
Nyári feladatok a szántóföldi növénytermesztésben és a kiskertben
Amikor e sorokat írom – június végén, július
elején – már túl vagyunk a naptári év felén, de
ha a gazdasági évet vesszük figyelembe, ami
minden év október 31-én ér véget, már jóval
túl vagyunk az év felén. Most már van annyi
ismeretünk, hogy megítéljük, hogy milyen
eredményt fog hozni az éves gazdálkodás. Sajnos azt kell mondanunk, hogy az idei év terméshozamai még a többéves átlagtól is elmaradnak, nem is beszélve az előző év jó terméséről. Országosan, de helyileg is a legnagyobb
terméscsökkenést az aszályos időjárás okozza,
úgy az őszi kalászos gabonáknak, mint a tavaszi vetésű kapásnövényeknek.
Az aszály okozta terméskiesést jó talajmunkával, gondos és időben elvégzett vetéssel, növényápolással csökkenthetjük, de a hiányzó
csapadékot csak öntözéssel pótolhatnánk, de
erre csak nagyon kis területen van lehetőség, és
az elmúlt évtizedekben a mezőgazdaság privatizációja következtében az öntözhető területek
nem nőttek, sőt csökkentek.
Július hónap a gabonaaratás időszaka, bár a
korai meleg, aszályos tavasz miatt e nagy munka is előbb kezdődött, és bizony szolid terméseredmények várhatóak. Mint ismeretes, az ország egyes részein jelentős vihar- és jégverés is
sújtotta a növénytermelést, eddig még határunkat elkerülte e természeti csapás, bár a dabi határban volt kisebb jégkár. Most a legfontosabb
időszerű feladat a kalászos gabona aratása,
hogy a megtermett termés mielőbb magtárba
kerüljön.

2009. év július hó

A szántóföldi növénytermelésben másik
nagy és időszerű feladat a kapásnövények ápolása, gyommentesítése. A rendkívül száraz időjárás miatt a kukorica-, napraforgótáblák jelentős része hiányos. A száraz, rögös földben nem
tudtak a magok jól kikelni és így nincs meg a
kellő tőszám. Ugyancsak nagy probléma, hogy
a vegyszeres gyomirtás hatásfoka is elmaradt,
mert nem volt eső és most a táblák egy része
nagyon gyomos, gazos, amit most sorközműveléssel ellensúlyozhatunk.

A kalászos gabona aratása után mielőbb takarítsuk le a szalmát, ami az idén jóval kisebb
tömegű, mert a száraz tavasz miatt nem tudott
a gabona szára sem kellően kifejlődni. A szalma letakarítása után végezzük el a tarló tárcsázását! Reméljük, hogy végre megjön a régen
várt kiadós eső, és a kellően átnedvesedett talajon jobb munkát tud végezni a talajművelő
eszköz. Azokon a táblákon mielőbb végezzük
el a tarló megmunkálását, ahova újra kalászos
gabonát akarunk vetni, mert csak így tudunk jó
vetőágyat készíteni, és a kártevők elleni védekezést is elősegítjük az időben elvégzett talajmunkával.

A kiskertek, konyhakertek gondozása ebben
a rendkívüli forró és aszályos nyárban nagy
feladat. Öntözés nélkül már nem is érdemes
kerti növényeket termelnünk. Tavasz óta szinte
folyamatosan öntözni kellett, mert ebben a perzselő szeles időben csak így tudnak a növények fejlődni és elfogadható termést hozni.
Másik nagyon nagy feladat főként a rovarkártevők elleni folyamatos védekezés.
A meleg, száraz időjárás a szőlő fejlődésének kedvez, a gombabetegségek – peronoszpóra és a lisztharmat – kevésbé lépnek fel az
idén, de azért folyamatosan kísérjük figyelemmel a szőlőtőkéket, és ha kell, védekezzünk, ne
csak akkor, mikor már jelentkeznek a betegség
tünetei. A szőlőfürtök legveszedelmesebb betegsége az úgynevezett lisztharmat, amely egy
gombabetegség és egy-két nap alatt tönkreteheti a termést, a fürtök, bogyók leszáradnak.
Sajnos a rendkívüli hőség a kert pázsitját is
nagyon megviseli, és csak folyamatos öntözéssel előzhetjük meg a teljes növényzet kiszáradását, kipusztulását. Az elnyílt rózsákat vágjuk
le, vágjuk vissza, ezzel újabb hajtások növésére serkentjük a rózsatöveket. A magról vetett
egynyári virágokat is folyamatosan öntözzük,
ha szükséges, a levéltetvek ellen permetezéssel
védekezzünk. A fentieken kívül még nagyon
sok tennivalónk van, úgy a szántóföldeken, a
határban és a kiskertekben is (a letermett területek gyommentesen tartása, az őszi ültetésű,
vetésű növények talajelőkészítése).
Minden kedves olvasónak jó nyaralást és pihenést, végre kiadós, csendes esőt, jó egészséget kívánok!
Összeállította:
Tóth István nyugdíjas mezőgazdász
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2008/2009-es tanév ballagói

8. a

Nagy Lászlóné, Pamuk Jánosné, Ácsné
Jaksa Szilvia, Krnájszki Istvánné, Tóthné
Porvay Zsuzsa, Pergerné Kenesei Krisztina,
Mészáros Pálné ig., Varga Gézáné ig., Gerenday Éva, Ispánné Czibolya Andrea, Szabó
Tímea, Gacsné Gábor Mariann
Bábelné Varga Judit, Gulyás Anasztázia,
Földi Mária Ildikó, Józan Judit, Varga Mónika, Pozsár Józsefné of., Kovács Petra, Csehi
Szimonetta, Pék Melinda, Szadai Annamária, Ambruska Margit
Faragó Attila, Csordás Csaba, Tassi Gergő, Tóth Bence János, Csehi Sándor, Nagy
László, Perger Ádám, Sass László Bence,
Kovács Bálintné, Lázár József

8. b

Nagy Lászlóné, Pamuk Jánosné, Ácsné
Jaksa Szilvia, Krnájszki Istvánné, Tóthné
Porvay Zsuzsa, Pergerné Kenesei Krisztina,
Mészáros Pálné ig., Varga Gézáné ig.,
Gerenday Éva, Ispánné Czibolya Andrea,
Bábelné Varga Judit, Patonai Istvánné,
Pozsár Józsefné
Kolompár Péter Lajos, Ambruska Csaba,
Balogh Anna Vivien, Gyökeres Kitti, Bajnok
Irén Krisztina, Ambruska Margit, Slezák
Mónika, Pethesné Nyári Katalin of.,
Bajnóczi Laura, Muzs Szabina, Muzs Orsolya, Haraszti József, Csabai Zsigmond, Faragó Attila
Nagy Tamás Bence, Perger Csaba, Kiss
Sándor Béla, Józan László Bence, Csinos
Zoltán, Kovács György, Füki Zsombor, Gábor István, Dobrai Ferenc, Léber Norbert,
Kovács Gyula József, Duzmath László, Balogh Bence, Szabó Máté Zoltán, Lázár József, Patonai István

8. c

Fotó: Bábel László

8. e

Nádiné Kamrás Zsuzsanna of., Bulyáki István, Kovács Attila, Kun Heléna, Szűcs Sándor

Várkonyiné Bodor Mária, Pamuk Jánosné, Pozsár Józsefné, Krnájszki Istvánné,
Tóthné Porvay Zsuzsa, Pergerné Kenesei
Krisztina, Mészáros Pálné ig., Varga Gézáné
ig., Gerenday Éva, Ispánné Czibolya Andrea,
Szabó Tímea, Fehér Lászlóné
Bábelné Varga Judit, Suta Máté, Fülöp
Sándor, Keller Edina, Nagy Lászlóné of.,
Nagy Csilla Szilvia, Saller András, Léber Tamás Ferenc, Ambruska Margit
Faragó Attila, Szappanos Sándor, Farkas
István, Rupa Attila, Hegedűs Bettina, Kerékgyártó Dávid, Uhrin Bernadett, Gecze Tamás, Fehér Péter, Fabula István, Kovács
Bálintné, Lázár József

