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A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

TAR TA LOM BÓL

» Tüdőszűrés

6. o.

» Őszi tábor

12. o.

» Bursa Hungarica pályázat 8. o.
» Dömsöd természeti értékei
» Zeneiskolai beíratkozás
» Szüreti mulatság –
OMK programok

» 60 éves osztálytalálkozó

AKTUÁLIS

Meleg nyár vége felé járunk. Egy-egy személyes találkozó gyakori témája a mögöttünk hagyott hónapok milyensége. Sok volt az eső, kevés volt az eső, jó volt a nyaralásunk, nem igazán kedvezett az idő a nyaralásunknak. Tavaly
jobb volt, tavalyelőtt meg még jobb, de nekünk
az igazi az idei volt – mondogatjuk. Mi is feltehetjük a kérdést, önkormányzatunknak milyen
is volt a nyara? Kicsit közhely íze van, de adja
magát a válasz: volt jobb, de soha ne legyen
rosszabb! 2009. nyár elején indult el az az útépítési, útfelújítási sorozat, amely csaknem az év
végéig fog tartani. A nagyberuházás magja a
Ságvári utca, az Előre utca és a Felszabadulás
utca aszfaltozása, teljes csapadékvíz-elvezetése
maximális intenzitással folyik. Az ott lakók közül néhányan aggodalmukat fejezték ki már némely részfeladat elvégzése során, megkérdőjelezve az úttest és tartozékai funkciójának jó minőségét. Kérek mindenkit, hogy ítéletükkel várják meg a beruházás teljes befejezését, és biztos

vagyok abban, hogy az említett utcák lakói
örömmel fogják használni megszépült, megújult környezetüket.

Nem tartozik szorosan ide, de itt írok arról,
hogy a Szabadság út végén, az 51-es út melletti
csücsökben készülő köszöntő-park füvesítését,
parkosítását csak tavasszal fogjuk befejezni,
mert előfordulhat, hogy a Somogyi Béla utcai
munkálatok miatt fel kell ásni a tér egy részét
(csapadékvíz átvezetése). A költségekkel kapcsolatosan olyan kósza hírek terjengenek, amelyeknek köze nincs a valósághoz. A nemzetiszínű zászló, a vasanyag, a díszkő, a virág költsége
nem éri el a százötvenezer forintot.
Az augusztusi testületi ülésen váratlan és számunkra szomorú ügyet kellett tárgyalni. Dr.
Hornyák Edit doktornő augusztus 3. napjával
felmondta az I. számú háziorvosi körzet megbízási szerződését. A doktornő a praxisához olyan

15. o.

16. o.

17. o.

» Labdarúgó hírek

19. o.

» Históriánk

25. o.

» Könyvtári hírek
Becsengettek – első nap az iskolában

14-15. o.

22. o.

támogatást kért, amelyet a képviselő-testület
nem tudott megadni. Nagyon sajnálom, hogy
így alakultak a dolgok, de nem tudunk mit tenni,
és tovább kell lépnünk. Már elindítottuk azt a
folyamatot, amely az átmeneti időszakra vonatkozóan megoldást fog adni a körzet betegeinek.
Amíg a praxisnak nem lesz új gazdája, visszatérünk a néhány évvel ezelőtti módszerhez, és dr.
Rókusfalvy Sylvia, valamint dr. Tóth István háziorvosok helyettesítéssel fogják ellátni a betegeket. Reményem szerint ez nem lesz túl hosszú
időszak, mert már eddig is többen érdeklődtek a
praxis iránt. Még egyszer mondom, hogy sajnálom, de talán olyan háziorvos fog településünkre kerülni, aki hosszú távon is Dömsödön kíván
megtelepedni. Hornyák doktornőnek pedig kívánom, hogy a következő praxisában minden
megvalósuljon, amit csak eltervez. Köszönjük
az eddigi munkáját!
Az augusztus 20-i ünnepség idén is kiegészült a Szép Dömsödért plakettek átadásával.
Egy sajnálatos adminisztrációs hiba miatt kimaradtak Nagy Zsigmondék a díjazottak közül.

Folytatás a következő oldalon.
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Folytatás az előző oldalról.
Bár később megkapták a plakettet és az emléklapot is, mégis elnézésüket kérjük, mert nem
ugyanaz egy kitüntetést négyszemközt, vagy
nagyszámú közönség előtt átvenni. Gratulálok
Nagy Zsigmondéknak, és a többi díjazottnak is!
Az elmúlt héten láttuk vendégül a Sándor Judit
által vezetett svájci kórust. A Dömsödi Református Templomban adtak egy igazán igényes, nagy
sikert arató koncertet. A köszöntőmben azt
mondtam, hogy nagyon örülök annak, hogy a közel két évtizede Svájcban élő Sándor Judit nem
felejtette el hazáját és szülőfaluját, Dömsödöt
sem, és intenzív kapcsolatokat ápol velünk.
A nyár vége mindig az iskolakezdéshez kapcsolódik. Köszöntök minden dömsödi diákot,

SAROK GYÓGYSZERTÁR

nyitva tartása: hétfőtől péntekig 7.30-tól
19.00-ig, szombaton 7.30-tól 14.00-ig

Anya köny vi hí rek
Születtek:

Balogh Antal – Kis Erika
KRISTÓF
Trungel-Nagy István – Földi Judit
ISTVÁN
Szekeres Attila Géza – László Margit
BOTOND ATTILA
Kun János – Farkas Anikó
KIRA
Zsebők Attila – Péteri Nikolett
GEORGINA LILLA
Crisan Oktavián – Bier Monica
KRISZTINA BEATRIX
Fabula László – Berecz Nikolett
MAGDALÉNA ROZÁLIA

Házasságot kötöttek:

Csehi Gábor – Kmecs Viktória
Rupa László – Bak Mária
Rab Imre – Simonics Erzsébet Katalin
Pekker Viktor – Kővári Erika

Elhunytak:

Jánoki Mihályné Kovács Julianna
Ispán Miklós
Keresztesi Józsefné
Faragó Terézia Julianna
Szabó Sándor József
Mészáros Antal

73 éves
58 éves
73 éves
48 éves
81 éves

megkülönböztetett figyelemmel az első osztályosokat. Biztos vagyok abban, hogy ugyanolyan sikeres tanév elé nézünk, mint amilyen sikeres a mögöttünk hagyott tanév volt.
Befejezésül egy örömteli eseményről. Bús
András képviselő-társunk az Állami Számvevőszéktől egy olyan magas beosztású állásajánlatot kapott, amelyet csak elfogadni lehetett, így
az önkormányzati törvény értelmében képviselői mandátumáról le kellett mondania. Ez a legutóbbi ülésen megtörtént. Köszönöm eddigi
munkáját, és még egyszer szívből gratulálok kinevezéséhez! Bús András helyét a képviselőtestületben a választási sorrend szerint Korona
Sándor foglalja el, akinek eredményes munkát
kívánok a hátralévő egy évben.
Bencze István

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

HÁZIORVOSI
ÜGYELET

Ügyeleti idő:

hét-

főtől–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

HÁZIORVOSI
RENDELÉS

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

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

Állatorvosi ügyelet

2009. szeptember 4-5.
dr. Bécsi László
Ráckeve, Ady E. u. 48.
Tel.: 06-20-924-2367

2009. szeptember 12-13.
dr. Fábián Miklós
Kiskunlacháza, Báthory u. 8.
Tel.: 06-30-961-1694

2009. szeptember 19-20.
dr. Mészáros János
Kiskunlacháza, Rózsa u. 5.
Tel.: 06-20-927-2366

2009. szeptember 26-27.
dr. Guba Sándor
Szigetszentmárton, Bercsényi u. 8.
Tel.: 06-30-265-2515

2009. október 3-4.
ifj. dr. Fábián Miklós
Kiskunlacháza, Báthory u. 8.
Tel.: 06-30-951-0507

I. körzet: Dr. Hornyák Edit
Zrínyi u. 8/b
Tel.: (24) 435-103; 20/432-1033
Rendel:
hétfő: 7.30–11.00 óráig, 15.00–17.00 óráig
kedd:
7.30–11.00 óráig
szerda:
7.30–11.00 óráig
csütörtök:
7.30–11.00 óráig
péntek:
7.30–11.00 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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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
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2009. AUGUSZTUS

A képviselő-testület 2009. augusztusban egy munkaterv szerinti és
két rendkívüli ülést tartott.
A képviselő-testület 2009. augusztus 6-i rendes ülésén az alábbi napirendeket tárgyalta.

105/2009. (VIII. 6.) 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. Somogyi Béla utca belvízelvetés közbeszerzése – döntés
4. Tájékoztató az egészségügyi alapellátás működéséről
5. Az önkormányzat és intézményei 2009. évi költségvetéséről szóló
3/2009. (II. 16.) sz. rendelet módosítása
6. A Nagyközségi Könyvtárban az alapszolgáltatásokon felül szolgáltatásokért fizetendő beiratkozási és térítési díjakról szóló 16/2001. (XI. 7.)
rendelet módosítása
7. Az ÁROP pályázati projekt megvalósítására szakmai szolgáltató kiválasztása
8. A „Szép Dömsödért” pályázatok elbírálása
9. Az általános iskola maximális csoportlétszám-túllépés engedélyezése a
2009/2010-es tanévre
10. Egyebek
a./ Bio-Pannónia Kft. üdülőhelyi szemétszállítás módjának változásával
kapcsolatos javaslat
b./ A Hajós kastély hasznosítására érkezett ajánlat megvitatása
c./ Önkormányzati hatósági ügyben érkezett fellebbezés elbírálása
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal
Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület egyhangú szavazással meghozta az alábbi határozatot:
106/2009. (VIII. 6.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a
polgármester lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatását.
Felelős: képviselő-testület
Határidő: azonnal
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:
107/2009. (VIII. 6.) 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
Somogyi Béla utca belvízelvetés közbeszerzése – döntés
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt szavazás)

A képviselő-testület egyhangú szavazással meghozta az alábbi határozatot:

108/2009. (VIII. 6.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint ajánlatkérő (2344 Dömsöd, Petőfi tér 6.) „Somogyi Béla utcai csapadékcsatorna
építése” tárgyban lefolytatott K.É.-12010/2009. 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
54.000.000 Ft, azaz bruttó ötvennégymillió 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. augusztus 24-ig
A közbeszerzési döntést és a megkötött vállalkozási szerződést az önkormányzat www.domsod.hu honlapján közzéteszi, illetve a beruházásról
készített közleményt az újságban külön közzétesszük.
A képviselő-testület ülésén áttekintette az egészségügyi alapellátási
feladatok megvalósítását. A napirend keretében a háziorvosok, a házi
gyermekorvos, a védőnők, az ügyeleti ellátással megbízott vállalkozó
és a ráckevei szakrendelő intézmény beszámolóját tárgyalta a képviselő-testület. Dr. Hornyák Edit a dömsödi I. számú praxis háziorvosa
megbízási szerződését 2009. augusztus 3. napjával felmondta, ezért a
körzet felmondási idő hatálya alatti további működésének biztosításával kapcsolatban is döntéseket hozott a képviselő-testület.
Az I-es számú háziorvosi körzet helyettesítésének rendezése
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület egyhangú szavazással meghozta az alábbi határozatot:
109/2009. (VIII. 6.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Bencze István polgármestert, hogy az I-es számú háziorvosi körzetben történő
helyettesítés önkormányzat által történő megoldása érdekében folytasson
tárgyalásokat dr. Rókusfalvy Sylvia és dr. Tóth István háziorvosokkal a
helyettesítés feltételeiről.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: tárgyalások lefolytatására augusztus 19-ig
Az egészségügyi alapellátás helyzetéről szóló beszámoló
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület egyhangú szavazással meghozta az alábbi határozatot:
110/2009. (VIII. 6.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátás helyzetéről szóló, az egészségügyi szolgáltatók és a
védőnők által készített beszámolókat elfogadja.
Felelős: képviselő-testület
Határidő: azonnal
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Az önkormányzat és intézményei 2009. évi költségvetéséről szóló
3/2009. (II. 16.) sz. rendelet módosítása
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület egyhangú szavazással megalkotta az alábbi rendeletet:
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
11/2009. (VIII. 7.) rendelete
Az önkormányzat és intézményei 2009. évi költségvetéséről szóló
3/2009. (II. 16.) sz. rendelet módosításáról
A rendelet kihirdetésnek napja: 2009. augusztus 7.
A rendelet hatályba lépésének napja: 2009. augusztus 7.
Az önkormányzati költségvetés eredeti kiadási főösszegét a képviselőtestület 1.084.097.000 Ft-ról 1.171.432.000 Ft-ra; bevételi főösszegét
1.084.097.000 Ft-ról 1.171.432.000 Ft-ra; a költségvetési hiányát
32.139.000 Ft-ról 28. 610.000 Ft-ra módosította. A költségvetési tartalék
– 2.500.000 Ft összegét a testület nem módosította. Az önkormányzati
költségvetés bevételeit pozitívan érintették a nyertes pályázatok. A szociálisan rászoruló gyermekek nyári étkeztetésére az önkormányzat
1.758.000 Ft támogatást, a közmunkaprogramhoz 54.109.000 Ft támogatást, a könyvtári könyv állomány gyarapításához 110.000 Ft támogatást
kapott. A rendelet módosítása kapcsán az önkormányzat aktuális költségvetési likviditási helyzetéről is tájékoztatást adott a polgármester, és megállapította, hogy az adóbevételek teljesítésének elmaradása miatt fizetési
nehézségei vannak az önkormányzatnak, ezért továbbra is kiemelten foglalkoznak a behajtással.
A Nagyközségi Könyvtárban az alapszolgáltatásokon felül szolgáltatásokért fizetendő beiratkozási és térítési díjakról szóló 16/2001.
(XI. 7.) rendelet módosítása
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
12/2009. (VIII. 7.) rendelete
A Nagyközségi Könyvtárban az alapszolgáltatásokon felül szolgáltatásokért fizetendő beiratkozási és térítési díjakról szóló 16/2001. (XI. 7.)
rendelet módosításáról
A rendelet kihirdetésnek napja: 2009. augusztus 7.
A rendelet hatályba lépésének napja: 2009. szeptember 1.
Dömsöd Nagyközségi Könyvtárban az alapszolgáltatásokon felüli
szolgáltatásokért fizetendő beíratkozási és térítési díjak 2009. szeptember 1-jétől
Szolgáltatás megnevezése
Beíratkozási díj (kivéve 16 év alattiak,
70 év felettiek, közgyűjteményi dolgozók)
Beíratkozási díj 16 év felett diákigazolvánnyal
Beíratkozási díj pedagógus igazolvánnyal
Beíratkozási díj 70 év alatti nyugdíjasok részére
Fénymásolás A4-es
Fénymásolás A3-as
Nyomtatás fekete-fehér
Nyomtatás színes
Internethasználat 30 perc
Faxküldés
Szkennelés A/4-es
Könyvtárközi kölcsönzés postai díja
Elveszett vagy megrongálódott dokumentumok
térítési díja a megjelenéskor (beszerzéskor)
számított kereskedelmi ár szerint

Szolgáltatás díja
(ÁFÁ-val)
1000 Ft/év
800 Ft/év
800 Ft/év
500 Ft/év
15 Ft oldalanként
30 Ft oldalanként
50 Ft oldalanként
150 Ft oldalanként
150 Ft
első oldal 500 Ft, minden további oldal 180 Ft
50 Ft
500 Ft/db
100 Ft-ig
400 Ft
101-200-Ft-ig 700 Ft
201-300-Ft-ig 800 Ft

301-400 Ft-ig
900 Ft
401 Ft fölött a dokumentum beszerzési árának 150%-a.
A kölcsönzési idő lejártát követően fizetendő pótdíj
5 Ft/db/nap
A kölcsönzési idő lejártáról szóló értesítés
(felszólítás) díja
100 Ft felszólításonként
Elveszett olvasójegy pótlása
50 Ft/db.
A számítógép használat 14 éves korig, valamint az internet használat
15 perc időtartamig ingyenes.
Az ÁROP pályázati projekt megvalósítására szakmai szolgáltató
kiválasztása
Az önkormányzat az ÁROP – 3.A.1/A pályázatra sikeresen pályázott,
melyhez 9.189.000 Ft támogatást nyert. A pályázatot a polgármesteri hivatal vezetői készítették, közigazgatási szervezetfejlesztésben jártas tanácsadó cég közreműködésével. A pályázati program keretében megtörténik a hivatal teljes körű szervezeti átvilágítása, a működés értékelése, a
szervezet működésének fejlesztését szolgáló javaslatok kidolgozása. A
program készítése során a hivatal vezetése a közigazgatási szervekkel
kapcsolatos új kihívásoknak, elvárásoknak való megfelelés erősítését tűzte ki célul, a döntési folyamatok korszerűsítése, a gazdálkodás eredményességének javítása, az ügyfelekkel, egyéb partnerekkel való kapcsolatok erősítésének megvalósításával.
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület 11 igen, 0 nem, 1 tartózkodással meghozta az alábbi határozatot:
111/2009. (VIII. 6.) Kt. sz. határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete (2344 Dömsöd, Petőfi tér 6.) „Szervezetfejlesztés Dömsöd Nagyközség Polgármesteri Hivatalánál, korszerű informatikai folyamattámogatások alkalmazásával” tárgyban az ajánlattevőnként és részszempontokként kidolgozott, a
döntés-előkészítési jegyzőkönyvben részletesen megjelölt és kifejtett indokok alapján megállapította, hogy az összességében legelőnyösebb
ajánlatot a CREANOVA Szervezet- és Vezetésfejlesztési Tanácsadó Kft.
(Székhely: 1146 Budapest, Zichy Géza u. 5.; képviseli: Cséffalvay Gábor)
adta, nettó 6.000.000 Ft (bruttó 7.500.000 Ft) értékben.
A képviselő-testület a CREANOVA Szervezet- és Vezetésfejlesztési
Tanácsadó Kft.-t nyilvánítja nyertesnek.
Felelős: képviselő-testület
Határidő: azonnal
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület egyhangú szavazással meghozta az alábbi határozatot:
112/2009. (VIII. 6.) Kt. sz. határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Bencze István polgármestert a „Szervezetfejlesztés Dömsöd
Nagyközség Polgármesteri Hivatalánál, korszerű informatikai folyamattámogatások alkalmazásával” tárgyban nyertes CREANOVA Szervezetés Vezetésfejlesztési Tanácsadó Kft.-vel (Székhely: 1146 Budapest, Zichy
Géza u. 5.; képviseli: Cséffalvay Gábor) kötendő vállalkozási szerződés
aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: a szerződés aláírására 2009. augusztus 28-ig
A „Szép Dömsödért” pályázatok elbírálása
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület egyhangú szavazással megalkotta az alábbi rendeletet:
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113/2009. (VIII. 6.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete, a Településfejlesztési Bizottság indítványával egyetértve az alábbi határozatot hozza:
A települési környezet védelme és a lakókörnyezet esztétikai szépségének megőrzése érdekében végzett tevékenységük elismeréseként a bírálatra felkért társadalmi bizottság javaslatát figyelembe véve „Szép Dömsödért” emlékplakettet adományoz az alábbi személyeknek:
Családi ház kategória:
Földvári Zoltán
Dömsöd, Áchim út 16/b.
Ács József Antalné
Dömsöd, Ágoston köz 3.
Perger László
Dömsöd, Attila út 17.
Csécs Zsigmondné
Dömsöd, Széchenyi út 29.
Orbán László
Dömsöd, Somogyi Béla út 21/b
Mészáros Pál
Dömsöd, Dabi krt. 29.
Matula Zoltán
Dömsöd, Sallai Imre út 17.
Nagy Zsigmond
Dömsöd, Somogyi Béla u. 4/b
Tóth Pálné
Dömsöd, Váci út 40.
Varga Imre
Dömsöd, Papp József utca 4.
Középület kategória:
Dabi Óvoda
Dömsöd, Szabadság út 90.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: 2009. augusztus 20.
Az általános iskolai tanulócsoportok maximális csoportlétszám
túllépésének engedélyezése
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület egyhangú szavazással meghozta az alábbi határozatot:
114/2009. (VIII. 6.) 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:
A képviselő-testület a 2009/2010. tanévben kérelmet nyújt be az Oktatási Hivatalhoz a Gróf Széchenyi István Általános Iskolába maximálisan
felvehető gyermekek létszámának emelésére, és kéri a 7/a osztályban 2
fővel, a 7/b osztályban 4 fővel a csoportlétszám-túllépés engedélyezését.
A képviselő-testület felkéri Bencze István polgármestert, hogy a Kt.
95/a § (11) bek. szerinti kérelmet nyújtsa be az Oktatási Hivatalhoz.
Felelős: Mészáros Pálné igazgató
Határidő: 2009/2010. tanév
Egyebek
A képviselő-testület egyebekben tárgyalta a Bio-Pannónia Kft. üdülőhelyi szemétszállítás módjának változásával kapcsolatos javaslatát, melyről a Beruházási Társulás véleményének ismeretében dönt.
A testület megvitatta a Hajós-kastély hasznosítására érkezett ajánlatot
és a következő határozatot hozta.
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület egyhangú szavazással megalkotta az alábbi rendeletet:
115/2009. (VIII. 6.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete szándékát
fejezi ki, hogy a tulajdonában lévő dömsödi 713 hrsz. alatti „Hajós-kastély” ingatlant részben bérbe adja Bánka Gyula részére gyertyaöntő műhely kialakítása céljából
A bérbeadás feltételei:
– a bérlet 6 hónapos határozott időtartamú
– a bérlő köteles beszerezni a műhely jogszerű működéséhez szükséges
valamennyi engedélyt,
– a jogszerű és biztonságos működéshez szükséges feltételeket a bérlő köteles saját költségén megteremteni, aminek költségeit sem a bérleti szer-
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ződés időtartama alatt, mind a jogviszony megszűnését követően nem
követelheti bérbeadótól.
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Bencze István polgármestert a bérleti szerződés feltételeinek közlésére és az annak megfelelő bérleti szerződés megkötésére.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal
Az OMK udvarán kialakított játszóudvar megvalósításához a képviselő-testület pénzbeli támogatást is nyújtott.
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület egyhangú szavazással megalkotta az alábbi rendeletet:
116/2009. (VIII. 6.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a dömsödi
2050és 2051/4 hrsz. alatti ingatlanokon létesülő játszóudvar kialakítását
250.000-Ft-al támogatja költségvetéséből.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal
A képviselő-testület zárt ülésén Önkormányzati hatósági ügyben érkezett fellebbezést bírált el.
A képviselő-testület 2009. augusztus 13-i rendkívüli ülésén az I.
számú felnőtt háziorvosi körzet betegeinek folyamatos ellátása érdekében az alábbi döntést hozta.
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület egyhangú szavazással meghozta az alábbi határozatot:
119/2009. (VIII. 13.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Dömsöd
Zrínyi u. 8/b. szám alatti székhelyű I. számú háziorvosi körzet működésével kapcsolatban a következő határozatot hozza:
I. Az önkormányzat 2009. október 1. napjától finanszírozási szerződést köt az illetékes egészségbiztosítási pénztárral az I. számú felnőtt háziorvosi körzet működtetéséhez, továbbá működési engedélyt kér a
Dömsöd Zrínyi utca 8/b. szám alatti önkormányzati tulajdonú rendelő
székhelyre.
A képviselő-testület 2009. október 1-től szerződést köt az R.S. Medison Bt.-vel – személyes teljesítésre kötelezett dr. Rókusfalvy Sylvia háziorvos – és dr. Tóth István vállalkozó háziorvossal az I. számú háziorvosi
körzet háziorvosi feladatainak területi ellátási kötelezettség mellett történő ellátására. A háziorvosok helyettesítési díját bruttó 150.000 Ft-ban állapítják meg azzal, hogy a körzet finanszírozásának alakulása függvényében a helyettesítési díj mértékét a képviselő-testület felülvizsgálja.
A képviselő-testület megbízza Bencze István polgármestert azzal, hogy
a fenti határozat végrehajtása érdekében eljárjon, a szükséges szerződéseket az önkormányzat nevében megkösse.
II. A képviselő-testület megállapítja, hogy a dr. Hornyák Edit vállalkozó háziorvossal megkötött, az I. számú háziorvosi körzet feladatainak ellátására megkötött megbízási szerződés megszűnik 2009. október 1. napjával abban az esetben, ha ezen időpontig az önkormányzat a körzet működtetéshez szükséges jogerős működési engedélyt megkapja, és az
egészségbiztosítási pénztárral a körzet működtetéshez szükséges finanszírozási szerződés létrejön.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: folyamatos

6

XIX. évfolyam 9. szám

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009.
augusztus 26-án ismét rendkívüli ülést tartott, ahol döntött az Európai Unió támogatásával megvalósuló önkormányzati beruházásokhoz kapcsolódó hitel felvételéről. A hitelfelvételhez kapcsolódó közbeszerzési ajánlatokat a testületi ülést megelőzően a Bíráló Bizottság értékelte. A bizottság javaslata alapján a képviselő-testület az alábbi
határozatot hozta:
121/2009. (VIII. 26.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint ajánlatkérő (2344 Dömsöd, Petőfi tér 6.) „Hitelfelvétel” tárgyban lefolytatott
K.É.-12014/2009. sz. egyszerű közbeszerzési eljárásban a Bíráló Bizottság az ajánlattevőnként és részszempontokként kidolgozott, a döntés-előkészítése jegyzőkönyvben részletesen megjelölt és kifejtett indokok alapján megállapította, hogy a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot a CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.) adta.
Ajánlati ár:
– MFB ÖKIF 8.6-os hitelcél esetén 3 havi EURIBOR feletti kamatrész
1,93%;
– MFB ÖKIF 2-es hitelcél esetén 3 havi EURIBOR feletti kamatrész
2,93%.
A képviselő-testület a Bíráló Bizottság javaslata alapján a CIB Bank
Zrt.-t (1027 Budapest, Medve u. 4-14.) nyilvánítja nyertesnek.
A képviselő-testület felhatalmazza Bencze István polgármestert az eljárás nyertesével kötendő vállalkozási szerződés aláírására.
Felelős: képviselő-testület, polgármester
Határidő: azonnal, szerződés aláírására szeptember 11-ig

Dömsöd Nagyközség és Apaj Község Képviselő-testülete szeptember 30-án Dömsödön együttes ülést tart, melynek napirendje a körjegyzőség működéséről szóló szakmai beszámoló.
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

A közbeszerzési eljárás összefoglalóját és a hitelszerződést a képviselőtestület az önkormányzat hivatalos honlapján is közzéteszi.
A képviselő-testület következő munkaterv szerinti ülésének időpontja 2009. szeptember 16.

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2009. szeptember 1-jével
a XI. kerületben megnyílik a Közép-magyarországi
Regionális Egészségbiztosítási Pénztár ügyfélszolgálati
irodája.
Címe: Budapest, XI. kerület, Fejér Lipót u. 59.
Megközelíthető pl. a 7-es autóbusszal (Fővárosi Önkormányzat Szent Imre Kórház megállótól a Bártfai u.
felől).
Nyitva tartás: Hétfő-Kedd-Csütörtök: 8-14.30-ig
Szerda: 8-17.30-ig, Péntek: 8-12 óráig
Az alábbi ügytípusok ügyintézése történik:
– Európai Egészségbiztosítási Kártya kiadása
– EU-s nyomtatványok iránti igények átvétele
– TAJ-kártya kiadása
– Egészségügyi szolgáltatásra jogosultak bejelentésének
átvétele
– Kifizetőhelyi elszámolás, statisztikai jelentés átvétele
– Tartozásról szóló hatósági igazolványok (nullás igazolás) kiadása
– Jogviszonyrendezés
– Önkéntes megállapodás-kötés
– Pénzbeli ellátás iránti igények átvétele
Tájékoztatjuk továbbá Önöket, hogy az ügyfélszolgálat
2009. augusztus 24-től „próbaüzem” jelleggel működik.
Közép-magyarországi Regionális
Egészségbiztosítási Pénztár

Tisztelt
Ügyfeleink!

A Közép-magyarországi
Regionális Munkaügyi
Központ Ráckevei
Kirendeltsége elköltözött.
2009. augusztus 31-től
elérhetőségeink:

Új cím:
2300 Ráckeve, Lacházi út 34.
(volt ELMŰ épülete)
Telefonszám: 24-518-640,
24-519-150
24-425-215, 24-423-192
Fax: 24-518-641

Az ide tartozó települések:
Apaj, Áporka, Délegyháza,
Dömsöd, Dunaharaszti,
Dunavarsány, Halásztelek,
Kiskunlacháza, Lórév,
Majosháza, Makád, Ráckeve,
Szigethalom, Szigetbecse,
Szigetszentmárton, Szigetszentmiklós, Szigetcsép,
Szigetújfalu, Taksony, Tököl

FELHÍVÁS
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy
Dömsödön 2009. szeptember 18. és október 6. között

TÜDŐSZŰRÉS

lesz az Oktatási és Művelődési Központban.
A vizsgálat ideje naponta:
Hétfő: 12 – 18 óráig
Kedd: 8 – 14 óráig
Szerda: 12 – 18 óráig
Csütörtök: 8 – 14 óráig
Pénteken: 8 – 14 óráig
A tüdőszűrés ajánlott! Panasz nélkül is
lehet beteg. A vizsgálat alkalmas a tüdőbetegségek időbeni felismerésére.
Személyi igazolványát és TB-kártyáját, valamint az előző évben kapott tüdőszűrő igazolást mindenki vigye magával!
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Belterületi vízrendezés
Dömsödön
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utcát ezért várhatóan szeptember 4-14-ig teljes hosszban le fogják zárni a
forgalom elől. A munkálatoktól függően, nagyon korlátozottan és kizárólag az ottlakók gépjárművel történő hazajutását megpróbáljuk biztosítani,
de ezúttal is kérjük a tisztelt lakosságot, hogy lehetőség szerint a munkaterületen kívül parkoljanak autóikkal. Javasoljuk a Szabadság út elején lévő
park, az OMK parkoló, a Polgármesteri Hivatal előtti és a Petőfi park melletti parkolók igénybevételét.
Az út részleges lezárása esetén a közlekedés a Szüret utca és a Ságvári
út felé lehetséges.
A Védgát melletti csapadékvíz-levezető árok tisztításán és építésén augusztus 31 – szeptember 14-ig folyamatosan dolgoznak. Ezen útszakaszon is várható a forgalom időszakos korlátozása, mivel az út nagy részét
munkagépek fogják elfoglalni.
A beruházás munkálatai az előre nem látható, valamint az időjárás viszonyaitól függő okok miatt elhúzódhatnak.
Az Önkormányzat elkötelezett Dömsöd infrastruktúrájának fejlesztése
iránt. A várhatóan szeptember közepéig tartó beruházás nyomán az érintett területek lakói élhetőbb, kényelmesebb, komfortosabb környezetet
kapnak cserébe az elszenvedett akadályoztatásért.
A kivitelezés kezdete: 2009. augusztus 26.
A kivitelezés várható befejezése: 2009. szeptember 15.
A beruházás összköltsége: bruttó 57 018 000 Ft
Támogatási arány: 90%
Kivitelező: SOLTÚT Útépítő Fenntartó és Kereskedelmi Kft.
6320 Solt Kecskeméti út 34.
Tervező: Simon Bálint, SIENGI Kft.
1146 Budapest, Thököly u. 58-60.
Megrendelő: Dömsöd Nagyközség Önkormányzata
Projektfelelős: Bencze István polgármester

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, a Közép-Magyarországi Operatív Program „Belterületi csapadékvíz-elvezetés és -gyűjtés”
című, KMOP – 3.3.1 B – 2008–0003 jelű pályázaton Dömsöd Nagyközség Önkormányzata 51 316 200 Ft támogatást nyert az Európai Uniótól.
Az önkormányzat célja, hogy újabb és újabb utcaszakaszok bevonásával a település teljes belterületén megszüntesse a belvízveszélyt, minimalizálja a lakossági és a közösségi károkat, és ezáltal is hozzájáruljon dömsödiek életminőségének javításához.
Jelen program a belvízzel leginkább veszélyeztetett öreghegyi településrész központi utcájának, a Somogyi Béla utca (Varjas köz) csatornavízelvezető hálózatának kiépítését, valamint a Védgát melletti árok csapadékvíz-levezető tisztítását és felújítását foglalja magában.
Tájékoztatjuk a Tisztelt lakosságot, hogy a beruházás területének átadására és a közmű egyeztetésre 2009. augusztus 26-án kerül sor. A kivitelezési munkálatok 2009. augusztus 31-én kezdődnek, és várhatóan
2009. szeptember 15-ig tartanak. A kivitelezés (időjárástól függő) várható
időtartama: 15 nap.
A munkálatok első fázisaként 2009. augusztus 31-én megkezdődnek a
közmű feltárások, valamint a Somogyi Béla út 2. szám előtt átemelő aknát telepítenek. Ezen munkálatok mintegy 5-6 napot vesznek igénybe.
Közben várhatóan akadályoztatott lesz a közlekedés, de az áthaladás a lakosok gépjárműi számára biztosított lesz ebben a néhány napban is.
A beruházás a csapadékvíz-elvezető csatornahálózat telepítésével folytatódik, amely teljes útfelbontással jár, 150 fm hosszban. A Somogyi Béla

Tisztelt Lakostársak!

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében kiírt „Belterületi
utak fejlesztése” pályázat során szilárd burkolatot kap az Előre utca,
Felszabadulás út, Ságvári Endre utca. Mint arról már korábban értesülhettek, 120 gépkocsibejáró kerül kialakításra! Előre u.: 35 db kocsibehajtó, Felszabadulás u.: 48 db, Ságvári Endre u.: 32 db és a Szüret utcán, a Ságvári utca folytatásában: 5 db.
Mind a kocsibeállók kialakítása, mind pedig a járdahossz megépítése a pályázat részét képezi!
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Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
„A” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS
(kivonatos)

Dömsöd Nagyközség Önkormányzata az Oktatási és Kulturális
Minisztériummal együttműködve ezennel kiírja a 2010. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot
felsőoktatási hallgatók számára, a 2009/2010. tanév második és a
2010/2011. tanév első félévére vonatkozóan.
A pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel
rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik a képzésre vonatkozó keretidőn belül, teljes idejű
(nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező
alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat.
Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2009 szeptemberében tanulmányaik
utolsó évét megkezdő hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói
jogviszonya 2010 őszén már nem áll fenn, úgy a 2010/2011. tanév első
félévére eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra.
Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek
a hallgatói jogviszonya a felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2009/2010.
tanév második félévére már beiratkozzon a felsőoktatási intézménybe.
Az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi
félév (2009/2010. tanév második, illetve a 2010/2011. tanév első féléve).
Az ösztöndíj folyósításának kezdete legkorábban: 2010. március.
Az ösztöndíjat minden pályázati fordulóban újra kell pályázni.
A pályázó pályázat benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati
űrlapon rögzített személyes adatait a pályázatot kiíró települési önkormányzat nyilvántartásba vegye, és azokat a megyei önkormányzat és az
Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága részére – kizárólag az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatás jogosultság ellenőrzése céljából – átadja, illetőleg az ösztöndíj időtartama
alatt maga kezelje.

A pályázatot az állandó lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál írásban, a hivatalban hozzáférhető pályázati űrlapon, a pályázó által aláírva, egy példányban kell
benyújtani.

„B” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS
(kivonatos)

Dömsöd Nagyközség Önkormányzata az Oktatási Minisztériummal együttműködve ezennel kiírja a 2010. évre a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot, felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára
A pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel
rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek,
akik:
a) a 2009/2010. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások;
vagy
b) felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe
még felvételt nem nyert érettségizettek;
és a 2010/2011. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget
eredményező alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben kívánnak részt venni.
A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik
2010-ben először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe, és tanulmányaikat a 2010/2011. tanévben ténylegesen megkezdik.
Az ösztöndíj időtartama 3 x 10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév.
Az ösztöndíj folyósításának kezdete a 2010/2011. tanév első féléve,
keresztféléves képzés esetén a 2010/2011. tanév második féléve.
A pályázatot az állandó lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál írásban, a hivatalban hozzáférhető pályázati űrlapon, a pályázó által aláírva, egy példányban kell
benyújtani.

23. MESTERSÉGEK ÜNNEPE
HAGYOMÁNYAINK ÉS ÖRÖKSÉGEINK

Igazán senki sem mondhatja igaz szívvel,
hogy szűkében lennénk különböző helyeken az
ország más és más tájain megrendezésre kerülő
programoknak az idén. Tavasztól folyamatosan,
szinte minden hétre jut egy találkozó, rendezvény, vásár, ünnep, kinek hogy tetszik akarni
nevezni. Kisebb és nagyobb települések, ki
ilyen, ki olyan szándéktól vezérelve, de fontosnak tartja-tarthatja, hogy különféle napokat, ünnepeket, fesztiválokat rendezzen. A munkában
megfáradt test és lélek pihenésre, kikapcsolódásra vágyik. Kicsik és nagyok, öregek és fiatalok, kezdők és haladók egyaránt szívesen keresik fel az efféle helyeket. Az egyik legnevesebb
és legszínvonalasabbról, a fővárosban, ott is a
legszebb helyen, a Budavári Palotában immáron 23. éve megrendezésre került Mesterségek
Ünnepéről szól beszámolóm.
AZ ÉLŐ NÉPMŰVÉSZET FÓRUMA
Fafaragót, gyékényszövőt, kovácsot, faze-

kast, hangszerkészítőt, szövőt, hímzőt, kékfestőt, csipkeverőt, nemezkészítőt, szíjgyártót, kerékgyártót, kádárt, kosárfonót, tojásfestőt, mézeskalács-készítőt, s ki tudná mind felsorolni,
hogy milyen szakmát űző tradicionális népi
mestereket ismerhetett meg a látogató. Augusztus 20-tól 23-ig négy napon át emberek százai
és ezrei bámulnak évről évre, az egyéni alkotó
fantázia lenyűgöző teljesítményein. Egy sokszínű nép, hazája minden tájáról megmutathatja és
meg is mutatja, hogy a szépség, a jóság, az
ügyesség, a kreatív hajlam ott él bennünk.
Csupán az alázat és szívós kitartás, a becsület, a tisztesség, a munka iránti tisztelet az, amit
szem előtt kell tartania, és akkor csodálatos dolgokra képes.
A VÁSÁR
Az idén is gyönyörű napfényes idő köszöntötte a vásár minden apraját és nagyját. Kínálatban nem volt hiány. A tucatáru fogalma-látvá-

nya ide be sem tehette a lábát. Minden egyes kiállított tárgy a kézműves dicséretét, az egyszeri,
a megismételhetetlen, az egyedi, a minden szálával a hagyomány és a népművészet kincsestárát nyújtotta a látogatóknak. Nem volt két egyforma köcsög, holott ugyanakkora formát mutatott, ugyanolyan színben díszlett a polcokon
egymás mellett. Kérdezni, érdeklődni, szóba
elegyedni ilyenkor szinte kötelező, és szívesen
is veszik. Miközben ott a szemünk előtt vésik és
faragják, fonják és festik, a remekeket a mesterek. Aztán egy kis merészséggel párosult kíváncsiság – „Hátha nekem is sikerülne!” – gondolat, és már próbálkozik is gyermek és felnőtt,
szülő és nagypapa, hogy vesszőből, gyékényből, csuhéból maga is valamit összeügyeskedjék. Szól a zene, zsibong a vásár, a lacikonyhások mérik az ízes falatokat. Amott egy kovács
hatalmas pöröllyel üti az izzó vasat – gyertyatartó lesz belőle –, emitt egy kislány vágyakoz-
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va nézi a mézeskalácsos néni színes, cukros finomságait – tán kap is belőle.
Fotóznak, filmeznek, néznek és bámulnak,
nevetve, vidáman és mint egy folyam hömpölyög a sok-sok csudára vágyó ember.
Minden évben van díszvendég. Az idén Elzászból érkeztek. Franciaország híres régiójából kézművesek és iparművészek jöttek, hogy
alkotásaikon keresztül mutassák be vidékük
művészetét. Kínálatukban ruhák, kalapok, díszek, ékszerek, üvegfúvó technikával készített
gyöngyök, saját tervezésű bútorok, lávakövön
készített tűzzománc szerepelt.
Az Oroszlános udvarban játszóház a kicsiknek. Bolyongó vitorlás, billegtető, légfoci, tekergőteke. A különböző néptáncegyüttesek a
Palota színpadán forgatják, billegtetik, ropják
nemzetségük táncait.
A VÁSÁRFIA
A több órányi sétálgatást, nézelődést meg
sem érezzük. Hazafelé tartva boldogan gondolunk a sok-sok vásárfiára, amit mindenki a lelke
puttonyában őrizhet. Az, aki ott volt, tudhatja,
hogy nem lódítottam a látottakról, aki még
nem, az talán kedvet kap, hogy jövőre elmenjen, és a Budai Vár történelmi környezetében
részese legyen a mesterségek ünnepének.
KŐ ÁRPÁD MÚOSZ:25163
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Dömsödi Sportközpont programok
SZEPTEMBER

RENDEZVÉNYEK
Extraligás röplabda mérkőzések
2009. szeptember 25. 18.30 óra
Héraklész ifjúsági válogatott –
MÁV Előre SC
2009. szeptember 26. 15.00 óra
Héraklész serdülő válogatott –
Veszprém Egyetemi SC
2009. szeptember 27. 11.00 óra
Héraklész serdülő válogatott –
BITT- Kaposvári NRC
2009. szeptember 27. 13.00 óra
Héraklész ifjúsági válogatott –
TEVA – Gödöllői RC
A belépés ingyenes.
ÁLLANDÓ PROGRAMOK
Kézilabda edzések (gyermek):
K: 16.00, SZ: 17.00, P: 14.00
Konditerem:
H-P: 8.00-21.00

Dömsödi Általános
Ipartestület
felhívása

A környezetvédelmi termékdíj
konzultációs előadás
2009. október 5-én 10 órakor
kerül megrendezésre

2344 Dömsöd, Petőfi S. u. 11-13.,
az Ipartestület Székházában
Kérünk mindenkit, aki jelezte részvételi
szándékát, vagy részt kívánna venni az
előadáson, jelezze!
Kérdését személyesen az Ipartestületnél,
vagy telefonon, e-mail-en megteheti:
06-24-435-416
ipartestulet.d@invitel.hu

4. Családi-Baráti Horgászverseny Dömsöd

Ez a csapatverseny olyan céllal jött létre először négy évvel ezelőtt, hogy baráti társaságok
tudjanak egy verseny keretei között együtt horgászni, majd a közben elkészülő ételt a vízparton
az egész társaság együtt fogyassza el az eredményhirdetés után. A csapatok 3-3 főből állnak,
és nem feltétel, hogy a Dömsödi Horgász Egyesület tagja legyen mindenki. Augusztus elsején
szombaton immár negyedik alkalommal jöttek
össze horgászaink reggel 7 órakor, a Dömsödi
Övcsatorna zsilip utáni szakaszán, hogy tudásukat és szerencséjüket egymás és a többi csapat
előtt próbára tegyék. Idén is két kategóriában kerültek értékelésre az eredmények, volt a versenyzői (rakósbotos) kategória és a hagyományos felszereléssel horgászók kategóriája. Előbbiben 3, utóbbiban 15 csapat nevezett. Külön
szektorok nem voltak kijelölve, a pálya elején és
végén lévő csapatok kiemelkedően sokat fogtak,
a közepén lévők pedig relatíve keveset, nullázó
csapat mindössze kettő volt, de ők aztán tényleg
csak a „buli” kedvéért jöttek el. A verseny alatt
és után szomorú embert nem lehetett látni, a
babgulyás és a lekváros bukta nagyon jól sikerült, valamint a dobogósoknak járó díjakon kívül
rengeteg különdíj is kiosztásra került.
A díjazottak: Rakósbotos
1. Mihó csapat
2. Haltartó team 2. csapata

Hagyományos
1. Horgász Barátok csapata
2. Ács Balázs csapata és a „Mondom hogy ez
húszezer gramm”csapata
3. Elite Fishing és a Hatalák csapat
Különdíjak:
Ifi csapat: Mesterhármas csapata
Női különdíjakat Hatalák Józsefné, Mészáros
Emese és Gál Józsefné kapták
Legtöbb hal: Mihó Diána
Legnagyobb hal: Mihó György
Egyfős csapat: Dani János
A különdíjakat a MOON horgászcikk forgalmazója, az Ács-i autósbolt, a Dovit és a Virágoskert Drogéria ajánlották fel. Köszönjük!
Reméljük, jövőre is találkozunk!
Dömsödi Horgász Egyesület

H E LY E S B Í T É S !

Ezúton kérünk elnézést az olvasóktól! Az
augusztusban megjelent III. Hal-Víz Napi
beszámolóban, helytelenül jelent meg a következő mondatban a résztvevő együttes neve: „Délelőtt 9 órakor a faluközpontban a
Szigetszentmiklósi Big Band zenei kíséretével az AMI mazsorettjei hívogatták a falu lakosságát a rendezvényre.”
Helyesen: „Délelőtt 9 órakor a faluközpontban a Kunszentmiklósi Big Band zenei
kíséretével az AMI mazsorettjei hívogatták a
falu lakosságát a rendezvényre.”
Szíves megértésüket köszönjük!
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Szép Dömsödért Emlékplakettet kaptak
a következõ ingatlanok

Földvári Zoltán, Áchim u. 16/b

Ács József Antalné, Ágoston köz 3.

Varga Imre, Papp József u. 4.

Perger László, Attila u. 17.

Tóth Pálné, Váci út 40.

Csécs Zsigmondné, Széchenyi u. 29.
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Matula Zoltán, Sallai Imre u. 17.

Mészáros Pál, Dabi krt. 29.

Nagy Zsigmond, Somogyi Béla u. 4/b

Orbán László, Somogyi Béla u. 21/b

Középület kategóriában

Fel hí vás!

A falut járva sajnos sokfelé tapasztaltuk,
hogy a házszámok hiányosak!
Ezért kérjük tisztelt lakostársainkat, hogy
lehetőség szerint házszámtábláikat helyezzék el ingatlanaikon!

Önkormányzatunk nagy gondot fordít településünk szépítésére, s évek óta a legtakarosabb portákat „Szép Dömsödért” emlékplakettel jutalmazza.

Kérjük mindazokat, legyen az magánszemély vagy közület, hogy ezeket a különleges és egyedi plaketteket jól látható helyre
függesszék ki házaikra!
Köszönettel:

Dabi Óvoda, Szabadság u. 90.

Ispán Ignác
Településfejlesztési Bizottság elnöke
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Megkezdte az áramtermelést
a dömsödi biogáz erõmû
Az ország harmadik legnagyobb, mezőgazdasági hulladékot hasznosító biogáz üzeme
megkezdte működését Dömsödön. Az
ELMIB csoport többségi tulajdonában lévő erőmű évi 60 ezer tonna hulladék környezetbarát hasznosításával mintegy háromezer család ellátására elegendő villamos energiát állít elő.
Zöld áramot termel – elsősorban mezőgazdasági hulladékból – az ELMIB csoport beruházásban felépült dömsödi biogáz üzem. Az
1,9 milliárd forintból létrehozott erőmű a környéken keletkező mezőgazdasági hulladék
környezetbarát hasznosítása mellett alkalmas
a veszélyesnek minősülő éttermi hulladék felhasználására is. A gáz kinyerését követően
megmaradt szerves anyag emellett – komposztálás után – talajjavítóként hasznosítható.
Az üzem 60 ezer tonna nyersanyag felhasználásával évi 11 GWh villamos energiát állít elő,
ami egy Dömösöd méretű város - mintegy háromezer háztartás - villamos-energia igényének kielégítésére elegendő.
Az új dömsödi erőmű egyike az ELMIB
csoport idei erőmű-fejlesztési projektjeinek.
Az energetikai társaság – hosszú távú stratégiájának megfelelően – áprilisban írt alá megállapodást Kaposváron fásszárú biomassza erőmű létesítéséről, de hasonló erőműveket tervez az ország számos más településén is.
„Az ELMIB-csoport stratégiai célja, hogy
térségi szinten kínáljon olyan komplex megoldásokat, amelyek csökkentik az energiaimport-függőséget és növelik a megújuló energia
felhasználását” – nyilatkozta Tóth Balázs, az
ELMIB elnöke. Hozzátette: a környezetbarát
energiatermelés és -felhasználás az Európai
Unió számos országában jelentős támogatásban részesül, így Magyarországon is érdemes
volna megfontolni a támogatási intenzitás növelését, de legalább kiszámíthatóbbá tenni a
támogatási politikát, hiszen a „zöld” energiák
részarányának növelése uniós és hazai energetikai politikai célkitűzés.
A megújuló forrásokra alapozott energiatermelő-kapacitás világszerte jelentősen, 16 százalékkal bővült 2008-ban a REN 21. szakmai
világszervezet felmérése szerint. Az Európai
Unió célkitűzése szerint a megújuló energia
részarányát 12 százalékra, a megújuló energiával termelt villamos energia arányát 22,1 százalékra kell növelni a közösség tagországaiban a jövő év végéig.
A megújulók súlya a hazai felhasználásban
jelenleg alig 5 százalék, jócskán elmaradva az
uniós átlagtól. Ezt a részarányt a hazai vállalások szerint 2020-ig 15 százalékra kellene növelni. Összehasonlításként: Németországban a
zöldenergia súlya már ma eléri a 15 százalékot,
2020-ig pedig várhatóan 30 százalékra nő.
Forrás: Zöldtech magazin és piactér
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Pénzesgyõr és Szilvásvárad után
3 napos õszi tábor Patcán!
2009. OKTÓBER 26-28. (hétfő, kedd, szerda)
Nincs még terved az őszi szünetre? Nem szeretnél egy hétig otthon ülni és csak TV-t
nézni? Kalandokra vágysz? Akkor táborozz Piroska nénivel és Szilvi nénivel!

Hogy mi a terv?
Elutazunk a Zselic szívébe, Somogyország legkisebb falujába, ahol vár minket egy kalandpark bemutatógazdasággal és egy igazi lovagvár!
Betekintést nyerünk majd a középkori lovagok életébe (kardforgatás, övbirkózás, íjászat…),
kipróbáljuk a helyi kézműves mesterségeket (szövés, fonás, zsinórozás…), megnézünk egy
vidraparkot és természetesen túrázunk is!

Ha szeretnél velünk tartani, jelentkezz szeptember 10-ig Piroska néninél vagy Szilvi néninél! A tábor költsége 14000 forint, melyet részletekben is be lehet fizetni. (Ez az összeg
tartalmazza az összes költséget!)
Az első részlet (5000 forint) befizetési határideje: 2009. szept. 10.
A második részlet (9000 forint) befizetési határideje: 2009. okt. 15.
Érd. lehet: Czeller Piroskánál, tel.: 06/20-941-1245
Ácsné Jaksa Szilviánál, tel.: 06/30-678-9404

A Kis-Duna-menti Vidékfejlesztési
Egyesület és a „Még 1000 Év Dömsödért”
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A BÜKKBEN TÁBOROZTUNK
lünk tartanak majd. Köszönöm Szilvi néninek,
Piroska néninek a táborért és a foglalkozásokért.

Hermányi Gergő: A feladatok nagyon tetszettek, jól éreztem magam.

Jancsó Attila: Nagyon jó volt a tábor, a legjobb az volt, amikor túráztunk a Dédesi várhoz.

Kolompár Petra és Dani, Sípos Marci, Gergely Nándi: Nagyon jól éreztük magunkat, a tábor nagyon jó volt. Vannak új barátaink és ők
mind nagyon jó fejek. Köszönjük a kirándulást.

Sass Lilla: Nagyon jó tábor volt, jót játszottunk. Tetszett az íjászat, a lipicai ménes és a reggeli futás.

Burján Virág, Kovács Szilvia: Jó volt a tábor,
nagyon jók voltak a programok és szép volt a
táj. Nagyon tetszett minden, főleg az ereklyevadászat, a ménes és az ősember barlangja, ahonnan hoztunk haza friss forrásvizet.
Csörgő Evelin: A szilvásváradi tábor nagyon
jó volt, mert nagyon jók voltak a túrák. Volt egy
kis patak a tábor szélén, ez tetszett.

Ispán Ilonka: Tetszett az ősember barlangja
és a medvetükör, amit ott láttam.

Augusztus 3-án egy 45 fős nagyon lelkes és túrázásra éhes csapat indult Nagyvisnyóra (5 km-re
Szilvásváradtól). Útközben beiktattunk egy egri
városnézést és megcsodáltuk Dobó István várát,
ahol a Kazamata nagy sikert aratott a gyerekek
körében. A várlátogatás után folytattuk utunkat
Nagyvisnyóra, ahol egy vadregényes táborhely
fogadott bennünket. A Bükki Nemzeti Park területén állt a tábor, hatalmas fákkal és a tábor mellett csobogó Szilvás patakkal. 5 napot töltöttünk a
Tiszafüredi Ifjúsági Táborban, de maradtunk volna még, mert rengeteg látnivaló volt. Ellátogattunk a Dédesi romvárhoz, Szilvásváradon megnéztük a híres kocsi múzeumot és a lipicai ménest, valamint Európa egyetlen kör alakú református templomát. Kisvonatoztunk a Szalajka
völgyében, illetve feltornáztuk magunkat Istállós-kőn az ősember barlanghoz. Megcsodáltuk a
Szalajka völgy forrásait és vízeséseit, valamint a
pisztrángtelepeket a szabadtéri múzeum után. A
gyerekek nagy izgalommal csinálták végig az
ereklyevadászatot, ahol igazi csapatként dolgoztak össze kicsik és nagyok. Utunk végén, hazafelé Bogácson fürödtünk, az égiek is velünk voltak,
mert jó időnk lett. Álljon itt a táborozó gyerekek
pár soros élménybeszámolója, ki hogy érezte
magát, a sorok önmagukért beszélnek:
Csonka Orsolya, Mészáros Bettina, Vida
Tünde: Ez a tábor nagyon tetszett nekünk, főleg
az íjászat. Kincskeresésben is részt vettünk, közben esett az eső, és a sárban dagonyáztunk. A tábor ebédlőjében minden este diszkó volt, ahol a
dömsödiek természetesen lesöpörtek mindenkit.
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani Szilvi és
Piroska néninek, valamint a kísérő szülőknek.

Kincses Veronika Szandra: Nagyon örülök
hogy eljöhettem ebbe a szép táborba, jövőre is
szeretnék majd menni, és remélem, sokan ve-

Gajár Klaudia és Zoltán: Hétfőn megálltunk
Egerben, ott szétnéztünk, majd végre odaértünk
a táborba. Másnap felmásztunk egy nagy hegyre, nagyon szép volt a táj a hegytetőről. Az öszszes nap közül a péntek tetszett a legjobban, akkor fürödtünk.

Kovács Vivien: A tábor nagyon jó volt, az íjászat tetszett és jól is ment.

Imre Katalin és Zsófi, Csörgő Szabolcs, Székely Lilla, Saller Tímea, Szadai Annamária:
Nagyon tetszett a tábor, legjobb kaland az erdei
vetélkedő volt. Köszönjük Piroska és Szilvi néninek ezeket a szép napokat.

Jancsó Anna: Nagyon jó volt a tábor, örülök
hogy elmentem. A legjobb az volt, hogy ott voltam, és hogy 3.-ak lettünk az ereklyevadászaton.

Erős Fanni: Nagyon jól éreztem magam a
táborban. Minden jó és szép volt, legjobban a
szilvásváradi programok tetszettek.

Orosz Csanád: Nagyon jó volt a tábor, nekem a strand tetszett és amikor ereklyevadászaton voltunk.

Földvári Fanni és Attila, Papp János: A tábor vidám, élménydús és néha veszélyes volt.
Nekünk legjobban a kincsvadászat és az íjászkodás tetszett. 4 erősségű és nagyságú íjon lehetett kipróbálni az állóképességünket. Minden
este mehettünk diszkóba. A tábor végén még fürödtünk, majd hosszú út után hazaértünk.

Ács Dominika, Liptai Melitta: Nagyon jó
volt a tábor, sokat túráztunk, sok helyen jártunk,
például a kocsimúzeumban vagy a kerek templomban.
Ács András, Tóth Dániel: Első nap Egerben
voltunk, megnéztük a Kazamatákat. Kedden
egy romvárhoz mentünk, de mentünk még
ereklyevadászatra, és utolsó nap sokat fürödtünk.
Ezúton millió köszönet mind a gyerekek
mind a kísérő szülők nevében Ácsné Jaksa Szilvia és Czeller Piroska pedagógusoknak éleslátásukért, mert rátaláltak erre a csodás helyre, ahol
jártunk. Jövőre veletek újra!
Burján Katalin
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Legtöbben Dömsödön születtünk, itt nőttünk
fel, ebben a faluban éljük mindennapjainkat,
mégsem tudjuk, hogy milyen szerencsések is
vagyunk. Habár falunk nem tartozik egyik nemzeti parkhoz sem, növény- és állatvilága az ország bármely részével felveszi a versenyt. Főiskolai tanulmányaink alatt, a terepgyakorlatok
keretében számos nemzeti parkunkat bejártuk,
mégis csak igen kevés helyen találkoztunk
olyan összetett, sokszínű és értékes élővilággal,
mint ami a MI községünkben található.
A falu egyik fele a Duna partján, másik fele
már a Csepeli-sík szélén található. Ennek köszönhetően, ha nyitott szemmel járunk, olyan
állatokat és növényeket vehetünk észre, melyekre büszkék lehetünk, és melyekre érdemes
vigyázni, hogy a következő generációk is magukénak tudhassák ezeket a természeti értékeket. Ehhez szeretnénk most segítséget nyújtani
úgy, hogy ismertetjük az általunk megfigyelt fajokat, és rövid leírást adunk róluk.
A növények közül a Salátaboglárka (Ra-

nunculus ficaria) tipikusan az üde lomberdőkben fordul elő, de településünkön, a Duna partján is viszonylag nagy számban képviselteti magát. Eredetileg Eurázsiában és Észak-Afrikában
volt őshonos, de mára már Amerikába is behurcolták. Három csészelevéllel, és többnyire
nyolc sziromlevéllel rendelkezik, melyek sárga
színűek. A szár leveles, a levélhónaljban pedig
gumócskák találhatók. A levelek fontos, határozáshoz szükséges bélyegekkel rendelkeznek.
Más, hasonló fajokkal szemben a salátaboglárka levelei szíves kerekded alakúak, ép, esetleg
kanyargós csipkés szélűek, színük pedig fényes
zöld. A virágok többnyire március végén nyílnak, de ezt az időjárás is jelentősen befolyásolja.
Érdekesség, hogy a növény emberi fogyasztásra alkalmas. Sokan salátát készítenek belőle.
A népi gyógyászat jelentős aszkorbinsav (C-vitamin) tartalma miatt már régóta használja leveleit és virágjait a skorbut kezelésére. Gyökereiből szemölcs elleni hatóanyagok nyerhetők ki.
Napjainkban pedig a homeopátia aranyér elleni
termékeket gyárt a növényből. Mindezek mellett rendkívül szép látványt nyújt tavaszi virágzása idején, emelve a táj esztétikai és ökológiai
értékét.

Az Ernyős madártej (Ornithogalum umbellatum) a világon
szinte mindenütt előfordul, sok helyen dísznövényként is termesztik.
Hazánkban is igen gyakori. Dömsödön a faluszéli erdősávoktól, az
utak mentén át, a Dunapartig mindenütt megtalálható. A virága fehér színű, általában 6 sziromlevéllel rendelkezik, melyek hosszúkás alakúak.
A virágzata sátorozó, azaz több virág szorosan
egymás mellett található. Szára 10-15 cm magas, de ez nagyban függ a csapadékviszonyoktól is. Általában 4-6 levéllel rendelkezik, melyek csupasz felszínűek. Az ernyős madártej
évelő növény, hagymája 4 cm átmérőjű, de úgynevezett fiókhagymák is képződnek. Ez fontos
ismertetőjel lehet a határozás során.
A növény április végén és egész májusban
virágzik. A virág, illetve a hagyma a bennük lévő toxinok miatt mérgező, így fogyasztását kerülni kell.

Az állatok közül a Nagy kócsag
(Egretta alba), az
egész világon előfordul, ahol az időjárási viszonyok
kedvezőek a letelepedéséhez és az
utódai felneveléséhez. Hazánkban
is jelentős állománya van, körülbelül 2000-2500 költőpárról tudunk. Mindezek ellenére fokozottan védett, eszmei értéke 100 000 Ft.
Dömsödön is előfordul, megfigyeléseink alapján legalább 2-3 pár fészkelhet nádasainkban.
Ez önmagában is emeli vízpartjaink értékét,
hiszen a faj a magyar természetvédelem szimbóluma.
Egy példány 90-150 cm magas, 150-170 cm a
szárnyfesztávolsága, súlya pedig 1-1,5 kg, ami
igen karcsúvá teszi megjelenését. A hímek tömege valamelyest meghaladja a tojókét. A tollazata
már a kikeléskor is fehér, a csőre sárga, arcbőre
pedig zöldes színű. A többi madárral ellentétben
a nászidőszakban nem növeszt bóbitát, hanem
hosszú, fátyolszerű szárnytollakkal hívja fel magára a figyelmet. Ezenkívül csőre is rózsaszínes,
esetleg piros vagy fekete színűre vált.
Életmódját tekintve a nagytermetű gázlómadarak közé sorolható. Főleg a mocsaras, vizes,
esetleg árvizes területeken találjuk meg. Táplálékát halak, kétéltűek teszik ki. Általában egyedül keresi az élelmet, de esetenként több példány is összegyűlhet.

Alapvetően vándorló madár, hazánkban februártól október végéig figyelhető meg, de egyre
több példány telel hazánkban, melyet a klímaváltozás hatásának is betudhatunk.
A költés időszaka március elejére tehető. Általában 3-4 tojás a jellemző egy költőpárra. A
költés körülbelül egy hónap, majd a fiókák kirepüléséhez is körülbelül ugyanennyi idő szükséges.
A Nagy kócsag repüléséről könnyen felismerhető, ugyanis lábát hátranyújtja, nyakát Salakban tartja, és lassú, lomha szárnycsapásokkal repül.

Egy kevésbé nagyra értékelt faj a Tőkés réce
(Anas platyrhynchos). A Duna-ág legismertebb,
de az ország, sőt a világ leggyakoribb vízimadaráról is van szó. Gyakori fészkelő madarunk,
így bármikor találkozhatunk vele a Dunán és
mellékvizein egyaránt. Talán gyakoriságából
fakad el nem ismertsége. A tőkés réce, amit a
köznyelv egyszerűen csak vadkacsának hív,
nem más, mint a házikacsa őse. Azonban a
házikacsától könnyen megkülönböztethető.
Hossza 51-62 cm, szárnyfesztávolsága pedig
81-95 cm. Súlya körülbelül 1-1,5 kg körüli. A
hím, azaz a gácsér a leggyönyörűbb récék egyike. Teste szürke színezetű, sötétbarna sávval.
Melle barna színben pompázik, amit a nyakon
lévő fehér gyűrű választ el az élénk, zöldes árnyalatú fejtől. Szárnytükre kék vagy kékeslila.
Csőre zöldessárga, lába pedig narancssárga. A
tojó színezete ettől jóval egyszerűbb. Testén kevesebb szín található, főleg a barna rejtőszín dominál, de a tojó szárnyain is megtalálható a liláskék szárnybetét. Csőre sárga és barnás árnyalatú, míg lába élénk narancs, mint a gácséré.
Megesik, hogy a szárazföldön éjszaka táplálkozik, amikor biztonságosabb. De legtöbbször
folyókba, tavakba hullott, víz által kimosott
magvakat eszik. Valamint gyakran megfigyelhetjük, amint tótágast állva kutatnak a sekélyebb vizekben hajtások, gyökerek, vízirovarok
és kagylók után.
A tőkés réce hangos hápogása jellegzetes,
mindenki által ismert, amit a szaporodási időszakban is sokszor hallat. A párok késő ősszel és
télen alakulnak. A hímek tollazata ilyenkor a
legszebb. Ekkor gyakran kergetik egymást a ví-
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zen és a levegőben is. A tojásrakás van hogy
már március végén elkezdődik, ilyenkor a tojó
9-13 tojást helyez el a fészkében. A kiskacsák
27-28 nap után kelnek ki, amely után még 5060 napig anyjuk közelében maradnak.
A tőkés réce nálunk egész évben megtalálható. Télen a korábban befagyott holtágak, és tavak miatt hatalmas tömegekben jelenik meg a
Dunán. Ilyenkor, az amúgy vadon élő kacsák
szelídebbé válnak, és nap mint nap etethetjük
őket a folyó partján. Ehhez viszonylag hamar
hozzá is szoknak. Ha eljön a tél, segítsünk nekik
átvészelni a nehéz és hideg időszakot!
Írta: Engyel Gábor – Orbán Csaba
DUF
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KERESZTREJTVÉNY
Kedves Olvasók!

Kis szünet után kéthavonta ismét jelentkezünk
a népszerű fejtörő játékkal, melynek eredetéről
néhány mondatban itt olvashatnak.
Megalkotóját és keletkezésének pontos idejét
nem ismerjük. A monda szerint egy fokvárosi fegyenc alkotta meg az első keresztrejtvény-típusú
fejtörőt. Victor Orville a cella falán, az ablakrácsokon keresztül beszűrődő fény által kirajzolt
ábrát töltötte ki önmaga szórakoztatására. A börtönorvos tanácsára elküldte az ábrát az egyik fokvárosi angol lap főszerkesztőjének, aki fantáziát
látott benne és közzétette a lapjában. A rébusz rövidesen óriási sikert aratott az olvasók körében, és
Orville egymás után kapta az újságoktól a meg-

rendeléseket. Mire kiszabadult, már hatalmas vagyonra tett szert az ötletéből. A ma ismert keresztrejtvény ősének tartott fejtörő hivatalos források
szerint 1913. december 21-én jelent meg a The
New York Sunday World című amerikai újságban. Készítője a lap egyik újságírója, Arthur
Wynne, aki jelentős változást hozott a rejtvénykészítés történetében.
A Dömsödi Hírnök rejtvényét néhány éve,
odafigyeléssel és precizitással Balogh László készíti. A szeptember havi megfejtéseket kérjük
hogy október 20-ig a VIRÁGOSKERT DROGÉRIÁBA (Átrium Üzletház) juttassák el! A helyes
megfejtők között a Virágoskert Drogéria által felajánlott parfüm vásárlási utalvány és egy CD-lemez kerül kisorsolásra, melyet a nyertes a helyszínen vehet át!
-V.I.-

A Dezső Lajos Alapfokú Művészetoktatási Intézménybe jelentkezni lehet a következő
művészeti ágakban az alábbi tanszakokra:

• Zeneművészeti ág: furulya, fuvola, klarinét,
trombita, gitár, zongora, óvodás előképző
tanszak
• Táncművészeti ág: néptánc, társastánc
• Képző- és iparművészeti ág: grafika, kézműves tanszak
• Színművészet-bábművészeti ág: színjáték
tanszak

Jelentkezni a művészeti iskolában beíratkozási lap kitöltésével lehet szeptember 15éig, 9 és 16 óra között.
Kérjük, hogy akinek van, a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményről szóló határozatot hozza
magával (akik korábban beiratkoztak,
azok is hozzák be a
hatályos rendszeres
gyer mek vé del mi
kedvezmény határozatát)!
Az iskola címe: Kossuth L. u. 58.
(régi bölcsőde épülete)
telefon: 24/435-338, mobil: 20/489-8866

A megfejtésben egy magyar film címe olvasható.

VÍZSZINTES
1. A megfejtés
12. horgászeszköz
13. földművelő eszköz
14. büntető törvénykönyv
16. életre keltett agyagszobor
18. repülőgéptípus
19. szerencse
20. börtönben van
23. névelő
24. vakáció kezdete
25. RZE
26. női név
28. ábrázatot
30. sóder páros betűi
31. kevert bak!
33. mulatós
35. kúszó növény
37. mutatószó
38. majdnem megzúz
40. előtag: ezer
41. megijed
43. kis-ázsiai török
45. Tóth Sándor
46. a kiválóság
47. török rang volt

FÜGGŐLEGES
1. nyes
2. görög piactér
3. Tündér...
4. a sérülés
5. ki ez ott középen!
6. amely személyeket
7. munka
8. egyéni vállalkozó
9. idegen férfinév
10. kevert másik!
11. nyitott ablak!
15. jó kenyér jelzője lehet
17. nem tetszik neki valami
21. étel jelzője lehet
22. csiga is, patkó is lehet ilyen!
24. internetes piac
27. ............. Miklós (Mikszáth Kálmán)
28. férfinév
29. páratlan rács!
32. aprító eszköz
34. eső éri
35. már majdnem izzik!
36. harci eszköz
39. úszni kezd!
42. orosz igen
44. MS
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ANGOL, NÉMET

„Szárnyára vesz majd a hírnév..."

Kis csoportos nyelvi foglalkozások a központban korosztályonként
és szintenként, modern módszerekkel, szakképzett tanárokkal.
• Gyermekfoglalkozások

A Ju és Zsu Társulat két tagja – Csikós Zsuzsi és Nagy Sebastián –
elindultak a hírnév felé vezető úton.
Szeptember 1-jén megkezdték a tanévet a THÉBA Művészeti
Akadémián énekes, színész, musicalszínész tanszakokon. Nagyon
élvezik és szeretik az új iskolát, az új környezetet, az igazi reflektorfényt. Tanulmányaikhoz sok sikert, erőt és kitartást kívánunk!

• Vizsgaelőkészítők

• Társalgás, szintentartás
• Korrepetálás

GYORSOLVASÁSI TRÉNING
14 éves kortól

Ajánljuk azoknak, akik hatékonyabban akarnak gazdálkodni
idejükkel.

TANULÁSTECHNIKA TRÉNING
Ajánljuk általános és középiskolásoknak, valamint cégeknek.
Jelentkezés: Szabó Tímea 30/290-96-09
Hochmanné Sitnikiewicz Szilvia 20/388-25-31

...kezdődik a Fame c. musical betétdalának refrénje.
Reméljük, hogy ez valóra is válik kis társulatunk életében, és egyre több tagunk indul majd tovább ének, tánc vagy egyéb más művészeti ágakon.

Magyarország legnagyobb tehetségkutató versenyén, a Csillag
születik produkció előválogatásán társulatunk néhány tagja is részt
vett, név szerint: Vitáris Petra, Bődi Lala, Bődi Viktor, Miskolczi
Bea, Csikós Zsuzsi, Ungár Márk és Nagy Sebastián.
Hatalmas nagy örömünkre CSIKÓS ZSUZSI bekerült az előválogatón. Gratulálunk! Szeptember elején már az RTL KLUB stábjával
forgat, és hamarosan a TV képernyőjéről mosolyog vissza Zsuzsi.
Büszkék vagyunk rád!
Tisztelt Olvasóink! A Ju és Zsu Társulat már az interneten is elérhető, ahol még több érdekességet, infót, képeket, videókat találnak
társulatunkról.
Elérhetőségünk: www.jueszsutarsulat.lapja.hu
Írta: Ju és Zsu Társulat

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
SZEPTEMBER 18-TÓL OKTÓBER 6-IG
TÜDŐSZŰRÉS

SZEPTEMBER 26. (SZOMBAT)

kereszteződése, Horváth-kert, Dabi buszforduló, Marcsi Büfé – Dab, Szabadság u.,
Szabadság út és Kossuth L. út
kereszteződése – Csárdánál, OMK
SZÜRETI BÁL 19 ÓRÁTÓL

Rendezvényeinkkel kapcsolatosan részletes
információk a plakátokon!
E L Ő Z E T E S:

OKTÓBER 3. (SZOMBAT)
IDŐSEK VILÁGNAPJA

OKTÓBER 10. SZOMBAT
Tanévkezdő Retro Buli

Szüreti felvonulás 14 órától

Fellépnek a Volly István AMI növendékei
Vinczéné Nagy Nóra vezetésével és a JAT
Énekegyüttes (Józsi, Angelo, Teri)
közreműködésével.

OMK, Rákóczi út és Vasút u. kereszteződése,
Dunatáj Tsz, Széchenyi út és Baross u.

Tombola, Büfé. Kezdés időpontja: 2000

Szüreti felvonulás
SZÜRETI BÁL

A szüreti felvonulás megállóhelyei:

Sok tánc, élő énekkel, Retro Discoval,
DJ. Kugli
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6 0 é v e s t a l á l ko z ó !

1949-ben végzett tanulók általános iskolai találkozója volt 2009. július 11-én.
A Dabi Református Egyház gyülekezeti házában szeretettel köszöntöttük egymást és volt osztályfőnökünket, Tóth István tanító urat.
Mindenki nagyon örült az összejövetelnek, az emlékek felidézésének (különösen a tanító úr!).
Felejthetetlen délutánt töltöttünk együtt! Lélekben már készülünk a 65.-re, akik még élni fogunk és mozogni tudunk!
Szeretettel adták közre minden diáktárs nevében: A szervezők

Ülnek: Bús Andrásné – Tassi Irén; Bődi Ilona; Tóth István tanító úr; Zsolnai Pálné – Bödő Erzsébet.
Első sor (balról): Cserna Károlyné – Sass Mária; Tóth Dezsőné – Gergely Irén; Mészáros Józsefné – Orosz Margit; Gyökeres
Mihályné – Bencze Klári; Manrer Ferencné – Bíró Julianna; Dani Jánosné – Gyöngyösi Borbála; Dobos Gyuláné – Ujj Mária;
Fábián Jánosné – Csabai Krisztina; Cziráki Jánosné – Kovács Ilona.
Második sor (balról): Bak József; Balassa József; Tóth Antalné – Rajkó Mária; Kovács Lajos; Korsós Józsefné – Nagy Piroska;
Necsász Imréné – Csizmadi Margit; Laczi Gábor; Váradi Gáborné – Kiss Julianna; Kristóf József; Bődi László.

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

O S Z T Á LY TA L Á L KO Z Ó
Az 1969-ben végzett 8. b osztály találkozót rendez
2009. október 3-án.
Jelentkezni lehet Jávorkáné Ács Rózsánál
06-20-258-2491, 06-24-435-401

Matematikából korrepetálást, pótvizsgára való
felkészítést vállal matematika szakos tanárnő, általános
és középiskolások számára!
Tel.: 06-70-248-6531

18

Szeszélyes Zenés Nyári
Esték – 2009

Szeszélyes
nyarunk volt, a
tikkasztó hőség
mellett szinte menetrend szerint megérkezett a
hétvégi esős idő is, rendszeresen. E szeszélyes
helyzet ellenére – immár 1996 óta folyamatosan
– idén is megrendezésre került a Zenés Nyári
Esték szabadtéri programsorozata a Petőfi Múzeum hangulatos udvarán, kertjében.

Sajnos idén két előadás is elmaradt, a június
20-i nyitó és a július 18-i népzenei-táncházas
program. Így a 2009. július 4-i volt a nyitóest a
J.A.T. formáció nosztalgia estje, Szabados Terike és barátai, Bordás József, Angeló közreműködésével! Nagysikerű könnyűzenei nosztalgiaslágerek hangzottak el, a hálás közönség
nagy örömére. (Az est tanulságos verse külön
kiemelve olvasható.) 2009. augusztus 1. Tavaszváró Egyesület – Apaj, Molnár Ferencné
vezetésével verses, zenés és táncos esttel lepte
meg a nagyérdemű közönséget! A sok szép vers
és nóta mellett kedves meglepetés volt a magyaros ruhában előadott táncműsor! Lám, milyen

igaz, hogy nem csak a húszéveseké a világ!
Nagy Seby első debütálása volt ezen az estén
operett és musical, valamint könnyűzenei darabok bemutatásával. A Zenés Nyári Esték 1996os indulása óta több helyi tehetség számára biztosította a kezdeti lépésekhez, a szárnypróbálgatásokhoz a lehetőséget. Örömmel mondhatjuk el, hogy nem kevés azon személyek száma,
akik innen indultak el a „világot” jelentő „deszkák”, rivaldafény felé! 2009. augusztus 15-én
volt a hagyományos záróest, ami a lendületes és
sokszínű zenés-táncos programjával mindenkit
lenyűgözött! Minden korosztály és ízlés számára voltak műsorszámok, önfeledt pillanatok! Az
est kiemelt díszvendégei voltak az Apaji Nyugdíjas Klub tagjai, akik a korábbi programjaink
sikeres fellépőinek kijáró tiszteletünk jeléül
kapták e címet! A hagyományos kedvenc versmondás alkalmával, Tassiné Bódog Ildikó ajándékozta meg a közönséget versével! Utána pedig következett a Latin szerenád, mely keretén
belül fergeteges kalandozást tehettünk vérpezsdítő zenével, énekkel és tánccal, közkedvelt hazai és külföldi slágerek világában! Óriási siker
volt a négy fiatal dömsödi táncos tehetség táncműsora és kísérő előadása. A hangulatot állandó
hőfokon Balaton Magdi és barátai, Balatoni
Blázsi Marika, Solti János, Tiszai Nagy Ildikó,
Gál László, Rábai Német Ferenc, Bábel Brigitta, Kiss Gergő, Bábel Barbara, Radics Roland
tartották! A záró estek hagyományának megfelelően egy önfeledt beszélgetésre, falatozásra
alkalmas kis kerti partival zárult a Zenés Nyári
Esték programsorozata.
Közkívánatra pótolni fogjuk az esős időjárás
miatt kiesett előadásokat, így az Iringó Színjátszókör a Petőfi Múzeum udvarán 16 órától,
2009. szeptember 19-én, szombaton mutatja be
a Három vidám színműves műsorát, sok zenével és énekkel fűszerezve. A táncházas program
pótlása még szervezés alatt áll, remélhetőleg az
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ősz folyamán azt
is pótolni tudjuk!
Külön szeretnénk megköszönni a sikeres nyári programsorozat megvalósításához nyújtott támogatását, segítségét a „Még
1000 év Dömsödért” Egyesület tagjainak, a Petőfi Múzeumnak, a Bányai kertészetnek, a Madarász áruháznak, a Fehérék Tanyájának, Balaton Magdinak, a polgármesteri hivatalnak, Paál
Istvánnak!
Korona Sándor
„Még 1000 év Dömsödért”
Egyesület KHSZ elnöke
e-mail: megezerevdomsod@vipmail.hu
2344 Dömsöd, Pf.: 42

Roald Dahl: Tanács a televíziózással kapcsolatban

Az a legfontosabb dolog
(A gyerekekre gondolok),
Hogy SOHA, SOHA nem szabad,
Hogy tévéműsort lássanak –
Sőt, legjobb, ha a bárgyu láda
Már be sem kerül a szobába.
Amerre csak jártunk, a tévét
A gyerekek szájtátva nézték.
Két-három óra meg se kottyan,
Csak néznek, míg a szemük kipottyan.
(Múltkor is láttunk egy helyen
Tíz szemgolyót a szőnyegen.)
Csak ülnek, néznek, néznek, ülnek,
Míg hipnózisba nem kerülnek,
S a sok szennytől, mit egyre néznek,
Olyanok lesznek, mint a részeg.
Ó, persze, tudjuk, csendbe vannak,
A falnak fejjel nem rohannak,
Nem kezdik egymást hasogatni,
Hagynak nyugodtan mosogatni,
Míg fő az étel, hűl a lekvár –
De azon eltűnődtetek már,
Hogy ez a rémséges doboz
Miféle dolgokat okoz?
ELSORVASZT MINDEN ÉRZETET!
MEGHAL BELÉ A KÉPZELET!
Az észt betömi, eldugítja!
A gyereket úgy elbutítja,
HOGY TÖBBÉ BIZTOSAN NEM ÉRT MEG
TÜNDÉRVILÁGOKAT, MESÉKET!
Az agya lágy lesz, mint a sajt!
FEJÉBEN DUDVA, GAZ KIHAJT!
NEM IS TUD MÁST, csak nézni majd!
„Na jó! – mondjátok majd. – Na jó!
De ha a televízió
Nincsen, mivel foglaljuk el
A drága gyermekünk, mivel?”
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Ezt fogjuk akkor válaszolni:
Míg nem volt még e bamba holmi,
Míg e szörnyet fel nem találták,
Mit csináltak vajon a drágák?
Hát elfelejtettétek volna?
Ezt mondjuk lassan, szótagolva:
OL… VAS… TAK…! És OLVASTAK és
OLVASTAK, s még ez is kevés
Volt nekik, OLVASTAK tovább!
Fél napjuk olvasásból állt!
A polc könyvekkel volt tele,
A föld, az asztal is vele,
S az ágy mellett, a kisszobába
Még több könyv várt elolvasásra.
Sok szép mese, volt benne sárkány,
Volt indián, cet és királylány,
Kincses sziget, és messzi partok,
Hová sok csempész lopva tartott,
Kampó kezű, komor kalózok,
Egy elefánt, ki csak hallózott,
És rémes, éhes kannibálok,
Üstbe ki tudja mit dobálók…
Mily könyveken búsult-vidult, ó,
Az a sok régi-régi lurkó!
Hát kérve kérünk titeket,
A tévékészüléketek
Dobjátok el, s mi hely marad,
Oda tehettek polcokat,
A polcra végig könyveket,
Hadd ontsanak csak könnyeket,
Hadd rúgkapáljanak a kölkök,

A nyelvük hadd legyen csak öltött –
Ígérjük, nem kell félnetek,
Ha vártok egy vagy két hetet,
A drágalátos gyermekek
Egyszercsak rájönnek maguktól:
Egy könyvtől lennének nagyon jól.
S ha már olvasnak ők – juhéj!
Szívükben árad szét a kéj,
Érzékeik kiélesednek,
Nem értik majd, hogy mit szerettek

Az émelyítő, a silány,
Hülye, idétlen masinán.
S azok a drága gyermekek
Hálásak lesznek majd neked.
Varró Dániel fordítása
Elhangzott Kovács Petra előadásában a Zenés Nyári Esték – Dömsöd 2009. július 4.-i előadásán.

Labdarúgás Hírei

A Pest-megyei labdarúgó bajnokság I./B osztályának dömsödi csapat mérkõzései

4. ford.
5. ford.
6. ford.
7. ford.
8. ford.
9. ford.
10. ford.
11. ford.
12. ford.
13. ford.
14. ford.
15. ford.

Dömsöd : Gyömrő
Bugyi : Dömsöd
Dömsöd : Újhartyán
Abony : Dömsöd
Kiskunlacháza : Dömsöd
Dömsöd : Tápiómetáll
Nagykáta : Dömsöd
Dömsöd : Ráckeve
Törteli : Dömsöd
Dömsöd : Sülysáp
Alsónémedi : Dömsöd
Dömsöd : Pereg

2009. szeptember 05.
2009. szeptember 13.
2009. szeptember 20.
2009. szeptember 27.
2009. október 03.
2009. október 11.
2009. október 17.
2009. október 24.
2009. október 30.
2009. november 08.
2009. november 15.
2009. november 22.

Az eddig lejátszott mérkőzések

szombat
vasárnap
vasárnap
vasárnap
szombat
vasárnap
szombat
szombat
szombat
vasárnap
vasárnap
vasárnap

16:30
16:30
16:00
16:00
15:00
15:00
14:30
13:30
13:30
13:30
13:30
13:00

HALÁSZTELKI FC – DÖMSÖDI SE 4:2 (1:0)
Dömsödi SE: Almási G. – Bognár B. (Szabó L. 83'), Nagy A., Szarka Z., Szabó P. (Király J. 46'), – Farkas M. (Végh G. 46'), Bognár S., Almási A.
(Zsolnai Z. 65'), Kévés S. – Moldován F., Tóth A. (Balogh V. 60')
Gólszerzők: Tóth A. és Végh G. Sárga lap: Király J., Zsolnai Z., Almási G.
DÖMSÖDI SE - GYÁLI BKSE 1:0 (1:0)
Dömsödi SE: Almási G. – Bognár B., Nagy A., Bognár S. (Vizeli A. 88'), Szabó P. – Zsolnai Z. (Turcsán T. 50'), Almási A., Tóth A., Kévés S. (Végh
G. 55') – Moldován F. (Szarka Z. 78'), Balogh V. (Szabó L. 65')
Gólszerző: Tóth A. Balogh Viktor 0:0-nál 11-est hibázott. Sárga: Zsolnai Z., Bognár B.
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Emlékeztünk
augusztus 20-án

Államalapításunkat méltón ünnepelte községünk.
A lakosság szép számmal vett részt az eseményen.
A községháza előtti parkban ökumenikus istentisztelet adott keretet
megemlékezésünknek.
Szabó Péter református és Kotmájer Mihály baptista lelkipásztorok
szolgáltak ezen a jeles alkalmon. Szabó Péter tiszteletes úr kihangsúlyozta, hogy minden nemzet sorsára, történelmére, teremtő Istenünknek
gondja van! Ez a gondviselés, éppúgy vonatkozik miránk, mint ahogy az
Ő választott népére is. (A teljes prédikációt a keresztyén oldalon olvashatják.) A megemlékezés imával folytatódott, majd Pánczél Károly országgyűlési képviselő megtartotta ünnepi beszédét. Gondolataival felidézte
nemzetünk történelmének leglényegesebb pontját, az államalapítás momentumát. Kiemelte István személyének fontosságát.
A képviselő úr szavait idézve: „István királynak az ország volt a fontos,
mely egész életművén meglátszik. A keresztény állam tette lehetővé,
hogy visszaverje a népére törő támadásokat, a viharok közt is megőrizze
erkölcsi tartását, és túléljen töröknek hitt hódító birodalmakat. A kereszténység és a királyi hatalomban testet öltött magyar állam, első királyunk
legmaradandóbb öröksége. István azért akart erős államot létrehozni,
hogy ezzel egy önmagát megvédeni képes, tagjaiért felelősséget érző, értük tenni tudó összetartó közösséget adjon az utána következő évszázadoknak. Az erős magyar államiság az ehhez tartozó jogok, kötelességek,
kötelékek, a közösséghez tartozás érzése, az idők folyamán mind a mai
napig gerincként kellene, hogy tartsa a nemzetet!
Jól bántunk-e ezzel az örökséggel?…”
A Milleniumi Zászló átvételét követően, Nagy Sebastián tolmácsolásában hallgathattuk a Boldogasszony Anyánkat (régi magyar himnuszunkat) .
Ezt követte a Szép Dömsödért Emlékplakettek átadása, majd polgármesterünk méltatta Fabula László ifjú cipészmestert. Ő az elmúlt hónapban a Vajdahunyad várában megrendezett „Magyar Kézművesség 2009”
és „Magyar Regék és Mondák Kézműves Szemmel” nemzetközi kiállításon díjazást nyert. Gratulálunk!
Az emlékezés koszorúit a Hősök Emlékművénél helyezték el.
Este a Duna-parton gyönyörködhettünk a tűzijátékban.
-V.I.-

Találtam egy képet...

Ezt a fényképet Boros Ákos kedves olvasónk bocsátotta rendelkezésünkre.
A képről árad a derű, a felszabadultság! A felvétel Dömsödön a Szigetben készült, a II. világháború előtt.

Fönt a szekéren, a jegyespár: Szepessy Baby (Szepessy Gyula főjegyző leánya), mellette vőlegénye, Boksányi Nándor (parlamenti gyorsíró,
újságíró).
Mögöttük a menyasszony barátnője: Rátkai Évike.
A fotó jó hangulatát leginkább az adja meg, hogy a vőlegény barátai,
akik hozzá hasonlóan városi újságírók-gyorsírók, kifogatták az ökröket a
szekér elől, és ők maguk húzták az ifjú jegyeseket!
Köszönjük, és kérjük, ha van érdekes fénykép a tulajdonukban, juttassák el a könyvtárba, hogy a Hírnökön keresztül másokkal is megoszthassuk azt.
-V.I.-

Svájci kórus vendégszerepelt
Dömsödön

Augusztus 26-án este zenés istentiszteleten vehettünk részt, a dömsödi
nagytemplomban!
Felejthetetlen élményben volt részünk! A Musica Nostra Női Kórus és
vendégeik, a Chorüber dem Bodensee Walsenhausen-ből szolgáltak.
Szabó Péter lelkipásztor a 150. zsoltár igéjével köszöntötte a kórusokat
és a híveket.
Folytatás a következő oldalon

Fotó: Vass

Ispán Ignác, a Településfejlesztési Bizottság elnöke átadta a
Szép Dömsödért Emlékplakettet, melyet Tóth Pálné vett át

Fotó: Vass
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Dicsérjétek az urat! – hallhattuk Szabó Péter
lelkipásztor igehirdetésében.
„Ahol elhalkul az Istent dicsérő ének, ott elfogynak Isten áldásai, ott az életet romboló erők
megjelennek és uralkodnak! De ahol az Istent dicsérik, ott megjelennek az Isten ajándékai, áldásai
az emberek életében! Ez az istentisztelet, a felhangzó művek buzdítsanak bennünket, további
életünket arra, hogy ennek a Zsoltárnak tudjunk
engedelmeskedni! Minden ének dicsérje az Urat!”
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És valóban, a dicsérettől zengett a templom!
A Musica Nostra Női Kórus a 463. zsoltárral
nyitott, majd ezt követte a Laus Viventi Deo,
Jubilate, Panis Angelicus, és végül közösen a
Loben Und Danken zárt.
Ezt követően ismertették a vendégkórus történetét, majd kilenc Istent dicsérő ének előadásán keresztül hallgathattuk őket!
A 22 fős vegyes kórus, fegyelmezett egyöntetűséggel követte karvezetőjük utasításait! Az

Keresztyén élet

Igehirdetés, amely elhangzott 2009. augusztus 20-án az ünnepi istentiszteleten

„Amikor elbocsátotta a fáraó a népet, nem
vezette őket Isten a filiszteusok országa felé, bár
az közel volt, mert úgy gondolta Isten, hogy hátha megbánja a nép a dolgot, ha harcot lát, és
visszatér Egyiptomba. Ezért kerülő útra vezette
Isten a népet a Vörös-tenger pusztája felé. Hadirendben vonultak el Izráel fiai Egyiptomból.
…Azután fölkerekedtek Szukkótból, és tábort
ütöttek Étámban, a puszta szélén. Az Úr pedig
előttük ment nappal felhőoszlopban, hogy vezesse őket az úton, éjjel meg tűzoszlopban, hogy
világítson nekik, és éjjel-nappal mehessenek.
Nem távozott el a felhőoszlop nappal, sem a tűzoszlop éjjel a nép elől.”
2Móz 13,17-18 és 20-22
Kedves Testvérek! Ünneplő Gyülekezet!

Nemzeti ünnepünkön, az államalapítás ünnepén gondolatainkat először vezesse Isten Igéje,
amely időutazásra hív bennünket. Úgy 3500
esztendővel ezelőtt Egyiptomban Isten választott népe, a zsidó nép, szörnyű rabszolgasorban
sínylődött. A szolgaság ideje 430 esztendeig tartott és ők Istenhez kiáltottak, aki meghallgatta
kérésüket. Elhívta Mózest, aki élére állt a népnek, s így indultak el az Ígéret földje felé. Két út
állt előttük. Egy rövidebb és egy hosszabb, de Isten a hosszabb útban jelölte meg a hazafelé
igyekvők számára az irányt. A pusztai vándorlás
430 esztendeig tartott. Isten nap mint nap gondoskodott róluk, volt mit enniük és inniuk, de Isten minden atyai gondviselése ellenére elégedetlenkedett a nép. Minden viszontagságon keresztül átvezette Isten az ő szeretett népét. A pusztában éjjel tűz, nappal felhőoszlop járt előttük. Beteljesedett az ígéret: „Maga az Úr megy előtted,
ő lesz veled. Nem hagy el téged és nem marad el
tőled. Ne félj hát, és ne rettegj!” 5Móz 31,8
Most pedig vonjunk párhuzamot Isten választott népe és a mi népünk között. Elmondhatjuk, hogy magyar népünk történelme során sok
megpróbáltatáson ment keresztül. A Kr.e. 7-10.
századokban két-három hullámban keresték
őseink Ázsia, az őshaza után az új hazát. A Kárpátok ölében és a Duna és Tisza síkságán telepedtek meg, új hazát alkotva és alapítva. A barangolások idején, 1000 előtt sok felesleges csa-

tát vívtak őseink. Veszteségeik tetemesek voltak. Népünk száma már akkor fogyatkozott. Az
Árpád-házi uralkodók alatt is kevesebben lettünk. A muhi csata a tatárokkal, később Mohácsnál a törökökkel vívott vesztes háborúk
után elhurcolták fogolyként a legjobbjainkat, és
sokakat janicsárnak nevelve a vér szerinti rokonaik ellen vezették őket újabb csatába. A győztes és mégis elvesztett 1848-49-es forradalom, a
Habsburg-uralom, a két elvesztett háború után a
trianoni igazságtalan békekötés, majd a kommunizmus igyekezett népünket megsemmisíteni mind az anyaországban, mind a határokon
túl. Csoda, hogy népünk él, és még megvan.
Mindezek ellenére, a 19. században élt Vörösmarty Mihály halhatatlan költeményében boldogan állapítja meg: „És annyi balszerencse és
oly sok viszály után, megfogyva bár, de törve
nem, él nemzet e hazán… Egy ezredévnyi szenvedés kér éltet vagy halált.” Akkor is, és ma is
az életet választottuk és választjuk. Élni akarunk itt a Kárpát-medencében, a Duna és Tisza
síkságán. A mi Urunk Istenünk alátekintett az
égből /Ézs 63,15/, s megmaradtunk, ha szétszóródtunk is a világ szinte minden országába.
Ez a mai ünnep, s Isten Igéje arra késztet,
hogy elmélkedjünk sorsunk felett. Az ApCsel
17,26-ban ezt olvassuk: Isten „Az egész emberi
nemzetséget is egy vérből teremtette, hogy lakjon a föld egész felszínén; meghatározta elrendelt idejüket és lakóhelyük határait.” Isten a mi
népünk felett is határozott még a világ kezdete
előtt. Kijelölte azt a földrajzi helyet, ahol születnünk kell. Meghatározta a történelem sodrában
azt a történelmi időt, mikor élni fogunk. És
meghatározta szűkebb lakóhelyünk határait is.
Mindez Istennek, a mi mennyei Atyánknak felőlünk való döntése. Amiképpen hordozta Isten
karján a választott népét, akképpen hordozta
eleinket is, minket is a múltban és a jelenben
egyaránt. Az Úr, ő az, aki vezetett.
Az örökkévaló élő Isten azonban nemcsak
földi létünk fenntartásáról gondoskodik, hanem
örök életünk felől is. E világon lehetünk nyomorúságban, szegénységben, betegségben, elhagyatottságban, de ezek nem választhatnak el
minket Isten szeretetétől, amely megjelent az
Úr Jézus Krisztusban.

eredmény magáért beszél, mert ezt hallani kellett! A szó kevés mindezt kifejezni!
Hogyan lehetséges ez?
A karvezető Sándor Judit (falunk szülötte),
nagy precizitással, kifogástalan hozzáértéssel
dirigálta kórusát. Egyéni előadásában, kivételes
hangja kristálytisztán csengett, jó akusztikájú
templomunkban.
Ez a produkció szívből jött, szívből dicsérte
az Urat!
-V.I.A múlt elmúlt, történelemmé lett. A jelen
máris múlt. A jövendő előttünk van. Félünk a
jövendőtől? A Róm 8,35 és 38 biztat: „Ki választana el minket a Krisztus szeretetétől?
Nyomorúság, vagy szorongattatás, vagy üldözés, vagy éhezés, vagy mezítelenség, vagy veszedelem, vagy fegyver?... Mert meg vagyok
győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem
eljövendők, sem hatalmak, sem magasság,
sem mélység, sem semmiféle más teremtmény
nem választhat el minket az Isten szeretetétől,
amely megjelent Jézus Krisztusban, a mi
Urunkban.”
Az ószövetségi nép életében mindig jelen
volt az Úr, hol angyal, hol tűzoszlop, hol felhő
rejtekében. Isten leszállott hozzánk az első
pünkösdkor a Szentlélek lángjában. A Szentlélek minket vigasztal minden nyomorúságunkban, és velünk marad minden időben, mind a
világ végezetéig.
El kell fogadnunk minden feltétel nélkül az
Úr vezetését életünk naptári eseményeiben, a
történelem alakításában, politikai fordulatokban, jósorsban, balsorsban, erőben, egészségben, betegségben, tudva azt, hogy Isten mindazt a rosszat, amit e siralomvölgyben reánk bocsát, javunkra fordítja. A Szentírásban 365ször fordul elő a biztató kijelentés. Ne félj!
Minden napra jut belőle egy vigasztalásként és
bátorításként.
Adjon az Úr a mi magyar népünknek lelki
megújulást, Istenhez való őszinte odafordulást.
Legyen mindnyájunk kérése, amit így énekeltünk: „Isten, áldd meg a magyart!”
Ámen
Szabó Péter
lelkipásztor

Köszönetnyilvánítás

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik
ID. MÉSZÁROS ANTAL

temetésén részt vettek, utolsó útjára elkísérték, sírjára koszorút, virágot helyeztek el
és fájdalmunkban osztoztak.
Gyászoló család
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KÖNYVTÁRI HÍREK

Sakk szakkör a könyvtárban!

2009 szeptemberében a dömsödi
Nagyközségi Könyvtár sakk szakkört indít.
Várjuk azon gyerekek jelentkezését (főleg 8-9
éves), akik meg szeretnének tanulni sakkozni.
A foglalkozásokat vezeti: Bachmann Piroska
(Ila Piroska)

A csoportban megismerkednek a sakk szabályaival, taktikai és stratégiai játékelemeivel.
Az első foglalkozás: 2009. október 3. 10 órától 11 óráig.
Jelentkezni lehet a könyvtárosoknál.
Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!

Felhívás!

Kedves olvasóink, ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a könyvtárban a
szolgáltatások díjszabásai 2009. szeptember 1-jétől az alábbiak szerint
változnak:
Beíratkozási díj
1000 Ft
Beíratkozási díj 16 éves korig
ingyenes
16 éves kortól diákigazolvánnyal
800 Ft
Pedagógus igazolvánnyal rendelkezők részére
800 Ft
Nyugdíjasok részére 70 év alatt
500 Ft
70 éven felülieknek
ingyenes
Közgyűjteményi dolgozóknak
ingyenes
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Előjegyzés
ingyenes
Könyvtárközi kölcsönzés kérése
ingyenes
Hozzájárulás a könyvtárközi kölcsönzés
postaköltségéhez
500 Ft
Számítógép használat 14 éves korig
ingyenes
Internet használat 30 perc
150 Ft
Internet használat 15 percig
ingyenes
Fénymásolás: A/4 méret
15 Ft
Fénymásolás: A/3 méret
30 Ft
Nyomtatás: fekete-fehér lézer
50 Ft
Nyomtatás: színes tintasugaras A/4
150 Ft
Faxküldés: első oldal 500 Ft, minden további oldal 180 Ft 500 Ft-tól
Szkennelés : A/4 méret
50 Ft
Késedelmi díj könyveknél 5 Ft/db/nap + felszólításonként 100 Ft
kezelési költség
Dokumentum térítési díja
Az elveszett vagy megrongálódott dokumentumok térítési díja megjelenésekor (beszerzésekor) számított kereskedelmi ártól függő
100 Ft-ig
400 Ft
101-200 Ft-ig 700 Ft
201-300 Ft-ig 800 Ft
301-400 Ft-ig 900 Ft
401 Ft fölött a dokumentum beszerzési árának 150%-a
A könyvtári szolgáltatások megállapított ára az általános forgalmi
adót (ÁFA) tartalmazza.
Összeállította: Markóné Zöldág Ágnes könyvtárvezető

KÖNYVTÁRI KISTÜKÖR

Állományunkból, egy kis ízelítővel szeretném felkelteni az érdeklődést az olvasás iránt!
FICSORNÉ KAPUS MÓNIKA: A
KÖZÉPSŐ c. ifjúsági regényét bátran
kézbe veheti minden korosztály! Az
írónő egy család
mindennapjain keresztül mutatja be,
milyen nehézségekkel kell megküzdeni, hogyan juthat
meg be csü lés hez
egy középső szülött gyermek. Miklós a báty, az
iskola eminens tanulója, a szülők mindenben
vele példálóznak. Ágika, a kishugi nagyon kedves, csacsogós kislány, ezért a család kedvence!
És Pisti? Nos, ő csak közepes tanuló, semmiben
sem tud kiemelkedni, ráadásul ő az, akinek át
kell adni a szobáját a hozzájuk költöző nagymamának, így még ettől a kis „szigettől” is megfosztatik! Vajon hogyan éli meg mindezt? A
helyzet még bonyolódik: családi perpatvarok,
meglepetések, akadályok sora következik…

Létezik megoldás? A szinte reményvesztett
helyzetben honnan merít erőt, honnan kap biztatást, hitet Pistike? Higgyék el, van megoldás,
mely megható élethelyzeteken s a jó Istenbe vetett hit útján vezet keresztül!
IFJ. FEKETE
ISTVÁN:
VUK
ÚJRA OTTHON c.
regénye olyan pozitív jellemeket mutat
be mind az állatok,
mind pedig az emberek egymáshoz
való viszonyában,
ami a mi globalizálódó vad világunkban már elképzelhetetlennek tűnik!
A fogságból szabaduló rókát kedves, hű társa, Csele várja, és igaz barátja, Sut is színre lép.
Vuk hamar visszazökken a vadon diktálta életmódhoz. Jellemében nincs túlfűtött erőszak és
ravaszság sem, példa erre, ahogy a táplálékszerzésben is inkább az apró rágcsálók és a gyümölcsök fogyasztása okoz neki nagy örömöt.
Mindezzel párhuzamban Faragó fővadász is

hasonló, családszerető, gondoskodó tulajdonságokkal van megáldva! Emberi kapcsolataiban is
segítőkész, önzetlen! Korai árvasága nem gátolta abban, hogy tanuljon s őszinte ember legyen!
Hihetetlen, de a regény mellékszereplői is
egytől egyik jó szándékkal vannak felruházva!
Az író egyéni látásmódjának köszönhetően, a
kissé nehézkes és már-már tolakodó jellemeknek is az építő hasznosságát domborította ki.
A történet végén pedig megbizonyosodhatunk arról, hogy az állatok milyen gyógyító terápiával rendelkeznek, s igenis van ember és a
vadállat közt barátság!
Minden kedves olvasót szeretettel várunk
nyitva tartási időnkben:
Hétfő: Zárva
Kedd: 10-18-ig
Szerda: 8-16-ig
Csütörtök: 8-14-ig
Péntek: 11-17-ig
Szombat: 8-12-ig
Vass Ilona
könyvtáros
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Haiku – Vers (majdnem) mindenkinek
Japánban minden pici és rövid. Elsősorban
gondolok itt a lakásokra, elektronikai kütyükre,
bonsaiokra, magukra a japánokra és jelen esetben a haikura, mely kiérdemelte a világirodalom legrövidebb versformája címet.
Ezek a szösszenetek mindössze 3 sorból állnak, melyek rendre 5-7-5 szótagúak. Mi fér bele
3 rövidke sorba? Az egész világ. Ez a 3 sor megörökíti magát az élet folyását, úgy, hogy nincs
benne „én”. Így tehát a haiku gyakorlatilag szerző nélküli, és nem csak versforma, hanem műfaj is. Egyszerű témák jellemzik; általában megneveznek egy évszakot, vagy az adott évszak
jellemzőjével szövik a sorokat. Tavasz: cseresznyefavirág. Nyár: béka a lapulevélen. Ősz: ropogó, aranysárga falevelek. Tél: csendes téli táj,
kutyák vonyítása stb. Nagyon sok japán vers
íródik haiku formában. A két legismertebb ága
ezeknek a tréfás mondókák és a halál előtti búcsúversek. Így tehát lehet, hogy a forma
„haikus”, de egy szakavatott szem hamar rájön,
hogy ezek bizony csak látszatra haikuk. Ezeket
a verseket nem elég olvasni. A három sor csak
segít elindítani a képzeleted. Olvasd el, csukd
be a szemed, és képzeld el, ahogyan a langyos
tavaszi levegőben egy szinte súlytalan pillangó
leszáll egy ódon templom tornyára, elszenderül,
álmodik; a természetről (az alábbi példa alapján). Mondhatnánk azt is, hogy aki haikut szaval, az verbálisan fest. Olyanok ezek a költemények, mint a festmények, azzal a különbséggel,
hogy itt csukott szemmel kell nézni, látni és
érezni.
Szeretném, ha a Kedves Olvasó komolyan
venné szavaimat, szóval nyomatékosan kérek
mindenkit, hogy hajtsa végre a most következő
feladatot: próbáljunk meg haikut olvasni, az
előbb leírtak alapján!
Az a pillangó
A templomtornyon pihen,
És most álmodik.
Hahó, gyerekek,
Csupa jégesőszem a kert!
Rohanjunk ki mind!
(Kosztolányi Dezső fordítása)
Ablakom tárva.
Bedől a múlt, visszatér:
álmodni se kell.
Lyukas a tető:
ázott ágyamban hálok,
mint jégveremben.
Szentély körül
cseresznye szirom potyog
magnóliákra.

Holnapi rizsem
már kolduscsészémben vár.
Hűsölök este!
A vizére fújt
cseresznyevirágokkal
elfut a folyó.
Fülemüle, ripp-ropp,
peckesen lépdel hullott
faleveleken.
Leesett a hó.
Csoszognak a bőrsaruk
Dzenkó templomban.
(Terebess Gábor fordításai)

Verselés az udvarban

A haiku alapja a tanka (vagy waka) versforma, amely egy 5 soros, 5-7-5-7-7 szótagszámú
vers. Ez a 17. században vált igen népszerűvé
olyannyira, hogy még versmondó versenyeket
is rendeztek a császári udvarokban, ezzel szórakoztatva saját magukat és a közönségüket. A
verseny (nevezhetjük akár közös versírásnak is)
úgy kezdődött, hogy valaki elkezdte a költeményt 3 sorral, majd egy másik személy folytatta 2 sorral. Ekkor jött egy újabb résztvevő,
újabb 3 sorral és így tovább; egymásnak adták a
sorokat.
Évek múlásával elhagyták az utolsó két záró
sort, és ebből született meg a mai értelemben
vett haiku. Ekkor ugyan még nem így nevezték,
hanem haikainak és hokkunak. Haikunak a 19.
században tevékenykedett Masaoka Shiki
haiku-író nevezte először.
Hatalmas versgyűjteménnyel kezdte a sort az
első híresebb haiku-író, Matsuo Basho (16441694). Halála után még két olyan költő született, kiknek nevét szintén megismerhette a nyugat: Yosa Buson (1716-1783) és Kobayashi Issa
(1763-1827).
A kelet egzotikuma iránt a magyar költők is
élénk érdeklődést mutattak. Többnyire csak fordítottak, de akadtak, akik maguk is belevágtak a
stílus másolásába, és saját műveik születtek. Itthon a legismertebb ilyen fordító Kosztolányi

Dezső, de tovább folytathatnám a sort olyan nevekkel, mint Deák Ferenc, Illyés Gyula, József
Attila, Weöres Sándor, Zelk Zoltán.
Nagyon sokat tanulmányoztam főleg Kosztolányi, Weöres és Terebess fordításait.
Meg kell hagyni, remek munkát végeztek, de
az eredeti művek hangulatát nem tudják visszaadni (talán Terebess áll hozzájuk a legközelebb), köszönhetően a haiku írás szabályainak
(nehéz hű maradni az eredeti szöveghez, és arra
is figyelni, hogy a sor- és szótagszám egyezzen). Ha osztályozzuk ezeket az átfordításokat,
akkor okkal gondolhatjuk, hogy mivel a japán
lelkület szinte ki lett irtva belőlük, nem nevezhetőek a japán értelemben vett haikunak, csak
haiku stílusú verseknek. Ekkor viszont azt a következtetést kell levonnunk, hogy azok, akik
nem tudnak japánul, nem japánok, nem is foghatják fel igazán, hogy miről is szól egy haiku.
Lehet, hogy ez a privilégium egyedül csak a japánoknak adatott meg, úgy, mint nekünk a választékos káromkodás.
Végezetül álljon itt pár szabály azoknak, akik
próbára szeretnék tenni magukat haikuírásban.
Ha az alábbiakra figyelsz, akkor a nyúlfarknyi versből könnyen haikut faraghatsz:
1. Érződjön rajta a „vusi”, „semmi különös”
taoista szellemiség!
2. Éreztesse a „szabit”, azt a fajta egyedüllétet,
amely segíti az „ént” feloldódni a szemlélt világba!
3. Fejezze ki a „vabi” érzését, a rádöbbenést az
egyszerű dolgok létének egyszerűségére!
4. Érződjön rajta az „avare”, a bánatos visszatekintés a múltba, de nem a bánkódás, sopánkodás és egyéb szentimentális nyavalygás!
5. Az egész verset lengje át a „jugen”, a leírhatatlan, kimondhatatlan misztikus hangulat!
6. Ne szóljon a mához, ne szóljon a tegnaphoz,
és ne szóljon a holnaphoz sem!
7. Ne magyarázzon el semmit!
8. Ne értelmezze a világot!
9. Ne fejezzen ki érzelmeket közvetlen módon!
10. Csak mutasson rá valamire, „éppen-akkor”,
„éppen-úgy”, „éppen-ott”.
Az elkészült műveket várom az e-mail címemre! :)
Mikus Róbert [Vash]
(vash0924@gmail.com)
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Kedves Olvasók!
Október második hétvégéjén nagyszabású mega-retro koncert lesz a Petőfi Csarnokban. Aki a
80-as évek zenéit szereti, ezt a bulit ne hagyja ki! Részletesen mostani számunkban erről olvashatnak. Aki pedig szerencsésen megfejti a havi keresztrejtvényt, ilyen stílusú válogatás cd-ket nyerhet.
Nem hagytam ki a komolyzenét kedvelőket sem: a Hungaroton bőséges újdonság-választékkal
rukkolt elő ismét.
Köszönet Harmathné Rozsár Zsuzsa, dr. Reisz Ildikó és Hargittay Gábor segítségéért.

Október 9-én Budapesten, a Petőfi Csarnokban lesz „az év retro disco” koncertje, a
RETRO DISCO SHOW 2009. Az esemény
azért rendkívüli, mert a 80-as évekből három
sztár fellépő ad koncertet egymás után. A több
mint 3 órás koncerten fellép a 80-as évek disco
királya, FANCY, aki legnagyobb slágereit adja
elő 2007 után újra a magyar közönségnek. Felcsendül többek közt a világsiker „Slice me
nice”, a „Chinese Eyes”, az európai klubok és
rádiók legnépszerűbb disco slágerei, a „Lady of
Ice”, a már legendás „Bolero”, valamint az abszolút csúcssláger, a „Flames of Love” is! Fancy-hez hasonlóan több mint 20 millió eladott lemezzel büszkélkedhet a BAD BOYS BLUE is,
akik szintén az este hangulatát emelik majd közel egy órás műsorukkal. Az együttes tagjainak
szétválása után október 9-én az „eredeti énekes”, John McInerney lép színpadra a Bad Boys
Blue-val, és a 25 éves sláger repertoárból válogatva bulizhatunk a már kultikusnak mondható
disco sikerekre: „I Wanna Her Your Heartbeat”,
„Pretty Young Girl”, „Hungry for Love”... és
sok új és régebbi sláger közt felhangzik természetesen a „You're a Woman”! LINDA JO RIZZO neve a Bobby Orlando által alapított

FLIRTS női trió nevével került a köztudatba. A
ma is dekoratív, nagyon szimpatikus Linda
olyan disco világslágerekkel rukkol elő a budapesti koncerten, mint pl. a „Passion”, a „Helpless”, melyek az egész világon a 80-as évek elején slágerek voltak. Linda szólókarrierjét a 80as évek második felében Fancy egyengette, ebből az időszakból is hallhatunk generációk számára szívhez szóló slágereket: „You're my first,
You're my last”, „Heartflash (Tonight)”, „Perfect love”, „Fly my High”...

Október 9-én nem kétséges, hogy a 80-as
évek és a discozene hazai rajongói találkoznak a
Petőfi Csrnokban, hogy egy hatalmas, egyedülálló, és emlékezetes időutazást tegyenek a ma is
rendkívül népszerű retro disco műfaj sztárjaival!
Belépők a koncertre a Ticket Express
(www.tex.hu) országos hálózatában kaphatóak, kedvezményes jegyek a koncert „hivatalos” oldalán, a www.disco80.hu oldalon rendelhetők!
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„…mindaz ami elmúlt, halhatatlan” /Pilinszky János/

Erre az 1911-es kiadású Értesítő könyvecskére Fehér Lászlóné, a Petőfi Múzeum vezetője
hívta fel a figyelmem.
A címoldal alapján értesülünk arról, hogy e
könyvecske Kenéz Pál elemi népiskolai tanuló
részére volt kiállítva. Szembetűnő a lap tetején a
Kossuth címer. Rendkívüli érdekességgel bír a
mutató kéz, hiszen ma az informatikában
ugyanezt a jelet alkalmazzuk.

A tanulók számára szükséges tudnivalók,
tisztálkodás, szeszesital-fogyasztás és dohányzás tekintetében, ma még nagyobb aktualitással
bírnak, mint 1911-ben.
Megszívlelendő az utolsó két mondat:
„Csak józan és erkölcsös élet teszi boldoggá
az embert!
Csak ép elméjű és munkabíró polgárok teszik
boldoggá a hazát!”
A teljes szöveget itt olvashatják:

Szükséges tudnivalók

Csak abból a gyermekből lesz életrevaló
ember, aki kerüli mindazt, ami az egészségnek árt. Különösen kerülnie kell a gyermeknek a dohányzást és a szeszes italokat: a
bort, sört és pálinkát. A dohány és a szeszes
ital, kivált a pálinka, olyan erős méreg,
hogy a felnőtt embernek is árt, a gyermeket
pedig idő előtt sírba viszi.
Amelyik gyermek dohányzik vagy szeszes
italt iszik, az nem halad a tanulásban és testileg is elcsenevészesedik, erőtlen, munkára
képtelen lesz.
Ez a két méreg oltja be leggyakrabban az
emberekbe a tüdővész csíráját is, ami igen
sok embernek ássa meg a sírját. Mert a tüdővész nagyon ragadós betegség és mindenki megkaphatja. Hazánkban 70.000 embert
visz el ez a rettenetes betegség évenkint.
Legjobb ellenszere a tisztaság és a jó levegő.
De nemcsak az arcot kell tisztán tartani,
hanem egész testünket, ruhánkat és lakásunkat is. Nem szabad a lakásban köpködni, mert a köpés undorító és terjeszti a betegségeket is. Minden romlott, bűzös dolgot
a lakásból és környékéről el kell távolítani.
Gyakran és jó ideig kell a lakást télen-nyáron szellőztetni. Tüdőnket úgy felfrissíti a
tiszta levegő, mint szomjúságtól tikkadt tes-

tünket a tiszta víz. Aki szereti a tisztaságot,
az igen sok betegségtől menekül meg.
Különösen arra kell ügyelni, hogy sem a
ragadós betegségben levők, sem az ilyen betegek holmija egészséges emberrel érintkezésbe ne jussanak. Ilyen, gyakran előforduló ragadós betegségek a tüdővészen kívül a
kanyaró (vörös himlő), a vörheny (skarlát,
sarlach), a szamárköhögés (kehe) és a roncsoló-toroklob (difteritisz). Ha valamely
gyermek ilyen betegségbe esik, azonnal orvost kell hozzá hívatni, és mindaddig nem
szabad a többi gyermekhez ereszteni, amíg
az orvos meg nem engedi.
Különben minden betegségben legjobb
orvoshoz fordulni. Mert, ha szántani, vetni, aratni, házat építeni csak az tud jól, aki
megtanult, a beteg embert is csak az tudja
meggyógyítani, aki azt tanulta. Száz meg
száz ember pusztul el csak azért, mert bajában nem orvoshoz, hanem kuruzslóhoz
fordul.
Igen fontos kelléke még az egészség fenntartásának a jó táplálkozás is. Még a legszegényebb ember is táplálkozhatik jól. Mert
nem az a jó táplálkozás, ha valaki finom
ételt eszik, ami legtöbbnyire nem is tápláló,
vagy nagyon sokat eszik, amitől beteggé
lesz, hanem az, ha valaki rendesen él, azaz
egyszerű eledelét rendes időben, rendesen
elkészítve fogyasztja el. Ezért tanuljanak
meg a lányok jól főzni.

Az ember egészségének azért is nagy ellensége a szeszes ital, különösen a pálinka,
mert aki szeszes italra költi pénzét, annak
nem telik jó táplálékra. A szeszes ital drága
még annak is, aki nem mértéktelenül issza,
mert nem pótolja a mindennapi kenyeret
annál sem, akinek bőven jut rá. Hát a szegény ember fazekából hány jó falatot húz
ki! Miatta sok család szűkös napokat lát.
A szeszes italban nincs semmi táplálóerő.
Aki pedig mértéktelenül issza, annak az
eszét veszi el. Pedig mindenkire ez a sors
vár, aki nem ura akaratának és rákap az
ivásra. Mert úgy van azzal az ember, mint a
tolvaj a lopással. Az is először csak tűt lop,
később elviszi az ökröt is.
Akit a szeszes ital egészen rabjává tett, az
átok nemcsak a családra, hanem a községre
is. Elissza minden keresetét, házát, földjét,
tehát nemcsak magának, de családjának jólétét és boldogságát is. Ráadásul elvész a
becsülete, mert izgága, kötekedő emberré
lesz, azonkívül, mert soha sincs eszénél,
minden rosszra könnyen hajlik. Még a koldusbotra sem támaszkodhatik, mert mindenki megveti, mint akinek saját hibája
akasztotta nyakába a koldustarisznyát.
Csak józan és erkölcsös élet teszi boldoggá az embert!
Csak ép elméjű és munkabíró polgárok
teszik boldoggá a hazát!
-V.I.-
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Dömsöd területén az alábbi baleset történt:
2009. 08. 13-án 22 óra 20 körüli időben Sz. I.
az általa vezetett motorkerékpárral Dömsöd,
Szabadság utcában haladt a Petőfi tér felől Tass
felé. Haladása során a Szabadság utcában négy
személy gyalogolt az úttest jobb szélén, őket Sz.
I. későn vette észre, közéjük hajtott és elütötte a
kerékpárját toló S.D., aki ennek következtében
az úttest jobb szélén lévő árokba repült. S.D. a
baleset során súlyos sérüléseket szenvedett. Az
eljárást a Ráckevei Rendőrkapitányság közúti
baleset okozása miatt folytatja.
Dömsödön az alábbi bűncselekmények történtek:
K.I. feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki
2009. 08. 01. 19:00 és 2009. 08. 04. 23:30 közötti időben Dömsöd, Napos parton lévő hétvégi házába ablakbefeszítés módszerével jogtalanul behatolt és onnan ruhaneműt, horgászbotot
tulajdonított el. A bűncselekménnyel okozott
kár: 100000 Ft, rongálással: 150000 Ft.
Ismeretlen tettes 2009. 08. 10. 05:45 és 2009.
08. 14. 20:30 közötti időben Dömsöd, Ráckevei
úti hétvégi házának udvarára kerítéskivágás és
lakatlevágás módszerével behatolt, és az udvaron lévő vízaknából eltulajdonított 1 db Royal
házi vízművet. A bűncselekménnyel okozott
kár: 30000 Ft.
Eljárás indult ismeretlen tettes ellen, aki
2009. 08. 17. napon 11:05 és 15:05 közötti időben a Dömsöd, Kunszentmiklósi út alatti családi házba, illetve annak kamrájába lakatlevágás
módszerével bejutott, és onnan eltulajdonított
200.000 Ft készpénzt, illetve 1 db MTD 790 típ.
benzines fűkaszát. A bűncselekménnyel okozott
kár: kb. 240.000 Ft.
A Ráckevei Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztály vezetője, Papp Attila r. őrgy. tájékoztatja Dömsöd lakosságát, hogy a körzeti
megbízottak Dömsödön, minden páros hét csütörtöki napján 14.00-16.00 óra közötti időben
tartanak fogadóórát a Dömsöd, Petőfi tér 6. szám
alatt. Keressék Ódor Zoltán vagy Baka Miklós
urakat, és információikkal segítsék munkánkat.
2009. július 17. napján hatályba lépett az
egyes szabálysértésekről szóló 218/1999. (XII.
28.) Korm. rendelet 10/C §-a, amely szabálysértésként rendeli büntetni a feloszlatott társadalmi
szervezet tevékenységében való részvételt. A hivatkozott szabálysértés tényállását az valósítja
meg, „Aki a bíróság által társadalmi szervezet
feloszlatásáról hozott döntésében jogellenesnek
nyilvánított tevékenységet végez”, és ebben az
esetben a jogalkotó százezer forintig terjedő
pénzbírság kiszabását helyezte kilátásba.
A hivatkozott szabálysértési tényállás egy
olyan kerettényállás, amelyet a társadalmi szervezetek feloszlatásáról szóló bírósági döntések
töltenek ki tartalommal. Ezzel összefüggésben
indokolt utalni arra, hogy a Fővárosi Ítélőtábla
Magyar Gárdát jogerősen feloszlató ítélete jel-

lemzően a félelemkeltő erődemonstrációkat
(vonulás, masírozás), a közvélemény által vele
azonosított fellépéseket, a gárdaavatásnak nevezett rendezvényeket határozta meg jogellenes
magatartásként. Erre figyelemmel a Magyar
Gárdára jellemző külsőségek (egyenruházat,
katonai jellegű alakzat, vezényszavak, speciális
köszöntés, rendezvényeken egybehangzó szónoklatok) a félelemkeltő erődemonstrációval
egyidejűleg megvalósulva kimeríthetik a hivatkozott szabálysértési tényállást, ezért a rendőrség ezekben az esetekben vizsgálja a fentiekben
megjelölt magatartást tanúsítók szabálysértési
felelősségét.
A jogalkotó a feloszlatott társadalmi szervezet
vezetésében résztvevő személyt súlyosabban
szankcionálja, a büntetőtörvénykönyvről szóló
1978. évi IV. törvény 212/A § értelmében „Aki a
bíróság által feloszlatott társadalmi szervezet vezetésében vesz részt, ha súlyosabb bűncselekmény nem valósul meg, vétséget követ el, és egy
évig terjedő szabadságvesztéssel, közérdekű
munkával vagy pénzbüntetéssel büntetendő.”
Pest Megyei Rendőr-főkapitányság

Körözések
Takáts Péter 46 éves Dömsöd, Szabadság u.
97. sz. tartózkodási helyű férfi ellen a Szeghalmi Városi Bíróság adott ki körözést tartás elmulasztása bűncselekmény elkövetése miatt.
Bödő György 55 éves Dömsöd, Középső út
118. sz. alatti lakos ellen a Ráckevei Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztálya adott
ki elfogatóparancsot.
Elsik Attila 40 éves Dömsöd, Tókerti lakos ellen a Pesti Központi Kerületi Bíróság adott ki körözést, tartózkodási helyét kell megállapítani egy
magánokirat-hamisítás bűncselekmény ügyben.
Fehér István János 31 éves Dömsöd, Védgát
sor 7. szám alatti lakos ellen a Fővárosi Bíróság
BV csoportja adott ki elfogató parancsot, aki
börtönbüntetése letöltését nem kezdte meg.
Mészáros Máté 31 éves Dömsöd, Karcagi utca 2. fszt. 9. szám alatti lakost tartózkodási helyének megállapítása miatt a Ráckevei Városi
Bíróság keresi.
Cser Antal 83 éves Dömsöd, Váczi utca 24.
szám alatti lakost a Ráckevei Rendőrkapitányság eltűnés miatt körözi, aki hollétével kapcsolatban érdemleges információval rendelkezik,
keresse a dömsödi rendőr kollégákat. Korára és
egészségi állapotára való tekintettel nagyon
fontos lenne Cser Antal mielőbbi megtalálása.
Információ vagy egyéb adat esetén értesíthetik
Romanóczkiné Kenessey Ilona r. tzls. hölgyet, a
körözési előadót is vagy bármelyik rendőrt.
A Ráckevei Rendőrkapitányság telefonszámai: 06 24 518 680, 06 24 518 690, 06 30 960
0572, 06 20 444 1268
Rendőrkapitányságok tájékoztatása alapján:
Feiglné Fekete Anita r. fhdgy.
Ráckeve Rk. sajtóreferense
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A Ráckevei Rendõrkapitányság 2009. augusztus
havi hírei

Az augusztus rendezvények tekintetében
aránylag nyugodtan telt el Dömsöd területén, a
művelődési ház területén ill. a Petőfi-házban voltak kisebb-nagyobb rendezvények, rendőrség
szempontjából ezek a rendezvények nem jelentenek kiemelt kockázatot. Augusztus 20-án méltóan ünnepelt Dömsöd község apraja-nagyja, délelőtt megemlékezés volt a polgármesteri hivatal
előtti parkban, majd este tűzijátékkal zárult a
Szent István napi program. Mindkét rendezvény
az ünnepnek megfelelő méltósággal, esemény
nélkül zajlott le.
Sajnos azért augusztus hónapban sem tétlenkedtek a bűnözésből élő helyi személyek. Több
olyan bűncselekmény is történt, mely felháborította Dömsöd lakosságát. Eddig ismeretlen tettes
betört M. László dömsödi lakos házába, ahonnan
benzines fűkaszát ill. készpénzt tulajdonított el. A
tulajdonos saját maga is segített a rendőrségnek a
tanú kutatásában, melynek során szemtanúkat talált, akik fénykép alapján felismerték a feltételezett elkövetőt. Az információt átadta a Ráckevei
Rendőrkapitányság nyomozóinak, akik a kapott
információ alapján el tudtak indulni az elkövető
után. Ugyancsak benzines fűkaszát tulajdonítottak el Cs. László dömsödi lakostól is, neki is sikerült információt szolgáltatni a lehetséges elkövetőről, az információ alapján házkutatás is történt,
de nem találtuk meg az ellopott fűkaszát. Viszont
egy másik bűncselekmény felderítésében eredményesek voltak a kollegáim. Éjszaka egy úriember úgy döntött, hogy a szomszédnál lévő
quad kell neki, ezért betört hozzá és áttolta a saját
udvarába, ott a garázsban elrejtette. Szerencsénkre egy szomszéd felfigyelt a tevékenységére, és
volt bátorsága bejelenteni a rendőrség felé, amit
látott. A házkutatás során lefoglalásra került a
quad, ill. még más lopásból származó tárgy is. D.
Miklós először tagadta a bűncselekményt, de mivel a lakásán megtalálták a tárgyakat, beismerő
vallomást tett.
B. Antal úgy gondolta, hogy kiszolgálja magát
egy kis aprópénzzel, és helyismeretét kihasználva saját kulcs használatával bement Sz. Andrea
telephelyén lévő irodába, onnan készpénzt tulajdonított el. Vesztére meglátták mikor elhagyta a
telephelyet, értesítették a rendőrséget, majd miután elfogtuk fenti személyt, a Ráckevei Rendőrkapitányságon beismerte, hogy valóban ő követte el a bűncselekményt.
Szeptemberben elkezdődik az iskola. Szeretném felhívni mindenki figyelmét, hogy fokozottan figyeljünk a gyerekek közlekedésére. A szülők felelőssége, hogy elmondják a gyermekeknek, hogy hogyan kell gyalogosan, illetve kerékpárral szabályosan közlekedni. Fel kel hívni a figyelmüket, hogy csak a kijelölt gyalogos átkelőhelyeken közelítsék meg az iskolát, illetve olyan
tárgy mögül, mely zavarja az úttestre való belátást, ne lépjenek ki.
Ódor Zoltán r. zls, körzeti megbízott

XIX. évfolyam 9. szám

27

Ezüstjelvényesek lettünk!
Testmozgás, természetszeretet, egymással
szemben tanúsított tolerancia és kitartás jellemzi mindazokat, akik rendszeres túrázásra szánják magukat! Mindez spontán, előre eltervezve,
de sportszerűen is művelhető!
A Kunszentmiklósi Református Kollégium
Gyalogösvény Szakosztálya hónapról hónapra
rendszeresen szervezi meg túráit! Ezek leginkább lakhelyünkhöz közelebb eső területekre
korlátozódnak, mint pl. a Budai-hegység, Dunántúli-középhegység, Visegrádi-hegység, Börzsöny.
Ezeken a tájegységeken vagy szabadtúrán,
vagy pedig teljesítménytúrán veszünk részt.
A nyári hónapokban nyílik lehetőség arra,
hogy messzebbre is eljussunk, s hosszabb távokat teljesítsünk.
A Magyar Természetbarát Szövetség pontozásos rendszerrel ösztönzi a természetjárókat a
sportág művelésére. A szabályzatba foglaltak
szerint, elismerésként öt fokozat érhető el:
Bronz (500 pont), Ezüst (800 pont egy éven belül), Arany (2300 pont két éven belül), Érdemes
(4000 pont 3 éven belül) és a Kiváló (15 000
pont, időhatár nélkül).
2007-ben a szakosztály tagjai egy egyhetes
túravezetői tanfolyamon vehettek részt a Börzsönyben, Kisirtáspusztán. Itt megtanulhattuk a
tájoló, a térkép pontos használatát, megismerkedtünk a jelzésekkel, a tűzrakás szabályaival, a
kőzetképződésről hallhattunk érdekes előadást,
végül pedig mindezekből sikeres vizsgát tettünk. Az ezt követő időszakban elszántan gyűjtögettük pontjainkat, s így 2008-ban megkaptuk
az első fokozatot. Sokat jelentett a pontszerzésben, hogy vezetőink: Draskóczy Balázs tanár úr
és Kiss Lajos Sándor úgy szervezték meg túráinkat, hogy plusz pontokat is kapjunk. Az év során volt, aki még egyénileg is részt vett teljesítmény- ill. kerékpáros túrákon! A csapatból néhányunknak már nem kellett sok a második fokozat, az Ezüstjelvényes Természetjáró minősítés eléréséhez!
Emiatt is, a Zemplénben túráztunk egy héten
át. Itt az Országos Kéktúra vonalán, mintegy 43
km-t teljesítettünk.
Tudnunk kell, hogy a Zempléni-hegység az
Északi-középhegységhez tartozik. A két-hárommillió éves vulkáni hegykoszorú legmagasabb csúcsa a Nagy-Milic, 894 m. A Zemplénihegység tűzhányói körülbelül 15 millió évvel
ezelőtt kezdtek működni. Ezek a Kárpátok felgyűrődése során született, kiterjedt hasadékrendszer mentén jöttek létre.
Délidőben érkeztünk meg szállásunkra,
Mikóházára . Kipakolás és kis pihenő után első
utunkra indultunk, melynek során Felsőregmecen megtekintettük a XII-XIII. sz.-ban épült román stílusú templomot, s a falu határában Magyarország legősibb felszíni kőzeteit bemutató
permokarbon feltárást.

Másnap a kiadós reggelit követően Füzérkomlósról, az ősvulkán kráterén áthaladva bevettük a Füzéri várat. Füzér az ország legszebb
fekvésű vára, 552 m magas vulkanikus sziklacsúcsra épült. Valószínűleg az Aba nemzetség
tagjai emelték a XIII. sz.-ban. Páratlan kilátás
nyílt innen. Az ősvulkán peremét a körbevonuló
hegyláncok képezik, s az itt elhelyezkedő 3-4
falu határaival, magában a kráterben terül el.
A Nagy-Milic (894) meghódításával folytattuk utunkat.
Szerdán a Fekete-hegy tanösvényen haladtunk, amely a táj szépségén túl gazdag növényés állatvilágával kápráztatott el bennőnket. A
nap végén Sátoraljaújhelyre érkeztünk. A városban a Zempléni Fesztivál kapcsán számos kulturális program kínálkozott. Előzetes információink alapján a Piarista templomban koncertező Autentic Quartet előadását hallgattuk meg.
Ők Albrechtsberger, Krommer és Haydn vonósnégyeseket adtak elő. Magáról a templomról a plébános úr részletesen mesélt. Egyedülálló, hogy itt van az első magyarországi mechanikus óra kőszámlapja, 1501-ből.
Csütörtökön Pálházáról indultunk kisvasúttal
Rostalló végállomásig. Az országban ez a legrégebbi keskeny nyomközű erdei vasút, amely
1888 óta működik. Innen az Országos Kéktúra
vonalán, Nagyhuta, Vágáshuta érintésével este
nyolcra fáradtan érkeztünk meg szállásunkra.
A pénteki nap sok érdekességet tartogatott
számunkra! Bevezetőként megtekintettük a
füzérradványi Károlyi-kastélyt! A 100 hektáros
védett parkját 1827-ben említik először. Az angolpark arborétumában számos külhoni fajt telepítettek. Említésre méltó, s a Károlyiak nevéhez
köthető a juharlevelű óriás platánok telepítése.
Egyik első példányát 1721-ben ültették ide.
A kastély nagyobb része felújított múzeum-

ként működik. Ottjártunkkor a Herendi Porcelánmanufaktúra vándorkiállítása ékesítette a
termeket, nem kis örömünkre! A nap további részét ismét gyalogosan folytattuk. Ekkor nyílt lehetőség egy kicsit szedrezni, s a szenvedélyes
geoláda kutatók, miután a kastélyparkban találtak elrejtett ládát, tovább keresgéltek. Az estét
szalonnasütéssel zártuk.
A szombat már a hazautazás hangulatában telt,
de azért maradt még időnk két kisebb túrára is!
Bózsván ismét egy geoláda nyomára bukkantunk. A hét folyamán összesen öt ilyen láda került
felfedezésre! Tokaj lankái közt Károlyfalván,
egy malomkőbánya helyén kialakult tengerszemet látogattunk meg. Hajdan itt bányászták a gabonaőrlők, érczúzók malomköveit, s az egykori
bányaudvart mára csapadékvíz töltötte fel.
Sokat mókáztunk. Egymásra különös figyelmet szenteltünk, mert felelősek vagyunk társainkért! Öt településről (Szabadszállás, Kunszentmiklós, Tass, Dömsöd, Budapest) tizennégyen túráztunk együtt, egy héten át! Fantasztikus dolognak tartom, hogy nemcsak ilyenkor,
hanem az élet más területein, más alkalmakkor
is összetart ez a fiatal csapat! Túravezetőink
élen járnak előttünk! Draskóczy tanár úr ebben
az évben megkapja az Aranyjelvényes Természetjáró minősítést. A szakosztály tagjai közül
heten, név szerint: Balázs Krisztina; Fábián Ilona Krisztina; Fábián János Domokos; Gajdicza
László; Mikus László; Rusznyák Martin; Vass
Ilona Györgyi megkapják az Ezüstjelvényes
Természetjáró minősítést.
Köszönettel tartozunk túravezetőinknek, a
szakosztálynak, az iskolának és a szülők áldozatvállalásának, hogy ezt a sportot művelhetjük!
Saját élményeim kapcsán arra buzdítok mindenkit, hogy mozogjon, menjen ki a természetbe, vízpartra, erdőbe vagy ki a rétre! A tiszta levegő, a növények és a vadállatok békességet,
nyugalmat és a végtelen szabadság érzését ajándékozzák az odalátogatónak!
-V.I.-

Fotó: Gajdicza

Birtokba vettük a Kastélypark 288 éves platánját.
Név szerint: Vass Ilona, Juhász Zsófi, Balázs Krisztina, Fábián Ilona, Mezős Anna,
Fábián Domi, Mikus László, Seres Imre, Draskóczy Balázs, Rusznyák Martin,
Gajdicza László, Rusznyák Edit, Kiss Lajos Sándor, Rusznyák Józsefné
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Méltón ünnepeltük meg augusztus 20-át
Fotó: Varsányi

Az ökumenikus istentiszteletet Szabó Péter református és Kotmájer Mihály
baptista lelkipásztor tartotta

A lakosság szép számmal
képviseltette magát

A Millenniumi Zászlót Pánczél Károly
országgyűlési képviselőtől vehette át
Bencze István polgármester úr

Fotó: Vass

Augusztus 26.

A Sándor Judit által vezetett svájci kórus és a Musica Nostra Női Kar közösen szolgált a református templomban a szerda esti bibliaórán

