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Lassan visszaszámlálunk ismét, lezárul a 2009-es
év is. Előbb-utóbb jönnek a különböző statisztikák,
értékelések, mérlegek, mit csináltunk ebben az évben jobban vagy éppen rosszabbul az előző esztendőkhöz képest. Mi is, én is megteszem ezt majd, de
még nincs itt az ideje. Hogy mégis ez jutott eszembe,
az azért van, mert az idei évre tervezett útépítések
egy jelentős szakaszát lezártuk. A Ságvári, az Előre,
a Felszabadulás és a Somogyi Béla utcai útberuházás – csapadékvíz-elvezetés befejeződött. Varju László államtitkár úr jelenlétében ünnepélyesen is átadtuk az utakat rendeltetésüknek. Tényleg nem a nagyzás mondatja velem, de valóban a 21. századnak is
megfelelő minőségben készültek el a munkálatok,
reményeim szerint legalább ötven évre. Úgy gondolom, hogy a jelzett utcákban lakók ugyanolyan
örömmel vették birtokukba megújult környezetüket,
mint amilyen örömmel nyugtázta a képviselő-testület – velem együtt – a beruházás befejezését.
Most pedig egy kérés az érintett utcák lakóihoz.
Az úttest, a padka, az árok, a járda jó műszaki tartalommal elkészült. Ami pici kívánnivalót hagy még
maga után, az a külcsín. Nagyon kérek mindenkit,
hogy a saját ingatlana előtt szépítgesse, gondozza
az utcafrontot. Ha mindenki ezt teszi, akkor tényleg
nagyon esztétikus környezetben élhetnek az ott lakók. Köszönöm előre is a segítségüket. És ha már a
köszönetnél tartok, akkor hálás vagyok mindenkinek, aki egy kicsit is hozzátett a beruházás sikeres
befejezéséhez. Gondolok itt a pályázatíróktól kezdve a döntést hozókon át a kivitelezőkig. A képviselőktől a műszaki ellenőrön át a projektet irányító
munkatársaimig (elsősorban Varga László főtanácsost kell megemlítenem). Mindnyájan kiemelkedő munkát végeztek. Köszönet érte!
Ezzel az idei év útfelújításai még nem fejeződtek
be. Nagyon jó lenne, ha az idő engedné a még az erre az esztendőre tervezett utcák felújítását is. Mire e
sorok megjelennek, addig a közbeszerzés már lezajlik, és talán a kivitelezés is elkezdődhet. A következő ütemben a Szüret utca befejezése, a Dabi körút és
a Zrínyi utca felújítása kerül sorra. Ha marad pénzünk, akkor a Bercsényi utca is megkapja a végleges aszfaltréteget, ha nem, akkor csak tavasszal.
Nem szorosan ide tartozik, de olyan 90%-ban
elkészült az Esze Tamás úti zöld parkoló is. Kérem, használják már most nyugodtan – elsősorban
a temetőbe látogatók. A parkoló egyirányú közlekedésre lett tervezve, így a gépkocsiforgalom aka-

dálytalan lesz. Parkszerűen lett kialakítva, így a
környékbeliek pihenni is használhatják. Nincs a
tervben, de ha lesz fedezete, akkor egy hintát és
egy másik játékot is felszerelünk.
Előrebocsátom, hogy a következő mondatokat
a közös gondolkodás okán írom, és nem szemrehányásként. Az utóbbi időszakban nagyon sokat
foglalkoztat az oktatás helyzete Dömsödön, ezen
belül is a művészeti oktatásé. Nagyon jó dolognak
tartottam, ahogyan a mindenkori kormányzatok
felkarolták a művészetek oktatását. A kezdeti lendület mára már ellanyhult, és most ott tartunk,
hogy kézenfekvővé vált a művészeti oktatás támogatásának folyamatos megnyirbálása, költségvetési megtakarítás címszó alatt. Ezért gondoltuk úgy,
hogy Végh Tibor képviselő úrhoz fordulunk, mégpedig azzal a céllal, hogy interpellációra kérjük,
hogy ez a folyamat végre megálljon. Csak remélni
tudom, hogy az interpellációnak lesz kézzelfogható eredménye, és olyan támogatást kap továbbra is
a művészeti oktatás, amely méltán megilleti.
Azért az ügy kapcsán nekünk dömsödieknek is
van némi tennivalónk.Aművészeti iskolánk életben
maradásának feltétele, hogy a dömsödi fiatalok minél nagyobb számban iratkozzanak be valamelyik
tanszakra. Tudom, hogy olyan világot élünk, amikor a puszta létfenntartás is komoly áldozatokat kíván meg a családok részéről, mégis azt kérem a
Tisztelt Szülőktől, hogy tegyenek meg mindent
azért, hogy gyermekeik részesülhessenek olyan
képzésben, amely aztán az egész életükre pozitív
hatással lehet. Nagyon fontos, hogy tegyük félre az
esetleges személyes sérelmeket, és jó lenne, ha minden dömsödi diák a Dezső Lajos Művészeti Iskolába járna. Ismereteim szerint a környező települések
művészeti iskolái is hasonló cipőben járnak, mint
mi, így aztán egyre inkább erősödik bennem az a
gondolat, hogy a fennmaradásért vívott „harcban”
minden erőnk összpontosítására szükségünk lesz.
Nagyon kérek mindenkit, hogy a problémát egy
egészséges lokálpatrióta szemével kezeljük. Ne engedjük, közösen ne engedjük, hogy olyan visszafordíthatatlan folyamatok induljanak el az oktatás területén, amely kihathat életünk szinte minden szegmensére. Köszönöm, hogy segítenek ebben!
Október 23-án a forradalom hangulatát Nagyné
Ihos Judit tanárnő vezetésével a hetedik és nyolcadik osztályos tanulók jelenítették meg. Köszönet a
meghitt előadásért.
Bencze István
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A Magyar Korona
Gyógyszertár
nyitva tartása:

Két tévé – három csatornán

Ország-világ elõtt a ráckevei kistérség

Újabb vételi lehetőségekkel bővül és programkínálatában is gazdagodik a kistérségi televízió.
A Dunavidék Regionális Televízió nézői új adást fedezhettek fel októbertől a DVTV hagyományos csatornáján, ahol megkezdte műsorát a Magyar Vidék Televízió. Ritka párosítás, hogy
egy helyi és egy országos tévé egymást követően jelentkezik a programban, sőt mi több, ennek
révén a helyi televízió adása országos sugárzásra kerül. A történet előzménye, hogy a szigetszentmiklósi Sziget Produkciós Stúdió új, országos tévéadást indított Magyar Vidék Televízió elnevezéssel, amely az Invitel InviTV hálózatán kerül sugárzásra Sárvártól Békéscsabáig, Salgótarjántól Szegedig. Az MVTV a vidéki Magyarország televíziójaként határozta meg magát, választékában vidékfejlesztési, turisztikai, agrár, kulturális-közművelődési műsorokkal, valamint hazai
és külföldi útifilmekkel, Kárpát-medencei településeket, tájakat bemutató riportfilmekkel, népzenei és néptáncműsorral.
Az MVTV csatornája ugyanakkor a Dunavidék Regionális Televízió adásait is sugározza, így
aztán a ráckevei kistérség közéleti és kulturális eseményei az Invitel hálózatán országos nyilvánosság elé kerülnek. A DVTV viszont – hagyományos csatornáján, a PR-Telecomon – átveszi az
MVTV adásait, így aztán senki nem maradhat le semmiről. Sőt, a DVTV-MVTV műsora újabban a FiberNet hálózatán is látható, ami azt jelenti, hogy teljessé vált a lefedettség, azaz a két televízió adásai kistérségünk minden településére eljutnak. Az Invitel InviTV hálózatával együtt
csak a ráckevei kistérségben 10 ezer új vételi ponttal bővült a televíziók nézhetőségi kínálata, miközben mindkét televízió megtekinthető az interneten is, a www.dunavidektv.hu portálon. Minden további a nézőkön múlik: tessék választani!

Anya köny vi hí rek
Születtek:

Haraszti László – Krepsz Margit
BENCE
Alföldi Ferenc – Greguss Hajnal
KIRA ANNAMÁRIA
Ripp Zsolt – Kiss Ágnes
DÁNIEL
Pongrácz József – Csanálosi Melinda
JÓZSEF MÁTÉ
Tóth László – Szép Katalin
LÁSZLÓ
Sallai Károly – Molnár Henriett
KÁROLY ZOLTÁN
Rab Sándor Csaba – Polgár Edit
SÁRA DORKA

Házasságot kötöttek:

Bárány József – Kovács Mónika

Elhunytak:

Mendi Árpádné Horváth Ilona
61 éves
Gálpál Jánosné Turó Julianna
77 éves
Zsákai Balázsné Pádár Sarolta
74 éves
Varga Sándorné Hegedűs Erzsébet74 éves

Állatorvosi ügyelet
2009. november 7-8.

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

2009. november 14-15.

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

2009. november 21-22.

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

2009. november 28-29.

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

2009. december 5-6.

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

Hétfőtől péntekig: 7.30 – 18.30
Szombaton: 7.30 – 12.00
Tel.: 06-24-519-720

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

Háziorvosi ügyelet
Ügyeleti idő:
hétfőtől–csütörtökig: 17.00–07.00 óráig;
péntek: 12.00–07.00 óráig.
Hétvége és ünnepnap: 07.00–07.00 óráig.

Ügyelet helye: Ráckeve, Szent István tér 5.
(Rendelőintézettel szemben)
Ügyelet telefonszáma: 06/24-385-342

HÁZIORVOSI
RENDELÉS

I. körzet:
Jelenleg helyettesítéssel üzemeltetve.
Dömsöd, Zrinyi u. 8/b.
Tel.: (24) 435-103, 20/432-1033
A helyettesítés rendje:

II. körzet:
Dr. Tóth István
József Attila u. 8.
Tel.: (24) 435-137, 30/9705-250
Rendel:
hétfőtől – péntekig: 07.30-11.00 óráig
csütörtök: 16.00-17.00 óráig
III. körzet:
Dr. Rókusfalvy Sylvia
Zrínyi út 8/a.
Tel.: (24) 436-180, 30/9523-588
Rendel: hétfő, szerda: 07.30-11.00 óráig
kedd, csütörtök: 13.00-17.00 óráig
péntek: 07.30-11.00 óráig
Gyermekorvosi rendelő:
Dr. Szakály Ilona
Szabadság u. 42.
Tel.: (24) 435-153, 20/9422-698
Rendel:
hétfő, kedd, csütörtök, péntek: 07.30-11.00 óráig
szerda: 13.00-16.30 óráig
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2009. OKTÓBER

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009.
október 28. napján megtartott rendes ülésén az alábbi napirendeket
tárgyalta, és döntéseket hozta.
Napirend megállapítása
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület egyhangú szavazással meghozta az alábbi határozatot:

140/2009. (X. 28.) 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. Beszámoló a képviselő-testületi bizottságok és az alpolgármester munkájáról
4. A 2010. évi belső ellenőrzési munkaterv jóváhagyása
5. Döntés a dömsödi 3333 hrsz-ú (Neptun 32.) ingatlannal kapcsolatos
elővásárlási jog gyakorlása kérdésében
6. Tájékoztató a csatorna közműhálózat üzemeltetéséről
7. A kommunális hulladékszállítási közszolgáltató tájékoztatója
8. A Községi Vízmű beszámolója
9. A köztemető üzemeltetőjének beszámolója
10. Az önkormányzat és intézményei 2009. évi költségvetéséről szóló
3/2009. (II. 16.) sz. rendelet módosítása
11. Dezső Lajos AMI maximális csoportlétszám-túllépés fenntartói engedélyezése
12. Egyebek:
12.1 Gyermekmegőrző létesítésével kapcsolatos állásfoglalás
12.2 Kiskunlacháza önkormányzat közoktatási megállapodás megkötésére vonatkozó ajánlatának véleményezése
12.3. A dömsödi 4086 hrsz-ú ingatlan tulajdonjogának rendezése
12.4. LEADER program keretén belül pályázat benyújtás
12.5. Dömsöd, Öreghegyi Szőlők 6678/4 hrsz-ú közút szélesítése
12.6. Dömsöd, Somogyi Béla u. 2497 hrsz-ú ingatlan rendezése
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal
1. Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület egyhangú szavazással meghozta az alábbi határozatot:
141/2009. (X. 28.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a
polgármester lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatását.
Felelős: képviselő-testület
Határidő: azonnal
2. A polgármester tájékoztatása a két ülés között eltelt időszak eseményeiről
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület egyhangú szavazással meghozta az alábbi határozatot:

142/2009. (X. 28.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a
polgármester két ülés között eltelt időszakban tett intézkedéseiről szóló
tájékoztatását.
Felelős: képviselő-testület
Határidő: azonnal

3. Beszámoló a képviselő-testületi bizottságok és az alpolgármester
munkájáról
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)
Ügyrendi Bizottság
A képviselő-testület egyhangú szavazással meghozta az alábbi határozatot:
143/2009. (X. 28.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ügyrendi
Bizottság munkájáról szóló beszámolót elfogadja.
Felelős: Dr. Rostás Klára, a bizottság elnöke
Határidő: azonnal
Gazdasági, Műszaki, Fejlesztési Bizottság
A képviselő-testület egyhangú szavazással meghozta az alábbi határozatot:
144/2009. (X. 28.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Gazdasági,
Műszaki, Fejlesztési Bizottság munkájáról szóló beszámolót elfogadja.
Felelős: Sallai Gábor, a bizottság elnöke
Határidő: azonnal
Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság
A képviselő-testület egyhangú szavazással meghozta az alábbi határozatot:
145/2009. (X. 28.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság munkájáról
szóló beszámolót elfogadja.
Felelős: Ispán Ignác, a bizottság elnöke
Határidő: azonnal
Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság
A képviselő-testület egyhangú szavazással meghozta az alábbi határozatot:
146/2009. (X. 28.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Oktatási,
Közművelődési és Sport Bizottság munkájáról szóló beszámolót elfogadja.
Felelős: Patonai Istvánné, a bizottság elnöke
Határidő: azonnal
Népjóléti Bizottság
A képviselő-testület egyhangú szavazással meghozta az alábbi határozatot:
147/2009. (X. 28.) Kt. számú határozat
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Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Népjóléti
Bizottság munkájáról szóló beszámolót elfogadja.
Felelős: Lázár József, a bizottság elnöke
Határidő: azonnal
Alpolgármester
A képviselő-testület egyhangú szavazással meghozta az alábbi határozatot:
148/2009. (X. 28.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az alpolgármester munkájáról szóló beszámolót elfogadja.
Felelős: Varsányi Antal alpolgármester
Határidő: azonnal
4. A 2010. évi belső ellenőrzési munkaterv jóváhagyása
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület egyhangú szavazással meghozta az alábbi határozatot:
149/2009. (X. 28.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat és intézményei gazdálkodásának 2010. évi belső ellenőrzési
munkatervét az 1., 2. és 3. számú melléklet szerint jóváhagyja.
Az 1., 2. és 3. számú mellékletben foglalt belső ellenőrzési munkatervben meghatározott ellenőrzési feladatokkal a képviselő-testület az ELSZÁM Ellenőrző és Számviteli Szolgáltató Kft.-t bízza meg.
A Csepel-sziget és Környéke Többcélú Önkormányzati Társulás által
megbízott belső ellenőr 2010. évben a közbeszerzés, az Európai Unió által finanszírozott beruházások és a szociális feladatellátás ellenőrzését
végzi.
Felelős: Dr. Vörös Andrea körjegyző
Határidő: azonnal
5. Döntés a dömsödi 3333 hrsz-ú (Neptun 32.) ingatlannal kapcsolatos elővásárlási jog gyakorlása kérdésében
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület egyhangú szavazással meghozta az alábbi határozatot:
150/2009. (X. 28.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2005. évi
CXXXIX. törvény 122. § (2) bekezdésének e.) pontjában biztosított jogkörében, a dömsödi 3333 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződés ismeretében az alábbi döntést hozza.
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a dömsödi
3333 hrsz-ú, „hétvégi ház és udvar” megnevezésű, 693 m2 területű, természetben Dömsöd, Neptun 32. szám alatt található ingatlannal kapcsolatos
elővásárlási jogával nem kíván élni.
A képviselő-testület megbízza Bencze István polgármestert, hogy a határozatról a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság Jogi Csoportját értesítse.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: elővásárlási jog gyakorlására nyitva álló határidő 2009.
november 18.
6. Tájékoztató a csatorna közműhálózat üzemeltetéséről
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület egyhangú szavazással meghozta az alábbi határozatot:
151/2009. (X. 28.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Keve-Víz
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Közszolgáltató Kft. (2300 Ráckeve, Dömsödi út 85.) Ráckeve és Térsége
Szennyvízcsatorna és Tisztítómű üzemeltetéséről szóló beszámolóját elfogadja.
A képviselő-testület megbízza Bencze István polgármestert, hogy a
Keve-Víz Közszolgáltató Kft.-vel megkötött üzemeltetési szerződéssel
kapcsolatos tárgyalásokat folytassa.
A képviselő-testület felkéri Bencze István polgármestert, hogy a határozatról a Keve-Víz Kft. ügyvezetőjét, Sági János urat tájékoztassa.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal
A Keve-Víz Kft. tájékoztatta a képviselő-testületet arról, hogy a Rákóczi utcában lévő vákuumgépház kellemetlen zajhatását megfelelő műszaki berendezésekkel megszüntették. Problémát okoz a díjhátralékok nagyságrendje, mely Dömsödön a 2002 – 2008. december 31. közötti időszakban 6.381 eFt. A kft. 22 fogyasztó díjhátralékának behajtására indított peres eljárást.
7. A kommunális hulladékszállítási közszolgáltató tájékoztatója
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület egyhangú szavazással meghozta az alábbi határozatot:
152/2009. (X. 28.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bio-Pannonia Kft. kommunális szilárd hulladékszállítási közszolgáltatásról és a
Ráckeve és Térsége Szilárd Hulladéklerakó Telep üzemeltetéséről szóló
beszámolóját az alábbi kiegészítésekkel fogadja el.
1. A hulladékszállítási közszolgáltatás színvonalát – elsősorban az üdülőterületen – javítani kell.
2. Az ügyfélszolgálat megfelelő működési formáját ki kell alakítani.
3. Kiemelkedő figyelmet kell fordítani a fogyasztók pontos tájékoztatására.
A képviselő-testület felkéri Bencze István polgármestert, hogy a határozatról a Bio-Pannonia Kft. ügyvezetőjét, Keszthelyi László urat tájékoztassa.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal
8. A Községi Vízmű beszámolója
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület egyhangú szavazással meghozta az alábbi határozatot:
153/2009. (X. 28.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Községi
Vízmű beszámolóját elfogadja.
A képviselő-testület támogatja a vízmű vezetőjét a díjhátralékok behajtásával kapcsolatos határozott intézkedések (vízkorlátozás, szolgáltatás
felfüggesztése, bírósági végrehajtás) területén.
Felelős: Jaksa Istvánné, a vízmű vezetője
Határidő: azonnal
A vízmű vezetője beszámolójában kiemelte a Somogyi B. utca, Ságvári
utca, Előre és Felszabadulás utcák hálózat-felújítását, mely beruházás 888
eFt-os költségét a vízmű saját költségvetéséből fedezte. Ebben az évben
186 fm új vízhálózat létesült a Keszeg utcában. A Ráckevei út középső
szakszán 611 fm hosszúságú vezetéket építettek. A mérőórák cseréjét folyamatosan végzik, 2009. évben 84 óracsere történt. A három kút közül a
III. számú kút termelését leállították műszaki hiba miatt, a meglévő két
kút víztermelése megfelelő, a nyári időszakban sem volt vízhiány. A vízdíjhátralékok összege 11.044 eFt, ennek behajtására több intézkedést
tesznek. Néhány fogyasztónál a vízszűkítést megrendelték, illetve a 100
eFt feletti hátralékkal rendelkező fogyasztókkal szemben bírósági úton
hajtják be a tartozást.
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9.) A köztemető üzemeltetőjének beszámolója
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület egyhangú szavazással meghozta az alábbi határozatot:
154/2009. (X. 28.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Gyertyaláng Kegyeleti Szolgálat Kft. köztemető üzemeltetéséről szóló beszámolóját elfogadja.
A képviselő-testület felkéri Bencze István polgármestert, hogy a határozatról a Gyertyaláng Kegyeleti Szolgálat Kft. ügyvezetőjét, Szegedi
Elvirát tájékoztassa.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal
10.) 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 meghozta az alábbi határozatot:
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
14/2009. (X. 30.) rendelete
Az önkormányzat és intézményei 2009. évi költségvetéséről szóló
3/2009. (II. 16.) sz. rendelet módosítása
A rendelet kihirdetésének napja: 2009. október 30.
A rendelet hatályba lépésének napja: 2009. október 30.
A rendelet-módosítással az önkormányzat költségvetésének bevételi
és kiadási előirányzata 1.084.097 eFt-ról 1.229.226 eFt-ra; a forráshiánya
32.139 eFt-ról 28.696 eFt-ra módosult. A rendelet-módosítást elsősorban
a központi költségvetésből biztosított bevételek indokolták. A költségvetési létszám 212 főről 281 főre módosult, mely a közmunka programban
foglalkoztatottak létszámemelését jelenti.
11.) Dezső Lajos AMI maximális csoportlétszám-túllépés fenntartói engedélyezése
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület egyhangú szavazással meghozta az alábbi határozatot:
155/2009. (X. 28.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a közoktatásról szóló többszörösen módosított 1993. évi LXXIX. törvény 3. számú mellékletében foglalt fenntartói jogkörében, figyelembe véve az Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság véleményét, az alábbi határozatot hozza.
A képviselő-testület a Dezső Lajos Alapfokú Művészetoktatási Intézményben a 2009/2010-es tanévben a maximális csoportlétszám túllépését
engedélyezi fenntartói jogkörében, az alábbi tanulócsoportokban:
– zene művészeti ágban a szolfézs előképző évfolyamon 17 fő,
– a szolfézs alapfok 1. évfolyamon 18 fő.
Felelős: Köntös Ágnes igazgató
Határidő: azonnal
12) Egyebek: 12.1. Gyermekmegőrző létesítésével kapcsolatos állásfoglalás
A képviselő-testület a Csányiné Laczó Judit és Laczó Csaba által készített gyermekmegőrző létesítésére vonatkozó elképzelést megismerte. A
képviselő-testület a napirendről nem hozott határozatot.
12.2. Kiskunlacháza önkormányzat közoktatási megállapodás
megkötésére vonatkozó ajánlatának véleményezése
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület egyhangú szavazással meghozta az alábbi határozatot:
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156/2009. (X. 28.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Oktatási,
Közművelődési és Sport Bizottsága véleményével egyetértve, a Kiskunlacháza önkormányzata által közoktatási megállapodás megkötésére tett
javaslattal kapcsolatban az alábbi döntést hozza.
A közoktatási megállapodás-tervezetben szereplő oktatási feladatokról
Dömsöd Nagyközség Önkormányzata gondoskodik, és azokat a továbbiakban is önállóan kívánja biztosítani.
A javaslat (szerződéstervezet) pontosítása szükséges abban a tekintetben, hogy pontosan mely, a közoktatási törvényben meghatározott alapfokú oktatási feladatok ellátására, átadására vonatkozik.
A képviselő-testület megbízza Bencze István polgármestert, hogy a
megállapodásról Kiskunlacháza Önkormányzatával tovább tárgyaljon.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal
12.3. A dömsödi 4086 hrsz-ú (Napospart) ingatlan tulajdonjogának rendezése
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület egyhangú szavazással meghozta az alábbi határozatot:
157/2009. (X. 28.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete elismeri a
Konrád Károly és Konrád Károlyné budapesti lakosokkal a dömsödi
4086 hrsz. alatti, természetben a Dömsöd, Napospart 46. szám alatt található 227 m2 területnagyságú, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlanra 1983. április 29-én kötött tartós földhasználati jogra vonatkozó
szerződés érvényességét.
A képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a 2005. évi CXII. tv. 1. §
(5) bekezdése alapján az ott biztosított jogcímen az ingatlan tulajdonjoga
Konrád Károlyné (személyes adatok) lakos nevére bejegyzésre kerüljön,
azzal a feltétellel, hogy a tulajdonjog rendezésével kapcsolatos költségek
teljes egészében Konrád Károlynét terhelik.
A képviselő-testület felhatalmazza Bencze István polgármestert, hogy
a tulajdonjog rendezéséhez szükséges nyilatkozatokat megtegye.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: 2009. november 30-ig.
12.4. LEADER program keretén belül pályázat benyújtás
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület egyhangú szavazással meghozta az alábbi határozatot:
158/2009. (X. 28.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Hivatal 141/2009. (X. 5.) számú közleménye
alapján pályázatot nyújt be a IV. tengely LEADER program szerint települési marketingre.
Egyben együttműködési megállapodást köt a program megvalósítására
Apaj Község Önkormányzatával, valamint a Dömsödön működő egyes
civil szervezetekkel.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal
A pályázat keretében az önkormányzat tájékoztató kiadvány és településtérkép készítését, továbbá tájékoztató táblák kihelyezését tervezi.
12.5. Dömsöd, Öreghegyi Szőlők 6678/4 hrsz-ú közút szélesítése
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület 11 igen szavazattal egy tartózkodás mellett meghozta az alábbi határozatot:
159/2009. (X. 28.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a dömsödi
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6678/4 hrsz-ú út rendezése érdekében hozott 47/2008. (III. 26.) számú
határozatát az alábbiak szerint kiegészíti.
Az önkormányzat a dömsödi 6678/4 hrsz-ú közút szélesítéséhez 137
m2 nagyságú területrészt vásárol Pénzes Gábor Antalné (….) és Láng
Richárd Attila (……..) lakosok tulajdonában lévő 6748 hrsz-ú ingatlanból, valamint 15 m2 nagyságú területrészt vásárol Juhász Andrea (….)
szám alatti lakos tulajdonában lévő 6678/3 hrsz-ú ingatlanából. Az önkormányzat a megvásárolt területeket a 6678/4 hrsz-ú közút területéhez
csatolja.
A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a 47/2008. (III. 26.) számú
határozat kiegészítése az ingatlan-nyilvántartási bejegyzéshez szükséges.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal
12.6. Dömsöd, Somogyi Béla u. 2497 hrsz-ú ingatlan rendezése
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület egyhangú szavazással meghozta az alábbi határozatot:
160/2009. (X. 28.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a dömsödi
2497 hrsz-ú ingatlan rendezése érdekében a következő határozatot hozza.
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megvásárolja a dömsödi 2497 hrsz-ú 195 m2 területnagyságú ingatlanból
Balogh József (…) lakos 12/96 tulajdoni hányadát 3.000 Ft vételárért,
Balogh Zoltán (…) lakos 12/96 tulajdoni hányadát 6.000 Ft vételárért,
Pásztor Bálintné (…) 24/96 tulajdoni hányadát 1.000 Ft vételárért,
Balogh Lajos (…) lakos 8/96 tulajdoni hányadát 10.000 Ft vételárért,
Fülöp Sándorné (…) tulajdoni hányadát 32.600 Ft vételárért,
Rédli Péterné (…) lakos 24/96 tulajdoni hányadát 20.000 Ft vételárért.
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Bencze István polgármestert, hogy a többi tulajdonostárssal a tulajdoni hányaduk megvásárlásáról további tárgyalást folytasson, és ennek során fejenként legfeljebb 20.000 Ft-ig terjedő vételárban állapodjon
meg.
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete azon tulajdonosok tulajdoni hányadára vonatkozóan kezdeményezi a kisajátítási
eljárás megindítását, akikkel a tulajdoni hányaduk megvásárlásáról megállapodás nem jön létre.
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Bencze István polgármestert, hogy az ingatlan adásvételi szerződését a fentiek szerint aláírja.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal
A képviselő-testület következő munkaterv szerinti ülésének időpontja 2009. november 25.
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

SERTÉST TARTÓK
FIGYELMÉBE!
Tisztelt Állattartó!

Felhívom a szíves figyelmét, hogy a tartási helyek, a tenyészetek és
az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről szóló 119/2007. (X 18.) FVM rendeletben és a sertések jelöléséről, valamint Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről
szóló 116/2003. (Xl. 18.) FVM rendeletben foglaltak alapján Ön, mint
sertéstartó, köteles az alábbi előírásoknak eleget tenni:
1. Sertéstartását a Tenyészet Információs Rendszerbe (TIR) be kell
jelentenie.
2. A sertéseket (vágóhídra, eladásra történő) elszállításuk előtt
megfelelő füljelzők berakásával be kell jelöItetni (ENAR kapcsolattartó állatorvos végzi).
3. A sertéseket (vágóhídra, eladásra történő) szállításkor érvényes
szállítólevélnek és állatorvosi bizonyítványnak kell kísérnie (ENAR
kapcsolattartó állatorvos végzi).
4. A beszállított (vásárolt) illetve elszállításra kerülő sertésekről
naprakész állatmozgás nyilvántartást kell vezetni!
5. Amennyiben a Tenyészet Információs Rendszerben Ön be volt
jelentkezve, de sertés tartását időközben beszüntette, úgy a 2153-as
tartási hely módosító lapon azt ki kell jelentenie (MVH regisztrációs
szám szükséges hozzá).

Azzal az állattartóval szemben, aki az előbbiekben felsorolt előírásoknak nem tesz eleget, az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről
szóló 2008. évi XLVI. törvényben, valamint a sertések jelöléséről,
valamint Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló
116/2003. (XI. 18.) FVM rendeletben meghatározottak szerint élelmiszerlánc-felügyeleti bírságot kell kiszabni, állományára pedig forgalmi
korlátozás rendelhető el.
Fentiekkel kapcsolatban bővebb információt kérhet:
Kerületi Hatósági Főállatorvosi Hivatal 2300 Ráckeve, Kossuth L.
u. 25. Telefonszám: 06-20-556-5930

KÖZLEMÉNY

Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik 2007. évi személyi
jövedelemadójuk 1%-át egyesületünk részére ajánlották fel!
Egyesületünk számlájára 316.789 Ft érkezett.
A beérkezett összegből 2009. évben nyugdíjas, 80 éven felüli horgászaink ingyenes horgászati lehetőségének biztosítására és 70 év felettiek támogatására a teljes összeget felhasználtuk.
Dömsödi H.E. Önkormányzata

KÖZLEMÉNY

Köszönjük mindazoknak, akik 2008. évi személyi jövedelemadójuk
1%-át egyesületünk részére ajánlották fel!
Egyesületünk számlájára 254.821 Ft érkezett.
Az összeget nyugdíjas, 80 éven felüli horgászaink ingyenes
horgászatára és 70 év feletti és alacsony jövedelmű nyugdíjasaink
támogatására fordítjuk.
Dömsödi H.E. Önkormányzata
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A D ö ms ö di Á l t a l á n o s
I p a r t e s t ü l e t h i rd e t é s e i
Építõipari vállalkozók figyelem!!!!!!!!!!!
/egyéni vállalkozó, bt., kft./

KÖ TE LE ZÕ RE GISZT RÁ CIÓ

Minden építőipari vállalkozó kivitelezői tevékenységet folytatni kívánó vállalkozás és egyéni vállalkozó köteles az erre irányuló szándékát a vállalkozó kivitelezői névjegyzéket vezető Magyar Kereskedelmi
és Iparkamarához bejelenteni.
A regisztráció díja 5000 Ft.
Regisztrálási határidő: 2010. jan. 31. (okt. 1. után kezdőknek kezdést követő 5 nap).
Mindenkit érint, akinek a TEÁOR-száma 41-42, ill. 43 számmal
kezdődik. Tehát villanyszerelői, asztalos, ács, üveges, festő, burkoló,
kőműves, víz-gáz-fűtés-légkondicionáló szerelő, épületkarbantartó,
közműépítő stb.
A regisztrációt a: Bejelentés a vállalkozó kivetelezők nyilvántartásba vételéhez, ill. a nyilvántartott adatok módosításához nyomtatványon kell megtenni.
A regisztrációt a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 35. §-a írja elő.
Kérdésével forduljon irodánkhoz:
Dömsödi Általános Ipartestület
2344 Dömsöd, Petőfi S. u. 11-13.
06-24-435-416

Gépjármû-tulajdonosok figyelem!!

K Ö T E L E Z Õ B I Z T O S Í T Á S V Á LT Á S
N OV E M B E R H Ó N A P B A N !
Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítását kösse
a Közlekedési Biztosító Egyesületnél
További szolgáltatásaink:
Casco, önrész és ingatlanbiztosítás kötése.
Biztosítását megkötheti a területi képviselőnél:
Dömsödi Általános Ipartestület
Szücsné Ágh Anikó
2344 Dömsöd, Petőfi S. u. 11-13.
06-24-435-416
06-70-318-6325

ÚJ TERMÉK !!!!!!!!

K Ö B E L E N D Ü L ET T O P C A S C O
KEDVEZŐ DÍJAKKAL KÖTHETŐ
Közlekedési Biztosító Egyesület
Képviseleti Iroda
Dömsödi Általános Ipartestület
2344 Dömsöd, Petőfi S. u. 11-13.
06-24-435-416, 06-70-318-6325

Szüleink, CSER ZSIGMOND és
Cser Zsigmondné TÓTH ILONA
2009. 10. 31-én ünneplik

50. házassági évfordulójukat.
Ezúton is szeretnénk gratulálni, megköszönve a
sok-sok segítséget, amit Tőlük kaptunk!
Büszkék vagyunk rájuk.
Gyermekeik, unokáik
és a család tagjai

TISZTELT ÜGYFELEINK!
A FALUGAZDÁSZ ügyfélfogadási ideje megváltozik.

2009. szeptember 15. – december 31. között Ráckevén, a Kossuth L.
utca 96. szám alatti épületben fogadják az ügyfeleket, az alábbi ügyfélfogadási rendben:

ÜGYF ÉLFOGADÁS

Hétfő: 9-12-ig és 13-16 óra között
Kedd: 9-12-ig és 13-16 óra között
Szerda: 9-12-ig és 13-16 óra között
Csütörtökön: Nincs ügyfélfogadás
Telefon: 06-30-254-77-98
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Az „Út a munkához
program” Dömsödön

A kormány a válság és a hosszú évek óta
tartó önkormányzati próbálkozások hatására
indította el ezt a programot. A program célja,
hogy a hosszú ideje segélyen lévő embereknek nyújt némi lehetőséget a munkához, és
az ehhez tartozó munkabérhez is.
Községünkben az önkormányzat azonnal
élt a lehetőséggel, hogy nagy létszámban alkalmazzon embereket e munka keretében. A
számuk októberre meghaladta a 130-at.
Ez a kistérségben kiemelkedően a legmagasabb, de sajnos az igény is nálunk a legnagyobb.
A községnek és a munkavállalónak egyaránt jó ez a program. A községnek azért,
mert nagymértékben javult községünk külleme. Az utak tisztábbak, a gazos részek a belső területeken egyaránt kaszáltak, ápoltak.
Ezen dolgozók megcsinálták a Rákóczi úti
árok tisztítását, segítették a katolikus temető
melletti közpark létrehozását, a belső területeken az árkok felújítását végezték. Részt
vettek az OMK melletti sportudvar kialakításában. A temetőkben a magyar hősök, a bekerített sírok és az orosz katona sírok környékét tették rendbe. Jelenleg a Kis-Duna-part
és a Középső-Duna-part rendezésén dolgozunk. A Hajós-kastély udvarát is próbáljuk
megfelelő állapotba hozni. Néhányan a Vízműnél segítettek az új utak csöveinek, bekötéseinek megújításában.
Jó a dolgozóknak is, hiszen fizetéshez jutnak – ami a minimálbér –, de sajnos sokan dolgoznak ma Magyarországon ezért a pénzért.
Jelenleg némileg csökkent létszámmal
dolgozunk, hiszen télen nincs annyi munka.
Szeretném ha mindenki tudná, hogy az ingatlan előtti közterület rendben tartása továbbra
is a tulajdonos feladata, mi csak segítünk a
jobb állapot elérésében.
Néhányan kritizálták a dolgozók munkaintenzitását. Sajnos néha ennek volt némi
alapja, azonban szeretném, ha azt is látnák,
hogy sok olyan évtizedek óta elhanyagolt területet is kezelésbe vettünk, amire eddig nem
volt lehetőség. Ez azt bizonyítja, hogy munkatársaim komoly mennyiségű munkát végeztek el.
Még rengeteg elvégzendő feladat van,
azonban mégis azt szeretném, hogy nehezen
találjunk embert a közcélú munkára. Ez természetesen azt jelentené, hogy a gazdaság
más területén tudnának elhelyezkedni ezek
az emberek. Erre még azt hiszem, várni kell.
Addig várom ötleteiket, igényeiket, amelyekkel szebbé, lakhatóbbá tudjuk varázsolni
községünket.
Varsányi Antal

Mikulás várás Dömsödön 2009

A „Még 1000 év Dömsödért” Egyesület Közhasznú Szervezet szervezésében
idén is lehetőség nyílik arra, hogy a szülők, nagyszülők, barátok és ismerősök
csomagot és ajándékot küldjenek gyermekeiknek, unokáiknak, szeretteiknek és
barátaiknak a Mikulással krampuszok kíséretében.

Az ajándékokat 2009. december 4-én pénteken délután Dömsöd Nagyközség közigazgatási területén szállítjuk ki!
A hagyományoknak megfelelően lehet rendelni egyesületi csomagot, mely gazdagon lesz megtöltve finomabbnál finomabb édességgel, illetve átadjuk a saját csomagot és ajándékot is.
Az egyesületi csomag ára 800 Ft/csomag + családonként a kiszállás díja 1.000 Ft/család!
Saját csomag, ajándék esetén a megrendeléskor csak az 1.000 Ft kiszállítási díjat kell megfizetni!
Kérjük Önöket, hogy a megrendeléskor adják meg a pontos adatokat, JELLEMZÉSEKET,
ÜZENETEKET a Megrendelőlapon, itt jelezzék, hogy hol lesz elhelyezve (villanyóra, terasz, ablakpárkány stb.) az ajándék, hogy a Mikulás és kísérete is megtalálja a csomagokat és átadhassa azt!
MEGRENDELÉSKOR KÉRJÜK NE ADJANAK LE CSOMAGOT, AJÁNDÉKOT A MEGRENDELŐHELYEN!!
Megrendelőhelyek:
– Júnó Diszkont – Dömsöd, Kossuth L. u.
– Élelmiszer – Zöldségbolt (Faragóék) Dömsöd, Kossuth L. u.
– Zöldségbolt (Kaszásné) – Dömsöd, Horváth-kert
– Virágoskert Drogéria – Dömsöd, Átrium Üzletház
– Surda Falatozó – Dömsöd Kossuth L. u.
– Dobos ABC – Dömsöd, Váczi utca
– Zöldségbolt (Gulyásné Marika) – Dömsöd, Bajcsy-Zs. u.
Jelentkezési határidő: 2009. december 3. CSÜTÖRTÖK!

A megrendelést minden esetben írásban és két példányban kérjük megadni, a megrendelőlap a
fenti helyeken található meg!
Korona Sándor, „Még 1000 év Dömsödért” Egyesület Közhasznú Szervezet Elnöke

Mikulás

program a falu aprajának és nagyjának egyaránt!

2009. december 4-én pénteken a csomagkiszállítás napján 16.30 órától Mikulás-felvonulás a
Horváth-kerthez, rövid találkozó a várakozó gyerekekkel és felnőttekkel a téren! A Mikulásokat
szállító járművek a tér mindkét oldalán megállnak!
(Fontos! Idén nem lesz külön krampuszvizsga! Kérjük azokat a gyerekeket akik tavaly voltak,
hogy jelentkezzenek az Óvodakonyhánál Tarrné Zsókánál vagy Tóthné Erzsike néninél!)
2009. december 5-én szombaton délelőtt 10,00 órától kocsikázás a Mikulással a Petőfi Múzeumtól való indulásokkal, a program 13,00 óráig tart! A részvételi díj 300 Ft/fő, a kocsikázás mellett egy
kis meglepetéssel kedveskedünk a résztvevőknek!
2009. december 5-én szombaton délután 15 órától „Ajándék a Mikulástól” címmel meglepetés
zenés, táncos program lesz a Horváth-kertben a gyerekek számára. Lesz forralt bor, tea, sült tök, zsíros kenyér stb.! A felnőttek, fiatalok számára pedig a retró jegyében hirdetünk meg zenés, táncos
szabadtéri programot 17,00 órától!
2009. december 6-án vasárnap délelőtt 10,00 órától kocsikázás a Mikulással a Petőfi Múzeumtól
való indulásokkal, a program 13,00 óráig tart! A részvételi díj: 300 Ft/fő, a kocsikázás mellett egy
kis meglepetéssel kedveskedünk a résztvevőknek!
2009. december 6-án vasárnap játszóház és kézműves
foglalkozás a Mikulás jegyében a Petőfi Múzeumnál 10,00
órától, a játszóház meseházzal, klasszikus diavetítéssel és
sok érdekes elemmel bővül az idén! Ide csak el kell jönni és
eltölteni egy pár órát önfeledt örömmel! Délelőtt közösen állítjuk fel a múzeum kertjében a Falusi Betlehemet, melyet az
elkészülte után rövid ünnepség keretében nyújtunk át a falu
lakosságának!

Sok szeretettel hív és vár minden kedves érdeklődőt a
„Még 1000 év Dömsödért” Egyesület Közhasznú Szervezet,
a Petőfi Múzeum, a Mikulás és a krampuszok!
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Férfiak mint fodrászok II.

BARTAL TAMÁS FÉRFI-NÕI-GYERMEK FODRÁSZ

Dömsödi, de úgy is mondhatnám, hogy falusi viszonylatban egészen kivételes dolog,
hogy egy fiatalember a fodrász mesterséget
válassza, noha egykoron csakis férfiak művelték ezt a szakmát.
A Horváth-kerti üzletsor fodrászatát Bartal
Tamás, egy kedves, dinamikus 21 éves fiatalember üzemelteti. Munkáit ugyanez a fiatalos
üdeség jellemzi! Ez indított arra, hogy megkeressem Őt.

– A pályaválasztást illetően mikor határoztad
el, hogy ezt a szakmát választod?
– Gyermekkorom óta szívesen rendezgettem
unokahúgaim haját. Az elkészített frizurákat
mindig megdicsérték, sokan mondták azt is,
hogy ügyes vagyok. Így szinte már 10-12 évesen kialakult bennem, hogy én ezt szeretném csinálni. Nyolcadikban sem volt kérdés, hogy milyen irányban tanulok tovább. Bár egyedüli fiú
voltam az osztályban, de ez egyáltalán nem zavart, mert gyerekkoromban is sok lány vett körül. És természetesen nem ez volt a lényeg, hanem a szakma szeretete, annak teljes mértékű elsajátítása!
– Útravalóul milyen segítséget kaptál?
– A fodrász szakmát a kiskunlacházi szakiskolában szereztem meg. Osztályfőnököm Lakcsikné Szabó Magdolna volt. Nagyon sokat köszönhetek neki, mert támogatásával, odafigyelése révén sokat segített nekem abban, hogy
most azt csinálhatom amit szeretek! A mai napig, ha találkozunk, mindig beszámolok neki
dolgaimról.

Gyakorlatra Ráckevére jártam Szederik Mariannhoz. Rögtön a második héten beállított melírozni. Azt sem tudtam, mi fán terem, egy egész
órán keresztül festettem a vendég haját, de megcsináltam!
Másodikban már kezdtem kiépíteni a vendégkörömet Apajon, Dömsödön, Kiskunlacházán,
Ráckevén, de olyan is akadt, aki Pestről lejött
hozzám Apajra!
Így kezdődött. Tulajdonképpen ennek kapcsán tudtam finanszírozni magamnak az iskolát.
Vásároltam különböző eszközöket, amik elég
drágák, mert pl. egy minőségi olló 30.000 Ft.
Természetesen a szüleim is segítettek sok
mindenben, de igyekeztem nem kérni, hanem
magamtól megteremteni, amire szükségem van!
Kijelöltem magamnak egy életcélt, hogy mit
szeretnék: befejezni a sulit, fodrászüzlet és dolgozom!
– Hogyan kerültél ebbe az üzletbe?
– A tulajdonos Nagy Móni áldott állapotban
volt, hallott rólam és megkeresett. Megkérdezte,
lenne-e kedvem kisegíteni őt? Így kerültem ide,
s maradhattam is.

– Sokan járnak ide?
– Igen! Hölgyek, gyerekek, férfiak egyaránt.
Biztosan sokat jelent, hogy jó helyen van az üzlet, meg jól bejáratott, hamar megismertek a
vendégek.
Természetesen biztosan van olyan, akinek
nem tetszett a munkám, de olyan is van, aki maradt, és vannak új vendégek is. Nagyon sokat
számít a beszédkészség, hogy az ember kedves
legyen a vendéggel, találjon vele közös témát, és
a legfontosabb a diszkréció!
– Nem terhel le mindez?
– Reggel héttől este hétig itt vagyok, a vasárnap és a hétfő szabad. Ilyenkor tudok a barátaimmal lenni meg regenerálódni.
Egyébiránt meg annyira szeretem a munkámat, hogy nyugodtan kijelenthetem, én még
életemben sosem dolgoztam, nekem ez a hobbym. Az osztályfőnököm mindig arra nevelt,
hogy amit szívből szeretünk csinálni, az nem is
munka.
– Kik dolgoznak még az üzletben?
– Két leány segít nekem. Zsuzsit alkalmazom,
a másik kislány, Viki pedig most végzős tanuló.
(Egy tanuló már felszabadult nálam, igaz, végzősként jött hozzám.) Szeretek az embereken segíteni, mert nekem ez szívből jön!
– A mostani szakvizsgán miket kérnek a tanulóktól?

Hajsütő vasak és a korszerű
melegvágó olló

– Mondhatnám, hogy új korszak, új idők, változó divat, ami önmagában igaz is. Mégis a
szakvizsgán a klasszikus frizurákat kérik a
klasszikus eszközökkel, módszerekkel. Például
régi hajsütő vassal kell dolgozni, ami nekem is
megvan, meg a gázégőm is.
Azt mondják, hogy aki ezekkel a régi eszközökkel, módszerekkel tud dolgozni, az szinte
akármit el tud készíteni! A régi dolgok a legnehezebbek, gondolok itt a marcell hullámra,
melynek lényege, hogy vizes hajba kell belefésülni a hullámvölgyet és a hullámhegyet.
– A jövőre nézve milyen elképzeléseid vannak?
– Szakmailag gondolkodom azon, hogy jó
lenne fejleszteni majd, több fodrásznak munkát
adni vagy akár egy üzletláncot kiépíteni. Nekem
ez az elképzelésem!
– Milyen változtatásokat lehet bevezetni, mit
lehet még fejleszteni?
– Természetesen mindig van valami! Korszerűbb eszközökkel jelentősen csökkenthető egyegy frizura elkészítésének ideje, minőségibb
munkát lehet végezni. Például vettem egy meleg
hajvágó ollót, melynek lényege az, hogy megolvasztja, lezárja a hajvégeket, így azok teltebbek,
nem szálkásodnak, nem töredeznek. Rugalmasabb marad a hajszálak szerkezete. Mindig lehet
ilyenekkel fejleszteni, meg persze apróbb üzleti
fogásokkal kedveskedni a vendégeknek. Ez nagyon fontos! Szeretek másoknak örömet okozni,
ez az életem, nem is tudnék elképzelni mást!
-V.I.-
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VÁLASSZON
most induló képzéseink közül:

Irodai asszisztens, Gyógymasszőr,
Szociális gondozó, ápoló;
Aranykalászos gazda
OKJ szakmai képzést.
Helyszín: Kecskemét, Kunszentmiklós

Hívja Király Mónikát a 06-76-550-220-as
vagy a 06-70-424-2330-as telefonszámon.
www.hazokt.hu
nyilvántartási szám: 03-0039-06
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MEGHÍVÓ
Szeretettel meghívjuk Önt és kedves Családját a 2009. november
27-én és 28-án megrendezésre kerülő Dömsödi Művészeti Napokra.
November 27-én 18 órakor a művészeti iskola
épületében mutatkoznak be a zenei, valamint a színjáték tanszakos növendékeink. A grafika tanszak kiállítással készül.
November 28-án 19 órai műsorkezdéssel Katalin-bált rendezünk az OMK-ban. A rendezvényen a
néptáncos és társastáncos növendékeink adnak
műsort, fellép a Ju és Zsu Társulat.
Belépőjegyek: felnőtteknek 700 Ft, gyerekeknek 300 Ft. Jegyeket
vásárolni, asztalt foglalni az OMK-ban és a művészeti iskolában lehet.
A belépés valamennyi művészeti iskolai növendék részére
ingyenes.

A bálon kérjük az alkalomhoz
illő megjelenést!
Minden érdeklődőt szeretettel
várunk!
A művészeti iskola tanárai

Ha már NYÍLÁSZÁRÓ-t cserél,
válassza a minõséget!
G o n d o l ko z z o n

H O S S Z Ú T Á VO N !

Fensterm VEKA profil mûanyag
nyílászáró

70 mm
5
1,0

szerkezet-szélesség
légkamra

argongázas hőszigetelt üveg

Roto-nt vasalat • „Hibás működés”-gátló • Rés-szellőzés
Szabvány és egyedi méretben, bontással és bontás nélkül.
Felmérés, szállítás díjtalan!

Balázs Lajos

20/9-411-779

Tisztelt Dömsödi Polgárok!

A Magyar Nemzetőrök Országos Szövetségének Dömsödi Parancsnoksága felvételt hirdet tagjainak sorába.
Alapfeltételek:
Büntetlen előélet
Nagykorúság betöltése
Magyar állampolgárság és a
Nemzetőrség alapszabályainak elfogadása.
A nemzetőrség éves tagsági díja: 2500 Ft, az igazolvány kiállításának díja: egyszeri 500 Ft.
A dömsödi Nemzetőr tagok a hagyományőrző egységhez tartoznak,
de a Nemzetőrségnek együttműködési megállapodása van az igazságügyi szervekkel (BM), katasztrófavédelemmel, drogcsoportokkal és
sok más állami szervvel, testülettel is.
Az alapszabályok elutasítása a felvételnél kizáró ok. A Nemzetőrség
tagja lehet férfi és nő egyaránt, megkülönböztetés nélkül.
Érdeklődni lehet KOVÁCS SÁNDOR Nemzetőr zászlós, területi
parancsnoknál a 06-70-557-6170 telefonon, vagy személyesen a Dömsöd, Ráckevei út 24. sz. alatt.
Minden jelentkezőt tisztelettel várunk!
Kovács Sándor nőr.zls.
parancsnok
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Helyreigazítás
Lapunk előző számában a Ráckevei Rendőrkapitányság 2009. szeptember havi hírei című cikkében a Corall bár nevét és egy feljelentés tárgyát
képező „szexuális molesztálást” félreérthető módon hozott összefüggésbe. A cikk által tévesen sugalmazottakkal szemben a Corall bárban, annak
bármely helyiségében vagy területén, semmiféle „szexuális molesztálás” nem történt. A cikkből kimaradt az a valós tényközlés, hogy a feljelentés tárgyát képező „molesztálás” más helyszínen következett be. A cikk hiányosságai miatt, amely alkalmas lehet egy községünkben megbecsült
szórakozóhely lejáratására, az üzemeltetőtől elnézést kérünk!

P RO G R A 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
2009. NOVEMBER HAVI PROGRAM
2009. november 5. /csütörtök/ 10: 30-tól
OVIS SZÍNHÁZ
A fecsegő csoda szamár
Belépődíj: 400 Ft.
Minden picurt és kisiskolást
sok szeretettel várunk!
2009. november 7.
V. DÖMSÖDI TÖKFESZTIVÁL
13,00 - 15,00 óráig
Színes kézműves foglalkozás.

Töklampionok kifaragása
/ha tudsz, hozz magaddal
faragni való tököt/.
Igazi BOSZI arcfestés!!!!
Egész napos meseerdő, légvár.
15,00 - 17,00 óráig
Táncos, énekes show műsor!!
Dömsödiektől a Dömsödieknek,
jó hangulatot, kellemes perceket szerezve
egymásnak!
17,00 órától
Felvonulás – töklampionokkal
A felvonulás helyszíne: OMK, Kossuth L. u.
(Dabi buszmegállóig), OMK.
Rossz idő esetén a nagyteremben rendezünk
kiállítást a tökökből
18 órától
Folytatódik a táncos, énekes show műsor!!
Fellépnek:
A Dezső Lajos AMI növendékei Dömsöd,
Ju és Zsu Társulat tagjai, bűvészek,
Volly István A.M.I. növendékei Kiskunlacháza, 5. a osztály, lufihajtogató bohóc,
Williams cirkusz, meglepetés műsor.
Sztárvendégek: Hip Hop Boyz
21 órától
A szereplők és a megjelent vendégek
táncos bulizása!!!
Szeretettel várunk minden szórakozni
vágyót!!!
Helye: OMK, nagyterem
Szervezők:
Petőfi Sándor OMK
Dömsöd-Apaj Gyermekjóléti és Családsegítő Intézményi Társulás
BŐVÜLTÜNK
Gyermek- és Felnőttruha Börze
2009.11.14.
9.00-12.00 ig
A dömsödi OMK-ban
Várjuk mindazok jelentkezését,
akik szeretnék:
• Gyermekük, unokáik, saját kinőtt ruháit
(korhatár nélkül)
• Babahordozó, babakocsi, járóka, kiságy…
• Gördeszka, korcsolya, PC játék, kirakó,
• Felnőtt kiegészítőket és egyéb
hasznos tárgyakat
jutányos áron eladni, vásárolni.

Asztalfoglalás: 30/588-9383 Szücsné Vali
30/616-7010 Bakonyi Annamária
Kicsi asztal 300, nagy asztal 400 Ft.
Az asztalfoglalásból befolyt összeggel a Még
1000 év Dömsödért Egyesületen keresztül
támogatjuk a helyi iskola új játszóterét.

MEGHÍVÓ
Szeretettel meghívjuk Önt és kedves Családját a 2009. november 27-én és 28-án megrendezésre kerülő Dömsödi Művészeti Napokra.
November 27-én 18 órakor a művészeti iskola épületében mutatkoznak be a zenei,
valamint a színjáték tanszakos növendékeink.
A grafika tanszak kiállítással készül.
November 28-án 19 órai műsorkezdéssel
Katalin-bált rendezünk az OMK-ban.
A rendezvényen a néptáncos és társastáncos
növendékeink adnak műsort,
fellép a Ju és Zsu Társulat.
Agárdi Kovács Attila Keret nélkül
című kiállítása
a kiállítást megnyitja: Jakus Ottó atya
Belépőjegyek felnőtteknek 700 Ft,
gyerekeknek 300 Ft.
Jegyeket vásárolni, asztalt foglalni az
OMK-ban és a művészeti iskolában lehet.
A belépés valamennyi művészeti iskolai
növendék részére ingyenes.
A bálon kérjük az alkalomhoz illő
megjelenést!
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
A művészeti iskola tanárai
ELŐZETES
2009. december 5.
CSALÁDI MIKULÁS NAP
2009. december 12.
BOLHAPIAC

2009. december 12.
KICK BOX JITSU & JEET KUNE
DO HARCMŰVÉSZETI GÁLA
2009. december 14.
IDŐSEK KARÁCSONYA

2009. december 17.
KARÁCSONYI KONCERT
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A Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 10 éves működése
alkalmával meghirdetett rajzpályázatra rendkívül sok remek
pályamű érkezett hozzánk. Az elbírálás során a zsűrinek nagyon
nehéz feladata volt!
A meghirdetett három díjazott helyett öt munkát értékeltünk.
1. helyezett: Kudar Zsolt 2. a
2. helyezett: Balogh Abigél 1. b
3. helyezett: Kincses Dóra 4. a osztályos tanuló.
Hartai Ádám óvodás kapta a zsűri különdíját, Balogh Barbara
2. a osztályos tanuló, a polgármester különdíját érdemelte ki.
A Családsegítő Szolgálat épületében minden pályamű
megtekinthető! Köszönjük a szép vidám rajzokat!

Kudar Zsolt 2. a

Szarka Nóra 2. a

Kővári Róza 4. a

Balogh Abigél 1. b

Balogh Barbara 2. a

Szemán Kamilla 1. oszt.

XIX. évfolyam 11. szám
Az állatok világnapja és a takarítási világnap mozgalmakon óvodáink nagy aktivitással
vettek részt.
Az állatok világnapjának alapelve, hogy az
állatok boldogabbá teszik életünket, segítőtársként és barátként gazdagítják mindennapjainkat. A mozgalom célja, hogy az ember és
állat közötti barátságot erősítse, valamint felhívja a figyelmet az együttélés fontosságára.
A TAKARÍTÁSI VILÁGNAP nem kötődik konkrét dátumhoz, minden évben egy
szeptember 20-a körüli hétvégén ünneplik. A
hagyomány Ausztráliából indult.
A takarítási világnapon arra buzdítják a
Föld lakóit, hogy tisztítsák meg, varázsolják
élhetőbbé a környezetüket, és az eredményt
lehetőleg hosszú távon őrizzék meg.
Óvónőink a legkülönfélébb ötletekkel, játékokkal, rajzokkal, üzemek látogatásával, de elsősorban célirányú beszélgetésekkel vezették
rá a gyerekeket ezen jeles napok lényegére!
Milyen kár, hogy mi felnőttek már kevésbé
aktivizálódunk ilyen alkalmakkor!
Gratulálunk a nevelőknek és a gyermekeknek a szervezéshez s annak lebonyolításához!
Képes beszámolónkat itt láthatják!
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Évforduló

10 éve alakult meg Dömsödön
a Gyermekjóléti Szolgálat
10 éves fennállásunk során nagy változáson
ment keresztül a szolgálat. Kezdetben egyetlen
szobában dolgoztunk ketten, majd évekig hárman, sőt négyen is. Átszervezés után kaptunk
egy nagyobb szobát, és a vezetőnek is lehetősége nyílt, hogy külön szobában végezze a munkáját.
2008-ban felújították az épületet, megtörtént
az akadálymentesítés is. Kialakításra került egy
interjú-, illetve csoportszoba, itt kapott helyet a
pszichológusunk is, itt van lehetőség a hozzánk
fordulókkal a négyszemközti beszélgetésre. Az
idők során eljutottunk odáig, hogy minden
munkatársunk számítógéppel, internet elérhetőséggel tudja segíteni a hozzájuk fordulókat.
2005-től Apajjal közös társulásban dolgozunk.
Mi is a munkánk? A többször módosított
1997. évi XXXI. úgynevezett gyermekvédelmi
törvény és az 1993. évi III. törvény (szociális
törvény) előírja a kötelező feladatainkat.
Alapszolgáltatásként a gyermekjóléti alapellátást biztosítjuk, melynek célja, hogy a gyermek lakóhelyén, saját családjában kaphassa
meg mindazt a támogatást és segítséget, amely
hozzájárul problémái megoldásához.
A családsegítés a család egészét érintő, önkéntes, nem hatósági jellegű komplex segítségnyújtás. A segítségre szoruló személyek, családok számára mentálhigiénés problémák, egyéb
krízishelyzetek megelőzésére, az életvezetési
képesség megőrzése céljából nyújtunk támogatást. A szolgáltatással biztosítani kell a működési zavarok, konfliktusok megoldásának elősegítését.
Házi segítségnyújtás keretein belül gondozzuk otthonukban a településen élő idős vagy beteg rászorultakat.
Feladatunk még felkérésre környezettanulmány készítése. Ügyfélfogadási időben az ügyintézés segítése, információadás. Szabadidős tevékenység szervezése, játszóházak, nyári napközis tábor, pszichológiai tanácsadás, kapcsolattartás más intézményekkel.
Több éve segítjük a javítóvizsgára kötelezett
gyermekek felkészülését, felzárkóztatását.
Azoknak a munkanélkülieknek, akik rendelkezésre állók támogatását kapják, álláskeresési
klubot működtetünk. Ezeken kívül segítjük a
rendszeres szociális támogatásban résztvevők
álláskeresését is.

Keressük a megfelelő pályázatokat, hogy ezzel is bővíthessük lehetőségeinket.
Kapcsolatban állunk, közös programokat is
tervezünk civil szervezetekkel.
Az alapellátás eredménytelensége esetén a
gyámhatóság az érintett gyermekeket védelembe veszi. Szolgálatunk családgondozója látja el
az ezzel összefüggő feladatokat, gondozást. Ha
a család segítséggel sem képes gyermekeit a törvényi feltételek betartásával, a gyermek testi,
lelki, szellemi fejlődését biztosítani és nem működik együtt szolgálatunkkal, javaslattételi lehetőségünk van a családból való kiemelésre.
Segíteni kell a családot, hogy a működési zavarok megszűnjenek és a gyermekek visszakerülhessenek a szülőkhöz.
Szolgálatunk jelzőrendszert működtet a veszélyeztetés megelőzése érdekében, melynek
tagjai a pedagógusok, a védőnői szolgálat, az
orvosok, a rendőrség, a jegyző, a pártfogói felügyelő, és a lakosság is. Ha bármelyikük olyan
esetről tud, amiben a gyermekjóléti vagy családsegítő szolgálat segítséget tud nyújtani, akkor jelez felénk, hogy a későbbi hatósági intézkedés megelőzhető legyen.
Személyi feltételeink: jelenleg 9 fő látja el a
gyermekjóléti és családsegítő munkát. Közülünk 1 fő szociális munkás, 2 fő pedagógus, 2 fő
szociális asszisztens, 1 fő pszichológus és 3 fő
szakképzett gondozónő.
Dömsödön a lakosság száma: 6100 fő,
Apaj lakossága: 1230 fő.
Ebből 1322 fő a 0-18 éves korosztály. Apajon
253 fő.
Védelemben lévők:
Alapellátásban:
Pszichológusnál járt:
Házi segítségnyújtásban:

3 gyerek
32 gyerek
47 fő
36 fő részesül

Szolgálatunknál megjelent ügyfélforgalom
az idei évben 1713.
A fenti, 2009-es statisztikai adatok tükrözik, hogy tevékenységünkre szükség van, támogatásunkat, segítségünket igénybe veszik.
Csengődi Józsefné

a boszorkány
bugyogója

2002-ben egy kisméretű
bálnatetemet vetett
a partra a víz Normandia partjainál.
Az állat gyomrában
800(!) kilogramm műanyag zacskót, szatyrot találtak. Vajon mi okozhatta a halálát?
És mi közöm van ehhez? Normandia
nincs olyan közel, sőt nekünk tengerpartunk,
sőt bálnánk sincs. A Szaharában, a dzsungelben, de még a Csendes-óceáni szigetvilágban, nemzeti parknak bélyegzett korallszirteken, a búvárparadicsomokban is, ahol messze a civilizáció, s a civilizáltak azért utaznak
oda, hogy ne találkozzanak a civilizációval,
még ott is fellelhető a lebegő, úszkáló zacskó, műanyag palack. Évente több mint 100
ezer bálna, tengeri teknős, fóka, madár hal
meg a fehér piszoknak köszönhetően. Kínában egyszerűen így hívják. Dél-Afrikában
nemzetközi virágnak, Alaszkában a tundra
szelleme, és Írországban a boszorkány bugyogója nevet viseli.
Tavaly 1 000 000 zacskót adtak percenként a vevők kezébe az üzletekben. Kb.
ugyanennyit dobunk el percenként.
A negatív esztétikai élményen túl további
hibája a műanyag csomagolásnak, hogy
hosszú idő alatt bomlik el, és mindeközben
mérgező anyagot ad le a környezetnek. Bárki
érezheti ezt, ha elégeti, meggyújtja.
Ha tehát a pénztárnál felajánlott műanyag
szatyor helyett a jól bevált kosárral, vászonszatyorral vásárolunk, máris tettünk valamit
azért, hogy kevesebb bugyogó díszítse környezetünket. S esetleg a kihalófélben levő
kosárfonóknak sem kell sorba állni munkanélküli segélyért.
(G. A.)

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
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Dömsöd Természeti Értékei

Az eddigiekben már ismertetett növények
mellett a Vízitök (Nuphar lutea) is igen értékes

vízinövénye a dömsödi Duna-partnak, hiszen
elterjedése kifejezetten csak az északi mérsékelt
övre jellemző, ráadásul hazánkban csak ez a faj
fordul elő a nemzetségből. Könnyű felismerni
széles leveleiről, melyek tojásdad alakúak, és a
vízen úsznak. Rendszerint azonban alámerült
levelekkel is rendelkezik. Nagysága megdöbbentő, hiszen akár 2 méter hosszú is lehet a virágtól a gyökér végéig. A virága, mely júniusszeptemberben nyílik, 6 cm-es is lehet, sárga
színű és kellemetlen szagú. Közeli rokonaihoz,
a lótuszokhoz hasonlóan az álló, esetleg lassan
mozgó vizeket kedveli. Általában hínárral sűrűn
borított vízpartokon lehet megfigyelni, a tündérrózsák társaságában. Habár védettséget nem
élvez, mégis egy igen fontos flóraeleme falunknak, hiszen nagymértékben növeli a térség természeti értékét. Sajnos az idei évben már nem
sikerült megfigyelnünk, de remélhetőleg hiánya
csak átmeneti.
A Nád (Phragmites australis) a
legismertebb vízhez köthető növények egyike. Az
egész világon előfordul, számos alfajjal. Ez az évelő
növény akár 4 méter magasra is
megnőhet, és a talajban is igen nagy
teret foglal el, hiszen gyökere igen messzire elkúszik. Levelei 15-20 centiméter hosszúak és 23 cm szélesek. Virágzata, mely 20 centimétert
is elér, barna színű, és igen jellegzetes. A nád
azonban nem ezektől a tulajdonságoktól lesz
nélkülözhetetlen, hanem attól hogy igen jelentős szerepe van a vízi ökoszisztémákban, így a
Duna esetében is. Élő-, fészkelő-, vadászóhelyet biztosit számos rovar, kétéltű, hüllő és madár számára. Azonban ami még inkább fontos,
hogy tisztító funkcióval is rendelkezik. A nádasokban ugyanis olyan baktériumok szaporodnak fel, melyek lebontják a szerves hulladékot,
szennyezőanyagokat, ezáltal tisztítva a vizet. Jó
példa erre, hogy amikor a Kis-Balatont lecsa-

polták, és nem volt ami a Zala vizét megszűrje
mielőtt a Balatonba ér, annak minősége jelentősen romlott. Ennek következtében majdnem elmocsarasodott a „Magyar Tenger”. Miután
azonban helyreállították a berekterületeket, jelentősen javulni kezdett a víz minősége és a tó
állapota. Ezért kell községünkben is odafigyelni, hogy a nádast ne irtsuk ki, és ne ritkítsuk a
szükségesnél jobban.
Az állatok
közül a Jégmadár (Alcedo
atthis) talán a
legszebb madár
amivel községünk büszkélkedhet. Felismerni gyerekjáték azok számára is, akik nem
gyakorlott
megfigyelők, hiszen feje búbjától a farktollakig
kék színű, a hasa ellenben rozsdás árnyalatú,
lába pedig vörös. Nyakán fehér foltot láthatunk,
ha elég közel kerülünk hozzá. Az egzotikus színei a megtévesztést szolgálják, ugyanis felülről
kék mint a víztükör, a víz alól nézve zsákmányai számára pedig olyan mint egy falevél. Életmódja jellegzetes. Faágak végein akár órákig figyel, míg felbukkan egy-egy kishal, majd villámgyors mozdulatokkal lecsap rá. Csőre is ehhez a táplálékszerző életmódhoz alkalmazkodott, hiszen hosszú, egyenes és pengeéles. Miután megragadta a kis halat, visszatér az ágra, és
egyedülálló gyorsasággal megemészti áldozatát, majd a csontokat és a pikkelyeket kevésbé
esztétikus módon kiöklendezi.
Szaporodása is figyelemreméltó, hiszen meredek partszakaszok földfalaiba fúrja „fészkét”,
melynek végén egy tágasabb üreg található. Itt
költi ki tojásait, a felöklendezett szálkákon. Körülbelül 6 fehér, gömbölyű tojást rak, melyek 3
hét alatt kelnek ki. Régebben Dömsödön nagy
populációban volt jelen, a református templom
mögötti gátoldalban fészkelt, mostanra azonban
már csak elvétve lehet látni. Ráckeve felé azonban könnyen megfigyelhető.
Habár nem veszélyeztetett faj, és a vörös
könyvben sincs benne, mégis védelem alatt ál,
eszmei értéke 50.000 forint.
Az Orrszarvúbogár (Oryctes nasicornis)
egy igen érdekes rovarunk, mely összetéveszthetetlen a térségünkben élő többi társával. Nevét a fejen lévő szarvszerű képződményről kapta, mely a nőstény esetén kevésbé feltűnő. A két
nem között nem ez az egyetlen különbség. Az
előtoron is sokkal nagyobb kiemelkedéseket találunk a hímnél. Méretükben nagyjából azonosak, 3-5 cm nagyságúak; sötétbarna színűek. A
repülés terén meglehetősen gyenge fajról van
szó, inkább csak alkonyatkor kap szárnyra, fő-
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leg párkeresés céljából. Bár relatív nagy a rovarok közt, mégis ártalmatlan. A kifejlett példány
a fák nedveit nyalogatja, míg a lárvája a korhadó fát eszi. Különösen a tölgyeket kedveli. Elterjedése is ezekre a fákra koncentrálódik. Sokszor találkozhatunk azonban petéivel komposztban, virágföldben is. Magyarországon védett, eszmei értéke 10.000 Ft. Nálunk többek
között a Petőfi téren is rábukkanhatunk, ha szerencsénk van.
Írta: Orbán Csaba
EKF
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Kancsár Péter, Kővári Zoltán, Mészáros Pálné,
Orbánné Kiss Judit, Orosz Lajosné, Richter Gyuláné, dr. Rókusfalvy Sylvia, dr. Siket Péter, Szabó
Andrea, Szabó Péter, Szabó Sándor, Tóth István,
Varsányi Antal, Vass Ilona Györgyi,
dr. Vörös Andrea
Készült 1000 példányban.
Az újság Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat
támogatásával jelenik meg.
Szedés, tördelés, nyomda:
Press+Print Kft.
Kiskunlacháza, Gábor Áron u. 2/a

16

A labdarúgók gyengébben
szerepelnek a vártnál

XIX. évfolyam 11. szám

KERESZTREJTVÉNY

3. forduló
Kakucs : Dömsöd 1:2 (1:0)
Moldován és Tóth kiállítása ellenére sikerült elhozni mind a 3 pontot.
Gólszerző: Farkas M., Végh G.
4. forduló
Dömsöd : Gyömrő 2:1 (1:1)
Küzdelmes mérkőzésen kis szerencsével
sikerült megszerezni a győzelmet.
Gólszerző: Zsolnai Z., Bognár S.
5. forduló
Bugyi : Dömsöd 1:0 (1:0)
A lassan már mumus Bugyi jobban használta ki helyzetét.
6. forduló
Dömsöd : Újhartyán 1:3 (1:1)
A jobbik csapat nyert.
Gólszerző Tóth A.
7. forduló
Abony : Dömsöd 0:4 (0:2)
A sereghajtó ellen biztos győzelmet arattunk.
Gólszerző: Tóth A., Bognár S., Turcsán,
Szarka
8. forduló
Kiskunlacháza : Dömsöd 1:0 (1:0)
A lacházi csapat jobban akarta a győzelmet.
9. forduló
Dömsöd : Tápiószele 0:2 (0:0)
Csatáraink még a 100%-os helyzeteket is
kihagyták. Így nem is lehet meccset nyerni.
10. forduló
Nagykáta : Dömsöd 1:2
Ez a győzelem még fontos lehet a végén.
11. Dömsöd : Ráckeve 0:2 (0:2)
A második félidőben Ráckeve alig jött át a
felezőn, mégis alig volt helyzetünk.
12. Törtel : Dömsöd 3:1 (2:1)
Sajnos a papírforma érvényesült.
Gólszerző: Bognár S.
Ide kívánkozik egy szomorú hír. Vedres
András, a dömsödi csapat egykori játékosa 41
éves korában tragikus körülmények között elhunyt. A gyászoló család fájdalmában minden jóérzésű dömsödi osztozik. A csapat és a
szurkolók a Ráckeve elleni mérkőzésen emlékeztek meg a csapat egykori játékosáról.
Emlékét megőrizzük.
Varsányi

A megfejtésben egy latin mondás olvasható!

A novemberi játék megfejtéseit, kérjük, december 12-ig juttassák el a VIRÁGOSKERT
DROGÉRIÁBA (Átrium Üzletház). A helyes megfejtők közül, már a karácsonyra hangolódva,
ez alkalommal kétszer 2000 Ft értékű utalvány kerül majd kisorsolásra! Játsszon Ön is, várjuk
helyes megfejtéseiket!
Szeptember havi helyes megfejtésünk: „VALAMI AMERIKA”.
A szerencse ezúttal Nagy Barbara (2344 Dömsöd, Jókai u. 29.) kedves megfejtőnknek kedvezett. Nyereményét, a parfümvásárlási utalványt és a Nagy 90's Dance Parádé c. CD-lemezt a
Virágoskert Drogériában veheti át. Gratulálunk!
VÍZSZINTES
1. A megfejtés sora
12. eleven
13. repülőgép-tervező
14. háziállat
16. autót leállít
18. a kis Jánost
20. előtag: új
21. majdnem Csabi!
23. megállj!
24. kutya
25. ír zenész világsztár
27. erre esélyesek a jó sportolók
29. horgászbot fajta
31. nyuszifül része!
33. rangjelző
34. alkoholfajta
35. papírra vetess!
36. NB-I-es focicsapat
37. szolmizációs hang
38. a hegy kistestvére
40. néma sár!
41. fejetlen Peru!
43. királyi széken
46. mozifilm vége! (angol)
47. végtelen csarnok!

FÜGGŐLEGES
1. emberi szerv
2. Mongólia fővárosa
3. meztelen
4. a Balaton „lefolyója”
5. elszökik a gáz
6. NJ
7. japán hegy
8. filmérzékenység jele
9. két elemből álló
10. nemzetközi segélyszervezet
11. autogramot kér
15. veterán autók rendszáma
17. manó
19. KSM
22. nyugat-európai uralkodócsalád volt
24. származás
26. oxigén, kén
27. bibliai alak
28. élettel teli
30. mely személy?
32. svéd, osztrák autójel
35. férfinév
36. szavazattároló edény
39. OTE
40. nemzetközi vészjel
42. ösvény
44. néma nád
45. sportklub

XIX. évfolyam 11. szám

OSZTÁLYTALÁLKOZÓ

17

Falu Tamás: Egy évszak

Nem volt tavasz és nem volt nyár sem,
Nem költözött el a madár sem.
Zengő szünet volt arany fürttel
És boldogságra hívó kürtjel.

Nem volt bús ősz és nem volt tél sem,
Csak ujjongás a szívverésben.
Decemberben a május lángolt,
Egy évszak volt. Az ifjúság volt.

2009. szeptember hó 19-én volt az 1959-ben a dömsödi általános
iskolában végzett tanulók 50 éves találkozója.
Sajnos Kluch Rózsa osztályfőnökünk a találkozón egészségi állapota
miatt nem tudott részt venni. Azonban nagy örömünkre szolgált, hogy
Balogh László tanár úr és kedves felesége megtisztelt bennünket, hogy
eljöttek a találkozóra. Tanár úrnak ezúton szeretnénk köszönetet mondani
a sok kedves anekdotáért, amelyeket elmesélt. Majd mi is folytattuk… –
Elhunyt tanárainkra és tanulótársainkra is szeretettel emlékeztünk, egy
szál gyertyát gyújtottunk értük.
Osztálylétszám 1959-ben: 18 fiú,17 leány.
Jelen voltunk 2009-ben: 7 fiú, 11 leány.
Szervezők: B. Judit és F. Éva.

Tisztelt Dömsödi Lakosok!

Engedjék meg, hogy ezúton hívjam fel figyelmüket a Fidesz Dömsödi Alapszervezetének közérdekű kezdeményezésére. A tagok a 2009.
szeptemberi taggyűlésen elhatározták, hogy a község lakosai számára
mobil életmentő állomás (defibrillátor) vásárlására közadakozást szerveznek a következő hónapokban. Úgy gondoljuk, hogy mindenképpen
hasznos lenne a település számára egy ilyen készülék, mivel – bizonyára sokan tapasztalták már – van olyan helyzet a mostani egészségügyi
ellátásban, amikor gyakran hosszú percekig csak magunkra számíthatunk! A következőkben a Magyar Nemzeti Szívalapítvány honlapjáról
(www.mnsza.hu) idézek néhány fontos információt:
„Amikor valaki összeesik, nincs pulzusa és légzése, még lehet esélye a
túlélésre. A szíve olyan gyorsan ver, hogy nem képes vért pumpálni. Ez a
szívet működtető elektromos hálózat kaotikus működésének eredménye
(kamrafibrilláció). A túléléshez ezt a hálózatot kell helyreállítani egy szintén elektromos (defibrillátor) sokk segítségével. Minél gyorsabban próbáljuk meg az elektromos működést helyreállítani, annál nagyobb az esélyünk. A szindrómát hirtelen keringésleállásnak nevezzük, mely évente
26.000, tehát naponta 70 (!) honfitársunk életét követeli, és vezeti a halálozási okok statisztikáját. Minden segítség nélkül eltelt perccel 10%-kal
csökken az életesély („Minden perc számít”), 3-5 percen belül pedig megindul az agykárosodás.
Hirtelen szívhalálnak nevezzük azt a szíveredetű halált, ahol a tünetek
fellépése és a halál bekövetkezése között maximálisan egy óra telik el. A
hirtelen szívhalál hátterében mindig szívritmuszavar áll. A kórházon kívül
bekövetkező esetek nagy részében ez kizárólag elektromos úton kezelhető ritmuszavar.
Az 1989-ben San Franciscóban indult programban a nyilvános, közterületi helyen kihelyezett defibrillátorok kezelőit alapos életmentő képzésben is részesítették. 2003 novemberében zárult le a Közterületi Defibrillátor Vizsgálat elnevezésű 3 éves kutatási program az Egyesült Álla-

Guggolnak: Csabán Jánosné – Kajdácsi Éva, Drucza Jánosné
– Mucsi Olga. Első sor (balról): Doroszlay Lászlóné – Bottlik
Judit, Gacs Lajosné – Gózon Lídia, Bácsi Zsigmondné – Guba
Katalin, Schirling Mihályné – Földvári Éva,
Szarka Lászlóné – Orosz Eszter, Jancsó József.
Második sor (balról): Zombori József, Honti Györgyné – Tóth
Mária, BALOGH LÁSZLÓ tanár úr, Sáfrán Józsefné – Velencei Éva, Kovács László, Földvári Lászlóné – Csécs Mária,
Orosz László, Gábor Gyuláné dr. – Tóth Margit, Pataki László,
Ispán László

mokban, mely 19.000 önkéntes életmentő bevonásával tudományosan
igazolta a közterületi defibrillátorok életmentő szerepét.
A látványos eredmények – az utcai szívmegállások túlélőinek száma
megduplázódott – hatására a következő években a kihelyezett készülékek
széles körben elterjedtek az USA-ban, mára a számuk meghaladja az 50
ezret. A mai masinák ráadásul amellett hogy a kezelésük egyszerű, nem
kell hozzá feltétlenül alapképzettség, a programjuk a ritmuszavar és a
szívműködés egészen finom analízisét végzi el, önkontrollra is képesek:
jelzik a meghibásodásukat, vagy ha az áramforrásuk cserére szorul.”
Amint az a fenti tájékoztatóból is kiderült, az emberi élet perceken
múlhat, ezért tartjuk kívánatosnak egy ilyen készülék beszerzését. A gépet bárki használhatná, azt nyilvános helyen helyeznénk el. Orvosi képzettséget nem igényel, hiszen kinyitás után magyar nyelven tájékoztatja
a használót a teendőkről, rövid állapotfelmérés után, csak indokolt esetben van mód az újraélesztésre. A készülék teljesen automata. A készülék
ára kb. 500.000 Ft, melynek előteremtéséhez ezúton szeretnénk kérni a
lakosság segítségét is.
Adományaikat elhelyezhetik az üzletekben kihelyezett „Defibrillátort
Dömsödnek” feliratú, zárt, lebélyegzett dobozokban, valamint személyesen átadhatják az erre feljogosított, igazolvánnyal, megbízólevéllel
rendelkező Fidesz tagoknak bizonylat ellenében. Hozzájárulásukkal
nevüket, telefonszámukat közlöm:
Balogh Istvánné (Apaj)
06-24-408-025
Czeller Piroska
06-20-801-4202
Dr. Nagy István, dr. Nagy Istvánné
06-24-434-235
Márkus Erika
06-20-395-1632
Pencz Bernadett
06-30-390-3454
Poczkodi Gyuláné
06-24-434-660
Radányi László, Radányi Lászlóné
06-30-309-8928
Szűcs Julianna
06-30-229-6222
Ha már egyetlen emberéletet is sikerül megmentenünk, megtérül az
ára! Segítségüket, adományaikat előre is köszönjük!
Tisztelettel:
Pencz Bernadett, FIDESZ D.A.SZ. elnöke
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Keresztyén élet
1 Thessz 4,1-3/a
Lk 16,19-31

November elsején van a mindenszentek napja és másnap a halottak
napja. Mit tanít a Szentírás a szentekről és a halottakról?
Kik a szentek?
A Bibliában arról olvashatunk, hogy amikor a mennyei seregek
magasztalják Istent, akkor azt éneklik: egyedül te vagy szent /Jel
15,4/. Ez azt jelenti, hogy Isten tisztasága, dicsősége, hatalma emberi
elképzeléseket meghaladva valósul meg. Isten személye mindenkitől
különböző valóság. Ezt nevezi a Biblia Isten szentségének.
Istennek ezt a szentségét Jézus Krisztus hozta el erre a földre. A
tisztátalan lelkek ezt azonnal felismerték. Egy alkalommal így kiáltanak fel meglátva Jézust: „Tudom ki vagy: az Isten Szentje.” Márk
1,24. És ez a Jézusban levő szentség a vele való lelki, hitbeli közösség által az emberé lehet. Aki hisz Jézusban, és akiben Jézus hit által él, az részesedik ebben a szentségben. A Biblia szerint az az ember szent, aki alárendeli akaratát Isten akaratának. Aki mindig ezt
kérdezi: Mit akarsz Uram, hogy cselekedjem? Aki nem a maga ura
akar lenni, hanem Istennek akar engedelmeskedni. Az ilyen ember
szent. És az engedelmesség következtében egyre több szentség
nyilvánul meg az életében és egyre több jézusi vonás jelenik meg a
jellemében.
A szentek tehát nem bűntelen emberek. A Biblia azokat nevezi
szenteknek, akik hisznek Jézus Krisztusban, és komolyan veszik
azt, hogy Jézus kereszthaláláért bűnbocsánatot és örök életet kaptak
Istentől, és ezért hálából egész életüket Istennek akarják szentelni.
Tehát Isten rendelkezésére áll a megszentelt ember és megjelenik
benne valami Jézusból, és az a cél, hogy egyre több jelenjék meg
benne. Erre biztatja a Thesszalonikai levélben a gyülekezet tagjait,
hogy még jobban bővölködjenek a Krisztusban.
A szentség tehát ajándék és feladat egyszerre. Ajándékként kapjuk,
hogy hihetünk Jézusban és kapcsolatba kerülhetünk vele. Ugyanakkor feladat, hogy neki engedelmeskedve egyre több rá jellemző tulajdonság jelenjen meg az életünkben.
Természetesen voltak a történelem és az egyháztörténet során
olyanok, akik hitükért, Isten ügyéért, a másik emberért vállalták még
a mártíromságot is. A római katolikus egyház közülük többet halála
után szentté avatott. De amit a Biblia erről tanít, azt röviden már öszszefoglaltuk.
Mit mond a Biblia a halottakról?
Jézus nagyon világosan tanított arról, hogy a halálunk után folytatódik mindannyiunk léte. „És amint elrendeltetett, hogy az emberek
egyszer meghaljanak, azután pedig az ítélet következik.” /Zsid 9,27/.
Tehát van folytatás. És a folytatás halálunk pillanatában eldől. Erről
beszél Jézus a gazdag és Lázár történetében /Lk 16,19-31/. Aki Jézussal közösségben élt, az vele közösségben tölti el az örökkévalóságot. Ezt nevezi a Biblia üdvösségnek. Aki Jézus nélkül élt és hal meg,
az Jézus nélkül kell hogy eltöltse az örökkévalóságot. Ezt nevezi a
Biblia kárhozatnak. És a halálunk után az örök sorsunkon már nem
lehetséges változtatni.
Jézus határozottan tanít arról is, hogy a halottak lelkei nem járnak
vissza az élőkhöz. A spiritizmus nem az elhunytakkal hoz kapcsolatba, hanem a tisztátalan lélekkel, és ennek mindig megvan a súlyos
következménye is. És mivel a halál után már nincs lehetőség a sors
megváltoztatására, ezért nincs értelme a halottakért imádkozni.
Amíg élünk, addig kell egymásért imádkozni. Az élőkért, szeretteinkért, embertársainkért állhatatosan, komolyan, hittel imádkozni. Az
élőknek kell megmutatnunk az igazi életre, az üdvösségre vezető utat
nagy szeretettel, Isten igéjével.
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A halottakkal nem szabad beszélgetnünk, mert az a spiritizmus
egyik formája. De a halottakról természetesen szabad beszélgetnünk,
mert sok áldás volt az életükben. Gyermekeink és unokáink jó ha tudnak, az előttünk jártak életéről, küzdelmeikről és hitükről. Erre
mondja az ige, ha így volt, akkor „kövessétek hitüket”. Ez Istentől
kapott lehetőségünk és feladatunk. De mindenféle halottkultusz ellenkezik a Biblia tanításával. Kegyelettel eltemetjük szeretteinket,
rendben tartjuk a sírjukat, de átengedjük őket egészen a kegyelmes
Istennek.
Fontos az is, hogy minden gyász közelebb vigyen bennünket Istenhez, hiszen amiért hálásak vagyunk egy-egy elhunyt szerettünk életére gondolva, Istennek tartozunk hálával.
Éljünk hit által a Krisztussal való közösségben, abban a bizonyosságban, hogy Jézus feltámadásával, mint utolsó ellenségünket, legyőzte a halált.
És ha már Jézushoz tartozunk, akkor tudunk a Biblia kijelentése
szerint szentként élni és szentként meghalni.
Ámen.
Közreadja: Szabó Péter lelkipásztor

Az 1956-os
eseményekre emlékezve

Október 23-án a
POMK nagytermében ünnepélyes keretek közt idéztük fel
az 53 éve megtörtént
eseményeket.
Az ünnepi műsort
a nyolcadik évfolyam diákjai adták,
felkészítő
tanáruk
Nagyné Ihos Judit
volt. A szereplők
hallatlan nagy fegyelemmel koncentráltak feladatukra, adózva ezzel az áldozatoknak, a szomorú
emlékeknek.
Kihívást jelent évről évre mind nemzeti, mind egyéb ünnepeinken a szokáFotó: Kővári
sostól kicsit eltérően
úgy szervezni a megemlékezéseket, hogy az mindig az érdeklődés középpontjában maradjon! De lehetséges, melynek ez a mostani is ékes bizonyítéka volt!
Bencze István polgármester úr ünnepi köszöntőjében (melyet a
következő oldalon olvashatnak) röviden emlékezett az 56-os eseményekre, az azóta eltelt időszakra, és vázolta a jelent, utalva
már az eljövendőre.
Mert igaz a mondás, mely szerint: „Akinek nincs múltja, annak nincs jövője!”
Végezetül az egybegyűltek a kopjafánál helyezték el a megemlékezés koszorúit.
-V.I.-
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Tisztelt Ünneplõ Közönség!
Tisztelt Hölgyeim és
Uraim!

Az emlékezés napja a mai: október 23.-ára,
az 1956-os forradalom és a szabadságharc kitörésére, valamint egy másik október huszonharmadikára, a harmadik Magyar Köztársaság
kikiáltásának napjára emlékezünk. Dömsöd
Nagyközség Önkormányzata, Képviselő-testülete nevében tisztelettel köszöntöm mindazokat, akik elfogadták meghívásunkat, és velünk együtt ünnepelnek, velünk együtt emlékeznek.
Tisztelt Vendégeink!
Arra a napra emlékezünk ma, melynek dátumát sokáig kiejteni sem volt szabad, vagy ha
kiejtették, azt suttogva, körültekintve, óvatosan tették. A megszólalók zavartan, akadozva
beszéltek valamiféle „sajnálatos eseményekről”, olyan eseményekről, amelyekről csak
négy fal között, és idegenek előtt csak nagyon
visszafogottan lehetett beszélni. Ebben az időszakban a történelemkönyvek kisebb-nagyobb, de inkább nagyobb mértékben meghamisították a történteket. Ha lehetett – és bizony
lehetett – akkor hallgattak, de még inkább elhallgattak tényeket, tetteket. Azóta hány és
hány kiadvány jelent meg 1956 dokumentálására. Ezek közül nagyon sok csak féligazságokra, a valós helyzet elferdítésére támaszkodik ma is. Talán ezért is van az, hogy október
huszonharmadikához közeledve egyre feszültebbé válnak az emberek. Ünnepélyes a hangulat, de mégis feszült. Ha körülnézünk szűkebb környezetünkben, akkor talán mi is észleljük ezeket a jeleket.
Emlékezzünk most együtt, Tisztelt Hölgyeim és Uraim!!
Emlékezzünk arra az alig két hétre, amely
sok mindent megváltoztatott a szabadságot
óhajtó emberek gondolataiban. 1956. október
huszonharmadika hangulatát talán csak a rendszerváltás hajnala, a 3. Magyar Köztársaság
kikiáltása idézheti.
Maga a két hét történéseinek sora mindenki
előtt ismert, így most csak annak tragikus lezárására utalok vissza.
Miközben az emberek aggódva vagy örömmel figyelték az eseményeket s várták a híreket, eközben a távozást színlelő szovjet csapatok egységei helyett újabbak özönlöttek az országba. November 3-án este Maléter Pál honvédelmi minisztert és kíséretét Tökölön csalták tőrbe a szovjet parancsnokság tagjai. Másnap, november 4-e hajnalán a szabad Kossuth
Rádió utolsó adásában többször megismételve hangzott el Nagy Imre megrázó bejelentése, amely szerint „Csapataink harcban állnak!” Az utolsó kétségbeesett jajkiáltás az Írószövetségtől szállt világgá az éter hullámain,
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sokféle nyelven: „Segítsetek, segítsetek, segítsetek!”
És emlékezzünk a megtorlásra. Kegyetlen
volt. Tisztességes munkásemberek és értelmiségiek százai estek áldozatul a bosszúnak éveken át, egészen 1963-ig, a börtönök részleges
megnyitásáig, a konszolidáció kezdetéig.
Ma már csak az emlékekben él a rettegés,
hiszen Magyarország független és szabad ország. Hazánk a világ legerősebb katonai és
gazdasági szövetségének tagja. Ma már nem
fordulhat elő, hogy ország-világ szeme láttára
ártatlan emberek ezreit tapossák sárba egy idegen hatalom lánctalpai. Ma már nem fordulhat
elő, és ne is forduljon elő soha többé, hogy erőszak, kegyetlenség, hazugság uralkodjék egy
szabadságra született nemzet fölött.
Az Írószövetség utolsó jajkiáltása az volt,
hogy segítsetek! Máig fájdalmas valamennyiünk számára az a közömbösség, ahogy a Világ
reagált tragikus sikolyunkra. Fájdalmas és
megmagyarázhatatlan, ahogyan a nagyhatalmak tétlenül nézték eltiprásunkat, és egy többre hivatott nép segítségkérését kielégítették néhány repülőgépnyi könyöradománnyal.
Az 1956-os forradalom és szabadságharc
53. évfordulóján felmerül bennem a gondolat,
hogy vajon szerte a világban hány nemzet ünnepel velünk együtt a forradalom apropóján?
A kötelező protokolláris megemlékezéseken
túl vajon hányan kísérték figyelemmel nemzetünk küzdelmét, évtizedekig tartó megaláztatását, sokszor kilátástalan próbálkozásait? Mi
büszkén valljuk, hogy az ötvenhatos mártírok
áldozatvállalása nem volt hiábavaló, hiszen ettől az időponttól a kommunista uralom naprólnapra erodálódott, amely aztán a 89-es szabadsághoz, a vértelen átalakuláshoz vezetett.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Én úgy gondolom, hogy a Világ más országai a mai napig tartoznak nekünk azért a szerepünkért, amelyet a kommunizmus lebontásában ránk osztott a történelem. Ennek a tartozásnak a kiegyenlítésére nagyon jó alkalmat
jelenthetne az európai uniós tagságunk. Nem
titok, hogy a 2004. május elsejei csatlakozásunk után magam is tele voltam megválaszolatlan kérdésekkel az uniós tagságunk hozadékával kapcsolatban. Nem igazán tudtam elképzelni azt, hogy az unió alapító nemzetei önzetlenül segítsenek a később csatlakozó országoknak. Ma már tudom, hogy ez nem volt egy
téves teória. Az öt év tapasztalata viszont megvilágosította számomra, hogy a csatlakozás ténye csak a lehetőséget hordozza magában Magyarország fejlődésére. Az, hogy élünk-e vele,
már csak rajtunk múlik. És mi dömsödiek
megpróbálunk e lehetősséggel élni. Néhány
nappal ezelőtt az útberuházás ünnepélyes lezárásakor a mostanában divatos szófordulatot
használtam, hogy mi dömsödiek is megérkeztünk Európába. Mondtam ezt azért, mert bár

tudom, hogy a 2004-es csatlakozásunk óta
Dömsöd is az Európai Unió része, de a várva
várt jótékony simogatásából mi eddig csak az
Unióra is kiterjedő gazdasági válság hatását
éreztük, pozitív impulzusok nem értek bennünket. Ez az a pillanat, amikor először érintett
meg bennünket az egyesült Európa számunkra
is előnyös hozadéka, ez az a pillanat, amikor
úgy használhattunk fel közel kétszázmillió forintos uniós forrást az életminőségünk javítására, hogy egy városrészünket a 21. század követelményeinek is megfelelően alakíthattunk
ki. És ezzel még nincs vége! Legalábbis remélem, hogy nincs vége. Még rengeteg olyan pótolnivalónk van Dömsödön is, amelyre nem
lenne szükségünk, ha 56 őszén mellénk állt
volna a Világ, és mi is élhettük volna a normálisan fejlődő demokratikus országok életét.
Szóval, még most is tartoznak nekünk! További segítséget várunk! Nem is jól mondom, további segítséget elvárunk – nemcsak a kézzelfogható útépítésekhez, iskola-felújításhoz,
közvetlen környezetünk szépítéséhez, hanem
segítséget várunk az életünk könnyítéséhez, a
mindennapos gondjaink megoldásához. Segítséget várunk a településünk elnyomorodásának megállításához, az éhes gyerekszájak
megtöltéséhez, a szellemi leépülés megállításához. Mindezekhez segítséget kérünk, mert
ez jár nekünk. Mert ez jár annak a nemzetnek,
amely példát mutatott a világnak önfeláldozásból, szabadságszeretetből.
Tisztelt Emlékező Közönség!
Az ötvenhatos mártíroknak, a harcok és az
újjáépítők áldozatvállalásának köszönhetjük,
hogy az 1989-es változás, a Magyar Köztársaság kikiáltása békés, vér nélküli és határozott
volt. Tudjuk, láthatjuk, a rendszerváltozás óta
eltelt 20 év munkája is eredménnyel járt, még
akkor is, ha nagyon sokunkban komoly hiányérzet maradt a két évtized kapcsán. A szüleink,
nagyszüleink alkotó munkája, munkájuk minden eredménye nekünk segít, a mi gyermekeink életét teszi majd könnyebbé. Ezért mondhatjuk, hogy az 56-os hősök áldozata hídként
köti össze a múlt és a jövő nemzedékeit.
Én hiszek ebben a jövőben, én hiszek 1956
üzenetében. Nekem 56 azt üzeni, hogy az igazságért és a szabadságért vívott harcokban nem
lehet elbukni. Talán csak évek vagy évtizedek
múlva, de mindig az igazak győznek. Így gondoskodik rólunk a történelem.
Így van rend a dolgok mélyén. És ott, ahol a
dolgok mélyén rend van, százezrek, milliók
bizonyosodnak meg arról, ha ismerjük a múltat, a tegnapot, akkor megérthetjük és szerethetjük a jelenkort, és ami a legfontosabb, nem
félünk a holnaptól. Meghajtjuk fejünket a hősök előtt, aztán dolgozunk, és ha kell, akkor
küzdünk, harcolunk a félelem nélküli életért,
az ország és szűkebb pátriánk, a dömsödiek
boldogulásáért.

1956
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Az üzlet és munka filozófiája Japánban

Előző számunkban foglalkoztunk a Nyugat
és Japán kapcsolatteremtésével. Erre most
nagyszerűen építhetjük az alábbi témát, a japán üzleti világban használatos szabályokat
és a japán „jómunkásemberről” alkotott sztereotípiákat. Milyen a japán üzleti élet? Mire
kell vigyáznunk, ha japánokkal szeretnénk
tárgyalni? Miért nem értek egyet a hangyával, és miért maradok inkább tücsök?
Az 1900-as évek elejétől történtek bizonyos
változások, hasonulások a nyugati kultúrához,
de nem akkorák, hogy ne igényeljen alapos felkészülést és utánajárást, ha egy nyugati cég üzletet akar kötni egy japán céggel. Mialatt a japánok játszi könnyedséggel kiismerik a nyugatiakat (minden az arcunkra van írva), addig a nyugati üzletfélnek a japán üzletfél totálisan kiismerhetetlen.

Tudni illik, mit illik
Avagy tanácsok a jövő üzletembereinek

Van bizonyos alap üzleti etikett, amelyet a
Föld bármely szegletén is vagyunk, be kell tartanunk. Vannak dolgok, melyeket nemcsak egy
üzlet lebonyolításánál kell szem előtt tartanunk,
de akár egy állásinterjún is segítségünkre lehet.
Ismerjük meg a céget, akivel tárgyalni készülünk, hogy ne érjenek kellemetlen meglepetések a tárgyalás alatt. Vigyázzunk, mit mondunk,
de főképp arra, hogy mit kérdezünk! Egy kínos
kérdés, és a tárgyalás végső kimenetele el is
dőlt. Ne fecsegjünk feleslegesen, és végképp ne
vágjunk a partner szavába! Alap dolog, hogy
egy tárgyalásról nem illik késni, sőt, törekedjünk arra, hogy pár perccel korábban érkezzünk. A fontosabb személyektől azonban elvárt
a pár perces késés is. Ezzel is mutatva, hogy
mennyire elfoglaltak. Ha mi vagyunk a vendégek, akkor evidens, hogy a vendéglátó nyújt
először kezet (Japánban e helyett meghajol) és
kínál hellyel. A kézfogásnál kerül sor a névjegykártyák cseréjére is.
Természetesen, ha japán üzletfeleink látogatnak meg minket, akkor nekik illene kultúránkat
és üzleti szokásainkat átfogóbban megismerni,
de egy tárgyalás pozitív végkimeneteléhez elengedhetetlen, hogy a felek toleránsak legyenek
egymás kultúrájával szemben, és próbálják kimutatni felé tiszteletüket.
Nagyon fontos az első találkozó előtt, hogy
ajánlóleveleket küldjünk a japán cégnek, melyeket addigi partnereink állítanak ki. Az sem
hátrány, ha van egy közvetítőnk, akin keresztül
kapcsolatot tudunk kialakítani a céggel. Ez a
közvetítő akár a tárgyalásokon is részt vehet, és
a két fél közötti bajos dolgokat is segíthet megoldani. Ha egy tárgyalásra többen megyünk, akkor a tárgyalás előtt mindenképpen küldjük el a
cégnek a delegáció résztvevőinek adatait és a
minél részletesebb önéletrajzokat (a lista élén a
vezetővel). Mivel a japánok elég bizonytalanok

angol nyelvtudásukban, és biztosra kívánnak
menni, mérget vehetünk rá, hogy tolmáccsal jelennek meg. A nyugati ember azonban magabiztos nyelvtudásában (ha nem, akkor is szereti
megmutatni, hogy ő a Jani), bár emiatt egy japánokkal folytatott tárgyaláson rá is fázhat, szóval
neki is erősen javallott egy tolmács.
A tolmácsnak ismernie kell a tárgyalópartnerek kultúráját. Nem elég, hogy szó szerint fordítja az elhangzottakat, mert abból semmi jó
nem sül ki. Minthogy a japánok szeretnek elhallgatni dolgokat, megkerülni kérdéseket, és
egy mondatukat többféle jelentéssel is felruházni (a mimikáról és viselkedésről nem is beszélve), egy olyan tolmács nélkül, aki ezeket a kulturális jeleket nem ismeri fel, elveszünk. A tárgyalás hevében se felejtsük el, hogy nem a tolmáccsal beszélünk. Végig a partner szemébe
nézzünk, akinek remélhetőleg eljut a lefordított
üzenetünk.
Honnan tudhatjuk, hogy a tárgyalásunkat
nem fogja siker koronázni (az ideges vagy mérges japán hat ismérve):
1. Ha egy japán „sss” vagy „szah” hangok kíséretében szívja be a levegőt.
2. Üres lesz a tekintete és nem tartja a szemkontaktust.
3. Türelmetlenül mosolyog, bólogat.
4. Gyakran pillant az órájára.
5. Ha a tárgyalás közben egy munkásnak vagy
tolmácsnak felteszi a kérdést: Meddig tart
még ez az ülés?
6. A hosszú, hűvös csend egy kérést követően
sem mindig azt jelenti, hogy partnerünk gondolkodik. Inkább azt, hogy kezd tele lenni velünk a hócipője.

Szóóóval igen… tehát… nem!

Nagyon szokatlan lehet, és számunkra talán
idegesítő is, hogy a japánok képtelenek a nyílt
elutasításra. Ha felteszünk egy egyszerű kérdést: Kapható itt bélyeg?Akkor a következő választ kapjuk: Igen, itt sajnos nincs bélyeg, de
utánajárok a dolognak. Ez azt jelenti, hogy
nincs bélyeg, nem is volt, és soha a büdös életben nem is lesz. Amit persze restell az eladó, de
ennél többet nem tesz, hogy bélyeget kaphassunk. Nos, az üzletkötésnél is ezt hallhatjuk,
csak pepitában.
Ez az úgynevezett igenlő tagadás. Barátaink
valami oknál fogva nem szeretnek nemet mondani. Kitérnek a válasz elől. Így ne lepődjön
meg senki, ha ilyen tréfát űznek velük a partnerek, higgyétek el, ez nekik a legkellemetlenebb.

Döntés

Nem úgy, mint nálunk, Japánban a csoport
dönt és nem az egyén. A cég hierarchikus felépítésével most nem foglalkoznék részletesen, elég
annyi, hogy az egész baromi rétegelt és jól átgondolt. Ahogyan már az iskolákban is csoportharcok dúlnak, és a diákokat is a csoportos

munkára szoktatják, a vállalatoknál is mindent
csoportosan végeznek. Így az egyén szava nem
sokat ér. A döntéshozatal hosszú procedúra.
Rangban alulról indul a javaslatbörze. Akik
egyetértenek vele, azok személyes pecsétjükkel
nyugtázzák a javaslatot, és az irat megy feljebb
és feljebb a ranglétrán és gyűlnek a pecsétek. Ha
a többség egyetért a javaslattal, az csak azután
kerül az igazgatósághoz, ahol végérvényesen
rábólintanak a javaslatra.
Ha ebből azt szűritek le, hogy a japánok nem
igazán figyelnek a határidőre, akkor igazatok is
van. Ők úgy vannak ezzel, hogy mindennek eljön az ideje, a nyugati partner meg ne türelmetlenkedjen.
Nem igazán tartozik ehhez a részhez, mégis
itt írnék róla. Hallani innen-onnan, hogy a japánok szeretik pénteki napokra időzíteni a nyugatiakkal a tárgyalásokat. A miértre a válasz igen
egyszerű. Míg többségünk pénteken már fél
gőzzel sem dolgozik és délután fél négykor az
agyunk már rég a kocsmában jár, addig a japánok még ekkor is maximálisan a munkára összpontosítanak. Többségüknek úgyis ott lesz a
szombat, ami ha nem is minden héten, de minden második héten munkanap. Szóval ezzel a
rafinált időpontválasztással is azt bizonyítják,
hogy ismerik a gyengéinket, mert valljuk be
őszintén: ki a fenének van kedve pénteken estébe menő tárgyalásokat folytatni? Inkább feladjuk addigi elveinket és elfogadjuk a japán javaslatot, hogy elkezdődjön részünkről a hétvége.
Gyengék vagyunk.
Jöjjön egy másik nagyon jó példa arra, hogy
japán barátainknál nem az a lényeg, hogy
mennyi időt vesz igénybe valami, hanem hogy
mikor jön el az ideje. Míg Nyugaton egy fejlesztést mellveregetve rögtön bejelentenek, és
azután még hónapokig dolgoznak a fejlesztés
tárgyán, addig Japánban a bejelentés másnapján
már tömeggyártásba kezdenek.

Nők és férfiak a munkában

A japánoknál anno egyáltalán nem volt jellemző a teljesítmény alapú bérezés. Ma a fejlődő cégek próbálják átvenni ezt a nyugati mintát,
de kevés sikerrel.
Japánban a munkahely egy életre szól. Ha sikerül elhelyezkedni egy cégnél (ahol jellemzően
apuka is dolgozott), akkor tudni fogod, hogy mire számíthatsz. Megvan az a biztonság, hogy előre látod, hogy mikor kapod a fizuemeléseket és
az egyéb juttatásokat. Japánban ugyanis a megbecsülés jelét, a pénzt, az életkorhoz kötik. Minél
idősebb vagy, annál nagyobb tudásanyaggal, bölcsességgel, tapasztalattal rendelkezel. Ebből adódóan egy nagyobb céget nem is vezethet egy fiatalabb személy, mert ő azt még nem érdemelte ki.
A II. világháború előtt a többség hat-hét napot dolgozott, és nem volt szükségük szabadnapokra. Ezen beidegződésen pedig tényleg ne-
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héz változtatni. Én viszont le merem fogadni,
hogy az újabb generációknak sikerülni fog. A
sok fiatal, akik Amerikában vagy Európában tanulnak, visszatérve hazájukba már teljesen más
felfogással állnak munkába. Egyre többen kiveszik az éves rendes szabadságukat, és ezt teljesen munkamentesen el is tudják tölteni. Ugyanakkor még mindig nagyon sok olyan munkahely van, ahol kötelezni kell a munkavállalókat,
hogy menjenek el szabadságra, mert azok úgy
gondolják, hogy egy szabadság egyenlő lenne
munkahelyük cserbenhagyásával.
A 20. századig a japán nők magasabb szellemi munkát nem végezhettek. Aztán az 1980-as
években hatalmasra nőtt a munkaerőhiány, és itt
is, mint egyre több helyen a világban, több és
több nő állt munkába, persze jelentősen kevesebb bérért. Az ma is nehezen elképzelhető,
hogy egy nő vezessen egy céget, de már a része
lehet… amíg meg nem házasodik és gyereket
nem szül. Onnantól kezdve már otthon a helye.

A japán csinovnyik halála

Talán nem is meglepő, hogy a japánoknak külön szavuk van arra, hogy ha valaki halálra dolgozza magát. Ez a Karoshi. Nálunk rövid o-val
ejtjük, de eredetileg „karósi”. Először 1969-ben
regisztráltak egy ilyen halálesetet. Ekkor egy huszonkilenc éves fiatalember halt bele a nagy hajtásba. Ez az esztelen melózás és stressz az esetek
többségében szívrohamot és agyvérzést okoz.
Tízezer ember hal meg így évente (becslések
szerint, de nem hivatalosan ennél háromszor
több). A helyzet komolyságát mutatja, hogy még
a biztosítók is fizetnek a családnak, ha azok tudják bizonyítani, hogy delikvensünk tényleg sokat melózott azon a héten, amikor meghalt. Ez
azonban nem ilyen egyszerű. Tegyük fel, hogy a
héten hat napot dolgozol tizenöt-tizenhat órát, és
a hetedik napon csak tizenkét órát, akkor a biztosító simán lepattint azzal, hogy a hetedik nap
nem is dolgoztál sokat, így nem jár a kártérítés.
Persze ezt a rendszert pár évvel ezelőtt újragondolták, és azóta már ésszerűbben vizsgálják az
eseteket, de még így is tízezer esetből körülbelül
negyven-ötven embernek fizetnek kártérítést.
Most komolyan, megéri ennyire teperni? Inkább
ciripeljünk többet, így is rövid az élet.
Amit a japánok gondolnak rólunk
– jómódban nevelkedtünk és nincs meg bennünk a nélkülözés okozta szívósság
– kreatívak vagyunk, de a csapatmunkában nem
jeleskedünk
– célorientáltak vagyunk, de hiányzik belőlünk
a türelem
– könnyen barátkozunk, de barátságunk kifejezési módja gyakran nem őszinte
– önzőek és érzéketlenek vagyunk különböző
kultúrák és cselekvései iránt
– a nyugati üzletember számára fontosabb a termék, mint a munkatársak vagy a beosztottak.
Forrás: Dean Engel – Ken Murakami: Bevezető a japán üzleti élet, szokások és etikett világába (Passport sorozat)
Mikus Róbert
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Találtam egy képet...

Csehi Csaba kedves olvasónk fényképgyűjteményéből adunk közre 3 fotót.
Az összeállítás címe lehetne:
„Gyermekarcok a század elejéről”.
Fogadják szeretettel!
Összeállította: Szabó Andrea
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Világsztáro
k
Budapesten

LIN DA JO RIZZO és FANCY

Két rendkívül
kedves és közvetlen riportalanyom volt az ő
személyükben.
Több mil li ós
példányszámban
eladott lemezekkel és a világ
minden
táján
megtartott koncertekkel a hátuk
mögött, kedvesen, barátságosan válaszoltak az őket kérdező újságíróknak.
LINDA JO RIZZO a hetvenes évek elején sikeres modell volt, majd a legendás Flirts énekegyüttes tagja lett. A csapat leghíresebb dalai: Passion, You
are my first, Fly me high.
FANCY a 80-as évek közepén lett egy csapásra népszerű jobbnál jobb dalaival, a legismertebb persze az 1988-as Flames of love. De a koncerten, amelyet hihetetlen energiával csinált végig, elhangzott a Slice me nice, Bolero,
Fools cry, és még sorolhatnám.
Mindketten 25 éve énekelnek, és nagy szerencsének tartják hogy a retro
feltámadásával a mai napig hívják őket fellépni szerte a világon.
Linda: – Nagyon sokan nincsenek, vagy már nem énekelnek azok közül
akikkel én kezdtem. Ezért én nagyon szerencsésnek érzem magam, hogy még
mindig kiállhatok a színpadra.
Fancy: – Ennyi sikeres év után is egyre több és több helyre hívnak, egyre
nagyobb és nagyobb a közönség. Ez kimondhatatlanul jó érzés.
Mindketten hálásak a közönség szeretetéért, a sikerekért, imádják amikor
fent lehetnek a színpadon és szórakoztathatják a közönséget.
Linda modellként kezdte karrierjét, ezért óhatatlanul is megkérdeztem tőle,
milyen volt akkor ez a szakma, ami ma nagy népszerűségnek örvend.
Linda: – Ma sokkal szabadabb, akkor sokkal konzervatívabb volt, visszafogottabb, kislányosabb, szőke haj, kék szem volt a divatos. Most viszont sokkal vadabb, erotikusabb.
Nem álltam meg s megkérdeztem tőle, hogy vállalna-e most egy fotósorozatot, hogy mit lehetne most kihozni belőle.
Linda: – Erre csak azt válaszolhatom, hogy nem vagyok már harmincéves.
Linda és Fancy már bizonyított. Rengeteg sikeres dalt énekeltek, több millió példányban fogytak el lemezeik, a koncertjükön végig énekeltünk velük.
De vajon van-e valami újdonság a tarsolyukban, inspirálja-e őket a közönség
elapadhatatlan szeretete valami új dologra?
Kiderült, ők ketten jövőre egy duettel készülnek, sőt Fancy most karácsonyra egy szép albumot tervez.
Két világsztárral beszélgettem. Sikeres emberekkel, akik utána egy estére
visszahozták nekünk a tinédzserkorunkat. Köszönet érte!
Kancsár Péter

Külön köszönet HARGITTAY GÁBOR-nak, a koncert szervezőjének és
Gönczi Bernadettnek aki tolmácsolásával segített a riport elkészülésében.
Hargittay Gábor, a Hargent Média tulajdonosa azonban a több hónapos előkészítő tárgyalások közben is gondolt azokra, akik lemezújdonságokat vártak
tőle. És a koncert napján meg is jelent két nagyszerű kiadvány: az egyik a Maxi Disco újabb darabja, tele fantasztikus 80-as évekbeli dallamokkal. A másik
pedig egy új kezdeményezés: milyen lehetett sikeresnek lenni a Modern Talking árnyékában. Számos előadó, nagyszerű szerzemények, amelyek ismertek lettek ugyan, de a Modern Talking valahogy mindig megelőzte ezeket.
Nos ezen az albumon egy csokorra valót összegyűjtött a szerkesztő ezekből a
dalokból. Érdemes meghallgatni…
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HISTÓRIÁNKBÓL
„…mindaz ami elmúlt, halhatatlan” /Pilinszky János/

Kevesen tudják és sejtik, hogy a dömsödi temetőben nyugvó halottaink
közt hárman is voltak, akik az 1848-49-es szabadságharcban részt vettek!
Hegedűs Károlyné: Az 1848-49-es szabadságharc emlékei Pest megyében c. könyve 15. oldalán megjelent írás alapján, Szabó Lajos tábori lelkész és Székely Károly lelkész, volt honvédtiszt, valamint a könyv 14. oldalán Ecsedi Csapó Pál honvédezredes síremlékeiről tesz említést. A szerző részletesen közli a helyszínen való síremlékek megtalálásának körülményeit, valamint a sírfeliratokat úgyszintén! (Itt megjegyzem, hogy Szabó Lajos sírfelirata a könyvben hibás, mert felesége nem Kárászi, hanem
helyesen: Karaszi Julianna. A Karaszi név a faluban úgyszintén tősgyökeres dömsödinek számít!)
Szabó Lajosra és Székely Károlyra vonatkozóan csak ez a kiadvány
van birtokunkban, mely a két személy részvételét az 1848-49-es szabadságharcban megemlíti.
Nevük mégis ismerősen cseng minden dömsödi számára, hiszen a vezetéknév dinasztiákon keresztül fennmaradt!
(A helytörténeti anyagok közt kutatva, gondos, precíz gyűjtemény
akadt a kezembe: Emlékezzünk Régiekre! 1971. Összeállították a dömsödi
pedagógusok. Olvasható, kézzel írt anyagok a régi tanítókról, nyughelyeik pontos meghatározásával. A sírhelyek meghatározása megegyezik a
Hegedűs Károlyné által leírtakkal is!)
„Szabó Lajos
Préceptor, 1827-ben Szalkszentmártonban született. 27 éves korában
1854-ben jött Dömsödre (tehát már a szabadságharc után), ahol Karaszi
Juliannát, Karaszi István tanító 17 éves leányát vette feleségül. Mindketten Petőfi Sándor kortársai voltak. A közszeretetben és köztiszteletben álló emberekre még az 1960-as években is szívesen emlékezett néhány nagyon idős tanítvány.
Szabó Lajosné Karaszi Julianna leánykorában Petőfi Sándor ismerősei közé tartozott. „Préci” néni fényképe a Dömsödi
Petőfi Múzeumban található. A képen
látható nagyobbik kislány Préci néni.
Az ő unokájuk azonos azzal a Szabó
Lajossal, aki 1922–1961-ig tanított
Dömsödön és 1960-ban megalapította a
helybeli Petőfi Múzeumot, és annak
1969-ig igazgatója volt.
Szabó Lajos préceptor és Karaszi Julianna sírja a dömsödi temetőben, a bejárattól kb. 80 m-re előre, a jelenlegi gémeskúttól néhány lépésre balra, vasráccsal elkerített családi sírkertben van.
Székely Károly
Akadémikus rektor. 1819-ben
Fertőalmáson, Ugocsa megyében
született. 1844-ben jött Dömsödre
rektornak, ahol a legnépszerűbb
tanító volt.
Petőfi Sándor kortársa, a költő
itt-tartózkodása idején látogatásával tisztelte meg.
Az 1960-as években még éltek
nagyon idős emberek, akiket tanított, szeretettel gondoltak rá és beszéltek róla. Kiváló tanítói működéséért több elismerő oklevelet

23
kapott az akkori katonai parancsnokságtól, egyéb hatóságoktól, ami
abban az időben egyedülálló jelenség volt az országban.
Fényképe a dömsödi Petőfi Múzeumban látható.
1895. aug. 2-án bekövetkezett
haláláig tehát 51 évig tanított.
Kegyelettel őrizzük emlékét. Sírja a dömsödi temetőben van, a bejárattól kb. 80 m-re, az úttól jobbra
kb. a 6. sorban (sírköve van).
Székely Károly dr. Székely Zsigmond községi orvosnak, Székely
Lajosnak (Lajó bácsi) és Székely
Károlynak volt a nagyapja.
A Piac-tér (ma Petőfi tér) és a Petőfi utca sarkán lévő, már átalakított
„rektor-lakásban” lakott.”

Ecsedi Csapó Pál
Mind Hegedűs Károlyné (könyve 14. o.), mind pedig Bona Gábor: Tábornokok és törzstisztek a
szabadságharcban 1848-49 (122.
o. 116. sorszámon) megemlítik.
Ám jelenlegi ismereteink tekintetében nem tudjuk, hogyan és mikor került Dömsödre!
A fent említett kiadványok és a
halotti anyakönyvi kivonat szerint, valamint internetes keresés alapján,
amit tudunk róla:
„Csetneki gömörmegyei nemes család, régi nemességét III. Ferdinánd
1657-ben megerősítette, majd György és Péter 1701-ben ismét igazolta
nemességét. György ükunokája, János 1817-ben igazolta nemességét, s
Gömörből Komárom megyébe szakadt. Ennek fia Pál, aki 1848-ban honvéd alezredes, majd Komárom vármegye főjegyzője, végül 1870-ben a
pestvidéki törvényszék első elnöke.”
Hitvallása szerint evangélikus.
1848 szeptemberétől hadnagy a Zrínyi önkéntes zászlóaljban, októbertől főhadnagy és december 7-től százados az előbbiből alakult 35. honvédzászlóaljnál. 1849 júliusától őrnagy, e zászlóalj parancsnoka.
Közlegényként besorozzák a császári hadseregbe. 1867/68-ban a pesti
honvédegylet tagja. Haláláig a pesti ítélőtábla bírája.
Sírja a dömsödi temetőben van, az első kúttól balra a következő bejáró,
itt az 51-es út felé haladva, ismét balra. Sírköve van.
Tisztelettel megőrizve drága emléküket, adjuk tovább azt gyermekeinknek, ismerőseinknek!
-V.I.Fotó: Fábián Ilona
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