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A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA
Szeretettel
köszöntjük
az édesanyákat!
Édesanyám
tulipánfa,
édes-kedves
minden ága.
Egyik ága
édes lelke,
hogyha sírnék,
átölelne.
Másik ága
kedves karja,
lázas testem
betakarja.
Édesanyám
tulipánfa,
engem ölel
minden ága.

Donkó László: Édesanyám

A K T U Á L I S

Május első vasárnapja az Édesanyáké. Én is
szeretettel köszöntök minden Édesanyát,
Nagymamát, Dédnagymamát. Személyes dolgokról nem nagyon szoktam írni az Aktuálisban, de most az Anyák napja alkalmából megteszem. Nekem ez volt az első eset, hogy nem
Édesanyámhoz mentem köszönteni, köszönetet mondani, hanem a temetőbe. Nagyon nehéz feldolgozni azt az élethelyzetet, hogy akinek szinte mindent köszönhet az ember –
kezdve az életével – nincs köztünk. A jeles
nap kapcsán jutott eszembe az is, hogy remélem, minden dömsödi édesanyát valaki köszöntött, mert egy ölelés, a tisztelet, a hála valamennyiüknek kijár!
A választások után néhány nappal már mindenki az előttünk álló feladatokra koncentrál.
Gratulálunk a megválasztott képviselőnknek,
Pánczél Károly úrnak, és kérjük, hogy a lehe-

tőségeihez képest segítse településünk fejlődését. Lassan megalakul az új kormány. Képviselőtársaimmal együtt várjuk azokat az információkat, amelyek az önkormányzatok
működésére vonatkoznak. Várjuk az egészségüggyel kapcsolatos elképzeléseket, hogy
lesz-e olyan kitörési pont, lesz-e olyan célmódosulás, amely segítségével az ügyeleti
gondjaink megoldódnának.
Túl vagyunk a XVI. Dömsödi Napokon,
amelynek kapcsán némi bizonytalanság volt
bennem a rendezvény jövőjét illetően. Baráti,
munkatársi beszélgetések során felmerült,
hogy nem biztos, hogy a dömsödiek továbbra
is igénylik a bemutatkozási lehetőségnek ezt a
formáját. Nos! A történések, a különböző ide
kapcsolódó események, az egész rendezvénysorozat sikere cáfolta az aggodalmakat. A három nap nagyszámú résztvevője, nézőserege

meggyőzött arról, hogy a hagyományokat továbbra is ápolni kell, mert szükségük van a
dömsödi polgároknak arra, hogy megmutassák magukat országnak, világnak.
Már bő évtizedes szokásunk, hogy az arra érdemesek a Dömsödi Napok megnyitóján veszik át kitüntetésüket. Így volt ez most is. A
Dömsödért emlékéremmel elismert Illés Gyula
és Fára Gábor méltatása újságunk más hasábjain megtörténik. Most a két új Díszpolgárunkról
szeretnék írni, akik a két testvértelepülésünk
polgármesterei. Nagy örömömre szolgált, hogy
személyesen adhattam át Jávorka Flórián, Fűr
község polgármestere részére a Díszpolgári címet bizonyító okiratot és érmét. Úgy gondolom, hogy jó döntést hozott a képviselő-testületünk, amikor kitüntetésünket odaítélte Jávorka
Flóriánnak és Jörg Müllernek, Knüllwald polgármesterének. Jörg Müller egy néhány héttel
ezelőtti műtét miatt nem vezethette személyesen a német küldöttséget, így átvenni sem tudta
a kitüntetést. Azért kicsit velünk volt Ő is és fe-
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lesége, Ila Anikó is, mert az ünnepélyes aktus
során telefonkapcsolatot létesítettünk Velük.
Ezt sikerült kihangosítani, így aztán a jelenlévők is tanúi lehettek annak a meghitt ünnepségnek, amelyet a nagy távolság ellenére is összehoztunk. Kívánok a Polgármester Úrnak mielőbbi teljes felgyógyulást – minden dömsödi
polgár nevében! Még egyszer gratulálok a
négy díjazottnak, és további sikereket kívánok
munkájukhoz.
A rendezvénysorozat kulturális része továbbra is minden igényt kielégített. A Csikósné Jutka által vezetett csapat, valamint az
Általános Iskola és a Művészeti Iskola pedagógusai által felkészített fiatalok garanciát jelentettek nemcsak a mennyiségre, hanem a
minőségre is. Jó volt látni a versmondóktól és
a Banyáktól kezdve, a hangszeres szólistákon
és a női kórus tagjain át, a táncosokig, énekesekig mindenkit. És számomra nagyon jó volt
látni a nagyszámú érdeklődőt, nézőt. A kiállítók száma idén kicsit megcsappant, de a mérce talán még magasabbra került. A kulturális
programot idén tovább színesítette a felvidéki
testvértelepülésünkről jött „Nosztalgia” női
kórus. Köszönöm, hogy Ők is szórakoztattak
bennünket.
Az évről évre a Dömsödi Napok keretében
lebonyolított Aranyos Kupa díjugrató verseny
az utóbbi években egy kicsit mintha veszített
volna a fényéből. Ezért is örömteli számomra,
hogy az idei verseny mind színvonalában,
mind a versenyzők számában túltett minden
eddigi versenyen.
Név szerint nem említek senkit sem azok
közül, akik bármivel is hozzájárultak az idei
Dömsödi Napok sikeréhez, mert valakit biztosan kifelejtenék. Nagyon sokan segítettek, kiki erejéhez mérten. Volt, aki adománnyal, volt,
aki munkával, jó tanáccsal vagy más egyébbel.
Mindenkinek köszönöm, nagyon hálás vagyok
érte, és biztos vagyok abban, hogy a dömsödi
nézőközönség is nagyon hálás!
Kultúra után kultúra. Az Általános Iskola
idei szavalóversenye szinte minden eddigit
felülmúlt. Nagyon elégedetté tett az a folyamat, amely szemünk előtt zajlik, hogy a gyerekek töretlenül fejlődnek, és szinte hihetetlen, hogy mennyire átérzik azt, amit mondanak, és nem csak eldarálják a szöveget. Gratulálok mindenkinek, természetesen tanáraiknak is.
A második Dömsödi Fúvós Találkozó ismét csodálatosra sikerült. Nem igazán komolyzene-hozzáértőként egyszer csak azt
vettem észre, hogy belefeledkeztem a műsorszámokba. Tényleg nagyon jól szórakoztunk!
Nem véletlenül ismételgetem magam mindig, hogy a zene, a művészetek olyan impulzusokat adnak a gyermekeinknek, amelyet
semmi más nem pótol.
Bencze István
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
2010. ÁPRILIS

Napirend megállapítása
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület 14 igen szavazattal, egyhangú szavazással meghozta az alábbi határozatot:

39/2010. (IV. 28.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközség Képviselő-testülete az
ülés napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:
1. A polgármester tájékoztatása a két ülés között
eltelt időszak eseményeiről
2. Az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről
szóló beszámoló megvitatása
3. A gyermekvédelem helyzetéről szóló beszámoló megvitatása
4. Beszámoló a Dömsöd–Apaj Családsegítő és
Gyermekjóléti Intézményi Társulás működéséről
5. Beszámoló a dabi temető és a ravatalozó
2009. évi üzemeltetéséről
6. A Dezső Lajos Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény alapító okiratának módosítása
7. Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében 3.2.11/10/1/KMR kódszámú pályázat benyújtása
8. Dömsöd–Apaj Általános Iskola Közoktatási
Intézményfenntartó Társulás Arany János
Ált. Iskola Apaj iskolaépület felújítására benyújtott – „A bölcsődék és a közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztésének,
valamint közösségi buszok beszerzésének támogatása” tárgyú – pályázat: kivitelező kiválasztása
9. Köteles komp és úszómű értékesítése
10. A strand üzemeltetése
11. Önkormányzati dolgozók lakáscélú támogatására érkezett kérelmek elbírálása (zárt
ülésen)
12. Önkormányzati hatósági ügyben érkezett
fellebbezés elbírálása (zárt ülésen)
1. A polgármester tájékoztatása a két ülés
között eltelt időszak eseményeiről
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület 14 igen szavazattal, egyhangú szavazással meghozta az alábbi határozatot:
40/2010. (IV. 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

2. Az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló beszámoló megvitatása
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület 14 igen szavazattal, egyhangú szavazással megalkotta az alábbi rendeletet:
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010. (IV. 30.) rendelete
az önkormányzat 2009. évi költségvetési
zárszámadásáról
A rendelet hatályba lép 2010. április 30-án
A rendelet kihirdetve 2010. április 30-án

A képviselő-testület az önkormányzat 2009.
évi költségvetését 1.084.097.000 Ft bevételi és
kiadási főösszeggel, 32.139.000 Ft forráshiánnyal, 2.500.000 Ft tartalékkal fogadta el
2009. februárban.
A képviselő-testület az elmúlt évben négy alkalommal módosította a költségvetést, ennek
következtében a kiadási és bevételi főösszeg
1.262.122.000 Ft lett, a forráshiány 22.145.000
Ft-ra csökkent, a tartalék 2.170.000 Ft-ra módosult. Év közben a költségvetésben tervezett bevételi előirányzatok 94,6%-a teljesült. Ezen belül az intézmények bevételi előirányzatának teljesítése 88,74%, mely 157.662.000 Ft. A bevételi kiesés a vízdíjakból, étkezési térítési díjakból keletkezett. A díjhátralékok állománya 22,5
millió forint.
Az önkormányzat költségvetésében az átengedett személyi jövedelemadóból 196.682.000
Ft bevétel képződött. A helyi adókból összesen
87.699.000 Ft bevétel folyt be a költségvetésbe.
Ebből 15.741.000 Ft építményadó; 10.954.000
Ft kommunális adó és 61.004.000 Ft helyi iparűzési adó. A helyi adókból 35.157.000 Ft a be
nem folyt adóbevétel. A gépjárműadóból
34.363.000 Ft bevétel képződött, az adótartozás
állománya 83.473.000 Ft. Az adóhátralékok nagyobbik része vállalkozásoknál mutatkozik,
több mint 40 millió forint nagyságrend felszámolás alatt lévő vállalkozásoknál.
A hosszú lejáratú hitelek állománya
104.599.000 Ft, melyből 97.235.000 Ft beruházási hitel, 7.364.000 Ft működési célú hosszú
lejáratú hitel. A hosszú lejáratú hitelből
47.221.000 Ft útépítéshez kapcsolódik;
41.329.000 Ft az óvoda beruházáshoz. A rövid
lejáratú hitelek állománya 77.602.000 Ft, mely
részben a folyamatban lévő beruházások átmeneti finanszírozását szolgálja, és a pályázati támogatások kiutalása után kifizetésre kerül. A
zárszámadáshoz fűzött könyvvizsgálói szakvélemény pozitívan értékelte, hogy az önkor-
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mányzat az igénybe vett hitelek nagy részét beruházási célokra fordította, ennek következtében az önkormányzati vagyon gyarapodott.
Az önkormányzat 2009. áprilistól szervezte
meg a közfoglalkoztatást, melyhez 53,4 millió
forint támogatást kapott a központi költségvetésből. Az eredeti költségvetésben 160 fő közfoglalkoztatását terveztük, az éves átlaglétszám
72 fő volt.
A költségvetési kiadások között a szociális és
gyermekvédelmi juttatások összege 121.143.000
Ft.
A 2009. évi költségvetési kiadások
1.183.275.000 Ft összegéből az önkormányzat
481.636
Ft-ot
személyi
kiadásokra,
139.953.000 Ft-ot járulékokra; 330.931.000 Ftot dologi kiadásokra; 83.759.000 Ft-ot beruházásra; 657.000 Ft-ot felújításra; 138.649.000 Ftot speciális célú támogatásokra; 7.240.000 Ft-ot
hitelek törlesztésére fordított.
Az önkormányzati feladatok ellátására szolgáló forrásokból 552.256.000 Ft központi költségvetési támogatás; 157.662.000 Ft intézményi működési bevétel; 392.351.000 Ft önkormányzati költségvetési támogatás.
Az
önkormányzati
vagyon
értéke
3.223.749.000 Ft. Az önkormányzati fejlesztések és ingatlanok vásárlása a vagyon értékét jelentős mértékben, mintegy 97 millió forinttal
növelték az előző évhez képest. Az önkormányzat ingatlant az év során egy esetben telekrendezés céljából értékesített.
A folyamatban lévő beruházások értéke az
előző évhez képest 55 millió forinttal gyarapodott.
Az önkormányzat adókedvezmények, szolgáltatási díj kedvezmények, térítési díj kedvezmények, önkormányzati épületek és eszközök
ingyenes biztosításával 12.117.000 Ft támogatást biztosított a költségvetéséből a lakosságnak
és civil szervezeteknek.
3. A gyermekvédelem helyzetéről szóló beszámoló megvitatása
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület 14 igen szavazattal, egyhangú szavazással meghozta az alábbi határozatot:
41/2010. (IV. 28.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete – figyelembe véve az Oktatási,
Közművelődési és Sport Bizottság javaslatát –
az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi helyzetének átfogó értékeléséről szóló
beszámolót elfogadja.
Felelős: Dr. Vörös Andrea körjegyző
Határidő: azonnal
4. Beszámoló a Dömsöd–Apaj Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményi Társulás
működéséről
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(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület 14 igen szavazattal, egyhangú szavazással meghozta az alábbi határozatot:
42/2010. (IV. 28.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete – figyelembe véve az Oktatási,
Közművelődési és Sport Bizottság javaslatát – a
Dömsöd–Apaj Gyermekjóléti és Családsegítő
Szolgálat 2009. évi működéséről szóló beszámolót elfogadja.
Felelős: Csengődi Józsefné mb. vezető
Határidő: azonnal
5. Beszámoló a dabi temető és a ravatalozó
2009. évi üzemeltetéséről
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület 14 igen szavazattal, egyhangú szavazással meghozta az alábbi határozatot:
43/2010. (IV. 28.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete – figyelembe véve a Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság javaslatát – a Gyertyaláng Kegyeleti Szolgálat Kft. dabi temető és ravatalozó
üzemeltetéséről szóló beszámolóját elfogadja.
A képviselő-testület felhívja a köztemető
üzemeltetőjét arra, hogy a ravatalozó épület
rendszeres karbantartásáról és a temető további
parkosításáról folyamatosan gondoskodjon.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: folyamatos
6. A Dezső Lajos Alapfokú Művészetoktatási Intézmény alapító okiratának módosítása
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület 14 igen szavazattal, egyhangú szavazással meghozta az alábbi határozatot:
44/2010. (IV. 28.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete – figyelembe véve az Oktatási,
Közművelődési és Sport Bizottság javaslatát – a
Dezső Lajos alapfokú Művészetoktatási Intézmény Alapító Okiratának módosítására vonatkozó előterjesztést elfogadja, és az intézmény
alapító okiratát a határozat melléklete szerint
módosítja.
A képviselő-testület felkéri dr. Vörös Andrea
körjegyzőt, hogy az alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetű szövegezését készítse
el, és az adatváltozást a Magyar Államkincstár
illetékes szervénél jelentse be.
Felelős: Köntös Ágnes igazgató, dr. Vörös
Andrea körjegyző
Határidő: azonnal

7. Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében 3.2.11/10/1/KMR kódszámú
pályázat benyújtása
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület 14 igen szavazattal, egyhangú szavazással meghozta az alábbi határozatot:
45/2010. (IV. 28.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága által
meghirdetett TÁMOP-3.2.11/10/1KMR Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek támogatására
pályázatot nyújt be.
A támogatás mértéke 100% , az önerő 0 Ft, a
projekt összege 34.999.973 Ft.
A képviselő-testület a projekt szakmai irányításával (projektmenedzser) a Petőfi Sándor Oktatási és Művelődési Központ – Nagyközségi
Könyvtár vezető könyvtárosát, Markóné
Zöldág Ágnest bízza meg.
Az Önkormányzat a pályázatban szereplő célok megvalósítására együttműködési megállapodást köt a Nagyközségi Óvoda székhelyintézményével és tagintézményével, az Apaj Pitypang Óvoda tagóvodával, a Dömsöd Gróf Széchenyi Általános Iskolával és az iskola tagintézményével, az Apaj Arany János Tagiskolával,
valamint a Dömsöd Dezső Lajos Alapfokú
Művészetoktatási Intézménnyel.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal
8. Dömsöd–Apaj Általános Iskola Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Arany
János Ált. Iskola Apaj iskolaépület felújítására benyújtott – „A bölcsődék és a közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztésének, valamint közösségi buszok beszerzésének támogatása” tárgyú – pályázat: kivitelező kiválasztása
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület 14 igen szavazattal, egyhangú szavazással meghozta az alábbi határozatot:
46/2010. (IV. 28.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint az Apaj Általános Iskola Közoktatási Intézményfenntartó Társulás gesztora, az
Arany János Általános Iskola – Apaj tagintézmény nyílászáróinak cseréjére és az épület külső
hőszigetelésére beérkezett ajánlatokat érvényesnek nyilvánítja, és az ELMARK 2001. Kft. (székhelye: 6090 Kunszentmiklós, Damjanich u. 13.;
képviseli: Papp Sándor ügyvezető igazgató) ajánlattevőt az eljárás nyerteseként kihirdeti.
A képviselő-testület az ELMARK 2001.
Kft.-vel vállalkozási szerződést köt, a vállalko-
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zási díj (átalányár) bruttó 6.949.250 Ft, azaz
bruttó hatmillió-kilencszáznegyvenkilencezerkétszázötven forint.
A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a
beruházás teljes költsége, mely 5.560.000 Ft támogatás, továbbá az Apaj Község Önkormányzata által biztosított 1.390.000 Ft saját forrás elkülönített számlán rendelkezésre áll.
A képviselő-testület felhatalmazza Bencze
István polgármestert a vállalkozási szerződés
aláírására.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal
9. Köteles komp és úszómű értékesítése
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület 14 igen szavazattal, egyhangú szavazással meghozta az alábbi határozatot:
47/2010. (IV. 28.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete értékesíti a 1141-DK számú köteles kompot és a U-10199-30 számú úszóművet A RUDAS és Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (székhelye: 2300 Ráckeve, Peregi Dunasor 45.; Cg. 13-06-017982;
képviseli: Kővári Ferenc) részére 1.300.000 Ft
+ ÁFA összegért, azzal a feltétellel, hogy az

Zárt ülésen hozott határozatok

adásvételi szerződésben az Önkormányzat részére 5 évre szóló visszavásárlási jogot kell kikötni.
A képviselő-testület egyben felhatalmazza
Bencze István polgármestert az adásvételi szerződés megkötésére.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: 2010. május 31.

11. Önkormányzati dolgozók lakáscélú támogatására érkezett kérelmek elbírálása
49/2010. (IV. 28.) Kt. számú határozat;
50/2010. (IV. 28.) Kt. számú határozat.

10. A strand üzemeltetése
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület 14 igen szavazattal, egyhangú szavazással meghozta az alábbi határozatot:

A képviselő-testület következő munkaterv
szerinti ülésének időpontja 2010. május 26.

48/2010. (IV. 28.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a strand
bérlője, a Kék Duna Jacht Club Kft. 2010. évben a strandfürdő üzemeltetését felfüggeszti.
A fürdőhelyet 2010. évben az önkormányzat
üzemelteti.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a fürdőhely kijelölésével kapcsolatos
eljárást az önkormányzat nevében kezdeményezze, és gondoskodjon az üzemeltetéssel
kapcsolatos feladatokról.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: folyamatos

12. Önkormányzati hatósági ügyben érkezett fellebbezés elbírálása
51/2010. (IV. 28.) Kt. számú határozat.

Tájékoztatjuk az olvasókat, hogy a képviselő-testület nyilvános üléseiről készült jegyzőkönyvek, továbbá az önkormányzati rendeletek
a 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 közzé tesszük.
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete

T I S Z T E LT V Á L A S Z T Ó P O L G Á RO K !

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2010. évi országgyűlési képviselők választásán a Pest megyei 13. számú OEVK területén a választás
első fordulója érvényes és eredményes is volt. A 13. számú OEVK választási eredményeit az alábbiakban olvashatják.
Helyi Választási Iroda

PEST megye 13. számú egyéni választókerületi eredménye (Ráckeve)
(Jegyzõkönyvi adatok)

a) A választók nyilvántartása

Hazai szavazókörökben
A névjegyzék
A szavazás napján
A választóA külképviseleti Választózárásakor a
a névjegyzékbe
polgárok száma névjegyzékben polgárok
névjegyzékben
igazolás alapján a névjegyzékben
szereplő
száma
lévő választófelvett válasza szavazás
választópolgárok összesen
polgárok száma tópolgárok száma
befejezésekor
száma
66 863
357
67 220
27
67 247

c) Szavazás

Urnákban és az
érvényes szavazási Érvénytelen szavazatok
iratokban lévő
száma
szavazólapok száma
643
41 776
1,54%

b) Szavazóként megjelentek

A hazai
A szavazásról
szavazókörökben
szóló
szavazóként
nyilatkozatok
megjelentek
száma
száma
41 785

15

Érvényes szavazatok száma:
Érvényes szavazatok
száma
41 133
98,40%

1
2
3

Jelölt neve

Jelölő szervezet(ek)

Gerecz Attila
Pánczél Károly
Szentgyörgyi József

Jobbik
FIDESZ-KDNP
MSZP

A választókerületben a választás érvényes, eredményes.

Szavazóként
megjelent
választópolgárok
száma
41 800
62,16%

Kapott
érvényes
szavazat
9 472
22 881
8 780

%
23,03
55,63
21,35
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Kivonat Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak
átfogó értékelésérõl szóló elõterjesztésbõl
A gyermekvédelem rendszere:
A gyermekek védelmét a pénzbeli ellátások, a személyes gondoskodást nyújtó alap- és szakellátások, a hatósági intézkedések, a javítóintézeti nevelésre utalt, illetve előzetes letartóztatásba helyezett fiatalkorúak intézeti ellátása és a fiatalkorúak pártfogó felügyelete jelenti. Gyermekvédelmi munka természetesen a gyermekek nevelését,
oktatását és egészségügyi ellátását szolgáló intézményekben is folyik. A Gyermekvédelmi Törvény a települési önkormányzat számára
kötelezően ellátandó feladatként előírja a gyermekvédelem helyi ellátó rendszerének kiépítését és működtetését, valamint az önkormányzat illetékességi területén élő gyermekek ellátásának vagy ellátáshoz való hozzájutásának a megszervezését.
A Gyermekvédelmi Törvény szerint a gyermekek védelmének helyi ellátórendszerét képezik a pénzbeli és természetben nyújtható ellátások, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások, valamint a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzésére és
már kialakult veszélyeztetettség megszüntetésére szolgáló hatósági
intézkedések.
A gyermekek védelmét biztosító hatósági feladat- és hatáskörök
nagy részét a jegyző gyakorolja. Az önkormányzat rendeletében
meghatározott gyermekvédelmi célú pénzbeli támogatásokkal összefüggő önkormányzati feladat- és hatáskört a képviselő-testület az Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság hatáskörébe utalta.
A fentieken túl a gyermekvédelmi feladathoz szorosan kapcsolódó
feladatot lát el a Dömsöd–Apaj Gyermekjóléti és Családsegítő Intézményi Társulás, továbbá a nevelési–oktatási intézmények, a háziorvosok, a védőnői szolgálat, a rendőrség, az ügyészség és a bíróság. E
szerveknél dolgozó szakemberek a jelzőrendszer tagjai is, akik indokolt esetben azonnali jelzéssel élnek, illetve hatósági eljárást kezdeményeznek a gyermek elhanyagolása, bántalmazása vagy egyéb súlyosan veszélyeztető tényező feltárása, továbbá a gyermek önmaga
által előidézett veszélyeztető magatartása esetén.
Fontos hangsúlyozni, hogy a gyermekvédelem rendszere az abban
közreműködő szervezetek, személyek, hatóságok szoros együttműködésére, a jelzőrendszer hatékony működésére épül.
A gyermekvédelmi tevékenység célja a veszélyeztetettség megelőzése és a már kialakult veszélyeztetettség megszüntetése, a gyermek
családban történő nevelkedésének segítése, mindezzel szűkebb környezete és a társadalmi elvárásoknak megfelelő magatartás kialakulásának elősegítése.
A kötelezően biztosítandó gyermekvédelmi ellátások rendszere
településünkön:
Pénzbeli és természetbeni ellátások:
• rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
• kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
• rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
• óvodáztatási támogatás (2008. évtől)
Személyes gondoskodást nyújtó ellátások:
• gyermekjóléti szolgáltatás
• gyermekjóléti szolgálat
• gyermekek napközbeni ellátása
• óvoda
• iskolai napközi

A település demográfiai mutatói

Év

Lakosság száma
(fő)

0-18 éves korú
lakosság száma
(fő)

2006
2007
2008
2009

6073
6084
6074
6095

1350
1332
1322
1345

Év
2009

0-18 éves korú
lakosság
megoszlása
(%)
22
22
22
22

A 0-18 éves korú lakosság száma – 2009. évben –
és korcsoportonkénti megoszlása
0-6 év
460

Lakosság száma
7-14 év
15-18 év
595
290

összesen
1345

Nyilvántartott veszélyeztetett kiskorúak száma és csoportosítása
(2009. év)

Veszélyeztetett kiskorúak száma összesen: 675 fő
Ebből
környezeti
magatartási
anyagi
egészségi
okból
alkoholizmus
veszélyeztetett
szenvedélybetegség
Fizikai, testi elhanyagolás
Lelki, érzelmi elhanyagolás
Rossz lakáskörülmények
Családok száma, melyben a veszélyeztetett
kiskorúak élnek

217
63
362
33
51
15
15
91
12
237

A gyermekek helyes irányú fejlődését veszélyeztető körülmények
legtöbb esetben a családon belüli problémákból adódnak. Ezek többfélék lehetnek, és nem feltétlenül anyagi természetűek. Súlyosabb a
helyzet, ha a családon belüli működési zavarok mellé a megélhetési
gondok is társulnak. Több alkalommal tapasztalhattuk, hogy éppen a
családfenntartással kapcsolatos anyagi problémák vezetnek a szülők
deviáns magatartásához (szenvedélybetegségek kialakulása, családon belüli erőszak stb.). A családok megélhetéséhez biztosított pénzbeli és természetbeni támogatásokkal a problémák részben kiküszöbölhetők. A szülők nevelési kompetenciájának hiánya, deviáns magatartásának kezelése a nehezebb feladat. Az önkormányzat ezek kezelésére a gyermekjóléti ellátás keretében ingyenes pszichológusi ellátást biztosít.
A gyermekvédelmi pénzbeli ellátások adatai

Rendszeres Támogatást Elutasított Támogatásban Támogatásra
Gyermekvé- igénylők személyek részesített
felhasznált
delmi Ked(fő)
(fő)
személyek
összeg (eFt)
vezmény
(fő)
2007. év
201
36
434
4.125
2008. év
238
43
482
5.121
2009. év
273
56
508
5.835
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Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesített gyermekek
adatai kor szerint
2007. év
Életkor
0-6 év 7-14 év 15-18 év 19 év felett Összesen
Gyermekek száma 132
234
62
6
434
2008. év
Életkor
0-6 év 7-14 év 15-18 év 19 év felett Összesen
Gyermekek száma 151
251
75
5
482
2009. év
Életkor
0-6 év 7-14 év 15-18 év 19 év felett Összesen
Gyermekek száma 164
261
99
14
583
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság
megállapítására a gyermek szociális helyzetének értékelése alapján
kerül sor. A gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek a gyermekétkeztetés normatív kedvezményének, meghatározott pénzbeli támogatásnak, külön jogszabályban meghatározott egyéb kedvezményeknek az igénybevételére jogosult.
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása jegyzői
hatáskör. A támogatást egy évre kell megállapítani. Amennyiben a
gyermeket nevelő családban az egy főre jutó havi jövedelem összege
nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 130%-át (37.050 Ft),
a gyermek a kedvezményre jogosult.
A jogosultság megállapításánál az öregségi nyugdíj 140%-át veszszük figyelembe (39.900 Ft), amennyiben a gyermeket egyedülálló
szülő vagy más törvényes képviselő gondozza, ha a gyermek tartósan
beteg, illetve súlyosan fogyatékos, vagy olyan nagykorú jogosult esetében, aki a saját jogán kapja a családi pótlékot, feltéve hogy a vagyoni helyzet vizsgálata során az egy főre jutó vagyoni érték nem haladja meg a törvényben előírtakat.
Az elmúlt évben 56 gyermek esetében került sor a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény kérelem elutasítására. Ennek oka, hogy családjukban az egy főre jutó havi jövedelem összege meghaladja a törvényben előírt mértéket. (A családok anyagi helyzetét vizsgálva elutasítás esetén más formában adott támogatást a bizottság.)
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény alapvetően természetbeli ellátás, a jogosultak a törvény szerint évi két alkalommal pénzbeli támogatásban is részesülnek. 2009. évben ez kétszer 5.800 Ft támogatást jelentett gyermekenként. A támogatás összege 100%-ban állami támogatás.
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek
gyermekétkeztetés normatív kedvezményre is jogosultak (természetben nyújtott támogatás). Az óvodáskorúak térítésmentes étkezésben
részesülnek. Általános iskola 1-7. osztályáig térítésmentes étkezést
kapnak, míg 8. osztálytól az étkezési térítési díj kedvezmény 50%-os.
Az iskolai tankönyvrendelésnek biztosítani kell a kedvezményre jogosult gyermekek számára az ingyenes tankönyvellátást. Az elmúlt évben a tankönyvtámogatásra jogosultakon kívül valamennyi gyermek
számára 1000 Ft összegű kedvezményt biztosított az önkormányzat.
A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek és családjuk további támogatásban részesülnek. Halmozottan hátrányos helyzetű gyermek az, akinek szülője vagy törvényes képviselője, gyámja legfeljebb
az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen, feltéve, hogy a szülő, gyám a tanuló után rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, vagy az a tanuló, aki súlyosan
veszélyeztetett és védelembe vették.
A lakáscélú hitelhátralékok terheinek mérséklésével kapcsolatosan, ha az adós családjában olyan gyermek él, aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, bizonyos feltételek vállalása
esetén a kamatteher-mentesítési támogatáson túlmenően gyermekenként ötvenezer forint, de a tőkehátralék 50%-át meg nem haladó mértékű tőketörlesztési támogatás is megilleti az adóst.
A szülők közműfejlesztési támogatást igényelhetnek, a terhességmegszakítás térítési díjának 30%-át kell csak megfizetniük.
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Óvodáztatási támogatásra azok a halmozottan hátrányos helyzetű
gyermekek jogosultak, akiknek szülője 3 ill. 4 éves gyermekét beíratta
az óvodába és gondoskodik a gyermek rendszeres óvodába járásáról.
A jogszabály 2008. július 3-án lépett hatályba, így csak az ezt követően óvodába beíratott gyermekekre vonatkozik. Első alkalommal (beíratást követően) a támogatás összege (2009. évben) 20.000 Ft, amely
természetben is nyújtható, a gyermek beíratását követően a támogatás összege évente további két alkalommal 10.000–10.000 Ft. A támogatásra való jogosultság további feltétele, hogy a gyermek szülei,
illetve gondozói legfeljebb 8 általános iskolai végzettséggel rendelkeznek, és a gyermeket 3 illetve 4 éves korában az óvodába beíratták.
A gyermeknek az óvodai nyitvatartási napokon legalább 6 órát kell
az óvodában tartózkodnia, illetve igazolt és igazolatlan távolléteinek
száma nem haladhatja meg a nevelési napok 25%-át.
2009. évben településünkön 1 gyermek részesült óvodáztatási támogatásban.
Településünkön az elmúlt évben 24 óvodás korú, 105 iskolás korú
és 20 középiskolás korú halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket
regisztráltunk. Az adatok tájékoztató jellegűek, tekintve, hogy a szülő
önkéntességén múlik a halmozottan hátrányos helyzet fennállását
megalapozó nyilatkozat megtétele.
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatásban 2009. évben négy gyermek részesült. A támogatás pénzbeli támogatás, 100%-a a központi
költségvetésből visszaigényelhető. A támogatás havi összege gyermekenként az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
22%-a (6.270 Ft).
Ezenkívül a jogosult évenként két alkalommal pótlékot kap, melynek összege 2009. évben 8400 Ft volt.
A kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek gyámjául rendelt
hozzátartozó jogosult, aki a gyermek tartására köteles, nyugellátásban, vagy baleseti nyugellátásban, vagy nyugdíjszerű rendszeres szociális pénzellátásban, vagy időskorúak járadékában részesül.
A rendkívüli gyermekvédelmi támogatással összefüggő feladat- és
hatásköröket a képviselő-testület felhatalmazása alapján az Oktatási,
Közművelődési és Sport Bizottság gyakorolja.
A bizottság elsősorban a gyermekek iskoláztatásával kapcsolatos
költségekhez (tanszerek vásárlása, utazási költségek, étkezési költségek, kollégiumi díjak stb.) biztosít támogatást.
Az elmúlt évben a gazdasági recesszió hatása a kérelmezők számának növekedésében is érzékelhető volt.
A polgármester átruházott hatáskörében az ún. krízis segély megállapításával a gyermek egészségügyi ellátásának költségeihez (gyógyszerek), az átmeneti vagy tartós állami nevelésbe vett gyermekek és
szüleik közötti kapcsolattartással összefüggő utazási költségekhez,
élelmiszer vásárlásához nyújt támogatást.
Az általános iskolában a tankönyvellátással kapcsolatos költségeket a hátrányos helyzetű gyermekek részére a központi költségvetés
normatív támogatásként biztosította. (10.000 Ft/fő/2009. év)
Felsőbb iskolai tanulmányokat folytató dömsödi diákok közül ez
időszakban 126 tanuló részesült útiköltség támogatásban, 3.118 eFt
éves szinten. 2008. évben 23 tanuló kapott összesen 1.681 eFt utazási
költség támogatást.
A BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Rendszer
által 2009/2010. tanévben 35 hallgató kapott átlagosan havi 2000 Ft
összegű önkormányzati támogatást, az önkormányzati költségvetésben 600 eFt került erre a célra elkülönítésre.
Személyes gondoskodás körébe tartozó gyermekjóléti alapellátások

A települési önkormányzatnak biztosítania kell a gyermekjóléti
szolgáltatást, a gyermekek napközbeni ellátását és az átmenetileg
szülői felügyelet nélkül maradt kiskorúak ellátását. A gyermekvédelmi törvény szerint a gyermekek napközbeni ellátásaként, a családban
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élő gyermekek életkorának megfelelő nappali felügyeletét, gondozását, nevelését, foglalkoztatását és étkeztetését kell megszervezni azon
gyermekek számára, akiknek szülei napközbeni ellátásukról nem
tudnak gondoskodni.
Községünkben nem működik családi napközi és házi gyermekfelügyelet, az óvodai férőhelyek száma a központi óvoda épületének
2006. évben megvalósított bővítésével az igényeket kielégíti. Az önkormányzat tervei között szerepel a dabi intézmény egység épületének bővítése és korszerűsítése. A gyermekjóléti szolgálat feladatai
között biztosított pszichológiai ellátásért a szülőknek nem kell térítési díjat fizetni. A sajátos nevelési igényű, magatartási problémákkal
küzdő gyermekek ellátása alapvetően közoktatási feladat, azonban
sok esetben a problémák a családi környezettel, a gyermek testi, lelki
elhanyagoltságával is magyarázhatók, ezért a gyermekjóléti alapellátások, a gyermekvédelmi hatóságok és a nevelési–oktatási intézmények szoros együttműködésére van szükség a problémák feltárása és
megoldása területén (11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 6. § (2) bekezdése). A pedagógiai szakellátásokat a szigetszentmiklósi nevelési tanácsadóval kötött ellátási szerződéssel biztosítjuk, évek óta indokoltnak tartjuk a pedagógiai szakellátások kistérségi szintű szervezését,
utazó szakemberek foglalkoztatásával, az ellátási formák bővítésével
(pl. gyógytestnevelés).
Óvodai ellátás
Az óvoda nem tagadhatja meg a hátrányos helyzetű gyermeknek,
továbbá annak a gyermeknek a felvételét, aki a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény alapján jogosult a gyermek napközbeni ellátásának igénybevételére, illetve akinek a felvételét a gyámhatóság kezdeményezte. A törvény rendelkezései szerint
hátrányos helyzetű az a gyermek, akit a jegyző védelembe vett, illetve aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult.
Sok esetben a veszélyeztetettség megelőzését vagy megszüntetését
jelenti a gyermek számára az óvodai ellátás biztosítása. Az ellátást indokolja a szülők helyzete, személyisége, egészségi állapota, lakáskörülményeik stb. Örvendetes tény, hogy a Nagyközségi Óvoda központi épületének bővítésével a felvételi igények kielégítése megfelelő. Apaj Község és Dömsöd Nagyközség 2008 szeptemberétől intézményi társulásban működteti óvodáit.
2009. év

Óvodába beírt
gyermekek
száma (fő)

234

5. életévét
Halmozottan
Egyéb
betöltött,
hátrányos különleges
foglalkozáson
helyzetű bánásmódot
kötelező
igénylő
ebből
résztvevők
száma
139
24
5

Az óvodai nevelésben résztvevő gyermekek 10%-a halmozottan
hátrányos helyzetű.
Általános iskolai napközi és tanulószobai ellátás
alsós
94

Tanulók száma 2009. évben
felsős
Sajátos nevelési igényű
30
18

Összesen
124

Az általános iskola létszáma (csak Dömsöd): 479 fő
Ebből alsó tagozatos 263 fő, felső tagozatos 216 fő, sajátos nevelési igényű 73 fő. A magatartási problémákkal és tanulási zavarokkal
küzdő gyermekek oktatására az alsó tagozatban kis létszámú előkészítő, felzárkóztató osztályok indítását engedélyezte a fenntartó. A tanulócsoportok számának megállapításánál az önkormányzat figye-

lembe veszi a tanulásukban nehezített tanulók oktatásával összefüggő pedagógiai feladatok minél hatékonyabb ellátását. Az általános iskolában tanuló gyermekek tanítási időn kívüli ellátását az önkormányzat napközi és tanulószobai foglalkozásokkal biztosítja. Egy tanulócsoportban iskolaotthonos ellátást is biztosítunk. Az alsó tagozatban a gyengébb tanulókat az óratervben biztosított tanórákon korrepetálják. A gyermekek szabadidejének tartalmas eltöltésére a tanítási időn kívül szakköröket működtet az iskola. Aktívan működik a
diák sportkör. A tanítási időn kívül a gyermekek lehetőséget kapnak
többféle sportág kipróbálására, gyakorlására. Az elmúlt évben az iskolai hiányzások nem voltak jellemzőek.
A gyermekek étkeztetése

Gyermekintézményekben étkezők adatai (2007. évi átlag)
Étkezők
50%-os
100%-os
Bizottsági
száma
kedvezkedvezdöntés alapján
(fő)
ményben
ményben
50-100%-os
ebből
részesül (fő) részesül (fő) kedvezményben
részesül (fő)
336
66
162
59
Gyermekintézményekben étkezők adatai (2008. évi átlag)
Étkezők
50%-os
100%-os
Bizottsági
száma
kedvezkedvezdöntés alapján
(fő)
ményben
ményben
50-100%-os
ebből
részesül (fő) részesül (fő) kedvezményben
részesül (fő)
323
60
176
57
Gyermekintézményekben étkezők adatai (2009. évi átlag)
Étkezők
50%-os
100%-os
Bizottsági
száma
kedvezkedvezdöntés alapján
(fő)
ményben
ményben
50-100%-os
ebből
részesül (fő) részesül (fő) kedvezményben
részesül (fő)
408
75
236
79
A gyermekintézményeinkben étkező 408 gyermekből mindösszesen 58 gyermek nem jogosult kedvezményre, illetve nem kap az étkezési térítési díjhoz támogatást.
Hátrányos helyzetű gyermekek nyári kedvezményes étkeztetése
Az önkormányzat az iskolai szünetek időtartama alatt 108 gyermek étkeztetéséről gondoskodott 2009. évben, ennek költségét
(1.758 eFt) központi költségvetési támogatásból fedeztük.
Kiskorúak védelembe vételére vonatkozó statisztikai adatok
2009. január 1-jén védelembe vétel hatálya alatt álló kiskorúak
száma
Családok száma
5
Szülőnek felróható okból
7
Gyermek magatartása miatt
1
Összesen:
8
A védelembe vételi eljárások tapasztalatai alapján a főbb problémák, okok az alábbiakban összegezhetők.
A legtöbb esetben a szülők életvezetési, magatartási pszichés problémájára, az ebből eredő szenvedélybetegségre vezethető vissza a
gyermek veszélyeztetettsége.
Több esetben a fiatalon, felkészületlenül, valódi elkötelezettség nélkül
gyermeket vállalók nevelési kompetenciájának hiánya okozza a gyermeket veszélyeztető helyzetet. Ilyen esetekben már az anya terhességének
gondozását is folyamatosan figyelemmel követjük, megpróbálunk segítséget nyújtani a gyermek önálló gondozásához és neveléséhez.
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Gyakori a válással, valamint válás utáni kapcsolattartással összefüggő probléma. A válófélben lévő szülők gyakran használják „eszközként” gyermeküket, hogy lelkiismeret-furdalást, haragot keltve a
másik félben kétes elégtételt, célt érjenek. Ezekben az esetekben inkább a szülőnek van szüksége segítségre.
Egyre gyakoribb az összetett családi, kapcsolati probléma, gyakran
a szülők rossz párkapcsolati viszonya az alapja a gyermek súlyos
identitás problémáinak, iskolai lemaradásának, pszichés tüneteinek.
A gyermekek magatartásproblémái (iskolakerülés, kötelességtudat
hiánya, agresszió stb.) sok esetben a szülők nevelési képességeinek
hiányára, deviáns magatartására, helytelen életvitelére vezethetők
vissza. Az anyagi problémák mellé, legtöbbször annak okaként társulnak konfliktusok, szélsőséges magatartásformák a családi közösségben. Az sem kivételes, hogy a szülő kriminális személyisége, bűnöző életmódja példa a gyermek számára, amely kiemelten súlyos
problémát okoz.
A házi gyermekorvos és a védőnők tapasztalatai szerint a gyermekek egészségügyi állapotára jellemzőek a mozgásszervi, az allergiás
megbetegedések, a táplálkozási zavarok és a magatartászavar. Állandó probléma néhány család esetében a tetvesség és rühösség. Az
alapvető egészségügyi, gyermekápolási, higiéniai ismeretek hiánya
mellé társul a szülők tudatlansága és felelőtlensége.
Ideiglenes hatályú elhelyezés
2009. évben két gyermek ideiglenes hatályú elhelyezéséről döntött
a jegyzői gyámhatóság.
Átmeneti nevelésbe vett gyermekek
Az átmeneti nevelésbe vétel a Ráckevei Városi Gyámhivatal hatásköre. 2009. évben összesen 23 dömsödi gyermek volt állami gondoskodásban. Információink szerint többségük nevelőszülőknél, családban él.
Az átmeneti nevelésbe kerülő gyermekkel, családjával a kapcsolat
nem szűnik meg, hiszen a családgondozásnak ezzel nincs vége. A
gyermekjóléti szolgálat a nevelőszülővel, illetve a nevelőotthonnal és
a szülővel folyamatos kapcsolatot tart a gyermekek visszagondozása
érdekében. Sajnálatos, hogy a gyermekek családba történő visszake-

rülése az esetek többségében nem jár eredménnyel, elsősorban a vér
szerinti szülők érdektelensége miatt.
Olyan esetről is van tudomásunk, hogy a gyermekotthonban elhelyezett kiskorú gyermeket szült, az ő gyermeke átmeneti nevelt lett.
Gyermekkorúak, ill. fiatalkorúak által elkövetett bűncselekmények
A gyermekvédelmi gondoskodás körében egyre nagyobb hangsúlyt kap a gyermekkorú és fiatalkorú bűnelkövetők vonatkozásában
kifejtett bűnmegelőzési tevékenység. A gyermekkorú bűnelkövetés
és a gyermekkorúak sérelmére elkövetett bűncselekmények felmérésére, az ezzel kapcsolatos adatszolgáltatást a gyermekjóléti szolgálat
vezetője készíti el, a Ráckevei Rendőrkapitányság és a pártfogó felügyelő beszámolója alapján.
2009. évben a Ráckevei Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya 2
fiatalkorú esetében folytatott nyomozást, és 2 esetben szabálysértési
eljárást.
A Rendőrség tájékoztatása szerint a gyermekkorúak és fiatalkorúak körében csökkent az erőszakos bűncselekmények száma, jellemzőbbek a vagyon elleni bűncselekmények.
A fiatalkorú bűnelkövetők pártfogó felügyeletét ellátó kollégánk
jelentése szerint 2009-ben 19 a pártfogói felügyelet alatt állók száma.
Év közben 4 fiatalkorú pártfogói felügyelete szűnt meg, és 6 új eljárás kezdődött az év folyamán. Jellemző bűncselekmények a garázdaság, rablás, közfeladatot ellátó személy elleni erőszak, jármű önkényes elvétele és lopás. A bíróság a 19 fiatalkorú pártfogói felügyelet
alatt álló személyt 4 esetben próbára bocsátotta, 11 esetben felfüggesztett szabadságvesztés büntetést szabott ki, és 4 esetben élt vádelhalasztással.
A rendőrségi szakértő szerint a gyermekkorú elkövetőkkel kapcsolatban a szubjektív ok elsősorban a bűncselekményekkel kapcsolatos
téves, helytelen nézetek, a kalandvágy, csábítás, a befolyásolhatóság.
Ezek mellett a külső okok a nem megfelelő szülői nevelés, a helytelen értékrendet közvetítő családi és baráti környezet. A fiatalkorú
bűnelkövetőket ezek mellett az anyagi haszonszerzés motiválja.
Az előterjesztést készítette Mikusné Béky Edit gyámügyi főelőadó,
Csengődi Józsefné mb. szolgálatvezető közreműködésével dr. Vörös
Andrea körjegyző.

Hasznos tanácsok...

A VILMA NÉNI HÁZTARTÁSI TANÁCSADÓJA c. füzetecskét kimondottan vidéki háziasszonyoknak írta a szerző, özv. Jakab Mihályné. A kiadványt 1956-ban a Közgazdasági
és Jogi Könyvkiadó jelentette meg, de ez már a
negyedik kiadás volt. Maga a füzet Kovács Lászlóné Ildi néni tulajdona, aki édesanyjától örökölte. A lapokat forgatva úgy döntött, szívesen
megosztja az itt felsorolt hasznos ötleteket az olvasókkal. Természetesen az idő előrehaladtával
akadnak már benne elavultnak számító jó tanácsok is, mégis úgy gondolom, a hitelesség kedvéért ezeket is fontos közölni.
A kiadó előszavából néhány gondolat: „Külföldet járt magyarok, Magyarországon járt külföldiek ritkán mulasztják el, hogy dicsérettel ne
emlékezzenek meg a magyar konyháról, a magyar szakácsokról és háziasszonyokról. Nem elfogultság, ha azt állítjuk, hogy kevés helyén a
világnak tudják olyan ízesen, olyan étvágygerjesztően elkészíteni a változatos nyersanyago-

kat, mint minálunk. A magyar konyha felhasználja a régi kiváló háziasszonyok és szakácsok
összegyűjtött tapasztalatait, átformálja a mi
szájízünkre a legjobb külföldi ételeket, és olyan
sajátos jelleget alakít ki, amely megkülönbözteti termékeit minden más ételtől.”
„Tanácsadás
A főzést tanulni kell, mert aki nem tud főzni,
annak a jövedelem mindig kevés, sok anyagot
elprédál, kidob, amiből tudással, leleményességgel még valami jó, tápláló, fogyasztható étel
készülhetne. Pl. a leveszöldséget, amiből rántott
szelet készül, a birsalma vagy a barack letisztított héját annyi vízben, amennyi ellepi, megfőzzük, azután szitán átpasszírozzuk, kevés cukorral elfőzzük, kenhetjük kenyérre, süteményhez is
jó. Ezenkívül még sok-sok más kidobott vagy elrontott anyag megy kárba, ha nem tanulunk
meg főzni.
Az otthonodban mindig rendes légy, legyen
konyhakötényed.

Meglátszik rajtad, ha a tejpiacon árulsz, milyen tiszta gazdasszony vagy (ne ronggyal kösd
be a tejfelescsuprot, ne rongyba kösd a túrót).”
Folytatás a következő számban

XX. évfolyam 5. szám

9

A Dömsödi Napok kitüntetettjei
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete 37/2010. (III. 31.)
Kt. sz. határozatával Fára Gábor
részére a „Dömsödért” Emlékérmet
adományozza.
Fára Gábor 1985 óta él családjával
Dömsödön.
Feleségével együtt azok közé az emberek közé tartoznak, akik mindig is fontosnak tartották az elesett, rászoruló lakótársaink segítését.
Karitatív ténykedésük példaértékű lehet
egész településünk számára.
A képviselő-testület a hosszú éveken át
nyújtott önzetlen segítség elismeréseként
Fára Gábort „Dömsödért” Emlékéremmel
tüntette ki.
***

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete 37/2010. (III. 31.)
Kt. sz. határozatával Illés Gyula részére
a „Dömsödért” Emlékérmet
adományozza.

Kivonat Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének a Díszpolgári cím
adományozásáról szóló 2/2007. (II. 1.) rendeletének szövegéből

Kivonat Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének a Díszpolgári cím
adományozásáról szóló 2/2007. (II. 1.) rendeletének szövegéből

„Díszpolgári cím és annak
adományozása

„Díszpolgári cím és annak
adományozása

1. § Dömsöd Nagyközség Önkormányzata,
attól a céltól vezérelve, hogy a helyi közösség
szolgálatában kiemelkedő érdemeket szerzett, a
község lakossága által megbecsült, köztiszteletben álló személyeket méltó elismerésben részesíthesse, valamint személyüket és cselekedeteiket megfelelőképpen értékelve állíthassa példaként a jelen és az utókor elé, „Dömsöd Díszpolgára” elnevezéssel (továbbiakban: díszpolgári
cím) címet alapít.”
A német Knüllwald település polgármestere
és Dömsöd nagyközség polgármestere 1998ban írta alá azt a testvérvárosi megállapodást,
amely napjainkban is él és ma is ugyanolyan tartalmas kapcsolatot takar, mint 10 évvel ezelőtt.
Ennek a baráti viszonynak jeles képviselője
JÖRG MÜLLER, Knüllwald polgármestere,
aki túl a hivatalos ténykedésen, tényleg szívén
viseli nagyközségünk sorsát, amelyet nem egyszer adományokkal is kifejezésre juttatott. Azt a
baráti viszonyt, amely egy testvérvárosi kapcsolatban természetes lehet, tovább erősíti az a tény,
hogy Jörg Müller felesége – Ila Anikó – nagyközségünk szülöttje.

1. § Dömsöd Nagyközség Önkormányzata,
attól a céltól vezérelve, hogy a helyi közösség
szolgálatában kiemelkedő érdemeket szerzett, a
község lakossága által megbecsült, köztiszteletben álló személyeket méltó elismerésben részesíthesse, valamint személyüket és cselekedeteiket megfelelőképpen értékelve állíthassa példaként a jelen és az utókor elé, „Dömsöd Díszpolgára” elnevezéssel (továbbiakban: díszpolgári
cím) címet alapít.”
A rendszerváltozás előtti időkre datálódik
Dömsöd nagyközség és a felvidéki Fűr község lakóinak kapcsolata. Ennek a baráti, testvéri kapcsolatnak elkötelezett ápolója
JÁVORKA FLÓRIÁN, Fűr község polgármestere.

Fotók: Kővári

A több mint évtizedes testvérvárosi kapcsolat
során a kölcsönös látogatások alkalmával olyan
viszony alakult ki a két település polgárai között, amely hétköznapjaikat is pozitívan befolyásolja.
A fentiek alapján döntött úgy Dömsöd Nagyközség Képviselő-testülete, hogy Jörg Müllernek 2010-ben a választási ciklus lezárásaként a
Dömsöd Díszpolgára címet adományozza.

Az 1998-ban aláírt testvérvárosi kapcsolatot
meghatározó dokumentum minden betűjével
azonosult, s túl a hivatalos kapcsolaton olyan
miliőt épített ki az általa vezetett település és
Dömsöd lakói között, amely mindannyiunk
számára példaértékű és további gondolkodásra
ösztönző.
Jávorka Flórián 1999-től vezeti a fűri küldöttséget Magyarországra, elsősorban a Dömsödi
Napok alkalmával.
A fentiek alapján döntött úgy Dömsöd
Nagyközség Képviselő-testülete, hogy Jávorka
Flóriánnak 2010-ben a választási ciklus lezárásaként a Dömsöd Díszpolgára címet adományozza.

Bencze István polgármester
Varsányi Antal alpolgármester

Bencze István polgármester
Varsányi Antal alpolgármester

Illés Gyula dömsödi születésű vállalkozó.
2008-ban az Ő alapötlete alapján szervezte meg az első Dömsödi Hal-Víz Napokat, amely mára évente visszatérő,
nagysikerű rendezvénnyé nőtte ki magát,
és amely országunkban is tovább öregbíti
Dömsöd hírnevét.
Illés Gyula minden önkormányzati rendezvényen komoly segítséget nyújt a sikeres lebonyolítás érdekében.
A képviselő-testület Illés Gyulának a
hosszú éveken át nyújtott önzetlen, példaértékű támogatásért Dömsödért Emlékérmet adományoz.

Dömsöd, 2010. április 30.

Dömsöd, 2010. április 30.
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Interjú Jávorka Flóriánnal, Fûr polgármesterével,
Dömsöd község új Díszpolgárával

Immár hagyomány, hogy a Dömsödi Napok keretén belül a képviselő-testület Díszpolgári címet
adományoz az arra méltó prominens személyiségeknek. Idén két testvérvárosunk, Knüllwald és
Fűr községek polgármestereire esett a választás.
Településeink közt az évek során jól működő,
sokrétű kapcsolat alakult ki. A közös kirándulásokon, fellépéseken és egyéb alkalmakon egyre többet
tudhatunk meg egymás kultúrájáról, életéről. Vezetőink nem kis szerepet vállalnak ebben a munkában.
A megtisztelő cím ünnepélyes átvétele után kérdeztem Jávorka Flóriánt, Fűr község polgármesterét barátságról és a két település kapcsolatának
alakulásáról.
– Tisztelt Polgármester Úr! Kérem beszéljen
egy kicsit a falvaink közt kialakult jó viszonyról!
– A kapcsolatnak egyrészről intézményes háttere van. A két község vezetőségének kell megteremteni ennek a hátterét, de nem az a fontos, hogy
a két község polgármestere meglátogassa egymást, elszórakozzanak, beszélgessenek (természetesen ez is fontos). A lényeg az, hogy az egyes lakosok közt alakuljanak ki akár hosszabb lélegzetű
kapcsolatok, barátságok, közösségek. Ezt úgy is
lehetne jellemezni, erőltetett szóképpel, hogy a fa
jelenti azt az intézményes hátteret, amely a két önkormányzati vezetés együttműködése. A gyökerek
pedig a lakosok, akik a fát az egymással kötött barátságokkal táplálják. Dömsöd és Fűr közt ez azért
is működik ilyen jól, mert az előző rendszerben,
szövetkezeteink közt igazán jól működő baráti
kapcsolat volt. (Ez sajnos a 80-as évek végére
megváltozott, letompult.) Utána ebből jött az az indíttatás, hogy ’98 táján megkössük ezt a testvérvárosi szerződést, ami aztán a 12 év alatt felfejlődött.
Ezen idő alatt a dömsödi színjátszók többször is
szerepeltek nálunk. Ennek azért volt nagy jelentősége, mert mi egy 900 fős felvidéki kis település
vagyunk. Az anyaországból érkező színjátszó cso-

port bemutatója az mindig ünnep az ottlakók számára, és ez valahol elhozza a haza üzenetét valamilyen módon.
– Az EU-ba belépő tagállamok közt a határok
eltűnnek. Gazdasági szempontból elősegíti-e ez a
két község közti kapcsolatok fejlődését, ill. vannak-e gazdasági együttműködésre való törekvések a vállalkozói szférában?
– Voltak és vannak is erre irányuló törekvéseink.
Szerveztünk egy olyan találkozót oda-vissza alapon, hogy mi eljöttünk ide, kifejezetten egy vállalkozói társulattal. A helybeli vállalkozók pedig fogadtak, majd egy másik alkalommal ők jöttek el
Fűrbe. Valamiféle kapcsolatok ebből természetesen
vannak, de nem túlságosan nagy eredményeket értünk el. Ezt látni kell. Másrészről pedig tudnunk
kell azt is, hogy a vállalkozóknak a két országban
más a helyzete, lehetősége. Különböző a vállalkozói környezet Magyarországon és Szlovákiában. A
történelmi fejlődés a vállalkozásoknak más feltételeket szabott, továbbá falvaink nagysága is különböző, és a geográfiai elhelyezkedés is befolyásoló
tényező. Dömsöd például 50 km-re fekszik a fővárostól, mi pedig két nagy várostól (Párkány és Érsekújvár) mintegy 30 km-re vagyunk.
Ugyanakkor a politika is közbeszól. A szlovák
döntések gazdaságilag ezt az országrészt amennyire
csak tudják, ellehetetlenítik, tehát nálunk a gazdasági szféra nincs olyan szinten, hogy kompatibilis lehessen az önök gazdaságával. Nagyon nehéz ezt hasonló szintre hozni. Természetesen az idő előrehaladtával remélhetőleg a különbségek közelítenek
egymáshoz, új lehetőségeket teremtve. A megfelelő
politika is sokat lendíthet előre ezen a helyzeten.
– Hogyan vélekedik a régiókról? Az Ön véleménye szerint hatékonyabb-e a régiók közötti,
vagy csak a települések közti együttműködés?
– Szerintem a kettő egymást nem kizáró tényező. Mindkét típusú kapcsolatnak megvan a maga

determinált története. Magyarországon a kistérségi
társaságok szövetsége felülről leszabályozott. Előnyük ezeknek a társulásoknak, hogy ugyanonnan
támogatásban is részesülnek. Bizonyos pénzügyi
forrásokból csak akkor kaphatnak támogatást, ha
társulnak egymással.
Nálunk Szlovákiában a régiók, mint olyanok,
más módon alakulnak ki. Teljesen önkéntes alapon
működnek, semmiféle támogatást felülről nem
kapnak. A mi társulásunk 2003-ban alakult öt településsel. Ez az öt falu a saját költségvetéséből különített el annyit, hogy egy fő alkalmazottat tudjon
foglalkoztatni a társulás ügyeinek intézésére. Semmiféle külső segítséget nem kaptunk. Ma már elmondhatjuk, hogy ez egy sikeres és eredményes
együttműködés, hiszen már 18 települést mondhat
magáénak ez a társulás. Ennek lényege, hogy
megkönnyítse az EU-s pénzek lehozatalát.
Térségi kapcsolatot alakítottunk ki, Dabas és
környéke kistérségi társulással. Velük sikerült egy
EU-s nyertes projektet megvalósítanunk.
Próbálkoztunk azzal a kistérséggel is kapcsolatba kerülni, amelyhez Dömsöd tartozik, ám eddigi
próbálkozásainkat még nem koronázta siker.
– Egyre többet lehet hallani arról, hogy a határon túli magyarok megkapják a kettős állampolgárságot. Ön hogyan vélekedik erről?
– Nem vagyok híve a nagy szavaknak, ígéreteknek. Természetszerűen ki kell várni a történéseket,
mert mindennek megvan a maga menete, és ez
nem annyira egyszerű dolog.
– Kérem, engedje meg, hogy a magam és a
Dömsödi Hírnök olvasói nevében köszöntsem
Önt, mint Dömsöd Díszpolgárát! Őszintén bízom
az ősi közmondásban, mely szerint: „Türelem rózsát terem!”. A várakozás eredményes lesz, mint
ahogyan azt a két falu hosszú-hosszú évek során
kialakult jó kapcsolata is mutatja.
-V.I.-

A magyar köztársasági elnök, az Országgyűlés elnöke és a külügyminiszter részvét-táviratban is kifejezte Magyarország mély megrendülését a baleset miatt. A két ország kapcsolata
szempontjából is súlyos a veszteség.
A szörnyű tragédia tiszteletére a Magyar
Köztársaság Kormánya 2010. április 17-ét nemzeti gyásznappá nyilvánította.
1940 fekete betűs év a lengyel történelemkönyvekben. A Szovjetunióban mintegy
20.000 lengyel hadifoglyot mészároltak le
Katyn-ban. A lengyel parlament 2007-es döntése alapján április 13-a a Katyn-i bűntény áldozatainak emléknapja. Ennek kapcsán szeretett volna megemlékezést tartani a lengyel küldöttség.
A sors úgy rendelkezett, hogy a tragédia helyszínére igyekvő megemlékező delegációt is tragédia érte.

Értetlenül, megdöbbenve állunk a történtek
előtt.
A lengyel-magyar barátságnak évszázados
történelmi előzményei vannak. A magyarság az
északi szomszédságban élő, s akkor még pogány lengyel néppel és a vele délnyugaton
szomszédos keresztény horvát néppel együtt
eleven választófalként ékelődött a latin és szláv
kultúra közé. Mint északon a lengyelek a tatár
és orosz hatalommal, úgy a magyarság is őrt állt
a Nyugat-Római Birodalommal szemben. A
magyar nemzet teljes sorsközösségben a lengyel és horvát nemzetekkel, három világ, három
egymással ellentétes kultúrkör érdekeinek ütközőpontján ezer év óta ugyanazzal a nagy problémával küzd: a vele ellenségesen fellépő keleti és
nyugati erők közt a biztonságos, önálló nemzeti létért. A magyar és lengyel nemzet életsorsá-

„Közös sors – közös gyász”

„Kezükben a pohár és kard:
lengyel, magyar egyet akar”

2010. április 10-én, közép-európai idő szerint
8.56 perckor Oroszországban, a Szmolenszk
melletti Szevernij katonai repülőtér közelében
végzetes balesetet szenvedett Lech Kaczynski
lengyel köztársasági elnök különgépe. A fedélzeten tartózkodó 96 ember mindegyike meghalt. A szmolenszki tragédiában a magyar-lengyel kapcsolatok kiváló támogatóinak sora
vesztette életét, beleértve Lech Kaczynski köztársasági elnököt, közvetlen környezetét és
több civil szervezet vezetőjét. A lengyel elnök és
küldöttsége a Szmolenszk melletti katyn-i emlékhelyre tartott a Tu-154-es gépével, s a leszállópályájától 300-400 méternyire leszállás közben lezuhant.
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nak, földrajzi helyzetének és sorsdöntő politikai
problémáinak közössége szükségszerűen vezetett a két nemzet baráti érintkezésére, történetük
analóg kifejlődésére.
A magyarok és lengyelek fejedelmei – itt Géza és István, ott Miciszláv és Boleszláv – egy
időben ismerték fel a krisztusi gondolatban, a
nyugati művelődésben a középkori keresztény
királyságban rejlő hatalmas nemzetfenntartó
erőt. Egy időben szervezték át pogány fejedelemségüket, egy időben verték vissza a németrómai császároknak a népük szabadságát veszélyeztető támadásait. Az új korszakba lépő nemzetek uralkodói államközi szerződésekkel
egyenértékű rokoni szövetséget kötöttek egymással. A dinasztikus házasságkötések sok száz
évre megalapozták a két nép összetartozását. A
két királyság földrajzi helyzetében gyökerező
sorsközösség analóg belső fejlődésre vezetett. A
közös úton járó, azonos célra törekvő, egyforma
problémákkal küszködő királyok hamarosan
egymásra találtak s új alakban elevenítették fel a
szövetséget az Anjou-korban: a lengyel-magyar
államszövetségben. A XX. században ott az elnyomó orosz hatalom, itt az önrendelkezés jogát vitató császári hatalom elleni függetlenségi
mozgalmak során sokszor megnyilvánult a két
nemzet rokonszenve. A világháborúból megújhodva a lengyel nemzet egysége helyreállt, új
független állam kötelékében indult el.
„A magyar nemzetre azonban szomorú napok virradtak. Egységében megbontva, területének nagyobb részétől megfosztva kellett megtalálnia a jövő fejlődés útját. E nagy erőfeszítés
közepette csak azokban a régi barátokban lelheti vigaszát, akik a történet intő szavát megértve,
rokonszenvükkel támogatják léte védelmére és
igazsága elismertetésére irányuló törekvésében.” (Hóman Bálint: A lengyel-magyar barátság történeti alapjai, 1936)
1939 augusztusában szovjet-német megállapodás született Lengyelország felosztásáról.
Ennek hatására Hitler 1939. szeptember 1-jén
lerohanja Lengyelországot, amellyel kitör a II.
világháború. Hitler felkérte Horthy Miklóst,
hogy a magyar vasútvonalakat bocsássa a német hadvezetés rendelkezésére csapatszállítás
céljából. A magyar kormány ezt visszautasította. Később ezen a vasútvonalon lengyel katonák
ezrei menekültek Magyarországra, majd innen
a szövetséges hatalmakhoz, és vettek részt a fasizmus elleni küzdelemben.
A Katyn-i vérengzés néven ismert tömeggyilkosságot a Szovjet Kommunista Párt Központi Bizottságának Politikai Bizottsága 1940.
március 5-én hozott határozatában hajtatta végre az NKVD-vel (KGB elődje). Az intézkedés a
Szovjetunióban raboskodó lengyel (részben tartalékos, értelmiségiekből álló) tisztek és főtisztek ellen irányult. A gyilkosságok áldozatait a
Szmolenszk melletti Katyn-ban, erdei tömegsírokban hantolták el. Mind a gyilkosságokat, mind
pedig az áldozatok eltüntetését nagy titokban
végezték. Ennek ellenére a németek már 1943-
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ban felfedezték a tömegsírokat Katyn erdeiben.
A tömeggyilkosságokat a szovjetek azok ellen a
lengyel katonatisztek ellen követték el, akik a
háború kirobbanásakor a hadüzenet nélkül betörő szovjet agresszorok ellen védték hazájukat.
Az NKVD haláltáborok egész sorának felállítását rendelte el. Az együttműködést megtagadó
lengyel tiszteket különleges táborokba vitték. S
ez a több ezer katonatiszt egyszerre csak titokzatos módon elhallgatott… Nem adtak magukról semmiféle életjelt. A szovjet hatóságok elutasítottak minden, felelősségükre irányuló felvetést.
Az áldozatokat gyalog vagy marhavagonokban vitték a gyilkosságok helyszínére. Öt ilyen
helyszín volt. A fiatalabb, erősebb tiszteknek a
fejükre húzták a katonai kabátot, kezüket pedig
a szovjet gyártmányú, egyenlő hosszúságúra
darabolt kötelekkel kötötték hátra. Valamennyiüket közvetlen közelről, tarkólövéssel, 7,65
mm-es Walther típusú pisztollyal lőtték le.
Egyes áldozatokat jellegzetes négyszögletes
szovjet szuronnyal is átdöftek.
Sztálin személyes bosszújáról lett volna szó
az 1920-as háborúban elszenvedett vereség miatt? Vagy az volt a cél, hogy a lengyel nemzetet
megfosszák vezető erejétől, az értelmiségi elittől, melynek képviselői voltak a meggyilkolt
katonatisztek??
Aligha kapunk már erre választ…
Községünknek is vannak „személyes” emlékei erről a történelmi időszakról. A német megszállás elől menekülő lengyel katonák közül sokan menekültek falunk felé, ahol létrehoztak
egy ideiglenes tábort.
Több lengyel katona itt is maradt a községben. A falu népe szeretettel fogadta őket. Megházasodtak, dömsödi lányokat vettek feleségül, gyerekeik születtek. Ma is élnek községünkben a lengyel katonák leszármazottai és

azok családjai. Ilyen köztiszteletben álló család dr. Sitnikiewicz László volt polgármester
úr családja is.
A lengyel katonák részt vettek a falu mindennapjaiban. Segítettek például a katolikus templom belső kialakításában, melyről Hrenkó Ferenc plébános így írt:
„A pesterzsébeti szent Erzsébet templom régi
főoltárát a dömsödi templom ajándékba megkapta. Miután ez az oltár a mérete miatt a templomba nem fért volna el, a harangozóval teljesen átalakítottam, az itteni menekültek táborában lakó lengyelek pedig befestették…”
Közülük aztán a feljegyzések szerint öten készítették el a nagy oltárból maradt anyagokból
mellékoltárt Szűz Mária tiszteletére. Az oltárt
sötétzöldre festették és aranyozással díszítették.
A felszentelésre meghívták Zembrzusky Mihály pálos rendhez tartozó szerzetes atyát.
(A pálosok az egyedüli magyar alapítású
szerzetesrend, mely Károly Róbert király uralkodása idején létesült.)
Lengyelországban Czestochowaban, a Jasna
Gorán álló pálos kolostor templomában őrzik
annak a Mária kegyképnek eredetijét, melyet a
hálás lengyelek ajándékoztak a templomnak.
Ha létezik nemzetek közt nemes barátság, akkor a lengyelek és magyarok barátsága ilyen.
Mély megrendüléssel kívánunk részvétet a
lengyel népnek e kettős sorscsapás szomorú tragédiája kapcsán!
„Két nemzet van egyesülve bennünk,
s mi két nemzet! A lengyel s magyar.
Van-e sors amely hatalmasabb,
Mint e két nemzet, ha egy célt akar?”
Petőfi Sándor
Szabó Andrea –
Markóné Zöldág Ágnes

A lengyel tiszti kar és a menekülttábor magyar tisztjei. Középen Hrenkó Ferenc
plébános, jobb szélen dr. Köves József kántortanító
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ÉS A LEN GYEL BA RÁT SÁG

Tragédia! Lezuhant a Lech Kaczynski lengyel államfőt szállító repülőgép Oroszországban, túlélők nem voltak – közölték a híradások.
Magyarországon is megdöbbenéssel fogadták a lengyel államfőt és
kíséretét ért légikatasztrófa hírét.
Lengyelország gyászában osztozott Dömsöd is, amikor megemlékezést tartott a Polgármesteri Hivatal előtti kertben.
A katasztrófa után, néhány nappal később, megkerestük Bödő Misi
bácsit, meséljen nekünk arról, hogy milyen kapcsolata volt a Dömsödön
élő lengyel menekültekkel, és arról, hogy 10 évvel ezelőtt milyen ünnepségen vett részt a Lengyel Nagykövetségen.
– Misi bácsi! Meg tetszene osztani velünk, hogy honnan és mikortól
van ez a régi lengyel barátság?
– Akkoriban tulajdonképpen én még középiskolába, illetve a ráckevei
polgári iskolába jártam, de miután érdekeltek a katonák is és az egyebek
is, minden időmet körülöttük töltöttem. A gazdakör, a 48-as kör, ezek be
voltak telepítve menekült lengyelekkel. De a lengyelek nekünk tényleg
annyira testvéri népség volt korábban is, akkor meg amikor bajban voltak, még jobban összekötődtünk, és amit csak lehetett, például szabadidőt, én is körülöttük töltöttem. Nagyobb mennyiségű katona, rendőr
gépkocsikkal idejöttek, amiket aztán (például a harckocsijaikat meg
egyebeket) a budapesti Haller tér melletti lóvásár téren tárolták, és ezek
miatt, hát itt Dömsödön is jónéhány család volt, aki családostul ide került növendék leányokkal, fiúkkal. Na most ezekkel a hozzánk passzoló
és egyforma korú gyerekekkel kerestük a kapcsolatot, olyan haveri kapcsolat alakult ki. 1940-ben, mikor már itt voltak március 15-én, amikor
mi felvonultunk a szoborhoz – mert abban az időben ott voltak az ünnepségek –, ezek alakulatban jöttek – a lengyelek –, és az ő maguk sapkájában persze nem fegyveresen, viszont ide ki voltak melléjük rendelve
magyar katonák őrszolgálatra, akik felügyelték, vigyázták, sőt a Gazdakörnek az udvarán volt egy ún. gulyáságyú, olyan mint azok a nagy kondérok, amikben a katonáknak főzik az ennivalót, oda értek délben enni,
stb., stb. Majd ’40-ben felkerültem középiskolába, ’42-ig a kapcsolatot
én tartottam, mert nekem a világ közepe Dömsöd volt. Jó néhány család
ki lett telepítve, itt ahol most a Fáy András ház van, akkor a Menyhártéké volt ez az udvar, és itt is egy lengyel család volt, asszony, ember,
gyerekek. Sőt olyan hozzám hasonló korú leánykák voltak, akiknek próbáltuk a szépet tenni, úgy hívták, Danuta Ungen, akivel egy képen láthatóak vagyunk, ezt mind nekiadtam a lengyel barátoknak, akik aztán
megjelentették otthon, hogy hátha valaki ráismer valakire és így keres
kapcsolatot.
Tehát ez a lengyel ismeretség, kapcsolat az 1940-es évek elejére tehető, innen maradt fent, és idővel sok évtized elteltével találkoztunk.

Baráti látogatás lengyel barátainknál
– Misi bácsi, tessék szíves megosztani velünk, hogy hogy történt az oklevélátadás, helyileg hol volt, kik adták át, milyen céllal kapta Dömsöd?
– 10 évvel ezelőtt volt egy ünnepség a Lengyel Nagykövetségen,
amire meghívták a dömsödi akkori polgármesteri hivatalt, akkor Kudar
Zsigmondné volt a polgármester.
Minden papírt abban az időben felhasználtam, mikor a lengyel nagykövetség megrendezte ezt a hálaadó, tisztelgő ünnepséget azok részére,
akik valamikor a lengyel menekülteknek otthont és megélhetést biztosítottak, ennek a dokumentumnak nagyon szép helyen történt az átadása –
most a polgármesteri hivatalban található –, Sallai Gabi barátommal
mentünk el a Lengyel Nagykövetségre és vettünk részt ezen a jeles ünnepségen. Rendkívül szívélyes fogadtatásban volt részünk. Az akkori nagyok – nem csak Magyarországról, hanem Lengyelországból is – részt
vettek, akkor volt az ő köztársasági elnökük Alexander Krasznyievszkij,
Göncz Árpád meg a miénk, ők is ott voltak, mindenkivel kezet fogtak. A
lengyel vezetők néhány mondatban már az üdvözléskor méltatták, hogy
a lengyel menekültek milyen hálával és jó érzéssel emlékeznek a régi
időkre, mert a háború végéig, amíg el nem indultak vissza saját hazájukba, testvéri közösségben élhettek. Mikor megkaptuk ezt az elismerő oklevelet, másnap leadtam dr. Vörös Andrea jegyző asszonynak és Kudarné
Marikának, meg azt a szép dísztárgyat is, azóta is a hivatalban őrzik.
Misi bácsi elmondta, milyen élményben volt részük, mikor kiutaztak
Lengyelországba:
– Csak szépet és jót tudok mondani, mintha hazamentünk volna, testvéri szeretet várt.
Sokat és sokáig beszélgettünk még. Szívesen hallgattuk Misi bácsi
ízes beszédét. Sokszor olyan történeteket mesélt, hogy együtt könnyeztük meg a szívszorongató emlékezést.
Csikós Lászlóné

Egyik sincs már. Mamáka 102 éves korában
tavaly halt meg. (A kerékpárt pár napja lopták el.) Rám
hagyta kedves, jól megérdemelt kerékpárját, „akit”
személyként tisztelt. Még 95 éves korában is betekert a faluba intézni ügyes-bajos dolgait, megpakolta a kerékpárkosarat a dédunokáknak is kedveskedő dolgokkal. Ha a temetőbe tartott, virágok, kapa, gereblye került bele. Ha sáron, latyakon
kellett átkelnie, inkább a vállára vette és átvitte. Szerintem beszélt is
hozzá, megköszönte neki, ha sikeresen célba értek. Télen a konyhájában altatta. Ezt a kerékpárt hagyta rám, mondta, a kedves jószág

nekem is jó szolgálatot tesz, ha vigyázok rá. Igaza volt, öröm volt vele
közlekedni, unokákat szállítani. A temetőbe neki vinni virágot…
Jó helyet találtunk a kerékpárnak… Április 30-án, a ballagás
délutánján – valaki egy senki, az udvarunkban megbúvó kerékpárt
ellopta – fényes nappal, mikor itthon volt valaki.
Nem is a pénzben kifejezhető értéke miatt siratjuk. (Már öt biciklit
loptak el.) Ez a kerékpár pótolhatatlan, mert a Mamákáé volt, mert lelke
volt. Egy évig sem tudtam megőrizni.
Remélem, Mamáka szelleme kísérteni fogja a tolvajt, kívánom,
sohase tudjon leszállni róla.
2010. április 30.
Láng Györgyné

Mamáka kerékpárja
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Kegyelet a Hõsök emlékmûve elõtt

Egész Európát megrázta a hír, mely szerint 2010. április 10-én a Katyn-i mészárlás
áldozatainak megemlékezésére utazó lengyel delegáció repülőgép-szerencsétlenséget
szenvedett.
A Magyar Köztársaság kormánya április 17-ét Nemzeti Gyásznappá nyilvánította.
Dömsödön a megemlékezők a Hősök emlékműve előtt gyűltek össze. A lengyel, a
magyar és a fekete zászló, valamint az alattuk elhelyezett koszorú elcsendesedésre
intett.
A tragédiák mindig megrázóak, és rendkívül nehéz ilyenkor megszólalni.
Varsányi Antal alpolgármester a lengyel és a magyar himnusz elhangzása után
beszédében a tragédia körülményeit idézte fel. Kitért a II. világháború során kialakult
kapcsolatokra, mely Dömsödöt is érintette. Kihangsúlyozta, hogy a falu lakosai és a
lengyel menekültek közt életre szóló kötelékek is szövődtek.
Ezek után Nemeskürti Ferenc plébános búcsúztatta a tragédia áldozatait. Külön
emlékezett a Katyn-i mészárlás áldozataira, s külön a rájuk emlékező újabb áldozatokra. Kihangsúlyozta a lengyel nép erős és szilárd hitét, melyből erőt merítve
mihamarabb talpra áll majd. Végül az emlékezésre összegyűltek, egy-egy mécsessel
rótták le kegyeletüket az áldozatok előtt.
-V.I.-

Dömsödi Napok
2010

A Dömsödi Napokat hagyományosan Bencze István Polgármester Úr
nyitotta meg. Az emlékplakettek és a
Díszpolgári címek átadására a Petőfi
Sándor Oktatási és Művelődési Központban, ünnepélyes keretek közt került sor.
Újonnan kitüntetett Díszpolgáraink: Jörg Müller és Jávorka Flórián.
Knüllwald polgármestere, egészségi
problémák miatt, nem lehetett jelen,
de telefonon sikerült vele kapcsolatot
teremteni. Következő lapszámunkban
Jörg Müllerrel, Dömsöd új Díszpolgárával is rövid interjút közlünk.
Dömsödért emlékplakettet Fára Gábor és Illés Gyula kaptak.

Denke István munkái

Az ünnepi műsorban gyönyörű magyar népdalainkból hallgathattunk
néhányat, melyek között szebbnél
szebb versek és egyéb zeneművek hangoztak el.
Az OMK-ban megrendezett kiállításon igazán különleges, egyedi képzőművészeti tárgyakat csodálhattak meg
a vendégek.
Szombaton és vasárnap lovasversenyt, bált, kirakodóvásárt, a színjátszók profi színielőadását, illetve az
óvodások műsorait tekinthette meg az
érdeklődő közönség.
-V.I.-

Fotó: Vass
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Tri a non 90 éve

Trianon, 1920. június 4., az országrablás, a
magyar történelem legsötétebb, legszomorúbb
helyszíne és dátuma. Magyarország elveszítette
területének kétharmad részét, lakóinak több
mint felét. A gyalázatos trianoni döntés a lelkekben is erős nyomokat hagyott.
Idézzük fel Shvoy Kálmán vezérkari tiszt keserű szavait:
„A sorsnak nagy igazságtalanságát nem tudom feledni, ettől nem tudott lelkem soha
emancipálódni, hogy a háború számunkra így
végződött. Az Osztrák–Magyar Monarchia kiváló hadserege 4 éven át csodálatra méltóan, vitézül és rendíthetetlenül, ezer nehézséggel
küzdve harcolt az egész ellenséges világgal.
Galíciában és Porosz–Szilézia határán feltartóztatta az orosz túlerőt, a Kárpátokban hagyta elvérezni maga előtt, majd visszaszorította meszsze az orosz határon túlra. Kétszer vette be
Belgrádot, kiverte a szerb és montenegrói hadsereget az országból. A kezdetben nyolcszor
erősebb olaszokat 11 isonzói véres csatában, véres fejjel verte vissza, alig adott fel területet, s a
12. isonzói csatában maga előtt kergetve,
messze visszaszorította az olasz hadsereget. A
volt szövetséges román államot, amely akkor
fordult ellenünk, amikor a legnehezebb volt a
helyzetünk, leseperte, hadseregét csúfosan elverte, fél országát elfoglalta. Ez a hadsereg,
amely soha nem lett leverve, és amely a háború
végén győztesen ellenséges földön állt – elvesztette a háborút, mert anyagilag kimerülve, a
bomlasztás áldozata lett.”
Miért? 1. Nem Magyarország indított háborút! 2. Magyarország csak a Monarchia egyik
országa volt! 3. Bennünket büntettek a legsúlyosabbakkal!
Miért? „… mivel Magyarországot sújtják a
legszigorúbb és létét leginkább veszélyeztető
feltételekkel, úgy azt lehetne hinni, hogy éppen
ő az aki az összes nemzetek közül a legbűnösebb” – mondta gróf Apponyi Albert, aki az első
világháborút lezáró béketanácskozások során,
90 évvel ezelőtt fejtette ki álláspontját.
A győztes hatalmak nem változtattak az előre
elkészített diktátumon.
Raffay Ernő (1948) történész, a tört. tud. kandidátusa (1987) Magyar Tragédia Trianon 75
éve c. könyvét Budapesten a Püski Kiadó jelentette meg 1995-ben. Megállapításai napjainkban, országunk megcsonkításának 90. évfordulóján is mértékadók:
Alapkérdése = Mit jelent a trianoni döntés a
magyarság számára, hogyan értékeljük ezt a
diktátumot?
Területeinkből, javainkból 6 ország kapott:
Csehszlovákia, Románia, Szerb–Horvát–Szlovén Királyság, Lengyelország, Ausztria, Olaszország.
A trianoni egyezmények lehetőséget adtak az
utódállamoknak, hogy a következő évtizedek-

ben bebizonyíthassák, hogy ők képesek a nemzetiségek kisebbségi jogainak biztosítására. Ha
ez nem sikerül, akkor a magyarságnak joga van
a trianoni döntések felülvizsgálatának fölvetésére. Amíg a trianoni rendszer működik, a megszállók egyértelműen bizonyítják, hogy nem
tudják és nem is akarják – a szlovákok, az ukránok, a románok és a szerbek – a legalapvetőbb
emberi és kisebbségi jogokat megadni a magyarságnak. Ezért van rákényszerítve a magyarság a határkérdés felvetésére.
Fölül kell vizsgálni a trianoni döntéseket.
1975 óta napjainkban is érvényes a Helsinki
Záróokmány. Erre hivatkozva Magyarország a
hatályos nemzetközi jog keretein belül marad.
Mi magyarok – éppen az elmúlt évtizedek tapasztalatai alapján – történelmi megegyezést
szeretnénk elérni a szomszédos népekkel. Ennek föltétele a volt magyar területek nemzetközi
ellenőrzéssel történő tisztességes megosztása.
Ahol románok laknak, legyen az övék, ugyanúgy a szlovákoké, ukránoké és szerbeké az általuk többségben lakott terület. A magyar lakta részek tartozzanak Magyarországhoz. A vegyesen
lakott területeket paritásos alapon lehetne megosztani. Természetes módon minden területen
figyelembe kellene venni az azóta bekövetkezett román, szlovák és szerb erőszakos betelepítéseket, amikkel mesterségesen megváltoztatták
e részek etnikai arányait. A magyarság javaslatainak ez lehet a minimuma, ami elvezethet a
történelmi megbékéléshez. Lehetetlenség, hogy
a magyarság 8 országban élve, továbbra is porladjon, és eltűrje az őt ért sérelmeket. A magyarkérdés becsületes rendezése ezért egész Európa
érdeke.
90 éve Trianonnal Magyarország tragédiája
bekövetkezett.
1920. június 4-én, a békeszerződés aláírásának napján az országban megkondultak a harangok, bezártak az üzletek, az iskolák, 10 percre
leállt az utcai forgalom … .
Írta: Dr. Domonkos János

MEGHÍVÓ

Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját

TRIANON
MEGEMLÉKEZÉSÜNKRE.

Az ünnepség a dabi református templom
kertjében, 2010. június 6-án vasárnap 11
órakor lesz. A templomban 10 órakor istentiszteletet tartunk.
Koszorúikat elhelyezhetik a Hősök táblája és a Trianon kopjafa előtt.
Mindenkit szeretettel várunk!
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ÉLÕ HAGYOMÁNY
DÖMSÖDÖN

Fotó: Vass

Az ország egész területén – hol gyengébben, hol erősebben, de – elmondhatjuk, hogy
ma is élő, ősi tavaszi néphagyomány a májusfaállítás. A legények előző este kiválasztják a fát, és a lányos ház udvarában felállítják. Szalagokkal gazdagon díszítik, melynek
tetejébe egy üveg bor vagy egyéb ajándék,
pl. kendő kerül. A májusfát május végén
vagy pünkösdkor döntik ki (vannak vidékek,
ahol kitáncolják).
Örömmel mondhatom, hogy a mi településünkön is él ez a szép szokás. Május elsején
mindig nagy izgalom számomra, hogy hol is
látok a faluban májfát. Természetesen ez mindig attól függ, hogy amerre épp járok, mennyi
fiatal, eladósorban levő leányka lakik.
Személyes élményem, mikor a ’80-as
években egyik reggel arra ébredtem, hogy a
kapunkhoz egy több méteres, gazdagon díszített májfa van rögzítve. A család és az utcabeliek is csak ámuldoztak a színes szalagokon, a pezsgősüvegen, és úgy egyáltalán…
Nagy munka volt a kivitelezés is! Mint később kiderült, a májusfaállítómnak a testvéröcsém is az egyik „szövetségese” volt. A fa
kivágásához, elhozatalához, díszítéséhez,
felállításához nagy szükség volt 6-7 fiatalember összehangolt fizikai erőnlétére. (Az ezzel
járó kalandokat ma is szívesen mesélik, ha
alkalom adódik rá.)
Később, mikor a fát kidöntöttük, édesanyám finom főztjével vendégeltük meg a
lelkes májusfaállító csapatot.
Kedves Fiatalok!
Őrizzük és vigyük tovább falunkban ezt a
kedves népszokást!
-V.I.-
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III. DABI NAPOK
Ízek utcája – tájjellegû és grill ételek
fõzõ- és sütõversenye

III. Dabi Napok

2010. május 29-30.
Programja

2010. május 30. (vasárnap) 9.00 órától Ízek utcája (Dabi krt. – Lila söröző – Szőlők útja közötti
szakasz), alföldi tájjelegű ételek főző- és sütőversenyére kerül sor, grillezési ás tárcsás lehetőséggel,
melyre vállalkozó szellemű csapatok jelentkezését várjuk. Bárki nevezhet, aki szereti a hasát, szeret
főzni és egyidőben tudását megmérettetni másokkal.

Délután 13.00 órától – megnyitó, zenéstáncos – társastánc-bemutató – műsor,
karaokéval egybekötött vetélkedővel,
gyermekfoglalkoztató, ugrálóvár stb.
Este 19.00 órától nosztalgia est – utcabál, meglepetés műsorszámmal – 23.00 órakor tombola.

Csoportok, baráti társaságok, közösségek, civil szervezetek jelentkezését várjuk a Lila
Sörözőben (Dömsöd – Dabi krt.).
Jelentkezési határidő: 2010. május 25., a nevezési lapokat szintén itt vehetik át! (Bődiné Ica:
06-20-232-26-36, e-mail: ttimo01@citromail.hu)

Reggel 9.00 órától indul az Ízek utcája, a
Dabi krt. lezárt szakaszán, alföldi és tájjellegű ételek főző- és sütőversenye, grillezési lehetőséggel! Nevezni a Dabi sörözőben lehet.
Kerítés tárlat a lezárt útszakaszt övező
kerítéseken – képek, rézkarcok, kézműves
munkák, fotók – Nosztalgia sátor „Ilyenek
voltunk” címmel!
Kocsikázás a Szőlők útja – K. Nagy László utca – Sallai utca – Dabi körút útvonalon.
Íjászati bemutató és lehetőség a Dabi malom udvarán, ugyanitt malomlátogatás „idegenvezetéssel” folyamatosan 9.00 órától!

A főző- és sütőversenyen való részvétel feltételei:
• Az ételek elkészítéséhez szükséges alapanyagokat, hozzávalókat, eszközöket és a főzéshezsütéshez szükséges faszenet, tüzelőanyagot (csak gázégővel lehet főzni) a csapat biztosítja. Egy
csapat kétféle ételt is készíthet!
• A készített ételből 3 adagot a csapat átad zsűrizésre.
• Az ételhez szükséges köretet külön tálalóedényben kell a zsűrinek átadni, amihez a tálalóedényt a
résztvevők biztosítják.

2010. május 29. szombat:

2010. május 30. vasárnap:

Reggel 9.00 órától a Dabi söröző udvarán:
Gyermek és felnőtt programok, ugrálóvár, arc- és hajfestés, baba-mama börze,
ügyességi vetélkedők. Rendőrségi vetélkedő, bemutató, kukás- és tűzoltóautó! Társastánc-bemutató.
Filmvetítés!
Látványpékség, lacikonyha, kürtőskalács, büfé!
A részletes programról, időpontokról szórólapokon, plakátokon és az interneten keresztül adunk tájékoztatást!
Sok szeretettel hívunk és várunk minden
kedves érdeklődőt!

Dabi nap egy jó nap!

Helyszín: Dabi krt. – Lila söröző – Szőlők útja közötti szakasz, az úttest két oldala

Május 30-án 9.00 órától III. Dabi Napok – Ízek utcája, alföldi tájjellegű és
grill (tárcsás) ételek főző- és sütőversenye

A csapatok a főző- és sütőversenyre való jelentkezésükkel elfogadják a következő részvételi
feltételeket:
• Az elkészített ételt árulni tilos!
• A csapatok a főzőhely tisztántartásáról maguk gondoskodnak, az ételek elkészítése során a
tűzvédelmi óvintézkedéseknek eleget tesznek, az esetleges károkért teljes körű anyagi
felelősséget vállalnak. A főzőhelyeket a jelentkezés sorrendjében osztjuk ki!
• A főzőhelyeket a verseny napján úgy kell kialakítani, hogy reggel 9.00 óra után már nem lehet
csak gyalogosan közlekedni. A főzőhelyeket a program végén, délután 15.00 óra után lehet csak
elbontani!

F EL HÍ VÁS !

III. Dabi Napok Ízek utcája, tájjellegű és
grill ételek főző- és sütőversenyének lebonyolításához várjuk azon dömsödi tanulók jelentkezését, akik vendéglátóipari iskolában járnak és szívesen segítenének a
verseny és a zsűrizés lebonyolításában!
Jelentkezni lehet a 06-20-232-26-36 telefonon Bődiné Icánál vagy a 06-70-70-85-553
telefonon Korona Sándornál.
Jelentkezési határidő: 2010. május 21.

AKCIÓS
SHELL PB GÁZ
Ingyenes
házhoz szállítással!

A szállítás Dömsöd belterületére
48 órán belül értendő.

Tel.: +36-30-9-337-357
+36-24-434-948

Szikvízüzem
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Egyesületi horgászverseny 2010
Versenyzői kategória:

Április 24-én rendezte a Dömsödi Horgász Egyesület a szokásos évi
házi halfogó versenyét a Dömsödi Övcsatornán, melyre szerencsére ismét
remek időjárási körülmények között került sor. Idén összesen 5
kategóriában lehetett nevezni, ráadásul a felnőtt kategóriát szektorokra
bontottuk, így több esély volt jó helyezéseket elérni. A pálya 1-64-ig volt
kitűzve, azonban csak 36 fő jelent meg a sorsoláson, így főleg a felnőtt
szektorokban elég távol ültek egymástól a versenyzők. A jövőre nézve
bizakodásra adhat okot, hogy a korábbi évekhez képest sok női és gyermek versenyző jött el. Ezen a napon a halak is kegyesek voltak hozzánk,
hiszen emberemlékezet óta nem fogtunk ennyit csatornai versenyen,
többen 4 kiló felett mérlegeltek, és alig akadt valaki, aki nullázott volna.

Az eredmények:

1. Mihó György
4620 g
2. Tóth László
2780 g
3. Siket Péter
2400 g
Ifi kategória:
1. ifj. Saller András
3340 g
2. ifj. Nyúl Tamás
900 g
Gyermek kategória:
1. Fabók Olivér
1880 g
2. Nyúl Regina
640 g
3. Pencz Ádám
600 g
Női kategória:
1. Mészáros Emese
2200 g
2. Tóth Márta
1900 g
3. Saller Tímea
1400 g
Felnőtt szektor I.
1. Fabók Sándor
4220 g
2. Balogh László
4080 g
3. Movrin Máté
4000 g
Felnőtt szektor II.
1. Horváth Károly
4620 g
2. Kiss István
3480 g
3. Bánhegyi Zoltán
3120 g
Legnagyobb hal:
ifj. Saller András 1340 g
A versenyen még 10 db 1000 forintos vásárlási utalvány is kiosztásra
került a Célpont(y) Horgász Szaküzlet felajánlásából.
Dömsödi Horgász Egyesület

Duna-parti általános iskolák horgászversenye 2010

Április 25-én vasárnap rendezte a Ráckevei Duna-ági Horgász Szövetség és a Ráckevei Horgász Egyesület az V. Duna-parti Általános Iskolák
közötti horgászversenyt. Ezen hagyományosan a két ráckevei iskola mellett részt vesz Makád, Szigetbecse, Szigetszentmárton és Dömsöd általános iskolai csapata. A csapatversenyben résztvevő alsó illetve felső tagozatos gyerekek helysorsolás után egyénileg horgásznak, majd a verseny
három órája után a fogásaikat
összesítik, és ez alapján díjaznak a szervezők külön alsó és
külön felső tagozatos kategóriában. Az előző évek tapasztalatai alapján idén is nagy reményekkel indultunk a megmérettetésre, mert eddig a dömsödi
iskolások minden alkalommal
remekül szerepeltek. Igaz,
hogy a siker nem csak a véletlen műve, mert 2008 óta minden évben a téli időszakban
egyesületünk foglalkozásokat
tart az érdeklődő gyerekeknek
egyesületünk irodájában, mely
alkalmakkor horgászfilm-vetítésekkel, különböző horgászmódszerek ismertetésével, szerelékek összeállításával foglalkozunk, átbeszélve a versenyzéshez szükséges finomszerelékes módszerek széles lehetőségeit. Ez a foglalkozás köszönhető egyrészt az új versenyfelelősöknek, akik idejüket áldozzák arra, hogy e remek
szabadidős tevékenység révén, a horgászat ifjú reménységeit indítsák el
akár egy nemzetközi versenyzői karrier felé, másrészt a Nemzeti Civil

Alap pályázatán az egyesület által elnyert támogatásnak, amiből a színvonalas oktatáshoz szükséges eszközök rendelkezésre állnak, és a jól felszerelt iroda létrejöhetett.
A befektetett munka eredménye nem maradt el, hiszen újra kitűnő helyezést értek el tanulóink: Az alsósok második, a felsősök első helyezést
értek el, és ráadásul hazahoztuk a legeredményesebb iskolának járó vándorserleget is!
Az alsó tagozatos csapat
tagjai: Pethes Patrícia, Ács
András és Keresztes Balázs.
A felső tagozatos csapat tagjai: Fabók Olivér, Pencz Ádám
és Saller Tímea.
A végeredmény:
Alsósok:
1. Szigetszentmárton
2. Dömsöd
3. Ráckeve
Felsősök:
1. Dömsöd
2. Szigetszentmárton
3. Ráckeve
A csapat felkészítői Fabók
Sándor és Balogh László voltak.
Külön köszönet a Dovit Kft. és a Dömsödi Horgász Egyesület támogatásáért. A kft. az etetőanyagokat és az aromákat, az Egyesület az
élőanyagokat biztosította.
Dömsödi Horgász Egyesület

XX. évfolyam 5. szám
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NYITVA:

HÉTFŐ-PÉNTEK
5-18,
SZOMBAT 5-14,

VASÁRNAP 5-12
ÓRÁIG
ETETŐANYAGOK, PELLETEK, FRISS ÉLŐCSALIK, CSALIK, HORGÁSZFELSZERELÉSEK, KIEGÉSZÍTŐK, FINOMSZERELÉKES KELLÉKEK
NAPIJEGYEK, GYERMEKJEGYEK
ÉVES ENGEDÉLYEK INTÉZÉSE AKÁR AZONNAL
TÖRZSVÁSÁRLÓI KÁRTYAKEDVEZMÉNYEK!
DÖMSÖDI HORGÁSZ EGYESÜLET PARTNER

KERESZTREJTVÉNY

A megfejtésben egy halfaj olvasható.
A megfejtéseket a Célpont(y) Horgász Szaküzletbe kérjük leadni. A helyes megfejtők között
2 db 1000 Ft-os vásárlási utalványt sorsolunk ki május 21-én 17 órakor.

VÍZSZINTES
1. A megfejtés
12. a közelmúlt egyik
sikerfilmje
13. hideg idő
16. papír
17. főleg spanyol szórakozás
19. kimaródás, lekopás
21. ilyen ütőér is van
22. rangjelző
24. ritka férfinév
25. régi római pénz
26. ábrázat
27. néma sál!
28. konyak
31. tinisztár
32. földönkívüli mozisztár
34. híres festő volt
36. rossz tojás
37. ijesztget
38. földművelő eszköz
40. átszökik
42. LU
43. Európai Unió
44. gondolkodik
45. túlra

FÜGGŐLEGES
1. vitéz
2. női név
3. rovarirtó márka
4. keserű csoki
5. csen
6. válság
7. hiányos Szamos!
8. zivatarok kezdete!
9. Emília asszony
10. meg van keverve
az agya!
11. görög város
14. kevert dan!
15. hím csirkék
18. ordító
20. madárfajta
23. evező
28. .....-Arábia (ország)
29. azonos betűk
30. előtag: levegővel
felfújt
31. haltartó
33. királyi szék
35. eszkimó kunyhó
39. napszak
41. SA
43. csekk része!
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Rendezvényünk fővédnökei:

Versenyhírek az
iskola tájékáról

Kis-Duna-menti Civil Szervezetek Szövetsége
és
Dömsöd Nagyközség Polgármesteri Hivatala

Ezúton tájékoztatunk minden érdeklődőt, hogy 2010. június 19-én
szombaton kerül megrendezésre a

IV. DÖMSÖDI HAL-VÍZ NAP
TERVEZETT PROGRAMOK:

REGGEL 6,30 ÓRÁTÓL
DÖMSÖDI HORGÁSZ EGYESÜLET
MEGHÍVÁSOS HORGÁSZVERSENYE
A STRANDON ÉS KÖRNYÉKÉN,
9 ÓRÁTÓL FŐZŐVERSENY A DÖMSÖDI
„PETŐFI SÉTÁNYON”
A VERSENYEKEN INDULÓ CSAPATOK
ÉS AZ IDELÁTOGATÓ VENDÉGEK
SZÓRAKOZTATÁSÁRA:
13.00 ÓRÁTÓL
VEGYES SZÓRAKOZTATÓ MŰSOR
A KÉK-DUNA VENDÉGLŐ UDVARÁN

Legyen megint egy jó napunk! Hívjuk és várjuk Önt és Kedves Családját, Barátait, Kollégáit a IV. Hal-Víz Nap rendezvényeire.
FELHÍVÁS FŐZŐVERSENYRE
Felhívunk minden magánszemélyt, vállalkozást, civil szervezetet, intézményt, aki barátokkal, ismerősökkel, munkatársakkal közösen egy
kellemes és szórakoztató napot szeretne eltölteni
a szépséges dömsödi Duna-parti sétányon, szereti és készíteni is tudja a finomabbnál finomabb
ételeket, hogy a főzőversenyen vegyen részt!
Készítse el élete legfinomabb ételét, azzal
lássa vendégül társaságát, és velük együtt közösen fogyassza el.
Az elkészített ételremekeket szakértőkből,
országosan és helyben ismert, elismert személyekből álló zsűri bírálja és minősíti, majd döntésük alapján díjazza az elkészült ételeket.
A versenyen való részvétel feltételei:
A múlt év tapasztalatai alapján ismételten három kategóriában lehet nevezést és jelentkezést
leadni, adatlap kitöltésével, melyet a Kék Duna
Kisvendéglőben, az OMK-ban vagy a Dömsödi Horgászegyesület irodájában lehet kapni, kitölteni és leadni 2010. június 10-ig.
Nevezési kategóriák:
Halételek /bármely méretű, fajtájú halból
vagy vízi élőlényből készült sült, főtt ételek tartoznak ebbe a kategóriába/
Hagyományos magyar ételek (minden pörkölt, gulyás és más közismert magyar étel ide
számít /pl. lecsó, slambuc/, kivéve a vadhússal
készült ételek)

Vad- és különleges ételek (minden olyan étel
is ide tartozik, ami nem tartozik a fenti kategóriákba, pl. nemzetiségek konyhája)
Rendezvény „HÁZIREND”
A főzés napján a résztvevőknek 09.00 óráig a
részükre kijelölt helyet el kell foglalni, tekintettel arra, hogy a főzés zavartalansága és az ételek
védelme miatt a gépkocsiforgalmat meg kívánjuk szüntetni.
Az ezt követő idő után a parkolás csak a kijelölt parkolókban történhet.
Az ételek alapanyagait, elkészítésükhöz és
elfogyasztásukhoz szükséges eszközöket (asztal, szék, evőeszköz, tányér….stb.) kérjük,
hogy a jelentkezők hozzák magukkal. A keletkezett hulladék gyűjtéséről és elszállításáról a
szervezők gondoskodnak.
Értékelés:
A versenyre benevezett ételeket a zsűri 11
órától folyamatosan bírálja el kategóriánként.
Az ételekkel 12 óráig kell elkészülni, mivel a
további szórakoztató programok, valamint az
eredményhirdetés időrendje és az illatok, valamint a látvány következtében farkasétvágyú
vendégek kiszolgálása ezt indokolttá teszi.
Díjazás:
A verseny eredményhirdetését 15 és 16 óra
közötti időben tartjuk a Kék Duna Kisvendéglő
udvarán felállított kis színpadon.
A versenyben 1., 2., 3. helyezés kerül meghatározásra, illetve intézmények, magánszemélyek és vállalkozások, valamint szponzorok különdíjakat adnak át a résztvevőknek.
Elismerésben és díjazásban részesülteken kívül szándékunk és reményeink szerint minden
kedves versenyben résztvevő és vendégeik
nyertesei lesznek ennek a napnak. Szép környezetben, finom ételek, italok elfogyasztása után a
szórakoztató műsor és programok megtekintése csak növelni fogja megelégedésüket.
Dömsödi Civil Szervezetek

INFORMÁCIÓ:
DÖMSÖDI H.E. (06-30-26-00-957)
E-MAIL: h.e.domsod@invitel.hu
TÁJÉKOZTATÁS: KÉK DUNA KISVENDÉGLŐ (06-30-95-15-637)
E-MAIL: kekdunaclub@invitel.hu

– A Kiskunlacházán megrendezett alapműveleti, 4. osztályosoknak szóló matematika verseny megyei fordulóján
Lampert Georgina Gréta VI. helyezést,
Papp János II. helyezést ért el.
Mindkét tanuló felkészítője Jároliné Lázár
Katalin.
– A Ráckevén megrendezett területi
versmondó versenyen
Kolompár Petra 1. helyezést ért el – felkészítője Patonai Nóra.
– A Ráckevén megrendezett területi
prózamondó versenyen
Liptai Melitta 1. helyezett lett. Felkészítője
Bak Gáborné.
– Weöres Sándor verseiről rajzok készültek. A helyi zsűri a következő döntést
hozta:
1. osztály Halász Dorottya
Balogh Abigél
2. osztály Bődi Gábor
Kincses Sándor
Liptai Melitta
Fülöp Szilvia

3. osztály Csiszár Dóra
Pethes Patrícia

4. osztály Kincses Dóra

1. helyezés
2. helyezés

1. helyezés
1. helyezés
2. helyezés
3. helyezés

1. helyezés
2. helyezés

1. helyezés

A rajzokat készítő gyerekeknek Varga
Gézáné adott tanácsot.
– Az országos közlekedési verseny iskolai fordulóján a legjobb eredményt iskolánkban Kovács Gergő 3. a osztályos tanuló
érte el. Felkészítője Jarosiné Szabó Ilona.
– A Tökölön megtartott szavalóversenyen
2. osztály
1. helyezett

2. osztály
2. helyezett

3. osztály
1. helyezett

Liptai Melitta
felkészítő: Bak Gáborné

Kolompár Petra
felkészítő: Patonai Nóra

Sipos Evelin
felkészítő: Jarosiné Szabó Ilona

– A Budapesten megrendezett bábversenyen a dömsödi csoport KÜLÖNDÍJAT
kapott.
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A következő tanulók szerepeltek a
bábjátékban:
A 2. c osztályból
Székely Klaudia
Sass Lilla
Erős Fanni
Varga Dorina
Csehi Lili
Gonda Alexandra
Guttyán Réka
Tóth Ilona
A 4. b osztályból
Belencsik Krisztina
Guttyán Kitti
Takács Daniella
Felkészítőjük: Keyha Czeller Piroska
– A Kiskunlacházán megtartott megyei
rajzversenyen az első korcsoportban
Szarka Nóra 2. helyezést ért el. Felkészítője Varga Gézáné.
– A Szigethalmon megrendezett kistérségi Széchenyi Matematika Versenyen kb.
150 résztvevő közül
1. osztályban:
Rüsics Alexandra I. helyezett.
Felkészítő: Patonai Istvánné.
Várkonyi Viktória VI. helyezett.
Felkészítő: Patonai Istvánné.
Balogh Abigél XVII. helyezett.
Felkészítő: Patonai Istvánné.
2. osztályban:
Mészáros Péter XI. helyezett.
Felkészítő: Patonai Nóra.
Csontos András XVI. helyezett.
Felkészítő: Patonai Nóra.
Pokornyik Gábor XXIV. helyezett.
Felkészítő: Patonai Nóra.
– Az országos Zrínyi Matematika Verseny területi fordulóján több száz gyerek
közül a legjobb eredményt, a 11. helyezést a
3. osztályosok között Kovács Gergő 3. a osztályos tanuló érte el. Neki és felkészítőjének,
Jarosiné Szabó Ilonának az ünnepélyes eredményhirdetésen is gratuláltak.
A 3. osztályosok közül Perger Balázs a 42.
lett. Felkészítője Jarosiné Szabó Ilona.
A 4. osztályosoknál Papp János 44. lett.
Felkészítője Jároliné Lázár Katalin.
Az elért eredményekhez gratulálunk, a felkészítő tanároknak pedig köszönet az áldozatos munkájukért!
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Kirándultunk

A Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat választotta ki osztályunkat jutalomkirándulásra,
mely 2010. április 20-án valósult
meg a Gyermekbarát Egyesület
anyagi segítségével.
Budapesten jártunk, egy nagyon gazdag programon vettünk
részt.
Először egy rövid sétát tettünk
a Városligetben, a Hősök terén,
ahol megnéztük Árpád vezér és a
többi magyar király szobrait.
Izgatottan vártuk a kézműves foglalkozást, amely a Szépművészeti Múzeumban várt bennünket.
Csoportra bontva megismerkedtünk a görög kiállítással, ahol feladatokat oldottunk meg, majd a látottakhoz kapcsolódóan mozaikot készítettünk, amit haza is hozhattunk.
Innen a Pál-völgyi cseppkőbarlanghoz mentünk, ami a nap csúcspontja volt. Nagy izgalommal
vártuk, hiszen ilyen helyen még nem voltunk. 9 emelet mélyen jártunk, amelyből a két emelet hoszszú tyúklétra alaposan próbára tett bennünket. Gyönyörködtünk csodálatos cseppkőképződményekben, a túravezető különböző lényekhez hasonlította őket. Így láthattunk: boszorkánykonyhát,
cseppkőállatkertet, igazság kövét, Hófehérkét és a hét törpét stb. Igaz, hogy jól elfáradtunk, de felejthetetlen élményben volt részünk. Innen mentünk a Füvészkertbe, a Vörösingesek főhadiszállására. A könyvben olvasottak alapján egy kicsit máshogyan képzeltük el. Itt legjobban az üvegházban
a Pálmaház tetszett. Hatalmas pálmaféléket láthattunk, a legnagyobb egy banánfa volt, amin még
zöld banánfüzért is megfigyelhettünk. Utána megkerestük a tavat, amiben Nemecsek kétszer fürdött meg. Ez a tó bizony az évek alatt „összement”. A partján fogyasztottuk el az Anita néniék által
nekünk hozott finom uzsonnát, üdítőt. Jóízűen fogyasztotta el mindenki.
Lassan véget ért a nap. Hazafelé vettük az irányt, sok-sok élménnyel gazdagodva.
Köszönjük szépen, hogy ilyen lehetőség nyílt számunkra, sokáig fogunk emlékezni erre a szép
napra.
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„Teljes birtokában lenni a nyelvnek…”
– gondolatok a szavalóversenyrõl –

„Hallom, amint a hangok elmúlnak
egymás után, mint az élet.
De a vers sosem múlik el.”
(Kosztolányi Dezső)
A Gróf Széchenyi István Általános Iskolában
hosszú évek óta hagyomány a diákok szavalóversenye. Többször ért az a megtiszteltetés, hogy
részt vehettem ezeken a délutánokon, mint zsűritag. Számomra ez sosem volt protokoll kötelesség. Mindig készültem ezekre a délutánokra. Úgy
készültem, mint egy kis elcsendesedésre, feltöltekezésre.
Civilizációnk kíméletlenül törtető és anyagias.
Az emberek jórészt semmi mással nincsenek elfoglalva, mint a létfenntartásért vívott harccal. Ez
nem az ő hibájuk. A világ kényszerít minket erre.
S bár a gyakorlat és a hétköznapok nem engednek
megnyugvást, valahol tudatunk mélyén pontosan
tisztában vagyunk azzal, hogy elcsendesedésekre
szükség van.
Azért, hogy élni tudjunk, erőt meríteni, tovább
menni.
Számomra ilyen erőt jelentenek a versek.
Versmondás közben a szavaló nemes gondolatokat ad át a hallgatóknak. Szinte az egész bensőjét, és ezzel kicsi belső ajtókat nyitogat. A vers kifejezőeszköze a nyelv, amely újra teremti a gondolati lényeget. Kosztolányi mondja:
„A vers maga a lélek”.
A nyelv lélekké alakul az olvasóban, a lélek pedig nyelvvé. „Kettős teher, kettős kincs” – ahogy
József Attila mondja. A versek megértéséhez vezető út az egyszerűség. Ami valóban értékes gondolat, az egyszerűen megfogalmazható. Ezt hajlamosak vagyunk elfelejteni.
Mi a szavalás titka? Eljutni a vers lényegéig. A
szó ősi közlő forma. Kifejez örömöt, bánatot,
vigaszt nyújt, éltet.
A költészet művészet. A vers gyönyörködtet,
elgondolkodtat, jobbá tesz. Aki verset mond, annak költővé kell növekednie ahhoz, hogy jól
elmondhasssa versét.
Latinovits Zoltán hároméves korában már az
összes mesekönyvében lévő verset kívülről tudta.
Jól megértette azokat, később pedig úgy tudta visszaadni a versek lényegét, hogy aki hallgatta, beleborzongott. Gazdag ember volt. Úgy volt gazdag, ahogy kevesen manapság: belülről.
Április 12-én rengeteg szép verset és jó előadást
hallhattunk a dömsödi diákok tolmácsolásában.
Érezhető volt, hogy valamennyien komolyan készültek, tanultak, izgultak. Valójában már azért is
jutalmazni kellene mindenkit, hogy eljutott a részvételig. Nem olyan könnyű dolog emberek elé állni, és a lélek mélyén lakozó, sokszor titkolt érzéseket felfedni. Különösen nagy dolog, ha erre gyerekek vállalkoznak. Ezért szeretnék most minden
szavalónak egyenként köszönetet mondani. A jutalmazás balga dolog. Tévedés azt gondolni, hogy

helyezésekkel rangsorba állíthatjuk a verselő gyerekeket. Ez csak valamiféle emberi kényszer, amely a
teljesítmény-orientált világból érkezett.
A versmondást nem lehet helyezések közé szorítani. Ilyen kereteket nem tűr.
Hallhattunk átéléssel és kevésbé átéléssel mondott verseket. Megértett és kevéssé megértett verseket. Ezzel sincs baj. A vers megértése folyamat.
Lassan érik, mint a gyümölcs a fán. Van amit csak
akkor ért meg igazán az ember, ha maga is átélte.
Nem lenne jó ha ezek a tiszta szívű fiatalok megannyi fájdalmat átélnének, mint amelyről verseikben szavaltak.
Befejezésül azzal a Reményik idézettel szeretnék köszönetet mondani a szavaló diákoknak és
felkészítő tanáraiknak, amelyet a szavalóverseny
napján is elmondtam:
„Te másokért, mások számára vagy.
Örömszerző vagyok általad én.
Én, aki más örömöt úgyse szerzek,
Ki az életnek rossz cselédje voltam,
S kinek egyebe sincsen, mint a versek.
Nem versem, te nem vagy szuverén.
Te engesztelő áldozati láng,
Szent füst vagy az Élet oltárkövén…
Te azért vagy, hogy elmenvén vigasztalj,
szellemet idézz,
Szépséggel marasztalj…”
Reményik Sándor 1923
A szavalóverseny díjazottjai évfolyamonként:
1. évfolyam:
I. helyezés:
Balogh Abigél
Felkészítő: Patonai Istvánné.
II. helyezés:
Manger Petra
Felkészítő: Patonai Istvánné.
III. helyezés:
Várkonyi Petra
Felkészítő: Patonai Istvánné.
2. évfolyam:
I. helyezés:
Liptai Melitta
Felkészítő: Bak Gáborné.
II. helyezés:
Jakab Tünde
Felkészítő: Bak Gáborné.
III. helyezés:
Kolompár Petra
Felkészítő: Patonai Nóra.
3. évfolyam:
I. helyezés:
Vitáris Petra
Felkészítő: Patonai István.
II. helyezés:
Sipos Evelin
Felkészítő: Jarosiné Szabó Ilona.
III. helyezés:
Pethes Patrícia
Felkészítő: Patonai István.
4. évfolyam:
I. helyezés:
Kővári Róza
Felkészítő: Jávorka Józsefné.
II. helyezés:
Ács Dominika
Felkészítő: Bábelné Varga Judit.
II. helyezés:
Matus Evelin
Felkészítő: Jávorka Józsefné.
Szabó Andrea
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PROG RA MOK AZ
OMK-BAN

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

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

MUSICA NOSTRA NŐI KAR PRÓBÁI
Péntekenként 18.00 órától a Széchenyi
úti Általános Iskolában.
SZÍNJÁTSZÓ KÖR
Keddenként az Iringó Színjátszó Kör
próbái 18.00 órakor.
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.

Dömsödi
Sportközpont

Elérhetőségek: Tel.: 06-24/533-010;
e-mail: domsodsport@vnet.hu
Béczi János intézményvezető
mobil: 06/20/3145-794

ÁLLANDÓ PROGRAMOK
Aerobik
Kézilabda
Felnőtt /női/:
Szerda:
18.00-19.30
Péntek:
18.30-20.00
Gyermek /9-10 év, lány/
Hétfő:
16.45-18.00
Csütörtök:
17.00-18.00
Labdarúgás
Ifi:
Szerda:
17.00-18.00
Péntek:
17.00-18.00
Gyermek /9-10 év/:
Hétfő:
15.00-16.00
Szerda:
15.00-16.00
Konditerem
Nyitva tartás:
Hétfő–Péntek:
08.00-21.00
Szombat:
16.00-18.00
Vasárnap:
-
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Összefogás egy pályázat sikeréért
A Nagyközségi Önkormányzat a Nagyközségi Könyvtárral együtt pályázatot nyújtott be
a Társadalmi Megújulás Operatív Program
keretében meghirdetett:
Nevelési és oktatási intézmények tanórai,
tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek támogatására.
A támogatás mértéke: 100%.
Önerő: 0.
A megpályázott összeg: közel 35 millió forint.
A pályázatban 5 nevelési-oktatási intézménnyel együttműködési megállapodást kötöttünk, amelyek a következők:

Témahetek:
„Állatok Világnapjának megünneplése”,
„Barátaink az állatok” 5 napos témahét szervezése. Kirándulás a Fővárosi Állat- és Növénykertbe, színházi előadás, gyermeknap.

rűen szerezzenek a gyerekek ismereteket a keresztény életformáról, a családról, a jó közösségről.
A hét központi témája: „Dávid, a kiválasztott.”

– Apaji Pitypang Óvoda
Témahetek:
Különböző foglalkozások szervezése a gyerekeknek, ahol lesz meseház, játszóház, bábkészítés, színházlátogatás.

– Dezső Lajos Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Témahetek:
„Játsszunk színházat”, ahol a gyerekek eljuthatnak a színdarab megírásától a darab színpadra állításáig, valamint kamarazenei és képzőművészeti alkotó tábor szervezése.

Témanapjaink:
– A múltunk nyomában (Dömsöd és Dab
község történelmi emlékhelyeinek megismerése, valamint Székesfehérvárra egy történelmi
tanulmányi kirándulás).
– Körzeti természetismereti túrák:
1. Dömsödön halgazdaság megtekintése kerékpártúra,
2. Tatár-hegyi erdőbe tett gyalogtúra,
3. Kerékpártúra a tassi zsiliphez.
Diákolimpia, szellemi és sportvetélkedők
szervezése.

– Dömsöd-Nagytemplomi Református
Egyházközösség
Témahetek:
Az egyházközösségben nagy hangsúlyt fektetnek a gyerekek és fiatalok között végzett
szolgálatra. Minden évben napközis tábort szerveznek az óvodás és általános iskolás korosztálynak, amelynek a központi témája: „Életre szóló döntések” – Ruth könyve alapján.
A középiskolás és főiskolás, illetve egyetemista korosztály részére ifjúsági tábor lesz Balatongyörökön, amelynek címe: „Isten formáló műhelyében” – József története (I. Móz 3747) alapján.

– Gróf Széchenyi István Általános Iskola
Témanapok:
– Tisztelgés a nagy Magyarjaink előtt (sportversenyek, játékos feladatok).
– Témanapok szervezése cigánygyerekeknek
illetve halmozottan hátrányos helyzetű gyerekeknek.
– Házhoz jön a zenekar, verses, zenés programok.
– Az ókori Kelet története (4 napos tábor),
ahol eljutnak a gyerekek az egyiptomi receptektől a piramisok titkáig.
Témahét: bogárvár (régi kézműves mesterségekbe nyernek betekintést a hátrányos helyzetű gyerekek).
Havi szakkörök:
– Ismerd meg a világot, különböző földrészek, országok kultúrájának, hagyományainak,
megismerése.
– Matematikában tehetséges gyerekek tehetséggondozása.
– Bábszakkör.
– Hagyományőrző szakkör (székely-magyar
rovásírás, gyógynövények megismerése,
gyöngyfűzés).
– Ügyes kezek kézműves szakkör.
– Néptánc, népi játékok.
– Apaji Arany János Tagiskola
Témahetek:
Nyári kézműves tábor valamint a Zöld program témahét keretében lesz természetjárás,
ahol megismerkedhetnek a gyerekek a rákosi
viperával is.
– Dömsödi Nagyközségi Óvoda

A Nagyközségi Könyvtár által megvalósítandó programok:

Heti szakköreink:
– Biblia és kereszténység a művészetekben –
művelődéstörténeti ismeretterjesztő sorozat.
– Könyvtári szakkör: a helytörténeti kiállítás
tárgyainak bemutatása, valamint szülőföldünkhöz, családtagjainkhoz kötődő szokások, emlékezések.
– „Ami a szívedet nyomja” könyvtári foglalkozások szociálisan hátrányos helyzetű,
könyvtárba járó gyerekek számára.
– Rendhagyó történelmi órák az államalapítástól egészen a mohácsi vészig.
Témahét: Nyári tábor a Mátrában, ahol
megismerkedhetünk Gyöngyös, Eger, Lillafüred, Szilvásvárad nevezetességeivel. Ha nem
sikerül nyerni a pályázaton, akkor is elvisszük
a gyerekeket kirándulni, hiszen már az idén 10
éve, hogy egy összeszokott csapattal minden
évben elmegyünk együtt kirándulni, és bejárjuk kis hazánk valamely tájegységét.
Fontosnak tartottam még, hogy más intézményeknek is lehetőséget biztosítsunk arra,
hogy terveiket, elképzeléseiket meg tudják valósítani, ezért felkértük az alábbi intézményeket az együttműködésre:
– Dabi Református Egyházközösség
Témahét:
Nyári napközis tábor a dabi gyülekezetben,
melynek célja, hogy tevékenyen és élménysze-

– Gyermekjóléti Szolgálat
Témahét:
„Tihanyi mesék” címmel nyári tábort szerveznek a hátrányos helyzetű gyerekek részére,
a Tihanyi Levendula Erdei Iskolába.
– Oktatási és Művelődési Központ
Heti szakkör:
Kézműves szakkör, ahol a gyerekek megismerkedhetnek a különböző ősi mesterségekkel, és eljuthatnak a fazekasságtól egészen a
mézeskalács-készítésig.
Mind a négy intézmény, saját szervezésben
évek óta szervez a gyerekek körében népszerű
és sikeres gyermekfoglalkoztató heteket. Ezért
célszerűnek tartottam beemelni a pályázat tematikájába tevékenységüket.
Jelenlegi gazdasági helyzetünkben pontosan
azokra a fejlesztésekre nem jut pénz, amelyek
gyermekeink szellemi előrehaladását, erkölcsi
fejlődését jelentenék. Azért tartom fontosnak
ezt a pályázati lehetőséget, mert éppen ezt a hiányzó oldalt próbálja segíteni és felkarolni.
A pályázat összeállítása során még soha nem
látott együttműködésnek lehettünk tanúi a
dömsödi intézmények között. Nagyszabású
összefogással és lelkesedéssel dolgoztak az intézmények munkatársai. Az anyag összeállításán sokan és sokat dolgoztak. Reméljük, hogy
a munka színvonala a sikerességhez vezet.
Ezúton szeretném megköszönni mindazoknak a munkatársaknak a kitartó munkát és erőfeszítéseket, szabadidejük feláldozását, akik a
pályázati munkában részt vettek.
Összeállította: Markóné Zöldág Ágnes
könyvtárvezető
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A Dezsõ Lajos Alapfokú Mûvészetoktatási
Intézmény hírei
Az április eseménydús volt a művészeti iskolában.
8-án, Kiskunlacházán a Széchenyi-év alkalmából meghirdetett alkotópályázaton grafika tanszakos növendékeink közül Halász Dorottya és
Hartai Ádám III. helyezést, Csiszár Dóra II. helyezést, Kun Julián különdíjat kapott. Gratulálok a gyerekeknek és a felkészítő tanárnak, Kérges
Tündének.
19-én Szigetcsépen körzeti furulyaversenyen vettek részt növendékeink, Várkonyi Petra, Magyar Márk, Piróth Krisztina (makádi tagozat),
Urbán Viktória (makádi tagozat) és a Reneszánsz Együttes tagjai: Fábián
Karola, Kővári Bori, Felföldi Brigitta, Varga Karolina, Tóth Dániel.
Piróth Krisztina III. helyezést, a Reneszánsz Együttes I. helyezést ért el.

Reneszánsz együttes

21-én második alkalommal rendezte meg iskolánk a Fúvós Szólisták és
Kamaraegyüttesek Baráti Találkozóját. A térség iskoláiból eljöttek a ráckevei Ránki György Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, a Szigetcsépi
Művészeti Iskola, a kiskunlacházi Volly István Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, a taksonyi Hungaro-Art Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és a tököli Szárny-nyitogató Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
növendékei és tanárai. A fellépők nagyon szép, színvonalas és tartalmas
koncertet adtak. Iskolánkból a Reneszánsz Együttes, Tóth Ilona, Magyar
Máté, Keller Konrád, Piróth Krisztina, Felföldi Brigitta, Baranyi Virág,
Tóth Dániel lépett fel. Iskolánk volt tanulója, Holl László is bemutatkozott a hangversenyen. Felkészítő tanárok: Somos András, Nyikes Krisztián, Povázai Gyula, Csák Péter.
A rendezvényt Bencze István polgármester úr nyitotta meg, az est háziasszonya Bognár Gáborné, iskolánk drámapedagógusa volt. A koncert végén a fellépőket szendviccsel, a szülők által készített süteménnyel és teával
vendégeltük meg. A megvendégelés előkészítésében Tánczos Miklósné,
Tabajdiné Tánczos Zsuzsanna, Sipos Éva, Tóthné Ispán Ilona, Faragóné
Pádár Tünde, Bene Jánosné és Mihó Diána vett részt. Növendékeink közül
is segítettek a rendezvény lendületes lebonyolításában: Csaplár Bence, Imre Kata, Imre Zsófi, Jancsó Anna, Kuna Orsolya, Radványi Patrik.
A rendezvényt a művelődési ház nagytermében tartottuk, a dekorációt
Pethesné Nyári Katalin és osztálya készítette az előző heti bálra, köszönjük a gyönyörű díszítést.
A fellépők az általános iskola tantermeiben készültek fel, melyeket Varga Gézáné, Jávorka Józsefné és Budainé Doroszlay Judit biztosított számunkra.
Köszönöm minden közreműködőnek a segítséget, külön köszönöm
Csikós Lászlónénak, a művelődési ház vezetőjének és munkatársainak a
technikai hátteret!

29-én, a Novotel Budapest Centrumban vette át Varga Anett koordinátor, iskolánk grafikatanára az Oktatási és Kulturális Minisztérium, valamint a Tempus Közalapítvány díját, „A Nemzetközi Együttműködési
Kultúráért Nívódíjat”. Az összes Comenius pályázatból két díjazott volt,
köztük a mi iskolánk. A díjat Elter Edina, az Oktatási és Kulturális Minisztérium, Európai Uniós Kapcsolatok Főosztálya főosztályvezető-helyettese és Tordai Péter, a Tempus Közalapítvány igazgatója adta át.
A díjátadás előtt Tordai Péter röviden bemutatta a Színházhíd projektet.
Elmondta, hogy a projekt alkalmával lehetőségük volt a résztvevő diákoknak más európai iskolákba való utazásra, külföldi tapasztalatcserére.
A méltató szavak alatt a projektből készült montázst vetítették, igazán jó
volt látni a dömsödi gyerekeket! Külön öröm, hogy a díjátadó meghívóján Csiszár Dóra alkotása szerepelt.
A díjátadás után Varga Anett a projektről tartott színvonalas előadást,
melybe bevonta a hallgatóságot is. Iskolánk projektjét a Színművészeti
Egyetem projektjének bemutatójával egy szekcióban szerepeltették.
A díjátadáson egy kiállítás keretében bemutatásra került az iskola nívódíjas projektje is. A kiállítást Varga Anett és Bajzák István készítette. Gratulálok Varga Anett tanárnőnek és a résztvevő diákjainknak a nívódíjhoz!
30-án a Dömsödi Napok megnyitóján négy kis növendékünk szerepelt:
Tóth Ilona, Magyar Máté, Keller Konrád és Várkonyi Petra. Felkészítő tanárok: Nyikes Krisztián és Somos András.
Grafika tanszakosaink szép kiállítással készültek a Dömsödi Napokra.
A kiállító növendékek a következők: Csiszár Dóra, Halász Dorottya, Hartai Ádám, Hartai Martin, Kun Julián, Várkonyi Viktória. Felkészítő tanáruk Kérges Tünde.
A színjáték tanszak is kiállította az Iringó Színjátszókörrel közösen tavaly bemutatott Padlás c. musical fotóit. A kiállítást Nagy Sebastián készítette.
A május hónap a Dömsödi Napokkal indult.
1-jén a majorette csoport nyitotta meg az Aranyos Kupa Országos Díjugrató Bajnokságot, este a Dömsödért Alapítvány bálján az Árvalányhaj
csoport lépett fel. Mindkét csoportot Mihó Diána tanárnő készítette fel. A
bálon még fellépett a tanárnő dömsödi felnőtt tánccsoportja is.
2-án szintén a társastáncosoké volt a főszerep: délelőtt a majorette csoport nyitotta meg a gyermek ügyességi lovasversenyt, délután az Anyák
Napi Ajándékműsorban felléptek az óvodások, az 1., 2., 3. osztályos gyerekek, valamint a Gézengúz, az Árvalányhaj és a Haladás csoportok. A
növendékeket Mihó Diána tanárnő készítette fel.

A nívódíj oklevele
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Minden felkészítő pedagógusnak, növendéknek, résztvevőnek köszönöm a Dömsödi Napokon nyújtott segítséget!

Májusi és júniusi tervek

Május 10-én körzeti rajzversenyre mennek grafika tanszakosaink.
Május 17-én óvodásoknak tartunk hangszerbemutatót a művészeti iskolában.
Május 29-30-án a Dabi Napokon fellépnek a társastánc tanszakos növendékek.
Június 5-én rendezzük meg másodszor a házi társastáncversenyt
Június 6-án színjáték tanszakosaink készülnek év végi bemutatóval. A
bemutatásra kerülő zenés színdarab a Grease c. musical átirata.
Június 8-án a zenei tanszakos növendékeink év végi bemutatója és a
grafika tanszakosok év végi kiállítása.
Június 14-én a társastánc és néptánc tanszakos növendékeink év végi
bemutatója.
Felhívom a kedves Szülők és Gyerekek figyelmét, hogy a művészeti iskolába május 15-étől lehet beíratkozni.
Zenei tanszakok: furulya, fuvola, klarinét, trombita, gitár, zongora,
óvodás előkészítő.
Tánc: társastánc, néptánc; képzőművészet: grafika; színművészet-bábművészet: színjáték.
Kollégáimmal együtt szeretettel várjuk az érdeklődő gyerekeket és szüleiket a művészeti iskolában!
A beíratkozáshoz adatlapot kell kitölteni a művészeti iskolában.
Bővebb információt a 06-24/435-338 és a 06-20/489-8866 telefonszámokon lehet kérni.
Köntös Ágnes igazgató

Jutalom a ráckevei
zsaruknak

Kiváló munkájuk elismeréseként Balázs József, a Magyar Posta Zrt.
Biztonsági Központjának vezetője jutalomban részesítette Méri Lajos
rendőr törzszászlóst és Keresztesi Gergely rendőr törzsőrmestert.

Felföldi Brigitta és Baranyi Virág

Tisztelt Adózók, kedves Szülõk!

A művészeti iskola megsegítésére létrejött Pro Musica Alapítvány
Dömsöd tisztelettel várja az adózók személyi jövedelemadójának
1%-os felajánlását.
Az alapítvány adószáma: 18681189-1-13
Tisztelettel: a kuratórium

Nyári nyitva tartás
Az OMK és Könyvtár 2010. június 14-tõl
augusztus 31-ig a következõ nyári nyitvatartási rend szerint tart nyitva:
Hétfő: 7.30-14
Kedd: 7.30-14
Szerda: 7.30-14
Csütörtök: 7.30-14
Péntek: 7.30- 14
Szombat: 8-12
Ez a nyitva tartás módosulhat az OMK nyári
rendezvényeinek az időszakára.

A két nyomozó 2010. március 24-én Tökölön fogta el azt a férfit, aki
két órával korábban fegyverrel kényszerítette a szigetcsépi posta alkalmazottait a bevétel átadására. A rabló bűntársát a déluán folyamán
Halásztelken elfogták, és az általuk meglovasított pénz is hiánytalanul
előkerült.
Ráckevei Rendőrkapitányság

A nyári szabadság időszakára szeretnénk szüneteltetni az OMK és Könyvtár nyitva tartását.
OMK: 2010. július 19. – aug. 15-ig.
Könyvtár: 2010. július 26. – aug. 15-ig.
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 SPORTHÍREK 
Szorgalmasan
gyûjtögeti pontjait
a labdarúgó csapat

A labdarúgók háza táján pezsgő
sportélet van. A felnőtt csapat mellett az
ifik és a serdülők is komolyabban veszik az edzéseket, és már mutatkozik
némi eredmény is. A felnőtt csapatban
sajnos továbbra is kevés helybeli játékos jut szóhoz.
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Találtam egy képet...
Változások

Rovatunkban folytatjuk ifj. Fábián János 1970-es évek közepén készített falukép felvételeinek
közlését. A képek érdekességét az a változás adja, ahogyan a régi mellé helyezzük a község
ugyanazon pontjain készített fotókat.

A Pest megyei I/B Déli csoportban szereplő felnőttek eredményei:
21. forduló:
Újhartyán: Dömsöd 0:0
22. forduló:
Dömsöd : Abony 3:1
23. forduló:
Dömsöd : Kiskunlacháza 1:1
24. forduló: Tápiómetál : Dömsöd 0:1
Tápiószele, 100 néző
Dömsöd: Balázs I. – Nagy A., Király
J., Kelemen A., Varga Z. – Agócs L., Szabó P., Zsolnai Z., Balogh V. (Bognár B.),
Kévés S. (Turcsán T.), Fehérvári Zs.
(Szabó L., Papp Z.)
Edző: Halász Gyula
Gólszerző: Balogh Viktor

Ez a felvétel a Szabadság és a Jókai utca kereszteződéséből, déli irányban készült.
Ebből a nézetből csak az utca jobb oldala látható. Az első építmény egy melléképület,
mely mögött a Csides köz nyúlik egészen a gátig, majd két lakóépület következik.
Említést érdemel a második ház kontyos tetőszerkezete. Tovább déli irányban
Nyerges Péter hentesüzlete, majd a sarkon a református egyházi iskola, a Bana-iskola
látható. Emögött magaslik az 1775-ben, copf stílusban épült, műemléknek számító
Dömsödi Református Nagytemplom.

Sikeres volt az Aranyos
Kupa Amatõr Díjugrató Lovasverseny

Minden téren sikeresnek minősíthető a
lovasverseny, amely a Dömsödi Napok
keretében zajlott a Duna-parti pályán.

Nyolc versenyszámban bonyolítottak
versenyeket a két napon.
Az Aranyos Kupát oroszlányi versenyző, Della Donna Aliz nyerte RASTI nevű
lován. Második Fridrich Katalin ráckevei
lovas COLONEL-en, harmadik Fakos Viki nevű lovával Gubica Anett Perkátáról.
Dömsöd Község Díját Bozsóky Barnabás
nyerte Graffiti nevű lován.
Az Alfonz Lovasklubot Csere Ágnes,
Klenáncz Patrícia, Kovács Anna Regina,
Gyetkó Szilvia, Gyetkó Péter és Pál Bence képviselte.

A mostani felvételen, ugyanabból a beállításból a Csides köz után a régi házat elbontották, melynek helyére (a porta belső felére) egy új lakóházat építettek. A kerítést is
ennek megfelelően tervezték meg. A következő lakóház még most is a régi, ám a
tetőfelújítást már nem az eredeti „kontyos” formában kivitelezték.
Az egykori hentesüzlet csak funkciójában változott, kocsmaként is üzemelt, most
lakóház. A Bana-féle iskola épületét lebontották. Így teljes panoráma nyílik a
Református Nagytemplom épületére.

XX. évfolyam 5. szám

25

A beállítás pozíciója: Bajcsy-Zsilinszki utca a Petőfi Múzeum
mellől, az 51-es főút irányába nézve. Jobb oldalt a kerítés után a
Táncsics Mihály u. nyílik. A következő sarkon a Sziklai-féle ház.
Ezt az épületet a II. világháború alatt az itt állomásozó szovjetek
mosodaként hasznosították. Később lakóházként funkcionált,
s miután teljesen leamortizálódott, eladásra került.
Az utca bal oldalán, a villanykaró és a Szív utca után a sarkon a
kor divatja szerint épült lakóház. Tovább haladva a lombok
mögött csodálatos kúria jellegű épület, mely egykor Horváth Pál
tulajdona volt. A kitelepítések folytán több családnak szolgált
otthonául, majd a hetvenes évek végén egyszerűen eldózerolták.

Kezdjük sétánkat ismét a Múzeum háta mögül.
Jobb oldalt a kerítések után biztos eligazodási pont a
Táncsics Mihály utca. A Sziklai-féle házat elbontották, helyén
(kissé beljebb) modern igényeket kielégítő lakóház épült.
A következő portán ismét modern emeletes lakóház,
ma üzlethelyiségek működnek benne.
Bal oldalon haladva, a Szív utca után az egykori újépítésű
lakóház biztos pont a tájékozódásban.
Mögötte az egykori Horváth-ház helyén ma üzletsor
és piac működik. A Horváth-kert elnevezés a valamikori
elnevezésre utal.

Ez a felvétel is a Bajcsy-Zsilinszky utcán készült, a Siket-ház
előtt az 51-es főút irányába haladva. Jobb oldalt a valamikori
cukrászdához épült kiszolgáló üzlethelyiségek.
Hátul, a főútvonal túloldalán az ABC áruház.
Bal oldalt a villanyoszlop után az autóbusz parkoló.
Jól megfigyelhető a régi típusú buszok jellegzetes kivitelezésű
hátsó karosszériája.

Jobb oldalt: ma a cukrászda nem működik, az ehhez épült
üzlethelyiségek közül néhány, némi átalakítással üzemel.
Hátul a valamikori ABC, ma Madarász Áruházként üzemel.
Bal oldalt az egykori parkoló most is üzemel, de mára elsősorban a személyautók igényeinek lett kialakítva.

PETŐFI EMLÉKMÚZEUM

B a z s o n y i A r a n y és V e c s é s i S á n d o r állandó kiállítása
NYITVA TARTÁS: kedd, péntek, szombat: 1000 – 1600 óráig
BELÉPŐJEGYEK: felnőtt: 200 Ft; nyugdíjas, diák: 100 Ft

V. I.

Keresztyén élet
26

A pünkösdrõl
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„Menjetek be kapuin hálaénekkel, udvaraiba dicsérettel...
Mert jó az Úr, örökké tart szeretete,
És hűsége nemzedékről nemzedékre.”
(Zsolt 100,4-5)

Amint a karácsony és húsvét keresztyén tartalma megfakult a világ
szemében, úgy a pünkösd is elveszítette mind a jelentőségét, mind az értelmét az emberek előtt. Sokan nem is tudják, mi is az ünnep alapja.
A pünkösd, mint minden igazán keresztyén ünnep, bibliai és történeti
jellegű ünnep. Ez azt jelenti, hogy valamiféle történésre emlékezünk
benne, nem is akármilyen történésre, hanem szemben pl. a nemzeti ünnepekkel (ahol evilági sorsfordulók adják az emlékezés alapját), itt a keresztyén ünnepek valamely üdvtörténeti sorsforduló tényével és gondolatával szeretnének ismét szembesíteni minket. A pünkösd ezek közül a
Szent Lélek kitöltésére tereli vissza a gyülekezet lelki tekintetét.
Az alaptörténet az Apostolok Cselekedeteiről szóló könyvben van
megírva (2. fejezet). Röviden így foglalható össze:
Jézus feltámadása és mennybemenetele után a tanítványok együtt
voltak Jeruzsálemben, egy házban. Szélroham jellegű zúgás és az apostolokra szétoszló láng jelenség adta tudtul Isten lelkének megjelenését,
és jelezte a tanítványokkal való különleges és újszerű kapcsolatát, valamint szándékát. Ennek hatása alatt a húsvét esemény kiváltotta bátortalanság eltűnt a tanítványokból, nyilvánosan elkezdték hirdetni a Krisztus üzenetet, amit a külvilág felé az a különleges csoda igazolt vissza,
hogy minden jelenlévő nemzet tagja a saját nyelvén hallotta és értette
ezt a prédikációt.
Ezzel az eseménnyel egy új üdvtörténeti korszak nyílt meg és indult
az útjára. A Krisztus üzenetét hirdető és képviselő egyház kora. Az üdvösséget megelőző utolsó evilági korszak ez, és a jelentősége az, hogy
az üdvösség üzenetét ez idő alatt kell eljuttatni az emberiséghez.
Ha a karácsony az Élet reménységéről szól: „talán nincs veszve minden, nem kell, hogy a pusztulásba futó értelmetlen sziporka legyen csupán”; ha a húsvét a megoldás módjára emlékeztet, hogy mi volt az ára
annak, hogy a reménység ne összeomoljon, hanem célhoz érjen; akkor a
pünkösd az ezekhez kötődő felelősségre akar figyelmeztetni és emlékeztetni. Az egyház azért van a világban, hogy létével, eljárásaival, azzal, amit tesz, mond, viszonyulásaival sejtet és képvisel, erről az isteni
üzenetről kell hogy szóljon.
Arra tanít a pünkösd, hogy miként lesz erre a nem mindennapi történelmi feladatra képes az egyház (mármint, hogy évszázadok és ezredek
teltével is hamísítatlanul és megmásítatlanul képviselje Isten üzenetét).
Csak akkor, ha Isten Lelkével, az Ő vezénylete alatt munkálkodva halad
végig a neki kijelölt történelmi pályán.
Ahogyan igaz az ünnep gondolata globálisan a keresztyénségre, úgy
igaz az egyes egyházakra, kegyességi csoportokra és a hívő egyénre is.
Az a keresztyén ember képes bizonyságtételként élni az életét (életvezetésével, példájával, tetteivel, szavaival az Isten üdv üzenetét képviselni), aki ezt a pályát nem a maga erejéből, jó szándékából, kegyességi érzületeiből és összeollózott (igaz, vagy csak hagyományból fakadó) ismereteiből, valamiféle kegyességi csoportok által gerjesztett érzelmi energiák felszívásával, hanem az Isten Szent Lelkének vezetése
alatt teszi.
Azt várja tőlünk a pünkösd ünnepe: ha keresztyénné lettünk, azaz Isten kezébe és Krisztus megváltása alá helyeztük életünket, akkor tanuljuk meg meghallani, megérteni a bennünk munkálkodó Szent Lélek
hangját (megkülönböztetve vágyaink kegyes magyarázattal leöntött
megideologizálásától), és engedelmeskedjünk neki. Így válhat evilági
pályafutásunk profánból szentté. Így lehetnek hétköznapi tetteink, megnyilvánulásaink Isten kezében bizonyító eszközzé.
Kotmájer Mihály baptista lelkipásztor

Hálaadó istentisztelet és koncert az

APAJI REFORMÁTUS TEMPLOM
felszentelésének 5. évfordulója alkalmából:

2010. május 30. vasárnap du. 3 óra.

Az istentiszteleten szolgál a Lumen Christi
gospel kórus.

A Lumen Christi gospel kórus, melyet fiatal amatőr énekesek és
zenészek alkotnak, már 10 éve működik. Időközben 3 lemezük
jelent meg, és számos helyen adtak koncertet. Ők a „fekete gospel”
zene hazai képviselői, amely fekete gospelt jellegzetesen egyéni
felfogásban adják elő: saját ötleteikkel gazdagítják, színesítik, így
formálják a maguk képére, így alakul ki saját, egyéni zenei világuk.
A megtalált zene és az új utak keresésének öröme az, ami a koncertjeiken mosolyukból felénk árad. Rendkívül vidám, lendületes
és energikus produkció. (www.lumenchristi.hu)

A koncertre belépődíj nincs, adományokat templomunk
fenntartására köszönettel veszünk.

K ÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak a rokonoknak,
barátoknak, ismerősöknek, akik
SZŰCS GYULA
temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, mély
fájdalmunkban velünk együtt éreztek.
A gyászoló család
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Anya köny vi hí rek
Születtek:

Márkus Zoltán – Szabó Mária
BALÁZS
Bárány József – Kovács Mónika
BARNABÁS

Házasságkötés nem volt.
Elhunytak:

Bene János
69 éves
Galácz Béláné Molnár Emília
57 éves
Vágó Ferencné Dubnicki Erzsébet 82 éves
Ács József
66 éves
Csengődi József
62 éves
Kovács Károly
83 éves

Állatorvosi ügyelet

2010. május 8-9.
Dr. Bécsi László
Ráckeve, Ady E. u. 48.
06-20-924-2367

2010. május 15-16.
Dr. Mészáros János
Kiskunlacháza, Rózsa u. 5.
06-20-927-2366

2010. május 22-23.
Dr. Guba Sándor
Szigetszentmárton, Bercsényi u. 8.
06-30-265-2515
2010. május 24. (Pünkösd)
Ifj. Dr. Fábián Miklós
Kiskunlacháza, Báthory u. 8.
06-30-951-0507
2010. május 29-30.
Dr. Nagy Zoltán
Dömsöd, Kossuth L. u. 95.
06-20-934-7625

2010. június 5-6.
Dr. Vona Viktor
Ráckeve, Kossuth L. u. 85.
06-20-926-4293
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Nõi torna!!!

Az általános iskola tornatermében minden kedden és csütörtökön délután fél 7-től
fél 8-ig női torna van.
Mindenkit szeretettel
várunk, aki egy kicsit is törődik az egészségével és hiányzik számára a mozgás. Gyere,
hidd el, nagyon jó!

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

Tel.: +36-24-519-720

POLGÁRÕRÖK
ELÉRHETÕSÉGE

Észrevételeiket, bejelentéseiket az alábbi
telefonszámon tehetik meg:
Klszák Tamás elnök: 06-70-453-0743

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: +36/24-385-342

SAROK
GYÓGYSZERTÁR
nyitva tartása: hétfőtől péntekig 7.30-tól
19.00-ig, szombaton 7.30-tól 12.00-ig

Felelős szerkesztő: Vass Ilona Györgyi
Felelős kiadó: Dömsöd Nagyközségi
Önkormányzat, Dr. Bencze Zoltán aljegyző
Szerkesztôség címe:
2344 Dömsöd, Petôfi tér 6.
ISSN: 2060-2820
Lapzárta: május 25.
A lapzárta után beérkező anyagokat nem áll
módunkban adott számban megjelentetni!
Várható megjelenés: június eleje
Az írások elfogadása nem jelenti azok feltétlen
megjelentetését!
Rovatvezetők, és az újság megjelenésében
közreműködők:
Bábel László, ifj. Balogh László, Bencze
István, Budai Ignácné, Csikós Lászlóné,
D. Nagy Judit, Dulcz Dénes, Gáspár László,
Habaczellerné Juhász Judit, Kancsár Péter,
Kővári Zoltán, Mészáros Pálné, Orbánné Kiss
Judit, Orosz Lajosné, Richter Gyuláné,
dr. Rókusfalvy Sylvia, dr. Siket Péter,
Szabó Andrea, Szabó Péter, Tóth István,
Varsányi Antal, 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

HÁZIORVOSI RENDELÉS

I. körzet:
Jelenleg helyettesítéssel üzemeltetve.
Dömsöd, Zrínyi u. 8/b
Tel.: (+36-24) 435-103
A helyettesítés rendje: kéthetenkénti váltásban
a II. és III. körzet orvosa, saját rendelőjében.

II. körzet:
Dr. Tóth István
József Attila u. 8.
Tel.: (+36-24) 435-137, +36-30/9705-250
Rendel: hétfőtől – péntekig: 07.30-11.00 óráig
csütörtök: 16.00-17.00 óráig
III. körzet:
Dr. Rókusfalvy Sylvia
Zrínyi út 8/a
Tel.: (+36-24) 436-180, +36-30/9523-588
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.: (+36-24) 435-153, +36-20/9422-698
Rendel:
hétfő, kedd, csütörtök, péntek: 07.30-11.00 óráig
szerda: 13.00-16.30 óráig

Fogorvosi rendelés
Dr. Vass Ferenc
Szabadság u. 42. Tel.: (+36-24) 434-998
Rendel: kedden, szerdán és pénteken: 8-12
óráig, hétfőn és csütörtökön: 13-18 óráig
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