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Túl vagyunk a választásokon, felgyorsultak
az események. Az új képviselő-testület alakuló
ülésén ismételten esküt tettünk a dömsödi emberek szolgálatára. A ma divatos szleng szerint
„ezerrel” kezdtünk el dolgozni. Van mit csinálni!
Először is az ez évi költségvetésünkben található
lyukak betömésére kell sürgős megoldásokat találnunk. Ezzel párhuzamosan folyamatosan építeni kell saját magunkat is, alkalmazkodva az új,
kevesebb képviselőt jelentő helyzethez. Megalakultak a bizottságok, kis létszámmal, de remélhetőleg annál intenzívebb hatásfokkal. Már
most látszik, hogy a képviselői munka időtartama jelentősen növekedni fog, de ez a tény meglepetést senkinek sem jelenthet.
Megalakult a Cigány Kisebbségi Önkormányzat is. Nagyon sokat várok Tőlük! Várom,
hogy ne csak a segélyek elosztásában, ne csak
néhány rendezvény létrehozásában segítsenek,
hanem álljanak élére a dömsödi cigányság felemelkedését célzó intézkedéseknek.
Lehet, hogy többeknek már a könyökén jön
ki, de ismét foglalkoznom kell a csatorna-befizetések kérdésével. Nagyon sok lakótársunk
kapott mostanában felszólító levelet a Ráckeve
és Térsége Víziközmű Beruházási Társulattól,
amelyben felszólították a csatorna közmű fejlesztési hozzájárulás megfizetésére. Sajnos a
mai napig is sokan vannak még, akik nem tettek
eleget ennek a kötelezettségüknek. Ezen ingatlantulajdonosok helyett most az önkormányzatnak kell kifizetni az év végén lejáró kölcsönt, és
ezért közel húszmillió forintos hitelt kell felvennünk. Már jeleztem, hogy ez az összeg senkinek
sem csökkenthető, és nem engedhető el. Kötelesek vagyunk közadók módjára behajtani. Ha
valakinek nehézsége támad, keressék a hivatali
munkatársainkat, hogy közösen keressünk fizetési megoldást.
A vörösiszap károsultjainak megsegítésére
rendezett koncerten azt mondtam, hogy a 2010es év emlékezetes év lesz pozitív és negatív vonatkozásban is. Pozitívan fogunk emlékezni rá,
mert húsz év után végre olyan kormányunk van,
amely megpróbálja a pénz hatalmát maga alá

gyűrni. A küzdelemnek még nincs vége, de ha
ez sikerül, akkor ennek a haszonélvezői mi emberek leszünk, mi leszünk a fontosak, mindennél fontosabbak. Az esztendő negatív vonatkozását a természeti csapások – árvizek, viharok –
jelentik, és ide tartozik az emberi mohóság katasztrófája is. A Devecser és Kolontár térségében történtek jól példázzák az erkölcsi tartás hiányának megbocsáthatatlan következményeit.
Az egész tragédiának egyetlen szívmelengető
része van, mégpedig az ország összefogása.
Azért ha baj van, akkor félre tudunk tenni minden valós vagy vélt sérelmet, és együtt keressük
a probléma megoldását. Milyen jó lenne ez a
gesztus „békeidőben” is! Mi, dömsödiek is segíteni akartunk. Nem sokkal a baj bekövetkezte
után két képviselőtársam, dr. Rókusfalvy Sylvia
és Csikósné Jutka egymástól függetlenül keresni kezdte a segítség módját. Együtt találták meg
a megoldást egy jótékonysági koncert formájában. Október 24-én élénk érdeklődés mellett
meg is tartottuk a kissé hosszúra nyúlt, de fergeteges sikert arató koncertet. Tényleg kicsit hoszszúra nyúlt, de dicsérendő, hogy minden előadó
legalább ennyivel segíteni szeretett volna. Azt
írtam, hogy élénk érdeklődés mellett. Sokkal
jobb lett volna, ha azt írhattam volna, hogy zsúfolt ház előtt… Ez nem így volt, de azért köszönöm mindenkinek, aki legalább egy belépőjegy
megváltásával segítette a rászorulókat. Köszönöm a rendezők, a szereplők önzetlenségét. Az
összegyűlt pénzt a Magyar Kármentő Alap
számlájára utaltuk át.
Az Iringó Színjátszó Kör is tovább öregbítette Dömsöd hírnevét, amikor egy teljesen új kezdeményezésként részt vett a Lakodalom a Kiskunságban című zenés, táncos darab bemutatóján, Kiskunlacházán. Az újdonság az, hogy
négy település – Kiskunlacháza, Dömsöd, Kunszentmiklós, Ráckeve – énekesei, táncosai, színészei közös produkcióban adták elő az említett
művet. Gratulálok a szereplőknek! Sok dömsödi nézővel együtt nagyon jól szórakoztam.
Folytatás a következő oldalon.
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Folytatás az előző oldalról.

Az október 23.-i ünnepség műsorát ismét a
már sok alkalommal bizonyított fiatal csapat
adta. Előadásuk színvonalát, hangulatát mi sem
jelezte jobban, mint hogy a közönség felállva,
vastapssal jutalmazta a produktumot. Pánczél
Károly képviselő úr ünnepi beszédéből számomra a legfontosabb gondolat az volt, hogy
ma a szabadság napja van, de holnap, holnapután és azután az összefogás napja következik!
Rajtunk múlik, hogy így legyen!
Bencze István

PE TŐ FI EM LÉK MÚ ZE UM

Bazsonyi Arany
és

Vecsési Sándor
állandó kiállítása

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

Karácsonyi készülõdés a könyvtárban
Szeretettel várunk a könyvtárba
2010. DECEMBER 11-ÉN
/szombaton/ 9 órakor
tartandó foglalkozásunkra.
A Nagyközségi Könyvtár
ünnepi zárva tartása
2010. december 20-tól –
2011. január 2-ig
zárva lesz.

Nyitás: 2011. január 3-án.

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
2010. OKTÓBER

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete 2010. október 13-án megtartott alakuló ülésén az alábbi napirendeket
tárgyalta:
A testületi ülésen jelen volt képviselők:
Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester, Balogh László Levente, Csikós
Lászlóné, Ispán Ignác, Lázár József, dr. Rókusfalvy Sylvia, Sallai Gábor, Szabó Andrea képviselők.
Napirend elfogadása
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal
– egyhangú szavazással – az alábbiak szerint
döntött az ülés napirendjéről.
140/2010. (X. 13.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak
szerint határozza meg:
1./ A Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatása a választás eredményéről, megbízólevelek átadása
2./ A képviselő-testület eskütétele
3./ A polgármester eskütétele
4./ A polgármester programjának ismertetése
5./ A polgármester illetményének megállapítása
6./ A képviselő-testület bizottságainak megválasztása, Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének a Szervezeti
és Működési Szabályzatról szóló 6/2007.
(III. 29.) rendelet módosítása
6.1. Az önkormányzat gazdasági programjának
megalkotásával kapcsolatos feladatok meghatározása
6.2. Az SZMSZ átfogó módosításának előkészítése
7./ A helyi képviselők és képviselő-testületi bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló 2/2002.
(II. 6.) rendelet módosítása
8./ Az alpolgármester választása, illetmény, illetve tiszteletdíj megállapítása
9./ A képviselők és a polgármester vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségével összefüggő
tájékoztatás
10./ Egyebek (személyi ügy tárgyalása zárt ülésen)
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal
5./ A polgármester illetményének megállapítása
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal

1 tartózkodás mellett meghozta az alábbi határozatot:
141/2010. (X. 13.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a mód. 1994. évi LXIV. törvényben biztosított jogkörében az alábbi határozatot hozza:
Bencze István polgármester illetményét
2010. október 1. napjától havi bruttó 480.000
Ft-ban, a polgármester költségátalányát havi
144.000 Ft-ban állapítja meg.
Felelős: dr. Vörös Andrea körjegyző
Határidő: azonnal
6./ A képviselő-testület bizottságainak
megválasztása, Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló
6/2007. (III. 29.) rendelet módosítása
Szavazás módosító indítványokról:
A képviselő-testület a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 6/2007. (III. 29.) rendelet 1. számú mellékletét az alábbiak szerint
módosítja:
Az Ügyrendi Bizottság összetétele: Balogh
László Levente elnök; Ispán Ignác képviselő,
Csikós Lászlóné képviselő.
A képviselő-testület a bizottság összetételére
vonatkozó indítványt 9 igen, 0 nem szavazattal
– egyhangú szavazással elfogadta.
A Gazdasági és Műszaki-fejlesztési Bizottság összetétele: Sallai Gábor elnök; Balogh
László Levente képviselő, Ispán Ignác képviselő, Katona Krisztián külső tag.
Állandó meghívott tárgyalási joggal: a Dömsödi Ipartestület elnöke.
A képviselő-testület a bizottság összetételére
vonatkozó indítványt 9 igen, 0 nem szavazattal
– egyhangú szavazással elfogadta.
A Népjóléti Bizottság összetétele: Lázár József elnök; dr. Rókusfalvy Sylvia, Szabó Andrea képviselő, Ila Gáborné és Tassi Lászlóné
külső tag.
A képviselő-testület a bizottság összetételére
vonatkozó indítványt 9 igen, 0 nem szavazattal
– egyhangú szavazással elfogadta.
Az Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság összetétele: Szabó Andrea elnök; Lázár József képviselő, Csikós Lászlóné képviselő,
Patonai Istvánné és Zsidai Mónika külső tag.
A képviselő-testület a bizottság összetételére
vonatkozó indítványt 9 igen, 0 nem szavazattal
– egyhangú szavazással elfogadta.
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A Településfejlesztési, Környezetvédelmi és
Idegenforgalmi Bizottság összetétele: Ispán Ignác elnök; dr. Rókusfalvy Sylvia képviselő, Sallai Gábor képviselő, Nagy Zsolt és Gábor Sándor külső tag.
A képviselő-testület a bizottság összetételére
vonatkozó indítványt 9 igen, 0 nem szavazattal
– egyhangú szavazással elfogadta.
Szavazás a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 6/2007. (III. 29.) rendelet módosításáról.
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal
– egyhangú szavazással megalkotta a következő rendeletet:
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2010. (X. 18.) rendelete
a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló
6/2007. (III. 29.) rendelet módosításáról.
A rendelet kihirdetve: 2010. október 18. napján.
A rendelet hatályos: 2010. október 18. napjától.
6.1. Az önkormányzat gazdasági programjának megalkotásával kapcsolatos feladatok meghatározása
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal
– egyhangú szavazással meghozta a következő
határozatot:
142/2010. (X. 13.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. törvény 91. §
(7) bekezdésében foglalt kötelezettségének eleget téve, az önkormányzat 2010-2014. időszakra vonatkozó gazdasági programját 2011. április
30. napjáig készíti el. A gazdasági program előkészítésével a képviselő-testület a Gazdasági és
Műszaki-fejlesztési Bizottságot bízza meg.
Felelős: Sallai Gábor, a Gazdasági Bizottság
elnöke
Határidő: a képviselő-testület 2011. áprilisi
soros ülése
6.2. Az SZMSZ átfogó módosításának előkészítése
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal
– egyhangú szavazással meghozta a következő
határozatot:
143/2010. (X. 13.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többszörösen módosított 1990. évi LXV. törvényben foglalt kötelezettségének eleget téve, a
Szervezeti és Működési Szabályzat előkészítésével kapcsolatos feladatokat az alábbiak szerint határozza meg:

3
A Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálatát 2011. április 30. napjáig kell elvégezni. A Szervezeti és Működési Szabályzat
előkészítésével a képviselő-testület az Ügyrendi
Bizottságot bízza meg.
Felelős: Balogh László Levente, az Ügyrendi
Bizottság elnöke; körjegyző
Határidő: a képviselő-testület 2011. áprilisi
soros ülése
7. A helyi képviselők és képviselő-testületi
bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló 2/2002.
(II. 6.) rendelet módosítása
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal
– egyhangú szavazással megalkotta a következő rendeletet:
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2010. (X. 18.) rendelete
a helyi képviselők és képviselő-testületi bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló 2/2002. (II.
6.) rendelet módosításáról
A rendelet kihirdetve: 2010. október 18. napján.
A rendelet hatályos: 2010. október 18. napjától.
8./ Az alpolgármester választása, illetmény, illetve tiszteletdíj megállapítása
Az alpolgármester választásával összefüggő
titkos szavazást lebonyolító szavazatszámláló
bizottság megválasztása
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal
– egyhangú szavazással meghozta a következő
határozatot:
144/2010. (X. 13.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az alpolgármester-választással
összefüggő titkos szavazás lebonyolítására ideiglenes szavazatszámláló bizottságot hoz létre.
Az ideiglenes bizottság tagjai: Balogh László
Levente, Csikós Lászlóné, Ispán Ignác képviselők. A bizottság megbízatása a szavazatszámlálás befejezésével és az alpolgármester megválasztásával megszűnik.
Felelős: Balogh László Levente, Csikós Lászlóné, Ispán Ignác képviselők
Határidő: azonnal
Az alpolgármester megválasztása
(Szavazás módja: minősített többség, titkos
szavazás)
A képviselő-testület 8 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot:
145/2010. (X. 13.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a mód. 1994. évi LXIV. törvényben biztosított jogkörében a polgármester
javaslatára minősített többséggel és titkos szavazással, saját tagjai közül Varsányi Antalt tár-

sadalmi megbízatású alpolgármesterré választotta.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal
Az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület 7 igen, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett meghozta az alábbi határozatot:
146/2010. (X. 13.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a mód. 1994. évi LXIV. törvényben biztosított jogkörében a polgármester javaslatára Varsányi Antal társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját 2010. október 1-jétől,
bruttó 80.000 Ft/hó összegben állapítja meg.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal
Zárt ülésen hozott határozatok
10./ Egyebek (Személyi ügy tárgyalása
zárt ülésen)
147/2010. (X. 13.) 148/2010. (X. 13.) Kt. sz.
határozatok
A képviselő-testület következő munkaterv
szerinti ülésének időpontja 2010. november 24.
Tájékoztatjuk az olvasókat, hogy a képviselőtestület 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

Szerkesztõi levél
Kedves Olvasók!

Tisztelettel kérem Önöket, hogy az újsággal kapcsolatos észrevételeiket, az ide
szánt írásaikat, illetve fotókat, melyek
megjelentetését kérik, a Petőfi Emlékmúzeumban, nyitvatartási időben adják le a
következők szerint: kedden, pénteken és
szombaton 10-16 óráig.
Hirdetésfeladásra is van lehetőség, különböző terjedelemben. Ezek leadását és
költségeit Richter Gyulánénál, az önkormányzat főpénztárában rendezhetik.
Lapzárta: adott hó 25-e, megjelenés: következő hónap első fele, de legkésőbb minden hó 10-e. Vass Ilona felelős szerkesztő
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DÖMSÖD NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 10/2010. (X. 19.) rendelete
a Szervezeti és Mûködési Szabályzatról szóló 6/2007. (III. 29.) rendelet módosításáról

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a módosított 1990. évi LXV. törvényben biztosított felhatalmazás alapján a
Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló
6/2007. (III. 29.) rendeletet (továbbiakban: rendelet) az alábbiak szerint módosítja.
1. § A rendelet 16. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„16. § (1) A képviselő-testület tagjainak száma: 9 fő.
A tagok névsorát az SZMSZ 1. sz. függeléke
tartalmazza.”
2. § A rendelet 1. számú melléklete helyébe e
rendelet melléklete lép.
3. § Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
Bencze István polgármester
Dr. Vörös Andrea körjegyző
Kihirdetési záradék:
A rendelet kihirdetve 2010. október 19-én
Dömsöd Nagyközség Polgármesteri Hivatalának hirdetőtábláján.
Dr. Vörös Andrea körjegyző
Melléklet a 10/2010. (X. 19.) rendelethez
„1. sz. melléklet a 6/2007. (III. 29.) rendelethez”
A képviselő-testület bizottságai feladat- és hatásköréről és a bizottságok összetételéről

Az Ügyrendi Bizottság összetétele, feladata,
hatásköre:
Elnöke: Balogh László Levente képviselő
Tagok: Ispán Ignác képviselő
Csikós Lászlóné képviselő
A bizottság feladat- és hatásköre:
a.) az SZMSZ módosítására vonatkozó javaslat
elkészítése és előterjesztése,
b.) az SZMSZ ügyrendi szabályainak ellenőrzése a testületi munka folyamatában,
c.) javaslatot tehet az ügyrendi szabályok érvényesítésére, alkalmazására az ülés levezetőjének,
d.) szavazatszámláló bizottságként lebonyolítja
a titkos szavazást,
e.) javaslatot tesz a polgármester illetményének
megállapítására, emelésére, illetve jutalmazására,
f.) a képviselő-testület munkáltatói jogkörét érintő kérdésekben előterjesztést tesz, illetve a testület ilyen döntéseit előzetesen véleményezi,
g.) részt vesz a település nemzetközi és hazai önkormányzati kapcsolatainak fejlesztésében,

az együttműködési megállapodások kidolgozásában és végrehajtásában,
h.) a képviselő-testület rendeletében meghatározott felhatalmazás alapján egyéb hatáskört gyakorol,
i.) kezeli a képviselők és a polgármester vagyonnyilatkozatát, ellenőrző bizottságként eljár a
vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárásban,
j.) a kisebbségi önkormányzat véleményezését
igénylő előterjesztések előkészítése.
A Gazdasági és Műszaki-fejlesztési Bizottság összetétele, feladata, hatásköre:
Elnök: Sallai Gábor képviselő
Tagok: Balogh László Levente képviselő
Ispán Ignác képviselő
Katona Krisztián

A bizottság feladat- és hatásköre:
a.) előzetesen véleményezi az önkormányzat
költségvetését érintő testületi döntéseket,
b.) az önkormányzat költségvetésével kapcsolatos beszámolókat, tájékoztatókat előzetesen
véleményezi,
c.) véleményezi az önkormányzat költségvetését
érintő előterjesztéseket, rendeleteket,
d.) javaslatot tesz az önkormányzati adórendeletek módosítására,
e.) figyelemmel kíséri és gazdasági szempontból
elemzi az önkormányzat által eszközölt műszaki fejlesztéseket, beruházásokat, ennek
keretében véleményezi az ilyen tartalmú
szerződéseket és folyamatosan figyelemmel
kíséri azok teljesítését, különös tekintettel a
teljesítési garanciákra (határidő, jog és kellékszavatosság, kötbér stb.),
f.) javaslatot tesz az önkormányzat által biztosított szolgáltatások díjainak meghatározása, továbbá a bérleti díjak megállapítása
tárgyában,
g.) folyamatosan figyelemmel kíséri az önkormányzati ingatlanvagyon (vagyonkataszter
alapján) helyzetét, esetleges értékesítésre,
vételre, illetve azok hasznosítására (bérlet,
használat, haszonbérlet stb.), továbbá az
ezekkel kapcsolatos szerződéskötési feltételekre tesz javaslatot,
h.) véleményezi az önkormányzati vagyongazdálkodást és pénzügyi gazdálkodást érintő
előterjesztéseket,
i.) figyelemmel kíséri az önkormányzati részvétellel működő gazdasági társaságok működését,
j.) intézkedést kezdeményez a képviselő-testületnél a költségvetési gazdálkodást és az önkormányzati vagyongazdálkodást érintő kérdésekben,

k.) a fentiekben meghatározott, a feladatkörébe
tartozó kérdésekben tett megállapításairól
tájékoztatja a képviselő-testületet,
l.) figyelemmel kíséri a településfejlesztést és a
beruházásokat érintő pályázati lehetőségeket
és részt vesz azok bonyolításában.

A Népjóléti Bizottság összetétele, feladata,
hatásköre:
Elnök: Lázár József képviselő
Tagok: dr. Rókusfalvy Sylvia képviselő
Szabó Andrea képviselő
Ila Gáborné
Tassi Lászlóné

Állandó meghívott: Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat vezetője

A bizottság feladat- és hatásköre:
a.) önkormányzati rendeletben biztosított felhatalmazás alapján I. fokú önkormányzati hatósági jogkört gyakorol,
b.) figyelemmel kíséri és elemzi az illetékességi
területén élők szociális helyzetét, erről évente
a költségvetési koncepció elfogadását megelőzően beszámol a képviselő-testületnek,
c.) előzetesen véleményezi a feladat- és hatáskörébe tartozó rendelet-tervezeteket,
d.) kapcsolatot tart a helyi, illetve területi, térségi és országos szintű szociális feladatkörben
tevékenykedő szakmai szervezetekkel, intézményekkel és társadalmi szervezetekkel, javaslatot terjeszt a képviselő-testület felé az
ezekkel történő kapcsolatfelvételre.
e.) javaslatot terjeszt a képviselő-testület elé a
költségvetés módosítására feladat- és hatáskörének ellátásához szükséges pénzügyi fedezet biztosítása érdekében,
f.) előzetesen véleményezi a képviselő-testület
azon előterjesztéseit, amelyek feladat- és hatáskörét érintik,
g.) javaslatot terjeszt a képviselő-testület elé a
feladat- és hatáskörét érintő rendelet megalkotására, illetve rendelet módosítására.
Az Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság összetétele, feladata, hatásköre:
Elnök: Szabó Andrea képviselő
Tagok: Lázár József képviselő
Csikós Lászlóné képviselő
Patonai Istvánné
Zsidai Mónika

Állandó meghívott: Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat vezetője, a nevelési, oktatási intézmények vezetői, közművelődési intézmények
vezetői, a Dömsödi Sportközpont vezetője
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A bizottság feladat- és hatásköre:
a.) önkormányzati rendeletben biztosított felhatalmazás alapján I. fokú önkormányzati hatósági jogkört gyakorol,
b.) figyelemmel kíséri és elemzi az illetékességi
területén élő gyermekkorúak szociális, oktatási és kulturális helyzetét, és erről évente a
költségvetési koncepció elfogadását megelőzően beszámol a képviselő-testületnek,
c.) előzetesen véleményezi a feladat- és hatáskörét érintő rendelet-tervezeteket,
d.) előzetesen véleményezi az oktatási és nevelési intézményeket érintő testületi döntéseket,
e.) kapcsolatot tart a gyermekjóléti és nevelésioktatási célú területi, térségi és országos, továbbá helyi szakmai szervezetekkel, intézményekkel és társadalmi szervezetekkel,
f.) javaslatot terjeszt a képviselő-testület elé a
költségvetés módosítására feladat- és hatáskörének ellátásához szükséges pénzügyi fedezet biztosítása érdekében,
g.) folyamatos kapcsolatot tart a gyermekvédelem helyi szervezeteivel, intézményeivel, és
azoktól felvilágosítást kérhet a feladat- és
hatáskörébe tartozó kérdésekben,
h.) az önkormányzati fenntartású nevelési-oktatási intézmények tekintetében jogszabály felhatalmazása alapján vizsgálhatja az intézmény működését, ennek érdekében az intézményvezetőtől tájékoztatást kérhet,
i.) részt vesz az önkormányzati sport rendezvények szervezésében,
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j.) figyelemmel kíséri a helyi sporttal foglalkozó
társadalmi szervezetek és intézmények tevékenységét, azok támogatását, értékeli a kapott támogatások felhasználását, és erről a
képviselő-testületet tájékoztatja,
k.) elemzi és értékeli a helyi sport szervezetek
működését, és erről évente beszámol a képviselő-testületnek,
l.) véleményezi a feladat- és hatáskörét érintő
testületi előterjesztéseket,
m.) figyelemmel kíséri a települési sporttal kapcsolatos pályázati lehetőségeket, és részt
vesz azok bonyolításában.
A Településfejlesztési, Környezetvédelmi és
Idegenforgalmi Bizottság összetétele, feladata,
hatásköre:
Elnök: Ispán Ignác képviselő
Tagok: dr. Rókusfalvy Sylvia képviselő
Sallai Gábor képviselő
Nagy Zsolt
Gábor Sándor
Állandó meghívott: Dömsödi Általános Ipartestület vezetője
A bizottság feladat- és hatásköre:
a.) javaslatot tesz a településszerkezeti terv felülvizsgálatára,
b.) véleményezi a településszerkezeti tervet érintő testületi döntéseket, és javaslatot tesz a
rendelet módosítására,

c.) koncepciót dolgoz ki a településfejlesztés
és településrendezés irányai tekintetében,
különös tekintettel a településfunkciókra
(idegenforgalmi, rekreáció, mezőgazdasági jelleg) és a térségi, megyei fejlesztési
programokra, ezt a képviselő-testület elé
terjeszti,
d.) javaslatot tesz a képviselő-testület felé az önkormányzat tulajdonában lévő közterület elnevezésére,
e.) a Gazdasági és Műszaki-fejlesztési Bizottsággal együttműködik a településen megvalósítandó infrastrukturális fejlesztések aktuális kérdéseiben, és ezekkel kapcsolatos véleményét a képviselő-testület elé terjeszti,
f.) javaslatot tesz a közterületek funkciójának
meghatározására és az ezzel kapcsolatos
rendelet módosítására,
g.) kapcsolatot tart fenn a településen működő
idegenforgalmi és faluszépítő feladatokat
végző társadalmi szervezetekkel,
h.) figyelemmel kíséri a településtisztasági közszolgáltatások és a községgazdálkodási vállalkozás működését,
i.) javaslatot tesz a feladat- és hatáskörét érintő
testületi hatáskörbe tartozó döntés meghozatalára,
j.) előzetesen véleményezi a feladat és hatáskörébe tartozó testületi döntéseket,
k.) figyelemmel kíséri a településfejlesztést érintő pályázati lehetőségeket, és részt vesz azok
bonyolításában.”

A DÖMSÖDI ÁLTALÁNOS IPARTESTÜLET ÉLETÉBÕL

Nyugdíjas találkozó
2010. 10. 16.

„Az elődök tisztelete, megbecsülése az alapja
jövőnknek.”
Minden évben immár hagyomány, hogy az
Ipartestület Vezetősége találkozóra hívja nyugdíjasait. Idén is októberben került sor erre az
eseményre, melyet az Ipartestület Székházában
rendeztünk meg. Szép számmal gyűltünk össze
erre az alkalomra.
Tóth Sándor elnök köszöntötte a vendégeket,
majd a finom ebéd elfogyasztása után jó hangulatban, beszélgetéssel telt el a délután.
Abban a reményben köszöntünk el egymástól, hogy jövőre ismét találkozunk.

A D ÖMSÖDI Á LTALÁNOS I PARTESTÜLET

FELHÍVÁSA

Az Ipartestület „Őszintén magunkról” címmel egy sorozatot szeretne elindítani a Dömsödi Hírnökben, amely a tagjait mutatná be.
Tisztelettel várjuk azon tagok jelentkezését, akik őszintén beszélnének sikereikről, gondjaikról, hogyan szeretnék látni a falu életét a jövőben!
Jelentkezni az Ipartestület Székházában, illetve a 06-24-435-416 telefonszámon lehetséges.
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Tisztelt Polgármester Úr!
Bencze István válaszol

Dömsöd lakosai a 2010-es helyhatósági választáson ismét Ön mellé
álltak. A megméretés eredménye egyértelmű üzenet, egyértelmű vélemény kinyilatkoztatás.
Gratulálok ehhez a minősítéshez!
Négy évvel ezelőtt, 2006-ban sem volt egyszerű dolga, amikor a kormányrúd mellé állt. Már akkor is látszott, hogy mennyi megszorításra
lesz szükség, hiszen a bevételek folyamatosan csökkennek, míg a kiadások lényegesen nagyobb ütemben növekednek.
Mégis számtalan szebbítés, jobbítás, fejlesztés történt a faluban!
A helyzet azóta sem javult, és ha lehet így mondani, a mostani kilátások még borúsabbak.
Engedje meg, hogy feltegyek Önnek néhány kérdést a következő ciklussal kapcsolatosan.
– Hogyan, miben látja a jövőben a fejlesztés, a fejlődés lehetőségét?
– Köszönöm a gratulációt, képviselőtársaim nevében is. Magam is úgy
gondolom, hogy a dömsödi választópolgárok hitet tettek a munka folytatása mellett, amelyet az előző ciklusban elkezdtünk. Ennek bizonyítéka –
személyem megválasztása mellett – hogy az új képviselő-testület ismét a
régi képviselőkből áll.
Minden település jogos igénye, hogy a lehetőségeihez képest kézzelfogható fejlődést tudjon felmutatni mind az intézmények működésében,
mind az emberek életminőségének javításában. Erre törekszünk mi is, de
a siker ma még nem garantálható. Az mára egyértelművé vált, hogy mi
azon nagyközségek közé tartozunk, amelyek saját erőből csak minimális
fejlesztésre képesek, a nagyobb léptékű beruházásokról csak pályázati
pénzek elnyerésével álmodhatunk. Kicsit behatárolja a lehetőségeinket az
a tény, hogy a 2013-ig az ország rendelkezésére álló uniós források nagy
része már gazdára talált. Pedig lenne mit fejlesztenünk, építenünk, korszerűsítenünk. Elég, ha csak megemlítem az iskola szinte elodázhatatlan felújítását, vagy azt a pályázatot, amely az ivóvizünk jobb minőségét, menynyiségi korlát nélküli működését garantálná. Talán meg sem kell említenem, hogy a látványos fejlődés ellenére, bizony van még sok javításért kiáltó utcánk. Azért a nehézségek ellenére „ugrásra” készek vagyunk, várjuk a lehetőségeket.
– A település irányításában nagy szerep jut a képviselőknek is! Létszámuk 8 főre csökkent, ám a testület összetétele olyan tekintetben nem
változott, hogy új tagok nem kerültek be erre a választási ciklusra. Ön
szerint ennek a régi-új képviselő-testületnek kell-e valamilyen szinten
frissülni, vagy megfelel az a fajta habitus, amit már eddig megszokhattunk?
– A választási kampányban jeleztem, hogy csak olyan jelölt induljon,
aki tisztában van azzal, hogy a jelentősen lecsökkent képviselői létszám
több munkát, nagyobb felelősséget jelent. A megválasztott képviselők így
is állnak a munkához. Mindenkinek meg kell újulnia. Nekem is, a képviselőknek is. Csak így tudunk megfelelni annak az elvárásnak, amelyet a
sok ránk adott szavazat jelent. Már most látom, hogy képviselőtársaim
milyen elánnal vetik magukat a munkába. Tele vannak tenni akarással, ötletekkel. Ez az akarat, ez a felkészültség számomra garancia arra, hogy jó
színvonalon teljesítsük azokat a feladatokat, amelyek a következő négy év
meghatározó szegmensei lesznek.
– Az itt élő embereknek milyen változásokkal kell szembenézni? (Elsősorban az életminőséggel kapcsolatos tényezőkre gondolok.)
– A változásokról talán még kicsit korai beszélni. Ezek megfogalmazásához sokkal többet kell tudnunk a Kormány önkormányzatokkal kapcsolatos elképzeléseiről. Többet kell tudnunk a kötelező feladatok esetleges
átalakításáról, az oktatásügy, az egészségügy finanszírozásáról. Ami biztos, hogy a meglévő, elsősorban az idős emberek számára biztosított szolgáltatási kedvezményeket továbbra is fenn kívánjuk tartani. Természetes,
hogy azon fogunk munkálkodni, hogy a dömsödi emberek életminősége
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ne romoljon (van, amikor ez már eredmény), hanem javuljon. Bármiféle
változás is legyen a jövőben, erről az Önkormányzati hírekből vagy az
Aktuálisból időben értesülni fognak az érdeklődők. Itt is szeretném megragadni az alkalmat, hogy támogatásukat kérjem azokhoz az intézkedésekhez, amelyek közös boldogulásunk elérését szolgálják.
– Köszönöm válaszait, és munkájához erőt, egészséget és kitartást kívánok!
-V.I.-

1956 emlékezete…

Fotó: Kővári
1956. október 23. nemzeti ünnepünk, a naptárakban piros betűvel szedett. Községünk ebben az esztendőben is megemlékezést tartott az 54 esztendeje történt eseményekről. Az ünnepi műsort a Ju és Zsu Társulat adta.
A dalok, versek, a különböző effektek és természetesen az előadó fiatalok a történések középpontjába repítették a közönséget. Az ottlévők átérezhették a forradalom győzelmének mámorát, majd ugyanennek a forradalomnak a szomorú végét. A produkció végén a közönség fennállva
tapsolta vissza a színpadra a szereplőket.
Mindezek után Pánczél Károly országgyűlési képviselő ünnepi beszédet mondott. Megemlítette a napjainkban mindannyiunkat sújtó árvízi és
ökológiai katasztrófákat, amik az egész ország és a települések lakóit
összefogásra készteti.
Kihangsúlyozta, hogy a választások végeztével minden település képviselőinek bőven van tennivalója!
Befejezésül a megemlékezők koszorúikat a Béke téren álló kopjafánál
helyezhették el.
-V.I.-

EMLÉK

Október végén a temetőben járva,
Emlék, kérlek ne hagyj magamra.
Ha el mégy nem tudom mi lesz velem,
A szívemben itt élsz és emléked velem együtt él.
Most gyertyát gyújtok és Rád emlékezem,
Tudom, hogy most itt vagy velem,
Hisz nincs még éjfél.
Emlék, hát kérlek élj még!
Ha majd az óra tizenkettőt üt,
Tudom Neked menni kell,
Hát most még élj velem.
Már a gyertya is leégett és Te mint egy árnyék eltűntél.
Hova lett az emlék mondd?
Ne vidd el magaddal, hagyd itt nekem!
Rád míg élek hadd emlékezzem!
Emlék, hát kérlek maradj velem!
/Nagyné Marika/ 2010. október 25.
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Visszaemlékezés 1956. október 23-ra

A Dömsödi Hírnök októberi számában viszszaemlékezések jelentek meg több dömsödi lakostól az 1956-os forradalomról. Nagy érdeklődéssel olvastam, mert nekem is vannak emlékeim, mivel én akkor 20 éves voltam. Gyerekfejjel
éltem át a háború, majd az 1950-es évek beszolgáltatásait, padlássöpréseit, a Rákosi-rendszer
minden, parasztságot nyomorgató intézkedéseit.
Engedjék meg, hogy röviden leírjam a gyerekkorom, fiatalságom éveinek történetét. Szüleim, nagyszüleim középparaszti gazdálkodók
voltak. Szüleim – Tóth István és Tóth Istvánné
sz. Mikus Ilona – a második világháború végén,
1944 novemberében egy német bombatámadásban, itt a lakóházunk udvarán mindketten
meghaltak. Engem és öcsémet a Tóth nagyszülők neveltek fel. Nagyapám, Tóth Antal 1949ben, nagyanyám, sz. Ila Mária pedig 1960-ban
hunyt el. Nagyanyám nem került kuláklistára,
mert a földjeink egy részét (7 hold földet) felajánlották az állami gazdaságnak még 1949ben. Én 1951-ben végeztem a nyolc általánossal, és szerettem volna továbbtanulni, de nem
lehetett, mert 15 éves fejjel már gazdálkodni
kellett. A Rákosi-rendszer beszolgáltatási és
magas adóztatási rendszere miatt bizony még
annak is örültünk, ha zsíros kenyér jutott és egy
tányér leves az asztalra.
Elérkezett az 1956-os esztendő, ami bizony
januárban földrengéssel, majd márciusban árvízzel sújtotta községünket. Mint már az előzőekben írtam, gazdálkodtam és a lovaskocsival
ki voltunk rendelve a terménybegyűjtésre, azaz
a padláslesöprésre, és nekünk kellett a kirendelt
mezőőrökkel együtt beszállítani a terményt,
meg az adótartozásba lefoglalt bútorokat a községháza elé. Az 1953-as vagy 1954-es év őszén

sok eső esett, és a rizstermelő szövetkezet (a
mostani halastó helyén) által learatott, kévébe
kötött rizst kellett a nagy sárból és vízből kihordani, ha jól emlékszem, november hónapban.
Elérkezett 1956. október 23.
Mivel akkor húsz éves korban kellett bevonulni sorkatonai szolgálatra, én is megkaptam a
behívót, október 26-ára. Mi október 23-án cukorrépát szedtünk a falu szélén, a vásártér melletti Baltásoknak nevezett részen, és akkor jött a
hír, hogy Budapesten kitört a forradalom. Majd
két nappal később, mikor be kellett volna vonulni, akkorra már a rádió bemondta, hogy kijárási
tilalom van, így nem kell bevonulni. Akkoriban
még fülhallgatós rádiónk volt, és azon hallgattuk a forradalom eseményeit. Október 28-án
mentünk őszi búzát vetni a Némedi úti földre,
az 51-es főúton, és teherautón mentek a felkelők
és kiabálták, hogy szántsatok, vessetek, megszűnik a beszolgáltatás.
Jól emlékszem, hogy nagyon örültünk, hogy
megszűnik a beszolgáltatás, az oroszok kivonulnak az országból, és hogy önálló, független,
semleges ország leszünk. A községházán Horváth Domonkos mondott beszédet, és a budapestiek részére élelmet gyűjtött és szállított a
község lakossága. Dömsödön nem volt fegyveres összeütközés, és szinte mindenki a forradalom ügye mellé állt, és reménykedtünk a jobb és
erőszakmentes jövőben.
A csalódás akkor következett be, amikor november 4. után az országot elözönlötték a szovjet tankok, és a felkelést vérbe fojtották. A nyugati nagyhatalmak a Szabad Európa rádión keresztül biztatták a felkelőket, de itt hagytak bennünket, és a hatalmas katonai túlerővel szemben
nem volt mit tenni, mint sajnos elfogadni, hogy

a két világhatalom sorsunkat megpecsételte. A
fülhallgatós rádión hallgattuk Nagy Imre utolsó
segélykérő beszédét, de el kellett fogadnunk,
hogy a nyugatnak fontosabb volt a Szuezi és az
arab országok feletti hatalom kiterjesztése, persze a gazdag olajlelőhelyek birtoklása. Az orosz
és a nyugati nagyhatalmak a színfalak mögött
megegyeztek, hogy még vagy harminc-negyven évig maradunk a keleti tömb része.
Nagy tisztelettel kell emlékeznünk a felkelés
és forradalom hőseire, áldozataira, akik vérüket,
életüket áldozták egy szabadabb, jobb világ reményében. Most már több mint ötven év távlatában és a mai helyzetünket ismerve sajnos
most is sok a probléma, az ellentmondás. Az
1989-1990-es rendszerváltás az 1956-os célok
egy részét megvalósította, de sajnos nem mindent. Munkahelyek tömegei szűntek meg. A privatizáció egy szűk társadalmi réteget milliárdossá tett, ugyanakkor sok ember a létminimum
szintjén él. Az állami és szövetkezeti vagyon olcsó pénzen, főként a nyugati befektetők kezére
került. Az ország el van adósodva, és sajnos a
nagytőke gazdaságilag kihasznál bennünket. A
munkásemberek, a magyar termelők érdekei
háttérbe szorulnak A kétkezi termelőmunkának
nincsen becsülete.
Az 1956-os népfelkelés és forradalom hőseinek, mártírjainak, áldozatainak emlékét akkor
tudjuk kellően képviselni és tisztelettel emlékezni rájuk, ha most a mai bonyolult világban
érvényt szerzünk a tisztességes, becsületes
munkának, és a saját magyar érdekeinket sokkal
jobban érvényre juttatjuk.
Tóth István (74 éves)
nyugdíjas mezőgazdász

Isko lai h ír ek • I skol ai hír ek • Isko lai h ír ek
Október 6.:
Futóverseny – Emlékverseny

Iskolánkban évek óta hagyomány, hogy neves történelmi napokon
emlékversenyt rendezünk. Október 6-án az Aradi vértanúk hőstettére
emlékezünk. Ezen a futóversenyen mindig nagy számmal szerepelnek a
gyerekek. Idén a születési éveket vettük figyelembe, és ennek alapján osztottuk be a futamokat. Az első három helyezett érem díjazásban részesült.
Eredmények:
2003. lány:
2003. fiú:
I. Bojtos Beáta
2. a
I. Kincses Kristóf 1. a
II. Szigeti Mónika
2. a
II. Perger Máté
1. b
III. Pozsár Lili
2. b
III. Kis Richárd
1. b
2002. lány:
2002. fiú:
I. Galambos Laura
2. a
I. Farkas Zsolt
2. a
II. Molnár Bella
2. b
II. Kun László
3. a
III. Gecze Judit
2. a
III. Fekete Richárd 3. b

2001. lány:
I. Ispán Lilla
II. Fábián Bianka
III. Csehi Lili
2000. lány:
I. Bozóki Bettina
II. Lampert Georgina
III. Hochman Regina
1999. lány:
I. Szüle Mercédesz
II. Kovács Orsolya
III. Belencsik Krisztina
1998. lány:
I. Varga Beatrix
II. Kincses Krisztina
III. Kincses Barbara
1997. lány:
I. Lajos Alexandra

4. c
3. b
3. c
4. o.
5. c
5. b
5. a
6. b
5. c
6. a
7. o.
7. b
7. b

2001. fiú:
I. Ács András
II. Mendi Attila
III. Király Rodrigó
2000. fiú:
I. Keresztes Márk
II. Tóth István
III. Kincses Sándor
1999. fiú:
I. Turcsán Pál
II. Bárány Gábor
III. Kolompár Dániel
1998. fiú:
I. Pásztohai Zoltán
II. Tejfel János
III. Kis Csaba
1997. fiú:
I. Göllény Zsombor

4. c
3. c
4. c
4. c
4. o.
3. a
6. b
6. a
5. b
7. o.
7. o.
7. o.
8. b
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II. Spisák Bernadett
7. a
II. Kosiczki József 8. o.
III. Nagy Zsuzsanna
7. a
III. Kun Zoltán
6. b
1996. lány:
1996. fiú:
I. Szabó Evelin
8. b
I. Molnár Zsolt
8. a
II. Gyimesi Viktória
8. b
II. Perger Máté
8. a
III. Cserni Henrietta
8. b
III. Gecze Péter
8. a
Felnőtt lány:
Felnőtt fiú:
I. Pleskovits Judit
8. a
I. Fabula Richárd 8. b
II. Csehi Szilvia
8. b
II. Horváth Renátó 8. a
III. Füki Beatrix
8. b
III. Márkus András 8. b
Gratulálunk, és továbbra is sok sikert kívánunk a helyezetteknek.
A többieknek köszönjük a részvételt, és ne keseredjenek, a következő
majd sikerül.
Dömsöd, 2010. október 6.

Széchenyi-napok a Gróf Széchenyi Általános Iskolában

Zajlik az élet a község általános iskolájában.
Október 11. és 16. között – iskolai hagyományunknak megfelelően – megrendezésre kerültek a Széchenyi-napok.
„…munkálni nagyban, s ha nem lehet, munkálni kicsiben, de munkálni mindig” – ezeknek
a Széchenyi gondolatoknak a jegyében telt a
Széchenyi-hét.
Arra törekedtünk, hogy gondolatait, tevékenységét mélyebben megismerjük. A „legnagyobb magyar” példa mindannyiunk számára,
hiszen az életét tette arra, hogy jobbítson. Tevékenysége eredményeivel találkozhatunk bármerre a Kárpát-medencében. Hitével, akaratával, szeretetével, felvilágosultságával, kitartásával egy egész ország gazdasági és kulturális felemelését szolgálta.
Ha tanulóink első osztálytól nyolcadikig
minden évben csak egy picivel többet tudnak
Széchenyiről, már nagy lépést tettünk előre.
„Csak az ön nemesítés és Magyarország jóléte legyen a cél, mely bennünket egyesít…”
Évről évre sikeresen fog össze szülő, gyermek és pedagógus ennek érdekében. Köszönjük sok szülő aktív közreműködését a pályázati anyagok elkészítésében. A Széchenyi úti
iskola folyosóin láthatók azok a pályamun-

kák, melyek Széchenyi életművéhez kapcsolódnak. A tanulók készítettek egyéni és közös
munkákat egyaránt. Minden várakozást felülmúlt a beérkezett munkák mennyisége és
színvonala. A tanulókat oklevéllel, dicséretekkel jutalmaztuk. Külön örömünkre szolgált,
hogy a kiállítást az óvodások is megtekintették.
A Széchenyi-napok nem telhetnek el szellemi vetélkedő és sportversenyek nélkül. Ezekre
október 16-án került sor. A szellemi vetélkedőt
egész heti előkészület előzte meg. Lehetett búvárkodni az interneten, megadott tankönyvben,
és jegyzetelni kellett az iskolarádióban elhangzott Széchenyi műsor alapján. A színvonalas
műsort, mely végigkísérte Széchenyi István
életpályáját, a 6. b osztály tanulói adták elő. A
vetélkedő feladatait ezekből az anyagokból állítottuk össze.
Itt az újságban is gratulálunk a legeredményesebb osztályoknak:
I. 6. a osztály
II. 6. c és 8. b osztály
III. 5. c és 6. b osztály
Amíg a felsősök vetélkedtek, addig az alsósok vették birtokba a Sportcsarnokot, és élvezték a sportversenyeket.

Majd a felső tagozat sportversenyei következtek: sorversenyek, foci, kézilabda.
Október 16-ával tartalmas napot, sőt heteket
hagytunk a hátunk mögött.
Ismét gazdagabbak lettünk... tudásban, lélekben egyaránt.

Bolyai Matematika
Csapatverseny

Iskolánk alsó és felső tagozatos tanulói
Bólyai Matematika Csapatversenyen vettek
részt Ráckevén. A gyerekek nagyon lelkesen
készültek a megmérettetésre, és izgatottan
várták, hogy számot adhassanak tudásukról.
A versenyen becsülettel helytálló csapatok
tagjai:
4. osztály: Bődi Gergely Máté
Jároli Kristóf
Kovács Gergő
Perger Balázs István
5. osztály: Gonda Andrea
Göllény Csilla
Székely Lilla
Szűcs Gergő
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Közös kincsünk: az európai kultúra sokszínûsége

2010. szeptember 1-jétől új, 2 évig tartó Comenius programban vesz
részt iskolánk, az európai kultúra jegyében.
Célja, hogy a fiatalok többet tudjanak meg a résztvevő országokról,
megismerjék kulturális örökségüket, a hagyományokat, szokásokat, művészeteket, zenét, irodalmat, történelmüket, földrajzi adottságaikat. Tudjanak, halljanak, lássanak vallásokról, vallási ünnepekről, népművészetekről, kézművességekről. Mindezt a program közös nyelvén, angolul.
Tudják bemutatni a tapasztaltakat szemléltető eszközökkel, számítógépen elkészített Power Pointos bemutatókkal, színjátékkal, kiállítások rendezésével, fényképekkel, tánccal, katalógusok és brosúrák elkészítésével.
A program kiírása szerint minden résztvevőnek megvan a konkrét feladata. Így a
tanulóknak: a hagyományos zene, irodalmi alkotások, színház és a
néptánc bemutatása.
A tanároknak: a múzeumok, mecsetek, templomok, történelmi helyek
bemutatása.
Az intézményeknek: szemináriumok tartása, a weboldalak fejlesztése,
ismertető könyvecske, magazin, poszter, kalendárium és dokumentumfilm készítése.
Szülői feladat: a hagyományos ételek és a hagyományos kézművesség
bemutatása.
A projektben a következő országok iskolái vesznek részt:
Tuna Lisesi: ORTAKLIGI KABUL EDILEN KURULUSLAR
(Törökország, Istanbul)
Polonya Zespól Szkól Rolniczych w Grzybnie (Poland, Grzybno)
Estonya Vahtra Pőhikool Kohtla-Järve
(Estonia, Kohtla-Jarve Ida-Virumaa)
Ispanya INSTITUTO EDUCACIÓN SECUNDARIA LA TORRERA
(Spain, Elche)
Italya Istituto Tecnico Commerciale „Angelo Fraccacreta”
(Olaszország, San Severo /Foggia/)
Italya LICEO SCIENTIFICO STATALE „GALILEI” (Italy, Bitonto)
Yunanistan
(Greece, Makrygialos Pierias)
Macaristan Gróf Széchenyi István Általános Iskola
(Hungary, Dömsöd)
Az első találkozónk 2010. október 10–17-ig tartott. A projektben meghatározottak szerint zajlottak a programok reggel 9:00-től este 8:00-ig.
Minden ország három témakörben mutatkozott be a Power Pointban előre
elkészített kisfilmjeivel.
Ezek témái:
az ország, a település és az iskola,
egy múzeum,
az építészet bemutatása.
Az isztambuli városnézés
során láttuk: Topkapi Szeráj,
Hagia Sophia, Kék Mecset, a
Törökországban kuriózumnak számító Szent Antal katolikus templom, Dolmabache
Palota, Basilica Ciszterna,
Adam Mickiewicz Múzeum,
Tevfik Fikret Múzeum.
Hajóval jártunk a Boszporuszon, láttuk a két óriási hidat, ami Ázsiát és Európát köti össze. Tudomásunkra jutott,
hogy hamarosan elkészül a
harmadik híd is.
A gyerekek hagyományos
népi viseletben, hagyományos török táncot jártak.

Színdarabot is adtak elő török nyelven, melyet vetítővásznon angolul
lehetett követni. Énekeltek, zenéltek, verset mondtak.
Megismerkedtünk a hagyományos török ételekkel is, ami jóval fűszeresebb a mienkénél. A süteményeik nagyon édesek, mézzel átitatottak.
Sok salátát, gyümölcsöt, sajtot fogyasztanak. Nem esznek disznóhúst, helyette csirkét, marhát, halat és bárányt báránnyal.

Az utolsó napon, a szemináriumon ismerkedtünk meg egy olyan török
szobrásszal – Eray Okkan –, akinek monumentális alkotásai a világ több
helyén és Törökország-szerte láthatók.
A projekt zárásaként egy hagyományos török katonai zenekar búcsúzott tőlünk.
Programban, élményben, ismeretben gazdag hetet zártunk. Köszönet a
török házigazdáknak, akik gondosan válogattak az óriás város látnivalói
közül, hogy a legjellemzőbbeket lássuk. Mindent megtettek, hogy jól
érezzük magunkat, s az adódó problémákat megoldják. Köszönet azért,
hogy annyira vigyáztak mindenkire, nehogy elvesszen a 13 milliós városban, ahol még a taxis sem mindig ismeri ki magát.
2012 áprilisában Dömsöd lesz a vendéglátó, de addig is sok feladatot
fogunk közösen megoldani.
Istanbul, 2010. október 17.
Ambruska Margit / Varga Gézáné
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A Dezsõ Lajos Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény hírei

Szeptemberben megkezdődött a tanítás a megújult művészeti iskolában. A nyár folyamán a Polgármesteri Hivatal közmunka programban
részt vevő dolgozói Varsányi Antal irányítása mellett gyönyörűen felújították, kifestették belül a teljes épületet. A festés mellett a grafika műhelytermet is sikerült új burkolattal ellátni. Köszönjük mindenkinek a munkáját, aki részt vett a művészeti iskola felújításában.
Idén több növendékünk van, mint tavaly: 330 tanulóval kezdtük meg a
tanévet. A gyerekek négy művészeti ágban (zeneművészeti, táncművészeti, képzőművészeti és színművészeti tanszakokon) tanulnak.
Dömsödön a székhelyen zenét, grafikát és színjátékot, és az OMK-ban
néptáncot és társastáncot oktatunk, de ezenkívül tanítunk Apajon (zenét)
és Makádon (zenét és színjátékot) is.
A szeptemberben megjelent Hírnökben már írtam, hogy az iskola két
európai uniós projektben vesz részt. A projektekben elindult a munka, így
novemberben, a római meetingen iskolánkból Varga Anett, Somos András, Bajzák István és Sebestyén Gábor vesz részt.
A Pro Musica Alapítvány Dömsöd részére érkezett 1%-os személyi jövedelemadó felajánlásoknak, a szülői adományoknak, valamint az intézményt fenntartó Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat által benyújtott pályázatnak köszönhetően nagyon jó zongorát sikerült beszerezni az iskola
részére, egy Schimmel márkájú hangszert, amelynek felavatása a novemberi Művészeti Napok megnyitóján lesz. Köszönet mindazoknak, akik lehetővé tették azt, hogy egy ilyen márkás német zongora az iskola birtokába került!
Október 24-én a művelődési házban a vörösiszap károsultjainak megsegítésére rendezett műsorban részt vettek növendékeink és tanáraink.
Köszönet a szép előadásért, és következzen azoknak a neve, akik tudásukkal, tehetségükkel a műsort gazdagították, a gyerekeket felkészítették:

Zenészek:
Somos András – fuvola és Csák Péter – zongora (tanári duó), Várkonyi
Petra – furulya, Manger Petra – Gecze Judit: furulyaduó, Keller Konrád –
trombita, Vella Fruzsina – furulya, Horváth Virág – furulya, Magyar Máté
– furulya, Tóth Ilona – fuvola, Varga Karolina – fuvola, Baranyi Virág –
fuvola, Kuna Orsolya – gitár, Balogh Abigél – zongora, Halász Dorottya –
zongora, Radványi Patrik – zongora.
Felkészítő tanárok: Csák Péter, Nyikes Krisztián, Sebestyén Gábor, Somos András
Társastáncosok:
Haladás csoport, Gézengúz csoport, Nagy László – Ispán Karina páros,
valamint a Felnőtt Tánccsoport. Felkészítő tanár: Mihó Diána.

Fotó: Kővári

Radványi Patrik, Budai Noémi, Földvári Attila, Füki Bea,
Nagy László, Ispán Karina, Horváth Balázs, Nagy Tímea

2010. október 8-9-én a budapesti Millenárison egy nagy európai kísérleti kampány lebonyolításának lehettek tanúi az érdeklődők. Brüsszel a
PAU nevű spanyol oktatásfejlesztő cégen keresztül két országban, Franciaországban és Magyarországon indította el az idén a tanulói mobilitást
népszerűsítő programját. Mivel a program sikeres volt, az Unió további
országokra is kiterjeszti a kezdeményezést. A magyarországi kampányban a dömsödi székhelyű MOSTart NKKE 4 programmal képviseltette
magát (Info-sarok, Thab-bemutató, Projektmenedzsment előadás, Drámapedagógia foglalkozás). Ezek közül a Varga Anett tanárnő által prezentált Thab-bemutató a Dezső Lajos AMI tavaly lezárt, nívódíjas projektjét
mutatta be a nagyközönségnek. Az előadás továbbvitte és öregbítette az
iskola jó hírnevét, a szerepléshez gratulálunk!
Iskolánk volt növendéke, Holl László, aki most a budapesti Weiner Leó
Zeneművészeti Szakközépiskola és Zeneiskola növendéke, sikeresen szerepelt a „Fesztiválzenekar a zeneiskolásokért” verseny döntőjén. Következzen most egy részlet abból a cikkből, amely a weboldalon olvasható,
és ahol a kapcsolódó linkekre kattintva a versenyből részletek láthatók.
A Fesztiválzenekar a zeneiskolásokért verseny 2. fordulójának nyertesei a következő versenyzők (a zsűri nem állított fel sorrendet köztük).
...
Holl László – trombita
Weiner Leó Zeneiskola, Budapest, felkészítő tanár: Kis András, játszott
mű: Baldassare: B-dúr szonáta
…
Október 15-én és 16-án a zenekar próbatermében volt annak a versenynek a második fordulója, amelyet a Fesztiválzenekar és a Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége hirdetett az ország zeneiskoláiban tanuló gyerekeknek.
A versenyre bármely magyarországi zeneiskolában tanuló gyerek jelentkezhetett. Közülük választotta ki a május 28-29-én rendezett 1. fordulóban a Zsűri azt a negyvenet, aki most októberben már a Fischer Iván vezette, a Fesztiválzenekar művészeiből álló zsűri előtt mutathatta be tudását. A legjobbak meghívást kaptak a november 29-én este a Grand Hotel
Royal Corinthia Szálloda báltermében rendezendő nyilvános hangversenyre, ahol immár a Fischer Iván vezényelte Fesztiválzenekarral, közönség előtt léphetnek fel. A koncertet rögzíti a Magyar Rádió és a televízió is.
Az esemény fővédnöke Sólyom László, védnökei Kodályné Péczeli Sarolta, Schiff András és Fischer Iván, a november 29-i est elnöke Ranschburg
Jenő professzor.”
Lacinak az iskola valamennyi tanára és növendéke nevében szívből
gratulálok, és további szép sikereket kívánok!
Köntös Ágnes igazgató
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RADYG 60

Az Őszi zsongással kezdetét vette a 60.
jubileumi tanév rendezvénysorozata az
Ady Endre Gimnáziumban.
Tervezett programjaink a következők:
• 2010. november 22-26.: jubileumi Ady-hét
• 2011. január 29., 18 óra: Ady-bál
A rendezvényt hagyományteremtő
szándékkal rendezzük.
• 2011. március 12-14.: Partiumi kirándulás
Ismert irodalmi emlékhelyek meglátogatását
tervezzük. Minden érdeklődőt szeretettel várunk. Jelentkezés Mészáros Attila tanár úrnál.
• 2011. április 15-16.: AIOT (Ady
Intézmények Országos Találkozója)
14 éven át tartó rendezvényt szeretnénk
feleleveníteni.
• 2011. május 14., 16 óra:
Öregdiák-találkozó
Egykori Ady-diákok képzőművészeti
tárlata
Várjuk volt Ady-diákok művészeti alkotásait. A kiállítás szervezője Fodor Piroska és iskolánk tanára, Puha Ferenc.
Az est fénypontja az öregdiákok gálaműsora lesz. Ide is várjuk egykori Ady-diákok jelentkezését, akik szívesen vállalnak fellépést
bármely műfajban, ezzel is emelve az est
hangulatát.
A jelentkezéseket az adygim@freemail.hu e-mail címen
vagy a 06-24/519-050-es telefonszámra
várjuk.
Mivel a jubileumi év rendezvényeinek
szervezése meghaladja az iskola pénzügyi
lehetőségeit, anyagi támogatást szívesen
elfogadunk, azokat előre is köszönjük.
Számlaszámunk: 11742070-20024372
SZABADY ALAPÍTVÁNY.
A közlemény rovatba
RADYG60 KERÜLJÖN!
Naprakész információ iskolánk honlapján
található: server1.rag.sulinet.hu
Ady Endre Gimnázium

MEGHÍVÓ

November 13-án (szombaton) 15 órakor
jótékonysági futóversenyt rendez a Ráckevei Ady Endre Gimnázium a vörösiszap
károsultjainak megsegítésére.
Indulás és nevezés a helyszínen (Ráckevei
Ady Endre Gimnázium), ajánlott nevezési
díj 500 Ft.
Mindenkit szeretettel várunk!

XX. évfolyam 11. szám

Egy kevei diák a sok közül
„Mikor az élet messze késztet,
s ezernyi titkos csábot ád,
szeressük ezt a régi fészket:
a régi iskolát.”
(Wass Albert)

Közel a nyolcadik X-hez az emlékek egyre
szebbek, Wass szavai szerint mindig jobban
szeretem ezt az iskolát.
Alapításakor, 1950-ben az Ady Endre Gimnázium két első és egy második osztállyal indult.
Az akkori 32 másodéves diák egyike voltam én
is. Két kedves leányunk volt az osztályban, huszonnyolcan le is érettségiztünk 1953 nyarán. A
mi osztályunk az aszódi, gödöllői és más iskolákból a környékre hazajött diákokból tevődött
össze. Osztályunk „túlkorosnak” volt nevezhető, mert mire érettségiztünk, már jócskán a húszas éveinket tapostuk. Ennek valószínűleg az
volt az oka, hogy sokan hat elemit, ezen felül
négy polgárit végeztünk, ezután lettünk gimnazisták. Közben 1948-ban, amikor az államosítás
volt, a polgári iskolát az általános iskola felső tagozatává alakították. Megszüntettek minden
más iskolát, az elemit és a polgárit is.
A kezdet kezdetétől osztálytársam dr. Paitz
József volt.
Én a gimnázium első évét a pesterzsébeti
Kossuth Lajos Gimnáziumban végeztem el.
Amikor tudomásomra jutott, hogy Ráckeve
gimnáziumot kapott, örömmel tértem ismét „haza” , mert szerettem ezt a várost, és már négy
évet „lehúztam” az itteni polgári iskolában. A
polgáriban nagyon szerettem Koralewszky tanár
urat, aki a gimnáziumban ismét tanárom lett.
Én arról szeretnék írni megemlékezésemben,
amiről kevés szó esett és eshetett abban az időben.
Az 50-es években kemény Sztálinista–Rákosi eszmék és utasítások szerint történt az oktatás. Ennek ellenére kiváló, bölcs, nagy tudású
tanáraink megtalálták a nevelés helyes útját, és
ezekben a zavaros időkben neveltek bennünket
becsületes, gerinces emberekké. A Gödöllőről
és Aszódról érkező diákok premontrei szelleme
hatott a többi diákra, valamint tanáraink is ezen
gimnáziumokból jöttek Ráckevére. Közülünk
sokan az elemit egyházi iskolában végeztük,
így vallásos nevelést kaptunk. Ez a későbbiekben is hatással volt ránk. Az iskolában (DISZ)
ifjúsági alapszervezet működött. A helyi MDP
Pártbizottság és a DISZ bizottság irányítása szerint más szervezet nem működhetett. Az ifjúsági vezetőinket mi magunk választhattuk meg,
tanáraink bölcs irányítása mellett. A Gimnázium mellett működött egy fiú diákotthon 35-40
bent lakó diákkal. A tanulók nagy része az aszódi és gödöllői diákotthonokból, kisebb része a
környék falvaiból (Áporka, Dömsöd, Makád,
Szigethalom) került felvételre. Jelen helyzetben
egy ifjúsági szervezeten belül a diákotthonnak
is volt DISZ alapsejtje, ill. ifjúsági felelőse. Az

iskola DISZ szervezetének titkára Tóth János
diáktársunk, a diákotthon ifjúsági felelőse magam voltam. A Gimnáziumnak Eszlári Zoltán
tanár úr volt az igazgatója, a diákotthon nevelőtanára Fejérdy Győző tanár úr volt. Az évek
múlásával Fejérdy tanár úr második „apámmá”
vált. A kollégium nevelőtanára és ifjúsági felelőse gyakran utazott a megye területein rendezett tapasztalatcsere értekezletekre egy-egy városba, annak diákotthonába. Utazásaink során
megbeszéltük a problémákat, tennivalókat, és
sok akkor „tabunak” számító témát, mint Vallás, Hazafiság, Erkölcs, Magyarságtudat. Nagyszerű érzés volt hallgatni Győző bácsi okos tanácsait, bölcs meglátásait.
Útban egyszer Nagykőrös felé, a vonat ablakából kitekintve gyönyörű gabonatáblákat láttunk:
„Figyeld fiam a táblát! – mondta. A sok lehajló kalász maggal van teli, a vetésből magasan
kiálló kalászok üresek. Így van ez sajnos az emberek között is!”
Itt azután jött atyai intelme, amelyet soha nem
felejtek el: „Hajts fejet az EMBER előtt, térdet az ISTEN előtt, de gerincet senki előtt!”
Ezek az intelmek meghatározták egész eddigi életem, munkásságom. Megtanultam tisztelni a szorgalmas, becsületes embereket, így szolgáltam le a falumban, Dömsödön 35 évet.
A diákotthoni élet csodálatos volt! Úgy éltünk, mint egy nagy család, egymást segítve,
gyönyörű környezetben, boldogan. Az emeleti
részben elhelyezett háló-köreinkben elalvás
előtt hallgattuk a madarak esti énekét, hajnalban
a vízen játszó vadkacsák hápogását, a sirályok
éles rikoltását. Számunkra ez az otthon üdülő,
szanatórium volt.
Napirendünk a következőképpen nézett ki:
reggel 6-kor ébresztő, majd kemény reggeli torna
következett. Ezután volt a szoba-, ill. körletrend,
majd reggeli, végül a tanulás megkezdése előtt
30 perces tanulószobai foglalkozás, felkészülés
az órákra. Tanáraink nem csak az órákon voltak
velünk, hanem mint napos felügyelők is, a délutáni tanulószobai foglalkozásokon és az esti lefekvés előtti órákban is velünk, a közelünkben
voltak a diákotthonban. Az órák – legyen az bármelyik is – csodálatosan teltek. Minden tantárgyat tanáraink magas szintű előadásában hallgattuk, mohón szívtuk magunkba a tudást. Néha az
órák elején, de főleg a végén, egy-egy dallal, indulóval zártuk a foglalkozást. Sajnos olyan tárgyak, mint például az ének, nem volt. Orosz órák
után oroszul énekeltünk, időnként beiktatva
Sztálin legkedvesebb dalát, a „Milaja Maja Szulikó-t”. Sokat énekeltünk, tudtuk kedves tanáraink szeretett dalait. Ilyen volt Sinka tanár úr kedvence, a „Domboldalon áll egy öreg nyárfa” – című dal, amit meghatottan hallgatott.
Csomor Józsi osztálytársunk kiváló iskolai
énekkart szervezett, a kórus énekelt a Pest me-
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gyei Megyeházán, szerepelt a rádióban és különböző énekkari versenyeken. A tanítás befejezése után kitűnő ebéd várt bennünket a jó szájízű Erzsike néni keze nyomán. Étkezés után kis
szabadidő, kimenő a városba, majd a délutáni
tanulás következett. Este a vacsora után kis szabadidő, kimenő a városba, majd a délutáni tanulás következett. Este a vacsora után szabadfoglalkozás volt, melyet ki-ki kedve és tehetsége
szerint valamilyen sporttal, sakkal, asztalitenisszel, röplabdával, ökölvívással töltött. A Duna közelsége az évszaknak megfelelően lehetőséget biztosított a csónakázásra, úszásra. Volt
egy nagy ladikunk, abban evezhettünk, sokan
akkor szereztünk vízi jártassági igazolványt, a
sikeres vizsga letétele után. Tornaterem nem
volt, a tornaszerek is hiányosak, kezdetlegesek
voltak. Emlékszem, volt egy vasrudunk, ezt
nyújtónak alkalmazhatták valaha. Mi kértünk
engedélyt az illetékes Tanácstól, hogy a Sillingi
erdőből kivághassunk két akácfát. Az engedélyt
megkaptuk, és aztán ebből megépítettük a használható nyújtót az udvaron. A gyűrű és a mászókötél is ugyanúgy az udvaron két nyárfa közé
felszögelt gerendán lógott. Sokat sportoltunk,
erősödtünk testben és lélekben egyaránt. Labdarúgó csapatunk a Járási Bajnokságban szerepelt
jó eredménnyel. Ezen a bajnokságon részt vettek
a környező falvak focicsapatai is. Röplabdában
mind a fiú, mind a leány válogatottunk kitűnő
eredményeket ért el. Futóink is kiválóak voltak,
mint Csutorás Csaba, aki 200 m-en országos ifjúsági bajnok lett. Ökölvívásban járási versenyeken 4-5. súlycsoportban érmes helyezéseket értünk el. Én Aszódon a Pest megyei Ifjúsági Bajnokságon harmadik helyezett lettem kisváltó
súlyban. Itt kell szólni arról is, hogy a járási és
helyi MDP Bizottság utasítására 1951-ben a diákvezetők közül 4-nek, aki betöltötte a 18. életévét, párttagnak kellett lennie. Az erre a sorsra
jutottak egyike voltam én is. A tablónkon lehet
látni, hogy ki az a három diák, akinek zakógallérján „díszeleg” az MDP-jelvény. Én magam
máig sem tudom miért, talán valami belső sugallatra levettem a jelvényt a galléromról. Mi négyen sosem éltünk vissza az MDP-tagságunkkal. Annyiban határozta meg az életünket, hogy
a későbbiekben esténként „felkértek”, illetve inkább zavartak bennünket a környező falvakban
lévő ifjúsági- és pártszervezetek ellenőrzésére,
szervezésére. Sokszor az éjszakai órákban értünk csak haza a diákotthonba, szeretett tanáraink aggódása közepette. Ezen problémákat is
megoldottuk bölcs tanáraink irányítása mellett.
Anyagi gondjaink megoldására Fejérdy tanár
úr szervezésében a Kertészeti Egyetem tangazdaságához tartozó Szigetbecsei Kertészeti Gazdaságba jártunk hétvégeken dolgozni, ahol fizetést kaptunk. Mi akkoriban a tanulás mellett sokat dolgoztunk, három nyáron át voltunk a „Dunai Vasmű Ifjú Építői” Sztálinvárosban, ahol az
első évben az ivóvízre valót is alig kerestük meg.
1953 tavaszán, Sztálin halála után kevés változás, enyhülés következett be a helyi politiká-
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ban és az oktatásban. Jól példázza ezt, hogy a
Járási PB kertjében kiállított kis Sztálin-szobor
mellett felváltva díszőrséget kellett állni az
ADY-s diákoknak. (Ma a rendelőintézet az épület, és kis kertje már nincs meg.) Visszatérve az
eltöltött három boldog évhez, sokszor kellett kivonulnunk különböző ünnepélyekre, rendezvényekre (április 4.; május 1.; november 7.), hiszen
a diákotthon diákjai mindig „kéznél” voltak.
Mi mindig és mindenhol daloltunk, énekeltünk. Amikor a diákotthon diákserege a városba
ment, az utca visszhangzott katonás menetelésünk és éneklésünk során. Daloltunk felkérésre,
veterán MDP-tag társadalmi rendezésű temetésén, zengtük meghatottan „A zsarnokság dőzsölt
és ülte torát…” című gyászindulót. Otthon,
nagyszüleink temetésén pedig egyházi énekeket
énekeltünk – ilyen volt ez a világ akkor.
1953 tavaszától szorított bennünket az idő,
készülődtünk az érettségire. Olyan dologról,
hogy szalagavató bál, ünnepség, szó sem eshetett. Ballagásunkkor Pártunk helyi vezetőinek
engedélyével csak sima keskeny piros szalagot
viselhettünk, dátum feltüntetése nélkül. Tanáraink és az alsóbb osztályos leányaink ötlete alapján a keskeny piros szalag alá két zsinóron függő kicsiny piros szívet kaptunk, ezen volt feltüntetve a kezdés 1950 és a végzés 1953 dátuma. Úgy tudom, hogy még az utánunk következő osztálynak is piros szalagja volt ballagáskor.
El kellett ballagnunk – hiszen elvárták tőlünk –
a Járási PB-ra is, ide alsóbb osztályos leányaink
kíséretében, kart karba fonva vonultunk fel.
Szép és ünnepélyes volt. Érettségi után ünnepségünket szerényen, klubdélután jelleggel, az
iskolában rendeztük meg. Irigykedve néztem
hosszú évek múltán az iskola színpompás ballagási ünnepségeit, rendezvényeit barátaim és fiatalabb fiam ADY-s diák végzése alkalmával.
A sors jóvoltából gyakran járok be szeretett iskolámba, figyelve fejlődését, gyarapodását. Tanárai – néhány kivétellel – számomra ismeretlenek, de tudom, hallom, hogy méltó utódai nagynevű tanárainknak. Az oktatás eredményei beszélnek méltó felkészültségükről, szigorú, emberséges, becsületes tevékenységükről. A ráckevei ADY ENDRE Gimnázium jó kezekben van.
Ahogy az idő szalad, arra jártamban remegő
térdekkel és a meghatódottságtól könnyező szemekkel léptem át szeretett iskolám küszöbét. A
fennállás 60. évfordulóján további sikereket kívánok, ismét Wass Albert szavaival zárom emlékezésemet:
„Istenem az idő hogy rohan!
Ma még vagyunk, holnap már nem.
A múlt és emlék: mind elmarad.
Nyomainkat lassan vörös
Avarral fedi be az őszi szél.
És egyszer azt sem
Tudja majd, kik voltunk
Ki rólunk beszél.”
Dr. Nagy István
(aranydiplomás főállatorvos)
Dömsöd, 2010

A Pro Musica Alapítvány Dömsöd a
személyi jövedelemadók 1%-ából felajánlott, 2008-ban beérkezett 27.613 Ftot, a 2009-ben beérkezett 3.181 Ft-ot, valamint a 2009-ben felajánlott 74.807 Ftot (mindösszesen 105.601 Ft-ot) a Dezső
Lajos Alapfokú Művészetoktatási Intézmény részére átutalja, hogy az összeggel
hozzájáruljon az intézmény részére beszerzendő zongorához.
Az alapítvány kuratóriuma nevében
köszönetet mondok mindazoknak az adózóknak, akik az alapítványt személyi jövedelemadójuk 1%-ával támogatásban
részesítették.
Tisztelettel:

Köntös Ágnes
a kuratórium elnöke

MEGHÍVÓ

Szeretettel meghívjuk Önt és kedves Családját a 2010. november 19én és 20-án megrendezésre kerülő
Dömsödi Művészeti Napokra.
November 19-én 18 órakor a művészeti iskola épületében mutatkoznak be a
zenei, valamint a színjáték tanszakos növendékeink. A műsor előtt Kérges Tünde
festőművésznek, iskolánk grafikatanárának kiállítását nyitjuk meg.
November 20-án 19 órai műsorkezdéssel Katalin-bált rendezünk az OMKban. A rendezvényen a néptáncos, társastáncos, valamint színjáték tanszakos növendékeink adnak műsort, fellép a Ju és
Zsu Társulat. A grafika tanszak kiállítással készül.
Belépőjegyek
felnőtteknek 800
Ft. A belépés valamennyi művészeti
iskolai növendék
részére, valamint a
14 év alattiaknak
ingyenes.
Jegyeket vásárolni, asztalt foglalni az OMK-ban és a művészeti iskolában lehet.
A bálon kérjük az alkalomhoz illő
megjelenést!
A bál bevételét a táncosok ruhatárának
bővítésére fordítjuk!
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
A művészeti iskola tanárai
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Õsbemutató Kiskunlacházán
Lakodalom a Kiskunságban címmel került
színpadra 2010. okt. 16-án Kiskunlacházán az
az összeállítás, amely a lakodalmi szokásokat
eleveníti fel, a megismerkedéstől egészen a kézfogóig. Egyedülálló a vállalkozás abból a szempontból is, hogy az emberélet fordulói közül a
párválasztás és a házasságkötés köré csoportosuló szokásokat összefűzve viszi színpadra. A
leánykérés, a kelengye közszemlére tétele, a
menyasszony öltöztetése, a leány és a legény kikérése-búcsúztatása, valamint a lakodalmi étkek, rigmusok, táncok, a jellegzetes törökös
mókázás és a menyasszonytánc mind-mind aprólékosan kidolgozva köszönt vissza a színpadról. Az emberi élet fordulói közül talán ez az
egyetlen, ahol felvonul a közösség apraja-nagyja színes népviseletben, illetve a legtöbb versike, nóta és tánc jelenik meg.
Négy település műkedvelői vállalkoztak erre
a feladatra, akik Kiskunlacháza néptáncosai,
Dömsöd színjátszói, Kunszentmiklós dalosai és

P RO G R A M O K A Z O M K - BA N

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.

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.

NYUGDÍJAS KLUB
Kéthetente. Nyugdíjas klubfoglalkozások:
november 16., november 30.
AUTÓVEZETŐI TANFOLYAM

2010. november 6.
VI. DÖMSÖDI
TÖKFESZTIVÁL

13,00 órától – 15,00 óráig
Színes kézműves foglalkozás
(batikolás, gyékényfonás, arcfestés stb…)
Töklampionok kifaragása
/ha tudsz, hozz magaddal faragni való tököt/
Egész napos játszóház a kamarateremben
15,00 órától – LÚDAS MATYI
színházi előadás a Tassi Tűzoltó Egyesület
Értékmegőrző Csoport előadásában

Ráckeve kis néptáncosai voltak. A színpadon
kilencvennél is több szereplő fordult meg. Külön említést érdemel az élő zene, a díszlet és
nem utolsósorban a rendezés!
A szervezők a jövőben tervezik a darab további bemutatását több településen is!
-V.I.-

16,30 órától
Énekes show műsor Dömsödiektől
a Dömsödieknek

JELMEZVERSENY
A legjobban sikerült HALLOWEENES
jelmezek díjazásban részesülnek

HÓFEHÉRKE ÉS A HÉT ELGYÖTÖRT
TÖRPE
kabaréjelenet Dömsödiektől a Dömsödieknek, jó hangulatot, kellemes perceket
szerezve egymásnak!
17,30 órától
Felvonulás – Töklampionokkal
A felvonulás helyszíne: OMK, Kossuth L. u.
(dabi buszmegállóig), OMK.
18,30 órától
Táncos, énekes show műsor!!
Fellépnek: Lufihajtogató Bohóc, TŰZZSONGLŐRÖK, Hermann Ottó musical
énekes, Ju és Zsu Társulat tagjai, Levendula
A.M.I. tassi tánccsoport
Sztárvendég: DEFEKT DUÓ
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JÓTÉKONYSÁGI Rendezvénysorozat

Az iszapkatasztrófa olyan mértékű kárt
okozott a területen élő embereknek, ami
mellett mi sem mehetünk el szó nélkül,
ezért úgy döntöttünk, hogy a „Sisi és a Vadászat” eseményeit JÓTÉKONYSÁGI
PROGRAMMÁ alakítjuk, aminek keretében mindenki, aki részt vesz az eseményeken, egyben személyesen vagy cégén
keresztül támogatóvá is válik. A támogatás összegét a MAGYAR KÁRMENTŐ
ALAP számlájára fogjuk utalni a rendezvénysorozatot követő héten. A személyes/vállalati részvételeknek jótékonysági
jellegét a lehető legtöbb fórumon és médiafelületen hangsúlyozni fogjuk már a
rendezvényt megelőzően is.
Díszvendég:
Habsburg-Lotharingiai Mihály főherceg
Védnökök:
Pelczné dr. Gáll Ildikó EU képviselő
Pánczél Károly országgyűlési képviselő
Dr. Szűcs Lajos országgyűlési képviselő

2 0 1 0 Sis i é s a V ad ás za t

Az első SISI Bál megrendezésekor is fontosnak tartottuk a társadalmi szerepvállalást, a rászorulók támogatását, s mindig jó látni, ha segítő szándékunk örömet okoz.
Az akkori tombolán befolyt 130.000 forintot, a
Semmelweis Egyetem I. számú Gyermekgyógyászati Klinika kis betegeinek adományoztuk.
Akkor még nem gondoltuk, hogy a II. SISI
Bál és a hozzá kapcsolódó rendezvénysorozat
kapcsán még nagyobb felelősségünk és kötelességünk lesz segíteni a bajbajutottakon.

EGÉSZ HÉTEN megtekinthető

• Erzsébet királyné és a divat c. kiállítás
(dámalovagló-, koronázási-, csillagruha stb.) – Czédly Mónika ruharekonstrukciói
Felnőtt: 1.500 Ft/fő;
Nyugdíjas és Gyermek: 750 Ft/fő;
Diák- és Nyugdíjas csoportoknak 500 Ft.
• Savoyai-kastély és Park programjai
(kiállítás, divatbemutató)
Felnőtt: 1.000 Ft/fő;
Nyugdíjas és Gyermek: 500 Ft/fő.
HÉTFŐ (november 15.)
18.30 h Kamarazene a monarchia
korából
Felnőtt: 2.000 Ft/fő;
Nyugdíjas és Gyermek: 1.000 Ft/fő.
KEDD (november 16.)
19 h Sisi Vadász Gála, Habsburg-Lotharingiai Mihály főherceg társaságában
Felnőtt jegy ára: 15.000 Ft/fő;
Gyermek jegy ára: 7.500 Ft/fő.
JEGYRENDELÉS ÉS INFORMÁCIÓ:
Rakszegi Zita főszervező:
06-70-332-8852.
Szeretettel várunk minden kedves
érdeklődő, segíteni vágyó vendéget
bármelyik alkalmunkra!
www.sisibal.hu

Kedves Résztvevõ!

Ennek apropóján engedje meg, hogy a következő ajánlatot tegyem:
1. Minden egyes ember, aki részt vesz a JÓTÉKONYSÁGI Rendezvénysorozat bármelyik
alkalmán, a belépőjegye árának 5%-ával támogatja az iszapkatasztrófa áldozatait.
2. Minden kiállító, szponzor, aki él bármelyik
szponzori fokozat előnyeivel, a kedvezményes áron belül a befizetett díja 5%-ával járul
hozzá a katasztrófa területén élő emberek
életének újrakezdéséhez.

Habsburg-Lotharingiai Mihály főherceg
és Pál Zsófia színésznő

3. Még szélesebb körű média-megjelenést biztosítunk résztvevőnkénti, vállalatonkénti élő rádió- és televízióinterjú lehetőség formájában.
4. Ehhez a fantasztikus, monarchiáról szóló héthez, a 11 darabból álló Sisi-ruhakölteményein túl, méltó műsor és vendéglátás tartozik.
A megadott elérhetőségeken jelezze részvételi és támogatási szándékát!
Számítok Önre!
Sok szeretettel:
Rakszegi Zita főszervező 06-70-332-8852
zita.rakszegi@gmail.com
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„Sisi és a Vadászat” JÓTÉKONYSÁGI rendezvénysorozat programtervezete
Dátum
November 15-21.
EGÉSZ HÉTEN
November 14. (vasárnap)
November 15. (hétfő)

Program
Erzsébet királyné és a divat c. kiállítás
Czédly Mónika ruharekonstrukciói
Érkezés és a szobák elfoglalása a kastélyban, partner hotelekben
Érkezés és a szobák elfoglalása a kastélyban, partner hotelekben
14.00 h Hajókázás Habsburg-Lotharingiai Mihály főherceggel
a Savoyai-kastély előtt
15.00 h Sajtótájékoztató
18.00 h Kamarazene a monarchia korából
Közreműködik: Monarchia Kamara Zenekar
November 16. (kedd)
8.00 h Szervezett vadászat a Ráckevei Vadásztársaság területén
14.00 h Ebéd a vadászháznál
19.00 h Sisi Vadász Gála
Közreműködik: Monarchia Kamara Zenekar,
valamint Vadászkamara Kürt-együttes
közben: Inspirációk Erzsébet királyné ruháira c. bemutató
November 17. (szerda) 8.00 h Szervezett csoport indulása a Gödöllői Királyi Kastélyba
10.00 h Kastélylátogatás, kastélykerti és pálmaházi séta,
Gödöllő nevezetességei
13.00 h Ebéd a kastélyban
15.30 h Indulás a Savoyai-kastélyba
Savoyai-kastély
Terepautó tesztvezetés
18.00 h Divatbemutató: női és férfi alkalmi ruhák
Közreműködik: Nagy Nóra tánccsoportjai
November 18. (csütörtök) 7.00 h Szervezett csoport indulása a kecskeméti
Katona József Színházba
9.00 h Színházlátogatás, Kecskemét nevezetességei
13.00 h Ebéd a Varga tanyán
15.30 h Indulás a Savoyai-kastélyba
Savoyai-kastély
Terepautó tesztvezetés
18.00 h Divatbemutató: vadászruha (női, férfi)
Közreműködik: Nagy Nóra tánccsoportjai
November 19. (péntek) 8.00 h Szervezett csoport indulása az Operaházba
9.00 h Operaház látogatás
11.00 h Séta a Budai várban, Mátyás-templomban, Halászbástyán
13.00 h Ebéd a Fortuna Étteremben
15.30 h Indulás a Savoyai-kastélyba
Savoyai-kastély
Délután Terepautó tesztvezetés
17.00 h Árverés az árvízkárosultak javára
18.00 h Divatbemutató: szőrme; óra, ékszer
Közreműködik: Nagy Nóra tánccsoportjai
November 20. (szombat) 14.00 h Kastélykertben programok:
Dámalovaglás, Falkavadászat, Vadászkutya-bemutató, Solymászat,
Íjászat; Terepautó tesztvezetés
November 21. (vasárnap) 10.00 h Ünnepi istentisztelet a ráckevei Református és Katolikus
Templomban
Délután mindenki indul haza, a szobák elhagyása és átadása
Mindennap
• ráckevei nevezetességek és emlékhelyek megtekintése
programlehetőség
• múzeum- és templomlátogatás
• sétahajókázás lehetősége a Dunán

Ár (Ft)
Felnőtt: 1.500 Ft/fő,
nyugdíjas és gyermek: 750 Ft/fő

Felnőtt: 2.000 Ft/fő,
nyugdíjas és gyermek: 1.000 Ft/fő
Földszinti termek: Felnőtt jegy ára: 15.000 Ft/fő
Gyermek jegy ára: 7.500 Ft/fő
Alagsori terem: Felnőtt jegy ára: 10.000 Ft/fő
Gyermek jegy ára: 5.000 Ft/fő
15.000 Ft/fő

Felnőtt: 1.000 Ft/fő,
nyugdíjas és gyermek: 500 Ft/fő
15.000 Ft/fő

Felnőtt: 1.000 Ft/fő,
nyugdíjas és gyermek: 500 Ft/fő
15.000 Ft/fő

Felnőtt: 1.000 Ft/fő,
nyugdíjas és gyermek: 500 Ft/fő

Felnőtt: 1.000 Ft/fő,
nyugdíjas és gyermek: 500 Ft/fő

Gyermekjegy: 14 éves korig

JEGYRENDELÉS ÉS INFORMÁCIÓ:
Rakszegi Zita főszervező; +36-70-332-8852
zita.rakszegi@gmail.com
www.sisibal.hu

A programváltozás jogát fenntartjuk
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Dömsödön 2010

A „Még 1000 év Dömsödért” Egyesület Közhasznú Szervezet szervezésében idén is lehetőség nyílik arra, hogy a szülők, nagyszülők, barátok és ismerősök csomagot és ajándékot küldjenek gyermekeiknek, unokáiknak, szeretteiknek és barátaiknak a Mikulással krampuszok kíséretében.
Az ajándékokat 2010. december 6-án HÉTFŐ délután Dömsöd Nagyközség közigazgatási területén szállítjuk ki!
A hagyományoknak megfelelően lehet rendelni Egyesületi csomagot, mely gazdagon lesz megtöltve finomabbnál finomabb édességekkel, illetve átadjuk a saját csomagot és ajándékot is.
Az Egyesületi csomag ára 800 Ft/csomag + családonként a kiszállás díja 1.000 Ft/család! Saját csomag, ajándék esetén a megrendeléskor
csak az 1.000 Ft kiszállítási díjat kell megfizetni!
Kérjük Önöket, hogy a megrendeléskor adják meg a pontos adatokat, JELLEMZÉSEKET, ÜZENETEKET a Megrendelőlapon, itt jelezzék, hogy
hol lesz elhelyezve (villanyóra, terasz, ablakpárkány stb.) az ajándék, hogy a Mikulás és kísérete is megtalálja csomagokat és átadhassa azt!
MEGRENDELÉSKOR KÉRJÜK NE ADJANAK LE CSOMAGOT, AJÁNDÉKOT A MEGRENDELŐHELYEN!!
Megrendelőhelyek:
– Júnó Diszkont – Dömsöd, Kossuth L. u.
– Élelmiszer – Zöldségbolt (Faragóék) Dömsöd, Kossuth L. u.
– Zöldségbolt (Kaszásné) – Dömsöd, Horváth-kert
– Célpont(y) Horgász Szaküzlet – Dömsöd, Átrium üzletház
– Surda Falatozó – Dömsöd, Kossuth L. u.
– Dobos ABC – Dömsöd, Váczi utca
– Zöldségbolt (Gulyásné Marika) – Dömsöd, Bajcsy-Zs. u.

Jelentkezési határidő: 2010. december 3. PÉNTEK!

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

Mikulás program a falu aprajának és nagyjának egyaránt!
2010. december 5-én vasárnap délelőtt 10,00 órától kocsikázás a Mikulással a Petőfi Múzeumtól való indulásokkal, a program 13,00 óráig tart! A
részvételi díj: 300 Ft/fő, a kocsikázás mellett egy kis meglepetéssel kedveskedünk a résztvevőknek!
2010. december 5-én vasárnap játszóház és kézműves foglalkozás a Mikulás jegyében a Petőfi Múzeumnál 10,00 órától, a játszóház meseházzal,
klasszikus diavetítéssel és sok érdekes elemmel bővül az idén! Ide csak el kell jönni és eltölteni egy pár órát önfeledt örömmel, a múzeumkertben! Délelőtt közösen állítjuk fel a Falusi Betlehemet, melyet az elkészülte után rövid ünnepség keretében nyújtunk át a falu lakosságának!
2010. december 6-án HÉTFŐN a csomagkiszállítás napján 16.30 órától Mikulás-felvonulás a Horváth-kerthez, találkozó a gyerekekkel és felnőttekkel a téren, előtte meglepetés zenés műsor a várakozók részére! A Mikulásokat szállító járművek a tér mindkét oldalán megállnak!
(Fontos! Idén nem lesz külön Krampusz vizsga! Kérjük azokat a gyerekeket, akik tavaly voltak, hogy jelentkezzenek az Óvodakonyhán Tarrné
Zsókánál!)
Sok szeretettel hív és vár minden kedves érdeklődőt a „Még 1000 év Dömsödért” Egyesület Közhasznú Szervezet, a Petőfi Múzeum, a Mikulás és a
krampuszok!
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DÖMSÖDI SZÜRET 2010

„Ejj ejj, nyakunkon a szüret…, és se hordóm, se
présem, se szőlőm…” – kesergett az egyszeri gazda!
De mi nem szomorkodtunk, hanem vigadtunk
2010. szeptember 25-én, ugyanis ekkor rendeztük
a hagyományos Szüreti Vigasságot!
Dömsödön egyre komolyabb hagyománya van
az őszi szüreti felvonulásnak. A néhány éve újjáélesztett program szinte az egész nagyközség lakosságát megmozgatja. Vannak, akik a szüreti menetet
kísérik végig, és vannak, akik az esti mulatságot látogatják szívesebben. Mi mindenhol ott voltunk...
Kegyes volt az időjárás, ragyogó őszi napfény
várta a falu apraját-nagyját Dömsödön a szüreti vigadalomra. Nagyon jó időt fogtunk ki, a jó hangulatot meg hoztuk magunkkal.
Pénteken már szorgos kezek díszítették a kellékeket a felvonuláshoz, és a művelődési ház nagytermét a szombati bálra.
Szombaton 14 órától kezdetét vette a vigadalom.
Hosszú sorban felbukkantak a lovas és gyalogos
hagyományőrzők, hintók, betyárok, táncosok, szüretelők, bort kínáló csőszlányok és csőszlegények.
Számos nézelődőt, érdeklődőt varázsoltak el az
egyes megállóhelyeken, önfeledt, vidám perceket
szerezve gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt.
A bál fantasztikus volt! A marhapörkölt!!, az valami olyan fenséges volt, hogy mindenki a tíz ujját
nyalta. A mulatozás kivilágos virradatig tartott.
Akiknek nagy tisztelettel megköszönöm részvételüket, segítségüket, felajánlásaikat:
Bíró: Ungár Márk, Bíróné: Kovács Nóra.
Kisbíró: Nagy Sebastian.
Beharangozó kisbíró és segéd kisbíró: Nagy
Sebastian és Horváth Balázs (akik már egy héttel a
szüreti felvonulás előtt kidobolták a faluban a várható eseményeket).
Csőszleányok: Kobella Nóra, Ispán Krisztina,
Guttyán Kitti, Guttyán Réka, Pék Bianka, Kővári
Róza, Izsák Nóra, Bányai Dorina, Bak Barbara,
Csikós Zsuzsi, Miskolczi Bea, Kiss Karina, Simonidesz Boglárka, Füki Beatrix, Kovács Katalin,
Sándor Nikolett, Molnár Lili, Bajnok Irén, Nagy
Barbara, Mészáros Bettina, Moharos Lilla, Csehi

2010. október 23.

„Mi volt 1956, barátom?...” – hangzott el a
kérdés az idei október 23-i ünnepség kezdéseként. Azt hiszem és gondolom, hogy a műsor végére még az is megértette, hogy mi történt akkor,
aki nem élte át a borzalmakat. Aki viszont átélte
és látta is a Ju és Zsu Társulat teljes korhű emlékműsorát, az szemét törölgetve gondolt vissza az
akkori eseményekre, gondolt vissza a magyar
szabadságharcos rádió utolsó S.O.S. segélykiáltására, mely a műsorban is felhangzott.
„Mintha 1956 lenne” – hallottuk egy idős hölgy
szavait, korhű díszlet, öltözet és a hangulatnak
megfelelő fények, versek, idézetek és énekek.
Nehéz szavakban kifejezni az idei október 23-i
emlékműsort.

Lili, Bódog Nikolett, Pusztai Dorina, Bajnóczi
Annamari, Fábián Fanni, Kincses Julcsi, Vitáris
Petra, Vitárisné Vizoviczki Judit, Imre Zsófi, Kincses Dóri, Jancsó Anna, Kincses Brigitta.
Csőszlegények: Hermányi Gergő, Vitáris Péter,
Katona Viktor, Erdős Sándor, Bakó Gábor, Tassi
Gergő, Bajnok Ferenc, Kovács Dániel, Bődi Lajos.
Cigány jelmezesek: Horváth Balázs, Pencz
Ádám, Kolompár Péter, Gábor Gergő, Jakab
Gusztáv, Jakab Gusztávné Ibolya, Jakab Tünde,
Jakab Ádám, Banya Klub.
Maskarások: Hegedűs Zsuzsi, Hegedűs Edit.
A néptánccsoport résztvevői: Kunszentmiklósi
Hagyományőrző Néptánccsoport.
Hajtók és csikósok névsora: Csehi Sándor,
Csehi Péter, ifj. Csehi Csaba, Bányai Zsolt, Széchenyi Károly, Móricz József, Boros Erzsébet,
Prokk Károly, ifj. Prokk Károly, Kalapács András,
Sirkó Tibor, Zsebők Fanni, Mendi Attila, Borbély
Ildikó, Vámos Annamária, Imre Katalin.
Szíves elnézést kérek, ha valakinek a neve nem
lett feltüntetve, de mivel váratlanul is érkeztek
résztvevők, előfordul, hogy érkezésüket a nagy tömegben nem vettük észre és lemaradt a névsorból.
Sokan érkeztek Kunszentmiklósról, Tassról és
Ráckevéről. Nekik is nagyon-nagyon köszönöm!
Báli zenész: Csóka Szabolcs.
A felvonuláson és a bálon hangosított: Bokor
Zsolt /Boxy/.
OMK dolgozói: Szakáll Sándorné, Pék Jánosné,
Ferenczi Hajnalka, Csikós Zsuzsi, Kővári Zoltán.
Vacsora: Vassné Nagy Katalin, Vén Gáborné
Marika.
Rendőri biztosítás: a dömsödi KMB munkatársai.
Polgárőr biztosítás:A dömsödi Polgárőrség tagjai.
Ismételten csak azt tudom leírni, hogy szívemből kívánom, ezután is mind több ilyen és ehhez
hasonló rendezvény sikeredjen, amely lelkesíti a
szervezésben a résztvevőket, és igazi felhőtlen
mulatságot, néhány gondtalan órát nyújt egymás
társaságában. Úgy mint régen.
Még egyszer mindenkinek nagyon köszönöm:

Csikós Lászlóné

A művész lelkem nyugodt, mert végre sikerült bebizonyítani Dömsödön is, hogy nem a fekete-fehér ünneplő és a kokárda mérete a mérvadó egy műsorban. Bár tudom, van aki csak a
felszínre ad, ami a tartalom mögött van, az már
lényegtelen. Az évek során megtapasztaltam a
színpadon, hogy ne elégedjünk meg azzal, hogy
csak elszavalunk egy forradalmi verset, gondoljunk mögé, lássuk meg a hátországot, és akkor
álljunk ki színpadra.
Nem forradalmi hangulatot kell teremteni egy
emlékműsorban, hanem emlékezni méltón az áldozatokra, akik a mi szabadságunk miatt vesztették életüket…
„Novemberben a Farkasréten
Halottak napi mise-csend fogad.
Novemberben fehér virággal
Fedik a sírokat.”
/N.S./

Segélykoncert
Dömsödön

Magyarország eddigi legnagyobb vegyi katasztrófája történt októberben. A Kolontár mellett
lévő timföldgyár iszaptartályának gátja átszakadt,
egymillió köbméter erősen lúgos, szennyezett
iszappal árasztva el Kolontárt, valamint a szomszédos Devecsert és Somlóvásárhelyet.
Az elmúlt hetekben rengetegen gondolták
úgy, hogy az októberi iszapkatasztrófa tragikus
sorsú károsultjai segítségére sietnek. Cégek és
magánszemélyek adakoztak, segélykoncertek
szerveződtek, építőanyagot, ruhát, élelmiszert is
felajánlottak a rászorulóknak.
Hazánkban eddig soha nem látott összefogás
alakult ki, amihez mi dömsödiek is csatlakoztunk.
Szerettünk volna mi is segíteni, ezért jött létre
2010. október 24-én 15,00 órától a Petőfi Sándor Oktatási és Művelődési Központban az a segélykoncert, melynek helyszínén a látogatók
akik jegyet vásároltak ezen előadásra, a jegy
árával támogatták a katasztrófa által érintett települések lakóit.
Nem lehet elmenni a nagy probléma mellett,
ami az országot sújtja. Ez közös ügy! A meghívott fellépők is ezért szerettek volna csatlakozni
azokhoz, akik úgy hiszik: a művészet ugyanazt
adja örömben és bajban: összeköt és felemel.
Köszönjük a résztvevőknek:
Dezső Lajos A.M.I. tanulóinak és tanárainak:
Várkonyi Petra, Manger Petra, Gecze Judit,
Keller Konrád, Vella Fruzsina, Horváth Virág,
Magyar Máté, Tóth Ilona, Varga Karolina,
Baranyi Virág, Kuna Orsolya, Balogh Abigél,
Halász Dorottya, Köntös Ágnes, Somos András,
Csák Péter, Mihó Diána, Nyikes Krisztián,
Povázai Gyula, Haladás csoport, Gézengúz csoport, Felnőtt Tánccsoport, Iringó Színjátszó Kör,
Kiskun Néptánc Együttes Kiskunlacháza, Hajdu László, Banya Klub, Levendula A.M.I. tassi
társastánc tagozat, Nagy Nóra, Balaton Magdolna, Pászti Viki, Ágoston Máté, Koronáné Szabados Terézia, Kiss Vivien, Mészáros Bettina,
Szabó Bettina, Fehér Richárd, Szilasi Andrea,
Solti János, Molnár Lili, Miskolczi Beáta, Perger Ágnes, Katona Viktor, Horváth Balázs,
Simonidesz Boglárka, Csikós Zsuzsi, Nagy
Sebastian, Bakó Gábor.
Dr. Rókusfalvy Sylvia, Csikós Lászlóné

A névnapjukat
ünneplõ banyákhoz:

Névnapunk alkalmából,
Mondok Néktek valamit:
A Jó Isten kísérje Mindnyájunk lépteit.
Kívánom, hogy ezt a klubot semmi ne tudja
széttépni,
hogy még sok-sok évig együtt ünnepelhessük
Mindnyájunk szép ünnepét.
Boldog Névnapot!
/Nagyné Marika/
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Sándorfi-kiállítás a könyvtárban

Wágner Lászlóné hosszú évek óta dömsödi lakos, könyvtárunk megbecsült olvasója. Beszélgetéseink alkalmával gyakran volt szó a festészetről,
festőkről. Így tudtuk meg, hogy Ilona maga is fest, nem is akárhogyan.
Fiatalon szeretett volna festészettel foglalkozni, csak sajnos az akkori
politikai helyzet ezt nem engedte meg.
2001-ben egy szörnyű tragédia, édesanyja halála miatt súlyos depreszszióba esett, amiből a kivezető utat a festészet jelentette számára. Visszajött a gyökereihez, hiszen a nagyszülei Ráckevén laktak, így ismerte a
dömsödi Duna-partot. Községünkben az tetszett meg neki, hogy van benne élet, Pest vonzáskörzete hatással van rá, tájvédelmi terület, a Somlyósziget pedig egy művésznek maga a paradicsom.
Szerény, nem hivalkodó embernek ismertük meg őt, aki a maga egyszerűségében, mindennapjaiban éli meg a festészet lényegét.
Kedvenc festői: Csontváry Kosztka Tivadar, Albrecht Dürer, Vincent
van Gogh, Boris Vallejo.
A festészethez szükséges eszközök tárházával gazdagon felszerelve,
szinte élete értelme a festés, még főzés közben is fest, ha úgy adódik. Elmondta, hogy nagyon kevés festőnő van, mert a nők földhöz ragadtak,
nincs lehetőségük, idejük az alkotásra.
Ugyanakkor ebben a rohanó világban a nők szerepe nagyot változott.
Dolgoznak, pénzt keresnek és nincs idejük a CSALÁD-ra, elvesznek a
gyerekek, hiányzik a családokból az ANYA.
A festés lényege valójában elsődlegesen az lenne, hogy örömet okozzon az embernek: mind az alkotónak, mind a befogadónak.
Festményeit az üvegtetős kuckó alá helyeztük el, amelyek egycsapásra
sajátos hangulatot varázsoltak maguk körül.
Meleg színeikkel odavonzzák az emberi tekinteteket, egy pillanatra
megállásra késztetik az embert.
Egy más világba vezetnek, amely már lassan feledésbe merül. Tanyák
udvarain járhatunk, domb tetején lévő szélmalmok közt, tóparton, erdőben, falusi patak kis hídján.

Labdarúgóink a nyolcadik
fordulóban gyõztek utoljára

Nagykáta : Dömsöd 1:0 (1:0)
A vereség ellenére elfogadható eredmény idegenben.
Dömsöd : Tápiómetáll 1:5 (0:2)
A jobb csapat győzött.
Taksony : Dömsöd 3:2 (1:1)
A Dömsöd 11-est hibázott. Kis szerencsével pontot hozhattunk volna Taksonyból.
Csapatunk góljait Turcsán Tamás és Végh Gábor szerezte.
Dány : Dömsöd 0:3 (0:1)
Gólszerző: Kécza, Bognár S., Balogh V.
Dömsöd : Bugyi 1:2 (1:1)
A pálya alkalmatlansága miatt a Dömsöd kérte a pályaválasztási jog
felcserélését. A mérkőzést Bugyin játszották.
A gólt Balogh Viktor lőtte. A Bugyi győztes gólja Nagy Attila felszabadító rúgása után pattant be a hálónkba.
Ráckeve : Dömsöd 2:1 (0:1)
Nem sikerült megőrizni a félidei előnyt. Góllövőnk: Balogh Viktor.
Dömsöd : Hernád 2:4 (1:1)
Ez a három pont még nagyon fog hiányozni a bajnokság végén.
Varsányi

Képeinek középpontjában többnyire a falusi, tanyasi élet áll: gémeskút,
állatok, nádfedeles házikók: ma már egy elveszett világ, meseszerű, ahová csak vágyódik az ember. Képei közt találunk néhány nagyon szép
csendéletet, amelyek vidám, élénk színei egy megnyugtató otthonra emlékeztetnek.
Néhány különleges témával bíró kép is található itt: portrék, mesefigurák, tengerparti akt, falusi cigánytelep.
A festő érdeklődése szerteágazó, sokrétű. Mindenben lát fantáziát, talál
ihletet.
Képeihez ízléses kereteket választott, amelyek elegáns külsőt kölcsönöznek a festményeknek.
Könyvtárunkban a kiállítást november végéig a nyitvatartási időben
bárki megnézheti.
Markóné Zöldág Ágnes – Szabó Andrea

KÖZLEMÉNY
2010. október 23.

Köszönjük mindazoknak, akik 2008. évi személyi jövedelemadójuk 1%át egyesületünk részére
ajánlották fel!
Egyesületünk számlájára 254.821 Ft érkezett.
Az összeget 2010. évben nyugdíjas, 80 éven felüli horgászainknak ingyenes horgászatára és 70
év feletti és alacsony jövedelmű nyugdíjasaink támogatására fordítottuk.

Szintén köszönjük mindazoknak, akik 2009. évi személyi jövedelemadójuk 1%-át egyesületünk részére ajánlották fel.
Egyesületünk számlájára 362.898 Ft érkezett.

Az összeget 2011. évben kívánjuk felhasználni a kiírási célnak
megfelelően nyugdíjasaink támogatására!
Dömsödi H. E. Önkormányzata
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FELHÍVÁS!

Iskolánk vezetősége úgy határozott, hogy
hagyományteremtés céljából ebben az évben is rendez mézeskalácskészítő versenyt.
Az elmúlt évi sikereket, a fantasztikus munkák igényességét figyelembe véve kibővítjük a versenyzés lehetőségét más iskolákra
ill. civil szervezetekre is.
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TALÁLTAM EGY KÉPET

Ezeket a felvételeket Kósa Zoltánné, született Fridrik Margit bocsátotta rendelkezésünkre.
1961-ben készültek, mikor a katolikus templom kórusa megépült. Édesapja, Fridrik Mihály is
részt vett ezekben a munkálatokban.

A kiállítás és vásár időpontja december
17-én az OMK-ban, ugyanitt ezen a napon
délután betlehemes találkozó rendezvényünkre.
A versenyműveket december 14-én du.
15-18-ig lehet leadni értékelésre az OMK
kistermében.

Úrnapi körmenet. A felvétel 1962-65-ben
készülhetett. Balról, a zászlóvivő, fehér
masnis kislány Fridrik Margit, a másik
kislány jobbról Keszthelyi Katalin.

TÉMAKÖRÖK:

– Betlehem a kicsi Jézussal, állatkákkal,
pásztorokkal, a napkeleti bölcsekkel.

– Templomocskák, erdei tájak, angyalkák.

– Fenyődíszek, csillagok, harangocskák stb.
Tavaly gyermekeink örömteli izgalommal készültek erre a versenyre.
Kérjük a szülőket, nagyszülőket, öleljék
magukhoz gyermekeiket, és a karácsonyi
készülődés örömét emelje ez a program is.
Támogató segítségüket előre is köszönjük.
Mészáros Pálné igazgató
Krnájszki Istvánné szervező

Az avatásra feldíszített karzat.

Ez a csoportkép kb. 50 éve készülhetett, az akkori 4. a osztályról.
A felvételt Izsák Gáborné
szül. Dudás Erzsébet
kedves olvasónk bocsátotta
rendelkezésünkre.

Jól látható a kórus vasbeton szerkezete.
A képen az építés vezetője: balról Fridrik
Mihály, Szemler István és Fövényesi
István.
Ülő sor: Molnár Mihály (áll), Gulyás
Éva, Szekszárdi Ilona, Halász Ilona,
Horváth Judit, Fabók Margit, Bana
Mária (tanító néni), Cser Judit, Ács
Ilona, Ronyecz Julianna, Fodor Klára,
Herényi Etelka, Czékmán Emília.
Álló sor: Laczi Gyula, Faddi László,
Nagy Lídia, Dudás Erzsébet (Izsák
Gáborné), Horogh Zsófia, Baranya
Lídia, Mészáros Katalin, Domokos Ilona,
Országh Klára, Vitáros Mária, Réti
Ilona, Király Sándor, Csonka Gábor,
Faragó József, Balogh Károly.

Köszönjük olvasóinknak ezeket az érdekes felvételeket!
Továbbra is várjuk azokat a fényképeket, amikről úgy gondolják, hogy valamiért érdekesek, izgalmasak, és szeretnék azt másokkal megosztani!
-V.I.-

Felső álló sor: Klenóczki Lajos, Devecseri Lajos, Földvári József, Pálfi József,
Takács Dániel, Molnár László, Keresztesi
Gábor, Klenóczki György, Csegei Bálint,
Juhász László.
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Keresztyén élet
Szent Mártonnak szentelve

Dömsödön a katolikus templom 1928-ban épült, Óváry Artúr tervei
alapján.
A templom védőszentje: Szent Márton.
„Szent Márton Krisztus után 316-ban született, a Római Birodalomhoz
tartozó Pannonia Savaria városban (ma Szombathely), és a franciaországi
Toursban halt meg a város püspökeként, 397-ben.
A legenda szerint, római lovaskatona korában egy didergő koldust
megszánva, kardjával kettévágta köpenyét és azzal takarta be. Álmában a
koldus Krisztusként jelent meg neki.
Ezt a momentumot festette meg Szokol Willibárd (nemzetközileg elismert festőművész). Ez a kép jelenleg a templom kórusán található.
A plébánia régebbi bélyegzőjén ugyancsak Szt. Márton látható lovon
ülve, ahogyan köpenyét karddal vágja szét a koldusnak.
A dömsödi gyülekezet november 11-én, Márton napján illetve az ahhoz
legközelebb eső vasárnap tartja a templom búcsúját, Szt. Márton tiszteletére.
Szombathely városa hét útvonalat alakított ki, hogy a régió Szt. Márton
templomait összekapcsolja. Ezek közül három, a Tours, Pozsony és Horvátország irányába vezető útvonalak, részét képezik az európai Szt. Márton kulturális útvonalaknak.
Szt. Márton nevéhez más zarándokutak, zarándoklatok is kapcsolódnak. A zarándoklatok a régi időkre vezetnek vissza.
Különösen a Szent Földre, Palesztínába, Krisztus életének emlékhelyeire már a 11. században, főleg a keresztes hadjáratok idejétől. Nagy emberek, királyok is elzarándokoltak, hogy vezekeljenek bűneikért.
Ma újra megindult ez a mozgalom különféle szent helyekre.
Ezek közül a legismertebb a Szt. Jakab útja, az El Camino de Santiago,
Spanyolországban.
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Az utakat járművekkel is meg
lehet tenni, de a gyalogos utak
egyre népszerűbbek. Ilyen utakon
alkalom nyílik arra, hogy a napokig vagy hetekig akár belső világunkra, imádságra, Istenre összpontosítva kizárjuk a világ gondját, baját és lélekben megújuljunk.
Útközben zarándokszállásokon lehet tölteni az éjszakákat, amiket
erre a célra egyre több helyen alakítottak és alakítanak ki.
Érdekes lehet a Sulpicius Severus (római történész 363-420) által
írt életrajz alapján az időrendbe állított Szt. Márton európai útvonal
felsorolása, amely a Szent életének
állomásait követi.

Szent Márton életének fontosabb állomásai időrendben
1. Savaria – Szent Márton megszületik Savariában
2. Pávia – Jelentkezik a keresztények közé
3. Amiens – Köpenyét kettévágja
4. Worms – Elhagyja a hadsereget
5. Ligugé – Remeték veszik körül (Poitiers mellett)
6. Savaria – Anyját megkereszteli
7. Milánó – Vitatkozik az eretnekekkel
8. Insula Gallinaria – Remetéskedik a Tyúk-szigeten
9. Tours – Püspök lesz, előhívják a libák közül
10. Párizs – Megcsókolja a leprást
11. Trier – Megszabadítja az ördögtől megszállottat
12. Candes – Halála

Gombosfáink, fejefáink…

Négy esztendeje, így november tájékán, már
egyszer foglalkoztunk a dömsödi és a dabi temetők fejfáival.
Most ismételten azért szeretném leközölni
keletkezésüket, jelentésüket, történetüket, mert
manapság a márvány és műkő síremlékek közt
imitt-amott újra felbukkannak a fejefák is. Forrásként Novák László 1984-ben megjelent Fejfák a Duna-Tisza közén c. művét használtam.
„A fejfa mint sírjel a magyarság kultúrájának
archaikus, kultikus eleme. Az utóbbi 150 esztendőben ismeretes faragott sírjelek a reformáció
térhódítása után terjedtek el Magyarországon,
mégpedig eredendően a kálvinisták körében.
A katolikusok nem használtak fejfa sírjelet.
A fejfa későn, a XVIII. sz.-ban bukkant fel a temetkezési kultúránkban, s a fejfaállítás kultusza a
XIX. sz.-ban élte virágkorát. Konkrét megjelenésük a protestáns temetőkben a koporsóvivő fákhoz
kapcsolható, amit rendszerint a fej, de gyakran a
láb részhez a sírhantba szúrtak a temetés után.
Az egyszerű faoszlopokból, fokozatosan a népi díszítőtevékenység során fejlődtek ki a faragott fejfák, s úgyszintén a lábfák.
A gombosfák felső részének díszítő elemei a
gomb, láng, kandeláber elem, illetve a körtély;

a klasszicista stílus hatására alakultak ki. A
dömsödi és dabi református temetők gombosfáin uralkodó díszítő elem a szépen faragott,
fejszerű gomb-motívum, amely a simára faragott faoszlop felső részét díszíti. Néhány fejfát
csillagos díszek alkotnak, s gyakori a csillagmotívum a fejfák csúcsain is.
A dömsödi fejfák ornamentikája gótikus jelleget tükröz.
A fejfákat rendszerint olyan keményfából faragták ki, amelyek hosszú ideig ellenálltak az
időjárás viszontagságainak. Ezért leggyakrabban akácból, ritkábban tölgyből és kőrisből készítették. – A homokon pl. hosszú idő alatt nőtt
meg az akác, ezért tömöttebb szövetű és erősebb
anyagú volt. – Az akác igen tartós fa, az ebből
készült fejfák többsége igen tartóssá vált, csontkeményre volt képes konzerválódni.
Gyakran még életükben kiválasztották azt a
fát az emberek, amelyből fejfát óhajtottak maguknak. A tanya vagy a ház körüli akácosok biztosították a sírjelnek valót.
Dömsödön a faragandó tönk hossza 2,5-3 m
körüli volt. A farönk hossza mellett számított a
vastagsága is, amellyel a fejfa tekintélyes voltát
lehetett fokozni. Általában 30 cm átmérőjű

D. Nagy Judit

gömbfát faragtak meg, de ez lehetett szélesebb is.
Tehát a haláleset után a fát hamar kivágták,
kocsiderékra tették és szekéren vitték a faragóhoz. A fejfák faragásával szakemberek-ácsok,
bognárok, asztalosok és ügyes kezű parasztemberek foglalkoztak. Dömsödön Bíró Imre asztalosmester is faragott fejfát. A hozott rönköt először lehántották a kérgétől, aztán kivágták a felső résznek szánt keskenyebb darabokat, majd
beosztották a kifaragandó részeket.
A végén 70-75 cm-es darabot hagytak meg,
ami a földbe került, ezt nem munkálták meg.
Kb. 130-150 cm-es szakasz alkotta a törzset,
ahol a betűlapot alakították ki. E fölött alakították ki a díszeket: vállat, nyakat, kehelyszerű
kandelábert, nyak, gallér, és végül kifaragták a
csúcsot (körtélyt).
A durvább munkát fejszével, a finomítást szekercével, kapocskával végezték.
A fejfa festésének a konzerválási cél mellett
társadalmi funkciója is volt. A különböző színű
festékekkel a halott korát kívánták jelezni.
Dömsödön a század elején a gyerekek fejfáit
fehérre, a fiatalokét és a felnőttekét kékre és szürkére, az öregekét pedig fekete színűre festették.”
Az egykori, még ma is fennmaradt fejefák
színe, felírata nem üzen. Egyedül szimbolikus
sziluettjük díszlik a temetőkertekben.
Közreadta
-V.I.-
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Dömsödi Tûzoltó Egyesület
Beszámoló – október

Knüllwaldi látogatás

Az ez év májusában megrendezésre került
Dömsödi Napokra községünkbe látogatott a németországi Knüllwald testvérváros néhány lakosa. Többek között Knüllwald város tűzoltóságának parancsnoka is.
Hans úrral én a bálon találkoztam, és ott ismerkedtem meg. A beszélgetésünk során tudta
meg, hogy jelenleg én vagyok a Dömsödi Önkéntes Tűzoltó Egyesület parancsnoka. Ekkor ő
meghívott október 1-4. közti látogatásra, amikorra szintén meghívták a Dömsödi Polgármesteri Hivatal néhány dolgozóját. A meghívást örömmel vettem és elfogadtam. Kiérkezésünkkor Pasguate Cascarelli fogadott minket, és ő is biztosított
szállást nekünk a 7 napra. Megbeszéltük, hogy
2011-ben, amikor ismét ők jönnek Dömsödre, akkor őt és feleségét is mi fogjuk elszállásolni. Elvittek minket Knüllwald városba, ahol sok szép részt
láttunk, és egy ünnepségen is részt vettünk, ahol a
kettészakadt Németország újbóli egyesülésének
20. évfordulóját ünnepelték.
Ottlétünk alatt Hans parancsnok úr megmutatta a saját és egy másik tűzoltóságot is. A bemutatott tűzoltóságon lévő tűzoltó gépjárművek
és az egyéni védőfelszerelések is tökéletes állapotúak és modernek voltak, melyre nagyon
büszkék is az ott dolgozó tűzoltók.
Ezúton is szeretném megköszönni a meghívást és a vendéglátást, valamint sok szeretettel
várjuk őket következő látogatásukra.
id. Tárkányi Béla pk.

FE LH Í V Á S !

Tisztelt Dömsödi Lakosság!
Egyesületünk múltját szeretnénk feltárni,
de sajnos nagyon kevés információval és tárgyi emlékkel rendelkezünk. Ebben szeretném
az önök segítségét kérni, hogy aki rendelkezik
esetleg írásos dokumentációval, régi fénykép-

pel vagy bármilyen tárgyi emlékkel, illetve tud
bármilyen értékelhető információval szolgálni, azt arra kérem, keressen meg telefonon,
e-mailben vagy személyesen.
Telefonszámom: 06-70-466-7559
E-mail: domsodote@gmail.com
Megtisztelő segítségüket előre is köszönöm!
Üdvözlettel: Pongrácz József titkár

Október hónap:

Ebben a hónapban három káresetről tudok
beszámolni az olvasóknak. Egy vízszivattyúzásról és kettő tűzesetről.
Dömsöd Vörösmarty utcába kaptuk a riasztást, mely szerint a nagy esőzések hatására a
pince víz alá került. A helyszínen kb. 40 centiméteres víz volt a pincében, melyet a Honda
Zagy szivattyúnk segítségével eltávolítottunk.
13-án reggel 06 óra 40 perc körül kaptuk a
jelzést, mely szerint Dömsöd Szép utcában családi ház tetőszerkezete ég. A tüzet szerencsére a
szomszédok időben észlelték, és az ott lakók segítségére siettek. Hála a gyors és bátor reagálásnak, a lakásból kimenekítettek mindenkit, többek között két kicsi gyermeket is. A helyszínre a
Dömsödi Önkéntesek értek ki elsőként, és kezdték meg a tűz oltását, majd a Ráckevei Tűzoltóság egységei is megérkeztek, de akkorra már a
tető teljes terjedelmében égett. A tűz oltásán 10
fő tűzoltó három sugárral dolgozott. Kettő gépkocsi fecskendő és egy vízszállító volt a helyszínen, valamint a rendőrség biztosította a környéket. A tetőszerkezetet sajnos már nem sikerült megmenteni, de a lenti részre nem terjedt
tovább a tűz. Személyi sérülés nem történt, de
az anyagi kár jelentős.
22-én ismét tűzesethez riasztottak minket a
Dömsöd Kossuth Lajos út (51-es főút) és Rákóczi út sarkán lévő Kínai üzlethez. Itt a kazánház
gyulladt ki, mert túl sok minden volt bezsúfolva
a 12 négyzetméteres helyiségbe, ahol egy ve-
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gyes tüzelésű kazánnal fűtöttek. A kazánt a délelőtt folyamán begyújtották, hogy a boltot fűtse.
A kazán mellé újságpapír, nejlon és fa kuglik
voltak pakolva, melyek meggyulladtak a kazán
hőjére. A helységben volt egy Éti-25-ös gázkazán, és két gázóra is. Egy a boltban vásároló úriember az egyik ott dolgozó hölgy segítségére sietett, és több porral oltóval megpróbálták a tüzet eloltani. Egységünk kiérkezésekor a helyiségben
lévő papírok és fa kuglik még égtek, melyeket egy
C sugár segítségével oltottunk el még a Ráckevei
Tűzoltók kiérkezése előtt. A helyiséget a hivatásosokkal átvizsgáltuk és ki is pakoltuk. Jelentős
anyagi kár nem keletkezett, de a tűz oltását megkezdő hölgy a füst és a stressz hatására rosszul lett,
őt az orvosi ügyelet látta el a helyszínen.
Tisztelettel felhívnám mindenki figyelmét
ebből az esetből is tanulva, hogy mindig bizonyosodjanak meg arról, hogy a kazán, kályha,
konvektor vagy bármilyen fűtőtest közelében
ne legyen semmilyen gyúlékony vagy éghető
anyag, mert lángra kaphat nagyon gyorsan. Ezt
a tüzet is egyszerűen meg lehetett volna előzni
egy kis odafigyeléssel.
További információk és képek a weboldalunkon, a www.tuzoltosagdomsod@mlap.hu-n találhatók. Ezúton is szeretném megköszönni
Polgármester úr és a Dömsödi Vízügy dolgozóinak az utóbbi időben nyújtott segítséget, mert a
falu több pontján is új föld feletti tűzcsapok kerültek telepítésre. Ezzel nagyban hozzájárulnak
községünk és értékeink védelméhez, és a mi
munkánk megkönnyítéséhez is.
Pongrácz József titkár
Dömsödi Tűzoltó Egyesület
Ráckevei Tűzoltóság:
06-24-518-665 vagy 06-24-518-666
Elérhetőségünk: Ha baj van! 105
Egyéb elérhetőségünk: id. Tárkányi Béla
Dömsödi Tűzoltó Egyesület Parancsnoka
Telefonszám: 06-20-383-5407
domsodote@gmail.com
www.tuzoltosagdomsod.mlap.hu
Ha önök szeretnének nekünk segíteni!
Számlaszámunk: 51700272-10903818
Köszönettel: Dömsödi Tűzoltó Egyesület

XX. évfolyam 11. szám

23

FELHÍVÁS

Mi dömsödiek részt veszünk a Grundtvig Nemzetközi Együttműködés Project programjában.
A pályázat célja: Dömsöd családjainak hagyatékában lévő fotók digitális feldolgozása,
közösségünk történetének, lakosainak bemutatása. Ezekből nemzetközi honlapot hoznak létre
azzal a céllal, hogy bárki a világban a fotókon
keresztül ismerkedjen (emlékezzen) falunk
múltjával, családjaival, régi épületeivel, civil
szervezeteivel, hírességeivel, mezőgazdasági
vagy kereskedelmi, iparos stb. munkákkal.
Ebben a pályázatban több ország (Franciaország–Ciprus) partner. Más érdekes digitális
gyűjtemények születtek pl. az erdélyi Szilágybagoson vagy Törökszentmiklóson, Csömörön.
Kérjük azokat a családokat, akiknek a hagyatékában ilyen fotók vannak (a legrégebbi időktől
napjainkig), ezekkel legyenek segítségünkre!
Bocsássák ezeket a rendelkezésünkre, addig,
amíg a fényképeket digitalizáljuk. Számozottan
vesszük át, majd a feldolgozás után hiánytalanul
visszaadjuk kincseiket. Személyesen is keressük
a dömsödi családokat, de találkozzunk a képek
tartalmának megbeszélése végett nov. 18-án,
nov. 25-én, dec. 2-án este 6 órakor a Széchenyi
úti iskola zenetermében. Együttműködésüket,
támogató segítségüket előre is köszönjük.
Ambruska Margit, Kiss Márta, Krnájszki
Istvánné, Orosz Lajos, Varga Gézáné

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

Tel.: +36-24-519-720

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

POLGÁRÕRÖK
ELÉRHETÕSÉGE

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

Anya köny vi hí rek
Születtek:

Duzmath Zoltán – Polyák Zsuzsanna
MÁTÉ ZOLTÁN
Szabó Péter – Sarkadi Mónika
NÓRA
Dr. Reznik Michael – Varga Szilvia
MICHAEL
Sós Károly – Cser Marianna
VIKTÓRIA HANNA
Szabó Miklós – Nagy Erzsébet
MIKLÓS

Házasságot kötöttek:

Ambruska László – Hriazik Erzsébet Mónika

Elhunytak:

Gergely Lajos
Bencze Gábor
Muránszky Zsigmond
Klenóczki Lajosné Gálos Eszter
Bödő Mihályné Bíró Erzsébet

95 éves
82 éves
65 éves
81 éves
80 éves

Tûzoltóság elérhetõségei
Ha baj van!
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domsodote@gmail.com
www.tuzoltosagdomsod.mlap.hu
id. Tárkányi Béla: 06-20-383-5407
Ha önök szeretnének nekünk segíteni!
Számlaszámunk: 51700272-10903818
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Állator vosi ügyelet
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Dr. Vona Viktor
Ráckeve, Kossuth L. u. 85. 06-20-926-4293
2010. november 13-14.
Dr. Bécsi László
Ráckeve, Ady E. u. 48. 06-20-924-2367
2010. november 20-21.
Dr. Mészáros János
Kiskunlacháza, Rózsa u. 5. 06-20-927-2366
2010. november 27-28.
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Szsztmárton, Bercsényi u. 8. 06-30-265-2515

HÁZIORVOSI
RENDELÉS

I. körzet:
Dr. Szőnyi Alíz
Dömsöd, Zrínyi u. 8/b
Tel.: (+36-24) 435-103, +36-20/485-6060
Rendel: hétfő, szerda: 13.00-17.00 óráig
kedd, csütörtök, péntek: 7.30-11.00 óráig
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

Háziorvosi ügyelet
(Morrow Medical Zrt.)
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
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