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A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA
˘ ldo t t, Bé kés Kar ács o nyi
Ü n ne pe ke t k í ván o k

a Dömsödi Hírnök olvasóinak, fenntartójának,
munkatársainak, terjesztõinek és segítõinek!
Szerkesztői levél

Fotó: Vass

Tisztelettel felhívom olvasóink szíves figyelmét, hogy lehetőség nyílik
2011-ben is az újság előfizetésére. Az önkormányzat főpénztárában
Richter Gyuláné Veránál, ügyfélfogadási időben adhatják le
igényléseiket! Aki már eddig is előfizető volt, az újságban elhelyezett
csekk befizetésével jelezze szándékát!
Sajnos év közben nincs lehetőség új előfizetésre, ezért azt
mindenképpen január hónapban tegyék meg!
Vass Ilona felelős szerkesztő

A K T U Á L I S

Ha néhány év múlva visszagondolok a
2010-es évre, akkor biztos, hogy jó érzéssel
fogok emlékezni erre az esztendőre. Ha apró
lépésekkel is, de sikerült egy kicsit javítanunk életterünk különböző szeletein. Ezt értékelték Dömsöd választópolgárai is, és már
másodízben bíztak meg a polgármesteri teendők ellátásával. Fejlődésünk irányának és
tartalmának helyességét igazolta vissza az a
tény, hogy azok a képviselőjelöltek kaptak
ismét bizalmat, akik az előző ciklusban már
bizonyították hozzáértésüket, elkötelezettségüket. A tavaszi parlamenti választások után
olyan irányt vett országunk szekere, amely –
a nehézségek és a hibák ellenére – azzal kecsegtet bennünket, hogy végre tényleg nemzetünk felemelkedése lesz az egyetlen elérendő cél! A „nagypolitika” szereplői mellett azért nekünk is lesz bőven tennivalónk
ezért a célért. Először is, túl a választásokon
félre kell tenni minden valós vagy vélt sérelmet, és egyetlen gondolat vezérelhet csak
bennünket, hogy közösen hogyan tudunk minél többet tenni nagyközségünk fejlődéséért,
a dömsödi emberek boldogulásáért. Ezeknek
a gondolatoknak a jegyében fogant az a szer-

ződés, amelyet a Dömsödi Ipartestülettel fogunk kötni a közeljövőben. Ez a szerződés
tovább erősíti az egyébként is meglévő jó
kapcsolatot, és újabb lehetőséget kínál a vállalkozóknak, iparosoknak.
A képviselő-testület és magam is keresem
annak lehetőségét, hogy hogyan is szaporítsuk a már meglévő szellemi potenciált, amivel rendelkezünk, és amely segítségünkre
van. Már az önkormányzati törvény módosításakor (külsős alpolgármester is válaszható)
elhatároztam, hogy újraválasztásom esetén
élni fogok ezzel a lehetőséggel, ha a képviselőtársaim is úgy gondolják. Nagyon összehangolódtunk a mögöttünk hagyott választási ciklusban, amit mi sem bizonyít jobban,
mint hogy az általam alpolgármesternek javasolt Szomor Dezsőt mindenki egyhangúan
támogatta, és ezt a tényt – titkos szavazással
– kilenc igen szavazattal erősítettük meg.
Számomra nagyon jó erről írni, mert hallva a
környező települések politikai csatározásáról
azt mondom, szerencsések vagyunk, szerencsés vagyok, hogy csak azzal kell foglalkoznunk, ami a dolgunk. És ez nem megalkuvást
jelent, hanem józan gondolkodást.

De vissza Szomor Dezső úrra. Úgy gondolom, hogy vannak még jónéhányan Dömsödön, akik munkásságukkal bizonyították,
hogy alkalmasak lennének az alpolgármesteri tisztség ellátására. Végül is azért javasoltam Szomor Dezső jelölését, mert úgy gondoltam, hogy életútja, tapasztalata, kapcsolatépítő képessége, segítőkészsége alkalmassá teszi arra a feladatra, amelyet a külsős alpolgármesteri tisztség megkövetel. Az eskütétele után is elmondtam, hogy nem kilencedik képviselőre van szüksége nagyközségünknek, hanem egy olyan józan gondolkodású emberre, aki a közvetlen közelünkben,
de kicsit a kívülálló szemével minősíti, és
esetleg jobbítja döntéseinket. Biztos vagyok
abban, hogy Szomor Dezső megfelel várakozásunknak. Köszönöm, hogy elfogadta a felkérésemet.
Említettem az Ipartestülettel megkötendő
szerződést. Ennek apropóján számolok be arról, hogy rövid időn belül két rendezvényükön is részt vettem. A tisztújító közgyűlésükön megválasztották a régi-új elnököt, Tóth
Sándort, és az elnökség tagjait. A megválasztott tisztségviselőknek gratulálok, és további
sikeres munkát kívánok! Az Ipartestület vezetői komoly feladatot vállaltak magukra azzal, hogy megszervezték azt a kistérségi kon-
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ferenciát, amely az általános iskolai tanulók
pályaorientációjának feladataival foglalkozott. A konferencia szervezésén túl vállalták,
hogy folyamatosan azon dolgoznak, hogy a
különböző hiányszakmák felé irányítsák az
érdeklődő fiatalok figyelmét. Nekünk, dömsödieknek ez alapvető érdekünk, mert szinte
az egyetlen kitörési lehetőségünk az, hogy
minél több szakképzett munkavállaló megélhetése legyen biztosítva itthon.
Amikor ezeket a sorokat írom, még a közbiztonsági fórum előtt vagyunk. A következő
Aktuálisban beszámolok az ott elhangzottakról. Nagyon sokat várok ettől a megbeszéléstől, és nem csak szavakat, hanem tetteket is.
Ismét módom volt megnyitni a Dömsödi
Művészeti Napokat. Köszöntőmben örömmel újságoltam a jelenlévőknek, hogy öt év
után a 2011-es költségvetés lesz az első,
amikor nem vesznek el a művészeti iskolák
normatív támogatásából. És ez már nem kis
dolog! Köszönöm az iskola pedagógus-karának csupa szív, hozzáértő munkáját, és köszönöm a szülők segítségét, amelyet továbbra is várunk. Ma is az a meggyőződésem,
hogy jó helyre kerül a művészetekre költött
pénz. A két nap alatt látott, hallott produkciók is ezt bizonyítják.
Befejezésül engedjék meg, hogy minden
dömsödi polgárnak áldott, békés ünnepeket
kívánjak. Kívánom, hogy mindenkinek legyen valaki, akitől egy kis gesztus értékű
ajándékot kapjon, és akinek ő is adjon. Képviselőtársaim nevében is köszönöm az egész
évi segítségüket, velünk szemben tanúsított
empátiájukat. Mindkettőre szükségünk lesz
2011-ben is!
Bencze István
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
2010. NOVEMBER

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete 2010. november 24-én
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 megállapítása
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület 9 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következő határozatot:
149/2010. (XI. 24.) Kt. számú határozat
1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
2./ A polgármester tájékoztatója a két ülés között eltelt időszak eseményeiről
3./ Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 6/2007. (III. 29.) rendelet módosítása
4./ Alpolgármester választása és tiszteletdíj
megállapítása
5./ A 2011. éves belső ellenőrzési terv jóváhagyása
6./ Együttműködési megállapodás kötése a
Dömsödi Általános Ipartestülettel
7./ Közoktatási intézmények alapító okiratának
módosítása
8./ Hozzájárulás a Gr. Széchenyi István Általános Iskola pedagógiai programjának jóváhagyására, bevezetésére vonatkozó általános
előírások alkalmazásától való eltéréshez
9./ Körjegyzőségi megállapodás módosítása
10./ Az önkormányzat és intézményei 2010. évi
költségvetéséről szóló 2/2010. (II. 19.) rendelet módosítása
11./ Hitelfelvétel
12./ Folyószámla hitelszerződés meghosszabbítása
13./ A köztisztaságról és a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló önkormányzati rendelet megalkotása
14./ Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről, a lakbérek mértékéről, valamint az
elidegenítésük szabályairól szóló 5/2006.
(III. 31.) rendelet módosítása
15./ Ráckeve és Térsége Társult Települések
Szennyvízcsatorna és Tisztítómű Tulajdonközössége Ellenőrző Bizottságába tag delegálása
16./ A díszpolgári cím adományozásáról szóló
2/2007. (II. 1.) rendelet módosítása

17./ Egyebek
17.1 A Fortius-Ker Kft. javaslata a Csónakház
tervezett beruházásaival kapcsolatban
17.2 A Dömsöd–Kunszentmiklós Darts Egyesület névhasználattal kapcsolatos kérése
17.3 RSD parti sáv projekt víziközmű társulatba meghatalmazottakra történő javaslat
17.4 Önkormányzati képviselők tiszteletdíjról
történő lemondása
Zárt ülésen:
18./ Tájékoztató a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat eredményéről
19./ Önkormányzati hatósági ügyben érkezett
fellebbezés elbírálása
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal
1. Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület 9 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következő határozatot:
150/2010. (XI. 24.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatokról szóló beszámolót elfogadja.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal
2. Tájékoztató a két ülés között eltelt időszak eseményeiről
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület 9 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következő határozatot:
151/2010. (XI. 24.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a két ülés közötti időszak eseményeiről szóló beszámolót elfogadta.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal
3. Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2007. (III. 29.)
rendelet módosítása
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület 9 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal megalkotta a következő rendeletet:
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2010. (XI. 25.) rendelete
a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 6/2007. (III. 29.) rendelet módosításáról
A rendelet kihirdetve: 2010. november 25. napján
A rendelet hatályos: 2010. november 25. napjától.
4. Alpolgármester választása és tiszteletdíj
megállapítása
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt
szavazás)

XX. évfolyam 12. szám
A képviselő-testület 9 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következő határozatot:
152/2010. (XI. 24.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testülete az 1994. évi LXIV. törvény 34. §
(2) bekezdése alapján a polgármester javaslatára minősített többséggel és titkos szavazással
Szomor Dezsőt társadalmi megbízatású alpolgármesterré választotta.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal
5./ A 2011. éves belső ellenőrzési terv jóváhagyása
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület 9 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következő határozatot:
153/2010. (XI. 24.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat és intézményei gazdálkodásának 2011. évi belső ellenőrzési munkatervét az 1., 2. és 3. számú melléklet
szerint jóváhagyja.
Az 1., 2. és 3. számú mellékletben foglalt belső ellenőrzési munkatervben meghatározott ellenőrzési feladatokkal a képviselő-testület az
EL-SZÁM Ellenőrző és Számviteli Szolgáltató
Kft.-t bízza meg.
A Csepel-sziget és Környéke Többcélú Önkormányzati Társulás által megbízott belső ellenőr 2011. évben a tankönyvelszámolás, valamint az iskolai túlórák, helyettesítések felhasználásának ellenőrzését végzi.
Felelős: Dr. Vörös Andrea körjegyző
Határidő: azonnal
6. Együttműködési megállapodás kötése a
Dömsödi Általános Ipartestülettel
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület 9 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következő határozatot:
154/2010. (XI. 24.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete elismerve a már meglévő partneri kapcsolatokat, megerősíti szándékát, hogy
együttműködési megállapodást kíván kötni a
Dömsödi Általános Ipartestülettel. (Képviseli:
Tóth Sándor elnök.)
A képviselő-testület felkéri dr. Bencze Zoltán
aljegyzőt, hogy az együttműködési megállapodásnak a Dömsödi Általános Ipartestület javaslataival kiegészített tervezetét a soron következő képviselő-testületi ülésre terjessze elő.
Felelős: képviselő-testület,
dr. Bencze Zoltán aljegyző
Határidő: 2010. december 15-ig.
7./ Közoktatási intézmények alapító okiratának módosítása
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület 9 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következő határozatot:
155/2010. (XI. 24.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Kép-
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viselő-testülete a Gróf Széchenyi István Általános Iskola Alapító Okiratát az államháztartás
működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.)
Korm. rendelet (Ámr.) rendelkezései szerint felülvizsgálta, és a határozat mellékletének megfelelően az Alapító Okiratot módosítja.
A képviselő-testület felkéri dr. Bencze Zoltán
aljegyzőt, hogy a Gróf Széchenyi István Általános Iskola Alapító Okiratának módosításokkal
egységes szövegét a határozat szerint készítse el.
Felelős: dr. Bencze Zoltán aljegyző;
Mészáros Pálné igazgató
Határidő: azonnal
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület 9 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következő határozatot:
156/2010. (XI. 24.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nagyközségi Óvoda Alapító Okiratát az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet (Ámr.)
rendelkezései szerint felülvizsgálta, és a határozat mellékletének megfelelően az Alapító Okiratot módosítja. A képviselő-testület felkéri dr.
Bencze Zoltán aljegyzőt, hogy a Nagyközségi
Óvoda Alapító Okiratának módosításokkal egységes szövegét a határozat szerint készítse el.
Felelős: dr. Bencze Zoltán aljegyző;
Orosz Lajosné óvodavezető
Határidő: azonnal
8./ Hozzájárulás a Gr. Széchenyi István Általános Iskola pedagógiai programjának jóváhagyására, bevezetésére vonatkozó általános előírások alkalmazásától való eltéréshez
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület 9 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következő határozatot:
157/2010. (XI. 24.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testülete a Gróf Széchenyi István Általános
Iskola pedagógiai programjának jóváhagyására,
bevezetésére vonatkozó általános előírások alkalmazásától való eltéréshez a közoktatásról szóló
1993. évi LXXIX. tv. módosításáról szóló 2010.
LXXI. tv. 5. § (2) bekezdése alapján hozzájárul.
Felelős: általános iskola igazgatója
Határidő: 2010. december 31-ig
9./ Körjegyzőségi megállapodás módosítása
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület 9 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következő határozatot:
158/2010. (XI. 24.) Kt. számú határozat
I.) Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete az Apaj Községgel 2007.
november 29-én megkötött „Megállapodás körjegyzőség létrehozásáról” 2010. december 1-jei
hatállyal történő módosítását az alábbi tartalommal hagyja jóvá.
A körjegyzőségi megállapodás 5.) pontjának
második francia bekezdése a következők szerint
módosul:

„– A körjegyzőség kialakítása miatt megemelt egységes hivatali létszám 32 fő lesz, ebből az Apajon dolgozók száma 4 fő.”
A képviselő-testület felhatalmazza Bencze
István polgármestert a megállapodás módosításának aláírására.
II.) Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete hozzájárul Dömsöd Nagyközség Polgármesteri Hivatalában egy fő új
köztisztviselői álláshely létrehozásához 2010.
december 1-jétől.
Felelős: Bencze István polgármester,
dr. Bencze Zoltán aljegyző
Határidő: 2010. december 1.
10./ Az önkormányzat és intézményei
2010. évi költségvetéséről szóló 2/2010. (II.
19.) rendelet módosítása
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület 9 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal megalkotta a következő rendeletet:
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2010. (XI. 25.) rendelete
Az önkormányzat és intézményei 2010. évi
költségvetéséről szóló 2/2010. (II. 19.) rendelet
módosításáról
A rendelet kihirdetve: 2010. november 25. napján
A rendelet hatályos: 2010. november 25. napjától.
11./ Hitelfelvétel
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület 9 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következő határozatot:
159/2010. (XI. 24.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 20.000.000 Ft, azaz húszmillió
forint fejlesztési hitelt vesz fel az OTP Bank
Nyrt.-től, a Ráckeve és Térsége Beruházó Víziközmű Társulat részére fizetendő érdekeltségi
hozzájárulásokból eredő tartozás teljesítéséhez.
A hitel futamidejét 2010. december 14-től
2014. szeptember 30-ig határozza meg.
A hitel és járulékai visszafizetésének biztosítékául az önkormányzat költségvetési bevételeit, ezen belül a saját bevételeket ajánlja fel, különös tekintettel a helyi adóbevételekre.
Az önkormányzat, mint zálogkötelezett hozzájárul ahhoz, hogy a tulajdonában lévő dömsödi 2082/1 hrsz-ú, Dömsöd, Zrínyi utca 8/b. című bérlakás forgalomképes ingatlanán
20.000.000 Ft hitel és járulékai erejéig az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank
Nyrt. számára elsőhelyi jelzálogjogot alapítsanak. A képviselő-testület kijelenti, hogy a fent
megjelölt ingatlan forgalomképes, felette korlátlanul rendelkezik, és szavatolja az ingatlan
kár-, per- és tehermentességét.
Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra,
hogy a hitel-visszafizetés időtartama alatt a kért
hitelt és járulékait a futamidő éveiben – a felhalmozási és tőkejellegű kiadásokat megelőzően –
a költségvetésébe betervezi és jóváhagyja, illetve a költségvetési előirányzat módosításai során
figyelembe veszi.
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A képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy a
más meglévő hitelekből, kezességvállalásokból
és az igényelt hitelből adódó éves kötelezettségeit figyelembe véve nem esik az 1990. évi
LXV. tv. 88. § (2) bekezdésében meghatározott
korlátozás alá.
A képviselő-testület felhatalmazza Bencze
István polgármestert és dr. Bencze Zoltán aljegyzőt, hogy a fenti hitelre vonatkozóan az
OTP Bank Nyrt.-nél eljárjon, az ügylet egyéb
feltételeiben megállapodjon, a hitelszerződést
és egyidejűleg a hivatkozott ingatlanra a zálogszerződést aláírja az Önkormányzat képviseletében, valamint a Földhivatalnál a jelzálogjog
bejegyzése érdekében a szükséges intézkedéseket megtegye.
Felelős: képviselő-testület
Határidő: azonnal
12./ Folyószámla hitelszerződés meghoszszabbítása
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület 9 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következő határozatot:
160/2010. (XI. 24.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 45.000.000 Ft, azaz Negyvenötmillió forint folyószámlahitel OTP Bank Nyrt.től történő felvételéről döntött.
A hitel futamidejét 2010. december 3-tól
2011. december 2-ig határozza meg.
A hitel és járulékai visszafizetésének biztosítékául az önkormányzat költségvetési bevételeit, ezen belül a saját bevételeket ajánlja fel, különös tekintettel a helyi adóbevételekre.
Az önkormányzat mint zálogkötelezett hozzájárul ahhoz, hogy a tulajdonában lévő dömsödi 204 hrsz-ú, Dömsöd, Középső-Dunapart című sporttelep megnevezésű forgalomképes ingatlanán 45.000.000 Ft hitel és járulékai erejéig
az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi
Bank Nyrt. számára elsőhelyi jelzálogjogot alapítsanak. A képviselő-testület kijelenti, hogy a
fent megjelölt ingatlan forgalomképes, felette
korlátlanul rendelkezik, és szavatolja az ingatlan kár-, per- és tehermentességét.
Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra,
hogy a hitel visszafizetés időtartama alatt a kért
hitelt és járulékait a futamidő éveiben – a felhalmozási és tőkejellegű kiadásokat megelőzően –
a költségvetésébe betervezi és jóváhagyja, illetve a költségvetési előirányzat módosításai során
figyelembe veszi.
A képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy a
más meglévő hitelekből, kezességvállalásokból
és az igényelt hitelből adódó éves kötelezettségeit figyelembe véve nem esik az 1990. évi
LXV. tv. 88. § (2) bekezdésében meghatározott
korlátozás alá.
A képviselő-testület felhatalmazza Bencze
István polgármestert, dr. Bencze Zoltán aljegyzőt, hogy a fenti hitelre vonatkozóan az OTP
Bank Nyrt.-nél eljárjon, az ügylet egyéb feltételeiben megállapodjon, a hitelszerződést és egyi-
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dejűleg a hivatkozott ingatlanra a zálogszerződést aláírja az Önkormányzat képviseletében,
valamint a Földhivatalnál a jelzálogjog bejegyzése érdekében a szükséges intézkedéseket
megtegye.
Felelős: képviselő-testület
Határidő: azonnal
13./ A köztisztaságról és a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló önkormányzati rendelet megalkotása
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület 8 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következő határozatot:
161/2010. (XI. 24.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testülete a Pest megyei Közigazgatási Hivatal által a köztisztaságról és a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 8/1996. (IV. 2.) rendelethez tett törvényességi észrevételekkel egyetért.
A képviselő-testület köztisztaságról és a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező
igénybevételéről szóló rendelettervezetben foglaltakkal egyetért.
A képviselő-testület felkéri dr. Bencze Zoltán
aljegyzőt, hogy a rendelettervezetnek a Településfejlesztési Bizottság módosító javaslataival
kiegészített szövegét a képviselő-testület soron
következő ülésére terjessze elő.
Felelős: képviselő-testület;
dr. Bencze Zoltán aljegyző
Határidő: módosításokkal egybefoglalt rendelettervezet beterjesztése 2010.
december 15-ig
14./ Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat
tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről, a lakbérek mértékéről, valamint az
elidegenítésük szabályairól szóló 5/2006. (III.
31.) rendelet módosítása
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület 9 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal megalkotta a következő rendeletet:
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2010. (XI. 25.) rendelete
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről, a
lakbérek mértékéről, valamint az elidegenítésük
szabályairól szóló 5/2006. (III. 31.) rendelet
módosításáról
A rendelet kihirdetve: 2010. november 25.
napján
A rendelet hatályos: 2010. november 25. napjától.
15./ Ráckeve és Térsége Társult Települések Szennyvízcsatorna és Tisztítómű Tulajdonközössége Ellenőrző Bizottságába tag delegálása
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület 9 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következő határozatot:
162/2010. (XI. 24.) Kt. számú határozat

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Ráckeve és Térsége Társult
Települések Szennyvízcsatorna és Tisztítómű
Tulajdonközössége Ellenőrző Bizottságába
Jaksa Istvánné köztisztviselőt delegálja.
A képviselő-testület felkéri Bencze István
polgármestert, hogy a határozatról a társulás elnökét tájékoztassa.
Felelős: Bencze István polgármester,
Jaksa Istvánné
Határidő: folyamatos
16./ A díszpolgári cím adományozásáról
szóló 2/2007. (II. 1.) rendelet módosítása
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület 0 igen, 9 nem – egyhangú szavazattal a díszpolgári cím adományozásáról szóló 2/2007. (II. 1.) rendelet módosítását elutasította.
17./ Egyebek
17.1 A Fortius-Ker Kft. javaslata a Csónakház tervezett beruházásaival kapcsolatban
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület 9 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következő határozatot:
163/2010. (XI. 24.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Fortius-Ker Kft. által a „Csónakház” állagmegóvására és fejlesztésére vonatkozó javaslatával egyetért.
A képviselő-testület a fejlesztésekhez szükséges 1.515.000 Ft-os önkormányzati beruházási
keret finanszírozására a 2011. évi költségvetési
koncepciójában tesz javaslatot.
A képviselő-testület a Csónakház üzemeltetésére a Fortius-Ker Kft.-vel kötött bérleti szerződést az önkormányzati önrész megtérítésének
biztosítása céljából további két évvel meghoszszabbítja. A képviselő-testület felhatalmazza
Bencze István polgármestert arra, hogy a bérleti
szerződés módosítás feltételeiről a fentieknek
megfelelően megállapodjon, és a bérleti szerződés módosítását aláírja.
Felelős: képviselő-testület;
Bencze István polgármester
Határidő: 2010. december 15.
17.2 A Dömsöd-Kunszentmiklós Darts Egyesület névhasználattal kapcsolatos kérése
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület 9 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következő határozatot:
164/2010. (XI. 24.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Dömsöd-Kunszentmiklós Darts Egyesület nevében a „Dömsöd” szót szerepeltesse.
Felelős: képviselő-testület
Határidő: azonnal
17.3 RSD parti sáv projekt víziközmű társulatba meghatalmazottakra történő javaslat
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)
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A képviselő-testület 9 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következő határozatot
165/2010. (XI. 24.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi személyeket javasolja,
hogy az RSD Parti Sáv projekt során létrehozandó Víziközmű Társulat szervezése során
meghatalmazottaknak:
Závori Zsolt
Gesztelyi Péter
Tax Pál
Szamosi Károlyné
Holló József
Vitárisné Vizoviczki Judit
Füzesi Zoltánné.
A képviselő-testület hangsúlyozza, hogy a
160/1995. (XII. 26.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése alapján a megfelelő számú érdekelt
hozzájárulását és meghatalmazását a fenti személyek kötelesek megszerezni ahhoz, hogy
őket meghatalmazottként képviselhessék a Víziközmű Társulat alakuló közgyűlésén.
Felelős: képviselő-testület
Határidő: azonnal
17.4 Önkormányzati képviselők tiszteletdíjról történő lemondása
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt
szavazás)
A képviselő-testület 9 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következő határozatot
166/2010. (XI. 24.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének tagjai 2010. december hónaptól kezdődően 3 havi tiszteletdíjukról lemondanak.
Felelős: képviselő-testület
Határidő: azonnal
Zárt ülésen hozott határozatok
18./ Tájékoztató a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat eredményéről
167/2010. (XI. 24.) Kt. számú határozat
19./ Önkormányzati hatósági ügyben érkezett fellebbezés elbírálása
168/2010. (XI. 24.) Kt. számú határozat
169/2010. (XI. 24.) Kt. számú határozat
170/2010. (XI. 24.) Kt. számú határozat
171/2010. (XI. 24.) Kt. számú határozat
172/2010. (XI. 24.) Kt. számú határozat
A képviselő-testület következő munkaterv
szerinti ülésének időpontja 2010. december 15.
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
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KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI,

TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELÕSÉG

KÖZLEMÉNY

Az ügy tárgya: P9012 Nabucco gázvezeték
megvalósításának környezeti hatásvizsgálati eljárása a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet
alapján.
Az ügy iktatószáma: KTVF: 53875/2010.
Az eljárás megindításának napja: 2010. november 12.
Az ügyintézési határidő: 90 nap
(A határidőbe nem tartozik bele – többek között:
– a hiánypótlásra, illetve a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő,
– a szakhatóság eljárásának időtartama.)
Az ügyintéző neve és elérhetősége: Horváth
Kinga. Tel.: 478-4437.
A tervezett létesítmény, tevékenység rövid ismertetése:
A Nabucco gázvezeték megvalósítását a Magyar Kormány a 174/2010. (V. 13.) Korm. rendelettel kiemelt jelentőségű beruházássá minősítette.
A Nabucco gázvezeték a törökországi Ahiboz (Ankara) állomással indul, és Törökországon, Bulgárián, Románián és Magyarországon
át az ausztriai Baumgartenbe vezet. Az ahibozi
állomáson csatlakozik a meglévő törökországi
betápláló vezetékhez, mely két irányból kaphat
gázt (Grúzia, Irán). A Nabucco vezeték maximális szállítókapacitása 31 Mrd m3/év lesz, melyet négylépcsős ütemezéssel érnek el.
A gázszállító vezeték teljes hossza: 3300 km,
amelyből a magyarországi szakasz 383,43 km.
A 383,43 km hosszú csővezeték átlósan szeli át
az országot. A teljes magyarországi szakaszon
10 szakaszolóállomás és 3 elvételi pont, valamint a kilépési pontnál mérőállomás épül. Az elvételi pontok szakaszoló állomásoknál létesülnek, mérő és nyomásszabályozó állomás építésével. A kilépő mérőállomásnál és a városföldi
leágazó állomásnál csőgörényváltó is létesül.
A tervezett vezeték a Nagylak – Hódmezővásárhely, Szentes – Sárosd, Mosonszentmiklós –
Rajka szakaszokon részben meglévő nyomvonalon halad.
A cső PE passzív szigeteléssel ellátott varratos acélcső, melynek átmérője 1420 mm (56”).
Nyomásviszonyok:
DN1400
DP – tervezési nyomás 100 bar
OP – üzemelési nyomás 65-100 bar
MOP – maximális üzemi nyomás 100 bar
A szállított gáz teljes kéntartalma maximum
100 mg/m3 (15 °C és 1,01325 bar).

A tervezett létesítmény közvetlen hatásterületének vélelmezett határai:
A Felügyelőség illetékességi területén Dömsöd, Makád, Lórév közigazgatási határán belül.
A konkrét ügyben – a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.)
Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése alapján – a
Felügyelőség lehetséges döntései:
– kiadja a tevékenység gyakorlásához szükséges környezetvédelmi engedélyt,
– ha a környezeti hatásvizsgálat során a tevékenység környezetvédelmi engedélyezését kizáró ok merül fel, határozatában e tény rögzítése mellett megállapítja, hogy az adott tevékenység kérelem szerinti megvalósítására engedély nem adható,
– összekapcsolt környezeti hatásvizsgálati és
egységes környezethasználati engedélyezési
eljárás esetén, ha a Felügyelőség az első szakaszban nem utasítja el a kérelmet, a rendelkezésre álló információkat figyelembe véve
végzésben állapítja meg, hogy a környezeti
hatásvizsgálat során a tevékenység megvalósítását kizáró ok nem merült fel, továbbá melyek az egységes környezethasználati engedélyben a környezeti hatásvizsgálat alapján
érvényesítendő feltételek, és szükség esetén,
az eljárás második szakaszához benyújtandó
dokumentáció tartalmára és példányszámára
vonatkozó rendelkezéseket.
A Felügyelőség felhívja az ügyben érintettek
figyelmét, hogy a telepítés helyével kapcsolatos
kizáró okokra, illetve a környezeti hatástanulmány tartalmára vonatkozóan a közlemény
megjelenését követő harminc napon belül közvetlenül a Felügyelőséghez észrevételt lehet
tenni.

Tárgyi ügyben a Felügyelőség 2010. december 16-án
csütörtökön 15 órakor a dömsödi Petőfi Sándor Oktatási és
Művelődési Központban
(2344 Dömsöd, Béke tér 2.)
közmeghallgatást tart.

A felügyelőség a közleményt a hivatalában,
valamint a honlapján és a www.magyarorszag.hu
webhelyen is közzéteszi.
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H írek a Dömsödi Ált aláno s Ipar testület életébõl

Középpontban a pályaorientáció

Október 29-én került megrendezésre a „Középpontban a pályaorientáció” nevet viselő rendezvény.
A Dömsödi Általános Ipartestület a Kontiki-Szakképző Zrt. támogatásával valósíthatta meg az összejövetelt.
A vendégek között szerepelt a térség több polgármestere, számos település oktatásért felelős önkormányzati képviselő-testület tagja, általános
és középiskolai intézményvezetők és tanárok, Pest megyei ipartestületi
vezetők, a Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ képviselője, valamint a Csepel-sziget és Környéke Többcélú Önkormányzati
Társulás vezetője.
A rendezvény célja, hogy a témában érintettek közös gondolkodását
követően olyan megoldások szülessenek, melyek segítséget jelentenek a
pályaválasztás előtt álló fiataloknak és szüleiknek a számukra megfelelő
szakma kiválasztásához. Ez nem csupán a gyermek érdekeit szolgálja, de
egy jól működő gazdaság fenntartásához elengedhetetlen követelmény,
hiszen ennek az egyik legfontosabb eleme a foglalkoztatás, melynek alappillére a színvonalas szakképzés.
A fórum bevezetéseként Tóth Sándor elnök ismertette a napi programot, majd átadta a szót Bencze Istvánnak, Dömsöd polgármesterének, aki
köszöntötte a résztvevőket.
Kovács Imre, a Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Város Kereskedelmi
és Iparkamara szakképzési tanácsadója a kamara szempontjából ismertette a szakképzések gyakorlati oldalát. A kamara figyelembe veszi a gazdaság igényeit, ennek alapján tesz ajánlást a különböző szakmák támogatottsági szintjére. Utalt a társadalom rossz szemléletmódjára, melynek kö-

vetkeztében bizonyos szakmák megbecsültsége igencsak alacsony. Ennek javítása érdekében a kamara három éve versenysorozatot indított „A
szakma kiváló tanulója” néven, így hozva meg a gyerekek kedvét a szakmák tanulásához.
Dr. Solti Gábor, az IPOSZ nemzetközi és oktatási igazgatója beszámolójában megfogalmazta az ipartestületek jövőbeli feladatait is: a „reklám”; hogy felkeltse a fiatalság érdeklődését a szakmák iránt, valamint a

Tóth Sándor, Solti Gábor, Kovács Imre,
Bencze István, Csiszár György és Kajos László
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A meghívott vendégek

Fotó: Balogh Barbara

pályaorientáció, aminek lényege, hogy a tanuló már a szakma elméleti tanulása előtt tisztában legyen a gyakorlati részével is. A gyerekeknek az első szakma ingyenes, akkor azt ne pazaroljuk el arra, hogy olyan szakmát
tanul, amire a gazdaságnak később nem lesz igénye. Kiemelten fontos,
hogy a tanulók megismerhessék a különböző szakmák fontosságát, hiszen Solti úr szavaival élve: „Kevesebb gyerek születik ma Magyarországon, mint amennyi megkezdi az egyetemi tanulmányait. Ez tendenciájában nem folytatható.” A problémák nagy részét a kommunikáció hiányának tudta be, de megoldást is felvetett, melyet az IPOSZ már két éve
igyekszik kiküszöbölni: ennek lényege, hogy a tanuló, a család és az iparos találkozzon egymással, így a gyermek saját szemével láthatja a szakmát, amely iránt érdeklődik. A pályaorientáció szerepe tehát nagyon fontos mind a gazdaság, mind a tanulók szempontjából.
Kajos László, az IPOSZ országos szakképzés koordinátora a továbbiakban arról beszélt, hogy meg kell találni a tanulónak a megfelelő szakmalehetőséget, hiszen ha ez nem történik meg, képtelen lesz boldogulni az életben. Olyan szakmacsoportot kell kínálni, valamint választani, amelyekre
igény is van az adott településen. Ezek megtalálásában nyújt segítséget az
IPOSZ pályaorientációs szerepe. Kajos László véleménye szerint a gyakorlati képzés tanulószerződéssel való megszervezésének olyannyira fontos a
szerepe, hogy növeli a település fenntartó képességét: hiszen az ott élő iparos kiszolgálja a lakosság igényeit, valamint a tanuló ösztöndíjban részesül.

Csiszár György, a Dömsödi Általános Ipartestület alelnöke rövid ismertetőt tartott a Dömsödi Általános Ipartestületről. Mint az elhangzott,
Dömsödön a 30-as és 40-es években a tagság közel 280-300 fő volt, ezzel
szemben a közelmúltban s jelenleg a tagság létszáma folyamatosan változik (sajnos csökkenő tendenciát mutat), 120-85 fő vállalkozó (iparos) a tagunk. A Dömsödi Ipartestület a 2008/2009-es tanévben kapcsolódott be a
pályaorientációba, felismerve ennek fontosságát. A programban a környező települések iskoláival együtt közel 380 – 6., 7. és 8. évfolyamos – tanulót szólítottak meg. A program állomásai a következők voltak: osztályfőnöki órákon filmvetítéssel egybekötve ismertetőt tartottak a szakmatanulás fontosságáról, önismereti teszteket töltettek ki a tanulókkal. A következő feladat a gyerekek motiválása volt, ennek segítségéül az Ipartestület
rajzpályázatot hirdetett „Mi leszek, ha nagy leszek?” címen. Végül műhelylátogatásra invitálták a tanulókat, nem hiába, hiszen ez volt a program
legsikeresebb megmozdulása.
A nap összegzéseként a résztvevők tapasztalataikat, véleményüket és
kérdéseiket oszthatták meg egymással. A Szentendrei Kistérség és a Vecsési Ipartestület munkatársai felszólalásukban tájékoztatást adtak a térségükben folytatott pályaorientációs tevékenységükről. Egybehangzó véleményük, hogy fontosnak tartják a szakmunkásképzés jövője szempontjában az önkormányzatokkal és helyi iskolákkal való szoros együttműködést. Majoros Zoltán, a Kiskunlacházi Szakközép- és Szakképző Iskola
igazgatója felvetette, hogy bár a legtöbb tanuló tehetsége nem a fejében,
hanem a kezében van, mégsem volt lehetőségük az iskolán belül tanműhelyeket létesíteni, így elmaradt a gyakorlati oktatás – ennek fontosságát
emelte ki.
A szervezők és a résztvevők a rendezvényt sikeresnek tartották, szükségesnek tartják a későbbiekben is a pályaorientációs tevékenységet.
Balogh Barbara, 2010. október 29.
Elérhetőségeink:
Dömsödi Általános Ipartestület 2344 Dömsöd, Petőfi S. u. 11-13.
Csiszár György alelnök
Tel./fax: 06-24-435-416
tel.: 06-70-318-6325
e-mail: ipartestulet.d@invitel.hu

„Mél tón az elõ dök höz”

Jubileumi közgyûlés a Dömsödi Általános Ipartestületben

Dömsöd azzal büszkélkedhet, hogy egy több mint 100 éve alapított
Ipartestülete van. Bár a történelem során átélt hányattatások szétzilálták,
az utódokban mégis élt az akarat, hogy megőrizzék ezt a folytonosságot
mind szellemi, mind gyakorlati síkon.

Egészségügyi Központ ZRt.-vel közös együttműködésen alapuló „Forrás” egészségmegőrző programban való részvétellel. A gyakorlatban ez
plusz biztosítási formák lehetőségét jelenti. A változtatásokkal egyetértettek az egybegyűltek.

1990 szeptemberében alakult újjá az Ipartestület, most 2010-ben pedig
már 20 éves jubileumi múltra tekinthet vissza.

A jelölőbizottság tájékoztatta a tagságot a jelöltekről, akik a jelenlévők
előtt megerősítették szándékukat. Az elnök kijelölte a szavazatszámláló
bizottság tagjait.
Ezt követően Tóth Sándor elnök beszámolt az Ipartestület 2010. évi
munkájáról. Visszaemlékezett a 20 évvel ezelőtti megalakulásra, amikor
37 tag összefogásával egy igen szerény, de ősi múlttal bíró kis helyiségben
létrehozták a Dömsödi Általános Ipartestületet. Az azóta eltelt évek alatt a
testület hatalmas utat járt be a fejlődés útján. Az elmúlt húsz évet mutatja be
az Ipartestületek Országos Szövetsége által kiadott jubileumi évkönyv.

Ebben az ünnepi évben tűzte ki a vezetőség egy tisztújító közgyűlés
időpontját, amely november 12-én volt az Ipartestület székházában. A
dömsödi iparosok és kereskedők igen szép számmal jelentek meg. Tóth
Sándor, az ipartestület elnöke köszöntötte a résztvevőket, megnevezte a
jegyzőkönyvvezető, hitelesítők és levezető elnök személyét.
A tagság döntött az alapszabály módosításáról. Ez érinti a választott
tisztségviselők mandátumát, amely a korábbiakban visszavonásig, mostantól 5 évig érvényes.
Az alapszabály 1. sz. melléklete foglalkozik az Ipartestület tevékenységi köreivel (pl. biztosítási tevékenység), amely most kibővül a Medicover

Ezután Bödő Misi bácsi, az Ipartestület tiszteletbeli elnöke, Dömsöd
díszpolgára emelkedett szólásra. Szeretetteljes, meleg szavai az elődök
nemes cselekedeteiről szóltak, és gondolatban a múlt század első évtizedeibe röpítették a hallgatóságot. Régi nevek hangzottak el: Kónya Lajos
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bácsi lakatos mester, Péter Károly hentes mester, Székely Bandi bácsi,
Hernádi Józsi bácsi fodrász, akinek talicskája nagyobb volt mint ő
maga…
Ők szinte tégláról téglára, saját erőből emelték fel ezt az épületet, hogy
valami fontos dolog megtestesítője legyen. Ez pedig nem más mint az
iparos munka, amelyben az elődök a jövő útját látták. Mi, akik ott ültünk,
Misi bácsi szavaiból megértettük, hogy még a legnehezebb körülmények
között sem szabad veszni hagyni kinek-kinek a maga mesterségét. Fújjanak bár kedvezőtlen vagy reményt vesztő szelek, nekünk mindig pontosan tudnunk kell: ami a bajból, nehézségekből egyszer csak felemel: az a
munka. Ez akkor is így van, ha nincs megfelelő anyagi megbecsülés, vagy
az elveszejtés szándéka húzódik meg a háttérben. Nemzetet építeni csak
termelő munkával lehet.
Tájékoztatást hallgattunk meg az Ipartestület 2010. évi munkájáról. Az
elnöki beszámolóban Tóth Sándor érintette az önkormányzatok, civil
szervezetek és az Ipartestület közötti párbeszédet. Az önkormányzat és az
Ipartestület között Együttműködési Szerződés aláírására készülnek. Az
Ipartestület aktívan részt vett a vállalkozói fórumon, márciusban pedig
nagy sikerű Iparos bált rendezett. A Dabi Napokon az Ipartestület szintén
képviseltette magát, illetve anyagi hozzájárulásával segítette a színvonalas rendezvényt. Szintén intenzív az együttműködés a Még 1000 Év
Dömsödért Egyesülettel.
Égető kérdés jelenleg az országban és faluinkban is az iparosképzés
kérdése. Konkrét teendők ezen a területen a hiánypótlás felmérése, a pályaválasztó fiatalok célcsoportjainak meghatározása. Ennek a területnek
Csiszár György alelnök a felelőse, aki ezt a munkát aktívan és lelkiismeretesen végzi. Tőle külön beszámolót hallhattunk erről a tevékenységről,
a sikeres eszközvásárlásokról.

Fotó: Bábel László

Szűcsné Ágh Anikó, az Ipartestület irodavezetője,
Bencze István polgármester, Tóth Sándor, az Ipartestület
elnöke, Bödő Mihály tiszteletbeli elnök, Csiszár György alelnök

Az alábbiakban olvashatják a szavazás végeredményét:

A Dömsödi Általános Ipartestület
Elnöke:
Alelnök:
Vezetőségi tagok:

Szűcsné Ágh Anikó az Ipartestület irodavezetője, aki nélkül szinte nem
is létezhetne ez a testület. Tőle pénzügyi beszámolót hallhattunk, Madarász Ferencné Ari pedig a Felügyelő Bizottság beszámolóját tárta a hallgatóság elé. A mérleg eredménye: az Ipartestület hitel nélkül működik, a
bevételek fedezik a kiadásokat.
Ezután következett a tisztségviselők választása. A lebonyolítást követően a szavazatszámlálás alatt a tagság baráti hangulatban vacsorázott. A
szavazatszámlálást követően Frank József, a Szavazóbizottság elnöke ismertette a szavazás eredményét.

Tóth Sándor
Csiszár György
Bődi Endréné
Jarosi István
Kiss Imre
Kovács Zoltán
Muzs János
Szabó Andrea

Felügyelő Bizottsági tagok: Gáspár Ferenc
Katona Zsófia
Madarász Ferencné

A megválasztott tisztségviselőknek gratulálunk és jó munkát kívánunk!
Szabó Andrea

Szavazás

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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Beszámoló a közmunkaprogram helyzetérõl községünkben
Dömsödön a közfoglalkoztatási terv szerint a
nyári időszakban 110 fő, az első és utolsó negyedévben átlag 70 fő vesz részt a közmunkában a 2010-es esztendőben. Ezek közül kb. 30
fő az intézményeknél lát el feladatot, és 5 fő
végzi a belső szervezési munkát. Tehát a közterületen átlag 65 fő van jelen. Ha ebből leszámítjuk a szabadságokat és a betegség miatt hiányzókat, akkor csúcsidőben mintegy 60 fő végez
különböző területi munkát községünkben. Ezen
munkák eredményeiről kívánok beszámolni
cikkemben.
A karbantartó részleg 7 állandó dolgozójával
együtt a következő feladatokat sikerült elvégezni az idén: – Befejezésre került a hivatal udvarában lévő egykori szolgálati lakás felújítása. Jelenleg ezt az épületet használja a községgazdálkodás karbantartó részlege. Az épületet úgy alakítottuk ki, hogy kis módosítással azonnal viszszaalakítható lakásnak. Elvégeztük a szükséges
munkákat az 1-es számú orvosi lakásban a
Szőnyi doktornő érkezése előtt.
Néhány betonkorlát felújításra került, és a
környékét is rendeztük.
Kifestésre került a Széchenyi úti iskolaépület
tantermeinek zöme, az OMK iskolai részének
termei, és a Ságvári úti iskola is felújított belsővel fogadta a tanulókat szeptemberben. Kifestettük a művészeti iskola helyiségeit is. Az őszi
szünetben a régi tornatermet is újrameszelték
dolgozóink.
Nagy munka volt még a járda felújítása a
Kossuth úton a Burján bolttól a dabi buszmegállóig. A játszótér mellett is megújult egy járda, és
a díszkút környékét is három közcélú dolgozó

készítette el. Jelenleg is dolgoznak kőműveseink a Petőfi Szülői Ház belső megújításán.
Elkészült a hivatal udvarban egy melléképület is, amely a jövő tavasszal lesz teljesen befejezve. Ez az épület teljes egészében bontott
anyagból készült. Néhány esetben a szociális bizottság kérésére bajba jutott emberek házánál
végeztünk veszélyelhárító munkákat. Folyamatosan kaszáltuk a főútvonalak melletti árkokat
és útszéleket. A gátoldal is többször volt vágva.
Ez főként a bevezető szakaszon volt eredményesebb. Dolgozóink kézi szemétgyűjtéssel is
igyekeztek tisztán tartani településünket. A határban tavasszal gyűjtöttük a szemetet. Elképesztő mennyiségű hulladék jött össze. Sajnos
ennek döntő többségét a dömsödi lakosok hordták oda. Folyamatosan tisztítottuk a holtágat,
amely tavasszal majdnem kiöntött. A sok esővel
és a csapadékos időjárással egyébként is volt
sok problémánk. A Tókertben és a Dabi-szigetben nagy a belvíz. Sajnos nem rendelkezünk
olyan eszközökkel, amelyekkel hatékonyan el
lehetne hárítani a belvíz okozta veszélyeket.
Igazán most látszik, mekkora hiba volt a hetvenes években betölteni azokat a kanálisokat,
amelyeket őseink a beépítetlen szigeten tapasztalatuk alapján hoztak létre. Ez a vízelvezető
rendszer jól működött a hetvenes évekig. A másik probléma a szigeten (nem csak az üdülőterületen) a kerti hulladékok közterületen való elhelyezése. Gallyakat, lenyírt füvet, lehullott lombot, egyéb kerti hulladékot rendszeresen helyeznek el közterületen, Duna-parton. Annak
nem ott van a helye! Vagy a kertben kell komposztálni, tűzifának összevágni, vagy a zöld já-

VI. Tök-Fesztivál

2010. november 6-án, VI. alkalommal, kulturális
programmal kedveskedtünk a falu lakosságának,
melyet Tök-Fesztivál-nak neveztünk el.
Mint az előző években, idén is nagyon nagy létszámban jelentek meg az ide látogatók.
Este, sötétben a gyerekek által kifaragott töklampionokkal jártuk körbe a nagyközséget. A házakból
kíváncsiskodó emberek siettek a kapukhoz, az utcákon idősek, fiatalok, gyerekek csatlakoztak hozzánk. Az Égiek is kegyesek voltak, hiszen nagyon
kellemes időben vonulhattunk fel, fantasztikus volt
a siker!
A Dabi Söröző teraszán Bődi Endréné Ica néni finom meleg teával várta a lelkes csapatot, és
búcsúzóul egy közös énekkel köszöntük meg a kedvességét.
Mikor visszaérkeztünk az OMK-hoz, kulturális programokkal folytattuk rendezvényünket, és a
kézműves foglalkozáson kifaragott tökökből kiállítást rendeztünk.
Szeretném megköszönni rendezvényünk támogatását Bődi Endrénének, valamint Cser Zsigmondné Ica néninek, Bajnok Ferencné Irénkének és Kobella Jánosné Ilonka néninek (Kiskunlacháza), akik az idén csak nekünk termelték a tököket és hozzájárultak rendezvényünk sikeréhez.
Csikós Lászlóné

rattal elszállíttatni. Igaz hogy ezek az anyagok
közvetlen veszélyt nem jelentenek a természetre, de rendezetlenséget, csúnya látványt mutat.
Nincs az a közmunka program, amely győzné a
rendrakást, ha az ott lakók nem tartják fontosnak a külső környezetük rendezettségét.
A közmunka program nagymértékben változik a közeljövőben. Az Út a Munkához Program megszűnik, és helyébe lép a Nemzeti Közmunka Program. A lényeges változás, hogy
nem az önkormányzatok fogják szervezni, hanem a munkaügyi hivatalok. Pályázni kell, amelynek a részletei még nincsenek kidolgozva.
Mivel lezárul egy program, érdemes megvonni a mérleget. Sajnos a program iránt nagy
volt az érdeklődés, mert sok a munkanélküli és
kevés a munkahely Dömsödön. Önkormányzatunk igyekezett kihasználni a programban lévő
lehetőségeket. A körzetünkbe Dömsöd alkalmazta a legtöbb közcélú dolgozót. Végső mérlegként megállapíthatjuk, hogy ez jó volt a falunak és jó volt a dolgozónak. A dolgozók egy kis
jövedelemhez jutottak, a községben viszont
olyan munkákat sikerült elvégezni, amiket évtizedek óta halasztottunk. A munkafegyelmi hibák és egyéb nehézségek ellenére sikeresnek
mondható ez a programbefejezés Dömsödön. A
következő program lehetőségeit is igyekszünk
kihasználni.
Varsányi Antal

GYARMATI CSABA
pécsi grafikus kiállítása az
OMK-ban.

Megtekinthető december 20ig. A képek megvásárolhatók,
érdeklődni a könyvtárban.
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Mindenkinek akit érdekel!
Nyelvtanulásról!

Sok gondot okoz manapság a nyelvtanulás, felnőttnek, diáknak
egyaránt. Jól megtanulni és beszélni egy nyelvet igazán nagy kihívás.
Hogy a nyelvtanulás és a nyelvvizsga eredményes legyen, komoly
erőfeszítéseket kell tenni a mai diákoknak. Segíteni szeretnék azoknak, akik érintve érzik magukat. Hogyan lehet felkészülni egy sikeres
nyelvvizsgára akkor, amikor utazni kell, hogy eljuss egy tanfolyamra,
kevés az idő, kevés a pénz.
Ajánlom a tanulást virtuális tanteremben, élőben. Ha sikerült felkeltenem bárki érdeklődését, keressen engem, segítek!
Kósa Zoltánné nyelvtanulási tanácsadó
Tel.: 06-30-527-6565
E-mail: k.gittus2@gmail.com

Bácsi Ferenc
és

Mészáros Erzsébet
55. házassági évfordulójukat
ünnepelték. További életükhöz kívánunk jó egészséget, boldogságot:
Lányuk, unokáik és dédunokáik

Gyémántdiplomás falunkbéli

Községünk szülötte Tóth Lajos, aki tudta szerint az első dömsödi
volt, aki a Műszaki Egyetemen Gépészmérnök diplomát kapott. Annak
ellenére sikerült lediplomáznia, hogy a háború és a több év hadifogság
kettészakította tanulmányait.
Tóth Lajos 1923-ban született Dömsödön. Gépészmérnöki oklevelét
1950-ben szerezte meg, száma: 1863.
Pályafutása alatt az Országos Vízügyi Hivatal Folyamatszabályozó
és Kavicskotró Vállalatnál és Vízépítő Trösztnél dolgozott. 1957-ig a
vállalat hajójavító üzemeinek, valamint hajóépítő üzemének volt az irányító osztályvezető mérnöke. 1957-ben a vállalatnál létesült egy
Úszógéptervező és Műszaki Fejlesztési Iroda, vedersoros úszókotrók,
kavicskirakó elevátorok, vágófejes szívó-nyomó iszapkotrók és a termelő láncot kiszolgáló célhajók tervezésére. Ennek az irodának lett a
vezetője, illetve főkonstruktőre. Terveiket nemzetközi hajóosztályozó
intézetek ellenőrizték, így például a Szovjet Hajóregiszter, a Germanischer Lloyd Hamburg. 1965 és 1973 között ellátta a Vállalat igazgatóhelyettes-főmérnöki tisztjét. Ezután kérésére áthelyezték az OVH
Vízépítőipari Tröszthöz, ahol a külföldön végzett építőmunkák műszaki és gazdasági ellenőrzésében vett részt. Ezt követően a vezérigazgató
műszaki és gazdasági tanácsadójaként dolgozott 1983-ig, nyugállományba vonulásáig.
Munkássága elismeréseként megkapta a Munka Érdemrend arany
fokozatát.
Az egyetem tanácsa 2010-ben gyémántdiploma (60 év) adományozásával ismerte el értékes mérnöki tevékenységét.
Közreadta:
Varsányi Antal

A makádi szavalóversenyrõl
Évtizedes hagyomány, hogy őszönte körzeti szavalóversenyt rendez a
makádi általános iskola.
Vagy aktuális évfordulóhoz kapcsolódóan egy-egy költő életművéből válogathatnak a gyerekek, vagy adott témáról szóló verseket szavalhatnak. Idén a hazaszeretet, illetve a család volt a megadott téma.
Évről évre nagy érdeklődés övezi a rendezvényt. Kunszentmiklóstól
Szigetszentmiklósig szinte minden általános iskola és gimnázium tanulói beneveznek, elsőstől tizedikes korosztályig. Természetesen a
verseny évfolyamonként külön zajlik, s az értékelés, eredményhirdetés
részeként a győztesek bemutatják az egész mezőnynek a szavalatukat.
Ilyenkor egy-egy produkció élményszámba megy, más esetekben láthatjuk, hogy az értékelés bizony szubjektív is lehet.
Zsűritagként a 6-7. osztályosok versmondását hallgattam végig. Nagyon színvonalas, erős mezőny mérte össze tudását, akikből ki kellett
választani a három „legjobbat”. A többieken kis csalódottság érződik
ilyenkor, de a következő szavalóversenyen újra mindannyian ott vannak. S ez így van jól.
A dömsödi diákok mindig nagyon jól felkészülten versenyeznek, s
eredményesen szerepelnek.

Az idei verseny résztvevői és az eredmények:

2. osztály
Balogh Abigél, Manger Petra, Várkonyi Petra 3. helyezést ért el.
Felkészítőjük: Patonai Istvánné.
3. osztály
Kolompár Petra, Lázin Loretta 1. helyezést ért el. Felkészítőjük:
Patonai Nóra.
Liptai Melitta 3. helyezést ért el. Felkészítője: Bak Gáborné.
4. osztály
Pethes Patrícia. Felkészítője: Patonai Istvánné.
Sipos Evelin. Felkészítője: Jarosiné Szabó Ilona.
5. osztály
Ács Dominika, Kővári Róza, Lampert Georgina. Felkészítőjük:
Sánta Istvánné és Tóthné Porvay Zsuzsa.
6. osztály
Kátai Dorottya 2. helyezést ért el, Pethes Vivien 3. helyezést ért el.
Felkészítőjük: Nagy Lászlóné.
Bár már nem dömsödi tanulók, volt tanítójuk, Bak Gáborné készítette fel a szavalóversenyre őket:
7. osztályos kategóriában
Baranyi Virág 1. helyezést ért el, Gyivi Ildikó 2. helyezést ért el.
Gratulálunk a szép szereplésekhez.
Patonai Istvánné

H ÍREK

A ráckevei Ady Endre Gimnázium jótékonysági futóversenyt rendezett az iszapkárosult devecseri általános iskola javára.
Iskolánkból is többen érezték úgy, hogy ott a helyük.
1500 méteren 14 év alatt:

Indulók:

Kovács Orsi
1. helyezett
Ács Dominika
2. helyezett
1500 méteren 14 év alatti fiú: Göllény Zsombor 1. helyezett
1500 méteren 14 év felett:
Szabó Evelin
1. helyezett
3000 méteren 14 év alatti fiú: Ács András
3000 méteren felnőtt:
Gedeon Zsolt
1. helyezett
A fenti eredményekre nagyon büszkék lehetünk. Gratulálunk mindegyiküknek!
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Megálló a hétköznapi rohanásban

Juhász Lajosné Erzsike 30 éves munkássága alkalmából került megrendezésre a jubileumi ünnepség az óvodában.
„A szépet csodálni, az igazat óvni,
A nemeset tisztelni, a jót körülölelni;
Az életben célokhoz az embert vezetni” Rudolf Steiner
A kedves kis meghívón ez az idézet
állt.
Tűnődöm… milyen óriási jelentőséggel bírnak ezek a megállapítások,
minden ember, de különösképp a kicsiny gyermekek életében.
És mennyire igaz ez Erzsikére, aki
mindig csupa derű, kedvesség és szeretet! Az egykori és jelenlegi kollegák, valamint a régi és mostani óvodásai nagy
izgalommal szervezkedtek erre a jeles
eseményre. A köszöntőkön, az átnyújtott egy-egy szál virágon, az előadott
műsorszámokon átérződött a szeretet, a
kedvesség s az egymás iránti megbecsülés.
Benczéné Sikari Erika, Juhász Lajosné Erzsike, Orosz Lajosné vezető óvónő gondolaKiss Erika, Nagyváradi Edit, Szakos Richárd, tai közül idézek, amelyekkel Erzsikét köBencze Gábor, Béczi Kinga Anna, Nagy Péter szöntötte, méltatta:
„A munkanapok mellett megállunk egy rövid időre, magunk között vagyunk együtt, egymásra
figyelünk. A közös ünnep kellemes érzése remélem, majd tovább él a hétköznapokban, amely erősíti összetartozásunkat. Ezért is tartjuk meg minden kollégánk jubileumának hagyományszerűen
a megünneplését. Nem valami fontos, kitüntetett, hangos ünnep a miénk. Nem is kell, hogy az legyen. Csak egy lehetőség, hogy a kollégák, a gyermekek és a szüleik megköszönjék hogy sokat
dolgozik értük.
Ennek a mai, ünnepi alkalomnak méltó eseménye kollégánk, Juhász Lajosné Erzsike köszöntése, aki élete munkás éveinek nagy részét, a 30 évből 27 évet Dömsödön, immár 17 évet intézményünkben töltötte.
Gilbert Keith Chesterton mondja: „A világon mindenkinek hinnie kell abban, hogy képes valami olyasmit nyújtani, amit a világ nélküle nem kapna meg.”
Bizton állítom, hogy Erzsike a maga területén nyújtott annyit és olyat, amivel e hite beteljesedett.
Teljesült az a kívánalom is, hogy: „Amit érdemes csinálni, azt érdemes jól csinálni.”
Olyan munkatársat köszönthetünk ma, aki a szűnni nem akaró változások időszakában képes
volt átértékelni a régit és elsajátítani az újat. Dolgozott óvodában képesítés nélküliként, gyermekotthonban és bölcsődékben gondozónőként mielőtt intézményünkbe került. Nem adta fel a
Bölcsődénk átszervezésekor sem, továbbképezte magát munka mellett és megszerezte az óvodapedagógusi oklevelet. Felelősségérzete adott erőt a naponkénti újraépítkezéshez. Követendő példát adott önzetlen emberségből, másokra figyelésből, őszinteségből, becsületességből, miközben
szerényen türelmes, tapintatos, terelgető volt.
Ő élete példájával is tanított: szorgalmával, kötelességteljesítésével, kollegalitásával. Valamennyi erényét szinte fel sem lehet sorolni, miközben hivatását, hitvallását gyakorolta, küldetését
teljesítette a mai napig.
A gyermekekkel való foglalkozás, kollégái munkájának segítése élete értelmét adta. Új és új
energiákat mozgósítva kereste meg benne az örömet, mint ahogy a festő festésben, az énekes
éneklésben, a költő írásban.
A pedagógusi munkát a csendes esőhöz lehet hasonlítani. A csendes esőhöz, amely jó sokáig
tart, áztatja a földben megbújó magokat. Azok magukba szívják a nedvességet, és később ezért
aztán akár szárazság idején is képesek termőre fordulni.”
Kedves Erzsike!
Szeretettel gratulálunk és kívánunk jó egészséget, valamint hogy munkád során sok-sok szép,
meghitt pillanatban legyen részed!
-V.I.-

Meghívó

December 17-én
pénteken, 15 órától
az OMK-ban MÉZESKALÁCS-készítő verseny, kiállítás és vásár, a nagyteremben a környékbeli iskolák betlehemes csoportjainak találkozója lesz!
Mindenkit szeretettel várunk!

Albert Mária

Üdv, hópihe !

Kertem fehérbe öltözött,
napsugár villan a fák között.
Már elkél kinn a nagykabát
és vastag csizma, hogy a láb
ne fagyosan topogjon
és fogad se vacogjon.
Az ablak sarkát jég fedi,
mégis a sétát élvezi
a lelkem és a friss lélegzet
újra feltölti szívemet.
Jó volt Veled a séta
a friss hóban lábunk nyomába
visszatértünk a jó meleg szobába,
ahol a kandalló lobogó fényei
és a fa sustorgó hangjai
mellett megpihenünk
oly jó érzés járja át a testünk.

Fotó: Fábián Ilona
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Németor szágban járt a Ju és Zsu Társulat

Németországban járt a Ju és Zsu Társulat, és
az egyik német újságban a következőket írták
róluk:
Show tánc, pop és bécsi keringő
Ismét kényeztették a fiatal és fiatalos dömsödiek, 7 és 50 év között testvérközségünkből, a
baráti találkozó vendégeit, egy nagyon változatos műsorral.
A 7 éves kis Lili teljesen lazán énekelt a mikrofonba a nagy színpadon. További énekesek ismert pop dalokat vagy magyar népdalokat adtak
elő, kristálytiszta hangon, megfelelő viseletben.
És nem utolsósorban énekelték a fiatal magyarok az Európa dalt szikrázó lelkesedéssel, sőt a

We are the world-öt is. Fehér ruhákban táncoltak a dömsödi kicsik is a tanulókkal és hallgatókkal a bécsi keringő dallamaira és „Opera Bál”
debütálások szemtanúi is lehettünk.
Hangjával kísérte őket Csikósné Jutka, aki
már gyakran elbűvölt minket éneklésével. Ő
szervezi a színpadi koreográfiát is, amivel a csapat országon kívül és belül is fellép. Sok temperamentummal, szenvedéllyel és tudással elvitték
a vendégek a közönséget egy európai zenei utazásra, táncokkal és énekekkel. Ezáltal persze a
közönség szívébe zárta a fellépőket. Az énekesek
és a táncosok a sikeres előadással és mindenekelőtt a lelkesedéssel bámulatba ejtették a közön-

séget. /„A Németország keresi a szupersztárt”
tehetségkutató műsor mércét vehetne az előadókról./
Aztán felléptek még Barbara és Sándor, 20 illetve 21 évesek, akik forró stílussal adták elő a
latin-amerikai táncokat, ami egy meglehetősen
elragadó látvány volt.
A Német Egyesülés 20. évfordulóján, amire
ebben az évben meghívta Herrenhoff, Knüllwald partnerét is Magyarországról együtt ünnepelte a három község október 3-át.
Végül is Magyarország volt az, aki megnyitotta az utat, amely a Német Egyesüléshez vezetett.
Fordította: Oprea Jutka

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.

AUTÓVEZETŐI TANFOLYAM

PETŐFI SÁNDOR OKTATÁSI ÉS
MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 2010.
DECEMBER HAVI PROGRAMJA

2010. november 20-tól december 17-ig
Gyarmati Csaba grafikusművész kiállítása.
A kiállítás megtekinthető az OMK nyitvatartási ideje alatt. A kiállított képek megvásárolhatók.
2010. december 4. (szombat)
8,00 órától 12,00 óráig
JENNYS TURI – SZUPER SZOMBAT

Akciós ruhavásár, minden ruha 300 Ft/db
(farmerek, felsők, gyerekruhák), kabátok
1000 Ft/db áron. Helye: OMK.
2010. december 5. (vasárnap)
10,00 – 16,00 óráig
CSALÁDI MIKULÁS NAP
10,00 – 15,00 JÁTSZÓHÁZ légvárakkal,
csúszdával, bébi csúszda, trambulin, arcfestés,
lufihajtogatás, bohóc, JÖN A MIKULÁS!!!!!
15,00 – 16,00 óráig fellépnek a GREZNÁR
TESTVÉREK (belépés díjtalan),
17,00 órától – 19,30 óráig Roma Mikulás.
Helye: OMK nagyterem
2010. december 6. (hétfő) 10,00 órától
a Gróf Széchenyi István Általános Iskola
Télapó Délelőttje
Helye: OMK nagyterem

2010. december 11. (szombat) 18,00 órától
AMATŐR AUTÓ CROSS BAJNOKSÁG
DÍJKIOSZTÓ BÁLJA
Belépődíj: 3.500 Ft (vacsorával)
Jegyek rendelhetők: 06-20-586-2271 telefonszámon vagy a Művelődési Központban.
Helye: OMK nagyterem
2010. december 12. (vasárnap) 15,00 órától
ADVENTI HANGVERSENY
A Dezső Lajos A.M.I. növendékei és tanárai
közreműködésével.
Helye: OMK nagyterem.

2010. december 17-én (péntek) 15,00 órától
szeretettel várjuk a dömsödiek apraja-nagyját a II. Mézeskalács-készítő Verseny kiállítására és vásárra. Vele párhuzamosan az
OMK nagytermében történik a környékbeli
iskolák számára a 2. Dömsödi Betlehemes
Találkozó programja, melyen az iskolák di-

ákcsoportjai röviden előadják a falujuk betlehemes hagyományait. 18,00 órától az ünnepség a karácsonyi koncerttel és a díjkiosztással zárul. A záróműsorban részt vesznek a
Gróf Széchenyi István Általános Iskola énekesei és a Ju és Zsu Társulat tagjai.
Helye: OMK nagyterem
2010. december 18. (szombat). 14,00 órától
Kedves Dömsödi Nyugdíjas!
Dömsöd Nagyközség Önkormányzata az
Oktatási és Művelődési Központban KARÁCSONYI ünnepi műsort rendez, melyre Önt
ezúton szeretettel hívja és várja!
Karácsonyi összeállítást hallhatnak:
Ócsai Juli és Vigh Levente operett – nóta
énekesek előadásában, valamint a Gróf Széchenyi István Általános Iskola tanulói, a
Dezső Lajos A.M.I. növendékei, a Ju és Zsu
Társulat tagjai, valamint a Dömsödi Ifjak
előadásában.
Fogadja el meghívásunkat, hogy közösen
tölthessünk el egy kellemes délutánt a Karácsony jegyében!
Képviselő-testület
Helye: OMK nagyterem

Békés, Örömteli Ünnepeket és Boldog
Új Esztendõt kíván a Petõfi Sándor
Oktatási és Mûvelõdési Központ!

ELŐZETES

2011. január 8.
ÚJÉVI HANGVERSENY
2011. január 21.
KULTÚRA
NAPJA
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A Dezsõ Lajos Alapfokú Mûvészetoktatási
Intézmény hírei

November 19-én és 20-án tartottuk iskolánkban a Dömsödi Művészeti Napokat.
Péntek este Bencze István polgármester úr köszöntötte a vendégeket a
megnyitón. Kérges Tünde festőművész ezen a napon kiállította alkotásait
a művészeti iskolában, így a vendégek megcsodálhatták a szebbnél szebb
festményeket.
A megnyitón a zenei és színjáték tanszakos növendékeink adtak műsort. Köszönet a felkészítő tanároknak: Gábor Tündének, Somos Andrásnak, Povázai Gyulának, Sebestyén Gábornak, Csák Péternek, Nyikes
Krisztiánnak.
Felléptek még iskolánk pedagógusai – Somos András és Sebestyén Gábor, trombitán játszott régi növendékünk – Holl László.
Az iskola zongoráját felavatta Hegedűs István, iskolánk volt igazgatója.

A műsor végén fogadás volt, ahol a közönséget megvendégeltük a
kiskunlacházi Retro Vendéglő – Doroszlay László és családja – által felajánlott szendvicsekkel, valamint a szülők által készített süteményekkel.
Köszönjük a felajánlásokat!
November 20-án Katalin-napi bált rendeztünk az OMK-ban.
A rendezvényt Varsányi Antal alpolgármester úr nyitotta meg. Köszöntötte Gyarmati Csaba grafikust, akinek műveiből kiállítás nyílt a művelődési ház galériájában. A művek még december hónap folyamán megtekinthetők.
Műsort adtak a társastánc és néptánc tanszakos növendékeink, felléptek

még a színjáték tanszakos gyerekek, valamint a Ju és Zsu társulat tagjai. A
galériában még helyet kapott a művészeti iskola grafika tanszakának a kiállítása is. Köszönet a felkészítő tanároknak: Mihó Diánának, Gábor Tündének, Kérges Tündének és Bagi Ferencnek.
A bálon Horváth János Matyi „húzta” a talpalávalót.
A rendezvényt nagyon sokan támogatták, köszönet mindazoknak, akik
tombola és zsákbamacska ajándékot ajánlottak fel, valamint köszönet
mindenkinek, aki anyagilag vagy munkájával segítséget nyújtott az iskolának.
Köszönet a művelődési ház igazgatójának, Csikós Lászlónénak és munkatársainak; a napközis konyha vezetőjének, Tarr Istvánné Zsókának, az
általános iskola igazgatóhelyettesének, Varga Gézánénak és a pedagógusoknak: Bak Gábornénak, Budainé Doroszlay Juditnak, Patonai Nórának.
Köszönetünket szeretnénk nyilvánítani az alábbi személyeknek és cégeknek:
Varsányi Antal, Michael König, Korona Sándor és családja, Harsányi
Zoltán, Fekete Lászlóné Szilvi, Dénes Éva, Katusné Czikora Anita, Velláné Bucsi Mária, Fekete László, Tóthné Ispán Ilona, Jancsó Attiláné,
Kincsesné Jucika, Nagyné Csilla, Siposné Csécs Zsuzsi, Faragóné Pádár
Tünde, Felföldi Brigitta, Sándor Nikolett, Ispán Karina, Mihó Diána,
Nagy László, Horváth Balázs, Vitárisné Vizoviczki Judit, Tóth Dániel,
Fábián Fanni, Bene Jánosné, Somos András, Sebestyén Gábor, Povázai
Gyula, DICK KFT. – Dömsöd CBA, ifj. Pék Jánosné, Bélavári Tibor Élelmiszer és Illatszer Diszkont, M & M Original Kft. 500 és 1000 Ft-os bolt,
Kovács Zoltánné – Papír-írószer, Földváriné Zsuzsa – Földvári Virágüzlet, Madarász Áruház, Füki Györgyné, Rüsics István, dr. Katona Ágnes,
Varga Anikó, Perger János – Barkács és Festék, Maláta Istvánné – varrónő, Sipos Söröző, Kordován Edit – Háztartási és Ajándékbolt, Kovácsné
Garbacz Szilvia, Kapitány Cukrászda – Kiskunlacháza, Szűcsné Laczi
Erika, Gyiviné Székely Ildikó, Vastag Lászlóné, Fábiánné Cser Ilona – virágüzlet, Belencsiké Bejczi Krisztina, Kolompár Lajos – Vas és Fém Kft.,
Petőfi Sándor Oktatási és Művelődési Központ, Ácsné Jaksa Szilvia, Hermanné Győri Szilvia, Patonai István, Perger Gábor és családja, Még 1000
év Dömsödért Közhasznú Egyesület.
November 7-én társastáncos növendékeink részt vettek a Tökölön
megrendezett Szigetdance Kupán, ahol szép eredményeket értek el.
Kezdő gyermek, latin kategória:
• Ács András – Kolompár Petra
III. hely
Ifi kezdő, latin kategória:
• Nagy László – Ispán Karina
II. hely
Ifi haladó, standard kategória:
• Nagy László – Ispán Karina
I. hely

Junior I. kezdő, latin kategóriában a középdöntőben végzett:
• Papp János –
Belencsik Krisztina
• Perger Gábor – Ács Dominika
Gratulálok a szép eredményekhez, és további sikeres versenyzést kívánok növendékeinknek és felkészítő tanáruknak: Mihó Diánának!
Köntös Ágnes igazgató
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Múltunk nyomában

„Mindenfelé keressük a magyar nemzetet; kinn Ázsiában, fenn a Jegestengernél, hátul az őshistóriában, magasan a fényes rangúaknál, csak ott
nem keressük, ahol van: körülöttünk és a mai napon.”
(Jókai Mór)
2010. november 4-én a Nagyközségi Könyvtár és a Dömsöd–Apaj
Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat munkatársaival közösen történelmi emléknapot tartottunk a könyvtárban. Az ötletet az adta, hogy a
könyvtár egy komplex pályázatot adott be ebben a témában, de sajnos forráshiány miatt elutasították, azonban megfogadtam, ha nem is sikerült
pénzt nyerni, akkor is meg fogjuk valósítani, önerőből és az önkormányzat támogatásával.
A könyvtár befogadóképessége miatt korlátozott gyermeklétszámnak
hirdettem meg a jelentkezést. Azonban a vártnál sokkal többen szerettek
volna jönni, de sajnos el kellett utasítanom a gyerekeket, mert nem fértek
volna el. Ezúton is szeretnék elnézést kérni tőlük, hogy nem vehettek
részt, de már most megígérem, hogy tavasszal ismét rendezni fogunk egy
hasonló napot, amire szeretettel várjuk őket.
Mi is történt ezen a napon?
A gyerekek beszámolóiból megtudhatjuk:
2010. november 4-én tatár-napot tartottunk a dömsödi könyvtárban.
Amikor összegyűltünk, Ági néni rendhagyó történelmi órát tartott nekünk,
megismerhettük a tatárjárás múltját, hallhattunk Dömsöd és a tatár csatáról, mely a Tatárhegyi erdő környékén zajlott. Nagyon sajnáltuk, hogy
őseink vereséget szenvedtek.
Azután két csapatra osztódtunk. A magyar vezér Kun Ábrahám, a tatár
vezető pedig Kővári Áron volt. Először egy kis vetélkedőt tartottunk, ahol
a két csapat megszerezhette első pontjait.
Aztán zászlókat, kardokat, sapkákat ügyeskedhettünk és eszkábálhattunk össze. Később teával, szendvicsekkel, különféle sütikkel és különleges tatárbifsztekkel kedveskedtek nekünk.
Egy kicsit játszottunk az udvaron, kipróbáltuk harci tudásunkat a kardokkal, majd elbicikliztünk Ada néniék tanyájára. Ott eljátszottuk a magyarok és tatárok közti csatát. Sokak örömére és sokak bánatára, a történelmet nem sikerült megváltoztatni. A tatárok győzedelmeskedtek!
Utána lovaglás, íjászat és sok más érdekes program között mindenki
megtalálta a kedvére való szórakozást.
Ezek után visszatekertünk az OMK-ba, ott kaptunk egy gyönyörű, névre
szóló emléklapot. Az evés-ivás után egy maci alakú tortával leptek meg
minket.
Kifáradva elbúcsúztunk egymástól, a sok-sok élmény még ma is ott van
bennünk.
Nagyon élveztük, hogy ott lehettünk!

XX. évfolyam 12. szám
Köszönjük szépen Ági néninek,
Ada néninek,
a Gyermekjóléti Szolgálatnak
és az összes többi szervezőnek, segítőnek!
Balogh Emese, Hajdu Fanni, Kun Vivien 6. osztályos tanulók
„Az őszi szünetben elmentünk kirándulni a Tatárhegyi erdő mellé. Ott a
többi gyerekkel eljátszottuk a tatár csatát. Én a tatár csapatban voltam. A
tatárok győztek. Valamikor itt valóban nagy csata zajlott. A magyarok vereséget szenvedtek. Nagyon jó időtöltés volt.”
Kővári Róza, 5. osztályos tanuló
„A történelmi emléknapra meghívást kaptunk a könyvtárba. Beszéltünk a magyarokról és a tatárokról, majd kardot készítettünk. Elindultunk
biciklivel a Tatárhegyi erdőbe. Megérkezésünk után harcoltunk, íjászkodtunk, lovagoltunk. Visszamentünk a könyvtárba, szendviccsel és tortával
vártak minket. Felejthetetlen napot töltöttünk együtt.”
Perger Balázs, 4. osztályos tanuló
„Nagyon jól éreztem magam, az íjászkodás és a történelmi visszatekintés tetszett a legjobban. Rengeteget játszottunk, voltunk biciklizni a Tatárhegyi erdőben. A résztvevő gyerekek két csapatot alkottak, és csatároztunk
az erdőben. A nap nagyon gyorsan eltelt, már alig várom, hogy tavasszal
újra találkozzunk.”
Pék Bianka, 3. osztályos tanuló
„2010. nov. 4-én lehetőségünk volt arra, hogy a könyvtár szervezésében egy történelmi emléknapon vegyünk részt. Visszautaztunk a múltba.
Csapatokat alkottunk és vetélkedtünk, harcoltunk egymással általunk készített kardokkal Ada néni birtokán. Nagyon izgalmas volt az egész nap
számunkra! Köszönjük Ági néninek, Ada néninek és a Gyermekjóléti Szolgálat dolgozóinak, hogy felejthetetlen élményt nyújtottak nekünk.”
Ács Domi és Andris, 5. és 4. osztályos tanuló
Megkértem a résztvevő gyerekeket, hogy mondják el vagy rajzolják le,
mi tetszett nekik a legjobban ebben a napban. Így írtak erről:
„Számomra Ági néni előadása nagy élményt nyújtott. Nagyon tetszettek a történetek. A játékok közül az íjászat volt a legjobb. A nap végét pedig a finom torta koronázta meg.”
Sass Niki, 6. osztályos tanuló
„Az az igazság, hogy nehéz kiragadni egy dolgot ami nagyon tetszett,
hiszen az egész nap jó volt. Talán a háborúzást választanám kedvencnek,
hiszen jót játszottunk. Jólesett a tea amit utána kaptunk! Izgalmas napot
töltöttünk együtt, köszönjük, hogy részt vehettünk!”
Perger Benjámin, 6. osztályos tanuló
„Nekem legjobban az íjászkodás tetszett, jó volt kipróbálni, hogyan vadászhattak őseink. Persze a nap többi programja is jó volt, ezért örülök,
hogy én is ott lehettem!”
Perger Gábor, 5. osztályos tanuló
„Én is részt vettem a könyvtári történelmi napon. A legjobban a csata,
én a magyarokkal harcoltam és az íjászat tetszett. A csatában két zászlóért
küzdöttünk. A csatában a tatárok nyertek, de nekem így is tetszett az öszszecsapás.”
Kun Sámuel, 6. osztályos tanuló

Csiszár Dóra 4. o.

Nagyon fontosnak tartom, hogy gyerekeink megismerjék gyökereinket, nagyközségünk múltját, ezért is beszéltem községünk múltjáról, külön vettük Dab és Dömsöd történelmét az őskortól a tatárjárásig. A rendhagyó történelemóra keretében megbeszéltük, mit is jelentett a magyar
történelemben a „tatárjárás”.

XX. évfolyam 12. szám

15
Szeretném megköszönni mindazoknak, akik tevékenyen részt vettek a
nap lebonyolításában: a Gyermekjóléti Szolgálat dolgozóinak, a Nagyközségi Könyvtár munkatársainak a kitartó munkájukat és erőfeszítéseiket, szabadidejük feláldozását, hogy együtt tartalmas napot tölthetünk a
gyerekekkel.
Külön szeretném megköszönni Fára Gábornak és feleségének (Bála
Barlang) a jelmezekhez, zászlókhoz adott ruhákat, anyagokat, valamint
Hargittai Attiláné Mariannak (Totó-Lottó, Méterárubolt) a támogatást,
amivel hozzájárult a nap sikeres lebonyolításához.

Vella Fruzsina 2. o.

Az óra végén pedig a legnehezebb, legmeghittebb pillanat az volt, amikor a kisfiamat megáldottam, felelevenítettem egy régi szép hagyományt,
miszerint az édesapa vagy az édesanya megáldja a gyermekét, amikor az
nagy útra, harcra készül. (magyar-tatár összecsapásra)
Az áldás szövege így hangzott:

Régi magyar áldás

Áldott legyen a kéz, mely hordozott,
És áldott legyen a kéz, mely felnevelt
Legyen áldott eddigi utad,
És áldott legyen egész életed.
Legyen áldott Benned a Fény,
Hogy másoknak is Fénye lehess.
Legyen áldott a Nap sugara,
És melegítse fel Szívedet
Hogy lehess meleget adó forrás
A szeretetedre szomjasoknak,
És legyen áldott támasz karod
A segítségre szorulóknak.
Legyen áldott gyógyír szavad,
Minden hozzád fordulónak
Legyen áldást hozó kezed
Azoknak, kik érte nyúlnak.
Áldott legyen a mosolyod,
Légy vigasz a szenvedőknek.
Légy te áldott találkozás
Minden téged keresőnek.
Legyen áldott immár
Minden hibád, bűnöd,
Hiszen aki megbocsátja,
Végtelenül szeret téged.
Őrizzen hát ez az áldás
Fájdalomban, szenvedésben.
Örömödben, bánatodban,
bűnök közti kísértésben.
Őrizze meg tisztaságod,
Őrizze meg kedvességed.
Őrizzen meg Önmagadnak,
és a Téged szeretőknek.

Fontosnak tartom, hogy gyermekeink hasznos és értelmes időtöltésére
odafigyeljünk. Számomra ez a nap mindennél jobban bizonyította, hogy
a gyerekek tudnak nemes dolgokért lelkesedni. Nekünk éppen ezért fáradságot nem kímélve újabb és újabb utakat kell keresnünk, hogy értelmük kibontakozására minden lehetőséget biztosítsunk.
Összeállította:
Markóné Zöldág Ágnes
könyvtárvezető

Karácsonyi készülõdés a könyvtárban

„Kívánd, hogy mindaz, amit ma éjjel gondoltál
Ugyanúgy igaz legyen holnap s holnapután,
Kívánj igazi ünnepet, kívánj igazabb életet,
Békés karácsonyt mindenkinek!”
Horváth Attila

A könyvtár

2010. december 20-tól –
2011. január 2-ig
zárva lesz.

Nyitás: 2011. január 3-án.
Minden kedves olvasónknak
áldott, békés karácsonyi
ünnepeket és boldog új évet
kívánunk!
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Lakodalom volt a Kiskunságban
Avagy a hagyományõrzés közös munkával

Régi népszokások, hagyományok felelevenítésére vállalkozott
tavaly az 55 éves jubileumát ünneplő Kiskun Néptánccsoport
Kiskunlacházán! Ezen alkalomból kapták a felkérést, hogy esztendő múltával állítsák színpadra a „Kunsági lakodalmast”, mely egy
1966-os szakdolgozatban (Petróczy Sándor: Lakodalmi hagyományok Kunszentmiklóson címmel) leírt szokásokat eleveníti fel! A
nagy fogadkozás és öröm után derült ki, hogy itt nem csak táncokról s zenéről van szó! Az első rácsodálkozás után lett felajánlva,
hogy a prózai részeket, illetve népi-színmű jellegű jeleneteket,
ének- és nótabetéteket a Dömsödi Iringó Színjátszó Kör és a dalos
kedvű dömsödi lányok, asszonyok vállalják! Korábban 1977-től tizenhárom éven keresztül voltam tagja az akkori Kiskunosoknak,
bejártuk Európát, és itthon is nagy sikerrel szerepeltünk minősítő
versenyeken, rendezvényeken, ünnepségeken! Úgy gondoltam,
hogy a szívemhez közel álló emberekkel meg tudnánk valósítani ezt
a színpadi művet, melyet 2010. október 16-án szombaton nagy sikerrel mutattunk be Kiskunlacházán! Lacziné Jakus Eszter volt a
lelke az egész felkészülési időszaknak, mely az idei év első havas,
hideg hónapjaiban kezdődött! Kakukk Mariannak, a táncok tudójának, koreográfusnak, valamint Bábel Andrea és Tarrné Zsóka,
Lacziné Jakus Eszter közös munkájának eredményeként alakult ki a
forgatókönyv, a szövegkönyv, a dramaturgia, a táncrend! A nyár végén heti három és a vége felé már legalább 4-5 alkalommal próbáltunk közösen a kiskunlacházi táncosokkal! Keddenként Dömsödön
az OMK szinte minden szegletében próbáltunk, énekeltünk, táncoltunk, a jelenetek mozgásrendjét alakítottuk ki!
Az intenzív felkészülés, gyakorlási időszak alatt barátságok, jó
kapcsolat alakult ki a két település fiataljai és örökifjai között! Csapatmunka volt a javából, mindenki a legjobbat adta magából, zokszó
nélkül! Ennek eredménye volt a sikeres fellépés, s lesz a közös munka folytatása! Már szervezzük a jövő évi meghívások teljesítésének
sorrendjét, sőt 2011-re egy másik „színpadi mű” létrehozásának előkészületeit kezdtük meg, a decemberi ünnepi körök, szokások témájában! Remélhetőleg jövőre Dömsödön is bemutathatjuk ezt a látványos és hangulatos színdarabot, ami nagy színpadot igényel, hiszen
volt, amikor 85-90 fő volt egyszerre több jelenetben! Itt szeretném
megköszönni a munkáját mindazoknak, akik segítségünkre voltak:
Lacziné Jakus Eszter, Tarrné Zsóka, Bábelné Marika, Bábel László,
Párkányi Éva, Ispán Ignácné Jutka, Petróné Ica, Árky Marianna,
Árky Annamária, Nagy Seby, Koronáné Szabados Teréz, Orosz Anna. A háttér segítséget köszönjük Tarr István, Gerenday Éva, Miskolczi Ferenc (szenzációs díszletelemért), Pergel István, az OMK, Petőfi

Múzeum, a Kunszentmiklósi Kiss József
Daloskör
tagjainak
közreműködését
Szappanos István vezetésével.
Korona Sándor

Ui.: 2010. december 4-én 18 órakor
közkívánatra
kerül
bemutatásra a kiskunlacházi Petőfi Műv.
Központban a nagy
sikerű „Lakodalom a
Kiskunságban” című
ze nés-táncos-éne kes
népi színmű két felvonásban!

MEG HÍ VÓ

Szeretettel meghívjuk és várjuk 2011. január 14-én 14 órai kezdettel a Még 1000 év Dömsödért Egyesület Khsz. szervezésében
tartandó

CIVIL FÓRUMRA.

Helyszín: Dömsödi Általános Ipartestület különterme
A fórum megrendezése a Dömsödi Polgármesteri Hivatal által szervezett Szervezetfejlesztés Dömsöd Nagyközség Polgármesteri Hivatalánál, korszerű informatikai folyamattámogatások alkalmazásával” című rendezvénysorozat záró eredményeként jön létre.
A találkozón megbeszélésre, közös továbbgondolkodásra várunk
minden tenniakaró: intézményvezetőt, egyházi képviselőt, társadalmi
szervezetet, vállalkozót, magánszemélyt.
Az alábbiakban számítunk az Ön aktív hozzászólására:
1. Közös, a falu életét átfogó eseménynaptár megalkotása.
Ki, hol, milyen rendezvényt tervez szervezni.
Várunk javaslatot a programok bővítéséhez!
Nem biztos hogy ötlete elvetendő anyagi forrás hiánya miatt, hisz
más csoport, szervezet lehet tud rá megoldást javasolni.
2. Közös eszközleltár felállítása !
Kinek mije van? Ki mivel tudná a másikat kisegíteni?
Ki kire számíthatna rendezvénye lebonyolításában?

3. Új együttműködési területek keresése.
Megjelenésére feltétlenül számítunk.
Kérjük hozzon magával a téma iránt érdeklődőket.
Részvételi szándékát ha lehet igazolja vissza az alábbi címre:
koronas@invitel.hu, zsibane@invitel.hu vagy domsod@domsod.hu,
illetve az alábbi telefonszámokra.
Korona Sándor: 06-70-708-5553, Zsiba Sándorné: 06-30-684-3747,
Bencze Zoltán: 06-20-369-6412.
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autóval el lehet jönni a múzeumhoz, hogy megtekintsék a kivilágított
betlehemest, egy kis éneklésre, verselésre, forralt borra és teára, süteményevésre! A korábbi évek során már nagyon sokan éltek ezzel a lehetőséggel, nagy örömünkre! S mire a karácsonyi Angyalka átsuhant a falun, a szobákban s a lelkünkben még ünnepibb lett a Szenteste! Az érdeklődőket december 24-én 16,00 órától 18,00 óráig várjuk gyertyagyújtás előtt a szeretet ünnepén.

Amikor a szeretet átsuhan a
lelkünkben⁄

Tisztelt Dömsödiek! Egyesületünk ebben az évben is a karácsonyi ünnepkör még meghittebbé és hangulatosabbá tétele céljából a Petőfi Múzeum udvarán felállított „Falusi Betlehemhez” hívja és várja azokat a
szülőket, nagyszülőket, gyerekeket, akik a karácsonyfadíszítés, készülődés idején szeretnék, ha a család otthon maradó tagjai kényelmesen fel
tudnák díszíteni a család fenyőfáját. Addig pedig egy kis sétával vagy

Ezúton kívánunk minden kedves
Dömsödinek és a Dömsödi Hírnök
olvasóinak Szeretetteljes Karácsonyi Ünnepeket és Békés, Boldog
Ðj Évet!
„Még 1000 év Dömsödért” Egyesület Közhasznú Szervezet

KERESZTREJTVÉNY

A megfejtéseket
december 20-ig
juttassák el a
Célpont(y) Horgász
Szaküzletbe
(Átrium üzletház,
Kossuth L. u. 51.).
A helyes megfejtők
közt 2 db 1000 Ft-os
vásárlási utalványt
sorsolunk ki.
Október havi helyes
megfejtők:
Kisjuhász Anna,
özv. Hegyi Jánosné.

A megfejtésben egy
hazai halfaj neve
olvasható!
VÍZSZINTES
1. A megfejtés
10. megkevert tár!
13. terméket címkéz
14. német titkosíró berendezés volt
16. román autójel
17. rövidített művészet
18. cselekedet
19. idegen krém!
20. nagyon szeretne
22. reped a tó jege
24. körülbelül
25. rövidítve: DB
27. nicsak

28. tüzet szüntető
29. földet forgat
30. növényt ültetett
33. állati lakhely
34. halat merít
36. orosz igen
37. idegen művészet!
38. román autótípus
39. lábunk része
42. kezd visszatérni bele az élet
44. ritka férfinév
47. magyar olajipari cég
48. hegyi állat
49. megtudja a hosszát

FÜGGŐLEGES
1. hadművelet
2. herélt juh
3. elegyít
4. erdei vad
5. angol főrend
6. áraszt
7. nitrogénvegyület
8. néma üteg!
9. amerikai egyházi szervezet
11. mezőgazdasági gép
12. pusztítottak
15. borsodi település
18. fényképalbum

21. gyorsan cselekszik
23. szerető
26. napon szárító
27. LN
31. majdnem álszent!
32. angol tó!
35. ez is az árelőny része!
37. fasor
40. idegen levegő
41. RKG
42. belül krémes!
43. mutatószó
45. néma láma!
46. ellenérték
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FÁBIÁN ÉVA:

„Sok sikerélményben van
részem a gyerekekkel”

Az énekesnő több mint 25 éves pályafutását azt
hiszem tudatosan alakította úgy, hogy ha ritkán jelentkezik lemezzel, akkor az nagyon hatásos lesz,
és jó pár évig csak arról beszél a közönség.
És ez most sincsen másképpen. Kilenc év
után elkészült „Állati jó mesék, állati jó zenék”
című albuma, és a lemezbemutató napján alig
fértek el a gyerekek az Állatkertben felállított
színpadon és a színpad előtt.
– Gyerekeknek énekelsz, de vajon milyen zenét hallgattál amikor kicsi voltál? Kik voltak a
kedvenceid?
– A Magyar Rádió gyerekkórusának voltam a
tagja, és elsősorban komolyzenei műveket énekeltünk, Kodály Zoltánt, Bartók Bélát és a világ
zeneirodalmának a gyöngyszemeit. Inkább énekeltem a kórusműveket, és csak másodsorban
hallgattam őket. Természetesen mint minden fiatalnak, nekem is a Beatles volt a nagy kedvencem.
– Egy sikeres énektrióban, majd egy sikeres
csapatban ismertük meg egyéni hangod, stílusod. Mit adott Neked a pályádon az az időszak?
– Először a Kócbabák énekegyüttes, majd a
Neoton Família a nagyon szép, élménydús fiatalkoromat idézi vissza. Nagyon sok sikeres
szereplést, külföldi utat adott, de ugyanakkor
azért csalódást is, és nem mindig felhőtlen boldogságot. De csak a jó, szép dolgokra gondolok
most is, amikor erről beszélek, mert azért abból
volt a több.
– Nemcsak külsőségekben, de azt gondolom,
az élethez való hozzáállásban is különböztél pályatársaidtól, hiszen amellett hogy a külföldi és
hazai színpadokon énekelted a jobbnál jobb dalokat, iskolába IS jártál, mondhatjuk letetted az
alapokat a későbbi évekre.
– Elég sokat utaztam külföldre és rengeteg
szabadidőm volt. Hónapokig nem voltam itthon,
és a külföldi szereplés abból állt, hogy az egész
napom szabad volt. Úszni, teniszezni, vásárolni
jártam, elég laza napjaim voltak, este volt csak a
fellépés. Én ezt úgy próbáltam hasznosítani,
hogy vittem könyveket és elkezdtem tanulni.
Olyannyira, hogy abban az időben a kereskedelmi kamarának indult egy reklám marketing iskolája, ami az elsők között volt itt Magyarországon.
Akkor még, a 80-as évek elején, ez ismeretlen
dolog volt! Akkor ez számomra érdekesnek tűnt,
és nagyon jó tanáraink voltak. Kitűnő eredménynyel elvégeztem, és diplomát szereztem!
– Egyetlen felnőtteknek írt albumod készült
nagyszerű szerzőgárdával, ám ezzel nem értél el
túl nagy sikert.
– Demjén Ferenc és Menyhárt János neve
fémjelzi ezt a korongot, nagyon jó, ma is hall-

gatható dalok vannak rajta, „Éjszakai repülés”
volt a címe. Sajnos a csapatból való kiválásom
után minden ajtó bezárult előttem. Így a lemez
nem lehetett sikeres.
– Több évig énekeltél külföldön, jártad a világot műsoroddal. Milyen helyeken jártál, mi volt
a repertoárod, milyen zenészek kísértek?
– Az Anonymus együttessel jártam a világot,
voltunk Jordániában és az Egyesült Arab Emirátusokban is, ott hat és fél hónapot töltöttünk,
olyan nagy sikerünk volt. De ezt megelőzően és
ezután is voltunk Kaliforniában, Los Angelesben, San Fransiscoban is az ott kint élő magyarok meghívásának eleget téve.
– Amikor hazaértél, megszületett lányod, Lilla és első, gyermekeknek szóló lemezed, a Vidámpark. Gyermeked születése vonzott a kis közönséghez, vagy ez egy másik történet?
– Lilla lányom megszületett 1987-ben, rá három évre megjelent a lemez. Megkeresett
Scumeth István és Windisch László, akik felkértek hogy énekeljem el az általuk szerzett dalokat, így alakult ki az a nagyon jó együttműködés, ami a mai napig tart velük.
– Utazás a föld körül, Álomutazás, Kincses
sziget, Nagy slágerek kicsiknek – sorolom megjelent lemezeid címeit, és tudom, az „Utazás a
föld körül” még aranylemez is lett, és ezekkel a
lemezekkel sok-sok felkérésnek, fellépésnek tettél és teszel a mai napig eleget. Állati jó mesék,
állati jó zenék a címe legújabb albumodnak,
melynek egyik különlegessége, hogy ezúttal
nemcsak énekelsz, de mesélsz is a korongon,
mégpedig nagyon jól!

– Kilenc dal – melynek szerzői Schumeth István és Windisch László –, kilenc mese, ez az
egész egy kerek történet, arról szól, hogy az állatkertben megszületik egy kiselefánt és elindul
barátokat találni. Az egésznek az a pozitív kicsengése, hogy a kalandos nap végére nemcsak

családja, hanem barátai is lettek.
– A megjelent kiadvány másik érdekessége, hogy meglepetést is talál benne aki kibontja a lemezt a csomagolásból.
– Remélem, sikerült a meglepetés, és
örömmel fogadják a
mellékelt állatkerti
Fot ó: Bu l la Be a
belépőt, valamint a
kifestőkönyvet – Kőszegi Judit grafikusművész
rajzaival –, amiben a mesékhez és dalokhoz
kapcsolódó képeket és dalszövegeket találnak.
– Húsz éve énekelsz a gyerekeknek, igényes
dalokkal, műsordíszlettel állsz a közönséged elé.
Mit jelent Neked ez a gyerekek közt eltöltött idő,
hogy érzed, mit adott ez ?
– Amit én kapok tőlük, az a szeretet és a kölcsönös sikerélmény. Aki feljön a színpadra, szerepel, játszik, soha nem megy haza üres kézzel,
mindig kap valami ajándékot.
– Amikor felhívtalak e riport kapcsán, büszkén mesélted Lilla lányod iskolában elért eredményeit.
– Tízéves koráig nagyon odafigyeltem vele
kapcsolatban mindenre. Ma már más a helyzet,
hiszen felnőtt nő lett belőle. Még tanul, egyetemre jár. A nemzetközi üzleti főiskolán diplomázott, most még 3 szemeszterből álló masterképzés van előtte. Ezután még egy nemzetközi és egy magyar diplomát is fog kapni, ő angolul, németül, spanyolul nagyon jól beszél.
Büszkék vagyunk rá.
– Ő mire készül? Merthogy néhány dalban
olykor-olykor megmutatta hogy nagyon szépen
énekel.
– Az üzleti életben szeretne érvényesülni, már
most besegít az apukája üzleti vállalkozásába.
Neki az éneklés csak egy jópofa kirándulás volt.
– Most hogy új lemezzel járod az országot, ismét hívnak különböző helyekre, láthatóan ezek
az újdonságok nagy örömet adnak neked. Mi az,
amit még szeretnél megvalósítani a szakmai életedben és az anyaság terén?
– Szeretném ha továbbra is minél több helyre
hívnának énekelni az „Állati jó mesék, állati jó
zenék” anyaggal.
Az anyasággal kapcsolatban azt kívánom,
hogy Lilla is meg tudja valósítani az elképzelését az üzleti életben, és boldog, sikeres ember
legyen.
Kancsár Péter
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HELYREIGAZÍTÁS

A novemberi számban dr. Nagy István
aranydiplomás főállatorvos / Egy kevei diák a
sok közül címmel megjelent írásában gépelési hiba történt.
A lapban megjelent szöveg:
„A kezdet kezdetétől osztálytársam dr.
Paitz József volt.”
Helyesen:
„A kezdet kezdetéről osztálytársam, dr.
Paitz József volt Adys-diák az ALMA MATER 50 éves jubileumi évkönyvében részletesen beszámolt.”
A lapban megjelent szöveg:
„A polgáriban nagyon szerettem Koralewszky tanár urat, aki a gimáziumban ismét
tanárom lett.”
Helyesen:
„A polgári iskolában már tanított szeretett
tanárom, Koralewszky tanár úr, aki ismét tanárom lett a Gimnáziumban.”
A lapban megjelent szöveg:
„Közülünk sokan az elemit egyházi iskolában végeztük, így vallásos nevelést kaptunk.
Ez a későbbiekben is hatással volt ránk.”
Helyesen:
„Közülünk sokan az elemi iskolát egyházi
iskolában végeztük és vallásos nevelést kaptunk, ez bennünk titokban a továbbiakban is
hatással volt.”
A lapban megjelent szöveg:
„A gyűrű és mászókötél is ugyanúgy az udvaron két nyárfa közé felszögelt gerendán lógott.”
Helyesen:
„Gyűrű és mászókötél az udvaron két nyárfa közé felszögelt gerendáról lógott.”
A lapban megjelent szöveg:
„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.”
Helyesen:
„Itt kell szólni arról is, hogy a járási és helyi
MDP Bizottság utasítására 1951-ben a diákvezetők közül négy diáknak, aki betöltötte a
18. életévét, párttagnak kellett lennie, az erre
a sorsra jutott négy diák egyike voltam én is.”
A lapban megjelent szöveg:
„Én magam máig sem tudom miért, talán
valami belső sugallatra levettem a jelvényt a
galléromról. Mi négyen sosem éltünk vissza
az MDP-tagságunkkal.”
Helyesen:
„Én magam, máig nem tudom miért, talán
valami belső sugallatra, a jelvényt a galléromról levettem. Mi négyen az MDP-tagsággal
nem éltünk és vissza sem éltünk.”
A történtekért ezúton is elnézést kérek!
-V.I.-
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Nyugdíjas klub hírei

2010. november 7-én a nyugdíjas klub autóbuszos kirándulást szervezett Budapestre. Megnéztük a gyönyörű orchidea- és broméliakiállítást a Vajdahunyad várban, és a Mezőgazdasági
Múzeum állandó kiállításait is. Ott készültek az alábbi képek.

Em lé ke im!

Azt mondják, hogy az idő megszépíti az
emlékeket, én úgy gondolom, ami az életünkben tényleg szép volt és nyomot hagyott, ott
nincs szükség az idő jótékony, mindent megszépítő erejére. Régi fényképeket rendezgettem, és a kezembe akadt egy vastag, megsárgult boríték, szentképek voltak benne. Ahogy
megfordítottam a dátummal és aláírással ellátott képeket, rámtörtek az emlékek. Visszavittek a gyerekkoromba, a 60-as évekbe. Amikor
a vasárnapot még megszenteltük, és az ünnep nem az ajándék nagyságától volt ünnep. Vasárnap az
emberek felekezetük szerint templomba jártak. Milyen nagy közösségi élet volt akkor a katolikus
emberek között! Szerencsére jó pásztoraink voltak. Nagy József atya, aki a templom plébánosa volt,
mindent megtett azért, hogy az ő hívei szép templomban imádkozhassanak. Építtetett, festetett, gázpalackokról megoldotta a templom fűtését, és lett neonvilágítás is. Kopott nadrágjában kerékpárral
sorba járta a betegeket, támaszt nyújtott és hitet erősített. A hittanórán hancúrozó gyerek fejét megsimogatta, és szelíden csak ennyit kért: „lész jó”, és mindenki elcsendesedett. Azok az ünnepek, amikor kis templomunk zsúfolásig megtelt a harang hívó szavára. Az éjféli misék varázsa, amikor felcsendült a Csendes éj, amit velünk énekeltek reformátusok is. Takó Miklós bácsi szép csengésű
hangja pótolta a szerény harmónium hiányosságait. József atyával igazi betlehemet csináltunk, amiben mindenki kapott szerepet. Nem volt baj, hogy a Szekeres Lajoska belesült az egyik király szerepébe, és az sem, hogy Én mint a Szűz Mária borzasztóan hamisan énekeltem. Jártunk az ercsi búcsúba, az emberek a kapukban keresztet vetettek ahol elhaladtunk. Az akkori közösségi életünkre még
két ember jelenléte különösen nagy hatással volt. Dr. Takács Nándor és dr. Tomka Ferenc atyákat
említeném. Az Ő ottlétük alatt a közösség csodálatos lehetőséget kapott. Nándor atya hite és szeretete mindenkit körülvett (ma nyugalmazott megyéspüspök Székesfehérváron). A fiatal Tomka Ferenc
atya lendületével egészen magával ragadta a fiatalokat. Kezében a gitárral vezette a gyerekeket. Nem
kellett senkit biztatni a templomba járásra, mentünk mi anélkül is. A fiúk versengtek azért, hogy benne legyenek a 6-ban akik ministrálhatnak. Ebben a kis templomban a gyerekek és a fiatalok dzsessz
misét csináltak az ő irányításával. Történt mindez 1960-1970 között. Nekem és velem együtt még sokunknak szerencsénk volt. Időben megtanították nekünk a három legfontosabb szó értelmét. Hitremény-szeretet és még valamit, olyan közösségformáló egyéniségek voltak közöttünk, akik nyomot
hagytak maguk után. Mindig tisztelettel és szeretettel emlékezem rájuk.
Felnézek a máladozó vakolatú templom falára és azt kérdezem: Vajon a mai tizenéves gyerekek
mire fognak emlékezni?
Kósa Zoltánné sz. Fridrik Margit
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A DÖMSÖDI SE UTÁNPÓTLÁSNEVELÉSÉNEK „ÚJKORI” TÖRTÉNETE

A Dömsödi Sportegyesület, ismertebben a
focisták története igen sokrétű, és komoly múltra tekint vissza. „Újkori” történelmünket 1991
óta írjuk, amikor újjáalakult az egyesület, komoly állami szervezetek nélkül. Azóta viseljük
a Dömsödi SE nevet. Ezen belül is két korszakot kell elkülönítenünk. Jelenlegi második korszakát szeretném most bemutatni, hogy majd a
későbbiekben az aktuális eredményeink és híreink könnyebben érthetőek legyenek.
Hosszú évekig az utánpótlás nevelése kizárólag azokra a korosztályokra korlátozódott, akik a
felnőtt csapat működéséhez elengedhetetlenül
fontosak voltak, így évtizedeken keresztül
„csak” serdülő és ifjúsági csapatunk volt a felnőtt mellett. A labdarúgó szövetségek azonban
felismerték, hogy a tömegbázisok kiépítése nélkülözhetetlen a hanyatló profi labdarúgásunk új erőre kapásához. Így
kezdődött el a DSE keretein belül is
alulról felfelé építkező utánpótlásképzés, mintegy 4 és fél évvel ezelőtt.
Kezdetben a 98-99-ben született
gyerekekkel dolgoztunk. Megismertük a versenyrendszer adta lehetőségeket, és előnyeit kihasználva lassan,
fokozatosan építkezni kezdtünk. Évről évre újabb korosztályokat vontunk be a képzésbe, így sikerült az
előző évre (2009/2010-es tanév) elérni, hogy az alsó utánpótlás korosztályok teljesen kiépültek nálunk is.
Mit is jelent ez részleteiben?
Jelenleg a PMLSZ versenyrendszereiben a csökkentett pályaméretű
versenyekben az alábbi korosztályokat tartja
nyilván: U7 – óvodás korúak, akik tüneményes
módon csetlenek-botlanak, és számukra nagyon
felejthetetlen élmény, ha labdába rúghatnak és
ezért tapsot kapnak, nem csak a szülőktől. Ők az
5-6 éves gyerekek.
U9 – ált. isk. 1-2. évfolyam, vagyis 7-8 évesek; U11 – ált. isk. 3-4. évf., tehát 9-10 évesek;
U13 – ált. isk. 5-6. évfolyam, 11-12 évesek.
Ezt követően már nagyobb a szakadék, hiszen a 13-15 éveseknek már nagypályás bajnokságot szerveznek, ők már egy másik rendszerhez tartoznak. Előkészítő csapatokként az
előbbi 4 korosztályt tartjuk számon. Az előző
tanév kezdete óta minden korosztályban van
már csapatunk, elértük végre, hogy teljes legyen
az előkészítős repertoárunk. Az utánpótlás korosztályok meghatározása és a célok előirányzása mellett a versenyrendszert is biztosítja a
PMLSZ az adott korosztályoknak. Ennek megfelelően van egy ún. NUPI-TORNA rendszer –
erről egy korábbi számban már olvashattak írást
Varsányi Antal tollából –, amely évi 6 versenyt

rendez az U7, U9, U11 korosztályok számára
torna jelleggel. Az idei évben elindult az U9 és
U11 korosztályoknak a bajnoki versenyzése is,
ahol a Szigetszentmiklós körzeti csoportba kerültünk. Ez szakmai szempontból igen szerencsés, hiszen nálunk jóval magasabb bajnoki
osztályban szereplő klubok csapataival mérkőzhetünk, mely nagymértékben elősegíti fejlődésünket. U13-as csapatunk második éve szerepel
az Ócsai VrB által szervezett 3/4 pályás bajnokságban. Ez a bajnokság már valóban a nagypálya kapuja, hiszen itt már a két 16-os között a
pálya teljes szélességében játszva kell mérkőzni, vagyis innen már valóban csak egy lépés a
teljes pályás „klasszikus foci”.
Megmérettetésünk eredményéről a következő számban adunk hírt. Eddigi sikereinkről, ar-

ról, hogy a munkánkat hogyan fogadják, egyetlen példa a tavalyi évből: Szemem-szám tátva
maradt, amikor közvetítői segítséggel megérkezett az első e-mail a gépemre, miszerint is az FC
Bisamberg /osztrák csapat/ meghív bennünket
az U9-es korosztályban nemzetközi tornára,
ahol egyetlen magyar csapatként minket láttak
vendégül. Némi hezitálást követően elfogadtuk
a meghívást – őszintén szólva még az indulás
reggelén sem hittem el, hogy valóban minket
akartak oda meghívni –, ám mint kiderült, tényleg minket vártak. Üröm az örömben, hogy végül a tornát egy kiadós vihar elmosta, így nem
tudtunk megküzdeni külföldi ellenfeleinkkel.
Az azonban biztos, hogy szülő, játékos és jómagam is többször feltettük a kérdést, hogyan is
kerültünk mi oda, és óriási élmény volt, még
maga a készülődés is, hiszen nemzetközi tornára nem mindennap kap meghívást az ember.
A növekvő mérkőzésszám és a komolyabb
versenysport edzéseinket, vagyis a felkészülésünket is befolyásolja. A heti edzésszámokat is
ennek megfelelően határoztuk meg. A gyerekek

számára ott a tanulás
is, ami egyértelműen
a legfontosabb kell
hogy legyen. 70-en /70 igazolt játékosa van
egyesületünk utánpótlásának/ azonban kiválóan
állják a sarat, és egyre szebb eredményekkel
lepnek meg bennünket, úgy, hogy szinte valamennyien jeles vagy kitűnő tanulók. Természetesen szót kell emelni a szülők mellett is, akik
vállalják ennek a versenysportnak az egyre növekvő anyagi áldozatait, és még a mérkőzésekre, tornákra is visznek bennünket és jönnek velünk szurkolni. A tavalyi, első utánpótlás évzárón mondtam el, most azonban írásban is közzé
teszem. Csak így tudunk működni, dolgozni
mindhárom csapattal azon, hogy előre haladjunk. A játékosok örömmel teszik a dolgukat,
edzenek, készülnek a mérkőzésre. A
szülők vállalják ennek a technikai és
anyagi oldalát, az egyesületünk vezetői pedig biztosítják a szükséges
feltételeket a versenyzéshez. Szerencsére mindhárom csapat kiválóan
dolgozik, mindenki az előrébbjutásért dolgozik. Vezetőedzőként szerencsés helyzetben érzem magam,
hiszen 3 kiváló CSAPAT munkájának összehozatala nem lehet túl nagy
feladat. Ez engem is arra kötelez,
biztosítsam a lehető legjobb szakmai
munkát a fiatalok fejlődéséhez. Úgy
érzem, az út, amin járunk, helyes,
ugyan még a cél elején vagyunk, de
dolgozunk érte. Nagy örömmel vennénk, ha minél többen látogatnák a
meccseket és buzdítanák a gyerekeket. Örüljenek velük együtt a belőtt gólnak. Meglátják, a
gyerekek arca mennyi mindent el fog árulni
örömről, csalódásról.
Anyagi korlátaink erős keretet szabnak lehetőségeinknek. Itt szeretném megragadni az alkalmat, hogy elmondjam, akinek ez a cikk esetleg felkeltette az érdeklődését, és tud, akar áldozni a helyi gyerekek sportolásának támogatására, annak egy személyes megkeresés alkalmával készséggel adok bővebb tájékoztatást. Számunkra minden anyagi és tárgyi támogatás
nélkülözhetetlen és fontos! Aki érdeklődik a
részletek felől, keressen bizalommal: 06-30741-3975.

Eredményeinkről, mérkőzéseinkről számszerű beszámolót jelentetünk meg a következő
számban!
Tisztelettel:

Gábor Tamás
utánpótlás vezetőedző
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A Dömsödi KC hírei

Kezdetét vette a dömsödi kézis lányok 2010/2011-es idénye. Megfelelő
alapokkal indultak a lányok az őszi szezonnak, mert egy jól kidolgozott és
fáradságos edzőtábor után rögtön egy helyi rendezésű kupával kezdtek.
A Csiripelő Kupával a Dömsödi Kézilabda Egyesület szeretne hagyományt teremteni itt Dömsödön. Olyan rangos ellenfelek ellen léptek pályára a lányok, mint a Ferencváros, Érd, Csepel, Szigetszentmiklós és
Kozármisleny csapata.
Ez a torna volt az első próbatétele Béczi János kis csapatának, akik jó
utánpótlásnak bizonyultak és dobogós helyen végeztek szivacskézilabdában. Balika Tímea (Timo) csapata nagypályán 5. helyen végzett.
Jó hangulatú kis torna volt, aki ott volt, maradéktalanul jól érezte magát. A vendégcsapatok kísérői is mind gratuláltak a színvonalas kupa
megrendezéséhez. Itt szeretnénk köszönetet mondani Bencze István polgármester úrnak, aki a díjátadó ünnepségen értékelő beszéde után segédkezett az érmek és a kupa átadásában. Szinte az összes mérkőzésen jelen
volt, és hozzáértő módon végigkommentálta azokat. Ez nekünk szülőknek, illetve a kislányoknak is sokat jelentett, mert éreztük, hogy a falu vezetése szívén viseli a csapatok és a kézilabda sorsát.
Nagyon nagy köszönettel tartozunk Várkonyi Péternek, aki oroszlánrészt vállalt lányaink szponzorálásában. Péter esküvő- és rendezvényszervezéssel, valamint eszközbérbeadással foglalkozik, mi a jövőben csakis
vele szerveztetünk csapatbulit, tornáinkon ezentúl is számítunk rá. Péter
elérhetősége cikkünk végén megtalálható. Az ő közreműködésével működtettünk büfét a dömsödi kupán, aminek bevételét teljes egészében a
csapatoknak ajánlotta fel. Az ebből befolyt összeget a lányok versenyeztetésére szeretné az egyesület fordítani.

MOZOGJUNK!

1. Szeretnénk ha röviden bemutatkoznál!
Smarekné Kátai Mónikának hívnak. 1979.
10. 09-én születtem. 9 éve költöztem Ráckevére. 2007-ben aerobic edzőként végeztem a
Fittness Company által szervezett tanfolyamon. Okleveles spinning edző és Xco-Trainer
vagyok.
2. Hogy kerültél Dömsödre?
Azt tapasztaltam, hogy Ráckevén és a környékbeli településeken nem sok sportolási lehetőségük van a nőknek. Ezért miután elvégeztem az iskolát és beszereztem a különböző
eszközöket, elindítottam az órákat.
Mivel sok érdeklődő és sportolni vágyó kipróbálta már, közel három éve működik az aerobic a ráckevei katolikus iskolában. Szeretném
megismertetni a mozgás örömét és a sport jótékony hatását minél több emberrel, ezért szerettem volna, hogy a dömsödi lányoknak és asszonyoknak is lehetőségük nyíljon heti két órát
magukra és az egészségükre fordítani.
3. Milyen korcsoportban gondolkoztál,
amikor elindultál?
Az aerobicot minden felnőtt korú végezheti,
mert nincsenek bonyolult elemek, és mindenki
eldöntheti, hogy súllyal vagy anélkül dolgozik,
illetve pihenőt is tarthat gyakorlat közben.

A lányok az idei szezonban Kozármislenybe, Győrbe és Kalocsára készülnek versenyekre menni, így hát lesz helye a támogatásnak. Ezeken
felül természetesen idén is zajlik az Adidas Országos Utánpótlás Bajnokság, melybe 3 csapattal neveztünk. A bajnokság első fordulója Dömsödön
lesz. Reméljük, azok az edzőmeccsek, amelyeket a csapatok az ősszel játszottak, hozzásegítik majd őket ahhoz, hogy jól teljesítsenek. A legkisebbek Szigetszentmiklóson játszottak, a nagyok Százhalombattán, Örkényben és Dunavarsányban. Kérünk minden kedves olvasót, hogy kísérjék figyelemmel a faluban kihelyezésre kerülő plakátokat, melyen tájékoztatást
nyújtunk majd mindig a helyi rendezésű versenyekről. Ahol majd számítunk a falu aprajára-nagyjára: HAJRÁ DÖMSÖD! HAJRÁ LÁNYOK!
Szponzoraink: Várkonyi Péter esküvő- és rendezvényszervező: +3670-415-2883, Moziszoba Kft., Dabi Vegyesbolt, Frank Italdiszkont, Dobos ABC, Faragó András Dabi Zöldséges

4. Mi adta az ötletet?
Mint már említettem, a környékben nem találtam ilyenfajta sportolási lehetőséget, gondoltam, ha Ráckevén ilyen sokan igénylik a
mozgást, talán Dömsödön is lesz rá igény.
5. Beváltak a reményeid?
Még csak októberben indultak az edzések itt
Dömsödön, így erre a kérdésre még nem tudok
válaszolni, igaz, elég sokan vagyunk. Jövő tavasszal talán már lesz egy állandó csapat, a létszámot majd meglátjuk.
6. Jövőbeni elképzeléseid?
A jövőben szeretném bővíteni az óratípusokat, új eszközökkel és új mozgásformákkal.
Köszönjük szépen a válaszaidat. További jó
munkát, és sok sportolni vágyót kívánunk.
Zsiba Sándorné

Idényzárás a
labdarúgóknál

12. forduló
Szentmártonkáta : Dömsöd 1:1 (0:0)
Gólszerzőnk: Agócs Lajos. Az idegenben elért döntetlen dicséretes eredmény.
13. forduló Dömsöd : Alsónémedi 0:1 (0:0)
Dömsöd, 120 néző. Jv.: Mátéfy (Tóth, Szijjártó)
DÖMSÖD: Balázs István-, Kelemen Adrián,
Kun Gergely (Végh Gábor), Turcsán Tamás,
Bognár Sándor, Szabó Péter (Papp Zoltán)-,
Agócs Lajos, Zsolnai Zoltán, Reibl Ádám,
Bóna Imre-, Balogh Viktor (Gyökeres Áron),
Turcsán Tamás. Edző: Halász Gyula.
Jó: Agócs, Bognár, Bóna
Alsónémedi: Baranyi-, Sokorai, Hégner, Kovács B., Andrásik-, Papp T., Mészáros D., Piroska, Kőnigh, Kajdácsi, Molnár Cs. Csere:
Varga, Győrvári, Balogh, Pelsőczi, Hóbor.
Játékosedző: Hégner Z.
Ezen a mérkőzésen csak egy dömsödi rúgott
gólt, Kajdácsi Imre, aki azonban a némedi
csapat játékosa.
14. forduló Sülysáp : Dömsöd 3 : 2 (1:1)
A dömsödiek góljait Balogh V. 11-esből és
Kelemen A. szerezték.
A dömsödi csapat számára ez volt az utolsó
mérkőzés ebben az idényben. Egy kis szerencsével pontot szerezhettünk volna.
Varsányi Antal
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Dömsödi Tûzoltó Egyesület
FELHÍVÁS!

Tisztelt Dömsödi Lakosság!
Továbbra is szeretném kérni segítségüket.
Egyesületünk múltjának feltárásában még
mindig kevés információval és tárgyi emlékkel rendelkezünk. Ebben szeretném továbbra
is az önök segítségét kérni, hogy aki rendelkezik esetleg írásos dokumentációval, régi fényképpel vagy bármilyen tárgyi emlékkel, illetve tud bármilyen értékelhető információval
szolgálni és még nem jelezte azt felém, arra
kérem, keressen meg telefonon, e-mailban
vagy személyesen.
Telefonszámom: 06-70-466-7559
E-mail: domsodote@gmail.com
Megtisztelő segítségüket előre is köszönöm! Üdvözlettel:
Pongrácz József titkár

November hónap:

Ebben a hónapban arról tudok önöknek beszámolni, hogy tűzoltóságunk semmilyen káresethez nem kapott riasztást, és a legnagyobb
esemény az IFA szer kisebb átalakítása és a télre
való felkészítése volt. Bízom benne, hogy a decemberi hónap is ilyen lesz, és minden kedves
dömsödi lakos az ünnepekkel és az arra való készülődésekkel tud foglalkozni.

Mire figyeljünk az ünnepek alatt

Ha már az ünnepeknél tartunk, úgy gondolom, van néhány dolog, amit meg kell említenem az ilyenkor felmerülő veszélyek miatt.
Karácsony előtt és az ünnep alatt is az adventi koszorúk, gyertyák, különbféle izzósorok és a
feldíszített karácsonyfa adják meg az ünnepi
hangulatot. Azonban nem árt óvatosnak lenni,
mert ezek a szép dolgok egyben veszélyforrást
is jelenthetnek. Az elmúlt években már kevesebbet olvashatunk vagy hallhatunk bekövetkezett sajnálatos, olykor tragikus eseményekről,
adventi gyertya lángjától, illetve karácsonyfa
tüzétől kiégett lakásokról. Azonban kellő körültekintéssel szabad a gyertyákat elhelyeznünk,
valamint meggyújtanunk. Néhány gondolat a
karácsonyi tüzek megelőzésére.
A mai nehéz gazdasági helyzetben minden
forint számít, főleg a nagycsaládosoknak, de pár
ezer forintért beszerezhető tűzjelző berendezés,
mely erős hangjelzéssel figyelmeztet arra, hogy
baj lehet. Gyertyagyújtáskor annak közelében
ne hagyjunk felügyelet nélkül gyerekeket. A
gyújtóeszközöket is zárjuk el előlük, valamint
ne rakjuk semmilyen gyúlékony tárgy (pl.: függöny stb.) közelébe, mert könnyen lángra kaphat. Vágott fenyő vásárlása esetén lehetőleg „vizes” tartóba állítsuk, amelyből pótolható a fa
nedvességtartalma, így nehezebben szárad ki.
Műfenyőből próbáljuk a tűzálló kivitelt válasz-

tani. A fenyőfa felállításánál kellően stabilan
rögzítsük azt, nehogy felboruljon.
Izzósor vagy más elektromos díszítőelem vásárlása esetén csak és kizárólag megbízható
helyről, szaküzletből vásároljunk és győződjünk meg arról, hogy azok műszaki állapota
megfelelő, minőségi tanúsítvánnyal rendelkeznek. Lefekvéskor, vagy ha elmegyünk otthonról, ezekről a díszekről se feledkezzünk meg,
minden esetben húzzuk ki a hálózatból.
Decemberrel itt az év vége, és jön a szilveszter is. Itt is fel szeretném hívni az olvasók figyelmét néhány dologra.
Legelőször is a pirotechnikai eszközöket, más
néven a tűzijátékokat és petárdákat említeném
meg, amik nagy veszélyforrásai ennek az ünnepnek. A pirotechnikai eszközöket csak és kizárólag engedéllyel rendelkező üzletekben vagy
szintén engedéllyel rendelkező ideiglenes árusító helyeken szabad megvásárolni. A pirotechnikai eszközök egy része az év csak egy bizonyos
idejében (december 28-tól december 31-ig) vásárolható meg. Ezeket felhasználni szintén csak
az év egy bizonyos idejében (december 31-én 18
órától január 1-je reggel 6 óráig) lehet kizárólag
a használati utasítás leírása szerint. Minden
egyes termék megvásárlásakor függetlenül a darabszámtól és a méretétől használati utasítást
kell adni az eladónak a számunkra, de ha nem
kapunk, akkor kérni kell. A használati utasításon
mindig ellenőrizni kell a használati időt (szavatossági időt), ha ez nem látható és nem tudjuk
biztosan, hogy nem járt-e még le az időkorlát,
akkor inkább ne vegyük meg. Lejárt szavatosságú pirotechnikai terméket ne vásároljon, ne tároljon, és semmiféleképpen ne használjon! Egy
rossz vagy hibás petárda vagy rakéta súlyos életveszélyes sérülést (égési sérülést, végtagcsonkítást) okozhat. Ezek az eszközök nem csak bennünk, emberekben, de az értékeinkben is nagy
kárt okozhatnak, ezért is nagyon nagy óvatossággal és körültekintéssel kell őket használni.
Kézben működtetni ezeket a termékeket szigorúan tilos a már említett sérülések okozása miatt
is. Mindig meg kell győződni róla hogy senki és
semmilyen gyúlékony vagy éghető tárgy ne legyen ezek közelében a működtetésük során. A
rögzített termékek (rakéták) közeléből indítás
előtt minimum 5-10 méterre el kell távolodni.
A sérült vagy az el nem használt pirotechnikai eszközöket a vásárlás helyére vissza kell
vinni és vissza kell adni a számlája felmutatása
mellett (a számlát vásárlás után meg kell őrizni).
A Dömsödi Tűzoltó Egyesület vezetőségének és tagjainak nevében is Boldog, Békés Karácsonyi Ünnepeket és Sikerekben Gazdag
Új Esztendőt kívánok minden kedves dömsödi lakosnak!
Pongrácz József titkár
Dömsödi Tűzoltó Egyesület
domsodote@gmail.com
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További információk és képek a weboldalunkon, a www.tuzoltosagdomsod.mlap.hu-n találhatók.
Ráckevei Tűzoltóság:
Vonalas telefonról a 105 számon, mobiltelefonról pedig a 06-24-518-665 vagy 06-24-518666 számokon lehet elérni.
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

DABON, TASSI ÚT ELEJÉN
1237 m2-es (dupla) telken
kisméretű, téglából épült
összkomfortos családi ház
eladó. Irányár: 11,7 millió Ft.
Érd.: 06-30-2444-301

Gyulai üdülés átadó
2010. 12. 28 – 2011. 01. 10-ig,
32.000 Ft.
Érd.: 06-20/298-1183
telefonszámon.

DR. JAKAB LÁSZLÓ
fogszakorvos
továbbra is várja betegeit.

Rendelés:
Kunszentmiklós,
Kecskeméti út 1.

Előzetes bejelentkezés:
76/351-175 vagy
06 (30)565-8236
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Talán tudunk segíteni
a karácsonyi
ajándékozásban!
Vásárlási utalványok
kaphatók!
Télen is nyitva!

Könyva jánló
2010. november 6-án, Dömsödön az ENN Galériában
került bemutatásra MAGYAR IMRE: ÉLETEM A LOVAKKAL: TÖRTÉNETEK A LOVASSPORTBA VALÓ BEKAPCSOLÓDÁSOMRÓL c. műve.
A jeles sportember születésének 100. évfordulója apropóján jelent meg a könyv. A bemutatón megható módon az
unoka méltatta és mutatta be röviden a nagyapa életútját. A
meghívott vendégek családias hangulatban emlékeztek
Magyar Imrére. Az ENN Galéria, mint helyszín, különös
meghittséget kölcsönzött ennek az alkalomnak.
A könyv élvezetes olvasmány mindazoknak, akik aktívan részt vesznek a lovassportban, akik szeretik az állatokat, és akik kedvelik az élettörténeteket.
A háború utáni időszak nagy megpróbáltatás elé állította
az embereket Magyarországon. Szinte a semmiből kellett mindent újraindítani. Így volt ez Magyar
Imre életében is, aki a német fogságból hazatérve minden energiájával, fáradságot nem kímélve
azon dolgozott, hogy a lovas életet beindítsa itthon is. Sikerek és kudarcok akadtak egyaránt, de a
család mindig mellette volt, és megtalálta azokat az embereket, akik segítették ezen a nemes úton.
Kiváló szakértelme s a lovak iránti szeretete folytán számos versenyen eredményesen vett részt.
Lázár Vilmos, a Magyar Lovassport Szövetség elnöke így ír róla:
„Olyan jellemvonásokkal áldotta meg a Mindenható, mint a haza-, a család-, és az emberszeretet, a szerénység, a szorgalom, az alázat és a jó humor. Nehezen tudta elviselni, ha a szívéhez közel
került, rengeteg munkával idomított, csúcsformában lévő lovait a beleszólása nélkül adták el. Ma
minden bizonnyal őt is suttogónak hívnák, aki érti a lovak nyelvét.”
Kedves Olvasók!
Szeretettel ajánlom figyelmükbe kellemes olvasmányként, vagy ajándékként a karácsonyfa alá:
MAGYAR IMRE: ÉLETEM A LOVAKKAL c. könyvét!
Érdeklődni az ENN Galériában (Dömsöd Szabadság u. 76.) vagy a Petőfi Emlékmúzeumban.
-V.I.-

Id . C s ep r e g i J óz s ef
és

C s ep r e gi Jó z se f n é
s z ü l . M a ká c s E r z s é b e t

2010. november 13-án ünnepelték

50. házassági évfordulójukat.

Szeretettel gratulálunk, köszöntjük
őket ebből az alkalomból!
Gyermekeik, unokáik,
dédunokáik
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Volánbusz menetrend

Dömsöd – Ráckeve

induló megállóhely
érkező megállóhely indul érkezik idő
Dömsöd, Kossuth L. u. 136. Ráckeve, vá.
6:30 7:03 0:33
munkanapokon
2 Dömsöd, Kossuth L. u. 136. Ráckeve, vá.
7:00 7:59 0:59
munkanapokon
3 Dömsöd, Kossuth L. u. 136. Ráckeve, vá.
8:45 9:10 0:25
munkaszüneti nap kivételével naponta
4 Dömsöd, Kossuth L. u. 136. Ráckeve, vá.
14:00 14:33 0:33
munkanapokon
5 Dömsöd, Kossuth L. u. 136. Ráckeve, vá.
16:10 17:09 0:59
munkanapokon
6 Dömsöd, Kossuth L. u. 136. Ráckeve, vá.
18:00 18:59 0:59
munkanapokon
7/1 Dömsöd, Kossuth L. u. 136. Kklacháza, vá. elág. 4:55 5:12 0:17
munkanapokon
7/2 Kiskunlacháza, vá. elág.
Ráckeve, vá.
5:31 5:45 0:14
munkanapokon
8/1 Dömsöd, vá. elágazás
Kklacháza, vá. elág. 7:15 7:30 0:15
munkaszüneti nap kivételével naponta
8/2 Kiskunlacháza, vá. elág.
Ráckeve, vá.
7:45 7:59 0:14
munkanapokon
9/1 Dömsöd, vá. elágazás
Kklacháza, vá. elág. 9:17 9:30 0:13
naponta
9/2 Kiskunlacháza, vá. elág.
Ráckeve, vá.
9:41 9:55 0:14
tanítási napokon
10/1 Dömsöd, vá. elágazás
Kklacháza, vá. elág. 12:00 12:15 0:15
naponta
10/2 Kiskunlacháza, vá. elág.
Ráckeve, vá.
12:51 13:05 0:14
naponta
11/1 Dömsöd, Kossuth L. u. 136. Kklacháza, ráck. elág. 13:25 13:38 0:13
munkanapokon
11/2 Kiskunlacháza, ráck. elág. Ráckeve, vá.
13:57 14:08 0:11
munkanapokon
12/1 Dömsöd, vá. elágazás
Kklacháza, vá. elág. 15:32 15:45 0:13
munkaszüneti nap kivételével naponta
12/2 Kiskunlacháza, vá. elág.
Ráckeve, hídfő
16:19 16:30 0:11
tanítási napokon
13/1 Dömsöd, vá. elágazás
Kklacháza, vá. elág. 16:25 16:40 0:15
naponta
13/2 Kiskunlacháza, vá. elág.
Ráckeve, vá.
16:55 17:09 0:14
munkanapokon
14/1 Dömsöd, Kossuth L. u. 136. Kklacháza, vá. elág. 17:00 17:17 0:17
tanítási napokon
14/2 Kiskunlacháza, vá. elág.
Ráckeve, vá.
17:27 17:45 0:18
tanítási napokon
15/1 Dömsöd, vá. elágazás
Kklacháza, vá. elág. 18:10 18:25 0:15
naponta
15/2 Kiskunlacháza, vá. elág.
Ráckeve, vá.
18:45 18:59 0:14
munkanapokon

1

Ráckeve – Dömsöd

induló megállóhely érkező megállóhely
indul érkezik idő
Ráckeve, vá.
Dömsöd, Kossuth L. u. 136. 5:52 6:51 0:59
munkanapokon
2 Ráckeve, vá.
Dömsöd, Kossuth L. u. 136. 7:05 8:04 0:59
munkanapokon
3 Ráckeve, vá.
Dömsöd, Kossuth L. u. 136. 10:35 11:00 0:25
munkanapokon
4 Ráckeve, vá.
Dömsöd, Kossuth L. u. 136. 14:55 15:28 0:33
munkanapokon
5 Ráckeve, vá.
Dömsöd, Kossuth L. u. 136. 16:40 17:39 0:59
munkanapokon
6 Ráckeve, vá.
Dömsöd, Kossuth L. u. 136. 18:00 18:33 0:33
munkanapokon
7/1 Ráckeve, vá.
Kklacháza, vá. elág.
7:05 7:19 0:14
munkanapokon
7/2 Kklacháza, vá. elág. Dömsöd, Kossuth L. u. 136. 7:43 8:00 0:17
munkanapokon
8/1 Ráckeve, vá.
Kklacháza, vá. elág.
9:30 9:48 0:18
munkanapokon
8/2 Kklacháza, vá. elág. Dömsöd, vá. elág.
10:25 10:40 0:15
munkaszüneti nap kivételével naponta
9/1 Ráckeve, Peregi hídfő Kklacháza, vá. elág.
12:30 12:42 0:12
munkanapokon
9/2 Kklacháza, vá. elág. Dömsöd, Kossuth L. u. 136. 12:53 13:10 0:17
munkanapokon
10/1 Ráckeve, vá.
Kklacháza, vá. elág.
14:20 14:34 0:14
munkanapokon
10/2 Kklacháza, vá. elág. Dömsöd, vá. elág.
15:00 15:13 0:13
naponta
11/1 Ráckeve, vá.
Kklacháza, vá. elág.
15:25 15:39 0:14
munkanapokon
11/2 Kklacháza, vá. elág. Dömsöd, vá. elág.
16:10 16:25 0:15
naponta
12/1 Ráckeve, peregi hídfő Kklacháza, ráck. elág.
16:15 16:21 0:06
tanítási napokon
12/2 Kklacháza, ráck. elág.Dömsöd, Kossuth L. u. 136. 16:49 17:02 0:13
tanítási napokon
13/1 Ráckeve, vá.
Kklacháza, vá. elág.
16:40 16:54 0:14
munkanapokon
13/2 Kklacháza, vá. elág. Dömsöd, Kossuth L. u. 136. 17:11 17:28 0:17
munkanapokon
14/1 Ráckeve, vá.
Kklacháza, vá. elág.
19:25 19:39 0:14
naponta
14/2 Kklacháza, vá. elág. Dömsöd, vá. elág.
20:25 20:40 0:15
naponta
1
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Dr. Rókusfalvy Sylvia december 27-31-ig szabadságon lesz. Helyettesít: dr. Szõnyi Alíz.

TALÁLTAM EGY KÉPET

Erre a két felvételre a családi albumban akadtam rá.
Feltehetően 1974-75-ben készülhettek a dömsödi Borpincénél.
A Tassi úton ma is üzemelő Borászat gyermekkorom meghatározó része volt. Itt dolgozott édesapám, így gyakorta alkalmunk
nyílt a csodás parkjában, fönt a tartályok tetején vagy épp lent a
pincében a nagy hordók közt bújócskázni, fogócskázni.

Ilyenkor a felnőttek énekeltek, beszélgettek, mi gyerekek pedig
izgalmas felfedezésekre indultunk, hisz az épület és a park
számtalan rejtekhelyet tartogatott számunkra.
Ma is érzem a pince jellegzetes illatát.
Akkoriban gyakran jöttek német csoportok borkóstolásra, mert
a TSZ az IBUSZ-szal állt szerződésben. Ilyenkor hosszú asztalokon terítettek, két hosszú sor ászokhordó közt. Fatányéron,
hagymás zsíroskenyérrel, sajtfalatokkal kínálták a vendégeket,
a borászok pedig hébérrel (lopóval) töltögették a poharakba az
ízletesebbnél ízletesebb borokat.
Akkoriban a TSZ szőlészeti és a borászati ágának vezetője
Siket Gábor volt. Lelkesedésének és szaktudásának köszönhetően fejlődött magas szintre ez az ágazat. Külföldre, úgy
Északra mint Nyugatra egyaránt exportáltak. A pincénél, a
lambériát borító falakon számos oklevél tanúskodott a jó
minősítést kapott borainkról.
-V.I.-

Kassai István, becenevén Kóci (aki a hébért kezeli);
Juhász József; Szilágyi Péter; Laczi Gyula; Kudar Zsigmond
és Kiss József

A fotókat nézegetve minden emlék megelevenedik.
Az ászokhordók előtt pózoló kollektíva családias légkörben
végezte mindenkori aktuális feladatait. Mindeközben végtelenül sokat mókáztak. Egymáshoz és egymás családjához
tisztelettel és szeretettel viszonyultak. Emlékszem, hogy a lenti
vendégváró helyiségben milyen sokszor volt összejövetel.

Juhász József; Simon József; Cser Zsigmond és édesapám,
Vass István

Kiállítás a 187 éves
pincében

Októberben nyílt meg a Petőfi Emlékmúzeum pincéjében a
szőlőművelési, szüretelési és
borászati eszközöket bemutató
időszaki kiállítás.
Erre az időszakra a megtekinthető anyagokat Dömsöd lakosai bocsátották rendelkezésünkre.
A kiállítás célja, hogy a megtekinthető tárgyak segítségével és tárlatvezetéssel felidézzük
lakóhelyünknek ezt a jellegzetes és fontos mezőgazdasági ágazatát.
Az idelátogatók betekintést kaptak a szőlő termesztésének
folyamataiba. Szó esett az 1878-ban hazánkat is sújtó filoxéráról, a szüret örömeiről, a bor előállításának mozzanatairól, illetve azok eszközeiről. Nagy hangsúlyt kapott az elmondottakban
a pince és az eszközök tisztántartásának fontossága is.
Jelentőségteljes ez a kiállítás abból a megközelítésből is,
mennyire fontos megismertetni az ifjúsággal a nagy-, déd-, ükszülők mindennapi életét, munkáját.
Örömmel tölt el, hogy mind az óvodai, mind pedig az alsós
pedagógusoknak fontos ez a szemlélet, hiszen szép számmal
látogatták ezt a nem mindennapi, különleges kiállítást.
A Petőfi Emlékmúzeumban, illetve a Petőfi Szülői Házban, a
jövőben is tervezünk időszaki kiállításokat!
-V.I.-
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Keresztyén élet
Az ige testté lett

A Zsidókhoz írt levél elején ezt olvassuk: Miután sokszor, sokféleképpen szólt Isten az atyákhoz
a próféták által, ezekben az időkben szólt nekünk
Fia által (Zsid. 1,1). Az Ige szerint Jézus Isten kijelentésének a csúcspontja. Miért? Azért, mert az
előtte szóló kijelentések szóban vagy írásban történő kijelentések voltak. A Jézus által adott kijelentés egy emberi életben adott és így látható kijelentés volt. Ezért mondta Jézus magáról: Aki engem
látott, látta az Atyát.
Isten kijelentése emberré lett. Urunk szívesen
nevezte magát az Ember Fiának, az emberiség
egyik tagjának, az ember testvérének. Ez a megjelölés azt jelenti, hogy Jézusban ábrázolódott ki igazán, hogy ki az ember. Ábrahámot, Dávidot nem
tudjuk koruktól elszakítani. Nem tudjuk őket a huszadik században elképzelni. De Jézust tehetjük
bármelyik korba. Úgy érezzük, hogy lehetne bármelyik nép fia. Ő az Ember. Ezért a jászolbölcsőben a sárga ember sárgának, a fekete feketének, a
fehér fehérnek ábrázolja. Ő volt az Ember, akiben
Isten mindenkinek kijelentette magát.
A keresztyénség nem könyvvallás. Vannak tantételei, de nem tan. Vannak szertartásai, de nem szertartás. Van szervezet, de nem szervezet. A keresztyénség: Krisztus. Nem tantételek gyűjteménye, melyeket meg kell tanulnunk, hanem egy személy, akit
követnünk kell. Ez a személy a testet öltött igazság.
Őt követni nem azt jelenti, hogy elhiszem az igazságot, hanem azt, hogy hittel elfogadom az igazságot.
Isten szeretetét nem lehet könyvben leírni. A
szeretetről mondott szó csak szó marad. Ezért jelentette ki Isten szeretetét egy élő személyben. A
hit épülhet a törvényre, vagy a testet öltött Igére.
Az előbbi farizeusokat hoz létre, az utóbbi krisztusi életeket. A próféták szólották az Igét, Jézus maga volt az Ige.
Jézus mondotta magáról: „Én vagyok az út, az
igazság és az élet.” A sorrend nem véletlen. Jézus
számunkra először az út lett, hogy élet és igazság
lehessen. Ha az igazság lenne az első helyen, akkor a keresztyénség csak egy tanrendszer lenne.
Mivel Krisztus élete volt a kijelentés, ezért volt kibeszélhetetlenül gazdag kijelentés. Azt, hogy Jézus
élete milyen gazdag kijelentés volt, többek között
abból is látjuk, hogy milyen különböző emberekre
gyakorolt befolyást. Vonzott gazdag életével két katonatisztet, akiket megragadott hősies élete és önfeláldozása. A katonák, akiket elfogatására kiküldtek,
ezt mondták: Soha ember nem szólt így, mint ez. Napóleon Szent Ilona szigetén vallomásaiban ismeri el,
hogy ezen a világon senki nem volt olyan, mint Ő.
És ez a gazdag élet vonzotta a gyermekeket is.
Mennyire különböznek a gyermekek a katonáktól!
És rájuk is nagy hatást gyakorolt. Hatást gyakorolt
egy pénzemberre, Mátéra, aki pénzét érette otthagyta és tanítványa lett. Vonzotta az evangéliumban említett nőket, a Máriákat és Mártákat. Vonzotta az elesetteket, a paráznákat, az eltékozolt életeket. Az előbbiektől mennyire különbözött Keresztelő János alakja. Ő volt az igazság rendíthetet-

len prófétája. És ez a hatalmas ember leborul Jézus
előtt és azt mondja: Nem vagyok méltó, hogy sarujának szíját megoldjam. Gazdag életét mutatja,
hogy milyen hatást gyakorolt ellenségeire. Pilátus
semmi hibát nem talál benne. Júdás élete összeomlott, mert elárulta Őt. Nem volt ilyen gazdag élete
senkinek, mint Neki.
A keresztyénség nem vonta le a testet öltés következményeit. Ezért is lett annyi esetben csupán
tanító intézmény, mely arra szolgált, hogy meghatározott kérdésekre meghatározott feleleteket adjon. Annyi keresztyén ember hitte el, hogy Krisztushoz tartozik azáltal, hogy elhitte az igazságot.
Mintha Istennek a Krisztusban adott kijelentése
csupán szó lenne! Hirdetjük és hallgatjuk az Igét
anélkül, hogy bennünk életté válna.
Pedig Krisztus testet öltését követnie kell egy folyamatos „testet öltésnek”. Miben áll ez? A Krisztust követő szent életekben. A látható kijelentésben,
a cselekvő keresztyén életben. Ezért mondotta
Urunk: Példát adtam néktek, hogy amiképpen én
cselekedtem veletek, ti is akképpen cselekedjetek.
Mi az embereket csak az Ige hirdetésével akarjuk
megváltoztatni. És az emberek nem változnak
meg. Mi lett volna Jézus munkájának eredménye,
ha az Igét csak hirdette volna? Egyik nagy igehirdető mondotta: A csak szóvá lett Igének nincs lába
és cipője, hogy az életbe velünk jöjjön, hanem csak
szárnya, mely elrepül az emberek feje felett. A fejhez szól csupán és nem az élethez. Ezért tolják félre
azok, akik az élet után érdeklődnek.
A világ várja Krisztus tanítványainak „testet öltött”, látható igehirdetését. Jézus tanítványait a világ világosságának nevezte, akiket nemcsak hallani lehet, hanem látni is. Nem tanítvány az, akit a
világ nem lát tanítványnak. A hegyen épített várost
nem lehet elrejteni.
Karácsonykor irányítsuk figyelmünket mindkét
testet öltésre. Elsősorban a legnagyobbra, arra, akiben Isten emberi testben eljött közénk. De a másodikra is, mely az elsőtől abban különbözik, hogy
nem egyszeri, nem megváltásunkat szolgáló, hanem
folyamatos kijelentés. Úgy is mondhatnánk, hogy ez
a kijelentés gyümölcse az elsőnek. Úgy függ össze
vele, mint a szőlővessző a szőlőtőkével. Úgy, mint a
levél az írójával: „Krisztusnak levele vagytok, melyet ismer és olvas minden ember” – írja Pál.
Az első testet öltésnek örvendeztek az angyalok
a mennyben. Szerezzünk az angyaloknak örömet
mi is azáltal, hogy „Krisztus élete látható lesz a mi
halandó testünkben” (II. Kor. 4,10). A mi életünkből is áradjon fény a világra. Pál a filippi gyülekezetről ezt mondotta: „Akik között fényletek, mint
csillagok a világon” (Fil. 2,15).
A világ várja a látható kijelentést, várja Isten fiainak megjelenését. Egyszer a görögök Fülöphöz
mentek és ezt mondták: Látni akarjuk Jézust. A világ úgy fogja meglátni Őt, ha meglátja Őt rajtunk.
Az Ő lelkületét és jellemvonásait életünkben.
Sarkadi Nagy Pál
ref. lelkipásztor
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KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik

TÉGLÁS GÁBORNÉ
született Ács Julianna,
drága édesanyánk gyászszertartásán részt
vettek, fájdalmunkban osztoztak, és utolsó
útjára elkísérték.
Gyászoló család

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

„Utolsó leheletemmel is köszönöm a sorsnak, hogy ember voltam, és az értelem egy
szikrája világított az én homályos lelkemben
is. Láttam a földet, az eget, az évszakokat.
Megismertem a szerelmet, a valóság töredékeit, a vágyakat és a csalódásokat. A földön
éltem és lassan felderültem. Egy napon meghalok: s ez is milyen csodálatosan rendjén
való és egyszerű! Történhetett velem más,
jobb, nagyszerűbb? Nem történhetett. Megéltem a legtöbbet és a legnagyszerűbbet, az
emberi sorsot. Más és jobb nem is történhetett velem.”
(Márai Sándor)

Az embertelen világban is ember tudott
maradni. Élete példaértékű szeretteinek
örökre.
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik a szeretett férjet, édesapát,
nagyapát, dédipapát
GERGELY LAJOST
utolsó útjára elkísérték, sírjára virágot, koszorút helyeztek el és mély fájdalmunkban
együtt éreztek velünk.
A gyászoló család

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

„Megmarad a hit, remény, szeretet, e három,
ezek közül legnagyobb a szeretet.”
(1. Korintusi levél 13, 13.)

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak,
akik
BÖDŐ MIHÁLYNÉ
Sz. Bíró Erzsébet
temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, és fájdalmunkban velünk
éreztek.
Gyászoló család
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Ünnepi alkalmak
Dabi Református Egyházközség:
Dec. 24. 16 óra Gyerekkarácsony
Dec. 25. 9 óra Úrvacsorás Istentisztelet
Dec. 26. 9 óra Úrvacsorás Istentisztelet
Dec. 31. 18 óra Óévi Istentisztelet
Jan. 1. 9 óra Újévi Istentisztelet

Baptista Gyülekezet:

Dec. 25. 9,30 óra és 17 óra Istentisztelet
Dec. 26. 10 óra Istentisztelet
Dec. 31. 18 óra Óévi Istentisztelet
Jan. 1. 9,30 óra és 17 óra Istentisztelet

Katolikus Egyházközség:

Dec. 24. 22,30 óra Éjféli Mise
Dec. 25. 9 óra Szentmise
Dec. 26. 9 óra Szentmise
Dec. 31. 9 óra Szentmise
Jan. 01. 9 óra Szentmise
Jan. 02. 9 óra Szentmise

Dömsöd-Nagytemplomi Református
Egyházközség:
Dec. 24. 15 óra Gyerekkarácsony
Dec. 25. 10 óra Úrvacsorás Istentisztelet
Dec. 26. 10 óra Úrvacsorás Istentisztelet
Dec. 31. 15 óra Óévi Istentisztelet
Jan. 1. 10 óra Újévi Istentisztelet

Anya köny vi hí rek
Születés nem történt.

Házasságkötés nem történt
Elhunytak:

Szemler Istvánné Bak Mária
Muhari János
Sitnikiewicz Kázmérné Kovács Ilona
Putnoki István
Téglás Gáborné Ács Julianna
Baranya Gáborné Ács Mária

74 éves
89 éves
86 éves
66 éves
83 éves
87 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

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
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telefonszámon tehetik meg:
Klszák Tamás elnök: 06-70-453-0743
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