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A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

Szeretettel
köszöntjük
az Édesanyákat!

A gyermek

Várva várt jövevény, végre megérkezett.
Álmunkból való lett,
gyermekünk született.
A csodát megélni mesés boldogság lett.
Apró életével mindent feledtetett.
A gyermeki mosoly oly boldogító,
hogy életet adtunk szinte már bódító.

A K T U Á L I S

A háromnapos Dömsödi Napok rendezvénysorozat befejező harmada elsejére, május első
vasárnapjára esett. Ez a nap pedig, mint tudjuk,
az Édesanyák ünnepe. Én is köszöntöm Őket,
természetesen a Nagymamákkal, Dédnagymamákkal együtt. A szokásos, jelképes virágcsokrot jó lenne átadni azoknak a nevében, akik életüket, gondoskodásukat köszönhetik az Édesanyáknak. Köszönöm odaadásukat.
A képviselő-testület döntött a Vízmű vezető
személyéről. A tizenkét pályázó közül Steigervald Gábor kapta a megbízatást. Úgy gondoljuk,
hogy Ő képes lesz a napi feladatok mellett a „vizes” pályázatunk szakszerű levezénylésére is.
Túl vagyunk a XVII. Dömsödi Napok eseményein. Már lehet, megszokottá, unalmassá
válik, hogy mindig azt írom, nagyon jó volt
minden. De hát ha egyszer így van. A megnyitó

ünnepség hangulatosra, meghittre sikerült. A
bevezető részében köszöntöttem a német testvérvárosi küldöttséget, amelyet Jörg Müller
polgármester úr vezetett. Az a Jörg Müller, aki
betegsége miatt tavaly nem tudta személyesen
átvenni a díszpolgári kitüntetést. Így aztán személyesen én is csak most gratulálhattam a címhez, a jelenlévőkkel együtt. A felvidéki Für testvérvárosi küldöttsége csak vasárnap érkezett
hozzánk néhány órára. Ebből a rövid időből is
megállapítottam, hogy a polgármesterváltás
után is töretlen a kapcsolatunk. Az új polgármester asszony, Zachar Stepánka biztosított arról, hogy tovább szeretné erősíteni azt a barátságot, amely eddig kialakult a két település között. Nagy örömömre szolgált, hogy a Tűzoltó
Folytatás a következő oldalon.

Ahogy éjszakáit vigyázva őriztük,
sírását, kínjait szenvedve viseltük.
A szülői létnek csodáját élhettük.
Ehhez foghatót még sohasem éreztünk.
Most itt ül mellettem, meséli napjait,
számomra tán furcsa, idegen útjait.
Aggódva hallgatom merész lépéseit,
elégedett szívvel fogadom terveit.
Gondolatom szárnyal, előjön sok emlék,
első lépésein örvendeztem nemrég.
Az iskolás évek oly hamar elszálltak,
a tudás magjai gyümölcsökké váltak.
Felnőtté lett immár, ehhez kétség nem fér,
élete sajátja, tanácsot már nem kér.
Mi csak szemlélhetjük, merre vesz iránya,
örömünk fokozza, ha lesz már családja.
s ő is ráébred majd erre a csodára,
amikor gyermeke felsír a világra.
Albert Mária
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Folytatás az előző oldalról.

Egyesületünk vendégeit is köszönthettem, akik
az erdélyi Gyergyócsomafalváról érkeztek. Nagyon köszönöm azt a székelykaput, amelyet
ajándékként hoztak magukkal, és az OMK előtt
állítottak fel. Ezzel a gesztussal évszázados emléket állítottak barátságuknak.
A képviselő-testület idén is talált a díszpolgári címre érdemes lakótársunkat, Tóth István tanító úr személyében. Pista bácsi életútját példaértékűnek ítélte meg a testület, ezért született
meg az egyhangú döntés. Gratulálok és további
jó egészséget kívánok a legújabb Díszpolgárunknak! 2011-ben a Dömsödért Emlékérmet
négyen kapták meg: Bak Gáborné, Bődi
Endréné, Jarosiné Szabó Ilona és Fabula László. Valamennyien méltán kapták meg a kitüntető címet. A díjazottaknak szívből gratulálok. A
Dömsödért Emlékéremre volt egy ötödik felterjesztés is, Szabó Lajos részére. Rendeletünk értelmében a díjat posztumusz nem adhattuk ki,

ezért aztán feleségének, Erzsikének egy díszoklevélben köszöntem meg Szabó Lajos Dömsöd
sportéletéért végzett kiemelkedő munkáját.
A Dömsödi Díjugrató Lovasverseny soha
nem látott sikert hozott. Több mint 150 nevezés
érkezett, és ez a szám rekordot jelent a verseny
eddigi történetében. A szombat esti bál és műsor
– nem meglepetés – fergeteges volt. A vasárnap
délutáni program pedig ismét megtöltötte az
OMK nagytermét. Úgy gondolom, mindenki
nagyszerűen szórakozott.
A Dömsödi Napok után köszönöm szépen
mindenkinek, aki csak egy kicsivel is hozzájárult rendezvényünk sikeres lebonyolításához.
Szerencsére sokan voltak, akik rászolgáltak a
köszönetre, szinte fel sem lehet sorolni Őket.
Időről időre kötelező írnom a kis kézilabdás
lányok sikereiről. Az eredményeket máshol biztos olvassák majd, én csak azt szeretném tovább
hangsúlyozni, hogy a befektetett munka, az öszszefogás, a szeretet kivétel nélkül mindig eredményt hoz.

Kérem, hogy ADÓJA 1%-át ajánlja a

A Művészeti Iskolánk immár harmadik alkalommal rendezte meg a fúvósok baráti találkozóját. Sajnálhatják a dömsödiek, hogy csak nagyon kevesen jöttek el, mert bátran állítom,
hogy a produkciók nagyobbik fele bármely komolyzenei színpadon megállta volna a helyét!
No de majd jövőre!
Dömsödön teljesen új kezdeményezésként
valósult meg az Első Dömsödi Kerítéstárlat.
Gratulálok a rendezvény kigondolóinak, házigazdáinak, Vass Ilonának és Sánta Istvánnak.
Bevallom, volt némi fenntartásom, vajon erre a
nem megszokott formára mennyire leszünk fogadókészek. Alaptalan volt az aggodalmam,
mert valóban osztatlan sikert aratott a kultúra, a
művészetek egy szeletének rendhagyó bemutatása. Köszönöm a kiállítóknak, hogy „testközelbe” hozták művészetüket, ezzel megteremtették
az alapját annak, hogy a jövőben ez a kiállítás
hagyománnyá váljon.
Bencze István

DÖ MS Ö DÉRT A L APÍ TVÁ NY

KÉPVISELÕI
FOGADÓÓRA!

Az ide érkezõ felajánlásokat olyan célokra
fordítjuk majd, amelyeket az önkormányzat
költségvetésébõl nem tud támogatni.

LÁZÁR JÓZSEF

részére.

Adós zám: 1866845 6-1 -13

Megtisztelõ segítségüket ezúton is köszönjük.

Május 18-án szerdán
14-15 óráig

képviselő úr tart fogadóórát.

Helye: Petőfi Sándor Oktatási és
Művelődési Központ

A Lakihegy Rádió (FM 107) lett a Csepel-sziget
hivatalos médiuma

A Csepel-sziget és Környéke Többcélú Önkormányzati Társulás (CSÖT) március 17-ei ülésén határozott arról, hogy melyik médium lássa el a
Társulás kommunikációját a térségben. Nagy megtiszteltetés s egyben felelősség számunkra, hogy ez a megbízás rádiónkat találta meg.
Szeretnénk, ha minél szélesebb körben végezhetnénk a lakosság tájékoztatását, ezért olyan műsorstruktúrát dolgoztunk ki, melyben mindenki
megtalálhatja a Társuláshoz köthető híreket, információkat, a lakóhelyéhez kötődő érdekességeket.
Rádiónk minden hétköznap három alkalommal jelentkezik riportokkal, beszámolókkal a Társuláshoz köthető témákban 7 óra, 12 óra,
valamint 16 óra utáni kezdettel. Ezenkívül minden csütörtökön 19 óra 10 perctől magazinműsorban foglaljuk össze a hét legfontosabb térségi híreit, amely műsort szombaton 16 órától megismétlünk.
Akinek nincs lehetősége rádiónkból nyomon követni az eseményeket, annak jó szívvel ajánljuk honlapunkat a www.lakihegyradio.hu címen, ahol
nemcsak elolvashatják híreinket, de hangos archívumunkból meg is hallgathatják műsorainkat.
A Társulás hírei mellett a térség szinte valamennyi településének aktuális információit megismerhetik a Lakihegy Rádión keresztül, mindezt
könnyed, szórakoztató, zenés környezetben.
Reméljük, hamarosan belehallgat kínálatunkba, hiszen a Lakihegy Rádió az Ön lakóhelyének, otthonának rádiója. Ahogy szlogenünk is hirdeti,
mi „helyben vagyunk…”.
Tisztelettel:

Dr. Szilvay Balázs ügyvezető
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
2011. ÁPRILIS

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 20-án megtartott rendes 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 (később érkezett), Szabó Andrea képviselők.
Napirend megállapítása
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület 8 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következő határozatot:
60/2011. (IV. 20.) Kt. számú határozat
1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
2./ A polgármester tájékoztatója a két ülés között
eltelt időszak eseményeiről
3./ Az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről
szóló beszámoló (zárszámadás) megvitatása
4./ Vízmű vezetői állásra érkezett pályázatok elbírálása (zárt ülés)
5./ Az önkormányzati dolgozók lakáscélú támogatására érkezett pályázatok elbírálása (zárt ülés)
6./ Önkormányzati hatósági ügyben érkezett fellebbezés elbírálása (zárt ülés)
7./ Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2011. évi támogatására vonatkozó igény benyújtása
8./ A gyermekvédelem helyzetéről szóló beszámoló megvitatása
9./ Beszámoló a Dömsöd-Apaj Családsegítő és
Gyermekjóléti Intézményi Társulás Működéséről
10./ Petőfi Sándor Oktatási és Művelődési Központ igazgatói álláshelyére pályázat kiírása
11./ A Dömsödi Sportközpont igazgatói álláshelyére pályázat kiírása
12./ Jegyzői állás betöltésére pályázat kiírása
13./ Egyebek
13.1 A Gyergyócsomafalvi Tűzoltó Egyesület által
adományozott székelykapu elhelyezése
13.2 Közlekedési tábla levételének kezdeményezése
Felelős: képviselő-testület
Határidő: azonnal
1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület 8 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következő határozatot:
61/2011. (IV. 20.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatokról szóló
beszámolót elfogadja.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal
2. A polgármester tájékoztatója a két ülés között eltelt időszak eseményeiről
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület 8 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következő határozatot:
62/2011. (IV. 20.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képvise-

lő-testülete a két ülés közötti időszak eseményeiről
szóló beszámolót elfogadta.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal
3. Az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről
szóló beszámoló (zárszámadás) megvitatása
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület 9 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal megalkotta a következő rendeletet:
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IV. 1.) rendelete
az önkormányzat 2010. évi költségvetési
zárszámadásáról
A rendelet kihirdetve: 2011. április 22. napján.
A rendelet hatályos: 2011. április 22. napjától.
4. Vízmű vezetői állásra érkezett pályázatok
elbírálása (zárt ülésen)
63/2011. (IV. 20.) Kt. számú határozat
64/2011. (IV. 20.) Kt. számú határozat
5. Az önkormányzati dolgozók lakáscélú támogatására érkezett pályázatok elbírálása
(zárt ülésen)
65/2011. (IV. 20.) Kt. számú határozat
6. Önkormányzati hatósági ügyben érkezett
fellebbezés elbírálása (zárt ülésen)
66/2011. (IV. 20.) Kt. számú határozat
67/2011. (IV. 20.) Kt. számú határozat
68/2011. (IV. 20.) Kt. számú határozat
69/2011. (IV. 20.) Kt. számú határozat
7. Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2011. évi támogatására vonatkozó igény benyújtása
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület 9 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következő határozatot:
70/2011. (IV. 20.) Kt. számú határozat
I. Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 2011. évi
költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény
6. számú melléklet 2. pontja alapján (továbbiakban: 6. számú melléklet) támogatási igényt nyújt
be az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő
önkormányzatok támogatására.
II. Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az önhibájukon kívül hátrányos
helyzetben lévő önkormányzatok támogatásának
igényléséhez a fenti törvény alapján a következő
nyilatkozatot teszi:
a) Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat lakosságszáma 2010. január 1-jén 1000 fő feletti. (6095 fő)
b) Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat helyi adó
bevezetéséről döntött és 2011. évben ilyen jogcímen
100 000 ezer forint összegű bevételt tervez.
c) Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat 2011.
évi költségvetési rendeletét 41624 ezer forint öszszegű működési célú hiánnyal fogadta el.
d) Az önkormányzat kötelezettségvállalása
2010. és 2011. évben nem haladja meg az Ötv. 88.
§ (2) bekezdés szerinti éves kötelezettségvállalás
felső határát.
e) Az önkormányzat az Ötv. szabályai szerint
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kötelező könyvvizsgálatra kötelezett, és 2010. évi
zárszámadását a könyvvizsgáló elfogadható záradékkal látta el.
Felelős: Bencze István polgármester és dr.
Bencze Zoltán aljegyző
Határidő: 2011. április 30.
8. A gyermekvédelem helyzetéről szóló beszámoló megvitatása
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület 9 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következő határozatot:
71/2011. (IV. 20.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete – figyelembe véve az Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság javaslatát – az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi
helyzetének átfogó értékeléséről szóló beszámolót
elfogadja.
Felelős: dr. Bencze Zoltán aljegyző
Határidő: azonnal
9. Beszámoló a Dömsöd-Apaj Családsegítő
és Gyermekjóléti Intézményi Társulás Működéséről
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület 9 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következő határozatot:
72/2011. (IV. 20.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete – figyelembe véve az Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság javaslatát – a DömsödApaj Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat
2010. évi működéséről szóló beszámolót elfogadja.
Felelős: Csengődi Józsefné mb. vezető
Határidő: azonnal
10. Petőfi Sándor Oktatási és Művelődési
Központ igazgatói álláshelyére pályázat kiírása
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület 9 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következő határozatot:
73/2011. (IV. 20.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a módosított 150/1992. (XI. 20.)
Korm. rendelet alapján pályázatot ír ki a Petőfi
Sándor Oktatási és Művelődési Központ igazgatói
állására az alábbiak szerint:
Pályázati feltételek:
Az intézmény vezetésével az a pályázó bízható
meg, aki rendelkezik:
aa) felsőfokú közművelődési végzettséggel és szakképzettséggel vagy
ab) nem szakirányú egyetemi végzettség és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsgával,
b) a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról szóló 1/2000. (I. 14.) NKÖM rendelet
szerint akkreditált vezetési-szervezési, pénzügyigazdasági, államháztartási ismereteket is nyújtó
közművelődési intézményvezető tanfolyam
eredményes elvégzését okirattal igazolja,
c) a felsőfokú közművelődési végzettségének és szakképzettségének vagy az ab) alpontban megnevezett szakvizsgájának megfelelő feladatkörben legalább ötéves szakmai gyakorlatot szerzett, és
d) kiemelkedő közművelődési tevékenységet végez.
A munkakör betöltéséhez szükséges:
– legalább 5 év szakirányú szakmai tapasztalat,
– büntetlen előélet,
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– magyar állampolgárságú, vagy külön jogszabály
szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával
rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett
személy
– a megbízás időtartama: határozott idejű 5 év
– beosztás: magasabb vezető
– bérezés, egyéb juttatások: a módosított
150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet szerint
– a vezetői megbízás kezdő időpontja: 2011. szeptember 1.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A Petőfi Sándor Oktatási és Művelődési Központ tevékenységének szervezése, a hozzá tartozó
szervezeti egységek munkájának összehangolása,
a település kulturális életében való közreműködés,
kapcsolattartás a kultúra területén működő civil
szervezetekkel és helyi közösségekkel.
Magasabb vezetői megbízást az kaphat, aki:
A munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti jogviszonyba kinevezhető.
A pályázat részeként benyújtandó iratok,
igazolások:
Az álláshely betöltéséhez szükséges képesítés
meglétét igazoló okmányok másolata, 3 hónapnál
nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, szakmai önéletrajz (amely tartalmazza a szakmai gyakorlat
meglétét is), az intézmény vezetésére vonatkozó
program, nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2011. szeptember 1.
napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: a pályázati hirdetés megjelenésétől számított 30 nap.
A pályázat benyújtásának helye: Dömsöd
Nagyközség Polgármesteri Hivatala (Dömsöd, Petőfi tér 6.), Bencze István polgármester.
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat címére történő megküldésével
(2344 Dömsöd, Petőfi tér 6.). Kérjük a borítékon
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: D-3434/2011., valamint a munkakör
megnevezését: Petőfi Sándor Oktatási és Művelődési Központ igazgatói állás.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatokról azok előzetes bizottsági véleményezését követően a képviselő-testület a bizottság írásos véleményének elkészültét követő első
ülésén dönt.
A pályázat elbírálásának határideje: 2011.
június 30.
A képviselő-testület a benyújtott pályázatok ismeretében, megfelelő pályázat hiányában a pályázatot eredménytelennek nyilváníthatja.
A képviselő-testület utasítja az aljegyzőt pályázati hirdetmény jogszabály szerinti közzétételére.
Felelős: dr. Bencze Zoltán aljegyző
Határidő: folyamatos
11. A Dömsödi Sportközpont igazgatói álláshelyére pályázat kiírása
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület 9 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következő határozatot:
74/2011. (IV. 20.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képvise-
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lő-testülete a módosított 325/2008. (XII. 29.)
Korm. rendelet alapján pályázatot ír ki a Dömsödi
Sportközpont igazgatói állására az alábbiak szerint:
Pályázati feltételek:
A munkakör betöltéséhez szükséges:
– szakirányú felsőfokú képesítés,
– legalább 5 év szakirányú szakmai tapasztalat,
– büntetlen előélet,
– magyar állampolgárságú, vagy külön jogszabály
szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával
rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett
személy
– a megbízás időtartama: határozott idejű 5 év
– beosztás: magasabb vezető
– bérezés, egyéb juttatások: a módosított
325/2008. (XII. 29.) Korm. rendelet szerint
– a vezetői megbízás kezdő időpontja: 2011. szeptember 1.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az intézmény zavartalan működésével kapcsolatos vezetői feladatok mellett, az intézményben
lebonyolításra kerülő programok szervezése,
együttműködés a helyi sportegyesületekkel, az intézmény működtetésével és gazdálkodásával kapcsolatos feladatok ellátása.
Magasabb vezetői megbízást az kaphat, aki:
A munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti jogviszonyba kinevezhető.
A pályázat részeként benyújtandó iratok,
igazolások:
Az álláshely betöltéséhez szükséges képesítés
meglétét igazoló okmányok másolata, 3 hónapnál
nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, szakmai önéletrajz (amely tartalmazza a szakmai gyakorlat
meglétét is), az intézmény vezetésére vonatkozó
program, nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2011. szeptember 1.
napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: a pályázati hirdetés megjelenésétől számított 30 nap.
A pályázat benyújtásának helye: Dömsöd
Nagyközség Polgármesteri Hivatala (Dömsöd, Petőfi tér 6.), Bencze István polgármester.
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat címére történő megküldésével
(2344 Dömsöd, Petőfi tér 6.). Kérjük a borítékon
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: D-3435/2011., valamint a munkakör megnevezését: Dömsödi Sportközpont igazgatói állás.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatokról azok előzetes bizottsági véleményezését követően a képviselő-testület a bizottság írásos véleményének elkészültét követő első
ülésén dönt.
A pályázat elbírálásának határideje: 2011.
június 30.
A képviselő-testület a benyújtott pályázatok ismeretében, megfelelő pályázat hiányában a pályázatot eredménytelennek nyilváníthatja.
A képviselő-testület utasítja az aljegyzőt pályázati hirdetmény jogszabály szerinti közzétételére.

Felelős: dr. Bencze Zoltán aljegyző
Határidő: folyamatos
12. Jegyzői állás betöltésére pályázat kiírása
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület 7 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következő határozatot:
75/2011. (IV. 20.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot ír ki jegyzői állás betöltésére.
A képviselő-testület a pályázati kiírást a határozat melléklete szerint jóváhagyja.
A képviselő-testület a pályázati felhívást a
www.kozigallas.gov.hu honlapon, a Dömsödi Hírnök című önkormányzati újságban és az önkormányzat www.domsod.hu címen elérhető hivatalos honlapján teszi közzé.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal
13. Egyebek
13.1 A Gyergyócsomafalvi Tűzoltó Egyesület
által adományozott székelykapu elhelyezése
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület 9 igen, 0 nem – egyhangú
szavazattal meghozta a következő határozatot:
76/2011. (IV. 20.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Gyergyócsomafalvi Tűzoltó Egyesület által a Dömsödi Tűzoltó Egyesületnek a szervezetek közötti jó kapcsolatra tekintettel adományozott székelykapu helyeként a Petőfi Sándor
Oktatási és Művelődési Központ előtti parkosított
közterületet határozza meg.
A képviselő-testület egyben köszönetét nyilvánítja a Gyergyócsomafalvi Tűzoltó Egyesületnek a
település nevezetességeit gazdagító ajándékáért.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal
13.2 Közlekedési tábla levételének kezdeményezése
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület 7 igen, 1 nem szavazattal, 1
tartózkodással meghozta a következő határozatot:
77/2011. (IV. 20.) Kt. számú határozat
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete kezdeményezi a Magyar Közút ZRt.
Pest Megyei Igazgatóságánál, hogy az 51-es számú főúton a dabi buszmegállóban elhelyezett
megállni és várakozni tilos közúti jelzőtáblát szüntesse meg és a korlátozást oldja fel.
Felelős: Bencze István polgármester
Határidő: azonnal
A képviselő-testület következő munkaterv szerinti ülésének időpontja 2011. május 18.
Tájékoztatjuk az olvasókat, hogy a képviselőtestület nyilvános üléseiről készült jegyzőkönyvek,
továbbá az önkormányzati rendeletek a
www.domsod.hu önkormányzati honlapon olvashatók. A jegyzőkönyvek olvasására a Nagyközségi
Könyvtárban ingyenes internetes hozzáférést biztosítunk.
A képviselő-testület nyilvános üléseinek meghívóit a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján és az
önkormányzati honlapon tesszük közzé. Az önkormányzati rendeleteket a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján hirdetjük ki, és az önkormányzati
honlapon is közzé tesszük.
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat
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A Dömsödi Napok kitüntetettjei

Díszpolgár kitüntetés

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

„Díszpolgári cím és annak
adományozása”

1. § Dömsöd Nagyközség Önkormányzata,
attól a céltól vezérelve, hogy a helyi közösség
szolgálatában kiemelkedő érdemeket szerzett, a
község lakossága által megbecsült, köztiszteletben álló személyeket méltó elismerésben részesíthesse, valamint személyüket és cselekedeteiket megfelelőképpen értékelve állíthassa példaként a jelen és az utókor elé, „Dömsöd Díszpolgára” elnevezéssel (továbbiakban: díszpolgári
cím) címet alapít.”
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 59/2011. (III. 30.) Kt. sz. határozatával Tóth István tanítónak a „Díszpolgár”
címet adományozta.

kapja, aki legszebben beszéli a magyar nyelvet.
Tóth István tanító egész életművével és példamutató magatartásával mindvégig településünk szolgálatában állt, és hozzájárult nagyközségünk jó hírnevének öregbítéséhez.
Ezért méltán tüntetjük ki a Dömsöd Díszpolgára címmel.

kép kialakítását és folyamatos rendben tartását.
Szervező munkájának köszönhetően sikerült
elérni, hogy az alsó tagozatos menzás diákoknak már nem kell a főzőkonyhára járni ebédelni, mert az OMK aulájában az ebédeltetés feltételeit sikerült megteremteni.
Fáradhatatlan, kitartós, áldozatos, lelkiismeretes, közösségért végzett munkáját a képviselőtestület – az óvodavezető, valamint az Oktatási
és Közművelődési Bizottság javaslatára – a
„Dömsödért” Emlékérem kitüntetéssel ismeri el.

(részlet a rendeletből)

Bődi Endréné Mohácsi Ilona Dömsödön
született 1955. február 15-én.

„Dömsödért”
Emlékérem

Dömsöd nagyközség nagyra becsüli a település szolgálatában, fejlődésének elősegítésében,
érdekeinek előmozdításában, az egyetemes emberi értékek gyarapításában kifejtett kimagasló,
példamutató egyéni és közösségi, szakmai és
társadalmi célú tevékenységet. Ezek elismerésére „Dömsödért Emlékérem” elnevezéssel kitüntetést alapított.
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 58/2011. (III. 30.) Kt. sz. határozatával a következő személyek részére

„Dömsödért” Emlékérmet
adományoz:

Bak Gáborné Orosz Teréz Dömsödön született 1956. január 29-én.
Tanulmányai befejeztével Dömsödön az Általános Iskolában kezdett dolgozni, ahol azóta is
oktatja, neveli a rábízott gyermekeket.

Tóth István tanító 1918. március 20-án született Kéthelyen. 1945-ben kötött házasságot a
dömsödi származású Orosz Katalinnal, s azóta
él Dömsödön.
Tóth István a dömsödi oktatás történelmének
kiemelkedő személyisége, aki a több mint négy
évtizedes munkássága során a pedagógia különböző területein alkotott maradandót. A politechnika tantárgy oktatás alapjainak letételében úttörő munkát végzett. Kiemelkedő jelentőséget
tulajdonított a gyermekek fizikai fejlődésének.
A pozitív tanítói életpálya mellett mindig fontos
volt számára közéleti tevékenysége is. Aktív
tagja volt a különböző sportegyesületeknek, de
meg kell említeni, hogy Dabon tanácstagnak is
választották. 2001-ben az önkormányzat képviselő-testülete „Dömsödért” Emlékplakettel tüntette ki példaértékű munkásságáért.
2004-ben létrehozta a „Szép magyar beszédért” Alapítványt, melynek egy évi kamatát
minden évben az a ballagó nyolcadikos diák

Jó közösségformáló egyéniségének köszönhetően lakókörnyezetében – utcájukban – és
munkahelyén egyaránt hozzájárult községünk
fejlesztéséhez.
2010-ben a nehéz gazdasági helyzet ellenére
is – kiváló kapcsolatteremtő képességével –
megtervezte, megszervezte, koordinálta, irányította a bontástól a használatbavételig az iskola
melletti játszóudvar kivitelezését.
Időt és fáradságot nem kímélve önzetlenül
szervezte, irányította az Áchim utca szilárd burkolattal történő ellátását, majd az esztétikus utca-

Családja minden tagja tevékenyen részt vett
Dömsöd életében, mint önkéntes tűzoltók. A
közösségért való tenni akarás példa volt előtte a
szülői házban, s ez végigkíséri egész életében.
Tanulmányait Dömsödön és Ráckevén végezte, ezt követően mindezidáig szülőfalujában,
Dömsödön dolgozott.
Vállalkozói tevékenységét 1990 óta folytatja,
először mint kereskedő, a Dabi Lila Virágüzletet üzemelteti, majd 1999-től tevékenységét bővítve a Dabi Söröző üzletvezetője lett.
Az Ipartestületnek több mint 20 éve tagja, vezetőségi tagként 1994 óta aktívan is részt vesz a
testület munkájában. Ezzel nem csak Dömsöd
legnagyobb civil szervezetének tagja, hanem településünk vállalkozóinak, iparosainak érdekeit
is képviseli.
A Dömsödi Darts Klub befogadója immár öt
éve, emellett a Dömsödi Sportegyesület gyermek focicsapatát folyamatosan támogatja.
Az immár hagyománnyá vált Dabi Napok
megrendezésének szülőanyja, amely a családok, fiatalok szórakoztatása mellett a helyi kézművesek, vállalkozók bemutatására is lehetőséget biztosít.
Életútja példaértékű lehet mindenki számára,
segítőkészsége, szervezőkészsége a falu haladását szolgálja.
Mindezekre tekintettel a képviselő-testület az
Ipartestület elnökének javaslatára Bődi Endrénét
„Dömsödért” Emlékéremmel tüntette ki.

6
Jarosiné Szabó Ilona Püspökladányban született 1951. október 29-én.

Hosszú évtizedek óta végez kimagasló oktató-nevelő munkát az általános iskola alsó tagozatában. Kimagasló eredményeket ér el a tehetséggondozás területén. Az általa felkészített tanulók igen eredményesen szerepelnek tanulmányi versenyeken.
Nagy gondot fordít a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatására, korrepetálására.
Pedagógusi munkája példamutató a nevelőközösség előtt, hivatástudata kimagasló.
Nyitott az innovációra, módszertani kultúrája
kiemelkedő. Helyi és körzeti bemutató tanítások alkalmával tudását, módszereit szívesen
megosztja kollégáival. Hosszú évek óta munkaközösség-vezető, feladatát maximálisan teljesíti, kiváló szakmai vezető.
Tanórán kívüli tevékenységben is példát mutat, iskolai, községi rendezvényeken szívesen
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részt vesz, a rábízott feladatokat kimagaslóan
valósítja meg. Számtalan esetben ünnepi műsorokkal is segítette azok színvonalas lebonyolítását.
A dömsödi iskolában végzett több évtizedes
kiváló munkáját a képviselő-testület – az iskola
igazgatójának javaslatára – a „Dömsödért” Emlékérem kitüntetéssel ismeri el.
Fabula László Budapesten született 1982.
április 25-én. Az általános iskola elvégzése után
1999-ben végzett a Simon Ferenc Bőripari Szakmunkásképző Intézetben. Az ELIT Cipőkészítő Rt.-nél jó minőségű kézimunkát tanult, majd
vonzották az elegáns, kézzel varrott cipők. A cipészmesterség csínját-bínját tapasztalt mesterek
mellett sajátította el.

Fabula László cipészmester évek óta kiállításával gazdagítja rendezvénysorozatunk színvonalát, kire községünk igazán büszke lehet. Sze-

Dömsödi Napok
2011

Településünkön hagyomány szerint április
végén, május elején kerül megrendezésre a
„Dömsödi Napok” programsorozat.
Ebben az esztendőben a nagyérdemű közönség immár 17. alkalommal válogathatott a gazdag kínálatból
A Gyergyócsomafalvi Tűzoltó Egyesület az
OMK előtti parkban egy csodaszép székelykaput állított fel tisztelete jeléül.
Pénteken Bencze István megnyitó beszédében köszöntötte testvérvárosaink delegációját,
majd a Díszpolgári cím és a Dömsödért Emlékplakettek kerültek átadásra.
Az OMK-ban értékes, munkaigényes kiállítási anyagok ejtették ámulatba a vendégeket.
A szabadtéri horgász és lovas programoknak
a szombati időjárás is kedvezett. Az alapítványi
bálon tetszetős, szórakoztató műsor által vált
emlékezetessé az este.
Vasárnap az anyák napi műsor és a sztárvendégek méltó módon zárták a programsort.
-V.I.-

rény, szorgalmas, szakmájának alapos ismerője,
nyitott, becsületes.
Számos kiállításán Dömsöd jó hírnevét viszi
tovább, így Szentendrén a Skanzenben az Anna
Napi Búcsún, a Pünkösdi Sokadalom és Bor
Ünnepen az Akarattyai Napokon, az Utazás Kiállításon és még sorolhatnám.
Jelentősnek ítéli a külföldi kiállításokon való
megjelenést. A hagyományt, legendát, a minőséget, az egyedit nyújtja keze munkája.
Büszke arra, hogy készített már cipőt a New
York-i filharmonikusok karmesterének, Erdei
Zsolt ökölvívónknak, és Sólyom László volt
köztársasági elnök is elismerően nyilatkozott
munkájáról.
Mindezekre tekintettel a képviselő-testület –
Lázár József önkormányzati képviselő javaslatára – Fabula László részére a Dömsödért Emlékérmet adományozza.
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 57/2011. (III. 30.) Kt. sz. határozatával Szabó Lajosnak Díszoklevéllel fejezte
ki köszönetét, és ismerte el Dömsöd sportéletének területén végzett több évtizedes kiemelkedő
munkáját.
Keze nyomán a labdarúgás pezsgő életet élt,
a helyi csapatok az Ő munkája és emberi kapcsolattartási képessége segítségével öregbítették településünk jó hírnevét.
Hozzáértésének, szervező munkájának köszönhetően biztos háttere volt a labdarúgásnak.
Célja volt a dömsödiek sportolási igényeinek
kiszélesítése, mindezt nem hangosan, csendben, szívből tette.
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A Dezsõ Lajos Alapfokú Mûvészetoktatási
Intézmény áprilisi hírei
Áprilisban nagyon sok elfoglaltságunk volt, jó néhány növendékünk
részt vett versenyeken, fúvós találkozót rendeztünk, és a két projektünkkel is bőven van munka a napi teendők mellett.
Április 4-én Ráckevén, a „Táncok a billentyűkön” elnevezést viselő
zongorás találkozón Balogh Abigél, Halász Dorottya (felkészítő tanáruk
Csák Péter) és Kudar Zsolt vettek részt. Kudar Zsolt elismerő oklevélben
részesült kiemelkedő Bartók előadásáért. Felkészítő tanára Jeneiné
Bartha Lívia.
8-án a IV. Országos Színjáték Versenyen képviselték iskolánkat az
alábbi tanulók: Csicsó Klaudia, Jóni Dániel és Sándor Nikolett. Felkészítőik: Bognár Gáborné és Gábor Tünde tanárnők voltak.
9-én a XX. Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó Találkozón
vettek részt a makádi drámatagozat növendékei. A versenyt Tökölön rendezték meg, a csoport bronz minősítést nyert. Felkészítő tanáruk Bognár
Gáborné volt, az előadott darab címe: „A muskátlis kalap”.
13-án rendeztük meg harmadik alkalommal a Fúvós Szólisták és Kamaraegyüttesek Baráti Találkozóját. A résztvevők a következő településekről érkeztek: Kiskunlacháza, Ráckeve, Taksony, Tököl, Szigetszentmiklós. A 120 fős rendezvénynek a művelődési ház adott helyet. Öt iskolából jöttek a zeneiskolás gyerekek, hogy egymás produkcióit meghallgassák.

Valamennyi versenyzőnknek és felkészítő tanárunknak gratulálok a
versenyeken való részvételhez! Azt gondolom, valamennyien tudjuk,
hogy mennyi plusz munkával és áldozattal jár a versenyzés, így nagyon
köszönöm, hogy iskolánkat képviselték valamennyi térségi, megyei és országos versenyen.
A művészeti iskola, természetesen, részt vett a Dömsödi Napokon is.
Április 29-én, a megnyitón három növendékünk: Jancsó Anna, Szabó
Bettina és Vitáris Petra a rábaközi tájegység népdalaiból adott elő egy
csokrot.
Még ugyanezen a napon a kiállításon megtekinthették grafika tanszakunk munkáit. A növendékek alkotásait Kérges Tünde tanárnő állította
össze.

Másnap, az alapítványi bálon társastáncos növendékeink: Budai Noémi, Ispán Karina, Nagy László és Nagy Tímea léptek fel. Ugyancsak bemutatkozott a felnőtt tánccsoport, amelynek tagjai a Grundtvig projektben is aktívan részt vesznek. Felkészítő tanáruk Mihó Diána volt.

Tóth Ilona

Magyar Máté

A koncertet Bencze István polgármester úr nyitotta meg, akinek külön
köszönöm, hogy betegsége ellenére elvállalta a vendégek köszöntését.
Bognár Gáborné volt az est háziasszonya, aki a résztvevőket egy-egy híres zenész (természetesen zenéről szóló) aforizmájával küldte fel a színpadra. A találkozó nagyon sikeres volt, jövőre – remények szerint – ismét
vendégül láthatjuk a környék zeneiskoláit.
Szeretném megköszönni a következő személyeknek, hogy hozzájárultak a találkozó sikeres lebonyolításához: Csikós Lászlóné, Bokor
Zsolt, Tarr Istvánné, Radványi Patrik – technikai segítség, Budainé
Doroszlay Judit, Jávorka Józsefné, Patonai István – öltözők biztosítása,
Tóthné Ispán Ilona, Sipos Éva, Tulai Andrea, Bene Jánosné – szendvicsek elkészítése, Kérges Tünde – oklevelek tervezése.
15-e és 17-e között Balassagyarmaton jártak fuvolásaink, név szerint
Baranyi Virág, Orbán Enikő, Varga Karolina és tanáruk, Somos András,
ahol a VIII. Országos Fuvoladuó és Kisegyüttes Versenyen szerepeltek
fuvolatrió kategóriában.
20-án rendezték meg a II. Pest Megyei Rézfúvós Versenyt Gödön. Iskolánkat Keller Konrád képviselte, felkészítő tanára Nyikes Krisztián
volt.

Május 1-jén, Anyák napján a társastáncos csoportjaink adtak műsort a
művelődési ház rendezvényén. Felkészítő tanáraik Mihó Diána és Tóth
Andrea voltak.
Valamennyi fellépőnek köszönöm a felkészülést és a részvételt!
Köntös Ágnes igazgató
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A Dezső Lajos Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2011. május
13-ától felvételt hirdet az alábbi tanszakokon.
Zenei tanszakok: furulya, fuvola, klarinét, trombita, gitár, zongora,
óvodás előkészítő.
Tánc: társastánc, néptánc; képzőművészet: grafika és festészet;
színművészet-bábművészet: színjáték.
Szeretettel várjuk az érdeklődő gyerekeket és szüleiket a művészeti iskolában!
A beíratkozáshoz adatlapot kell kitölteni a művészeti iskolában.
Bővebb információt a 24/435-338 és 20/489-8866-os telefonszámokon lehet kérni.
Felhívjuk a kedves Szülők és Gyerekek figyelmét, hogy a művészeti iskolába minden évben be kell iratkozni (vagyis azoknak a tanulóknak is, akik már járnak a művészeti iskolába!).
A gyerekek tanulmányaiban fontos szerepet tölt be a művészeti nevelés. Kutatások sora bizonyította, hogy teljesen átformálódnak azok
a gyerekek, akik művészeti oktatásban vesznek részt. Mérhető a gyerekek teljesítményének javulása. Aki csak teheti, iratkozzon be a művészeti iskolába.
Nemcsak alsó tagozatos gyerekeket várunk. Nálunk be lehet kapcsolódni az oktatásba később is, tehát szeretettel várjuk az általános
iskola felső tagozatából a jelentkezőket, sőt a középiskolás korosztályok tanulóit is szívesen látjuk.
A művészeti iskola pedagógusai

Tisztelt Adózók, kedves Szülõk!

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

Beszámoló a Grundtvig Projektrõl

Áprilisban a törökországi Samsun városa adott helyet a Grundtvig
projekt soron következő találkozójának.
A projektben a mi iskolánkkal együtt 5 ország intézményei vesznek részt. Spanyolország: Cead Mercedes Pinto Santa Cruz De
Tenerife, Románia: Nagyváradi Egyetem, Törökország: Tekkeköy
Halk Egitim Merkezi, Olaszország: E.Ri.Fo. Ente per la Ricerca e
Formazione.
A háromnapos konferencián beszámoltunk az eddig elvégzett
munkáról, és a MOODLE rendszerben való tájékozódást tanultuk
tenerifei informatikusok segítségével. Megtanultuk, hogyan töltsünk
fel különböző anyagokat, képeket, hogyan készítsünk kvízt, hogyan
kell fórumot létrehozni. Ezek azért fontosak, mert a projekt a felnőttek oktatására vonatkozik, akiket a digitális technikák segítségével
tanítunk. Ez teszi számukra lehetővé, hogy az élethosszig tartó tanulás keretében megtanulják, hogyan juthatnak különféle fontos ismeretekhez a MOODLE rendszer segítségével. Hozzásegítjük őket,
hogy különböző digitális technikákat elsajátítsanak, önállóan tanuljanak.
A török iskola, ahol a konferencia zajlott, egyfajta szakiskola, ahol
különféle kézműves szakmákat oktatnak lányoknak. Megtanítják
őket arra, hogy a háztartás teendői mellett (a legtöbb asszony otthon
dolgozik, vagyis háztartásbeli) milyen kiegészítő tevékenységgel juthatnak jövedelemhez.
Maga az iskola építészetileg modern épület, jól elkülöníthető funkcionális helyiségekkel, amelyek között még egy kiállítási terem is helyet kapott.
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A szállásunk egy pedagógusok számára létrehozott szállodában
volt. Minden nagyobb városban van egy tanári szállás, ahol a pedagógusoknak lehetőségük van arra, hogy a szállodai áraknál olcsóbban
megszállhassanak. Ez egyedülálló kezdeményezés, ezzel még sehol
Európában nem találkoztunk.
Általánosságban a pedagógusoknak, az oktatásnak nagyon nagy
jelentőséget tulajdonítanak egész Törökországban. Például azt a projekttel kapcsolatos munkát, amelyet koordinátorunk ingyen, „társadalmi munkában” végez, ott főállásban, egy, csak erre a feladatra kijelölt pedagógus végzi.
A három nap alatt nemcsak a MOODLE rendszerrel ismerkedtünk
meg, de a vendéglátó iskola képviselői bemutatták a várost is.
A 430 ezer lakosú város a Fekete-tenger déli partján fekszik. A város azért bír nagy jelentőséggel, mert a török függetlenségi háború
egyik fontos állomása. A háború szorosan összefügg Musztafa Kemal
nevével, akinek a Török Köztársaság létrejötte köszönhető. Az országgyűlés ezért adományozta neki az Atatürk (Törökök Atyja) nevet. A városban állították fel szülőházát (Szalonikiből hozták át, és itt
építették fel újra), amely szinte szent helynek számít. Ha belegondolunk abba, hogy Atatürk mit tett Törökországért, nem is csoda.
Az I. világháború után a sevres-i békeszerződés Törökországnak
csak Anatólia egyes területeit hagyta volna meg. Ez volt a függetlenségi háború kitörésének az egyik oka. Atatürk elűzte az idegeneket,
felszámolta a lázadásokat. Eltörölte a szultánságot, létrehozta a köztársaságot. Betiltotta a dervisrendeket, megtiltotta, hogy az ulema
(vallástudósok csoportja) felügyelje az oktatást. Megtiltotta a fez viselését, szorgalmazta az európai öltözéket. Bevezette a Gergely-naptárt, a hivatalos pihenőnap vasárnap lett. Bevezette a latin ábécét, sőt
maga is táblával, krétával járta a falvakat, hogy tanítsa az embereket,
mert kötelező volt mindenkinek megtanulni az új írást! Eltörölte a
többnejűséget, és vezetéknevet kellett választania minden lakosnak.
Megreformálta Törökországot, ezért tisztelik. Az egyik pedagógus
azt is elmondta, hogy Atatürknek nem született saját gyermeke, így
több gyermeket is örökbe fogadott. Közülük egy leány, Sabiha Gökcen volt a világ első női berepülőpilótája.
Vendéglátóink elvittek minket a Néprajzi Múzeumba is, ahol az őskortól kezdve bemutatták a városban és környékén fellelt ásatásokból
származó különböző leleteket. Talán a legérdekesebb egy mozaikpadló volt, amely szinte teljes egészében épen maradt.
Vendéglátóink gondoltak arra is, hogy az összes vendég keresztyén
kultúrkörből érkezett, így elvittek minket Sümelába, ahol egy bizánci
kolostor található 1200 m magasságban. A kolostort 386-ban alapították, jelenlegi formáját a XIII. században nyerte el. Érdekessége, hogy
az épületek szinte a szirt falához tapadnak – szédítő magasságban.
Az óriási távolságot meglepően jó minőségű úton tettük meg. Ennek az volt az oka, hogy a teherautókat a városok határán lemérték,
tehát kizárt, hogy túlsúlyos kocsi hagyja el a várost, tönkretéve az útburkolatot.
Számunkra azonban leginkább az volt különleges, hogy a törökök
a magyarokat testvérként szeretik, és ez nem a 150 éves megszállás
miatt van így (emiatt még elnézést is kérnek – no, persze erről a mai
emberek egyáltalán nem tehetnek!). A magyarokat a hunokkal hozzák kapcsolatba, onnan származtatják a két nép testvériségét, sőt
Attilát maga Atatürk is ősatyjának vallotta…
Nagyon jól éreztük magunkat, vendéglátóink szívből gondoskodtak rólunk. Az iskola szép, rendezett környezettel állt a konferencia
rendelkezésére, vendéglátóink kiváló eszközparkkal – többek közt
számítógépekkel és projektorral – segítették a projekt sikeres lebonyolítását.
Köntös Ágnes és Povázai Gyula
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2011. május 27.
péntek:

18,00 órától nóta és
operett műsor (közkívánatra a 2010-es közvéleménykutatás alapján)! A
zenés és táncos műsor
után pedig egy táncest sok zenével, tombolával.
Helyszín: Dabi söröző kertje, szabadtéri
program
Büfé. Belépés díjtalan!

2011. május 28. szombat:

Délután 13,00 órától – megnyitó, zenés-táncos – társastánc-bemutató – műsorok, vetélkedőkkel, gyermekfoglalkoztató, ugrálóvár stb.
Este 19,00 órától nosztalgia est – utcabál,
meglepetés műsorszámokkal – 23,00 órakor
tombola. Utcabál királya és királynője választás, megjelenés retro öltözékben (70-80-90-es
évek), fődíj egy torta! Tombola!

Helyszín: Dabi söröző kertje, a Dabi körút
bevezető szakasza.
Büfé, gyros, látványkonyha, péklángos, fagyi, kürtőskalács.
Belépés díjtalan!

2011. május 29. vasárnap:

Reggel 8,00 órától indul az Ízek utcája, a
Dabi krt. lezárt szakaszán, alföldi és tájjellegű
ételek főző- és sütőversenye, grillezési lehetőséggel! Nevezni a Dabi sörözőben lehet. Malomkerítéstárlat a malomhoz vezető lejáró
kerítésein – képek, rézkarcok, kézműves munkák, fotók – Nosztalgia sátor „Ilyenek voltunk”
címmel! Kocsikázás Szőlők útja – K. Nagy
László utca – Sallai utca – Dabi körút útvonalon, pónilovaglás! Íjászati bemutató és lehetőség a Dabi malom udvarán, ugyanitt malomlátogatás „idegenvezetéssel” folyamatosan.
Reggel 9,00 órától a Dabi söröző udvarán
bábkészítő bemutatója. Bábkészítés, az elké-

Ízek utcája, tájjellegű és grill ételek főző- és sütőversenye

2011. május 29. (vasárnap) 8.00 órától Ízek utcája (Dabi krt. –
Lila söröző – Szőlők útja közötti szakasz), alföldi tájjellegű ételek
főző- és sütőversenyére kerül sor, grillezési és tárcsás lehetőséggel,
melyre vállalkozó szellemű csapatok jelentkezését várjuk.
Bárki nevezhet, aki szereti a hasát, szeret főzni és egyidőben tudását
megmérettetni másokkal.
Helyszín: Dabi krt. – Lila söröző – Szőlők útja közötti szakasz, az
úttest két oldala
Csoportok, baráti társaságok, közösségek, civil szervezetek jelentkezését várjuk a Lila Sörözőben (Dömsöd – Dabi krt.).
Jelentkezési határidő: 2011. május 25, a nevezési lapokat szintén itt
vehetik át, illetve letölthetők a www.domsod.hu oldalról! (Bődiné Ica:
06-20-232-26-36, e-mail: ttimo01@citromail.hu)
Május 29-én 8.00 órától IV. Dabi Napok – Ízek utcája, alföldi tájjellegű és grill (tárcsás) ételek főző- és sütőversenye
A főző- és sütőversenyen való részvétel feltételei:
• Az ételek elkészítéséhez szükséges alapanyagokat, hozzávalókat, eszközöket és a főzéshez-sütéshez szükséges faszenet, tüzelőanyagot
(csak gázégővel lehet főzni) a csapat biztosítja. Egy csapat kétféle
ételt is készíthet!
• A készített ételből 3 adagot a csapat átad zsűrizésre.
• Az ételhez szükséges köretet külön tálalóedényben kell a zsűrinek átadni, amihez a tálalóedényt a résztvevők biztosítják.
A csapatok a főző- és sütőversenyre való jelentkezésükkel
elfogadják a következő részvételi feltételeket:
• Az elkészített ételt árulni tilos!
• A csapatok a főzőhely tisztántartásáról maguk gondoskodnak, az ételek elkészítése során a tűzvédelmi óvintézkedéseknek eleget tesznek,
az esetleges károkért teljes körű anyagi felelősséget vállalnak. A főzőhelyeket a jelentkezés sorrendjében osztjuk ki!
• A főzőhelyeket a verseny napján úgy kell kialakítani, hogy reggel
9,00 óra után már nem lehet csak gyalogosan közlekedni. A főzőhelyeket a program végén, délután 15,00 óra után lehet csak elbontani!

szült bábokból bábozás a gyerekekkel, arcfestés, hajfestés, frizurakészítés, lufihajtogató
bohóc, hennafestés, gyerek házi bemutató,
darts bemutató.
Gyermek és felnőtt programok, Ludas
Matyi c. mesejáték, ugrálóvár, baba-mama
börze, ügyességi vetélkedők. Rendőrségi vetélkedő, bemutató, kukás és tűzoltó autó!
Társastánc-bemutatók.
Helyszín: Dabi söröző terasza, udvara, a
Dabi körút lezárt szakasza, a Dabi malom és
udvara.
Büfé, gyros, látványkonyha, péklángos, fagyi, kürtőskalács.
Belépés díjtalan!
A Dabi nap egy jó nap! Sok szeretettel hív
és vár minden kedves érdeklődőt a Dabi söröző és a „Még 1000 év Dömsödért” Egyesület Közhasznú Szervezet!
A részletes programról a www.domsod.hu
oldalon és plakátokon, szórólapokon adunk
tájékoztatást.

IV. Dabi Napok 2011. május 27-28-29.

Ízek utcája, tájjellegű és grill ételek főző- és sütőversenye

/2011. május 29. (vasárnap) 8.00 órától Ízek utcája (Dabi krt. – Lila
söröző – Szőlők útja közötti szakasz), alföldi tájjellegű ételek főző- és
sütőversenyére kerül sor, grillezési és tárcsás lehetőséggel, melyre vállalkozó szellemű csapatok jelentkezését várjuk. Bárki nevezhet, aki
szereti a hasát, szeret főzni és egyidőben tudását megmérettetni
másokkal./

Nevezési lap

Sorszám: .......................................................
Étel kategória:
• Tájjellegű bográcsos étel .........................................................
• Grill étel
• Tárcsás, egyéb főzési és sütési mód:

Az étel neve, fantázia-elnevezése: ..........................................................

....................................................................................................................

Jelentkező(k) neve: ..................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

Várható létszám: ............................... fő, vendég ................................. fő

Csapat- vagy fantázianév: ........................................................................

....................................................................................................................

Elérhetőség, cím, telefon, e-mail cím: ....................................................

....................................................................................................................

Dátum: ...............................................

Aláírás:

Jelentkező

Szervező
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Beszámoló az Elsõ dömsödi Kerítés Tárlat-ról

Az időjárás is kegyes volt, bár kicsit hűvösen és szürkén indult a reggel. De aztán, a napi is megállt bámulni a csudát, hiszen Dömsödön
a központban levő Petőfi Szülői Ház udvara tavaszi ünneplőbe öltözött, képzőművészeti és kézműves kiállítók jóvoltából.

A

10 órai kezdetre szép számmal gyűlt a nép apraja és nagyja. Szólt a tárogató hangja Hajdu László tolmácsolásában. Volt szép megnyitó – s így megtudtuk az
ötletgazda, szervező és kiállító képzőművész Sánta István szavaiból, hogy több éves-évtizedes igény tört felszínre a helybeli és környéke festők, szobrászok,
fafaragók, fotósok, szőnyegszövők, bőrdíszművesek, gyöngyfűzők, tűzzománc-készítők, horgolt kézimunka készítők, linómetszők, szarufaragók, és arcfestők részéről, hogy megmutathassák munkáikat és ez által bemutatkozhatva a kedves érdeklődőknek kiderülhessen, hogy hány és hányféle kultúra iránt elkötelezett ember él közöttünk.

A

szervezők szívós és kitartó munkájának eredménye, hogy ez az egész napos rendezvény létre jött. Dömsödi, ráckevei, szigetbecsei, kunszentmiklósi, kiskunlacházi, szigetszentmártoni alkotók mind-mind szívük-lelkük, agyuk és kezük által megtervezett és létrehozott műveikkel kedveskedtek a kíváncsi és érdeklődő, szépre, jóra, kultúrára szomjazó embereknek. Hiszen mint egy májusi bokréta, mi minden színével és formájával a tavaszt
ünnepli – úgy láthatták azt a sokféle, bő palettát, témában és kivitelezésben a műveiken. Tájképek, portrék, hangulatos életképek, csendéletek mellett,
Horváth Béla kádármester fába „lehelt”, késsel, vésővel metszett-faragott motívumai, a szigetbecsei Győri Ildikó szőnyegbe álmodott, szívet melengető – „Jaj, de jó megsimítani!” – érzést kiváltó munkái, Halász Boróka tűzzománc technikával készített virágindákkal díszített utca-háztáblái, és a bőrdíszműves, a csipketál-kompozíciókészítő művei, éppen úgy, mint a többi varázslatos művész, ügyes kezét – a népművészet, a szakmai iránti elkötelezettséget hirdették.

É

s miközben a helybeli Borászati Kft. borait, a Cosinus Gamma ízes sajtfalatkáival kóstolgattuk, és Ambruskáné Judit aszalt és cukrozott gyümölcseit
csemegézhettük, a zsenge ifjúság ezalatt – a húsvét jegyében – népi gyermek körjátékokkal szórakoztatta a nagyérdeműt. Bennem megfogalmazódott az, hogy ez egy nagyszerű kezdeményezés. Legfőképpen pedig, egy jó és tiszta emberi érzés. Mert jó lehet együtt egy helyen, ismerős és ismeretlen, barát-pajtás, kollega-rokon, pap és tanár, nyugdíjas és kisiskolás, polgármester, sajtkészítő, festőművész, borász, újságíró és írókázó, kicsi és nagy,
idősebb és fiatal – egy szóval a közösségnek együtt lenni.
Most álljon itt a felsorolás vegyesen, érdeklődők és kiállítók, szervezők és a látogatók aznapi gondolataiból, érzéseiből.
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N

incs is más tisztem, mint felsorolni és ezáltal név szerint is bemutatni a kiállítókat, kik ezzel a gesztussal úgy érzem, a hagyományteremtő út első lépését megtették.

Ambruska Péter bőrdíszműves, Babityné Mészáros Gyöngyi gyöngyfűző, Balázs Kati tűzzománc-készítő, Beretvás Csanád szobrász, Berki Géza
festő, Czaniga Mihály bőrdíszműves, Denke István fafaragó, Dévényi János festő, Encsev-Nacsev Nándor festő, Guba Anita festő, Győri Ildikó szőnyegszövő, Halász Boróka tűzzománc-készítő, Horváth Béla kádármester, Kovácsné Szalai Olga horgolt kézimunka-készítő, Kő Árpád festő, Kővári
Zoltán fotós, Kun Pál festő, Mertl Attila festő, Mészáros Miklósné horgolt kézimunka, Mikus László bőrdíszműves, Ölvedi Ilona bőrdíszműves, P. Német Gabriella linómetsző, Rusznyák Martin szarufaragó, Sánta István festő, Simonideszné Kovács Hajnalka festő, Szíjártó Margit festő, Szíjártó Máté
festő, Vajnai János festő, Varga Anett festő, Zebényi Viktória arcfestő.

Jövõre, Veletek, Ugyanitt!

Kép és szöveg: Kő Árpád MUOSZ:25163
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Sikeres LEADER pályázatok a
ráckevei kistérségben

Rendezvények, képzések, közösségi célú és
vállalkozás alapú fejlesztések valósulnak meg a
közeljövőben a Kis-Duna-menti Vidékfejlesztési Egyesület (KVE) működési területén.
Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program IV. intézkedéscsoportja (tengelye) 2009
szeptemberében nyílt meg és november 16-ig
állt a pályázók számára nyitva. Az KVE stratégiájában megálmodott fejlesztéseket az akkori
Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium a LEADER rendelet mellékletét képező
HPME katalógusában határozta meg a KVE
közreműködésével, a helyi adottságoknak megfelelően.
Összesen 24 db pályázat érkezett be, ezt követően egy hosszadalmas ügyintézés vette kezdetét, majd a KVE pályázat bíráló bizottsága
2010. december 6-án hozta meg döntését a pályázatok rangsoráról.
A Mikulás ajándékára azonban várni kellett,
hiszen a Vidékfejlesztési Minisztérium Irányító
Hatóságának rangsor-jóváhagyása három hónapon keresztül zajlott, így a határozatok generálása március közepén zárult.
A meghirdetett 12 célterületből 7 célterületre
érkeztek sikeres pályázatok. A megvalósítandó
projektek között szerepelnek térségi kiadványok készítése, térképek, eseménynaptár; kü-

lönböző települési utcatáblák, infótáblák; térségi arculatfilm kidolgozása; művészeti tábor a
kisebbségi fiatalokért; tradicionális ételek népszerűsítését célzó beruházások; kulturális, turisztikai rendezvények. A lekötött forrás
94 318 692 forint.
A legtöbb igény a vállalkozás alapú – térségi
szintű turisztikai arculat javítása célterületre érkezett. Kiemelkedő cél a települési arculat javításának megvalósítása, illetve a helyi jellegű tradicionális ételek népszerűsítése, megismertetése, és az ezt célzó infrastruktúrafejlesztés. Elmondható, hogy a helyi turizmus fellendítése
hangsúlyban van a HACS területén, a LEADER
projektek szorosan kapcsolódnak, egymásra
épülnek és kiegészítik egymást a III. tengely turisztikai projektjeivel. Ezek a fejlesztések jelentős mértékben szolgálják a térség gazdasági fejlesztését, hiszen ide vonzzák a turistákat, javítják
a térség imázsát, ezzel pedig lehetőséget teremtenek új munkahelyek létrehozására is. Emellett
a térség identitástudatát erősítik, értékeinek, hagyományainak megismerését szolgálják.
A Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák időszakos felülvizsgálata, frissítése 2011 márciusában
zajlott le, annak érdekében, hogy az adott
LEADER Helyi Akciócsoport által lefedett térség folyamatosan változó fejlesztési igényeit

Zenés nyári esték
2011-ben is
a Petõfi Múzeum
udvarán

(Dömsöd, Bajcsy-Zsilinszky u. 6.)

A részletekrõl plakátokon értesülhetnek
az érdeklõdõk.
Ezúton kérjük a tisztelt olvasót, hogy idén is az adója 1%-át a
„Még 1000 év Dömsödért” Egyesület számára ajánlja fel,
adószámunk: 18670062-1-13.

XXI. évfolyam 5. szám

valóban tükröző alapdokumentum legyen. A
tervezés során a helyi szereplőknek lehetőségük
volt részt venni a felülvizsgálatban. Megvalósítandó ötleteiket egy erre a célra készült formanyomtatványra írhatták fel és juttathatták el a
KVE tervezői csoportjához, akik a projektötlet
adatlapok alapján, a HACS jóváhagyásával
megtervezték a 2011-es, második körös
LEADER pályázatok célterületeit és forrásait.
A KVE munkaszervezete a munka nagy részén
túl van, hiszen lezárultak a Vidékfejlesztési Minisztériummal és a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatallal történt egyeztetések is.
Izgatottan várjuk az április 30-át, amikor
megjelenik a LEADER rendelet, és a ráckevei
kistérség 10 településének 171 millió forint támogatást teszünk elérhetővé.
Váldi Nikolett
KVE

Dömsödön családi ház eladó!

Nyaralóként is használható új építésű ház 504 nm telken, közel a
Dunához: 3 szoba, konyha, nagy fedett teraszra nyíló étkező-nappali, 2 fürdőszoba, a földszinten és a tetőtérben kazánház-tároló
helyiség fúrt kúttal.
Teljes közmű: víz, gáz, csatorna
Ár: megállapodás szerint, Bp-i lakáscsere is érdekel.
Érdeklődni: 06-20-333-2632
Eladó 2 db szekrénysor + 2 ülőgarnitúra
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• I s k o la i hí r e k • I s k o la i h í r e k • I s k ol a i h í r e k
Kiskunlacházán megtartott
megyei énekverseny
2011. február 28

Iskolánkból a következő tanulók indultak:
1. osztály:
Molnár Lili
Felkészítője: Jávorka Józsefné
2. osztály:
Manger Petra
Felkészítője: Patonai Istvánné
3. osztály:
Liptai Melitta II. helyezett
Felkészítője: Varga Gézáné
4. osztály:
Vitáris Petra
Felkészítője: Csikós Lászlóné

Alapműveleti matematika verseny
Pest megyei forduló – Kiskunlacháza

4. o. Magyar Bence 6. helyezett
Felkészítő: Jarosiné Szabó Ilona
Osztályfőnök: Budainé Doroszlay Judit
5. o. Papp János 6. helyezett
Felkészítő: Ispánné Czibolya Andrea
6. o. Perger Benjámin 1. helyezett
Felkészítő: Ácsné Jaksa Szilvia
Kátai Dorottya 6. helyezett
Felkészítő: Ácsné Jaksa Szilvia
8. o. Sáfrán Tamás 2. helyezett
Felkészítő: Ácsné Jaksa Szilvia
Nagy Tímea 4. helyezett
Felkészítő: Ácsné Jaksa Szilvia

WEÖRES SÁNDOR Szavalóverseny
– Tököl

2. o. Várkonyi Petra 1. helyezett
Felkészítő: Patonai Istvánné
Manger Petra 2. helyezett
3. o. Jakab Tünde 1. helyezett
Felkészítő: Bak Gáborné
Kolompár Petra 2. helyezett
Felkészítő: Patonai Nóra
4. o. Pethes Patrícia 2. helyezett
Felkészítő: Patonai Istvánné
6. o. Pethes Vivien 2. helyezett
Felkészítő: Nagy Lászlóné

A 2011. április 11-én megtartott dömsödi szavalóversenyen a következő
eredmények születtek:

1. évfolyam:
I. helyezett:
Draskovich Zoé
Felkészítője: Jávorka Józsefné
II. helyezett:
Rakszegi Napsugár
Felkészítője: Jávorka Józsefné
III. helyezett:
Molnár Indira
Felkészítője: Jávorka Józsefné
Különdíjas:
Kiss Richárd Levente
Felkészítője: Bábelné Varga Judit

2. évfolyam:
I. helyezett:
Balogh Abigél
Felkészítője: Patonai Istvánné
II. helyezett:
Manger Petra
Felkészítője: Patonai Istvánné
II. helyezett:
Várkonyi Viktória
Felkészítője: Patonai Istvánné
III. helyezett:
Várkonyi Petra
Felkészítője: Patonai Istvánné

3. évfolyam:
I. helyezett:
Pék Bianka
Felkészítője: Bak Gáborné
II. helyezett:
Jakab Tünde
Felkészítője: Bak Gáborné
III. helyezett:
Kolompár Petra
Felkészítője: Patonai Nóra
Különdíjas:
Liptai Melitta
Felkészítője: Bak Gáborné
4. évfolyam:
I. helyezett:
Sipos Evelin
Felkészítője: Jarosiné Szabó Ilona
II. helyezett:
Vitáris Petra
Felkészítője: Patonai István
III. helyezett:
Pethes Patrícia
Felkészítője: Patonai Istvánné
5. évfolyam:
I. helyezett:
Ács Dominika
Felkészítője: Sánta Istvánné
II. helyezett:
Kolompár Dániel
Felkészítője: Sánta Istvánné

6. évfolyam
I. helyezett:
Pethes Vivien
Felkészítője: Nagy Lászlóné
II. helyezett:
Kátai Dorottya
Felkészítője: Nagy Lászlóné
III. helyezett:
Doroszlay Dóra Lili
Felkészítője: Nagy Lászlóné

7. évfolyam:
I. helyezett:
II. helyezett:
Farkas Ramóna
Felkészítője: Sánta Istvánné
III. helyezett:
Németh Anasztázia
Felkészítője: Sánta Istvánné
8. évfolyam:
I. helyezett:
II. helyezett:
Nagy Tímea
Felkészítője: Nagy Lászlóné
III. helyezett:
Különdíjas:
Ispán Krisztina
Felkészítője: Nagy Lászlóné
Különdíjas:
Csonka Orsolya
Felkészítője: Nagy Lászlóné

Rajzverseny eredménye

Téma: hagyományok
Felső tagozat:
Kincses Szandra 8. b II.

Minden eredményhez gratulálunk!

NYÁRI TÁBOR

a Gróf Széchenyi István Általános Iskola
minden tanulójának
A tábor helyszíne: Tata – a vizek városa
Időpont: 2011. augusztus 8-12.
Utazás autóbusszal

Idén negyedik alkalommal indulunk táborozni.
Hogy mi az úticél? A festői szépségű Tatai-tó partja. Mint mindig, most is garantált a jó társaság,
a kirándulások, remélhetőleg sok fürdőzés, vetélkedők stb.
Ami eddig még nem volt: sárkányhajózás, túlélőpálya, sétahajózás és rengeteg izgalmas tatai
látnivaló! Piroska néni már most készül a tóparti számháborúra!
A tábor költsége: 25.000 Ft, amely soknak tűnik, de tartalmazza a szállás, az utazás, az étkezések, a programok és a belépők árát is. Lehetőség van részletfizetésre is!
Az első részlet – 8000 Ft – befizetése: 2011. április 29-ig;
2. részlet (8000 Ft): 2011. május 20-ig;
3. részlet (9000 Ft): 2011. június 10-ig.
Kedves gyerekek, várjuk jelentkezéseteket!
A tábor szervezői:
Czeller Piroska tel. 06/20- 801-42-02, Ácsné Jaksa Szilvia tel. 06/30-678-9404
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Mottó: Legyen egy jó napunk együtt a dömsödi Duna-parton!

V. HAL VÍZ NAP
2011. JÚNIUS 18.

Rendezvényünk fővédnökei: Kis-Duna-menti
Civil Szervezetek Szövetsége és
Dömsöd Nagyközség Polgármesteri Hivatala
Ezúton tájékoztatunk minden érdeklődőt,
hogy
2011. június 18-án szombaton kerül
megrendezésre az

V. DÖMSÖDI
HAL-VÍZ NAP

Tervezett programok:
Reggel 6,30 órától a Dömsödi Horgász
Egyesület meghívásos horgászversenye.
A strandon és környékén 9 órától
főzőverseny a dömsödi „Petőfi sétányon”.
A versenyeken induló csapatok és az idelátogató vendégek szórakoztatására:
13,30 órától
vegyes szórakoztató műsor
a Kék–Duna vendéglő udvarán.
Legyen megint egy jó napunk!
Hívjuk és várjuk Önt és Kedves
Családját, Barátait, Kollégáit az
V. Hal-Víz Nap rendezvényeire.
Dömsödi Civil Szervezetek
INFORMÁCIÓ:
DÖMSÖDI H.E. (06-30-2600-957)
E-MAIL: h.e.domsod@invitel.hu
TÁJÉKOZTATÁS
KÉK-DUNA KISVENDÉGLŐ
(06-30-236-9495)
E-MAIL: ledus69@freemail.hu
PETŐFI SÁNDOR OKTATÁSI ÉS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT (06-20-369-6419)
E-MAIL: omk@freemail.hu
Rendezvényünket támogatja az

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

FELHÍVÁS FÕZÕVERSENYRE

Minden magánszemélyt, vállalkozást, civil szervezetet, intézményt, aki barátokkal, ismerősökkel, munkatársakkal közösen egy kellemes és szórakoztató napot szeretne eltölteni a szépséges
dömsödi Duna-parti sétányon, szereti és készíteni is tudja a finomabbnál finomabb ételeket, felhívunk, hogy a főzőversenyen vegyen részt!
Készítse el élete legfinomabb ételét, és azzal lássa vendégül társaságát, és velük együtt, közösen
fogyassza el.
Az elkészített ételremekeket elismert személyekből álló zsűri bírálja és minősíti, majd döntésük
alapján díjazza az elkészült ételeket.
A versenyen való részvétel feltételei:
A múlt év tapasztalatai alapján ismételten három kategóriában lehet nevezést és jelentkezést leadni, adatlap kitöltésével, melyet a Kék-Duna Kisvendéglőben, az OMK-ban vagy a Dömsödi Horgászegyesület irodájában lehet kapni.
A kitöltött lapot az OMK-ban, a Kisvendéglőben vagy a Dömsödi H.E. irodájában kell leadni
2011. június 10-ig!
Nevezési kategóriák:
I. Halételek

/halból készült sült, főtt ételek tartoznak ebbe a kategóriába/

II. Hagyományos magyar ételek
/minden pörkölt, gulyás és más közismert magyar étel ide számít /pl. lecsó, slambuc/
III. Vad- és különleges ételek
/minden olyan étel is ide tartozik, ami nem tartozik a fenti kategóriákba, pl. nemzetiségek
konyhája/
A főzés napján a résztvevőknek 0900 óráig a részükre kijelölt helyet el kell foglalni, tekintettel
arra, hogy a főzés zavartalansága és az ételek védelme miatt a gépkocsiforgalmat meg kívánjuk
szüntetni.
Az ezt követő idő után a parkolás csak a kijelölt parkolókban történhet.
Az ételek alapanyagait, az elkészítésükhöz és elfogyasztásához szükséges eszközöket (asztal,
szék, evőeszköz, tányér… stb.) kérjük, hogy a jelentkezők hozzák magukkal. A keletkezett hulladék gyűjtéséről és elszállításáról a szervezők gondoskodnak.
A versenyre benevezett ételeket a zsűri 11 órától folyamatosan bírálja el kategóriánként. Az ételekkel 12 óráig kell elkészülni, mivel a további szórakoztató programok, valamint az eredményhirdetés időrendje és az illatok, valamint a látvány következtében farkasétvágyú vendégek kiszolgálása ezt indokolttá teszi.
A verseny eredményhirdetését 13 és 13,30 közötti időben tartjuk a Kék-Duna Kisvendéglő udvarán felállított kis színpadon.
A versenyben ételkategóriánként a legjobb kerül díjazásra, illetve intézmények, magánszemélyek és vállalkozások, valamint szponzorok különdíjakat adnak át a résztvevőknek.
Az elismerésben és díjazásban részesülteken kívül szándékunk és reményeink szerint minden
kedves versenyben résztvevő és vendégeik nyertesei lesznek ennek a napnak szép környezetben, finom ételek, italok elfogyasztása után a szórakoztató műsor és programok megtekintése csak növelni fogja megelégedésüket.
Szervezők
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ÉVI HÁZI HORGÁSZVERSENY

Április 30-án rendeztük meg a szokásos évi házi horgászversenyünket
a dömsödi Övcsatornán. Gyönyörű idő, frissen lenyírt fű és éppen ideális
vízállás és vízfolyás fogadta korán reggel az indulni kívánó sporttársakat. Gyermek, ifjúsági, női és felnőtt kategóriában lehetett nevezni, az
egyesület versenycsapata nem indult a versenyen.
Az ideális körülmények ellenére viszonylag kevés volt a résztvevő
horgászok száma, de aki eljött, az egy remek délelőttöt tölthetett a csatorna partján.
Sorsoláskor minden induló kapott egy ásványvizet, valamint szponzorunk, a Dovit jóvoltából egy-egy zacskó etetőanyagot. Gyorsan elröppent a három óra, és mint megszokhattuk, a végén a mérleg adatai
mondták ki a végső igazságot.
Főleg a pálya eleje és vége adott halat, sajnos a közepén néhány nullázó is volt, de remélhetőleg ők sem érezték rosszul magukat, számukra
legközelebb biztosan jobban sikerül! Az első helyezettek kupát, a
második és harmadik helyezettek érmeket kaptak.

A végeredmény:

Gyermek:
1.
Fabula Dominik
2.
Saller Tímea
3.
Imre Péter
4.
Nagy Gergő

500 g
340 g
300 g
160 g (Dovit ajándékcsomag)

Ifi:
1.
2.

620 g
340 g

Fabók Olivér
Pencz Ádám

Női:
1.
Mészáros Emese
2.
Bábelné Varga Judit

840 g
160 g

Felnőtt
1.
Balogh László
2.
Juhász József
3.
Movrin Máté

3440 g
3360 g
1560 g

Dömsödi Horgász Egyesület

Duna-parti Általános Iskolák közti horgászverseny 2011
Május elsején, vasárnap reggel rendezte meg a Ráckevei Duna-ági
Horgász Szövetség és a Ráckevei HE a már szokásosnak nevezhető, általános iskolák közötti meghívásos horgászversenyét, melynek lényege,
hogy minden meghívott iskolától egy 3 fős alsós és egy 3 fős felsős csapat mehet horgászni, és a három óra horgászidő letelte után a csapatok
összfogása számít. A dömsödi gyerekek a Dömsödi Horgász Egyesület
támogatásával évek óta kiválóan szerepelnek ezen a versenyen, így nem
árulok el nagy titkot, hogy idén is dobogós reményekkel vágtunk neki az
útnak.
Hogy mennyit tud változni az időjárás rövid idő alatt, azt most megtapasztaltuk, és sajnos nem a jó irányba… Míg előző nap az egyesületi
versenyen kifogástalan idő volt, most szakadt az eső és hideg volt…
Gyakorlatilag mindenki percek alatt teljesen elázott, de kevés kivételtől
eltekintve minden résztvevő végighorgászta az időjárás miatt lecsökkentett versenyidőt. Közben a szervezők ételt és italt osztottak a gyerekeknek és a kísérőknek. Félidőnél már lehetett tudni, hogy ismét jó eredményt érünk el, hisz minden dömsödi gyerek fogott már halakat, miközben a többiek közül sokan csak a mozdulatlan úszókat bámulták. Persze
a végén itt is a mérlegelés után derült ki a kiváló eredmény: mindkét
dömsödi csapat az első helyen végzett! Ezután nem volt kérdés, hogy a
legjobb iskolának járó vándorkupát is mi hozzuk el, bár 2010-től már vigyáztunk rá egy évet. Ha jövőre is elnyerjük, az iskoláé marad.
A rendezők kitettek magukért, hisz a helyezetteknek gyönyörű kupákat adtak, ezenkívül minden résztvevő gyerek hazavihetett egy-egy ajándék horgászbotot is.
Remélem, jövőre meg tudjuk ismételni az eredményt!

Az alsó tagozatos csapat tagjai:
Pethes Patrícia, Ács András és Kovács Máté.

A felsősök: Saller Tímea, Fabók Olivér és Pencz Ádám.
Csapatvezető: Fabók Sándor és Balogh László.

Köszönet a támogatásért a Dovit-nak és a Dömsödi Horgász Egyesületnek.
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RENDÕRSÉGI HÍREK

Dömsöd területén az eltelt időben
történt közlekedési balesetek…

Április 12-én 20.55 óra körüli időben a
Ságvári és a Rákóczi út kereszteződésében egy
biatorbágyi férfi hátramenetet végzett a személygépkocsijával. Figyelmetlen volt és nekiütközött a füves részen parkoló, üresen álló másik járműnek. Anyagi kár keletkezett, személyi sérülés nem történt.
Április 17-én 13.30 órakor, mint a honfoglalás idején egy fehér ló poroszkált az 51-es úton. A gazdájának éppen akkor sikerült befognia, mikor
a rendőrjárőr kiérkezett a helyszínre. Sem személyi sérülés, sem anyagi
kár nem történt, illetve az állatnak sem keletkezett sérülése.

Dömsödi bűnügyek…

Március 28-ra virradóra a Szabadság úton egy nyitott fészerből loptak
el hidrofort és kompresszort. Április 01-jén észlelték, hogy az 51-es út
melletti tanyáról nagymennyiségű vasanyagot vittek el jogtalanul illegális
fémgyűjtők. Április 02-án délelőtt a Thököly úton álló busznál észlelték,
hogy ismeretlen tolvajok gázolajat tulajdonítottak el. Április 21-re virradóra a Dózsa Gy. úton egy családi ház melléképületéből benzines
fűnyírógépet loptak.
A víkendterületen a Nyárfa sétányon április elején ágyneműket, csaptelepeket loptak el egy víkendházból. A Dabi szigeti úton egy hétvégi ház
ajtaját rongálták meg betörési szándékkal, a Páva utcában és a Gém utcában hasonló barbár módon kíséreltek meg betörni, de nem tulajdonítottak
el semmit, mert az ajtó erősebbnek bizonyult, útját állta a betörő/k/nek.
Április 13-án észlelték, hogy a Hársfa utcai hétvégi házból réz csaptelepeket loptak, és ekkor tapasztalták a tulajdonosok, hogy a Neptun utcában is
betörtek a hétvégi házba, szerszámokat, kerékpárokat és horgászfelszereléseket tulajdonítottak el.
Információikkal keressék Molnár László r. hdgy. urat, a Nyomozó Alosztály Vezetőjét, Kajdácsi Imre r. tzls. urat, vagy bármelyik rendőrt.
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Kisebb súlyú cselekményekről

Március 18-án 10.00 óra körüli időben a
Kossuth Lajos utcai CBA áruházban tolvajt
fogtak, aki egy idős nő volt, és kenőmájast, Túró Rudit, Kinder tejszeletet lopott volna kb.
1783 Ft értékben, de tetten érték. Az ügy már a
Ráckevei Városi Bíróságon van, ott folyik az eljárás.
Április 11-én 19.20 órakor a Somogyi B. úton történt egy motiválatlan
rongálás, betörték egy ajtónak az ablakát és kővel dobálták meg a házat.
Folyik az eljárás, feltehető, hogy szerelemféltés van a háttérben, keressük
a rongálás elkövetőjét.

Körözés

A Fővárosi Bíróság BV Csoportja és a Bp. XVIII. és XIX. ker. Bíróság,
valamint a Pesti Központi Kerületi Bíróság hivatalos személy elleni erőszak, lopás és csalás miatt körözi Fehér István János 32 éves Dömsöd,
Védgát sor 7. tartózkodási helyű férfit. Tartózkodási helye lehet még a Bp.
XIV. ker. Cserei u. 6. szám is.
Farkas György 15 éves, Dömsöd, Kossuth L. u. 136/a sz. alatti lakos ellen a Nagykőrösi Rendőrkapitányság adott ki körözést eltűnés miatt.
Csóka Andrea 19 éves, Dömsöd Tókert 39. vagy Tókert 46. sz. alatti lakos ellen orgazdaság miatt adott ki körözést a Miskolci Városi Bíróság.
A Budapesti Katonai Ügyészség tartózkodási helyének a megállapítását kéri Jakab István 51 éves, Dömsöd, Táncsics u. 18. sz. alatti lakosnak.
Előfordulhat még a Bp. IX. ker. Népligetben is, esetleg hajléktalan életformát folytat.
A Pest Megyi Bíróság BV Csoportja Kurilla Norbert 37 éves, Dömsöd,
Szabadság u. 19. sz. alatti lakos körözését rendelte el.
Információ vagy egyéb adat esetén értesíthetik a körözési előadót is
vagy bármelyik rendőrt.
A Ráckevei Rendőrkapitányság telefonszámai: 06-24-518-680, 06-24518-690, 06-20-444-1268
Szabó Sándor r. alezredes

SAJTÓKÖZLEMÉNY

2011. április hónapban a kerékpárral közlekedők fokozott ellenőrzését
hajtottuk végre a PMRFK Közlekedésrendészeti Osztály vezetőjének feladatterve alapján. A tervnek megfelelően április 7., 13., 18. és 26-án a délutáni órákban Kiskunlacháza és Ráckeve lakott területén hajtottunk végre
fokozott ellenőrzést.
Az ellenőrzésekben összesen 11 fő helyi közlekedési rendőr és 5 fő
közrendvédelmi kolléga vett részt.
Az ellenőrzés ideje alatt az ellenőrzött utak forgalma közepes volt.
Az akcióban 118 járművezetőt ellenőriztünk, ebből 73, többségében
láthatóan nem kellően felszerelt kerékpáros került ellenőrzésre, melyek
közül több gyermekkorú volt.
Az ellenőrzött járművezetők közül 11 főt 35.000 Ft helyszíni bírsággal
sújtottunk, 4 fő ellen szabálysértési feljelentést tettünk. A szabálysértő kerékpárosok közül 52 főt figyelmeztettünk.
A fokozott ellenőrzés során azt tapasztaltuk, hogy a kerékpárral közlekedők többsége sajnálatos módon nem kellően felszerelt járművekkel

vesz részt a közúti forgalomban. Olyan gyermekkorúval is találkoztunk,
aki a lámpa és nyereg nélküli kerékpárján állva tekert a járdán.

Kiemelt problémát jelent a járdán való kerékpározás, valamint a forgalommal szemben történő közlekedés elterjedése. Több esetben intézkedtünk olyan szülővel, aki az előtte ugyancsak járdán kerékpározó gyermekével közlekedett szabálytalanul, így mutatva rossz példát.
Kovács Kálmán r. alezredes
Közlekedésrendészeti Osztályvezető

Apróhirdetés

Takarítást, idősgondozást, kerti munkát vállalok.
Tel.: 06-30-629-0389
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P O RO SO DÓ
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ÍRÁ SOK BÓL

Dömsöd történetével többféle leírásban találkozunk.
A közelmúltban kezembe került egy kézzel írt másolat. A másolat az 1928 májusában megjelent Egyházi Híradó című református
lap Tárca c. rovatban megjelent cikkéről készült. Érdekessége az,
hogy a sokak által ismert Gerencsér-féle írás előtt kilenc évvel
jelent meg.

Németh Imre
és
Domokos Zsuzsanna

Id. Kovács Sándorné Tinike néni bocsátotta rendelkezésünkre
ezt az anyagot. A Dömsödi Hírnök hasábjain részletekben
közöljük.
„Az 1690-ik évi összeírásban a gróf Koháryak birtokaként szerepel. Ez évből maradt fenn a község legrégibb pecsétje is.
1690-ben 100 mérő gabonát és 3 darab vágó marhát; 1691-ben
egy egész porta után 500 forint katona élelmezési segélyt vetettek
ki reá.
1703-ban II. Rákóczi Ferenc november 16-án 60 köpönyeget
rendelt meg katonái számára a község elöljáróságánál.
A XVIII. században a Koháryaktól a Beleznay család vette zálogba, ekkor 167 egész úrbér telket írtak itt össze. Később ugyancsak zálogképpen a Báró Podmaniczky család birtokába ment át, s
1848-ig a család volt a földesura.
Hozzátartozik: Apaj és Szunyogh puszta, továbbá Szőrhalom.
Dömsöd pusztái voltak 1453-ban Acsádháza, Agyagos, Keresztúr,
Perestelek, Húgyé, Izdra, Cáregyháza, Bol.
Ezek közül Apaj és Szunyogh megvan; Hugyé és Agyagos községi dűlőként fennmaradt, a többi elenyészett.
(Ez adatok Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye történetéből vannak kiírva.)”
Folytatjuk!

60 éves házassági évfordulójuk
alkalmából sok boldogságot kíván
Nekik: Családjuk

Jubileumi Hadifogoly Találkozó

A Volt Hadifoglyok Bajtársi Szövetsége országszerte működik. Meghatározott rendszerességgel találkoznak. Ezeken az összejöveteleken felelevenítik élményeiket, emlékeznek
és imádkoznak elesett bajtársaikért.
Napjainkban is segítik egymást, figyelemmel kísérik bajtársaik sorsát.
Idén május 09-én rendezik meg az
Országos Volt Hadifoglyok Találkozóját, melynek házigazdája a Hadtörténeti Múzeum lesz.
Dömsödön Ács Sándor bácsi, mint
a Megyei Szövetség Intézőbizottságának tagja, önzetlenül és fáradhatatlanul próbál segíteni abban, hogy akik
egykor fogságban voltak, most járadékot, kárpótlást kapjanak.
A falunkban ma is élő és innen elköltözött egykori hadifoglyok rendszeresen részt vesznek a találkozókon.
-V.I.-

2008-ban a hadifogoly találkozón résztvevő dömsödi származású hadifoglyok:
Patkós István, Ács Sándor, Joó Sándor, Kabai Sándor, Szalai István, Tóth Lajos
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Dömsödi Tûzoltó Egyesület

Ez a hónap is mozgalmasan telt számunkra.
5 fő (Árky Lajos, Ispán Ignác, Kiss Miklós,
Klszák Tamás, Laczó Csaba) Dömsödi Önkéntes Tűzoltónk sikeres vizsgát tett a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Főigazgatóság vizsgabiztosai előtt, mely elméleti és gyakorlati
vizsgáztatásból állt.
Köszönet Nagy István tűzoltó őrnagy úrnak
az elméleti és gyakorlati képzésért, Csányi
Krisztián tűzoltó főtörzsőrmester úrnak a gyakorlati képzésért, Tárkányi Béla Dömsöd ÖTE
parancsnok úrnak az IFA szer gyakorlatozásra
történő használatáért, valamint nem utolsósorban Vásárhelyi Zoltán tűzoltó őrnagy úrnak és
a Ráckevei Tűzoltóság B csoportjának a technikai eszközök használati oktatásáért.

Ezen felül ebben a hónapban vonulásaink
száma is megugrott az emberi mulasztások, felelőtlen tűzgyújtások miatt.
4-én Dömsöd Középső útra kaptunk riasztást,
ahol egy mosógép gyulladt ki. A gyors helyszínre érkezés és beavatkozás miatt mérsékelt kár
keletkezett és nem terjedt át a lakásra a tűz.
13-án a Gesztenyesoron avar égett, mely a
nyaralóövezetet veszélyeztette. Ez egy sugárral
le lett feketítve.
14-én a Dabi szigeti úton szemét összehordott avar égett, amely házakat és erdőt veszélyeztetett. Ez kéziszerszámokkal és egy sugárral
lett eloltva.
17-én a Tókert utcában összehordott szemét és
aljnövényzet égett. Ezt is egy sugárral oltottuk el.
23-án a Pipa utcában összehordott avar szemetet gyújtottak meg, mely a száraz aljnövényzetbe és a nádasba is belekapott és szétterjedt. A
tűz két faházat és erdőt veszélyeztetett. A tüzet
egy sugárral és kéziszerszámokkal oltottuk el.
Ezeket a tüzeket meg lehetett volna akadályozni egy kis odafigyeléssel. Ezekhez az esetekhez a Dömsödi Tűzoltóság fecskendője és a
Ráckevei Tűzoltóság fecskendője vonult, mert
ez az előírás. Éppen ezért a fent említett avar-,
tarló- és szeméttüzek miatt a területen két beavatkozó egység is le lett foglalva. Egy esetleges lakástűzhöz vagy balesethez emiatt később

Április hónap

érhettek volna oda, mely emberéletekbe és súlyos anyagi károkba kerülhetett volna.
Tisztelettel kérek mindenkit, hogy fokozottan
figyeljenek a szemét és avar égetésénél azért,
hogy tűzoltói beavatkozásra ne legyen szükség,
mert mások is kerülhetnek bajba, akiknek nagyobb szüksége lehet ránk.
További információk és képek a weboldalunkon, a www.tuzoltosagdomsod.mlap.hu-n
találhatók.

A kéklámpa életet ment!

Sajnos rossz tapasztalatom, hogy községünkben nem minden esetben adják meg az elsőbbséget a megkülönböztető jelzéssel haladó gépjárműveknek. A KRESZ alapján a megkülönböztető jelzést használó járművek (pl.: tűzoltó-,
mentő- vagy rendőrautó) előnyt élveznek, részükre minden járművel, minden helyzetben elsőbbséget kell adni, és akadálytalan továbbhaladását – félrehúzódással és a szükséghez képest
megállással – lehetővé kell tenni. Megkülönböztető fényjelzést használó, álló járművet
megközelíteni, illetőleg mellette elhaladni csak
fokozott óvatossággal szabad.

Megkülönböztető jelzést használó
gépjárművet előzni szigorúan tilos!

Az ilyen gépjármű mögött a követési távolságot úgy kell megválasztani, hogy az ne járjon a
közlekedés többi résztvevőjének zavarásával.
A megkülönböztető jelzéssel ellátott járművek feladataikat tekintve igen sokrétűek, ennél
fogva kialakításuk, méretük, teljesítményük is
eltérő. A személygépjárműtől kezdve a több
mint tíz tonnás tehergépkocsiig minden kategóriájú jármű megtalálható. A méretekből és tömegükből adódó menettulajdonságok magukban hordozzák egy esetleges ütközés esetén a
következmények súlyosságát.
Sajnos manapság a megkülönböztető jelzést
használóknak való elsőbbségadás oktatása sehol nem jelenik meg használható és kellő mértékben a vezetői jogosítványszerző tanfolyamok tananyagában.
Megkülönböztető jelzésen a kék-kék vagy a
kék-piros villogó fény és a sziréna együttes
használatát értjük. A szirénát bizony egyre később hallják meg a gépkocsivezetők, ennek
nemcsak az az oka, hogy zenét hallgatnak, hanem az is, hogy a modern gépkocsik hangszigetelése lényegesen jobb elődjeikénél.
Bizony gyakorta előfordul, hogy a szirénát
későn meghalló gépkocsivezető első reakciójában a fékre tapos, amelyre a megkülönböztető
jelzéssel haladó gépkocsivezetőnek is fékezés-

sel kell válaszolnia, mert nem biztos, hogy egyből ki tudja kerülni. A helyes reakció az, ha nem
lépünk a fékre, alap sebességünkkel továbbhaladva keressük meg a kitérés biztonságos lehetőségét.
Egy sávos út esetén lassú fékezéssel húzódjunk az út szélére, akár mögöttünk, akár szemből jön az esethez siető mentő, rendőr vagy tűzoltógépjármű.
Kétsávos útnál folyamatos haladás esetén a
belső sávot tegyük szabaddá, míg ha a forgalom
lassú, akkor a két sáv szélére húzódva, a két sáv
közötti utat tegyük szabaddá.
Több forgalmi sáv esetén azonosítsuk be,
melyik sávban halad a megkülönböztető jelzést
használó gépjármű, és próbáljuk azt szabaddá
tenni.
Legnagyobb problémát mindig a piros lámpánál várakozók okozzák. Itt a legnehezebb a
kitérés. Ha arra ügyelünk, hogy várakozásnál
hagyjunk némi helyet az előttünk álló és saját
autónk közt, akkor esélyt adunk arra, hogy esetleg oldalra kitérjünk. Ez sajnos csak igen ritka
esetben fordul elő.
Ne feledkezzünk meg a gyalogosokról és a
kerékpárosokról sem! Ők is a közlekedés szereplői, de közlekedési moráljuk sokszor igen
alacsony, számos esetben nem egyértelmű a reakciójuk.
Természetesen a megkülönböztető jelzést
használó járművek sem mentesülnek minden
szabály alól. Az egyirányú utcába ugyan forgalommal szemben is behajthatnak, sőt a közlekedési lámpa piros jelzését is figyelmen kívül
hagyhatják körültekintően. A vasúti sorompó
tilos jelzését nem hagyhatják figyelmen kívül.
Megkülönböztető jelzéseket használó gépjárművek találkozása esetében – egymás közti viszonyukban – az általános szabályok az irányadók.
Pongrácz József titkár
Dömsödi Tűzoltó Egyesület

Ráckevei Tûzoltóság:

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
Ha önök szeretnének nekünk segíteni!
Számlaszámunk: 51700272-10903818
Köszönettel: Dömsödi Tűzoltó Egyesület
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Oltani nehezebb...

A nap szokott ilyen aranyhidat verni a Dunán, de most délután volt, a hidat sem a nap
verte, hanem a távoli tűzfény küldte vörös
üzenetét a hullámokon keresztül. Szigetbecsén égett valami. Hamarosan komp lökődött
el a dömsödi Duna-partról, míg az öreg vízi
jármű szokatlan terhe a nehéz tűzoltókocsi
alatt nyögött, ügyes kezek a tömlőket szerelték. S mikor órák múlva a Szigetbecsei Állami Gazdaság szérűjén kormosan-piszkosan
felsorakoztak a Dömsödi Tűzoltók, s fogadták a gazdaság vezetőinek köszönetét, az öszszecsődült tömegből valaki felkiáltott:
Hiszen ezek lányok!
Most itt ülök a dömsödi tanácsházán, a bátor leányok gyűrűjében, akik hivatalosan ezt
a nevet viselik: női tűzoltócsapat. Civilben:
gimnazisták, technikumi diákok, szövőnők.
Szabadidejükben tömlőket tekernek, tűzrendészeti ellenőrzést végeznek a faluban, vagy
az elméleti oktatást hallgatják, versenyekre
készülnek. Ha önkéntesen vállalt nehéz társadalmi munkájukról esik szó, a riasztást leső
örökös éberségről, a tűz rémével való viaskodásról, férfias fölénnyel legyintenek. És
mégis mennyire nők! A sikertelenséget nem
tudják elviselni...
A tűzoltóversenyeken nyertek már járási,
megyei versenyt, sőt Tolnán az országrészek
közötti viadalon másodikok lettek, de az országos verseny küszöbéig eddig még nem jutottak el. Ez a nagy-nagy fájdalmuk. No,
majd talán az idén...
Nehéz lehet a tűzoltó mesterség – mondom.
Hát tüzet gyújtani könnyebb, mint oltani –
kacagnak kórusban. Szépek és fiatalok, el is
hiszem nekik.
Kovács Béla
Forrás: Mozaik
(1960-70 közötti időből)
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Ifj. Ratkai János a gokart
szerelmese

Mi is a gokart?
Kálmán Péter szavaival határozható meg a legérthetőbben:
„A gokart a Forma-1 előszobájának tekinthető. A reakcióidők pont olyanok mint a Forma1-ben, sokszor még gyorsabban is kell reagálni. Tehát a lényeg, hogy egy gokartosnak mindenre nagyon gyorsan kell reagálni. Ezért válogatnak a nagy istállók már a kezdő versenyzők
közt.”
Dömsödön is mutatkozik érdeklődés a sport iránt, melyben ifj. Ratkai János bontogatja
szárnyait. Vajon miért épp ezt a fajtáját választotta az autósportnak, és hogyan próbál hódolni ennek a „szerelemnek”? Erről kérdeztem a fiatal sportolót.
– Hogyan kerültél kapcsolatba a gokarttal?
– 2008-ban kezdtem el számítógépen játszani különféle autószimulátorokkal. 2009-ben és 2010ben több bajnoki címet is begyűjtöttem, majd 2010 márciusában rátaláltam a Magyar Gokart
Szövetség Amatőr Szakágához tartozó Budapest Gokart Bajnokságra, ami remek lehetőséget kínált
hogy elinduljon autóversenyzői pályafutásom. Áprilisban részt is vettem az első futamon és innentől kezdve nem volt kérdés, hogy ebben az évben végig versenyzek.
– Milyen technikai, anyagi és személyi feltételeket kíván ez a sportág?
– Ugyebár technikai szempontból közelítjük meg ezt a szakágat, akkor úgy néz ki, hogy a
bajnokságnak van 12 darab Sodi RX7-es kartja, mivel ez bérgokart bajnokság, ezért a gépeket a
bajnokság biztosítja a versenyzőknek, ez is benne van a nevezési díjban. Ezeket a gépeket Honda
GX270-es, 16 lóerős, szíjhajtásos motorok hajtják. A biztonságos megállásról a hidraulikus fékrendszer gondoskodik. Az anyagi vonzata éves szinten mindennel együtt 200.000 Ft. Személyi
feltétel a jó kondíció és a higgadt fej. Egy-egy erősebb kanyarnál 2 – 2 és fél G hat a testünkre, ami a
testünk 2 – 2 és félszerese.
– Kik támogatnak, milyen formában?
– Saját magam menedzsere vagyok és a szüleim, illetve rokonok segítenek ahogy tudnak, de
sajnos támogatóm nincs. Jelen pillanatban is keresek, hátha találok olyan támogatókat, akik hozzájárulnak a versenyzői pályafutásomhoz.
– Milyen versenyeken vettél már részt, tudtál-e tapasztalatokat szerezni?
– A tavalyi évet kezdőként kezdtem, és végigversenyeztem 1 teljes szezont. Év végén bajnoki 2.
helyet sikerült megszereznem, illetve az év legjobb újonca lettem. Ezek mellett a GigaMad autós
hírportál tehetségkutató bajnokságán vettem részt, ahol a 3. helyet sikerült megszereznem.
– Ha mondjuk lenne lehetőséged, akár a Forma-1-ben is versenyeznél?
– A Formula 1-be való bekerülés iszonyatosan nehéz, főleg magyar részről. Én érzek magamban
annyit, hogy magasabb szériákban is megálljam a helyem, de ahhoz, hogy jó pilóta váljék belőlem,
el kellene töltenem pár évet a Forma 1-ben. Ha lenne lehetőségem, természetesen élnék vele és
versenyeznék a Forma 1-ben.
– Sok sikert és kitartást kívánok további sportolásodhoz!

-V.I.-
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Szép sikerek után vereség

Dömsödi SE – Újhartyán
2:2 (1:1)
Dömsöd: Balázs – Kelemen, Nagy, Kardos,
Demjén – Turcsán, Bóna, Agócs, Klárik – Mózes, Balogh. Vezetőedző: Halász Gyula
Góllövők: Balogh, Klárik
Csere: Végh
A 4. fordulóban a tabella 3. helyét elfoglaló
Újhartyán csapatához látogattunk. A papírforma szerint nem sok keresnivalónk lett volna itt,
de már tavaly is pontot tudtunk rabolni ellenfelünktől. Az egész mérkőzés alatt éreztük, hogy
ismét bravúrt érhetünk el, mert mindenki úgy
küzdött a pályán, ahogy az elvárható. A végén
csak egy pontot sikerült elhoznunk, de a hármat
is megérdemeltük volna, mert jobban játszottunk mint a hazai csapat.
Dömsödi SE – Nagykáta 3:0 (1:0)
Dömsöd: Balázs – Kelemen, Nagy, Kardos,
Demjén – Turcsán, Szarka, Klárik, Agócs –
Végh, Balogh. Vezetőedző: Halász Gyula
Góllövők: Králik, Végh, Király
Csere: Reibl, Király, Mózes, Bóna, Papp
Ez a mérkőzés nagyon fontos volt a csapat
számára, hiszen a kiesés elleni harcban mindenki elkezdte gyűjtögetni a pontjait, és a múlt heti
bravúrunknak csak akkor lesz értéke, ha hazai
pályán begyűjtjük a három pontot. A csapat így
is állt hozzá a mérkőzéshez, és az első perctől
kezdve irányítottuk a játékot, helyzeteket alakítottunk ki, gólt is rúgtunk, amelyet a játékvezető
les címén érvénytelenített. A vezető gólunkat
szabadrúgásból szereztük, majd a második félidőben remek játékkal növelni tudtuk az előnyünket, és biztosan tartottuk itthon a három
pontot.
Halász Gyula: Helyenként jó játékkal, az
egész mérkőzést uralva, még ilyen különbséggel is megérdemelten nyertünk.
Tápiómetáll-Tápiószele – Dömsödi SE
2:0 (2:0)
Dömsöd: Balázs – Kelemen, Nagy, Kardos,
Demjén – Turcsán, Szarka, Klárik, Agócs –
Végh, Balogh. Vezetőedző: Halász Gyula
Csere: Bóna, Reibl
A 6. fordulóban a listavezető Tápiószelénél
vendégeskedtünk. Nehéz mérkőzésre számítottunk, mert az osztály egyik „legjátszósabb” csapata a Szele. A meccset az időjárási tényezők is
befolyásolták, mert olykor viharos erejű széllökések nehezítették a játékot. Kiegyenlített játék
folyt a pályán, amikor is a szél segített a hazai
csapaton, mert egy beadásnak szánt labdát a
szél nemes egyszerűséggel befújta a kapunkba.
A kapott gól ellenére is próbáltunk tovább hajtani, de egy 35 m-ről leadott lövésen ismét segített a szél, és már 2:0 volt az eredmény. A második félidőben akadtak lehetőségeink, de semmi
sem jött össze, még 11-est is hibáztunk. Sajnos
megérdemelt volt a Tápiószele győzelme.

Halász Gyula: A Szele meglovagolta az óriási hátszelet! Már a mérkőzés első félidejében
megpecsételődött a sorsunk, mivel két olyan
gólt kaptunk, amit a közösségi portálokon lehetne mutogatni. A viharos széllökéseknek köszönhetően kaptunk egy olyan gólt, amely más
körülmények között biztosan kapu mellé megy,
valamint egy távolról leadott lövést, amelyet
szintén megsegített a szélsőséges időjárás.
Dömsödi SE – Taksony 1:1 (0:1)
Dömsöd: Balázs – Turcsán, Nagy, Kardos,
Demjén – Mózes, Szarka, Klárik, Agócs –
Végh, Balogh. Vezetőedző: Halász Gyula
Góllövő: Balogh
Csere: Bóna, Kelemen, Király
Taksony csapata ellen kezdtük meg a négy
hazai mérkőzést magában foglaló sorozatot.
Már a mérkőzés elején látszott, hogy játékos
csapat az ellenfél, és rövid passzokkal próbálnak helyzeteket kialakítani, de ez nem nagyon
jött össze, és inkább nekünk voltak lehetőségeink, ezek rendre kimaradtak sajnos. Egy védelmi hibát kihasználva azonban megszerezték a
vezetést. A második félidőben mindent megtettünk az egyenlítés érdekében, ez össze is jött, és
ha egy kicsit jobban koncentrálunk, a győzelmet is megszerezhettük volna. A végeredmény
igazságosnak mondható.
Halász Gyula: Dömsödi részről számomra
értékelhetetlen volt ez a mérkőzés. Szervezetlenül, öncélúan, önfejűen futballoztunk és átvettük ellenfelünk ívelős játékát.
Dömsödi SE – Dány 3:1 (1:1)
Dömsöd: Balázs – Turcsán, Nagy, Kardos,
Demjén – Mózes, Szarka, Kelemen, Agócs –
Végh, Balogh. Vezetőedző: Halász Gyula
Góllövők: Mózes, Klárik, Bóna
Csere: Fehérvári, Klárik, Király, Bóna
A második hazai mérkőzésen a tabella utolsó
helyét elfoglaló Dányt fogadtuk. Fontos volt ez
a találkozó, hiszen az ellenfélnek semmilyen
vesztenivalója nincs, ezért felszabadultan, nyugodtan játszhat. Rögtön a mérkőzés elején megszerezték a vezetést is, de ezután már az történt
a pályán amit mi akartunk, és végül simán megnyertük a mérkőzést.
Halász Gyula: Rosszul indult a mérkőzés,
mert egy ártalmatlan szituáció után rögtön a
mérkőzés elején vezetést szerzett ellenfelünk.
Szerencsére a szünetig sikerült kiegyenlítenünk, majd a második játékrészt végig uralva
magabiztosan szereztük meg a győzelmet.
Nagy Attila
csk.
Lapzárta után:
Dömsöd – Bugyi 0:1 (0:1)
Küzdelmes, kiállításokkal tarkított mérkőzésen egy jól eltalált lövés döntött a már-már mumusnak számító vendégek javára.
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Gyógymasszázs IV.
Készülés a masszázsra

A rohanó világban az
emberek elmennek
egymás mellett, az
állandó munka, a
folytonos pénzhajhászás elfordítja az embert az igazán fontos és értékes
dolgokról. Nem elhanyagolható például az
egészség, a testi-lelki egyensúly, mivel az
emberi szervezet az állandó megterheléstől
néha kimerül, amit jó barátként jelez számunkra. Kérdés, hogy figyelünk-e a test jelzéseire?
A masszírozás többfunkciós „találmány”,
hasznos testnek és léleknek egyaránt. Gondoljunk csak bele, az érintés a mentális
egyensúly visszanyerését eredményezi, miközben a fáradt vagy beteg izomkötegek regenerálódása stimulálható.
Az emberek félnek a masszírozástól, habár lelkük mélyén tudják, hogy jótékony hatású lehet, de riasztó a mezítelenség, és főként az jelent akadályt, hogy idegen embert
engednek be az intim szférába, így kiszolgáltatottnak érzik magukat, még ha egészségesek is, és nincs mit szégyellniük. Kisebbségi komplexussal küzd az a beteg, akinek a
betegsége külső elváltozással is jár, ezért ha
az orvos nem írja fel számára a kezelést, nem
megy el kezeltetni magát, hiszen fél az esetleges kényelmetlen szituációtól. Az egészséges ember szégyelli a bőrhibáját, az esetleges
sebeit, anyajegyeit, vagy azt az 5-6 kg súlyfeleslegét, mely szinte nem is észrevehető,
csak önmagunkkal szigorúbbak vagyunk.
Első lépés a mérlegelés, fontosabb-e az
egészségem, mint 5-10 perc frusztráltság.
Fel kell keresni a gyógymasszőrt a fellelhető összes lelettel (a korábbiakat is beleértve), melynek megbeszélésével képet kaphatunk a kezelő személyéről, aki jó ha empatikus, kommunikatív, és nem űz gúnyt más
nyomorúságából. Általában az egészségügyben dolgozók tisztában vannak a ténnyel,
hogy a beteg életkörülményei, lelki állapota
megváltozik a diagnózis után, és a mindennapjait ennek megfelelően kell átalakítania,
amihez hatalmas erő és támogatás, a masszőr
részéről pedig teljes elfogadás szükséges.
Az első beszélgetésből leszűrhető a kezelő
stílusa, mely még semmire nem kötelezi sem
a masszőrt/gyógymasszőrt, sem a pácienst.
Ha a környezet vagy a masszőr személye
nem szimpatikus, minden következmény
nélkül kezelőt lehet váltani, mert ha feszélyezett beteget kezelnek, nem lesz olyan hatásos
az eredmény, mint az elvárható lenne.
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Ugyanis a test, s vele együtt minden izom feszültségbe, merevségbe kerül, így az eljárással többet ártunk, mint használunk.
Ha azonban minden megfelelőnek látszik,
akkor a következő lépés az, hogy tisztázzuk
magunkban a kezelés megkezdése előtt (meg
is beszélhető bátran a szakemberrel), hogy a
félelem érthető és helyén is való, de a gyógymasszőr nem a testi adottságokra figyel, hanem a betegség felől a test-szervezet reakcióit vizsgálja. A test olyan a masszőr keze alatt,
mint gyerek kezében a gyurma. Nem a szépségét nézi, hanem a beavatkozás következtében létrejövő változásokat, reakciókat, mert a
test mindenre válaszol. A masszőr munkája a
megfigyelésen alapszik, az első anamnézis
során „lefényképezi” a testet, a mozgást, a
testtartást, a gerincet, mert a kezelés végén
ehhez tud viszonyítani. Ebből szűri a maszszőr, hogy 1 kezelés (ami 12-15 alkalom,
problémától függően) alatt mennyit és hogyan változott a test és az állapot.
Szinte elhanyagolható tény, hogy gyerekről, nőről, férfiról, betegről vagy egészséges
emberről beszélünk, mert az ember a jó cél
érdekében képes a félelmen átlépni, és ez a
cél a saját egészségünk, mely nem pótolható.
Bús Linda
gyógymasszőr
bus.linda@freemail.hu
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Találtam egy képet

A következő felvételt Nagy Péterné kedves olvasónktól kaptuk. A fényképet Bulyáki István
készítette 1983-ban, a Dózsa Tsz szőlészetében. Eladásra ládázták a szőlőt.

Első sor: Nagy Sándor, Nagy Péterné (Juhász Mária), Ötvös Istvánné
(Juhász Erzsébet), Béczi Katalin, Sándor Istvánné.
Hátsó sor: Pergel Pálné (Márkus Rozália), id. Bányai Mihály, Keresztes Józsefné
(Dani Éva).

Ezt a felvételt özv. Laczi Gáborné Mariska nénitől kaptuk. Az Ő szavaival idézzük meg a kép keletkezésének körülményeit, mely egyben egy kis
időutazásra invitál bennünket.
„Dédmamám idejében a falusi lányok télen se pihentek. Amit kendert és lent megtermeltek, azt télen feldolgozták. Szőttek, fontak, készítették a
staférungot. Voltak fonóházak, ahol összejöttek és csoportosan megfonták az előkészített megtilolt lent. Este jöttek a legények és elbeszélgettek,
tréfálkoztak, citeraszóra táncoltak.
Nagyanyám idejében már a kész törölközőt, szakajtóruhát a takácstól vásárolták.
Édesanyám és társai a nyári fárasztó munka után télen varrni jártak. Ez a kép is Szűcs Dánielné varrónőnél készült 1927-ben. Varrni, szabni,
hímezni tanította a lányokat – Ők már mindnyájan elköltöztek a másik hazába. Szeretettel gondolunk reájuk.”

Álló sor:
Varsányi Zsuzsánna (Hegedűsné);
Tóth Juliska; Domokos Marika;
Ismeretlen; Laczi Eszter (Földvári
Zsigmondné); Farkas Margit
(Balaton Antalné)
Ülő sor:
Kudar Mária (Bene Józsefné);
Faragó Krisztina (Bődi Zsigmondné);
Szűcs Dánielné (Pandúr Erzsébet);
Laczi Mária (Gyöngyösi Péterné);
Ismeretlen
Gyermekek: Szűcs Dániel és
Szűcs Erzsike (Krizsa Józsefné).

Helyreigazítás

Az áprilisi számban megjelent két felvételt, mely 1940. március 15-én készült – helyesen: özv. Necsász Imréné bocsátotta rendelkezésünkre.
(Nyomdahiba folytán tévesen jelent meg N. Istvánné-ként.) A hibáért ezúton is elnézést kérünk!
A fényképeket köszönjük, és kérjük, hogy a továbbiakban is juttassák el lapunknak a birtokukban lévő érdekesnek vélt kópiákat!

-V.I.-
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Mezõgazdasági hírek
2011. év május hó

Amikor e sorokat írom –
május 1-jén – szép csendesen
esik a májusi aranyat érő eső.
Az év első négy hónapjában
nagyon kevés volt a csapadék, igaz, hogy a tavalyi kiadós csapadékos időjárás következtében nagyon komoly belvízkárok jelentkeztek, úgy községünkben, mint országosan.
A mezőgazdasági kertészeti növénytermelés eredményét, terméshozamát nagymértékben meghatározza, hogy milyen a május időjárása. Nemhiába
alakult ki az a régi mondás, hogy „a májusi eső
aranyat ér”.
Hosszú évtizedek, évszázadok alatt a lakosság
döntő többsége a mezőgazdasági munkákkal, a
növénytermesztéssel, állattenyésztéssel foglalkozott. A nehéz paraszti munka eredményét döntően
befolyásolta az időjárás, és még az imádságunkban is azt kérjük az Istentől, hogy „A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma.”
A mai modern világban egyre kevesebben foglalkoznak közvetlenül a mezőgazdasági termeléssel, és sajnos az anyagi és erkölcsi megbecsülése
is egyre csökken ennek a nehéz és nagyon kiszolgáltatott ágazatnak. Ha a legújabb híreket hallgatjuk, vagy nézzük a televízióban, olvassuk az újságokban, azt tapasztaljuk, hogy világszerte emelkednek az élelmiszerek árai, ami ugyan a fogyasztóknak, vásárlóknak nem kedvező, de a termelőknek reményt ad a jövőt illetően.
Még mielőtt rátérnék az aktuális mezőgazdasá-

gi munkákra, még egy-két mondat erejéig kitérek
a Hírnök előző havi, áprilisi számában megjelent
„Találtam egy képet…” fényképekre. Nagy
örömmel és nosztalgiával néztem a képeket, mert
én is jártam a piactéri óvodába (ma Petőfi tér), és
halványan, de emlékszem arra az időszakra (4-5
éves voltam), és lehet, hogy én is ott voltam a bámészkodó gyermekek között az 1940. évi március
15.-i felvonuláskor.
Ezek után nézzük, hogy most május hónapban
mi a legfontosabb teendő a határban és a kiskertekben. Az őszi kalászos gabonák – bár kisebb területen – jó fejlettségi állapotban vannak, főként
azok, amelyek megkapták a tavaszi műtrágyázást.
Május közepéig mindenképpen el kell vetnünk a
kukoricát, ha még ezt eddig nem tettük meg, és
most már a rövidített tenyészidejű kukoricafajtákat vessük el, hogy azok be tudjanak az ősszel érni, és lehetőleg ne kelljen a termést szárítani, mert
az a mostani állandóan növekvő energiaárakkal
komoly többletköltséget jelentene. Elérkezett a lucerna első növedékének a lekaszálásának, betakarításának az ideje is. A kultúrnövények kelése és
fejlődése mellett persze a gyomnövények magvai
is kikelnek és rohamosan fejlődnek, tehát az ellenük való védekezésre is fel kell készülnünk. A mai
korszerű mezőgazdasági termelésben már a
gyomirtó vegyszereké a fő feladat, hogy a gyomok ne tegyék tönkre a termesztett növényeket. A
kiskertben és a kisebb parcellákon még ma is alkalmazzuk a hagyományos gyomirtást, a sorkö-
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zek ekézését, ami történhet lovas ekével vagy motoros rotációs kapával, és a sorok gyommentesítése kézi kapával.
A kiskertben is megszaporodtak a munkák, a
hónap elején vessük el a melegigényes növények
magvait, babot, uborkát, fűszerpaprikát. A hónap
közepén, a fagyosszentek után (május 10-12.) ültethetjük a szabadföldbe a paradicsom, paprika,
uborka palántákat. A fűtetlen fóliasátor alá már
március-április hónapokban is ültettünk palántákat. Jó termést csak akkor várhatunk, ha gondoskodunk a tápanyagutánpótlásról, rendszeres öntözésről és növényápolásról.
Nagyon fontos a fóliasátrak szellőztetése, mert
bizony a fólia alatt a napsütés hatására hamar felmelegszik a levegő, és tönkremehetnek a sok
munkával, sok költséggel vásárolt, felnevelt palánták.
Fontos és időszerű tennivaló a gyümölcsfák és
a szőlő permetezése. Védekeznünk kell a gombabetegségek és a rovarkártevők ellen. A gomba- és
vírusbetegségek, a monília, a peronoszpóra, főként a növények levélfelületét támadja meg, de a
gyümölcskezdeményeket is tönkreteszi. Lehetőleg környezetkímélő szereket használjunk. A rovarkártevők sokféle fajtája károsíthatja a növényeket, az almamoly, különböző levéltetvek, burgonyabogár, és még többféle szívó, rágó kártevő.
Kis területen, házi kertben a burgonyatöveken
megjelenő burgonyabogarakat szedjük össze mielőtt még leraknák a petéiket, és ezzel a permetezés
egy részét megtakaríthatjuk.
A fentieken túl is még nagyon sok a tennivaló, e
munkájukhoz kívánok szép májusi időjárást, jó
reménységet és sok jó egészséget!
Összeállította:
Tóth István nyugdíjas mezőgazdász

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.

A Petőfi Sándor Oktatási és Művelődési
Központ 2011. május havi programjai

2011. május 13-14-15.
VIII. EUROPOP NEMZETKÖZI
GYERMEK, IFJÚSÁGI ÉS FELNŐTT
ÉNEKES FESZTIVÁL
1. nap: május 13. péntek 15 órától ELŐDÖNTŐ. Magyarországról érkezett gyermek pop és
musical kategóriában versenyzők elődöntője.
2. nap: május 14. szombat 11,00 órától Magyarországról érkezett ifjúsági, valamint 17,00
órától hazai felnőtt versenyzők ELŐDÖNTŐJE.
3. nap: május 15. vasárnap nemzetközi döntő
és gála 11 órától.
2011. május 21. /szombat/ 9,00 órától
ROMA NAP (nemcsak romáknak)
Főzőverseny, kézműves foglalkozás, ugrálóvár,
sportversenyek. 15,00 órától író-olvasó találkozó,
vendégek: Ruva Farkas Pál és Rostás-Farkas
György. Kulturális programok, kötetlen beszélgetés a vendégekkel a cigányság történetéről.

2011. május 27-28-29.
/péntek, szombat, vasárnap/
IV. DABI NAPOK rendezvénysorozat
2011. május 29. /vasárnap/ 9,00 óra
Istentisztelet a dabi református gyülekezetben, 11,00 órától Trianonra emlékezés a dabi
református templom kertjében. Ünnepi beszédet mond: Pintér Gyula, a kunszentmiklósi gyülekezet lelkipásztora
ELÕZETES

2011. június 2. /csütörtök/
Dezső Lajos A.M.I. zenei tanszakok évzárója

2011. június 5. /vasárnap/
GYERMEKNAP + BABA BÖRZE
2011. június 14. /kedd/
Dezső Lajos A.M.I. társastánc évzáró vizsga
2011. június 18. /szombat/
V. HAL-VÍZ NAP
2011. június 25. /szombat/
UTÁNPÓTLÁS FOCI BÁL
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Keresztyén élet
Üresjárat?

„Jézus ekkor megkérdezte tőlük: „Fiaim, nincs
valami ennivalótok?” Így válaszoltak neki:
„Nincs.”
Ő pedig ezt mondta nekik: „Vessétek ki a hálót a
hajó jobb oldalán, és találtok!”
Kivetették tehát, de kivonni már nem tudták a
rengeteg hal miatt.” (János evangéliuma 21, 5-6.)

Kedves Testvéreim, május első vasárnapján
sok szeretettel köszöntjük az édesanyákat. Isten áldását kérjük életükre, és hálával emlékezünk azokra az anyákra, nagymamákra, akik már nincsenek
közöttünk.
Fogyatkozó nemzet vagyunk, újra és újra jönnek a hírek, hogy kiüresednek az iskolák és kiüresednek a házak. Most különösen fontos szolgálat
az édesanyai szolgálat. Hozzá kell azonban tenni,
hogy nem csak fogyatkozó nemzet vagyunk, hanem lelkileg, erkölcsileg, pszichikailag süllyedő
nemzet is. Valóban igaz, nem elég megszülni a
gyermekeket, hanem úgy kell őket nevelni, és úgy
kell őket szeretni, hogy ép és egészséges lelkű, igaz
értékek után érdeklődő emberekké váljanak. Az
édesanyáknak ebben hatalmas a feladatuk. Isten
adjon nekik bölcsességet és erőt, hogy nevelni is
tudjanak. Lássák meg, hogy nem az a megoldás,
hogy nem szülnek, vagy kevesebbet szülnek, mert
félnek, hogy nem tudnak elég szeretetet adni, hanem az, hogy átélik Istennek csodáját, hogy minél
több szeretetet adnak, annál többet kapnak Istentől,
sőt azoktól is, akikhez szeretettel fordultak.
Hadd említsek még egy időszerű dolgot! Meg
szoktunk emlékezni május elején a ballagókról.
Tegnap ballagáson voltam, Jó volt azt látni, hogy
sok fiatal, iskolájára büszkén ballagott, és az iskolaigazgató is büszkén beszélt a diákjairól. Van ilyen,
és úgy érezte az ember, abban a reménységben voltunk ott, hogy ezeknek a fiataloknak az élete nem
lesz üresjárat. Ehhez persze nem elég az emberi bölcsesség, nem elég az, hogy most egy döntést hoznak
a továbbtanulásról, hanem elsősorban folyamatos
mennyei vezetés kell, mert mi nem látjuk a jövőt.
Kedves Testvérek, a felolvasott Igében a tanítványok üresjáratáról van szó. Az a különösen szomorú ebben, hogy Húsvét után történik az, amiről
bennünket az Isten Igéje tudósít. Látjuk azonban
azt is, hogy az Úr hogyan gondoskodik róluk, hogyan vezeti őket, hogy ne maradjon üres az életük,
és hogyan gazdagítja, táplálja őket. A tanítványok
nem fognak semmit, de az Úr tanáccsal, gondoskodással, szeretettel vendégül látja őket.
János evangélista, aki ott volt a halászatnál, elmondja, hogy ez a harmadik alkalom volt, amikor
a tanítványok látták az Urat, találkoztak a feltámadott Jézussal. Beszámol az első két találkozásról
is. Az első két találkozás Jeruzsálemben történt.
Jézusnak azonban az volt az akarata még elfogatása előtt, és az volt a nyitott sírnál az angyal által
tolmácsolt üzenet is, hogy tanítványai menjenek
vissza Galileába. Ne maradjanak Jeruzsálemben,
hanem menjenek vissza Galileába, ahol tanítványi

életük elkezdődött. Jézus ott fogja magát kijelenteni
nekik, ott állítja helyre a tanítványi közösséget,
amely komoly sérüléseket szenvedett. Júdás áruló
lett, majd öngyilkos, Péter háromszor megtagadta
az Urat. Minden megrendült a tanítványi kör életében. Menjenek vissza a kezdethez, és ott Jézus találkozik velük, és helyreállítja, sőt élő reménységgel
ajándékozza meg őket. A tanítványok visszatérnek
Galileába, és – bár nem szól róla az Ige, de valószínűleg az történik, hogy – telnek-múlnak a napok,
Jézus nem jelenik meg, nem találkoznak Jézussal.
Ekkor mennek el Péter vezetésével halászni. Ebben
az állapotban találja őket Jézus, és érezzük azt, hogy
ez a találkozás elég nehézkesen indul, mert ott van a
tanítványokban az a rossz lelkiismeret, hogy talán
mégsem így kellene, vagy itt kellene találkozniuk.
Érzik üresjáratuk szégyenét, de Jézus éppen ürességükből fogja megszabadítani őket.
Lássuk, hogyan jutottak ebbe az üresjáratba.
Aztán lássuk, hogy Jézus miért kérdez rá jelenlegi
helyzetükre, és figyeljünk arra, hogyan gazdagítja
meg őket az Úr.
1. Hogyan jutottak ebbe az üresjáratú hajóba?
Hogyan jutottak ebbe a semmibe, amiben vannak?
Én úgy gondolom, hogy egyértelmű a történet öszszefüggéseiből az, hogy úgy jutottak az ürességbe,
hogy éppen kerülni akarták az ürességet. Úgy gondolták, hogy valamit csinálni kell. Egymás után telnek a napok, Jézus nem jön, hát mit tegyünk? Üljünk itt ölbe tett kézzel? Ez olyan üres dolog. Valamit tenni kell, ami gazdagít bennünket, gazdagítja
az életünket. Hát ne üljünk már itt! Az olyan üres.
Üresek a napjaink, üresek a kilátásaink. Várjuk Jézust, de hát valamit nekünk is tenni kéne, ami gazdagít bennünket. Gazdagít élményekben, ami megmozgat bennünket, ami kiteljesíti az életünket.
Éppen úgy, hogy a maguk gondolata szerint keresik a gazdagító körülményeket, a gazdagodást, a
gyarapodást, éppen úgy kerülnek ebbe az ürességbe. Ez megdöbbentő ellentmondás. Valóban így
történt, és úgy gondolom, ma is így van. Az emberek nem akarnak üres életet. Keresik azt, ami gazdagítja, gyarapítja őket. Keresik a lehetőséget,
hogy előrejussanak, élményekhez jussanak, más
legyen az életük. Jobb életük legyen, mint korábban. A kérdés csak az, hogy pontosan tudjuk-e,
hogy mi az, ami ürességbe visz, tönkretesz, és mi
az, ami tényleg gazdagít?
Ahhoz, hogy ők beszálljanak a hajóba, úgy gondolom, hogy sokat kellett szervezni. Lehet, hogy
megvolt még a régi hajó – ők vállalkozók voltak,
halászattal foglalkoztak három évvel azelőttig –
amikor Jézus elhívta őket. Most lehet, hogy bérletben volt a hajó, lehet, hogy ki volt vonva. Fel kellett újítani, ugyanígy a felszerelést is. Sok idő, és
lehet, hogy sok pénz. Végül pedig nem fognak
semmit. Üres a háló. Ők azt hitték, hogy ez a befektetés, ez a terv, ez fogja gazdagítva kitölteni az
életüket. Ez az élet perspektíva, ez végre elviszi az
ürességet. És ez hozta az ürességet. Mi gazdagít,
és mi teszi üressé az életet? Ezt kellene tudni. Ez a
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döntő kérdés. Ez az, amit Istentől meg kell tudni.
Elmegyek halászni. Nem ülhetek itt ölbe tett
kézzel. Ha itt maradok, imádkozom, beszélgetünk
az Úr dolgairól, az nagyon üres. Ha halat fogunk,
az gyarapodás, az gazdagít bennünket. De nem
gyarapítja őket! Lehet, hogy az üresség ellen a legfontosabb dolguk az lenne, hogy ott csöndben
imádkozzanak és várjanak.
Sok mindennel lehet ezt szemléltetni. Anyák
napja van, de sok fiatal pár számára ürességnek tűnik a gyermekvállalás. Üresnek tűnik egy édesanya élete. Micsoda élet, hogy otthon kell lennie!
Sok gúny hangzik el a pelenkákról meg a konyháról. Üresnek tűnik. De mi az, ami gazdagít? Úgy
gondolom, hogy egyedül az Úr tudja, hogy mi az,
ami gazdagít, és mi vezet a csődbe. Üresjáratnak
tűnik egy édesanya élete, és hisszük, hogy ha ez Isten szerint kapott feladata, akkor nem az.
Üresjáratnak tűnik, hogy eljöttem a templomba.
Hol gazdagít ez engem, hol gyarapít? Ha elmentem volna most kirándulni, szórakozni, vagy TV
előtt maradok, az érdekesebb lett volna, az élményt hoz. De az a kérdés, hogy mi az, ami gazdagít, és mi az, ami a csődbe visz? Tudod-e és tudom-e? Úgy gondolom, ezért is nagyon fontos segítségül hívni az Úr nevét, mert a fejünkben nagyon nagy a zűrzavar. Emberek, akik leéltek egy
életet, és azt mondták, hogy én menekültem az
ürességtől, én nem akartam ölbe tett kézzel ülni, én
tényleg erőmet megfeszítve küzdöttem egész életemben, rájönnek – Isten kegyelme szerint még
ebben az életben –, hogy az egész így üres, az
egész így csőd. Mi értelme volt? Hova jutottam
vele? Az egész üressé válik. Jó azt látni, hogy mi
az, ami gazdagít, és mi az, ami a csődbe visz, megkérdezni az Urat, mert az Úr tudja ezt.
Péter nem akart otthon maradni, és mondhatjuk
így: csődbe jutott. Végül lehet, hogy ez a csodálatos halfogás mentette meg őt az eladósodástól. Az
Úr mentette ki ebből, mert egyébként csődbe jutott.
2. Ez után a történet ott folytatódik, hogy az Úr
rákérdez a csődre: „Fiaim, van-e valami ennivalótok?” „Nincs.” Ez a rövid válasz egy kedves kérdésre, jelzi, hogy elég harapós a hangulat. Azért ez
nagyon rosszulesett Péteréknek. Lehet, hogy Jézusra is morogtak magukban. „Kijöttünk a gyakorlatból. Három évig távol voltunk, Jézust követtük. Tudjuk, feltámadt, nagyon örülünk, de ez végül is mit hoz nekünk? Valamiből élni kell! Most
hogy tervezzük a jövőt? Üres a háló, nem fogtunk
semmit.”
Ráadásul valaki – mert körülbelül 60 méterrel
vannak a parttól – még be is kiabál nekik. Lehet,
hogy voltak ilyen koldusok, akik várták a halászhajókat. Ha volt zsákmány, akkor a halászok adhattak nekik egy-egy kisebb halat. Ez az ember így
kiabál: „Fiaim, van-e valami ennivalótok?”Ők pedig azt mondják: „Nincs.” Nem hazudnak, tényleg
nincs. Benne van ebben, hogy ne zavarj minket.
Megkeseredtek ebben a nagy vállalkozásban.
Megkeseredtek, mert reménységük csalódássá
lett, és nem akarnak erről beszélni ott. Nagy csönd
lehetett a hajóban. Nem fogtak semmit, de hallják
ezt a hangot, és válaszolnak.
Kedves Testvéreim, úgy gondolom, hogy Jézus
mindig szembesít bennünket azzal, hogy mekkora
a csőd az életünkben. Kegyelmesen, de határozot-
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tan megmutatja, hogy hova jutott az életünk. Ez
nagyon nem tetszik. Nem szeretünk leltárt vonni.
De van leltár! Az Úr leltároz, és megkérdezi, hogy
van-e valamitek? Ami érték, amit most tudunk
használni. A válasz pedig az, hogy nincs. Milyen
jó, hogy nem lehetett letagadni! Abban a helyzetben, amikor az Úr tényleg kérdez, nem lehet letagadni. A nincset beismerve lesz egy kis készségük
arra, hogy tovább figyeljenek erre a külső hangra.
3. A történet folytatódik. Ez az idegen hang
nem csak azért szól, hogy megmutassa nekik a
csődjüket, hanem Jézus egyből tanácsot is ad:
„Vessétek ki a hálót a hajó jobb oldala felől!” Érezni a leírásból, hogy bár kivetették, de azonnal be is
akarták húzni, mert ennek a tanácsnak szemükben
nincs sok értelme. Ez a kéregető bekiabált nekik,
megpróbálják, de nincs sok értelme. Bevetik mégis a hálót, és húznák azonnal ki, de nem bírják. Tele van a háló. Itt van valami. Csodálatos, amikor az
Úr tanácsára az ember rájön, hogy itt van valami,

Üzenet

Zakatoló, hajszolt életünk azt sugallja, versenyt kell futnunk a holnapért, töretlenül küzdenünk a fennmaradásért. Ebben a futásban
szinte meg sem állunk.
Próbálunk magas falakat építeni magunk
köré, hogy biztosnak és sebezhetetlennek érezzük önmagunkat.
Amikor azt gondoljuk, már nem bánthat
senki sem, hirtelen történik valami, amit nem
értünk, alig hiszünk, ami vesztünkre tör, meg
akar fosztani.
Megremegteti a falakat, elsöpri a biztonságot, rádöbbent sebezhetőségünkre és kiszolgáltatottságunkra.
Megértjük, hogy a legdrágábbat kérik tőlünk: az életünket. Amit eddig biztosnak és
természetesnek éreztünk, tovább megtartani
nem bírjuk.
A veszteség fájdalma sosem törölhető, sosem érthető. Elengedni lehetetlen, itt maradni
szörnyű.
Nem akartalak elengedni, mert itt kellett
volna még maradnod, de valaki úgy akarta,
hogy te elmenj.
Elbúcsúztam tőled, de valami fontosat elfelejtettem neked elmondani.
Egy üzenetet, amit még meg kell hallgatnod. Fontos ember írta, aki ugyanúgy küzdött
mint te.
„Annyi mindent tanulhattam tőletek, de valójában már nem megyek vele sokra, hiszen
amikor beletesznek abba a ládába, már halott
leszek.
Ha Isten megajándékozna még egy darab
élettel, egyszerű ruhába öltöznék, hanyatt feküdnék a napon, fedetlenül hagyva nemcsak a
testem, hanem a lelkemet is… Ha tudnám,
hogy ma látlak utoljára aludni, erősen átölelnélek és imádkoznék az Úrhoz, hogy a lelked
őre lehessek.
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ami nekem eddig hiányzott, ami eddig nem volt
nekem. Itt van valami. Ekkor felismerik Jézust,
Péter beveti magát a vízbe, és kiúszik a partra. Aztán a többiek is szép lassan kihúzzák a hálót, és akkor megszámolják a nagy halakat, olyan nagy
csönd van most is. Látják, hogy ott a parázs, elkészítve számukra a reggeli, lehet enni. Jézus mondja: „Hozzatok azokból a halakból is!” Vendégül
látja őket. Nem mellékes, amit csináltak, ha az Úr
szava szerint csinálták, nem lesz soha felesleges.
Jézusnál van hal, de az sem felesleges, amit az ember az Ő szava szerint tesz.
Kihúzzák a hálót, és János, aki halász volt, leírja, hogy: „noha nagyon tele volt, nem szakadt el a
háló.” Jézus kár nélkül gazdagít meg. Minden gazdagodásunkkal, ami Isten nélkül történik, rengeteg
kár jár. Rámehet az egészségünk, elmegy rá az
időnk. Lehet, hogy gazdagodás, de kárral jár. Itt viszont nem szakad el a háló. Isten úgy gazdagít,
hogy nincs kár. Aztán kezdődik az a beszélgetés,

Ha tudnám, hogy ezek az utolsó percek,
hogy láthatlak, azt mondanám neked: „Szeretlek!”
Mindig van másnap, és az élet lehetőségeket
ad nekünk arra, hogy jóvá tegyük a dolgokat,
de ha tévedek, és csak a mai nap van nekünk,
szeretném elmondani neked, hogy mennyire
szeretlek, és hogy sosem felejtelek el!
Senkinek sem biztos a holnapja… ne várj
tovább… Sajnálni fogod azt a napot, amikor
nem jutott időd egy mosolyra, egy ölelésre…
Tartsd magad közelében azokat, akiket szeretsz, szeresd őket, bánj velük jól. Jusson időd
arra, hogy azt mondd nekik: „Sajnálom”,
„Kérlek”, „Köszönöm”.
(Gabriel Garcia Marquez)

Nem úgy búcsúzom tőled, mintha többé
már nem találkoznánk. Lesz egy kis idő, amíg
nem hallom a hangod, amíg nem látlak, de emlékezni fogok a mosolyodra, és arra ahogy biztattál, óvtál. Ez az idő csak egy pillanat lesz.
Amint véget ér, újra születik majd reményed,
amellyel annyira akartad az életet. És abban a
pillanatban mi is ott leszünk veled. Akkor kezdődik majd az igazi élet. Nem lesz többé elválás, kínzó fájdalom, értetlenség. Nem kell többé szenvedned.
Elkéstem azzal, hogy erről beszéljek neked,
de jó reménységem van arra, hogy amikor eljött a nehéz óra, te szavak nélkül is értettél.
Végül el kellett hogy engedjünk. Magaddal
vittél szívünkből egy darabot. Ez most nagyon
fáj… De tudjuk, fájdalmas küzdelmed után
szembenéztél a félelmetes ismeretlennel s átléptél azon a kapun!
Most Isten előtt élsz.
Családom számára megtiszteltetés volt,
hogy mindazok, akik édesapámat, Szabó Lajost ismerték és szerették, velünk együtt utolsó
útjára elkísérték, s mély együttérzésüket kifejezve, fájdalmunkban részvéttel osztoztak!
Szabó Andrea

amit most nem olvastunk föl. Kezdődik ezután a
tanítványi közösség helyreállítása, Jézussal való
barátságuk új, boldog fejezete.
Ez volt az életükben az utolsó ilyen halászat, az
utolsó üresjárat.
Áldjon meg bennünket az Úr ilyen találkozással. Valljuk, feltámadt az Úr, Lelke által most is
szól, jelen van. Gazdagítsa meg így az élő Jézus
Krisztus mi üres életünket. Ámen.
/Dabi igehirdetés, 2011. május 1-jén.
Balogh László Levente/

„…várni kell, az élet nem lényeges, mert
azon túl van valami, amit vámosok és politikusok nem tudnak elvenni, amit nem lehet
megkapni a bevásárlóközpontokban, az ezredéves mese, amit a szél zúg, ami megvolt, s
bár elveszett, de tudjuk, mert akarjuk hinni,
hogy még megvan valahol.”
Rozványi Dávid

MEG HÍ VÓ
Tisztelettel meghívjuk Önt

Trianon megemlékezésünkre,
amelyet 2011. május 29-én,
vasárnap 11 órakor tartunk
a dabi református templom kertjében.
Ünnepi beszédet mond:
PIN TÉR GYU LA
a Kunszentmiklósi Református
Egyházközség lelkipásztora.

Az ünnepség előtt 10 órakor
istentisztelet lesz a templomban.
Az emlékhelyen a résztvevők
elhelyezhetik koszorúikat.
Mindenkit szeretettel várunk!

Maga Isten lesz velük (az üdvözültekkel), és
letöröl minden könnyet a szemükről, és halál
sem lesz többé, sem gyász, sem jajkiáltás,
sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők
elmúltak.
– Emberi ésszel felfoghatatlan, de hit által
sejthető az a csodálatos örök mennyei élet,
ahová Isten Jézus Krisztus által hazavár
mindnyájunkat, s ahol a szenvedéseknek már
semmi jele, nyoma nem lesz tapasztalható,
csupán a teljes szeretet, öröm és békesség.
Jelenések könyve 21. rész 3-4. vers
Mély fájdalommal búcsúzunk szeretett
munkatársunktól, barátunktól
JÓNÁS ÁGNESTŐL

aki tragikus hirtelenséggel ment el közülünk, s akinek hiánya fájdalmas űrt hagy
mindannyiunkban.
Horváth-kert dolgozói
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Dr. Vona Viktor
Ráckeve, Kossuth L. u. 85.
06-20-926-4293

defibrillátor
elérhetõsége a
Sion Security
számán:
06-70-634-5434

2011. május 21-22.
Dr. Nagy Zoltán
Dömsöd, Kossuth L. u. 95.
06-20-934-7625
2011. május 28-29.
Dr. Bécsi László
Ráckeve, Ady E. u. 48.
06-20-924-2367
2011. június 4-5.
Dr. Mészáros János
Kiskunlacháza, Rózsa u. 5.
06-20-927-2366
2011. június 11-12.
Dr. Guba Sándor
Szigetszentmárton, Bercsényi u. 8.
06-30-265-2515
2011. június 13. (Pünkösd)
Ifj. Dr. Fábián Miklós
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06-30-951-0507
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Dömsödi Napok
MEGNYITÓ

A gyergyócsomafalvi tűzoltók ajándéka az
OMK előtti parkban

Jancsó Anna, Szabó Bettina, Vitáris Petra
Rába-közi népdalokat adott elő

HORGÁSZVERSENY

Dobos Eszter cukrász
alkotása

Első sor:
ifj. Imre Péter,
Nagy Gergő,
Saller Tímea,
Mészáros Emese,
Fabula Dominik,
Balogh László,
Fabók Olivér.
Hátsó sor:
Bábelné Varga Judit,
Movrin Máté,
Tóth István,
Fabók Sándor,
Juhász József,
Pencz Ádám.
A rendezvényt a
Dovit támogatta.

LOVASVERSENY

A kezdő lovasok versenyében Szabó Lőrinc
mögött a cselgáncs Európa-bajnok
Ungvári Miklós a második lett

Csere Ágnes a verseny közben

Bencze István a Dömsödi
Nagydíjért kiírt kupát adja
át Belladonna Aliznak

